
Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 1.10.-10.11.2019 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Isänpäiväksi löytyy nyt muodikkaita 
ja pehmeitä mikrokuituboksereita 
tarjoushintaan. Saat kaksi veikeästi sukilla 
kuvioitua Manolo bokseria yhteishintaan 
56 € (OVH 70 €). Manolo kuuluu myös 
synttäripaketteihimme, joten säästät 
vieläkin enemmän rahaa ostaessasi kaksi 
normaalihintaista alusasusettiä Manolo 
synttäripaketin kanssa.

ROXANNE VALERIE

35  €

Roxanne 2 liiviä, taupe ja turkoosi 
topattu liivi EL24601 

Synttäripaketti 35 € (OVH 75 €)

Valerie setti, musta-nougat
liivi EL23700 / topattu liivi push up -tuella 

EL23701 + midihousu EL23711 /  
bokseri EL23713

Synttäripaketti 39 € (OVH 83 €)

39  €

MARGARITA

35  €

Margarita setti, violetti
olkaimeton liivi EL23609 +  

bokseri EL23613
Synttäripaketti 35 € (OVH 73 €)

ISÄNPÄIVÄ
TARJOUS

2 X        56 € =

24 v.

Nyt saat upean edun Evelace 24v synttäreillä. Kun järjestät 
Evelace esittelyn 1.10.-10.11. ja esittelyssäsi on myyntiä 400 € 
ilman VIP-tuotteita, saat vaihtaa yhden VIP-etutuotteen super-
VIPillä synttäripaketiksi. VIP-alesi nousee 30 % sijasta vähin-
täänkin 50 prosenttiin ja saat samalla yhden tuotteen sijasta 
kaksi entistä edullisemmin. Super-VIP-edun synttäripaketit 
löydät synttäritarjouksestamme.

Evelace synttäreillä 
Super-VIP-etu 

esittelynjärjestäjälle



Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 1.10.-10.11.2019 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Anna tyttöjen setti, musta
saumaton liivi EL11303 +  

bokseri EL11313  
Synttäripaketti 19 € (OVH 44 €)

ANNA BRIANNA CINDY

Brianna setti, fuksia-valkoinen
liivi EL23900 + taihousu EL23910 /  

bokseri EL23913  
Synttäripaketti 39 € (OVH 78 €)

Cindy setti, musta
saumaton liivi EL23200 / geeli push up 

-liivi EL23202 / olkaimeton liivi EL23209 + 
hipsterbokseri EL23213 / bokseri EL23215

Synttäripaketti 35 € (OVH 73 €)

39  €19  € 35  €

ESTELLE MADONNA MANOLO
39 € 35 €39 €

Estelle setti, musta-vaaleansininen
liivi EL24000 / topattu liivi push up -tuella 

EL24001 + midihousu EL24011 /  
bokseri EL24013 

Synttäripaketti 39 € (OVH 85 €)

Madonna setti, musta-punainen
saumaton liivi push up -tuella EL25305 + 
taihousu EL25310 / midihousu EL25311 / 

bokseri EL25313
Synttäripaketti 39 € (OVH 79 €)

Manolo 2 bokseria, kuviollinen
bokseri V18898

Synttäripaketti 35 € (OVH 70 €)

CLEOPATRA DONNA DONNA
39  €35  € 39  €

Cleopatra setti, harmaa kuviollinen 
push up -liivi EL23301 / toppi kupilla 

EL23370 + bokseri EL23313
Synttäripaketti 35 € (OVH 73 €)

Donna setti tai liivi + t-paita,  
punainen ja sininen 

saumaton liivi push up -tuella EL21905 + 
string EL21914 / perusbokseri EL21915 / 

korkea bokseri EL21919 / t-paita EL21974
Synttäripaketti 39 € (OVH 79/84 €)

Donna Multi Plus setti tai  
liivi + t-paita, sininen 

multi plus liivi  EL21908 + string EL21914 / 
 perusbokseri EL21915 / korkea bokseri 

EL21919 / t-paita EL21974
Synttäripaketti 39 € (OVH 82/87 €)

Multi Plus

Ostaessasi nyt kaksi normaalihin-
taista alusasusettiä: kaksi liiviä ja 
kaksi pikkuhousua, pääset hyödyn-
tämään huikean synttärialennuksen 
ja voit ostaa yhden synttäripaketin 
huippuedullisesti.

Synttäripaketeissa on monipuoli-
nen valikoima alusasusettejämme 
sinulle kuten myös tuotteita koko 
perheellesi. Kahden setin ostajana, 
saat nyt vain Evelace synttäreillä 
synttäripaketin vähintäänkin 50 
prosentin alennuksella. Synttäri-
paketin tuotteet voit valita  saman 
malliston samanvärisistä tuotteista.

ALEX ALYSSA
19 €24 v.

39 €

Alex 2 housua, musta
poikien bokseri V45113 

Synttäripaketti 19 € (OVH 39 €)

Alyssa setti, musta-violetti  
ja turkoosi-oranssi

liivi EL24100 / push up -liivi EL24102 + 
midihousu EL24111 / bokseri EL24113

Synttäripaketti 39 € (OVH 85 €)

synttärit 
1.10. – 10.11.2019
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