
هدايا رائعة! 
بعروض ال تقاوم!

كن صاحب أفضل هدية 
على اإلطالق!
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www.bit.ly/AVONimbrochure

كن أول من يكتشف كل كتالوج 
 Campagne 12/2022جديد من خالل هذا الرابط

Décembre

www.avon.co.ma

جديد 

Avon Care 
Crème pour 

les Mains 
75ml. 
51Dh

75ML
1  Gentle  19218-7
2  Avocado 19205-4
3  Coconut 19203-9
4  Pomegranate 19204-7
5  Cocoa Butter 19210-4
6  Recovery  19220-3
7  Even-Tone  17432-6

منتجات كريم اليدين 
تترك بشرة يديك 
ناعمة ومرطبة طوال  
الشتاء!

OFFRE CHOC

للواحد
درهم ب 21

1 2 3 4

5 6 7

مجموعة الكريسماس 
6-60388كود المجموعة: 

لوشن مرطب للجسم 
كريم لليدين 

كريم متعدد االستخدامات  119DH

Crème Multi-Usage 
Réparatrice à l’Avocat 

400ml. 19642-8
119Dh

54Dh

Lait pour le Corps 
Réparateur à l’Avocat 

720ml. 19732-7
129Dh

58Dh

Crème pour les Mains 
Réparatrice à l’Avocat

75ml.19637-8
51Dh

21Dh

ما أريده لعيد الميالد هو ...
ترطيب ونعومة تدوم 
طوال العام الجديد! 

جديد 

لترطيب يدوم حتى 48 ساعة 
يغذي ويرطب وينعم البشرة 

يغذي البشرة ويرطبها وينعمها
للبشرة الجافة والشديدة 

الجفاف 

يلطف ويرطب البشرة 
يمتص سريًعا 

للبشرة الجافة والشديدة 
الجفاف 
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ما أريده لعيد الميالد هو ...
! ية الت ال تنت العناية الش

11

برائحة الزنابق 
البيضاء و المسك

123
دودة م ما هو متوفر ف  بنا أفو  المبيعات م بل الشركة ل ترحة من  ملة ه الم جة ف هذ ال سعا المد جمي ا

سعا غيير المنتجات وا تف بال ف  ا العالم  أفو  ما أفو ف جمي أ و  جمي المنتجات لديها  المخ

يكم دمتنا ه أ نر
سترجا المال أو  بنا  يمكن لل
يهم ف  غيير أي منت لم ير

SATISFAIT OU REMBOURSEو 3 حمالت 
100%

تاج  ي ا ا مل  نا  ذكركم أ منتجا

الحية تها ال ي ا ا ولي 

Prénom

Adresse

Téléphone

www.avon.co.ma

AvonMoroccoAvonMorocco0522.67.96.96

تبارات  ن ال نجر  ن
بات يوانات إل على ال

المة منتجاتنا و مكوناتنا

 : ملة  ال هذ  ف 

34 MAQUILLAGE

92 BAIN ET CORPS

76
SOIN POUR 
LE VISAGE

64 PARFUMS

100 SOINS POUR
LES CHEUVEUX 

116 SOINS DU CORPS

BROCHURE SPÉCIALE 
FIN D'ANNÉE

108
ACCESSOIRES 
DE MODE

ساهم ف 
بة العنف  ا م
د المرأة 

جرا اختبا  فتخر بعدم 
ات ف اي  يوا على ال
مكا ف العالم 

ساعد ف 
ة  مكاف
دي سرطا ال

لديها عبوات 
ابلة العادة 
التدوير 

م  3.9 مليو دوال 
التبر بها لخدمات دعم 

م على النو  ا العنف ال
االجتماع

م مساعدة 
امرأة بشكل مباشر من 
خالل المن والتبرعات 
كومية  ير ال مات  للمن
دي عال سرطا ال الت 

ات   من جمي مكو
لل ابلة للت نا  منتجا

عادة  ابلة  نا   من عبوا
عادة التدوير أو  االستخدام و

ابلة للتسميد

برعنا بمبل  د  ل
مات  مليو دوال للمن
لى  افة  كومية  ير ال
م جمعها  1.1 مليا دوال 

والمساهمة بها حتى ا

Avon سسة بل Avon وم م جمعها والتبر بها من   

م الشفا بمعامل  رطب الشفا  غذي و 
SPF 15 ة من الشم حما

اه  مرطب للش
واك  ة ال برائ
اهك  تترك 
جميلة ومرطبة!

1+1=3
OFFRE CHOC

ل اشتري منتجين واح

ال مجانا على ال

دخال كود المنت  المرجو 
متشابهين أو مختلفين

Color Trend 
Baume à Lèvres

4gr
45Dh

25Dh

Berry
79227-5

Strawberry 
70186-2

Candy Corn 
70179-7

Sugar Cookie
70185-4

كن أول من يكتش كل كتالو 
ا الراب الل ه جديد من 

هل تريد أ 
من تتسوق

AVON ف 
ا مكا

ف  يمكن 
البروشو 
شا تما  و

تجده ف
www.bit.ly/AVONimbrochure

للشم
صفحة 119
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ول  ا لل لب
على هدايا 

عار  رائعة ب
ال تقاوم!

اجعل هديتك 
! كرها الجمي يت

م وجود العديد من الهدايا 
كد  لالختيا من بينها  فمن الم

هر لشخص ما  ا ي ً أ ستجد شي
ا ً عرف ح ا  

نا  ا فري  من كبا أع
هم ا من النسا

ية  ا ولى وال ات ا بعا خف اال
من الكربو بنسبة  على 
لى  ل  الهدف الو أسا سنوي 
( سالب 

د من  جمال ال بل 
تاج  النفايات ف ا

افة الميا لدينا بنسبة  خف ك ا
 على أسا سنوي

ات   من جمي مكو
نا طبيعية منتجا

سا لة با ات  ة لة بالبي ات 

ما حققناه العام 
الما ...

3
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و ح

TTA THE 
MOMENT

EDP

اصة  ة  دم هدية تجعل كل ل
بد! لى ا تدوم 

نسى أبدا ال
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TTA The Moment 
Échantillon pour lui *
1,5ml. 19403-5
10 Dh

5Dh

TTA The Moment 
Échantillon pour elle  *

1,5ml. 19402-7
10 Dh

5Dh

هو النيرول ة   برا
سية والالفند  الروما

 الخالبة وخشب ا الت
دوم طوياًل

هو النيرول ة   برا
سية والماجنوليا  الروما

 الخالبة والعنبر الت
دوم طوياًل

مجموعة للرجال

168DH

العطر
سول للشعر والجسم  

كود المجموعة: 60387-8

مجموعة للنساء

168DH

العطر
لوشن مرطب لبشرة الجسم

كود المجموعة: 60386-0

TTA The Moment 
Échantillon pour lui *Échantillon pour lui *
1,5ml. 
10 Dh10 Dh

5

جديد 

2 TTA The Moment Gel 
Douche Corps et Cheveux
200ml. 19506-5
84 Dh

38Dh

1 TTA The Moment 
pour lui EDT
Floral, oriental.
75ml. 16006-9
336 Dh

151Dh

1 TTA The Moment 
pour elle EDP

Boisé-floral.
50ml. 19751-7

336 Dh

151Dh

2 TTA The Moment 
Crème pour le Corps

150ml. 19469-6
84 Dh

38Dh

1 1

2
2

و ح

TTA THE 
MOMENT

EDT

يا ة ل ا ا ير  ا  ي ا               ال ساء     ا  5  و ل ا  ر ة ل ي ضا الح   م  5
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ال  ا البر ة أ برا
اال اال  ا وال والفر

1 TTA Today Eau de 
Parfum pour elle
50ml. 17066-2
336Dh

151Dh
2 TTA Today Lait 
pour le corps
150ml.
84Dh

ة  برا
البرجاموت 
طال  ا
والالفند 
ة م بات المر و

1 TTA Eau de 
Toilette pour lui
75ml. 19325-0
336Dh

151Dh
2 TTA pour Lui Gel 
Douche Corps et 
Cheveux
200ml.
84Dh

1

1

2

2

مجموعة للرجال

168DH

العطر
سول للشعر والجسم  

كود المجموعة: 59838-3

مجموعة للنساء

168DH

العطر
لوشن مرطب لبشرة الجسم

كود المجموعة: 59815-1

ة م بات المر و
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Avon Luck Eau de 
Parfum pour Elle
50ml. 19097-5
336Dh

151Dh

Avon Luck Eau de 
Toilette pour Lui
75ml. 16818-7
336Dh

151Dh

حما والتوت  ة ا برا
ا  هو البي وال

ة اليوسف  برا
والتوابل والمس 

رين  دم هدية لجعل ا
ين! و م م ن يشعرو ب

7
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! بيت كره بمد جا دم هدية ت
رية  ات الب ة النبا برا
ا  بات المريمية ال و 
سود جيل الهند ا و 

ة فيرماو  برا
يوم  والجيرا
جيل الهند و

1

1

2

2

1 Elite Gentleman in 
Black Eau de Toilette
75ml. 76430-8
282Dh

127Dh

2 Elite Gentleman 
In Black Déodorant 
anti-transpirant à bille 
pour lui
50ml.
58Dh

1 Segno Impact
Eau de Parfum 
75ml. 19340-9
302Dh

136Dh

2 Segno Impact 
Spray pour le corps
150ml.  
90Dh

مجموعة جنتلما

136DH

العطر
ة العر ا يل  م

كود المجموعة: 60376-1

يجنو  مجموعة 
 امباك

157DH

العطر
سبراي للجسم

كود المجموعة: 59840-9

ة فيرماو  برا
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حمر  ة التفا  ا برا
وبتالت  الياسمين 

والمس

و  ما ة أو برا
ا  رة الفاوا و 
دي و  ات اللو الو
ل مس الكرام

1

1

2

2

2 Eve Prive Lait 
pour le Corps
150ml.
84Dh

1 Eve Embrace
Eau de Parfum 
50ml. 76431-6
336Dh

151Dh

2 Eve Prive Lait 
pour le Corps
150ml.
84Dh

1 Eve Prive
Eau de Parfum 
50ml.  76206-2
336Dh

151Dh

ا! كرها بمد بساطت دم هدية ت

ي براي مجموعة 

168DH

العطر
لوشن مرطب للجسم

كود المجموعة: 60375-3

يمبري مجموعة 

168DH

العطر
لوشن مرطب للجسم

كود المجموعة: 60377-9

و  ما ة أو برا
ا  رة الفاوا و 

9
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بي  ة العود ا برا
يليا  سود والفا و ا والبر
دينيا المنعشة والجا

يليا  ة الفا برا
رية و  ش المد

خشا الياسمين و ا

1 Far Away Splendoria 
Eau de Parfum
50ml. 76885-3
302Dh

136Dh

2 Far Away Splendoria 
Lait pour le Corps
150ml.
84Dh

2 Far Away Beyond 
Lait pour le Corps
150ml.
84Dh

1 Far Away Beyond
Eau de Parfum
50ml. 75953-0
302Dh

136Dh

1

1

2

2

 مجموعة فاراوا
بليندوريا

154DH

العطر
لوشن مرطب للجسم

كود المجموعة: 59834-2

 مجموعة
فاراوا بيوند

154DH

العطر
لوشن مرطب للجسم

كود المجموعة: 59817-7

_C12 DEC MO book.indb   10 23.09.2022   23:51



ة الماجنوليا و  برا
المس و خشب 
ندل ال

2 Rare Pearls Lait 
pour le Corps
150ml.
84Dh

1 Rare Pearls
Eau de Parfum
50ml. 76354-0
282Dh

127Dh

1 Rare Gold 
Eau de Parfum
50ml. 79159-0
282Dh

127Dh

2 Rare Gold Lait 
pour le Corps
150ml.
84Dh

1

1

2

2

ة! ا ممي ن ا تشعر ب دم هدية تجعل

مجموعة رير بيرل

146DH

العطر
لوشن مرطب للجسم

كود المجموعة: 59798-9

مجموعة رير جولد

146DH

العطر
لوشن مرطب للجسم

كود المجموعة: 59800-3

ال  ها البر ة أ برا
و البرجاموت و 
اليوسف 

11
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مجموعة 1 مجموعة 2

Imari Eclipse 
Eau de Toilette 
pour elle 
50ml. 19398-7
216Dh

Max Protection 
pour elle On Duty 
Déodorant à Bille
50ml. 76441-5
58Dh

Imari Eclipse 

ة مس الروم  برا
ة الفلفل  ا المعطر و
ة  ا دي المتبل و الو
ندل الت  خشب ال

دوم طو ً

ة مس و  برا
دي و  الفلفل الو
ندل خشب ال

ا  ة الفرسيا البي برا
و الياال  ياال و 

ا هو البي ال

ا  ة الفرسيا البي برا
و الياال  ياال و 

ا هو البي ال

د  ة الو برا
ن و  اسم وال

اال اال  ال

د  ة الو برا
ن و  اسم وال

اال اال  ال

Pur Blanca Eau de 
Toilette pour elle

50ml. 18591-8
216Dh

ا هو البي ال
Pur Blanca 

Déodorant anti-
transpirant à bille 

pour Elle
50ml. 16330-3 

58Dh

Soft Musk
Eau de Toilette  
50ml. 19252-6
216Dh

Soft Musk
Déodorant à Bille
50ml. 18693-2
58Dh

د  ة الو برا
ن و  اسم وال
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مجموعة 3

MIX & 
MATCH!

