
Parfumurile care spun o poveste 
din generație în generație



Imaginează-ți bucuria acelor femei care 
au descoperit pe lângă cărți și mostre 
de parfum. După ce le-au încercat, au 
povestit mai departe despre această 
surpriză. Abia aşteptau ca tânărul David 
McConnell să bată din nou la uşa lor!

Aşa a luat naştere „California Perfume 
Company" care a devenit mai târziu

Prima broşură Avon România avea doar 
24 de pagini şi prezenta 67 de produse 
la un interval de 6 luni. Printre acestea 
se numărau parfumuri îndrăgite şi astăzi: 
Apa de parfum Far Away şi Apa de 
parfum Rare Gold. 

Istoria celor 15 ani de prezență în 
România a fost scrisă cu peste 34 de 
milioane sticluțe de parfumuri și povestea 
merge mai departe, pentru că fiecare 
zi merită să devină o amintire frumos 
parfumată! 

Mai ții minte când în copilărie mama se pregătea pentru o petrecere și tu o 
admirai când se machia în oglindă? Mai ții minte cum inspirai adânc parfumul 
lăsat în urmă de ea? 

Parfumurile conturează personalitatea, 
o evidențiază. Mai mult, cu ajutorul lor, 
momentele speciale pot fi transformate 
în amintiri olfactive. Începutul unei zile 
este mai fresh, la amiază îşi fac apariția 
florile, iar seara aparține notelor dulci, 
senzuale. Totuşi, puțini ştiu istoria 
esențelor care ne înseninează ziua! 

Istoricii susțin că primele parfumuri 
ar fi cunoscute de acum aproximativ 
4,000 ani, când preoții ardeau tămâie 
pentru a aduce ofrandă zeilor pe care-i 
venerau. De atunci multe s-au schimbat...

În timp ce marii creatori de modă 
lansează noi colecții vestimentare, 
casele de parfumuri nu se lasă mai 
prejos, inventând noi esențe, din ce în 
ce mai sofisticate.

Istoria parfumurilor Avon a început în 
urmă cu 126 ani în SUA, când David 
McConnell, comis-voiajor, a început 
să vândă cărți prin metoda vânzării 
directe. Pentru a avea mai mult succes, 
oferea adesea clientelor sale câte o 
mostră de parfum.

the company for women

O ISTORIE PARFUMATĂ

Colecția Little Dot - primul nostru produs (1886)



Pentru a te bucura de un parfum aşa cum meriți, trebuie să te împrieteneşti cu el.  
Va fi o prietenie la care te vei întoarce zilnic, cu încredere. Învață cum să faci 
cunoştință cu un parfum şi cum să te bucuri de notele sale, pentru a te pune în valoare.   

TU ȘI PARFUMUL TĂU,
ÎNCEPUTUL UNEI 
FRUMOASE PRIETENII

Pulverizează parfumul la câțiva centimetri distanță şi apoi 
învăluie-te în mireasmă. 

Nu atinge zonele proaspăt înmiresmate pentru a nu altera 
mirosul.Totuşi, după câteva ore, este chiar indicat să atingi 
uşor zonele parfumate pentru a revitaliza parfumul. 

Dacă ai pielea uscată, va trebui să aplici parfumul mai des.  

Foloseşte produse de îngrijire a corpului din aceeaşi gamă 
cu parfumul tău, astfel încât mirosul să persiste mai mult. 

Aplică parfumul imediat după ce ai făcut baie, când porii 
sunt încă deschişi, pentru un efect îndelungat.

Nu ezita să îți schimbi parfumul după propria dispoziție, 
după anotimpuri, ocazii sau pur şi simplu pentru că ai 
nevoie de o schimbare. 

Nu este indicat să testezi mai mult de 3 parfumuri odată, 
pentru că nu vei mai reuşi să le distingi notele specifice. 

Dacă totuşi insişti să testezi mai mult de 3 arome, miroase 
mai întâi cafea sau ieși la aer curat ca să îți revină mirosul. 
Abia apoi încearcă alte arome. 

Pentru a-ți uşura alegerea, încearcă mai întâi parfumurile 
pe blottere (cartonaşe speciale pentru testarea parfumului) 
sau şervețele. Când miroşi, ține blotter-ul la câțiva centimetri 
distanță de nas. 

Alege parfumul conform propriei intuiții, nu lăsa părerea 
altcuiva să îți schimbe alegerea.



