
DÁRKOVÝ KUFŘÍK PRECIOUS (129+132) – POSLEDNÍ
V krásně potištěném dárkovém kufříku najdete sadu
séra a krému pro rozjasnění a omlazení zralé pleti.
Vzácné  sérum  129  s  květinovým  komplexem  a
vitamín  E  působí  proti  stárnutí  díky  hydrataci,
regenerují  a  chrání  proti  volným  radikálům.  Denní
krém 132 s  SPF 15 obsahuje  výtažek z kaktusu a
květinový  komplex.  Vaše  pleť  bude  dokonale
hydratovaná a udrží si mladistvý vzhled. Bude přímo

zářit krásou a bude chráněna po celý den. 
Cena 3 080 Kč

běžná cena 3 819 Kč

DÁRKOVÝ KUFŘÍK MILLE (1006+ESSENCE BÍLÝ LANÝŽ) – SLEVA 38%
Kufřík  na  zip  se  šik  potiskem  obsahuje  lehký
hydratační  krém Mille 1006,  který obsahuje aktivní
látku  Hydro  CP  DNA  pro  intenzivní  hydrataci,
ochranu pleti a regeneraci. Olej z granátového jablka
bojuje  proti  volným  radikálům.  Olej  z  marakuji
vyživuje  a  zklidňuje  podrážděná  místa.  Essence  z
bílých  lanýžů  je  bohatá  na  aminokyseliny,  stopové
prvky i minerály. Udržuje optimální stupeň hydratace
a chrání proti externím vlivům. Tato sada je stejně moderní a dynamická jako vy!

Cena 4 290 Kč
běžná cena 6 992 Kč
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DÁRKOVÝ BOX 5A + SÉRUM 5C + ESSENCE ORCHIDEJ
Uvnitř boxu najdete: krém 5A (50 ml) intenzivní péče pro
omlazení  s  extrakty  rostlinných  kmenových  buněk.
Extrakty kmenových buněk rostlin (hrozny, jablka, alpská
růže)  zvyšují  aktivitu  přirozených  kmenových  buněk
pleti,  zvyšují  tak  její  odolnost  vůči  UV záření  a snižují
počet  hlubokých  vrásek  + sérum  5C (15  ml) jemně  se
rozplývající anti-ageing sérum regeneruje všechny typy

pleti + essence divoká orchidej 2,5 ml - koncentrát pro regeneraci, má ochranné účinky pro
unavenou pleť, stahuje póry a má uklidňující účinky. 

Cena 3 299 Kč
běžná cena 5 090 Kč

DÁRKOVÝ BOX PROFILIFT (249+250+ESSENCE KAVIÁR)
Uvnitř vkusně baleného boxu najdete: krém 250 (50 ml) s
3D efektem pro mladistvou pleť zářící krásou. Vymaže
jemné linky  z  povrchu pleti,  zpevní  kontury.  Dokonale
vyplňuje pleť díky 3D efektu. Kombinujte se sérem 249
(30  ml),  které  dá  vaší  pleti  nový  rozměr  –  zpevnění,
vyplnění  a vyhlazení.  Vysoce koncentrovaná intenzivní
péče  pozvedá  unavené  kontury  obličeje  díky  mixu
kyselin  hyaluronových.  Dále  pak  kaviárovou  essenci  -  protivráskový  koncentrát  2,5  ml,
pomáhá zvýšit přirozenou produkci kolagenu. 

Cena 3 600 Kč
běžná cena 4 281 Kč

DÁRKOVÝ BOX CLARITY (300+ESSENCE STŘÍBRO A MALACHIT)
Uvnitř  tohoto  boxu  najdete: krém  300  (50  ml)  -  lehký
denní a noční krém pro smíšenou až mastnou pleť od 30
let. Zmatňuje, odstraňuje přebytečný maz, stahuje póry
a viditelně vyhlazuje vrásky a jemné linky. Zároveň pleť
detoxikuje  a  chrání  proti  znečištění.  Essence  s
malachitem  –  zklidnění,  okamžitý  liftingový  efekt,
vyhlazuje  a  vyplňuje  vrásky  zevnitř  +  essence  se

stříbrem zjemňuje rozšířené póry, zmatňuje a sjednocuje pleť. Stříbro působí protizánětlivě,
bakteriostaticky a antisepticky. 

Cena 2 099 Kč
běžná cena 2 311 Kč
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DÁRKOVÝ BOX MILLE (1000+ESSENCE ZLATO A KAVIÁR) + HEDVÁBNÝ ŠÁTEK
Uvnitř dárkového boxu najdete: krém Mille 1000, to je mimořádná
péče proti stárnutí s obsahem optimální koncentrace prvotřídních
ingrediencí.  Vědecké  testy  ukázaly,  že  1000  Creme  Mille  s
exkluzivním  komplexem  TOP•C™  významně  redukuje  vrásky  a
zpevňuje, vyhlazuje a regeneruje pleť. Intenzivní anti-ageing péče
pro  náročnou  pleť  ženy  od  40  let.  Sadu  doplňuje  essence  s
kaviárem,  která  regeneruje,  hydratuje  a  dodává  pleti  minerály  a
vitamíny. Další essencí v této sadě je zlato - na míru unavené pleti s botoxovým efektem a
působí proti vráskám. 24 karátové zlato odráží světlo a obnovuje mladistvý vzhled. 
Nestačí se jen hýčkat – hýčkejte se na maximum!

