
TALVISESONKI 13.1. – 8.3.
TALVISESONKILAHJA

TALVISESONKIPAKETIT

Mikä parasta, nyt saat jokaista ostamaasi normaali
hintaista talvisesonkipakettia kohden aina valita 
yhden lahjan ja näin voit kerätä kaikki haluamasi 
lahjat itsellesi.

Lahjavalikoima sisältää seitsemän vaihtoehtoa, 
joista löydät varmasti mieleisesi.

Diamond kuviosukkahousu R1939, musta, arvo 24 €

Donna perustoppi EL21971, musta / punainen / 
luonnonvalkoinen, arvo 29 €

Donna tpaita EL21974, musta / punainen / sininen / 
luonnonvalkoinen, arvo 29 €

Flash Mini teippi AB5065, arvo 15 €

Meghan kuviosukkahousu R1940, musta, arvo 19 €

Push up -tuki EL5101, luonnonvalkoinen, arvo 12 €

Rintatoppaus EL5102, luonnonvalkoinen, arvo 17 €

Talvisesonkipaketeissa on mukava valikoima alusasusettejä kuten myös yöasuja, paitoja ja housuja. Mikäli alusasusettiin kuuluvat 
pikkuhousut ehtivät loppua, niin voit yhdistää settiin mitkä tahansa Evelace tai Avet malliston pikkuhousut. Tällöin setin arvo on 
talvisesonkiliivin ja valitun pikkuhousun yhteishinta.

Casandra; musta 
pyjama, 69,50 €

Divine; musta-turkoosi 
urheiluliivi, 69 €

Donna saumaton setti;  
punainen, sininen, pinkki ja luonnonvalkoinen 
saumaton liivi push up -tuella + taihousu / midihousu /  
string / perusbokseri / korkea bokseri, 79 €

Donna multi plus setti;  
sininen, pinkki ja luonnonvalkoinen 
multi plus liivi + taihousu / midihousu / string /  
perusbokseri / korkea bokseri, 82 €

Estelle setti; musta-vaaleansininen 
liivi / topattu liivi push up -tuella + midihousu /  
bokseri, 85 €

Marilyn setti; musta-sininen 
topattu liivi + taihousu / bokseri, 82 €

Matrix housupaketti; harmaa 
bokseri 2 kpl, 70 €

Melody setti; musta 
kaaritueton kolmioliivi + bokseri, 69 €

Melody housupaketti; musta 
bokseri 2 kpl, 59 €

Micaela setti; viininpunainen 
topattu liivi + taihousu / bokseri, 84 €

Morganne; tuhka 
pyjama, 89 €

Roxanne liivipaketti;  
musta-sininen+musta-valkoinen ja taupe+turkoosi 
topattu liivi 2 kpl, 75 €

Samantha; sangria 
pitkähihainen paita, 59 €

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 13.1.2020 – 8.3.2020 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 13.1.2020 – 8.3.2020 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
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paketin, saat valita yhden lahjan kaupan päälle.

69 €

79 €

82 €

85 €

89 €

84 €

59 €

82 €

69,50 €

70 €
2 kpl

75 €
liivipaketti

75 €
liivipaketti

59 €
 bokseri 2 kpl

69 €
liivi + bokseri



TALVISESONKI 13.1. – 8.3.
TALVISESONKILAHJA

TALVISESONKIPAKETIT

Mikä parasta, nyt saat jokaista ostamaasi normaali
hintaista talvisesonkipakettia kohden aina valita 
yhden lahjan ja näin voit kerätä kaikki haluamasi 
lahjat itsellesi.

Lahjavalikoima sisältää seitsemän vaihtoehtoa, 
joista löydät varmasti mieleisesi.

Diamond kuviosukkahousu R1939, musta, arvo 24 €

Donna perustoppi EL21971, musta / punainen / 
luonnonvalkoinen, arvo 29 €

Donna tpaita EL21974, musta / punainen / sininen / 
luonnonvalkoinen, arvo 29 €

Flash Mini teippi AB5065, arvo 15 €

Meghan kuviosukkahousu R1940, musta, arvo 19 €

Push up -tuki EL5101, luonnonvalkoinen, arvo 12 €

Rintatoppaus EL5102, luonnonvalkoinen, arvo 17 €

Talvisesonkipaketeissa on mukava valikoima alusasusettejä kuten myös yöasuja, paitoja ja housuja. Mikäli alusasusettiin kuuluvat 
pikkuhousut ehtivät loppua, niin voit yhdistää settiin mitkä tahansa Evelace tai Avet malliston pikkuhousut. Tällöin setin arvo on 
talvisesonkiliivin ja valitun pikkuhousun yhteishinta.

Casandra; musta 
pyjama, 69,50 €

Divine; musta-turkoosi 
urheiluliivi, 69 €

Donna saumaton setti;  
punainen, sininen, pinkki ja luonnonvalkoinen 
saumaton liivi push up -tuella + taihousu / midihousu /  
string / perusbokseri / korkea bokseri, 79 €

Donna multi plus setti;  
sininen, pinkki ja luonnonvalkoinen 
multi plus liivi + taihousu / midihousu / string /  
perusbokseri / korkea bokseri, 82 €

Estelle setti; musta-vaaleansininen 
liivi / topattu liivi push up -tuella + midihousu /  
bokseri, 85 €

Marilyn setti; musta-sininen 
topattu liivi + taihousu / bokseri, 82 €

Matrix housupaketti; harmaa 
bokseri 2 kpl, 70 €

Melody setti; musta 
kaaritueton kolmioliivi + bokseri, 69 €

Melody housupaketti; musta 
bokseri 2 kpl, 59 €

Micaela setti; viininpunainen 
topattu liivi + taihousu / bokseri, 84 €

Morganne; tuhka 
pyjama, 89 €

Roxanne liivipaketti;  
musta-sininen+musta-valkoinen ja taupe+turkoosi 
topattu liivi 2 kpl, 75 €

Samantha; sangria 
pitkähihainen paita, 59 €

Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 13.1.2020 – 8.3.2020 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.Tarjoukset ovat henkilökohtaisia ja voimassa 13.1.2020 – 8.3.2020 tai niin kauan kuin tuotteita riittää. Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.

Donna

Donna

Meghan

Donna

Donna

Diamond

Casandra

Flash Mini teippi Push up -tuki Rintatoppaus

Estelle

Matrix

Morganne Micaela

Samantha Roxanne

Roxanne

Marilyn

Melody

Divine

Kun ostat yhden normaalihintaisen talvisesonki-
paketin, saat valita yhden lahjan kaupan päälle.

69 €

79 €

82 €

85 €

89 €

84 €

59 €

82 €

69,50 €

70 €
2 kpl

75 €
liivipaketti

75 €
liivipaketti

59 €
 bokseri 2 kpl

69 €
liivi + bokseri