Pentru că vorbim de un prieten 
drag, zonele de întâlnire sunt 
speciale. Parfumul trebuie 
pulverizat acolo unde pulsează 
sângele (vasele sanguine sunt 
aproape de suprafața pielii):

•	 încheietura mâinii
•	 piept
•	 deasupra gleznei
•	 tâmple
•	 după ureche
•	 între braț şi antebraț
•	 în spatele genunchiului

Parfumul are în compoziție între  
18 - 30% uleiuri esențiale. 
Apa de Parfum (Eau de Parfum) are 
în compoziție între 12 - 18% uleiuri 
esențiale. 
Apa de Toaletă (Eau de Toilette) are în 
compoziție între 8 - 12% uleiuri esențiale. 
Apa de Colonie (Eau de Cologne) 
conține între 5 - 8% uleiuri esențiale în 
compoziție diluată şi, în general, are 
70% alcool.

Note de vârf care se manifestă în primele  
15-20 minute de la aplicarea parfumului.

Note de mijloc care intervin după cele de vârf şi 
persistă, de obicei, până la o oră de la aplicare.

Note de bază care rămân pe piele şi persistă 
încă 1-2 sau mai multe ore, în funcție de parfum 
şi de tipul de piele. 

UNDE APLICĂM PARFUMUL? PROCENTE PARFUMATE

UN PARFUM TE ÎNCÂNTĂ CU NOTELE SALE…

SFATURI DE PĂSTRARE

Păstrează parfumul la adăpost de lumină, căldură, 
umiditate şi de variații de temperatură (preferabil 
un loc răcoros şi întunecos, cu temperatură 
constantă). Nu trebuie să îl pui în cămară, cu 
siguranță îi va prinde mai bine să stea pe raftul 
bibliotecii decât pe polița din baie.

Păstrează sticla parfumului în ambalajul original, 
mai ales dacă nu îl foloseşti săptămânal.

Un parfum nu se păstrează mai mult de 2 ani.

Un parfum te poate însoți 
o perioadă mai lungă sau 
mai scurtă de timp pe durata 
unei zile. Totul depinde de 
procentele parfumate care dau 
și numele tipului de licoare:



Aici avem parfumuri condimentate, calde 
şi exotice, care, de altfel, se încadrează 
şi în familiile florală şi lemnoasă. Sunt 
dominante esențele de santal şi cedru, 
dar în combinație şi cu patchouli (o 
plantă din familia mentei, cu un miros 
fin de camfor), alte esențe de origine 
animală, florală şi unele răşini.

Sunt parfumuri masculine, deşi asta nu 
înseamnă că sunt doar pentru bărbați, ci 
sunt masculine ca personalitate. Din două 
una: ori le adori, ori le urăşti. Combină 
esențe de patchouli, pin şi santal.

Aceasta este cea mai îndrăgită și 
răspândită familie. Există parfumuri 
bazate pe o singură floare pe care 
o scot în evidență ca ingredient unic 
şi parfumuri constituite ca veritabile 
buchete. Parfumurile florale sunt feminine 
şi romantice şi se împacă bine cu orice 
categorie de vârstă.

Oamenii sunt diferiți şi nicio zi nu seamănă cu cealaltă. De aceea viața e mai 
frumoasă, plină de suprize. Universul parfumurilor contribuie la această frumusețe, 
cu note variate care diferențiază oameni, zile, momente. Pentru a alege mai ușor 
parfumurile potrivite, îți recomandăm să faci cunoștință cu principalele categorii:

Sunt parfumuri verzi, pe bază de citrice 
şi sunt potrivite în special pentru vremea 
călduroasă. 

O familie veche de parfumuri creată 
pe baza ofer tantelor arome de 
patchouli, grepfrut, portocală, lămâie.  
Sunt parfumuri răcoritoare şi proaspete, 
per fecte pentru vremuri tor ide, 
călduroase.

Aromele din această familie ne aduc 
aminte de aerul de ocean sau aerul 
de munte.

Pentru femei:

 florale  orientale  citrice  fresh

Pentru barbați:

 fougere  lemnoase  oceanice 

 orientale

O femeie se învăluie într-un parfum și îl 
alege pe cel care simte că o descrie 
cel mai bine, dar și în funcție de ocazie. 
Parfumul este la fel de important și pentru 
un bărbat, dar, cel mai adesea, alegerea 
se face cu gândul la femeia care îl va 
remarca și, poate, îi va zâmbi.   

