
*Z tym kodem otrzymujesz - 40 % na pierwsze zamówienie.. Oferta nie obejmuje kuponów podarunkowych, mini
produktów i mini zestawów ani już przecenionych artykułów z zakładki Okazja%. Kod nie łączy się z innymi kuponami

i może zostać wykorzystany tylko jeden raz przez każdego klienta.

Zapachy AVA & MAY przeniosą cały świat do Twojego domu. Produkty te nie tylko ożywią 
marzenia o dalekich krajach, ale także odznaczają się wysoką jakością i w całości powstają w

Europie przy zachowaniu dbałości o detale. Wybierz się w podróż pełną zapachów, a kod
rabatowy pozwoli Ci zaoszczędzić - 50 % przy pierwszym zamówieniu!

PS:  Ten plik zawiera linki. Kliknij zdjęcia, które przeniosą Cię
 bezpośrednio do odpowiedniego miejsca w sklepie internetowym.

DUŻE ŚWIECE 
ZAPACHOWE
500g | 70 godz.

Odkryj świat AVA & MAY

Produkty AVA & MAY

Zapachy

Znajdź prezent i bestsellery

Powody, aby pokochać AVA & MAY

Oszczędzaj podwójnie dzięki Mix & Match

ŚWIECE 
ZAPACHOWE
180g | 40 godz.

ŚWIECE 
BETONOWE 

220g | 45 godz.

ŚWIECE DO
MASAŻU

140g | Około 
10 masaży pleców

DYFUZORY 
ZAPACHOWE

100 ml

SPRAYE DO 
POMIESZCZEŃ

100 ml

W AVA & MAY z pewnością znajdziesz coś odpowiedniego dla siebie – firma oferuje 
olbrzymi wybór produktów do dekoracji wnętrz!

Marzysz o słodkich aromatach Bahamów albo leśnym zapachu Szwecji?
Dzięki kategoriom znajdziesz w sklepie zapach, który Cię interesuje.

SŁODKI KORZENNY ŚWIEŻY OWOCOWY LEŚNY KWIATOWY

Wyszukiwarka prezentów pomoże Ci 
znaleźć idealny produkt dla Ciebie i 

Twoich najbliższych. Z pewnością
znajdziesz swój wymarzony zapach!

Produkty polecane przez społeczność 
AVA & MAY zawsze są znakomitym 

wyborem przy pierwszych zakupach! 

PRZEJDŹ DO WYSZUKIWARKI 
PREZENTÓW PRZEJDŹ DO BESTSELLERÓW

PRZEJDŹ DO MIX & MATCH

DOWIEDZ SIĘ  WIĘCEJ  O AVA & MAY

Nie możesz znaleźć wymarzonego zestawu? Nie szkodzi!
Skomponuj go samodzielnie z wybranych przez siebie produktów. Kod rabatowy działa również 

w przypadku zestawu Mix & Match – zaoszczędzisz jeszcze więcej! 

Wybierz do 10 produktów i otrzymaj
dodatkowo do - 20 % rabatu.

Firma AVA & MAY powstała z pragnienia utrwalenia zapachów z całego świata, 
które rozbudzą wszystkie zmysły. Tworzy produkty, które przenoszą odległe krainy 

do Twojego domu – w formie zapachów, kształtów i kolorów.

 -50%*

PRZY P IERWSZYM
ZAMÓWIENIU

•   Świece sojowe
•   Naturalne składniki

•   Wegańskie

•   Zapachy od perfumiarzy
•   Wyprodukowane w Europie

•   Ponad 650.000
     zadowolonych klientów

@avamay_pl                                           www.ava-may.pl  

MYDŁA W PROSZKU
saszetka na 200ml

ekologicznego mydła

PERFUMY 
10-50 ml zapachów na 

każdą okazję

nasza
siostrzana 

marka

https://www.ava-may.pl/
https://www.ava-may.pl/collections/swiece-zapachowe-500g
https://www.ava-may.pl/collections/swiece-zapachowe-180g
https://www.ava-may.pl/collections/swiece-betonowe
https://www.ava-may.pl/collections/swiece-do-masazu
https://www.ava-may.pl/collections/dyfuzory-zapachowe
https://www.ava-may.pl/collections/odswiezacze-powietrza
https://www.ava-may.pl/collections/slodki
https://www.ava-may.pl/collections/korzenny
https://www.ava-may.pl/collections/swiezy
https://www.ava-may.pl/collections/owocowy
https://www.ava-may.pl/collections/lesny
https://www.ava-may.pl/collections/kwiatowy
https://www.ava-may.pl/pages/gift-finder
https://www.ava-may.pl/collections/bestsellery
https://www.ava-may.pl/products/stworz-swoj-wlasny-ulubiony-zestaw
https://www.ava-may.pl/products/stworz-swoj-wlasny-ulubiony-zestaw
https://www.ava-may.pl/pages/o-ava-may
https://www.ava-may.pl/
https://www.instagram.com/avamay_pl/
https://www.ava-may.pl/
https://www.ava-may.pl/collections/mydla-w-proszku
https://www.ava-may.pl/collections/perfumy