Avon Care 
Calmante Crème 
pour les Mains
30ml. 16673-6
27Dh

Avon Care 
Adoucissante Crème 

pour les Mains
30ml. 17253-6 

27Dh

Avon Care 
Antioxydante Crème 
pour les Mains
30ml. 18068-7
27Dh

جديد

جديد

جديد

دم هدية من ابتكارك 
! ا التمي ر ل لت

شكل مجموعت 
ختيا  ة ب الخا
منت من كل مجموعة 

ب
ط  هم ف د

توي على  با ي
3 منتجات 

ات 12-13 ف

120

بدة الكاكاو  بر
للبشرة الجافة 

والشديدة الجفاف

بالياسمين والجليسرين 
للبشرة العادية 
والشديدة الجفاف

Avon Care 

بالرما 
مناسب لكل 
وا البشرة  أ

13
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Musk Instinct 
Déodorant à Bille
50ml. 19701-2
58Dh

Individual Blue
Déodorant anti-

transpirant à bille 
pour lui

50ml. 19686-5
58Dh

Black Suede Secret
Déodorant anti-transpirant 
à bille pour lui 
50ml. 19083-5
58Dh

جديد
ا  ة او ا بلمسات من 
ة  الغابات االستوا
ا ا والبتشول  واو

Individual Blue

ة البرجاموت  برا
و الالفند و 

المس الناعم 

Black Suede Secret

حمر  ة التفا ا برا
ة  ا كاالكتو و  و و
ال الناعمة الت  جلد الغ
دي  شب جلد السو

مجموعة 1 مجموعة 2

Senses
Secret Lagoon
Gel de douche
500ml. 18601-5

80Dh

Avon Care Men Essentials 
3en1 Shampoing, Après 

Shampoing et Gel Douche
200ml. 17624-8

97Dh

Avon Care Men 
Essentials Baume 
Après-rasage
100ml. 18336-8
97Dh

Senses

ة الفواك  برا
والمس 

Avon Care Men Essentials 

ب  رط افة و لن
للبشرة والشعر 

ف  ف ولط مرطب خف
نع البشرة  نعم و
ة  ال بعد ال
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MIX & 
MATCH!

دم هدية من ابتكارك 
ه! تعك تمي

شكل مجموعت 
ختيا  ة ب الخا
منت من كل مجموعة 

ط  هم ف د

توي على  با ي
3 منتجات 

ات 14-15 ف

145 ب

مجموعة 3

Musk Instinct EDT
Woody-Floral
75ml. 19700-4
216Dh

Individual Blue 
Eau de Toilette
100ml. 17007-6 

216Dh

Black Suede 
Secret Eau de 
Toilette pour lui
75ml. 16589-4
216Dh

جديد

و ح

MUSK
INSTINCT

EDT

ا  ة أو ا بلمسات من 
ة  الغابات االستوا
ا ا والبتشول وأو

ة البرجاموت  برا
و الالفند و 

المس الناعم 

Black Suede 

حمر  ة التفا ا برا
ة  ا كاالكتو و  و و
ال الناعمة الت  جلد الغ
دي  شب جلد السو

15
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عمار ال  م
40  30

عمار ال  م
55  40

1 Anew  Système Dual 
lissant pour les yeux
2x10 ml 18346-7
256 Dh

128Dh

1 Anew  Système Dual 
lissant pour les yeux
2x10 ml 18346-7
256 Dh

128Dh

3 Anew Reversalist Crème 
Revitalisante de Nuit
50ml. 15901-2
286Dh

143Dh

3 Anew Ultimate Crème 
Réparatrice de Nuit
50ml. 16499-6
318 Dh

159Dh

2 Anew Reversalist Crème de Jour 
Perfectrice SPF 25.
50ml. 15696-8
286Dh

143Dh

2 Anew Ultimate Crème 
Ra�ermissante de Jour SPF25
50ml. 16504-3
318 Dh

159Dh

1

1

2

2

3

3

 مجموعة
اليس ير ري

373DH

ي ها كريم 
كريم ليل

ة نا للعناية بمنط  كريم 
عين يط ا م

كود المجموعة: 60372-0

 مجموعة
التيمي

401DH

ي ها كريم 
كريم ليل

ة نا للعناية بمنط  كريم 
عين يط ا م

كود المجموعة: 60373-8

ر نضر  كريم ليل لبشرة بم

الية  ار لبشرة م كريم ن

عين  قة ت ا كريم م لبشرة من

تعادة نضارة البشرة  كريم ليل إل

ر مشدود  ار لبشرة بم كريم ن

عين  قة ت ا كريم م لبشرة من
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عمار ال  م
55 فما فوق 

2 Anew Platinum 
Crème Réparatrice 
de Nuit 
50ml. 19605-5
320 Dh

160Dh

1 Anew Platinum 
Crème Lissante de 
Jour SPF 25
50ml. 16002-8
320 Dh

160Dh

3 Anew  Système 
Dual lissant pour 
les yeux
2x10 ml 18346-7
256 Dh

128Dh

1

2
3

ا يشعرو ويبدو  دم هدية تجعل تجعل
بابا ! ر  ر أك بم

 مجموعة
بالتينيوم

403DH

ي ها كريم 
كريم ليل

ة نا للعناية بمنط  كريم 
عين يط ا م

كود المجموعة: 60374-6

كريم ليل لبشرة 
ر ممتل  بم

ار  كريم ن
لبشرة مشدودة

كريم م لبشرة 
عين  قة ت ا من

17
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1 2
3

4

ا! ة بشرت بشرت را ر  ت دم هدية 

فيتامين  يع 
ة البشرة  شرا من 

بينما حم 
الجاليكولي ين 

سط البشرة

3 Anew Eau Tonique 
Maximisant la 
Luminosité
200ml 70961-8
151Dh

76Dh

2 Anew Radiance 
Maximising Sérum 
Éclat Vitamin C.
30ml. 70723-2
340Dh

170Dh

بفيتامين  
الخالص بنسبة 
اد  %10 الم

كسدة بفاعلية  ل
شرا   المع 

البشرة 

SPF
50

1 Anew Daily Defence 
Crème Hydratante à la 
Vitamine C 
50ml. 76433-2
264Dh

132Dh

  UVA/UVB حماية من
بمعامل حماية من الشم 
بل أطبا  SPF50 مختبر من 
د  مرا الجلدية و مختبر  ا
ساسية  ال

4 Anew 
Exfoliant 
Auto-chau�ant
75ml. 74332-8
165 Dh

83Dh

يساعد على 
حسا بالدف  ا
و فت المسام 
ب الة الشوا

 مجموعة
فيتامين 

414DH

ل الم
لوشن بمعامل حماية من 

الشم 
ي و

شر سكر م

كود المجموعة: 60368-8
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Anew Radiance 
Maximizing masque 
pelliculable à base d’or 
75ml. 74546-3
240Dh

120Dh

Anew Renewal 
Power Sérum 
Anti-âge
30ml 17550-5
360Dh

180Dh

عول البروتينول! ا م ر ل ل ت دم هدية 

مجموعة بروتينول

270DH

هب ماس 
ل باو م

كود المجموعة: 60381-1

هب لبشرة  بال
ة  مشر

ي  ن بالذهب ال  
هر مشر   يتر البشرة بم

ة  ي هر الخطو الد لل م 1 ي
هر مشدود  بدو البشرة بم  2

بدو ب مشر  3 لبشرة 
عومة  ر  هر أك بدو البشرة بم  4

هر المسام  لل من م 5 ي
لمتسعة  ا

ر  هر  6 لبشرة بم
ة  ر مرو 7 لبشرة أك

بالبروتينول
ة ف ا على جا ال
ي الكوالجين ع  

دوج   الم

 
ينامايد  نيا

19
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مام ت جيل اإل

ف  ن نع و رطب و
ا ً وم ستخدم  البشرة 

ك للوج ما

ب  افة لترط ا الم بدة الش ب
م لمدة 24 ساعة  ي ودا فو
ا وم ستخدم 

كرب مقشر 
لبشرة الوج

ف  ن نع و رطب و    
ا ً وم ستخدم  البشرة 

م استخدام  ذا السبب  خر  ول ر  ي ب ة ب ا عاف المعاد م ر الم على 10 أ توي الب
رو ة لعدة  د  معاد والطم الموجود ب و أمالح لفوا

كريم مرطب 
لبشرة الجسم
وت الموجودة على سط  متص ال
عمل على شد البشرة  البشرة و
ول على بشرة  ا لل د لو وح و
ن  لى مر ستخدم من مرة  ة  مشر

سبو ف ا

1
2

3 4

ا  ا تجعل تجعل ن دم هدية من 
دوء! يشعرو بال

مجموعة ترانكيليت

196DH

شر لبشرة الوج سكر م
ماس للوج

كريم مرطب لبشرة الجسم
سول للجسم

كود المجموعة: 59856-5

3 The Tranquility 
Ritual Gel 
Douche
200ml. 70044-3
116 Dh

58Dh

2 The Tranquility 
Ritual Masque pour 
le Visage
75ml. 70019-5
118 Dh

59Dh

4 The Tranquility 
Ritual Beurre pour le 
Corps
200ml. 70049-2
138 Dh

69Dh

1 The Tranquility 
Ritual Gommage du 
Visage
75ml. 76942-2
118 Dh

59Dh

مجموعة 
ترانكيليت

 جديد
ن  لى مر ستخدم من مرة  ة  مشر
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ا  ا مساعدت مساعدت ن دم هدية من 
! ماس ف نوم عمي على االن

لييب مجموعة 
ريتيوال

89DH

مرطب للجسم
سبراي للوسادة

كود المجموعة: 59846-6

Baume pour le corps 
ritual du sommeil *
200ml. 17612-3
138Dh

69Dh

Brume d’oreiller 
ritual du sommeil
100ml. 19396-1
85Dh

43Dh

ي مرطب  لوشن  حرا
نعم  لبشرة الجسم 

نا االسترخا بشر أ

س و  ة الالفند الفر ن برا
اج  و للم ل المع وت الكاموم
ذا السبراي المتعدد االستخدامات  ف
وم برش على  شعر باالسترخا 
لى النوم بل الخلود  وساد 

www.avon.co.ma :عنا يلية حول السبراي على مو يد من المعلومات التف و على م يمكن الع * JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
21
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ة من الكاكاو  ن ة  برا
ب ة الط وجو

ا على  ا مساعدت  مساعدت ن دم هدية من 
مام! ت رفة اال م ف  س تدليل أن

رفة مجموعة 
مام ت اال

86DH

ل ابو سا
مام اعات حو االست ف

مام كريم جل است

كود المجموعة: 59859-9

رفة رفةمجموعة  رفةمجموعة  مجموعة 

Cashmere Touch 
Savon Liquide
250ml. 19424-1
48Dh

24Dh

Cashmere Touch Bain 
Moussant
500ml. 19150-2
64Dh

32Dh
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ة من الكاكاو  ن ة  برا
ب ة الط وجو

جديد 

Warming Cocoa 
Crème de Douche
500ml. 18796-3 
80Dh

40Dh

و ح

WARMING 
COCOA

23
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دم هدية 
ا  تجعل

تبتكر مجموعة 
المكيا الت 

ا! لم ب ت
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و دد للع ك م ت مر جل
با م فيتامين  تف ب ينسا وي
ه الغن ليو بسهولة

Wonderland Palette pour les Yeux
10,8gr.
306Dh

168Dh

Red Majesty
19746-7

Ice Fairy
19749-1

Queen Bee
19743-4

Avon Ultra Mat Emballage 
Édition Limitée
3,6gr.
106Dh

58Dh

Ruby Kiss
19516-4

Wild Cherry
19518-0

Majestic Rose
19737-6

Golden Bee
19733-5

Wonderland Sparkle Top 
Coat pour les Lèvres
3,6gr.
112Dh

62Dh

Golden Crown
72774-3

Enchanting Red
72762-8

عبوة مكيا العينين وندرالند
ج بسالسة مت عة للغاية  ا نية فاخرة   جات ألوا  9 د

ترة  ميم ل اه الترا مات بت أحمر 
دودة م
اعمة 100%  ير المعة 100%  غطية 
توي على فيتامين ه  ركيبة مرطبة 
ي السمسم فوكادو و ي ا و

اه  باركل أحمر  وندرالند 
اه بض الم لش

ل  الية من  الل ي كمية م
عين ف كل مرة 

Glimmerstick 
Eye-Liner
0.28gr. 
64Dh

32Dh

جديد 

25
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Incandessence 
Lotus Eau de Parfum
50ml. 79168-1
282Dh

135Dh

Incandessence
Soleil Eau de Parfum
50ml. 76117-1
282Dh

135Dh

 فاكهة اللبنات 
خشا الكريمة وا

هرة اللو و  ة  برا
الكوين و خشب البنفس

ا على  ا مساعدت  مساعدت ن دم هدية من 
مام! ت رفة اال م ف  س تدليل أن
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Incandessence 
Eau de Parfum
50ml. 79147-5
282Dh

135Dh

د الماس  ك و ة ا برا
سا ا والفر ا الب والفاوا

تر 3  ا
ات  ف عطو من ال
29 – 26

ط  هم ف د
107
للواحد

متشابهين أو مختلفين

متشابهين أو مختلفين

رين     تر ع ا
ات ف  من ال
29 – 26 

ط  هم ف د
121
للواحد

27
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! رح دم هدية ت

ة الجريب فروت  ا
شول  ي البا و
د او يس و  دو ا

Full Speed
Gamer Eau de Toilette
75ml. 76427-4
282Dh

135Dh

بلمسات منعشة 
ة النعنا و  و برا
خشا  ا

Full Speed Surfer 
Eau de Toilette
75ml. 79366-1
282Dh

135Dh
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حما و  ة ا برا
بات الهال و خشب 
السرو

Full Speed
Eau de Toilette
75ml. 76425-8
282Dh

135Dh

تر 3  ا
ات  ف عطو من ال
29 – 26

ط  هم ف د
107
للواحد

متشابهين أو مختلفين

متشابهين أو مختلفين

رين تر ع ا
ات ف من ال
29 – 26 

ط  هم ف د
121
للواحد

29
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113DH

Perceive Eau de Parfum 
Pour Elle

50ml. 73507-6
282Dh

بي  ة الفلفل ا برا
فرا  والفرسيا ال
دينيا  والجا

بيرسيف ما برفا للنسا

ابدأ بداية جديدة ف العام الجديد!