Cena 8 500 Kč
běžná cena 9 949 Kč

LUXUSNÍ ŘADA MILLE S DÁRKY PRO VÁS!
Kosmetická řada Mille ztělesněním know-how značky Maria Galland. Komplexní řada, která
řeší  šest  problémů  spojených  se  stárnutím pleti:  vypnutí,  zpevnění,  péči  proti  vráskám,
regeneraci,  revitalizaci  a  hydrataci.  Přípravky  obsahují  exkluzivní  komplex  TOP•C™,  který
prokazatelně redukuje vrásky a zpevňuje pleť. Dále obsahuje bílé lanýže, 24 karátové zlato,
peptidy proti stárnutí a oceněný buněčný aktivátor. 

RTĚNKA, LESK NEBO HEDVÁBNÝ ŠÁTEK MARIA GALLAND?
Tento krásný hedvábný šátek od nás dostanete ZDARMA ke všem sérům,
krémům i make-upům Mille. Akce se vztahuje i na dárkové boxy a kufříky,
které obsahují produkty Mille. Rtěnku nebo lesk si vyberte k sadě odličování.

CO DOSTANETE K PRODUKTŮM MILLE?
• ke  krémům  1000,  1005,  1006,  oční  krém  1020  nebo  make-up  1070  –  hedvábný

šátek ZDARMA
• odličovací mléko a tonikum 1050 + 1060 RTĚNKA NEBO LESK ZDARMA, k sadě navíc

oční stíny Maria Galland
• hedvábný krém na ruce 1024 – malé balení do kabelky ZDARMA

LUXUSNÍ KRÉM NA RUCE MILLE 1024 – NOVINKA!
Jednu věc věděla vášnivá tanečnice Maria Galland s jistotou: dokonalost závisí na
detailech. Protože naše ruce odráží náš věk na musíme jim dopřát hodnotnou
péči  –  pro  jejich  krásný  vzhled  každý  den.  Krém  na  ruce  Mille  1024  (75  ml)
zpevňuje a regeneruje, redukuje pigmentové skvrny a bojuje proti vzniku nových.
Udržuje v pleti elasticitu, brání proti oxidačnímu stresu i posiluje bariéru pleti. 
Mějte hedvábně jemné a mladé ruce!

Cena 1 537 Kč
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LUXUSNÍ DÁRKOVÉ SADY
• Luxusní černá taštička make-up obsahuje: řasenku 522-51 s růstovým aktivátorem,

bezbarvý lak na nehty a úžasný objemový lesk 528 pro smyslné a zdravě vypadající rty
se rtěnkou či bez. Obsahuje vitamín E a chutná sladce :). Cena 1 390 Kč

• Šik hydratační taštička v růžové verzi. Co obsahuje? Sadu mléka 61 (50 ml) a tonika 64
(50 ml), hydratační krém 96B (20 ml) a hydratační masku 92 (20 ml). Cena 1 060 Kč

• Elegantní béžová taštička Profilift ve které se ukrývá: zpevňující krém 250 (20 ml) a
sérum 249 (15 ml) + masku 2 (20 ml), která vstřebává uvolněné nečistoty. Cena 990 Kč

• Cestovní sada pro muže (900+904+905+910) obsahuje: pleťový čistící gel pro muže 900
30 ml, balzám po holení 904 30 ml, gel na kontury očí s oftamologickým atestem 905
7,5 ml, sprchový gel pro muže 910 50 ml. Cena 990 Kč

STYLOVĚ ZABALENO
Letošní  dárky můžete  mít  dokonale  zabalené v  dárkových krabičkách  od Maria  Galland.
Máme pro Vás připravené boxy ve 3 velikostech s dárkovou stuhou. Cena dárkového boxu je
111 Kč. Co se nevejde do krabic zabalíme do dárkového papíru ZDARMA. Stačí říct!

DÁREK ZA DÁREK
Rozhodli jste se někomu udělat radost dárkovým poukazem kosmetického salonu SlimFOX?
Pak  za  to  budete  odměněni!  Při  příštím  kosmetickém  ošetření  Vám  odečteme  20%
z hodnoty zakoupené poukázky. To je příjemné, ne? Dárky nás baví!

TIP NA DALŠÍ KOSMETICKÉ NEZBYTNOSTI:
• maska na unavené oči
• řasenka
• korektor
• make-up
• další přání dopište nebo nakreslete obrázek :)
•

Nezapomeňte se nakonec podepsat, ať to náhodou Ježíšek nepoplete.
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