
Lootoseõie lõhn
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Vastusümbrikule pole vaja marki kleepida. Lisame postmargikulu 5.50 Sinu arvele ja Sa tasud selle siis, kui maksad tellitud kauba eest. Sul ei ole vaja muret tunda arvutamise
pärast, sest selle eest hoolitseb meie klienditeenindus. Ära saada raha koos tellimislehega: Sulle tuleb koju teade paki saabumise kohta.Tellitud kaup saadetakse lunamaksuga.
Juhul kui mõni toode Sulle ei sobi, võid selle kliendisaadetisena tagastada postikuluta 14 päeva jooksul paki kättesaamisest. Soodushinnad kehtivad 4 nädalat.

Lõika täidetud tellimisleht lahti ja pane vastusümbrikusse!
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kood EY83RA/G03

MINU TELL IMUS

JAA, tellin 5 kaunite toonidega minihuulepulka, igale kliendile üks komplekt 25.-33

Igapäevane

ilu
88 toodet

või rohkem

-50%

800 7800
TELLI TELEFONI TEEL Klienditeenindus töötab:

E-R 8.30-16

TELLI FAKSI TEEL

673 7242

88 toodet

või rohkem
-50%

Täida read
toodetega,
mida soovid
osta vähemalt
50% hinna-
alandusega.

Pakkumine kehtib
ainult selle tellimislehega

tellides nelja nädala jooksul või nii
kaua, kuni kaupa jätkub.Selle
pakkumise tooteid saad tellida
ainult selle tellimislehega, saates

selle posti teel, samuti
võid tellimuse anda

telefoni teel.

Tellimuse väärtus peab
olema vähemalt 100 kr!

Postikulu 49 kr, kui tellimus
jääb alla 250 kr.

Lõppsumma

14-päevane tagastus- ja vahetusõigus.

YVES ROCHER
Nimekast 50

Tallinna Peapostkontor
10502 TALLINN

(Hooldaja allkiri, kui oled noorem kui 18-aastane)

NB! Pakkumine kehtib neli nädalat ja on mõeldud
vähemalt 16-aastastele isikutele. Aitäh tellimuse eest!

Kokku

TASUTA,
kui tellid

10 päeva jooksul!

Siia kleebin

käekella

kingikleepsu

Elegantnekäekell

508

Hoggari komplekt

9692 94

Vaid 109.-

Mehele
!

JAA!
Tellin vähemalt

290.- eest tooteid ja
saan kausikomplekti
TASUTA.

Tualettvee-
komplekt

Vaid 119.-

Bio Spécifici komplekt

Vaid 79.-

KOKKU

MAAILMAS NUMBER 1
TAIMSE LOODUS-
KOSMEETIKA VALLAS

OTSEPOST

Lootose mahe
ja meeldiv lõhn

Jardins du Monde'i
Laose lootose
dušigeel

Nüüd 29.-
Tavahind 69.00
Kokkuhoid 40.00

Ava ja tutvu meie eripakkumistega!

Elegantne käekell TASUTA ja paki postikulu 0.-,kui tellid vähemalt 250.- eest!



Õhus on tunda kevadet, seda võib märgata valgusest. Päevad on muutunud pikemaks ja Sa tead, et see ongi
esimene kevade tunnus. Kindlasti soovid Sa tunda end esimestel kevadhetkedel värske ja veetlevana. Lase end
ahvatleda loodusliku, maheda ja turvalise kosmeetika maailmal, mille aluseks on taimed ja taimse päritoluga ained.

Tutvu kevadpakkumisega ja vali 88 lemmiku seast vähemalt 50% hinnaalandusega
tooteid! Vali brošüürist, mida soovid, ja naudi nahahooldust, mis ongi nii tõhus nagu lubatud, kosutavat
ihuhooldust, elegantseid lõhnu ja ilusat meiki. Kõik, mida Sa valid, on parim, mis loodusel pakkuda on.

Kas nägid uut käekella? See elegantne käekell on täiuslik aksessuaar – kas sportlik, stiilne või sädelev,
olenevalt meeleolust ja päeva sisust. Saad käekella koos kolme eriilmelise raamiga TASUTA, kui tellid
10 päeva jooksul. Igaks juhuks postita tellimus juba täna!

Kui Sinu tellimuse maksumus ületab 290.-, siis saad lisakingituse: 4 toredat ahvatlevates mahla-
jäätisetoonides kausikest: valge, karamellroosa, vaarikapunase ja ploomililla.

Hellita ennast Yves Rocher' rohelise kosmeetikaga: telli kõik, mida soovid. Pane tähele, et maksame Sinu eest paki
postikulu, kui Su tellimuse väärtus ületab 250.-. Säästad 49.-!

Jane Morin
klienditeenindusosakonna juhataja

PS. Kindlasti soovid ju seda elegantset käekella tasuta. Postita tellimus juba täna!

Yves Rocher –
iga päev veetlev ja kaunis!

800 7800
TELLI TELEFONI TEEL

Klienditeenindus töötab:
E-R 8.30-16

TELLI FAKSI TEEL

673 7242
Asjatundlik teenindus

Yves Rocher France

MAAILMAS NUMBER 1 TAIMSE
LOODUSKOSMEETIKA VALLAS

Kaunid kausid

Tutvu oma soodustustega

TASUTA,
kui tellid

10 päeva jooksul!

TASUTA,
kui tellid

vähemalt 290.- eest!

Suurepärane
võimalus!

Telli tooteid
-50%

soodustusega!

Elegantnekäekell

POSTIKULUTA,
kui tellid
vähemalt

250.- eest!
Säästad 49.-!