عرض 1
3-19357كود المنت : 

دخال كود  المنت  المرجو 
ول  سفل لل الذي ف ا

م 60% على خ
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Perceive Eau de Toilette 
Pour Lui

100ml. 76090-0
282Dh

حما  ة ا برا
بات الهال و  و
خشب السرو 

والي للرجال بيرسيف ما 

60%
م  ب

هم  يمة 200 د اشتري منتجات ب
ل على عر  من البروشو  و اح

أو للنسا بيرسيف للرجال و

Super OFFRE

عرض 2
7-19360كود المنت :  113DH دخال كود  المنت المرجو 

ول  سفل لل الذي ف ا
م 60% على خ 31
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1
2

3 4
5

6

1  Apricot And Shea 2 en1 Shampoing et Après Shampoing 19721-0
2  Raspberry and Hibiscus Shampoing 15931-9
3  Cocoa Hazelnut Shampoing 19723-6
4  Monoi 2en1 Shampoing et Après Shampoing 18140-4
5  Aloe & Macadamia 2en1 Shampoing et Après Shampoing 19718-6
6  Vitamin Boost 2en1 Shampoing et Après Shampoing 18138-8
7  Almond Avocado Shampoing 15893-1

Naturals 
Shampoing  

700ml.  
87Dh

700ML

ر  للشعر الغ
مرطب

للشعر 
ف الخف

وا  لجمي أ
الشعر

للشعر 
المجعد

للشعر 
التالف

للشعر 
الناعم

عة! ب ام من ال ل اعتن بشعرك ب

وة  ال
ولى ا

تر أ منت من منتجات  ا
امبو ناتشورال فق

ب
درهم فق 
44
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7

للشعر 
الجاف

ول  وات لل اتب ال
! ر المج على عرض الع

ولى وة ا ال

ا
تر أ منت من منتجات  ا

امبو ناتشورال

انية وة ال ال

ور القادم ف البرو

ل على  اح
ر وي أ  ع
لو  

ب
درهم 
فق  74

33
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BLACKEST BLACK
75378-0

لة لدي  ا المف ل لدي الماسكا أحمر الشفا المف
ين  ب و التغطية الخالية من العيو و ما  سا  كريم ا
عن من منتجات المكياج متا هنا
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Avon True Colour 
Glimmerstick ligneur 

contour des yeux
0,28 gram.

64Dh

32Dh

75378-0
Blackest 

Black

 75382-2
Brown 
Black

70691-1
Bronze

78336-5
Cherry 
Red

75501-7
Majestic 

Plum

75676-7
Starry 

Night Blue

70692-9
Azure 
Blue

75815-1
Emerald

جوائ مكيا افو 

ا العام!  دد العيو ل م

تر أ 3 منتجات ب  ا

تر أ منتجين ب  ا

ين تل ين أو م متشاب

ين تل ين أو م متشاب
ات 35 - 37 ف من ال

ات 35 - 37 ف من ال

26

29

درهم 
للواحد 

درهم 
للواحد 

دوم طوال  بتغطية 
اليوم  ينسا 

مر  ي  بنعومة ب
د الو

35
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78693-9
Black 
Bioux

76405-0
Black 

Ice

78599-8
Brown 
Sugar

74258-5
Smokey 
Diamond

74262-7
Silver 
Lights

78723-4
Teal 

Sparkle

76410-0
Twilight 
Sparkle

76411-8
Aqua 

Sparkle

76412-6
Emerald 

Glow

78685-5
Sugar 
Plum

77320-0
Fuchsia

77324-2
Amethyst

FUCHSIA 77320-0

Avon Ture Colour
Glimmerstick Diamonds

Ligneur Contour des Yeux
0,35 gram. 

64Dh

32Dh

نسا بنعومة 
دوم  ن   تام بف

وم طوال ال
72774-3
Golden 
Crown

72762-8
Enchanting 

Red

دة درجات ألوا جد
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45

جوائ مكيا افو 

و الض  دد العيو  م
ا العام! البراق ل

تر أ 3 منتجات ب  ا

تر أ منتجين ب  ا

ين تل ين أو م متشاب

ين تل ين أو م متشاب

26

29

درهم 
للواحد 

درهم 
للواحد 

ات 35 - 37 ف من ال

ات 35 - 37 ف من ال

37
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Blush 30826-2

Peach Flatters 16977-1

Truest Red 16973-0

Divine Twig 16861-7

Marvellous Mocha 29915-6

Pink Passion 16972-2

Ravishing Rose 30821-3

Coral Fever 30823-9

TRUEST RED 
16973-0

Avon Ultra
Matte Rouge

à Lèvres 3,6 gram. 
106Dh

58Dh

ن   تام توي على ف بة مرطبة  رك
فوكادو و  السمسم و  ا

ولة  و بس ر د  بطرف مستد
و ة من الع ة خال و بتغط

ة من أشعة الشم  ما SPF 15 لل
ة من الشم بمعامل حما
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جوائ مكيا افو 

ية  و الت اه  أحمر الش
ا العام!  ير المعة ل ال

39
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0-
0

Avon True 
Powerstay

24 Heures Fond de 
Teint
30ml. 

170Dh

94Dh

Light Ivory  
16461-6

Creamy 
Natural  
18534-8

Sun Beige  
18550-4

Nude  
19889-5

Cool Beige  
16082-0

دة درجات ألوا جد

ض
مرا

ا باء
أط بل تبرمن

م

الجلدية
ة و را اوم ال

ا و الرطوبة و الم
التعر

ة من بتغط
لى متوسطة 

ة عال

تر اب ال 
ب

مضمونة

تا باور وعد

اعات  

Li
gh

t B
ei

ge
 1

85
32

-2

C
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am
y 

N
at

ur
al

 1
85

34
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جوائ مكيا افو 

ية  و الت اس  كريم ا
ا العام!   مد ل ويلة ا ال

41
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ض
مرا

ا باء
أط بل تبرمن

م

الجلدية

فيتامين 
ي  أ و  

و البشرة  ال يسبب ب

C
re

am
 1

56
41

-4

Iv
or

y 
15

64
2-

2

N
ud

e 
18

50
5-

8

A
lm

on
d 

15
63

7-
2

ات  مشرق  ية  بت

Avon True Colour 
Calming e�ects 
Fond de teint 
apaisant Soin 
éclat  30ml.  
156Dh

86Dh

Avon True 
Colour Calming 
e�ects Fond de 

teint matifiant 
30ml.

156Dh

86Dh

يفكت  كالمين 
ير المعة  ية  ها بلمسة 

يفكت بلمسة  كالمين 
ية ب مشر  ها

C
re

am
 1

52
43

-9

Iv
or

y 
15

24
9-

6

N
ud

e
16

34
9-

3

A
lm

on
d 

15
24

1-
3

ير المعة  ية  بت
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جوائ مكيا افو 

اس كالمين  كريم ا
ا العام!  ل

43
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مضمونة

تا باور وعد

اعات  

ميا
لل اومة م

Power Stay 24 
Heures Eye-Liner 

Liquide 1,2ml.
Blackest Black 

18047-1
117Dh 

64Dh

ترا من خط الرمو  يتي ل الطرف الرفي اال
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جوائ مكيا افو 

دد العيو السائل  م
ا العام!  ل

45
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Mark Mascara 
Spectralash 9ml. 

Black 17183-5
110Dh 

52Dh

ول  :المستو ا
x2 افة الك

 المستو
ا  x4 :ال

افة الك
 المستو
ال  x8 :ال

افة الك

عين  بة ل منا
ة و لمن  سا ال
ات  يرتد العد

الالصقة 

باء
أط

بل من تبرة
م

العيو

لبلل ربربرة بتبت
م
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جوائ مكيا افو 

ا العام!  كارا ه ما

47
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Glowing Glow
Palette Pour les

Yeux
19579-2

17 gr. 
341Dh

188Dh

Bronze Sheen
19369-8

Midnight
19372-2

True Black
18660-1

Emerald
19368-0

Avon Kohl Pencil
Crayon Khôl pour 

les yeux
1,05gr.

75Dh

41Dh

لل العيو بدرجات ألوا  عبوة م
 ! با هبية عالية االص

 ! ر العيو دد للعيو يعم م م

هبية جات ألوا  د
نو عطي 

نية جات ألوا  بد
يمكن و ألوا

ألوا جات  عليها لد
ير المعة أو شب

ب جرب  المعة
ة ل م الميتالي

خامية و المعة 

فا ديد  أداة الت
دخا هر  م

مد ا ركيبة طويلة 

جديد 
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Brow Boost
Gel Volumateur

3,3ml. 
130Dh 

72Dh

Blonde 
19481-1

Light 
Brown 

19480-3

Dark 
Brown

19477-9
Brunette 
19475-3

Black 
19474-6

Power Stay 24 Heures
Crayon à Sourcils

0,6ml. 
127Dh 

70Dh

Blonde 
17423-5

Medium Brown 
18537-1

Deep Brown 
18955-5

Black 
19013-2

ب ويم فى تمريره واحدة لي
واجب يع حواجبك حجم  جل لل

م!  م ناء ر أ

ومة!  ول على حواجب مر لم لل

الجوجوبا والمشم وت  ن ب
ا للم اومة  م ة  بتغط

لب وم بدو  دوم طوال ال

تر  اومة للميا وال  ركيبة م
ل جميلة لمدة  ب لتغطية 

دوم حتى 24 ساعة 

واجب مشط ال  1
واجب رسم ال  2

واجب ر ال دد م  3

ميا
لل اومة م

مضمونة

تا باور وعد

اعات  

49
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ا! ناء تلوين اه أ اه ناعم يرطب الش أحمر الش

! ر ناعم  اهك م اه ناعم يع  أحمر الش

Sunset 18789-8

Frisky Red 18788-0

Eternal Flame 18059-6

Totally Twig 18790-6

Cappuccino 16842-7

Forever Pink 18780-7

Vintage Pink 18791-4

Avon True Colour 
Beauty Rouge à 

Lèvres Stylo 
1,8gr

86 Dh

47Dh

لى  متوسطة  ة  بتغط
كاملة

ب  مد الشفا بالترط  
دوم لمدة 12 ساعة الذي 

ة من أشعة  ما  ل
ة  حما بمعامل  الشم 

SPF15 من الشم

ي السمسم  فوكادو و  ي ا توي على فيتامين ه و  ركيبة مرطبة 
ي يو بسهولة و بتغطية خالية من العيو  بطرف مستدير د
SPF15 ماية من أشعة الشم بمعامل حماية من الشم  لل

Ultra Creamy 
Rouge à Lèvres 

3,6gr. 
106Dh

58Dh

B
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! اهك لو طبيع اه يع  مرطب للش

9 من أصل 10 وافقن 
ب  على أ شفاههن أ

عومة ر  أك
اسة المستهل  بنا على د
على 160 شخص

Baume à Lèvres 
Teinté 2gr.

86Dh

47Dh

Pink 19014-0

Bare 19007-4

Nude 19015-7

Papaya 19016-5

Plum 19018-1

Red 19017-3

ا  غطية شفافة بلو سا
يمكن و لو علي 

طبقة واحدة  طبقتين 

ية  لشفا بلمسة 
يمكن و لو عليها

ا من  ً لل فو ي
جفاف الشفا 
ري من  ي ح بم
بدة المغذية  ال

بمعامل حماية من 
SPF10 الشم
كسدة  ادات ا وم

مر ي

يرطب 

م ي

51
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Glam 18174-3

Leading Lady 16377-4

Movie Star 16395-6

Va Va Voom 18234-5

Strut 18231-1

Blockbuster 16385-7

A-Lister 16389-9

اه! اه كريم يض حيوية على الش أحمر الش

ياة! اه نابضة بال اه كريم ال يجعل الش أحمر الش

Avon Rouge à 
Lèvres Mat Legend

3.6gr
114Dh

63Dh

ر  ك ا أحمر الشفا 
طال  ًا على ا طبا
ة  أساس مر  برا ة  بطب

بطرف  ب  بالترط تف 
ر  على شكل مستد

ة حتراف ب و  ل

Savvy 16996-1

Unforgettable 15515-0

Desire 15607-5

Worthy 15600-0

Statement 15542-4

Perfection 15556-4

Ultimate 15623-2

Legendary 15632-3

Flawless 15549-9

Crave 15635-6

Fiery 17008-4 *

Captivating 17004-3

Sensational 16994-6 *

Admire 15638-0

Inspire 18175-0

Iconic 18206-3

Adore 18172-7

Five Star 18224-6

Wow 18222-0

Red Carpet 18235-2

Sassy 18225-3

Avon Crème 
Legend Rouge

à lèvres
3.6gr. 

