
Dekorativní balíčky
Quattro Eye Shadow

Pěstící balíčky
Adventní kalendář

Bath bombs & Bath Stars

MALU WILZ
Vánoční nabídka



Velmi oblíbená 24hodinová řasenka v setu s liftingovým
rozjasňovačem.

MALU WILZ
Dekorativní balíček



Exklusivní set, který podtrhne slavnostní vánoční
atmosféru. 

Lesk na rty v barvě tmavě růžového dřeva s jemnými 
třpytkami, promění každé rty v hladké a třpytivě svůdné.

Lak na nehty v osvědčené MALU WILZ kvalitě má krásný 
temný odstín, který dodá rukám eleganci.

MALU WILZ
Dekorativní balíček



Malá paletka se stíny, jako stvořená do 
každé kabelky. Milý dárek – krásná

pozornost pro každou ženu.
K dispozici ve dvou barevných variantách.

MALU WILZ
Minikazetka se stíny



Ve speciální vánoční nabídce máte možnost 
nabídnout 

svým zákaznicím či zákazníkům balíček obsahující:
regenerační noční masku Good Night Cream&Mask

5 x regenerační ampule Good Night
1 pár hřejivých ponožek

MALU WILZ
Pěstící balíčky



Ve speciální vánoční nabídce máte možnost nabídnout svým 
zákaznicím či zákazníkům balíček obsahující:

regenerační krém Caviar Gold Cream
luxusní elixír Caviar Gold Concentrate

regenerační oční krém Caviar Moisturizing Eye Cream
k tomu černou kosmetickou taštičku 

a to celé v krásné designové dárkové krabičce
za jedinečnou výhodnou vánoční cenu!

MALU WILZ
Pěstící balíčky



Ve speciální vánoční nabídce máte možnost nabídnout svým 
zákaznicím či zákazníkům balíček obsahující:

Pleťový krém 
Tender Rose Cream
Tender Rose Tonic
Tender Rose Elixir

a to celé v krásné designové dárkové krabičce
za jedinečnou výhodnou vánoční cenu!

MALU WILZ
Pěstící balíčky



Adventní kalendář obsahuje:

5 ks Hydro Control ampule
5 ks Stress Control ampule

3 ks Skin Harmonizing ampule
3 ks Good Night ampule

5 ks Hyaluronic Max3 ampule
1 ks Hyaluronic Max3 Beauty Flash Spray 15ml

1 ks Longwear Eyeshadow Pen – odstín 4
1 balení Vitamin Booster Wonder Caps (30ks)

nebo
1 balení 3D Lifting Wonder Caps (30ks)

!

MALU WILZ
Adventní kalendář

Jako dopln ěk od nás dostanete ke každému 
kalendá ři papírovou tašku

ZDARMA!



Voňavý dárek pro Vaše věrné zákaznice

Odměňte své zákaznice milým dárkem, který jim
promění běžnou koupel v relaxační wellness zážitek!

Na výběr jsou vůně jahod, pomeranče se skořicí, růží nebo 
čokolády. 

Bombs ( jahody a pomeranč se skořicí) jsou v balení po 1ks
Stars ( růže a čokoláda) jsou v balení po 2 ks

MALU WILZ
Bath Bombs & Bath Stars