PRINCIPALELE CATEGORII  
ALE PARFUMURILOR

CATEGORIA 
FLORALĂ

CATEGORIA 
LEMNOASĂ

Aceste parfumuri sunt de obicei masculine, 
erbacee sau lemnoase, bazate pe 
lavandă şi muşchi de stejar.

CATEGORIA 
FOUGERE (FERIGĂ)

CATEGORIA 
ORIENTALĂ

CATEGORIA 
FRESH

CATEGORIA 
OCEANICĂ

CATEGORIA 
CITRICE



Florală:
Today Tomorrow Forever
Little White Dress
Rare Pearls
Rare Gold
Pur Blanca
Eternal Magic
Christian Lacroix Nuit
Perceive (pentru Ea)

Orientală:
Little Red Dress
Little Black Dress
Christian Lacroix Rouge
Far Away
Far Away Exotic
Full Speed
Black Suede Touch

Fructată:
Outspoken by Fergie
Outspoken Intense by Fergie
Secret Fantasy

Fresh:
Christian Lacroix Absynthe
Individual Blue
Eternal Magic Enchanted

Lemnoasă:
Perfect Strength
Herve Leger

Fougere:
Perceive pentru El
True Force

PRINCIPALELE CATEGORII  
ALE PARFUMURILOR

Produsele marcate cu chenar 
albastru sunt ape de toaletă 

pentru bărbați.



Ai aflat deja care aromă este cea mai 
potrivită pentru tine… însă poate nu 
știai că istoria parfumului ca armă a 
seducției vine de departe, din vremuri 
demult apuse.
Regina Cleopatra îl folosea ca parte 
din arsenalul său de cucerire! Se crede 
că aceasta, foarte faimoasă pentru 
cât era de atentă cu sine, intoxica la 
propriu bărbații cu poțiuni miraculoase 
preparate în atelierele sale personale 
de parfumerie. Plantele erau atent alese 
și distilate doar pentru ea, iar procesul 
de parfumare era cireașa de pe tort! 
Preambulul? O baie în lapte! 

Iubiții ei îi păstrau atingerea înmiresmată 
chiar și după ce Cleopatra se 
desprindea din îmbrățișare pentru că 
aceasta adăuga parfumul și în prafurile 
cu care își colora buzele.

Cu toții avem provocări personale 
- praguri profesionale, mentale, 
emoționale pe care ne propunem 
să le depăşim. Suntem unici prin 
trăsăturile şi perseverența noastră.  
La fel ca şi parfumul pe care îl purtăm, 
suntem diferiți prin acele particularități 
care ne identifică. 

Colecția de parfumuri AVON este 
vastă şi cu siguranță ai descoperit sau 
vei decoperi în ea o aromă care ți se 
potriveşte şi pe care o vei alege. Te 
poți împrieteni cu...

SEXY, DAR NU EXAGERAT, DE MODĂ VECHE ȘI 
TOTUȘI MODERN, PENTRU DOAMNE ȘI NU NUMAI…



Colecția  

Today Tomorrow Forever

O colecție dedicată femeii 
îndrăgostite de viață, de 

mângâierea celui drag, de zâmbete. 
Ea este o romantică incurabilă 
care trăiește astăzi, aici, acum. 

Ziua de ieri îi aduce mereu amintiri 
parfumate, iar cea de mâine o face 

să viseze. Orice ar fi, ea inspiră 
dragostea în fiecare zi și transformă 
secundele în momente de neuitat! 

Apă de parfum Today Tomorrow Forever
Note de vârf: frezie, cactus, piper alb
Note de mijloc: streliția, hibiscus, iarba fluturilor
Note de bază: lemn de santal, lemn  
de cedru, mosc

Apă de parfum Today Tomorrow Forever
Note de vârf: măr, patchouli, piersică, piper 
Note de mijloc: iasomie, violetă, bujor, floare  
de portocal
Note de bază: mosc, lemn de santal, palisandru

Apă de parfum Today Tomorrow Forever
Note de vârf: piper, iasomie, bujor 
Note de mijloc: floare de portocal, trandafir, liliac
Note de bază: lemn de santal, orhidee, mosc

Apă de parfum Today 
Tomorrow Forever 

Apă de parfum Today 
Tomorrow Forever 

Apă de parfum Today 
Tomorrow Forever 

Categoria 
florală

Categoria 
florală

Categoria 
florală



Colecția  

Little Dress

O colecție creată pentru femeia 
mereu tânără, care iubește 
eleganța în orice moment al 
zilei. Dimineața, parfumul îi 

stârnește dorința pentru un flirt 
inocent. La orele amiezii, ea 
pășește pe tărâmul eleganței 

clasice. Seara, se transformă și 
devine irezistibilă, orele târzii 

fiind parfumate intens. 