114Dh

63Dh

ًا طبا ر ا ك ا أحمر الشفا 
مر  ة برا طال بطب على ا
ب  بالترط تف  ة  أساس
م  م بطرف على شكل 
ة حتراف ب و  ل لما  ا

* JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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RUBY SHOCK 19135-3

اه ينساب ويدوم طويال! دد الش لم م

دد ويبر  ن ي لو 
أحمر  شفاه يمن 
الشفا من أ يسيل 

ويدوم لساعات  

Glimmerstick 
Crayon à 
Lèvres 

0,35 gram.
67Dh

37Dh

Power Pink 19131-2

Coral Desire 17178-5

Deep Plum 17189-2

Pink Cashmere 19129-6

Cherry Jubilee 19136-1

Blushed Nude 19126-2

Ruby Shock 19135-3

Mystery Mauve 19127-0

Nude 19125-4

High Def Plum 19139-5 

Pink Bouquet 19132-0

Buttered Rum 19128-8

53
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Neutral 
Medium 
16858-3 

Neutral 
Fair 

19313-6

االت السودا فت البشرة و ال ً على  عمل فو

Warm 
Radiance 
18125-5

Fair 
Radiance 
18099-2

Avon True Power Stay Correcteur 
de Couleur 18 Heures 

5ml. 
92Dh

51Dh

Avon True correcteur éclaircissant 
6,5gr. 
84Dh

46Dh

Avon True Flawless 
Stick correcteur

1,8 gr
77Dh

42Dh

االت السوداء! اء عيوب البشرة وال لم إل

عين  مشرق! قة ت ا اء العيوب يع من ائل إل

ة ت العينين! رة مشر كونسيلر يع ن

و البشرة االت السودا و ع حمرا البشرة و ال خفا  عمل على 

Neutral Light 
Medium 17878-0

Neutral Fair 
17877-2

ة و  را اوم ال ي
التعر

ية  ها بلمسة 
ير المعة 

خفا  يعمل على 
بدو  العيو 
ف لمدة 18 و

ساعة 

مضمونة

تا باور وعد

اعات  
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ية لبشرة بض مشرق! بودرة برون

ة بلمسة  بودرة مضي
! ديدة اللمعا ائية  ن

Bronze & Glow 
poudre bronzante  

13,5gr.
125Dh

69Dh

Golden Bronze 
18296-4

ية خفيفة يمكن البنا عليها ة برو بود
دوم طوال اليوم 

Glow On Illuminateur
12,5 gr.
127Dh

70Dh

ل  بات الل ب اعمة ب ة  بود
و العاكسة لل

Sheer Glow 19030-6

ناسب جم ألوا البشرة

Golden Glow 19032-2

فة والمتوسطة جات ألوا البشرة الخف ال لد م

Pink Glow 19031-4
م كل لو بشرة ال

55
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دود  بودرة توريد 
تع بعد جديد 

دود! لل

ل  حبيبات الل
دود  لتوريد ال
لوا وردية! ب

بودرة توريد 
دود كريمية 
ولة! تو بس

بات متعددة  حب
عط الخدود  لوا  ا

ع دي طب ر و م

Avon True Perles 
Lumineuses

22gr.
168Dh

92Dh

Blushed Pink
15240-5

ة  م ة كر جات ألوا مشر بد
ا ج مكن م

اعمة  د الخدود بلمسة  لتو
ود ة بدو مج مرك

Avon Cream 
Blush fard à joues 

2,4gr.
116Dh

64Dh

Soft Plum 
17966-3

Warm Flush 
17962-2

Plum Pop 
17969-7

Peach 
17968-9

ة  ر ة حر ا لمسة 
ة  ن لوا  ر المعة ب

ا  ات من مكن و طب
ا وا د ال د لت

3D Matte Blush 
Fard à joues 

3,6g.
149Dh

82Dh

Peach 
18867-2

جة لو جميلة  د
جات  ع من كل د
البشرة  ألوا 

Warm Flush 
18803-7

ة  جة لو داف د
جات  ناسب كل د
البشرة  ألوا 

Plum Pop 
18866-4

عة  ا جة لو  د
ألوا  جات  الية لد م
الداكنة  البشرة 

_C12 DEC MO book.indb   56 24.09.2022   00:04



برايمر يع طبقة 
ير المعة  ية  ا أ
للمعا يدوم طوال اليوم 
يوت  كم ف ال ويت
ائدة بالبشرة! ال

يناسب كل 
جات ألوا  د

البشرة 

+

ال للبشرة الدهنية و المركبة م

MagiX Base Contrôle de 
Sébum et d’Éclat
30ml. 16507-6 
168Dh

92Dh

ا من لمعا البشرة و يتركها  ً لل فو ي
دوم طوال اليوم  ير المعة لمدة  بتغطية 

اعمة و  ة متساوية  يعط البشرة طب
هر جميل  ر المكياج بم يساعد على 
دوم طوياًل لمدة 

57
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Creamy Natural 
19681-6

Ivory 
19676-6

Light Beige 
19674-1

Nude
19675-8

Natural Beige
19682-4

Medium Beige
19683-2

Soft Honey 
19685-7

ول وداعا لعيوب بشرتك! ب بشرتك   ت تعرف على المنت ال 

Creamy Natural 

Natural Beige

Medium Beige

Medium 18872-2Fair 17822-8

ير المعة  كريم أسا بتغطية 
هر البشرة  لل من م %100 لت

الدهن 
فتي لو البشرة  يعمل على 

دوم طوال اليوم يمد البشرة بتغطية 

ة  كاملة  بتغطية فا
و  ركيبة كريمية 

بسهولة 
توي على  ي

ات الخيا مستخل

دوم طوياًل ة  غط

ة منعشة  ا عط البشرة لمسة 
ع  ر طب ر المعة بم اعمة  و
ند ومعامل  ات ما جو ال بمغذ

اوم  ة من الشم SPF20 م حما
ة الرطوبة والتعر را لل

Color Trend Real Finition 
Natural Fond de teint

30ml. 
75Dh

41Dh

Color Trend Perfect and 
Hide Bâton Correcteur
3,6gr.
62Dh

34Dh

Color Trend Real 
Correcteur de couleur 

10ml. 
74Dh

41Dh

Color Trend Real Matte Fond 
de teint liquide mat 

30ml. 
90Dh

50Dh

Nude
16455-8

Natural 
Beige

16146-3

Ivory
15881-6 Neutral Light 

19552-9

Neutral Fair
18648-6
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Neutral 
Medium 

Tan
16815-3

  Neutral 
Medium
16808-8

Neutral Neutral 
Medium Medium 

TanTan
16815-316815-3

ورة  ير تنقية ال اكتش ت
قيقية   ير الالمعة ال ال
ل على بشرة رائعة  اح

ياة  عند أ السيل ف ال
قيقية! ال

  Neutral 
Medium
16808-8

Neutral 
Light

Medium
16809-6

Neutral 
Light

16805-4

Neutral 
Fair

16797-3

دوم طوال اليوم  لل من اللمعا لمدة 
ير المعة 100%  ية  ها عط البشرة لمسة 

Color Trend Real Matte Poudre 
Waterproof E�et Filtre

10gr.
85Dh

47Dh

ميا
لل اومة م

59
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اه ال  ع أحمر الش
ر  تو على ألوا  ي

تو  ة تدوم و ي و المعة ح
ن  ! تام أيضا على ف

Ma�eLips�ck

Color Trend 
Matte Rouge à 

lèvres e�et mat
3,6gr.
62Dh

34Dh

Energetic Red
18330-1

Flirty 
Pink 18331-9

Trendy Nude
18334-3

Berry Fun
18337-6

Dark Pink
19214-6

Mauve
19219-5

Classic Brown
19253-4

Coral
19300-3

Wild Berry 
19362-3

Light Pink  
19392-0

Wine  
19425-8

Moon Dust
19429-0

Classic Red
19211-2

Purple  
19426-6 *

Fun Magenta
18333-5

* JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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حمر  تيك ب دلل 
ن وكريم  اه 
اهك   احت بش
ر ناعم  ملونة وبم

طوال اليوم!

Muscatel Wine 
18921-7

Doll Pink 
18093-5

Vibrant Red 
18920-9

Baby Nude 
18091-9

Dark Red
18102-4

Nectar 
18094-3

Coral Candy 
18095-0

Peachy Pink
18092-7

Color Trend Kiss Rouge 
à Lèvres Crémeux

3,6gr.
62Dh

34Dh

اوم: ة ال  م بة كر رك
ن  تام با و ف رطب الشفا بال  
ة من الشم   بمعامل حما

ة الشفا ما SPF15 ل

61
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! ب مكياجك ف مكان دود لبشرة برا ي د  بودرة تور
بض مشرق!

Classic Aura 
17872-3

ل ر مشر و جم عط خدود م
رة غ  م فرشاة 

Avon True 
Luminous Blush 

Fard à joues
6,2gr

128Dh

70Dh

Peach 
17666-9

Soft Plum 
17665-1

Avon Prep & Set 
Spray fixateur de 

maquillage
125ml. 18655-1

82Dh

45Dh

بل أو بعد المكياج   يستخدم 

و البشرة   ال يسبب ب

مرا الجلدية  بل أطبا ا  مختبر من 
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ر ملو أو داكن! دد للعيو كاجال لعيو بم م

ال اعم م رسم خط  و و  دد الع

Dark Brown 
17779-0

Black
16171-1

Midnight Blue 
16297-4

Color Trend Eye 
Define Crayon Ligneur 
pour les yeux
1,2gr.
58Dh

32Dh

ميا
لل اومة م

63
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كة  ة من ما سم عطو الممي يوجد ف هذا ال
خر  ر مبًيعا ف العالم و المنتجات ا ك العطو ا

ة هذ العطو الغنية برا
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115Dh

3

1

2

2 Far Away Glamour Eau 
de Parfum en vaporisateur 
format voyage 
30ml. 76051-2
146 Dh

66Dh

ب  ب ة المس و ال برا
ا  ل سود و الفا ا

ة ر ش المد

العطر 
لوشن مرطب للجسم 
ة العر  يل لرا  Far Away Glamour 1م

Lait pour le Corps
150ml.
84Dh

3 Far Away Glamour 
Déodorant à bille 
50ml. 
58Dh

يجعلك تشعرين  ر ال  الع
ة! بية ف كل ل بالجا

اواي  مجموعة فا
جالمو 

كود المجموعة: 
60382-9 65
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Rare Onyx Eau 
de Parfum 
50ml. 19348-2
282Dh

141Dh

سرة  ة  ي أ
جميلة

Rare Amethyst 
Eau de Parfum
50ml. 16765-0
282Dh

141Dh

ا  ة النرج و أو برا
البنفس و المس 

Rare Flowers Solar 
Narcissus Eau de 
Parfum
50ml. 19465-4
302Dh

151Dh

ا  ة النرج و أو برا
البنفس و المس

حجار  ل ا لقو م ور تجعلكم تت ع
الكريمة! 
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دايا  ال اكتش 
تجعل عيد  الت 
ا العام  الميالد ه
حبائك! ال ينسى 
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ء  اء الد مجموعة إل
ة  على حياة أحبائك م رائ
الكاكاو الرائعة!

ة  للبشرة العاد
والجافة

ة  للبشرة العاد
والجافة

Crème pour le 
Mains au Cacao

75ml.
51Dh

 Lait pour le Corps 
à la Noix de Coco

400ml.
104 Dh

Crème Multi-Usages à 
la Noix de Coco

400ml. 
119 Dh

بنا على متوسط 
استخدام بو 

غط واحدة لكل 
مرة يو فيها 

ض
مرا

ا باء
أط بل تبرمن

م

الجلدية

48
اعة 

تى

يدومح لترطيب

Crème pour le 
Mains au Cacao

75ml.
51Dh51Dh

Crème Multi-Usages à 
la Noix de Coco

400ml. 
119 Dh119 Dh

Crème pour le 
Mains au Cacao

75ml.

 Lait pour le Corps 
à la Noix de Coco

400ml.

Crème pour le 
Mains au Cacao

75ml.

Crème Multi-Usages à 

110DHلوشن للجسم
م متعدد االستعماالت كر

ن د م لل كر

مجموعة الكاكاو
7-59676 كود المجموعة: 
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Avon Care 
Crème pour les Mains

30ml.
27Dh

14Dh

جديد
1 2 3

ا على ترطيب بشرة  مجموعة لل
ل الشتاء! أحبائك طوال ف

بالرما 
وا  مناسب لكل أ

البشرة 

بالياسمين 
والجليسرين 

للبشرة العادية 
والشديدة الجفاف 

بدة الكاكاو  بر
للبشرة الجافة 

والشديدة 
الجفاف 

1  Calmante 72755-2
2  Adoucissante 72756-0
3  Antioxydante 77683-1
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© 2022 MARVEL

برف  ف  ين
الشعر  ويتر 

اعم والم

1 2

3

يعطر البشرة 
دو أ يتر 

ملمسًا جافًا أو 
دهنيًا

يرطب وينعم 
بات  الشعر ب

ملمو يدوم 
طوال اليوم

1
2

3

بيدر ما من  منتجات مستوحاة من 
امرين! ار الم ا أ تب ال ن

1 Shampooing 
2 en 1 et Gel 

pour le Corps
200ml. 19149-4 

93Dh

47Dh

2 Eau de 
Cologne Spritz

150ml. 
19460-5 
126Dh

63Dh

3 Gel pour 
les Cheveux

50ml. 
19151-0 
96Dh

48Dh

141DH1 شامبو 2 ف
يا سبراي كولو

جل الشعر

بيدر ما مجموعة 
6-60393كود المجموعة: 

جديد 
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ال  ط اصة للعناية با منتجات 
ا! ال ممي ط مام ا ت تجعل و ا

1

2
3

4

2 Fraise Tourbillonnante Gel douche et bain-moussant 250ml 15548-1
3 Lavande Douce Gel douche et bain-moussant 250ml 16844-3
4 Mangue Vaporisateur démêlant 200ml 16294-1

مرا ا أطبا  بل  مختبر من 

139DH
سول للجسم 2 ف 1
شامبو وبلسم للشعر 

شاب الشعر  سبراي لف 
مام  اعات حو االست سول للجسم و ف

ال  ط مجموعة للعناية با

ة الالفندر برائ
ا ة الت برائ

ة المانجو برائ

راولة ة ال برائ

7-59860كود المجموعة: 

Naturals Kids 
78 Dh

39Dh

1 Naturals Kids  
Pomme Incroyable 

Shampoing et 
après shampoing 

250ml.15003-7 
78 Dh

38Dh
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Incandescence Co�ret Cadeau pour Elle
50ml EDP
150ml Lait pour le Corps
19708-7
355Dh

160Dh

ا و  ن و الفر اسم ة ال برا
ندل خشب ال

حما و  ة ا برا
ا و الب التوت و ال

ا  د الماس والفاوا ك و ة ا برا
سا ا والفر الب

Far Away  Co�ret Cadeau  Pour Elle 
50ml EDP

10ml Vaporisateu de poche 
150ml Lait pour le Corps

19577-6
422Dh

190Dh

Avon Luck Co�ret Cadeau  Pour Elle 
50ml EDP

150ml Lait pour le Corps
19707-9
412Dh

185Dh

جديد 

جديد 

ا  مينة  معدة لتقديم مجموعات هدايا 
اج أحبائك! ت
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بات  حما و ة ا برا
ال و خشب السرو ال

Full Speed Co�ret Cadeau Pour Lui
75ml EDT 
50ml Dédorant à bille 
250ml Gel Douche Corps et Cheveux 
19624-6 
412Dh