Apă de parfum Little Black Dress
Note de vârf: ciclamă, caprifoi, floare 
de piersic, ghimbir
Note de mijloc: bujor, ylang-ylang, 
gardenie, iasomie
Note de bază: mosc, prună 
japoneză, santal

Apă de parfum Little White Dress
Note de vârf: bergamotă, frezie, 
mandarină
Note de mijloc: gardenie, bujor alb, 
păpădie albă
Note de bază: lemn alb, mosc alb, 
smirnă

Apă de parfum Little Red Dress
Note de vârf: zmeură, prună, citrice
Note de mijloc: trandafir, iasomie, 
lăcrimioare
Note de bază: lemn de santal, 
ambră, mosc

Apă de parfum 
Little Black Dress

Apă de parfum 
Little White Dress

Categoria 
floral-orientală

Categoria 
oriental-fructată

Categoria 
floral-orientală

Apă de parfum
Little Red Dress



Colecția Rare

O colecție prețioasă, pentru 
femeia care știe să aprecieze 

lucrurile și momentele frumoase. 
Pentru zi, ea alege mereu o aromă 
care îi evidențiază latura romantică 

și senzuală, dezvăluindu-și 
frumusețea pură. Seara, ea devine 
rafinată și se simte mai prețioasă 
decât aurul, învăluindu-se într-o 

aromă elegantă. 

Apă de parfum Rare Pearls
Note de vârf: aldehidă, trandafir 
sălbatic
Note de mijloc: magnolie, prună, piper
Note de bază: mosc, lemn de santal, 
patchouli

Apă de parfum Rare Gold
Note de vârf: mandarină, piersică, 
ylang-ylang, bergamotă
Note de mijloc: floare de portocal, 
gardenie, iasomie, lăcrimioară
Note de bază: lemn de santal, ambră, 
mosc, vanilie, note lemnoase

Apă de parfum 
Rare Pearls

Apă de parfum 
Rare Gold

Categoria florală

Categoria florală



Colecția 

Christian Lacroix

O colecție misterioasă, la fel 
ca femeia pentru care a fost 

creată. Îndrăzneață, hipnotizantă, 
seducătoare, parfumul o transformă 

într-o ispită, o apariție magică 
sau una pasională. Depinde de 

momentul zilei, dar și de dorința sa. 
Oricum ar fi, pentru ea, viața este o 
provocare pe care o trăiește intens. 

Apă de parfum Christian Lacroix 
Rouge
Note de vârf: piper alb, bujor, 
portocală
Note de mijloc: lalea, lăcrimioară, flori 
de prun, garoafe
Note de bază: mosc, muşchi de copac, 
lemn de caşmir, patchouli

Apă de parfum Christian Lacroix 
Absynthe
Note de vârf: extract de absint, frezie, 
anason verde
Note de mijloc: orhidee, sofran, narcisă
Note de bază: smirnă, ambră, note 
lemnoase

Apă de parfum Christian Lacroix 
Nuit
Note de vârf: bergamotă, neroli, 
caprifoi
Note de mijloc: iasomie, tuberoză, 
narcisă
Note de bază: ambră, mosc

Apă de parfum 
Christian Lacroix Rouge

Apă de parfum 
Christian Lacroix Absynthe

Categoria 
fresh - orientală

Categoria 
floral-orientală

Categoria 
floral-chypre

Apă de parfum 
Christian Lacroix Nuit



O colecție curajoasă, la fel ca 
femeia care i-a servit ca muză 
- faimoasa cântăreață Fergie și 

căreia îi este dedicată. Senzuală, 
lipsită de inhibiții și pasională, 

ea este mereu în centrul atenției, 
fiind conștientă de puterea sa de 
atracție. Știe însă că feminitatea 

este arma ei secretă. Depinde de 
moment, de stare, de dorință. 

Colecția 

Outspoken by Fergie

Apă de parfum Outspoken by Fergie
Note de vârf: fruct stea, şofran, fructe 
de pădure
Note de mijloc: tuberoză, iasomie, 
floarea pasiunii
Note de bază: mosc, ambră, lemn 
de cedru

Apă de parfum Outspoken Intense 
by Fergie
Note de vârf: fruct stea, mure, citrice
Note de mijloc: gardenie, floare de 
portocal, floarea pasiunii
Note de bază: mosc, ambră, lemn 
de cedru

Categoria 
floral-fructată

Apă de parfum 
Outspoken Intense by Fergie

Categoria 
floral-fructată

Apă de parfum 
Outspoken by Fergie



O colecție pentru femeia care 
cucerește pentru totdeauna. O 

femeie seducătoare, încântătoare, 
memorabilă, la fel ca licoarea sa 
magică - parfumul. Prezența sa 

pare desprinsă dintr-o lume feerică, 
acolo unde îl invită și pe bărbatul 

iubit. Împreună, cei doi explorează 
visurile și le transformă în realitate.

Colecția 

Eternal  Magic

Apă de toaletă Eternal Magic
Note de vârf: violete, bergamotă 
siciliană, piper roz
Note de mijloc: trandafir Princess 
Monaco, oris, frunze de magnolie
Note de bază: vanilie, arome lemnoase

Apă de toaletă Eternal Magic 
Enchanted
Note de vârf: zmeură, 
coacăze,acorduri verzi
Note de mijloc: frunze de violetă, 
trandafir, iris
Note de bază: caşmir, vanilie, mosc

Categoria 
floral-lemnoasă 

Apă de toaletă 
Eternal Magic

Categoria 
fresh-lemnoasă

Apă de toaletă 
Eternal Magic Enchanted



O colecție de poveste, pentru 
femeia care pare desprinsă 

dintr-o lume feerică. Originală, 
grațioasă, atrage priviri și zâmbete 
cu subînțeles. Totuși, atunci când 
își dorește o călătorie magică, se 

lasă purtată către un tărâm exotic și 
fascinant... Far Away. 

Colecția 

Far Away

Apă de parfum Far Away
Note de vârf: piersică, frezie
Note de mijloc: iasomie, osmanthus, 
floare de portocal
Note de bază: vanilie, lemn de santal, 
ambră

Apă de parfum Far Away Exotic
Note de vârf: mirodenii, mango, 
mandarină
Note de mijloc: trandafir, iasomie, lapte 
de cocos
Note de bază: mosc, lemn de santal, 
patchouli

Categoria 
floral-orientală

Apă de parfum 
Far Away

Categoria 
oriental - condimentată

Apă de parfum 
Far Away Exotic



Fantezii, speranțe și amintiri... toate 
într-o esență de neuitat. Creată 

pentru femeia care îndrăznește să 
viseze departe, să își îndeplinească 

dorințele cele mai ascunse.

O aromă delicată, pentru femeia 
care știe să se bucure de gingășia 
lucrurilor pure. Oriunde ar fi și în 

orice moment, ea transmite armonie 
interioară, calm, frumusețe.

Apă de toaletă 

Pur Blanca
Apă de toaletă 

Secret Fantasy
Categoria 

floral - fructată
Categoria 

floral-orientală

Note de vârf: frezie, mentă, ylang-ylang
Note de mijloc: crin, trandafir, bujor
Note de bază: lemn de santal, mosc, heliotrope

Note de vârf: măr, căpşună, acorduri dulci 
Note de mijloc: flori de iasomie, frezie, flori de liliac
Note de bază: ambră, mosc alb, lemn de santal



Un parfum inspirat de bărbatul 
puternic, care nu ezită să își arate 

și latura tandră, generoasă. Iar asta 
nu doar în fața femeii iubite!

O aromă misterioasă, pentru femeia 
care cucerește prin încredere și 
intuiție. Indiferent de situație, ea 

știe care este următorul pas și, mai 
important, știe să fie frumoasă, la 

interior și exterior. 

Apă de parfum 

Perceive pentru Ea
Apă de toaletă 

Perceive pentru El
Categoria 

fougere - lemnoasăCategoria 
floral-orientală

Note de vârf: piper alb, frezie albă, pară
Note de mijloc:  gardenie, garofiță roz, prună
Note de bază: vanilie, orhidee, mosc, lemn de santal

Note de vârf: mandarină, grepfrut, acorduri verzi 
Note de mijloc: geranium, lavandă, floare de portocal
Note de bază: lemn de cedru, patchouli, ambră



Un parfum pentru bărbatul care are 
încredere în el. Latura sa puternică 
este pusă în valoare, dar la fel de 
importantă este și latura sensibilă, 

care îi completează imaginea.  