185Dh

سود و  ة التوت ا برا
ا ل المس و عنبر الفا

Attraction Co�ret Cadeau  Pour Lui
75ml EDT
150ml Gel douche Corps et Cheveux
19622-0 
412Dh

185Dh

اس  معدة  ن مجموعات هدايا ت ا
اج أحبائك! ت ا  لتقديم
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شمل أحجام للتجربة من
ما المايسيلر 50 مل
ي 15 مل ها كريم 
كريم ليل 15 مل
ل بفيتامين  10مل م

اليس 30-40 ير ري

Anew Soin Peau 
Rebondie & Jeune par 
Avon 15080-5
446Dh

179Dh

شمل أحجام للتجربة من
ما المايسيلر 50 مل
ي 15 مل ها كريم 
كريم ليل 15 مل
ل بفيتامين  10 مل م

التيمي 40-55

Anew Soin Peau 
Plus Ferme & Lisse 
par Avon 15081-3
446Dh

179Dh

شمل أحجام للتجربة من
ما المايسيلر 50 مل
ي 15 مل ها كريم 
كريم ليل 15 مل
ل بفيتامين  10 مل م

بالتينوم +55 

Anew Soin Peau 
Ra�ermie et Plus Forte 
par Avon 15097-9
446Dh

179Dh

ار تقدم العمر! عبوات فعالة للعناية ببشرة أحبائك تقاوم 
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Segno
Eau de Parfum 
75ml. 19338-3
302Dh

151Dh

جيل الهند و أخشا  ة  برا
الجلود ة البرجاموت  برا

ل طال والروم والنج ا

Segno Visionary
Eau de Parfum
75ml 19339-1
302Dh

151Dh

وتك!  يد من  ت ور الت  الع

67

_C12 DEC MO book.indb   67 24.09.2022   00:08



Little Black Dress 
Lace Eau de Parfum
Floral-boisé
50ml. 74246-0
282Dh

141Dh

مو  ة الل برا
ن والعنبر اسم وال

Little Black Dress Eau de 
Parfum
50ml. 76231-0
282Dh

141Dh

ن و  اسم ة العسل و ال برا
ندل خشب ال

ار  تك من الن اف على أنا ت ور  ع
لى الليل! 

رين ب  تر أ ع ا

ين أو  متشاب
ين تل م

127 درهم 
للواحد 

تين 69-68 ف من ال

رين ب  تر أ ع ا
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Absolute Santal by 
Elite Gentleman
Eau de toilette
50ml. 70115-1
282Dh

141Dh

بات  ندل و  ة خشب ال برا
ا البنفس الهال و أو

Elite Gentleman
Eau de Toilette
en Vaporisateur
75ml. 76353-2
282Dh

141Dh

بات الهال  ة الفربينا و  برا

و خشب ا

الية  لى الم ك  ت ور الت  الع
لقة!  الم

69
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دية  ة الفواك الو برا
ها  المنعشة والتوت وأ
الماجنوليا ومعاد المس 

Eau So Happy Eau de Parfum
Floral
30ml. 15876-6
336Dh

168Dh

ال وبتالت  هو البر ة  برا
الة  لوة الم الياسمين ال
يليا الكريمة  والفا

Eau So Free Eau de Parfum
Floral, citrus
30ml. 19714-5
336Dh

168Dh

ة الليمو المنعشة  برا
دة داما الجذابة  وو
والعنبر الذهب 

Eau So Loved Eau de Parfum
Oriental, floral
30ml. 19715-2
336Dh

168Dh

لى  جة  تضي الب ور الت  الع
حياتك! 
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Avon Maxime 
Eau de Toilette 
pour Lui
75ml. 19301-1
378Dh

189Dh

Maxime Icon 
Eau de Toilette 
pour Lui
75ml. 19321-9
378Dh

189Dh

Avon Avon Maxima
 Eau de Parfum 
pour Elle
50ml. 19315-1
378Dh

189Dh

Maxima Icon Eau 
de Parfum pour 
Elle
50ml. 19316-9
378Dh

189Dh

هرة الخالدة  ال
ين  والنيكتا
والياسمين سمبا 

هرة الهيبوليتا ة  برا
و اليوسف

و الجلود

وم  ة أوليبا برا
ا اليوسف  وأو
خشا  وا

يتو ة خشب ال برا
بات الهال و  و 
الجلود 

ياتكم  ر  ت ور الت  الع
الرائعة! 

71
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Attraction Sensation
Eau de Parfum pour 
Elle
50ml. 16791-6
336Dh

168Dh

Attraction 
Sensation
Eau de Toilette pour 
Lui 75ml.16794-0 
336Dh

168Dh

ة الفلفل  برا
سود و  ا
ل شول و النج البا

ل  جب ة ال برا
وسف و  و ال
ن اسم ال

Attraction Eau de 
Parfum pour Elle 
50ml. 
17124-9
336Dh

168Dh

ة التوت  برا
سود و المس  ا
يليا  و الفا

تجعلكم تشعرو  ور الت  الع
ار!  باالنب
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TTA Tomorrow 
Lait pour Elle  
corps
150ml. 16926-8
84Dh

42Dh

189Dh
TTA This Love 
Eau de Parfum 
pour Elle 
50ml. 19101-5
336Dh

168Dh

جيبا  ة الفرا برا
و بتالت الياسمين 

و الفواك

TTA Tomorrow
Eau de Parfum pour 
Elle
50ml. 16930-0
336Dh

168Dh

ة البنفس  برا
االفري و العنبر و 

التوت الذهب

العطر 
لوشن مرطب للجسم 

ي  مجموعة   
و  ومو

كود المجموعة: 
60369-6

 ! بد عال حبك ا ا  ن ور من  ع

73
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189DH

Attraction Desire 
Lait pour le corps 
150ml. 
84Dh

مسة وحرة وحيويةهدية عيد ميالد امرأة بر القوس!  و مت امرأة برج ال
ل الهدايا لها  ا أف د اختر ل

2-60371كود المجموعة: 
ر  الع

ن مرطب للجسم  لو
مجموعة عيد الميالد 

سود ة الكر ا برا
ن سمبا اسم و ال
ب و العنبر الذ

Attraction
Desire Eau de Parfum 
en vaporisateur pour 
Elle 50ml.
336Dhو ح

ATTRACTION 
DESIRE 

HER EDP
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189DH

ل وشغوفهدية عيد ميالد رجل بر القوس!  و مغامر ومتفا جل برج ال
ل الهدايا ل  ا أف د اختر ل

4-60370كود المجموعة: 
ر  الع

سول للشعر والجسم 
مجموعة عيد الميالد 

ة الكر برا
سود والسوسن ا
والعنبر

Attraction
Desire pour Lui 
Eau de Toilette  
75ml.
336Dh

Attraction Desire 
Gel Douche Corps 
et Cheveux
200ml. 
84Dh

و ح

ATTRACTION 
DESIRE 

HIM EDT

75
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وم  ر أو منت مدع دم العم ا  اوم  م م وا كا كري س
د منت  كي م بالت س ذا ال د ف ه ة  يوج ات طبيعي بمكو
رة ا البش عا منه كلة  رة  لكل مش وا البش ن أ و م كل  ل
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Anew Renewal Power 
Sérum Anti-âge 

30ml 17550-5
360Dh

180Dh

ة  ي هر الخطو الد لل م 1 ي
هر مشدود  بدو البشرة بم  2
بدو ب مشر  3 لبشرة 
عومة  ر  هر أك بدو البشرة بم  4
هر المسام المتسعة  لل من م 5 ي
ر  هر  6 لبشرة بم
ة  ر مرو 7 لبشرة أك

ولك على بشرة رائعة البراعة وراء ح

%
100

حد
وا

بو أ الل

ة و مل نتائ

 
ينامايد  نيا

بالبروتينول
ة ف ا على جا ال
ي الكوالجين ع  

دوج   الم

م ب

ية 55% هل أن مستعد لر
النتائ ف 7 أيام 

77
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كريم  من 
للعناية  دو  الم بالكوالجين  كريم 

عين  ا ي  م قة  بمن
للعناية  دو  الم بالكوالجين  كريم 

الوج   ببشرة 

.1

.2

.3

2 Anew Sensitive+
Crème Duale au
Collagène pour
les Yeux
15ml. 15234-8
256Dh

128Dh

1 2

3

وية تقاوم عالمات تقدم  عناية 
ة!  سا بة للبشرة ال العمر منا

بمواد فعالة 
ملطفة 
للبشرة

نول  بالبروت
ا  ر عالم ال

ن  المع للكوالج
دو الم

بل  ا ومن  ً ك ن كل مختبر 
ة واختبا  مرا الجلد أطبا ا

ة ساس ال
فة على البشرة ة خف ةبتغط ة العطر خال من الرا

1 Anew Sensitive+ 
Crème Nettoyante
150ml. 15485-6
151Dh

76Dh

3 Anew Sensitive+ 
Crème Duale au 
Collagène
50ml. 15054-0
318Dh

160Dh

جديد 
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3 Anew Platinum Crème 
Réparatrice de Nuit 
50ml. 19605-5
320Dh

160Dh

2 Anew Platinum Crème 
Lissante de Jour SPF 25  
50ml. 16002-8
320Dh

160Dh

1 2

3

اعلية  عناية بالبشرة متعددة ال
تقاوم عالمات تقدم العمر لبشرة 
بابا!  ر  ر أك تبدو بم

ينامايد بالنيا تونيك 
ار  ن كريم 
ليل  كريم 

.1

.2

.3

1 Anew Reviving Tonic 
Tonique Revitalisant
200ml. 19060-3
151Dh

76Dh

م ب

50%

79
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عناية بالبشرة تقاوم عالمات تقدم 
ر مشدود!  العمر لبشرة لتبدو بم

1
2

3

2 Anew Ultimate Crème 
Ra�ermissante de Jour SPF 25 
50ml. 16504-3
318Dh

159Dh

3 Anew Ultimate Crème 
Réparatrice de Nuit 
50ml. 16499-6
318Dh

159Dh

1 Anew Eau Micellaire 
Revitalisante
200ml. 15085-4
151Dh

76Dh

المايسيلر ماء 
ار  ن كريم 
ليل  كريم 

.1

.2

.3
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عناية بالبشرة تقاوم عالمات 
ول على بشرة  تقدم العمر لل
ر ممتلىء!  بم

ا  ن ك  ما
ار  ن كريم 
ليل  كريم 

.1

.2

.3

1 2

3
3 Anew Reversalist Crème 
Revitalisante de Nuit 
50ml. 15901-2
286Dh

143Dh

2 Anew Reversalist Crème 
de Jour Perfectrice SPF 25
50ml. 15696-8
286Dh

143Dh

1 Anew Revitalising Masque 
pelliculable à base de cuivre  
75ml. 17188-4
240Dh

121Dh

م ب

50%

81
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3 Anew Système Dual 
Éclaircissant pour les 
Yeux
2x10 ml 18351-7
256Dh

128Dh

1 2

3

منتجات للعناية بالبشرة لتوحيد 
لو البشرة! 

1 Anew Dual Defence 
Tampons de Peeling 
Purifiants 
30 unités 30943-5
212Dh

106Dh

2 Anew Dual Defence 
Lotion de Soin 
Clarifiante  
30ml. 16715-5
254Dh

178Dh

مادات مقشرة 
ل  م

عين  ا ي  قة م بمن للعناية  كريم 

.1

.2

.3
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ار تقدم العمر  عناية مقاومة 
عة  ماية البشرة من أ ل
 ! الشم

لل من  يعتن و ي
ا  سبب  را الت  ا

دم العمر 

م  ب
ي  و ملو  الهيالو

را   م من ا ي
ا  سبب  الت 

العمر  دم 

ة  ما ل سبراي 
و  البشرة 

ولة بس

م ب

50%

Anew Solar Advance 
Brume de Protection 
Invisible SPF 50 
100ml 17636-2
334Dh

167Dh

Anew Solar Advance 
Crème Anti-Rides Ultra 
Mate SPF50
50ml 15077-1
229Dh

115Dh

Anew Solar Advance 
Protection Solaire 
Anti-âge Teintée SPF 50
50ml 15339-5
229Dh

115Dh

Anew Solar Advance 
Protection Solaire Anti-âge 
Ultra-mate SPF 50
50ml 15338-7
229Dh

115Dh
83
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عناية بالبشرة تقاوم 
ار تقدم العمر 
ر  لبشرة تبدو بم
مشدود وممتلىء!

ت بالترطيب  ي
اعة  لمدة 72 
ر  لبشرة تبدو بم
ص ومشرق! 

ل كل  ع الم الروتين اليوم 
با ومسا

ر استخدم  الروتين الش
مبوالت ف المسا لمدة 7 أيام  ا

توي على %1.5 من  ي
ي  و حم الهيالو
الخالص الذي يعط 

هر ممتلى   البشرة م

Anew Concentré 
Repulpant Antirides 

30ml 15505-1
354Dh

178Dh

Anew Hydra Pro Vita-D 
Crème Micellaire 

Hydratante 
50ml 17342-7

231Dh

115Dh

د  كريم برو فيتا
نشيط الجرعة اليومية من  يساعد على 
اف على  تاج فيتامين د لبشر  وي

رطيبها لمدة 72 ساعة

VITADPRO
بتكنولوجيا 

رية   ال

Anew Skin Reset 
Plumping Shots
7x1,3ml. 18677-5

360Dh

180Dh
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ت بالترطيب  ي
اعة  لمدة 72 
ر  لبشرة تبدو بم
ص ومشرق! 

Extra Light 
15331-2

Light 
15385-8

Medium 
15397-3

Extra Light Extra Light Extra Light 
18694-0

Light 
15514-3

Medium 
15519-2

ر طبيعية  ك ريقة ا ال
ول  لترطيب بشرتك لل
على لو موحد! 

Nutrae�ects Radiance BB 
crème illuminatrice

30ml.
129Dh 

65Dh

Nutrae�ects 
Matte BB crème 

30ml.
129Dh 

65Dh

بمعامل 
حماية من
 الشم 
SPF15

بمعامل 
حماية من 
الشم 
SPF15

NATURAL

S
O

O
T

H I N G C O

M
P

L
E

X

N
AT

URAL SOOTH
IN

G

COMPLEX

NATATA URAL

S
O

O
T

H
N G C O

M
P

L
E

X

NO NO AS AS TATA
UURANANLALA STSTUSUOUOUROROAOALOLTLTLHH

IN XN XG

L

G

L
EG E

CTCT HCHOHOH IOI NON
HCHOHCH MNMN GMGNONMNON PGPG LCLCECEC OEOXOXOEXE

O

M
P

N
AT

URAL SOOTH
IN

G

COMPLEX

بمركب

البشرة يلطف

بيع
ط

م ب

50%

85
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 ! يقة واحدة فق ن بشرتك ف د

نعة  دام أ ت ع من روتين العناية ببشرتك با
الوج 3 ف 1!

جديد 
3 Avon Care 3 en 1 
Masque nettoyant 
visage à l’extrait de 
pamplemousse
75ml. 19729-3
59Dh 

30Dh

43

3

2

2

1

1

4 Avon Care 3 en 1
Masque visage 
matifiant à l’extrait 
de feuille d’arbre à 
thé et à l’argile de 
kaolin
75ml. 19730-1
59Dh 

30Dh

1Avon Care 
3 en 1 Eau Micellaire 
démaquillante, 
nettoyante et apaisante 
150ml. 18833-4
62Dh

31Dh

3 Avon Care 
3 en 1 Tonique 
purifiant 
rafraîchissant, 
nettoyant et hydratant
150ml. 18831-8
62Dh

31Dh

2 Avon Care 
3 en 1 Gel Nettoyant, 
démaquillant et 
rafraîchissant
150ml. 15627-3
62Dh

31Dh

2 Avon Care 3 
en 1 Masque 
Nettoyant pour 
le Visage à 
l’Aloe Vera et au 
Concombre
75ml. 17195-9
59Dh

30Dh

1 Avon Care 3 
en 1 Masque 
Nourrissant pour 
le Visage à
l’Avocat
75ml. 17279-1
59 Dh

30Dh
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1

2

3

4

5 6

7

 ! يقة واحدة فق رطب بشرتك ف د

1 Avon Care 3 en 
1 Crème pour le 
Visage Hydratante / 
Peaux Normales
100ml. 18834-2
79Dh

40Dh

للبشرة العادية : الجافة 
عتن بالبشرة  ركيبة 

بفيتامين ج
 يرطب البشرة   
   ينعم البشرة  
م البشرة   ي

2 Avon Care 3 en 1
Crème pour le 
Visage Hydratante / 
Peaux Très Sèches 
100ml. 18830-0
79Dh

40Dh

للبشرة الشديدة 
الجفاف 

ي  ركيبة مغذية ب
المكاديميا
رطب    
غذي     
نعم      

3 Avon Care 3 en 1 
Age Restore Crème 
pour le Visage / Peaux 
Matures
100ml. 16958-1
79Dh

40Dh

ع من شبا  ركيبة 
البشرة

ي و م الهيالو ا ب
هر ممتلى  لبشرة بم

رطب البشرة  
شد البشرة  

4 Avon Care 3 
en 1 Gel-Crème 
Hydratant / 
Peaux Grasses
100ml. 16944-1
79Dh

40Dh

ير المعة  ركيبة   
بشجر الشاي و الطم
ير المعة   لتغطية 

رطب البشرة    
م البشرة  

5 Avon Care 3 
en 1 Crème pour 
le Visage Teint 
Unifié / Jour
100ml. 18837-5
79Dh

40Dh

ير  ركيبة  للبشرة دهنية 
المعة بشجر الشاي و الطم

وحد لو البشر  
رطب البشرة  

عط البشرة  مشر  

7 Avon Care 3 
en 1 Baume à 
Lèvres Hydratant
4.5g. 17193-4 
48Dh

24Dh

6 Avon Care 3 
en 1 Crème pour 
le Visage Teint 
Unifié / Nuit
100ml. 18838-3
79Dh

40Dh

 يرطب 
  ينعم   
م    ي

 يعط الشفا عناية 
أساسية بتركيبة 3 ف 1

م ب

50%

87
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3

3

2

2

1

1

4

4

5

4 Clearskin 
Blackhead Clearing 
Exfoliant , nettoyant 
et apaisant
125ml. 16555-5
107Dh

54Dh

3 Clearskin 
Blackhead 
Clearing Masque 
clarifiant et 
nettoyant en 
profondeur
75ml. 18568-6
95Dh

48Dh

2 Clearskin 
Blackhead Clearing 
Bande d’extraction 
liquide
30ml. 16695-9
125Dh

63Dh

2 Clearskin 
Pore & Shine 
Savonnette 
au Charbon 
Purifiant
75gr. 19045-4
62Dh

31Dh

3 Clearskin 
Pore & Shine 
Masque au 
Charbon 
Purifian
75ml. 19386-2
95Dh

48Dh

1 Clearskin 
Pore & Shine 
Control 
Nettoyant 
Solide 
30gr. 15190-2
62Dh

31Dh

1 Clearskin 
Blackhead
Clearing 
Nettoyant Solide 
30gr. 15247-0
62Dh

31Dh

4 Clearskin Pore
& Shine Control 
Lotion Tonifiante 
Matifiante au 
Charbon
100ml. 16543-1
80Dh

40Dh

5 Clearskin 
Professional
Le tire-comédons
1 piéce
48084-8
48Dh

24Dh

ام
س

لم
ا د

تس الت ا و
ا ب

يج

م ال

ر المسام المتسعة!  يقلل من م

وس  ل وداعا للر
السوداء! 
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Blemish Clearing
Masque à l’Argile

Rose
75ml. 19387-0

95Dh

48Dh

Blemish Clearing
Crème Traitante

aux AHA
50ml. 19147-8

95Dh

48Dh

Clearskin 
Blemish Clearing 

Nettoyant 
moussant 

150ml. 17180-1
92Dh

46Dh

سل بشر  ا
وي  ف الر بالمن
و  ر الب ل م ل
ة ب اللو والشوا

كا م الالكت والس ب
ود الشوفا الكولودي

ن ل وجن س وحم السال
وا عادة  ساعد على  م  ال
د لطف و سط البشرة 

حمر ر البشرة ا رطب م و
ول ساعد ف ال و الب 

ر وملم على بشرة بم
ة ا ا و ً شرا ر  أك

ن طم الكاول
ف ا اللط والبنتو

والمن والشوفا
كول وأحما الجل
نع ل  س والسال

عط لطف البشرة  و
ة ا البشرة لمسة 

ة من اللمعا خال
ر المعة ة  لتغط

Clearskin Clearing 
Masque Gélifiant et 
Nettoyant pour les 

Imperfections
100ml. 15591-1

95Dh

48Dh

و على البشرة 
لى  ن  فة من مر الن

ري  ت 7مرات أسبوعيًا ا
شطف ا و  د

جديد 

ن بشرتك من البق 
ور البشرة!  مراء وب ال

م ب

50%

89
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++

Nutrae�ects 
Matte Soin 
Nettoyant 
Moussant 
et Soyeux 
150ml. 75325-1
97Dh

49Dh

Radiance Gel 
Nettoyant 
Micellaire
195ml. 19491-0
97Dh

49Dh

Nutrae�ects 
Gel Nettoyant 
Micellaire 
Apaisant 
195ml. 76916-6
97Dh

49Dh

Nutrae�ects 
Crème de Jour 
Hydratante 
et Apaisante 
SPF20 
50ml. 78974-3
129Dh

65Dh

Nutrae�ects Crème 
de Jour 
Éclaircissante 
et Éclatante SPF20 
50ml. 18818-5
129Dh

65Dh

Nutrae�ects 
Crème de Jour 
Mate Contrôle 
du Sébum SPF20 
50ml. 71126-7
129Dh

65Dh

ا  ات البابا مستخل
ف  والرما لتن
عم للبشرة 

ا  مشر عطا و

ة  اف على طب
ة البشرة الوا

ا  ات أو بمستخل
لطف  ل سا الس
ة البش

ية  ها يعط لمسة 
ير المعة م 
ا  ة ا وأو خال
اف  ف ال

NATURAL

S
O

O
T

H I N G C O

M
P

L
E

X

N
AT

URAL SOOTH
IN

G

COMPLEX

NATATA URAL

S
O

O
T

H
N G C O

M
P

L
E

X

NO NO AS AS TATA
UURANANLALA STSTUSUOUOUROROAOALOLTLTLHH

IN XN XG

L

G

L
EG E

CTCT HCHOHOH IOI NON
HCHOHCH MNMN GMGNONMNON PGPG LCLCECEC OEOXOXOEXE

O

M
P

N
AT

URAL SOOTH
IN

G

COMPLEX

بمركب

البشرة يلطف

بيع
ط

ب للبشرة  منا
ة سا ال

ب للبشرة  منا
الدهنية و  المركبة 

ب لكل  منا
انوا البشرة

ول  ي ال من الك ال من السل

مجموعة لبشرة 
بض مشرق

ة  مجموعة مل
للبشرة 

ية  مجموعة لت
ير المعة

كود المجموعة:  كود المجموعة: 

ف فمرطب  من مرطب  من ف مرطب  من

7-60378كود المجموعة:  60380-3 59802-9

ير المعة ية  لت

102DH 102DH 102DH

لبشرة بض مشرق ة للبشرة  مل
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بملم ناعم تمت 
ولة البشرة بس

رة رية فا يوت ع ب

لترطيب يدوم حتى 
اعة  48

يترك بشرة الجسم مرطبة 
 ! حساس رائ وب

و ح

ENCANTO 
BODY SPRAY

145DHنكانتو جورجيوس مجموعة 
8-59845كود المجموعة: 

لوشن مرطب لبشرة الجسم 
كريم لبشرة جسم ب مشر 

سبراي للجسم 

Encanto 
Gorgeous
Lait pour le 
Corps
250ml. 76671-7
117Dh

59Dh

Encanto 
Gorgeous
Lait Scintillant 
pour le Corps
150ml. 77100-6
107Dh

54Dh

Encanto 
Gorgeous Brume 
parfumée pour le 
Corps 
100ml. 78430-6
97Dh

49Dh

دي الجري والياال ياال  ة البيتيتجرين والفلفل الو برا
ندل والمس ري وخشب ال ش المد

91
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ل م م رة جس ة ببش تاجين للعناي ا  كل م
ل التدلي  ن وج ات اليدي م وكريم ن الجس لوش
م س ر ف هذا ال وأك
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Pomegranate Lait 
pour le Corps 
720ml. 19726-9
129Dh

56Dh

Avocado Lait pour 
le Corps 
720ml. 19724-4
129Dh

56Dh

يغذي البشرة بالمالت 
يليا  ك والفا بايو

وفيتامين ه

وا البشرة  لكل أ
ينع البشرة بالخيا 

با وفيتا وال
مين ه 

يرطب البشرة 
ادات  بم
كسدة  ا

يعيد للبشرة اليدين 
ة  رطيبها برا

فوكادو  ا

يسنشيالوبرفوود

دام كل منت من  ت يمكنك ا
و  ن المرطب للجسم  اللو
حجم XXL 160 مرة! 
بنا على متوسط استخدام بو 
غط واحدة لكل مرة يو فيها

منتجات افو 
كير  بها 
الماليين 

مر بشرة جسمك  ا
بالترطيب م المنتجات 
جم!  المرطبة الكبيرة ال

و ح

POMEGRANATE 

للبشرة الجافة 
ساسة  وال

وا  مناسب لكل أ
البشرة 

مناسب للبشرة 
العادية والشديدة 
الجفاف 

مناسب للبشرة 
العادية والشديدة 
الجفاف 

Gentle Lait pour le 
Corps
720ml. 19711-1
129Dh

56Dh

Cooling Collection 
Lait pour le Corps
720ml. 19710-3
129Dh

56Dh 93
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1 3

4

2

5 6

Avon Care 
Crème Multi-

Usages 
400ml. 
119Dh

60Dh

1 Cocoa      73850-0
2 Avocado 77149-3
3 Pomegranate  76419-1
4 Coconut      76869-7
5 Gentle    73859-1
6 Cooling    76421-7

2

5

ك  رطب بشرة يديك ووج
وجسمك م الكريمات 
دامات!  ت المتعددة اال

ب م  شر ال ا

وبرفوود

يسنشيال

تر منتجين من الكريمات المتعددة  ا
دامات ت درهم 54اال

للواحد
ين أو  متشاب

ين  تل م
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1 42 3

منتجات افو 
كير  بها 
الماليين 

1 Cooling    73840-1
2 Avocado 73835-1
3 Coconut  76418-3
4 Cocoa  73841-9

Avon Care Lait pour 
le Corps 

400ml. 
104Dh

53Dh

2 3 4

ن المرطب  تار اللو ا
للجسم امن بشرتك هدية 
ية! م

يسنشيالوبرفوود

ن  تر منتجين من اللو ا
درهم 46المرطب للجسم 

للواحد
ين أو  متشاب

ين  تل م 95
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عة
سا

 7
2 

تى
 ح

وم
د

ب 
ط

ر

عة
سا

 2
4 

تى
 ح

وم
د

ب 
ط

ر

Recovery Crème 
pour les Mains 
75ml. 19220-3
51Dh

21Dh

Recovery
Lotion pour le Corps 
720ml. 18734-4
129Dh

56Dh

ا البشرة  ً لطف فو
لل من عودة  و
البشرة الجافة 

كة  والمسببة لل
شو وال

ب للبشرة  منا
ة سا الجافة وال

75DH
1-59863كود المجموعة: 

ن مرطب لبشرة الجسم  كريم  لو
مرطب لبشرة اليدين 

ور مجموعة ديرما ريك

ض
مرا

ا باء
أط بل تبرمن

م

الجلدية

ب م  شر ال ا المجموعة الت تتكي م 
ا البشرة!  ج
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Even-Tone Lotion 
pour le Corps
400ml. 19654-3
104Dh