O aromă proaspată și masculină, 
dedicată bărbatului individualist 
care cucerește prin relaxarea cu 

care privește viața.

Apă de toaletă 

Individual Blue
Apă de toaletă 

Perfect Strength
Categoria 

lemnos - orientalăCategoria 
fougere - fresh

Note de vârf: grepfrut, salvie, lavandă
Note de mijloc: rozmarin, piper, geranium
Note de bază: mosc, semințe de tonka, lemn de santal

Note de vârf: anason, bergamotă, piper negru 
Note de mijloc: violetă, chiparos, piele
Note de bază: ambră, patchouli, lemn de santal



Un parfum creat pentru bărbatul 
modern, conectat permanent la 
viața socială. Știe cum să iasă în 
evidență și îi place să fie mereu 

în mijlocul acțiunii.

Un parfum avangardist, pentru 
bărbatul căruia îi place adrenalina 

și care știe să trăiască fiecare 
secundă la viteză maximă. 

Apă de toaletă 

Full Speed
Apă de toaletă 

My Vibe 
Categoria 

fougere - fructatăCategoria 
fresh - orientală

Note de vârf: acorduri tonice, ienupăr, ierburi aromatice
Note de mijloc: ghimbir, acorduri de conifer, acorduri marine
Note de bază: lemn de santal, lemn de cedru, mosc

Note de vârf: clementine, pepene galben, cardamom 
Note de mijloc: lăcrămioară, salvie, busuioc
Note de bază: lemn de cedru, patchouli, ambră



Un parfum pentru bărbații romantici, 
fermecători, care nu se tem

să-și exprime sentimentele și care 
fascinează orice femeie.

Parfumul ideal pentru bărbatul 
care adoră aventurile și e mereu în 
căutare de noi descoperiri. Curajul 

său îl pune în fața unor situații 
inedite, de care se bucură

 la maxim.  

Apă de toaletă 

True Force
Apă de toaletă 

Black Suede Touch
Categoria 

oriental - condimentatăCategoria 
fougere - lemnoasă

Note de vârf: lavandă, mandarine
Note de mijloc: salvie, coriandru, nucșoară
Note de bază: patchouli, mosc, lemn de stejar

Note de vârf: ghimbir 
Note de mijloc: frunze de patchouli
Note de bază: ambră, lemn de caşmir şi mosc



Pentru că știe cât de importantă este relația ta cu esența preferată, Avon colaborează 
cu cele mai mari case de parfumuri din lume, o garanție a înaltei calități a fiecărui 
parfum din portofoliul său.
Cel mai mare dintre furnizorii noştri este producătorul elvețian Givaudan, care este 
și cel mai mare de pe piața mondială de parfumuri. Fiecare al 5-lea parfum din 
lume este creat de acesta, iar printre parfumurile Avon care îi poartă semnătura 
se numără Little Black Dress sau Herve Leger Homme.
O altă colaborare de succes este cea cu celebrul producător american IFF.  Acesta 
a creat pentru Avon apele de toaletă Slip Into şi Urban Edge.
Un parfum bun te răsfață și îți spune povestea frumos! 

Sexy și sofisticat... Un parfum 
creat pentru bărbații care trăiesc 
în prezent la intensitate maximă și 

privesc viitorul cu mult curaj.   

Apă de toaletă 

Herve Leger Homme
Categoria 

condimentat - lemnoasă

Note de vârf: grepfrut, lemn yuzu, ghimbir
Note de mijloc: lemn de santal, lemn de cedru, vetiver
Note de bază: patchouli, ambră, mosc

De fiecare dată când îți comanzi un nou 
parfum de la Avon, se înfiripă o poveste 
de neuitat. Pielea ta îmbrățișează notele 
florale și îți schimbă starea de spirit. 
Parfumul te însoțește peste tot și folosește 
notele sale armonioase pentru a te 
prezenta celorlalți, a te face remarcată 
și a-ți transforma fiecare moment într-o 
amintire frumoasă, parfumată. 

AROMA PE CARE 
O LAȘI ÎN URMA TA
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