52Dh

Even-Tone Crème 
pour les Mains 
75ml. 17432-6
51Dh

21Dh

سن  س  تا مركب ف
ر  و من م بشكل مل
لو البشرة المتفاوت
ب لكل أنوا البشرة منا

70DH
3-59862كود المجموعة: 

ن مرطب لبشرة الجسم  كريم  لو
مرطب لبشرة اليدين 

تو  ين ي مجموعة ديرما 

ض
مرا

ا باء
أط بل تبرمن

م

الجلدية

عة
سا

 4
8 

تى
 ح

وم
د

ب 
ط

ر

عة
سا

 2
4 

تى
 ح

وم
د

ب 
ط

ر

منتجات افو 
كير  بها 
الماليين 

المجموعة الت تقدم حال
اوت لو البشرة!  لت

97
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يرطب وينعم البشرة 
كو البشرة الجافة  ليل  يساعد على 

يمتص سريًع 

هر البشرة الجافة  سن من م ينعم ويرطب وي
دمين الجافة  يل الجلد المي بلطف وينعم ال ي

دمين لمعا   يعط بشرة ال

Gommage des Pieds 
Lissant au Beurre

d’Illipé
75ml. 19504-0

76Dh

38Dh

Soin de Nuit Hydratant 
pour les Pieds

au Beurre d’Illipé
150ml. 19505-7

85Dh

43Dh

73DH
4-60389كود المجموعة: 

كرب مقشر للبشرة 
كريم للعناية 

يليب باتر  مجموعة 

دام  يليب باتر لبشرة أ تعرف على 
   ! ال ناعمة بشكل م

_C12 DEC MO book.indb   98 24.09.2022   00:15



Footworks Crème de 
soin intensif pour les 
cors et les callosités

75ml. 17181-9
76Dh

38Dh

Footworks Soin
Peau Rugueuse 
150ml. 16886-4

85Dh

43Dh

Footworks Crème 
Réparatrice pour Talons 

Très Fendillés *
150ml.19229-4

85Dh

43Dh

Footworks Crème de soin 
intensif pour les cors et 

les callosités
150ml. 30101-0

76Dh

38Dh

Footworks Spray 
Désodorisant pour Pieds et 

Chaussures 
100ml. 30911-2

76Dh

38Dh

68DH
3-59961كود المجموعة: 

اء  دام ولل برا ل
ناء المساء  كريم للعناية بالبشرة أ

مجموعة الالفندر 

دامك م الالفندر  انعش بشرة أ

99
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ل  ل مشاكل الشعر ومنتجات البلسم و  الم منتجات شامبو ل
سم المتنوعة موجودو بهذا ال
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Advance Techniques 
Ultimate Shine 
Illuminating
Traitement Spray
100ml. 17446-6
128Dh

58Dh

لى  خذ اللمعا 
دة  ات جد مستو

من البر

ساعد على 
طراف  م ا نع
فة و  المت

ب  تف بترط
الشعر ليترك 

مرطب بعم

Advance Techniques 
Ampoule 
Soin Absolute 
Nourishment
15ml. 15608-3
47Dh

21Dh

بل  د من  عرك كما لم ي  
! رجا ي ا بقوة 

Advance Techniques 
Absolute Nourishment 
Spray 
de Soin Bi-Phasé
100ml. 17454-0
128Dh

58Dh

وت  غذي الشعر ب
وال جا و الما ا

مكن 
ما  دام ت ا
على الشعر 
الجا أو 

المبلل

101
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1

2
3

4

5

1  Fabulous Curls 15229-8
2  Ultra Sleek  16468-1
3  Absolute Nourishment 15656-2
4  Ultimate Shine 17467-2
5  Reconstruction 15800-6

Advance Techniques 
Sérum Soin 

30ml.
100Dh

45Dh

يغذي الشعر 
هر  ويترك بم
الم و 

اعم  وبملم 

يعط سط 
عومة  الشعر 
ولمعا يشب 

ة الذي يبر  المر
جات اللو  د

الطبيع للشعر

جعد  كم ف  يت
الشعر وجفاف 
ليساعد على 
ها الكيرل

ا الشعر  رطب فو ً
الجاف والتالف 

اعم  تر شعر  ل
وي والم و

ل  ل ساعد على 
ف الشعر 

ال  عمل على 
فة  طراف المت ا

ر  نعم الشعر المتطا و
اعمة ة  ا للمسة 

عرك  تعادة جمال  صال وا وم ب
ال!  م بيع م ا ال
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700ML

للشعر 
التالف 

للشعر 
الجاف 

للشعر 
الباه 

Advance 
Techniques 

Absolute 
Nourishment  
Shampoing   

700ml. 17165-2
95Dh

43Dh

Advance 
Techniques 

Reconstruction  
Shampoing   

700ml. 17166-0
95Dh

43Dh

Advance 
Techniques 

Ultimate Shine  
Shampoing   

700ml. 17167-8
95Dh

43Dh

تمتع بالعناية بالشعر تدوم طويال م  ا
جم!  الشامبو كبير ال

103
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250ML

400ML
1 Absolute Nourishment                 15667-9
2 Ultimate Shine                         15812-1
3 Reconstruction                       15886-5
4 Hydra Boost Moisturising             18871-4
5 Anti-Dandru� 2-in-1               18161-0
6 Loss Control              17251-0

1 2 3 4 5 6

7

للشعر 
الجاف

للشعر 
البا

للشعر 
التالف

شرة  ل
الشعر

للشعر 
ف ع ال

للشعر الجاف 
ف ع وال

7 Advance Techniques 
Fabulous Curls shampoing

250ml. 18350-9
52Dh

26Dh

للشعر المجعد 
والمموج

Advance Techniques 
shampoing 

400ml.
64Dh

32Dh

بير م منتجات  اعتن بشعرك ك
ات التقنية العالية!  الشامبو 

براء العناية 
بشعرك
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161

250ML
1 Hydra Boost Moisturising             16962-3
2 Fabulous Curls                19050-4
3 Loss Control              19650-1
4 Absolute Nourishment                 19048-8
5 Ultimate Shine                         15803-0
6 Reconstruction                       19049-6

1 2 3 4 5 6

Advance Techniques 
Après-shampoing 

250ml.
51Dh

26Dh

للشعر 
الجاف

للشعر 
البا

للشعر 
ف ع ال

للشعر 
التالف

للشعر الجاف 
ف ع وال

للشعر المجعد 
والمموج

ر روتين العناية بشعرك بالبلسم ال  أ
! تارين ت

105

_C12 DEC MO book.indb   105 24.09.2022   00:16



براء العناية 
بشعرك

شطف  منتجات مرطبة للشعر ال  منتجات ماس الشعر 

Advance 
Techniques 
Ultimate 
Shine Soin 
traitement 
spray 
100ml.
15820-4
132Dh

66Dh

خذ اللمعا 
ات  لى مستو
دة من  جد

البر

Advance
Techniques
Loss Control
Soin en
vaporisateur 
sans Rinçage 
100ml. 
17238-7
132Dh

66Dh

كم ف  يت
ط الشعر  سا
يساعد على 
وية الشعر 

Advance 
Techniques 
Absolute 
Nourishment 
Masque de 
traitement 
nourrissant
150ml. 15647-1
78Dh

39Dh

غذي الشعر 
بعد أول 
استخدام

Advance 
Techniques 
Fabulous Curls 
Crème de 
Coiffage
150ml. 
18413-5
78Dh

39Dh

جعد  دد  ي
الشعر لمدة 
دوم حتى 24 
ساعة

يو بعد الغسيل أو 
لى الفرا  الذها 
طرات  بتدلي ب 

ف فروة الرأ 
والشعر 
ال يشطف

Advance 
Techniques 
Hydra Boost 
traitement 
hydratant sans 
rinçage  
50ml. 18870-6
104Dh

52Dh

4 Advance 
Techniques 
Reconstruction 
Masque de 
soin*
150ml. 
19077-7
78Dh

39Dh

4 Advance 4 Advance 4

ي  ال فو
للشعر التالف

ية م  عرك هدية م امن 
هلة!  منتجات العناية بالشعر الم
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6.712.01

8.4 9.0

7.08.1

5.35.0

5.65 4.0

2.0

17708-9
Acajou Rouge Foncé

17433-4
Chocolat Brune

18826-8
Cuivré Intense

18828-4
Blond Foncé

16052-3
Blond Medium Cendré

15707-3
Blond Cendré Ultra

18825-0
Blond Clair

17369-0
Brun Doré Moyen

17759-2
Brun Moyen

18824-3
Marron Foncé

15708-1
Noir Natural

Crème colorante 
permanante 

4 pièces
108 Dh

54Dh

م  ال الخطوات ي ب الشعر  ام ل
بغ  نا وبعد  بل وأ الشعر 

غطية للو الشعر الرمادي  يعط 
ويعط الشعر لو طبيع حيوي أسبو 
بعد أسبو 

ة بمستو صالو التجميل وأن ل  على لو صب اح
يوية!  لوا ال ات ا ات الشعر  ل م صب ف المن

107
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كنولوجيا ستخدم أحد  ن  ساسة   مجوهرات مناسبة للبشرة ال
AnchorCert طعة مجوهرات وكل ساعة لطيفة على بشر ما كل   ل

ساسية من المعاد ساسية وال و من ال شخا الذين يعا ساسة.ومناسبة ل
ال

رة
ش

للب

مناسب سسوا
ك

ين  ل ت جعل  ط سماوية مذهلة 
س وما كنجمة ف موعد 

ب م جمالك!  كسسوارات أنيقة تتنا
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Ellie Collier *
Couleur or, couleur or rose et 
argent plaqué argent. 82cm 
avec fermeture à curseur.  
48208-3
165Dh

89Dh

Lot de Boucles 
d’Oreilles Millie *
Plaqué couleur dorée 18 
cts. Fermoir ajustable. 
51066-9
198Dh

119Dh

Co�ret Cadeau Maisie *
Collier de pierres de verre plaqué de 
couleur d’or 42 + 9cm Bracelet 18.5 + 
2.5cm Boucle d’oreille 12mm  
52585-7
165Dh

79Dh

Co�ret Cadeau Belle *  
Plaqué or flash, pierres de verre. 
Collier :42+9cm. Boucles d’oreilles : 
Postes en titane et fermetures. 
49878-2
198Dh

119Dh

Ensemble boucles d’oreilles Eva * 
Placage couleur or, pierres en plastique. 
Titanepoteaux et fermetures à 
boules. 
49881-6
182Dh

109Dh

Co�ret Cadeau Dixie Wardrober  *
Placage de couleur or. Perles de verre et 
pierres acryliques   
Collier : 42+9cm. Boucles d’oreilles 
cerceau : 13mm de diamètre.
49202-5
182Dh

89Dh
* JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

ب م جمالك!  كسسوارات أنيقة تتنا

109

_C12 DEC MO book.indb   109 24.09.2022   00:17



TTA Today Bougie 
Parfumée
Récipient en verre. Se 
consume en 20 heures.
180gr. 49515-0
182Dh

109Dh

Essentials 
Weekender Sac 
Avec une poche frontale et poche 
intérieure zippée 45cm x 11,5cm x 
32cm.
51726-8
615Dh

369Dh

Sac Seau Essentiels * 
Look cuir. Poches 
extérieures et intérieures. 
27X10X24 cm. Bandoulière 
réglable : 70-132 cm. Silver 
50605-5
365 Dh

189Dh

 ! حقائب عملية لمرافقتك ف كل مكا

Sac Week-End Textile 
Polyester. Doublure :Polyester. Poches zippées 
intérieures et extérieures. Compartiment intérieur 
pour le téléphone. Bandoulière amovible :60 – 73 
cm. Longueur de l’anse :19 cm.  
Dimensions : 56x17x38cm.
49258-7
615Dh

369Dh

* JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Montre Astor *
Plaqué couleur rose doré. Bracelet 
en silicone ; longueur : 16 - 20,3 cm. 
Diamètre du boîtier : 3,52 cm.
50681-6
382 Dh

189Dh

Montre Harper Sport  * 
Plaqué couleur dorée. Bracelet 
en polyuréthane : 16,7 – 24 cm.
Boîtier : 3,8 cm
52641-8
348Dh

208Dh

Co�ret Cadeau Montres Elle et Lui *
Plaqué or. Bracelet en polyuréthane. Lui : 
4,3 cm (couronne non comprise). Bracelet 
: 24,5 cm. Elle : 3,4 cm (couronne non 
comprise). Bracelet : 23,6 cm 52680-6
698Dh

419Dh

Montre Millie Boyfriend *
Plaquée couleur rose doré. Taupe strap. 
Bracelet PU réglable: 16,7-21 cm. Diamètre 
du boîtier: 3,8 cm.
48765-2
382Dh

229Dh

Montre Jack Berlin * 
Placage argenté et noir par pulvérisation. 
Bracelet en PU : 17,5 - 21,5cm.
diamètre du boîtier : 4,4cm
50493-6
398Dh

219Dh

POUR 
LUI

POUR 
LUIPOUR 

LUI

Montre Owen * 
Placage argenté. bracelet  en PU : 18.5 
- 24.2cm. Diamètre du boîtier: 4.5cm. 
Silver
50492-8
382Dh

189Dh

ر!  ة على أ م تض لمسة ممي اعات أنيقة 

* JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
111
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Eau de Parfum 
flacon en Vaporisateur 

10ml.
68Dh 

34Dh

1  Incandessence Soleil 16787-4
2  Far Away 19011-6
3  Far Away Glamour 19088-4
4  Little Black Dress 19659-2
5  Far Away Splendoria 19459-7

1 2 3 4 5

ن  اسم ة ال برا
ا و  و الفر

ندل خشب ال

ة العسل  برا
اال  وال
اال 
خشا وا

ة العود  برا
و  بي والبر ا
يليا  سود والفا ا

دينيا  والجا
المنعشة

ة الفواك  برا
خشا  و ا

ة م الكر

ة المس  برا
سود  ب ا ب و ال

ا  ل و الفا
ة ر ش المد

ما أريده لعيد الميالد هو ...
ما أريد!  ضلة لد حي ور م ع

ما أريده لعيد الميالد هو ...
 ! ت ة رائعة تكمل أنا رائ
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Black Suede
Eau de Toilette
75ml. 19332-6

216Dh

108Dh

خشا  ة ا برا
ات و  و النبا

الجلود

Wish of Love
Eau de Toilette en Vaporisateur

50ml. 19260-9
216Dh

108Dh

ة التوت و  برا
ا الكر و  أ
ود بتالت الو

Passion Dance Eau 
de Toilette 

50ml. 16767-6
216Dh

108Dh

ة البابايا و  برا
سود  الكاليندوال ا

شول و البا

ما أريده لعيد الميالد هو ...
 ! ت ة رائعة تكمل أنا رائ

113
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تر  أ منتجين ب  ين ا تل ين أو م متشاب درهم فق 42
للواحد

Brume parfumée 
pour le Corps

100ml
104Dh

52Dh

5 64321

1 Perceive 19245-0
2 Attraction Sensation 19250-0
3 Cherish 19246-8

4 Pur Blanca 19247-6
5 Little Black Dress 15722-2
6 Celebre 17069-6

ما أريده لعيد الميالد هو ...
ة جميلة!  س برائ مر ن أ ا

ما أريده لعيد الميالد هو ...
عور منع يدوم طوال اليوم! 
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تر  أ منتجين ب  ين ا تل ين أو م متشاب درهم فق 23
للواحد

1 Incandessence 16245-3
2 Little Black Dress 19121-3
3 Full Speed 15108-4
4 Full Speed Quantum 17051-4

Déodorant anti-
transpirant à bille 

50ml.
58Dh

29Dh

6 754321

5 Musk Marine 16488-9
6 Far Away 18765-8
7 Perceive 16688-4

ما أريده لعيد الميالد هو ...
عور منع يدوم طوال اليوم! 

115
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حتى ف 
ر  ك ام ا ا

شاطا

Invisible pour elle
18382-2

Invisible pour lui
15703-2

Active pour elle   
19734-3

Active pour lui 
30060-8

Max Protection 
pour lui 15961-6

Max Protection 
pour elle 18301-2

On Duty 
Déodorant à Bille 

50ml. 
54Dh

27Dh

تكنولوجيا درا بور
لل من التعر  م و ي ي

ب أو الروا الغير مست

72
يعمل حتى

اعة
تر عالمات  ال 

على المالب

للرجال

للنساء 

ما أريده لعيد الميالد هو ...
د التعرق تدوم لساعات!  حماية 

ما أريده لعيد الميالد هو ...
  ! واك هار وال ة ا ي رائ من رائ م
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1  Velvet Seduction 19265-8
2  Soft Vanilla 19273-2
3  Lavender Calm 19266-6
4  Blooming Beauty 19270-8
5  Aloha Monoi 19272-4
6  Jasine Whisper 19281-5
7  Juicy Burst 19264-1
8  Flamingo Sunset 18526-4

1

5 6 7 8

2 3 4

التوت و  ة  برا
كيد و ا

يليا  الفا ة  برا
ندل ال وخشب 

ها  أ ة  برا
الالفند 

والمس

الكر  ها  أ ة  برا
كيد و وا

ة  برا
لياسمين  ا

والماجنوليا 

المفعم  جبيل  ال
يوية  ل با

الرطب  والكليمنتين 
لو ال والكالودبيري 

ا  ا ا ة  برا
دي و  الو

جيبا الفرا

جو  ة  برا
هرة  و الهند 

ا  التيا

ابلة  عبوات 
إلعادة التدوير

ن 
ات  ل بمست

طبيعية

نية روائ  Avons Senses 
Brume pour le 

Corps 100ml 
51Dh

26Dh

ما أريده لعيد الميالد هو ...
  ! واك هار وال ة ا ي رائ من رائ م

117
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1  Secret Lagoon 18573-6
2  Delicate Moment 18574-4
3  Pure Marine 18576-9
4  Lavender Calm 18519-9

3 421

و  الفواك  ة  برا
المس

التفا و  ة  برا
الماجي 

ا  أو ة  برا
والمس  البامبو 

ها  أ ة  برا
والمس  الالفند 

Avon Senses Savon 
pour les Mains 

250ml. 
48Dh 

24Dh ابلة عبوات 
إلعادة التدوير

ن 
ات  ل بمست

طبيعية

نية روائ 

ما أريده لعيد الميالد هو ...
ة!  تل لى أماكن م ن  جة ت ة مب رائ
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و ح

WHITE LILY 
BAIN 

MOUSSE

5  Flamingo Sunset 18764-1
6  Blooming Beauty 18608-0
7  Lavender Calm 18481-2

1  White Lily 18622-1
2  Jasmine Whisper 18480-4
3  Juice Burst 18482-0
4  Pure Marine 18477-0

6 754321

اب  ة ال برا
ا و المس البي

ة الياسمين  برا
والماجنوليا

يوية  جبيل المفعم بال ال
والكليمنتين الرطب 
لو والكالودبيري ال

ا  ة أو برا
البامبو و 
المس 

هو الكري  ة  برا
كيد  و و ا

ا  ا ة ا برا
دي و  الو

جيبا الفرا

ها  ة أ برا
الالفند والمس

Avon Senses 
Bain Mousse

500ml.
64Dh

32Dh

ما أريده لعيد الميالد هو ...
دوء ف  اء وال تر الشعور باال

مام!  ت ات اال أو

119
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جديد 

1  Raspberry Delight 19698-0
2  Ocean Surge 19693-1
3  Sweet & Joyful 19690-7
4  Secret Lagoon 19695-6

Gel douche
720ml.
90Dh

45Dh

5  Delicate Moment 19697-2
6  Garden of Eden 19691-5
7  Jungle Rainburst 19692-3

1 2 3 4 5 6 7

تر  أ منتجين ب  ين ا تل ين أو م متشاب درهم فق 41
للواحد

ما أريده لعيد الميالد هو ...
! ية الت ال تنت العناية الش
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5432

9 10876

1

7  Escape to The Wild 3en1 gel douche corps  
et cheveux et visage pour hommes 18844-1

8  Cactus Oasis 2en1 gel douche  
corps et cheveux pour hommes 18589-2

9  Ocean Surge 2en1 gel douche  
corps et cheveux pour hommes 18596-7

10  Juice Burst 15275-1

1  Sweet & Joyful 18581-9
2  Aloha Monai 18509-0
3  L’amour Sunrise 18583-5 
4  Simply Luxurious 18511-6
5  Raspberry Delight 18501-7
6  Flamingo 18766-6

ابلة  عبوات 
إلعادة التدوير

ن 
ات  ل بمست

طبيعية

نية روائ 

يوية  بال المفعم  جبيل  ال
الرطب  والكليمنتين
لو ال والكالودبيري 

النعنا  ة  برا
ات  النبا و 

رية  الب

ة  برا
و  ر  الكم
شول  البا

بات  ة  برا
البري  د  الراو

الغابات  وخشب 

ا  ا ا ة  برا
دي و  الو

جيبا  الفرا

و  يا  الفري ة  برا
الرما 

د و  ة الو برا
لعنبر  ا

التوت و  ة  برا
الكاسي 

الخو  ة  برا
كيد  و بي و ا ا

الهند  جو  ة  برا
ا  التيا هرة  و

Gel douche
500ml.
80Dh

40Dh

تر  أ منتجين ب  ين ا تل ين أو م متشاب درهم فق36
للواحد

ما أريده لعيد الميالد هو ...
 ! س ا ب لتدليل ن و 

و ح

CACTUS 
OASIS GEL 
DOUCHE

121
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1  Jasmine Whisper 18492-9
2  Flamingo Sunset 18769-0
3  Juice Burst 18494-5
4  Pink Sands 18941-5
5  Raspberry Delight 18483-8 
6  Lavender Calm 18493-7

7  Blooming Beauty 18611-4
8  L’amour Sunrise 18484-6
9  Aloha Monoi 18619-7
10  Pure Marine 18490-3
11  White Lily 18624-7

ابلة  عبوات 
إلعادة التدوير

ن 
ات  ل بمست

طبيعية

نية روائ 

1

6 7 8 9 10

2 3 4 5

ة الياسمين  برا
والماجنوليا

يوية  جبيل المفعم بال ال
والكليمنتين الرطب 
لو والكالودبيري ال

ا  ة أو برا
البامبو و 
المس 

هو الكري  ة  برا
كيد  و و ا

ا  ا ة ا برا
دي و  الو

جيبا الفرا

ها  ة أ برا
الالفند والمس

و  يا  الفري ة  برا
الرما 

التوت و  ة  برا
الكاسي 

جو  ة  برا
هرة  و الهند 

ا  التيا

ة ما جو  برا
دي  الو الهند 
فروت والباشن 

Senses Bain 
Mousse 
1000ml. 

94Dh

47Dh
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ما أريده لعيد الميالد هو ...
! ية الت ال تنت العناية الش

11

برائحة الزنابق 
البيضاء و المسك

123
دودة م ما هو متوفر ف  بنا أفو  المبيعات م بل الشركة ل ترحة من  ملة ه الم جة ف هذ ال سعا المد جمي ا

سعا غيير المنتجات وا تف بال ف  ا العالم  أفو  ما أفو ف جمي أ و  جمي المنتجات لديها  المخ

يكم دمتنا ه أ نر
سترجا المال أو  بنا  يمكن لل
يهم ف  غيير أي منت لم ير

SATISFAIT OU REMBOURSEو 3 حمالت 
100%

تاج  ي ا ا مل  نا  ذكركم أ منتجا

الحية تها ال ي ا ا ولي 

Prénom

Adresse

Téléphone

www.avon.co.ma

AvonMoroccoAvonMorocco0522.67.96.96

تبارات  ن ال نجر  ن
بات يوانات إل على ال

المة منتجاتنا و مكوناتنا

 : ملة ال هذ ف

34 MAQUILLAGE

92 BAIN ET CORPS

76
SOIN POUR
LE VISAGE

64 PARFUMS

100 SOINS POUR
LES CHEUVEUX

116 SOINS DU CORPS

BROCHURE SPÉCIALE
FIN D'ANNÉE

108
ACCESSOIRES
DE MODE

ف  ساهم
العنف  بة ا م
د المرأة

اختبا  جرا بعدم فتخر
ات ف اي يوا على ال
العالم  ف مكا

ف  ساعد
ة  مكاف
دي سرطا ال

عبوات  لديها
ابلة العادة

التدوير 

م  3.9 مليو دوال 
التبر بها لخدمات دعم 

م على النو  ا العنف ال
االجتماع

م مساعدة 
امرأة بشكل مباشر من 
خالل المن والتبرعات 
كومية  ير ال مات  للمن
دي عال سرطا ال الت 

ات   من جمي مكو
لل ابلة للت نا  منتجا

عادة  ابلة  نا   من عبوا
عادة التدوير أو  االستخدام و

ابلة للتسميد

برعنا بمبل  د  ل
مات  مليو دوال للمن
لى  افة  كومية  ير ال
م جمعها  1.1 مليا دوال 

والمساهمة بها حتى ا

Avon سسة بل Avon وم م جمعها والتبر بها من   

م الشفا بمعامل  رطب الشفا  غذي و 
SPF 15 ة من الشم حما

اه  مرطب للش
واك  ة ال برائ
اهك  تترك 
جميلة ومرطبة!

1+1=3
OFFRE CHOC

ل اشتري منتجين واح

ال مجانا على ال

دخال كود المنت  المرجو 
متشابهين أو مختلفين

Color Trend 
Baume à Lèvres

4gr
45Dh

25Dh

Berry
79227-5

Strawberry 
70186-2

Candy Corn 
70179-7

Sugar Cookie
70185-4

كتالو  كل يكتش من أول كن
ا الراب الل ه جديد من 

أ  تريد هل
من  تتسوق
ف  AVON

ا مكا
ف  يمكن

البروشو
شا تما و

ف تجده
www.bit.ly/AVONimbrochure

للشم
صفحة 119
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هدايا رائعة! 
بعروض ال تقاوم!

كن صاحب أفضل هدية 
على اإلطالق!

T O D A Y .  T O M O R R O W .  A L W A Y S

D
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B
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E

 2
0

2
2
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A

www.bit.ly/AVONimbrochure

كن أول من يكتشف كل كتالوج 
 Campagne 12/2022جديد من خالل هذا الرابط

Décembre

www.avon.co.ma

جديد 

Avon Care 
Crème pour 

les Mains 
75ml. 
51Dh

75ML
1  Gentle  19218-7
2  Avocado 19205-4
3  Coconut 19203-9
4  Pomegranate 19204-7
5  Cocoa Butter 19210-4
6  Recovery  19220-3
7  Even-Tone  17432-6

منتجات كريم اليدين 
تترك بشرة يديك 
ناعمة ومرطبة طوال  
الشتاء!

OFFRE CHOC

للواحد
درهم ب 21

1 2 3 4

5 6 7

مجموعة الكريسماس 
6-60388كود المجموعة: 

لوشن مرطب للجسم 
كريم لليدين 

كريم متعدد االستخدامات  119DH

Crème Multi-Usage 
Réparatrice à l’Avocat 

400ml. 19642-8
119Dh

54Dh

Lait pour le Corps 
Réparateur à l’Avocat 

720ml. 19732-7
129Dh

58Dh

Crème pour les Mains 
Réparatrice à l’Avocat

75ml.19637-8
51Dh

21Dh

ما أريده لعيد الميالد هو ...
ترطيب ونعومة تدوم 
طوال العام الجديد! 

جديد 

لترطيب يدوم حتى 48 ساعة 
يغذي ويرطب وينعم البشرة 

يغذي البشرة ويرطبها وينعمها
للبشرة الجافة والشديدة 

الجفاف 

يلطف ويرطب البشرة 
يمتص سريًعا 

للبشرة الجافة والشديدة 
الجفاف 
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