
MAMI, VITAL JUST PRO TEBE 
 
Druhá květnová neděle letos připadne na 9. 5. 2021. 
Copak maminky dostanou? 
 
Stejně jako v řadě dalších evropských zemí i v Česku 
v tento den vyjadřujeme radost, respekt a vděk mámám, 
mamkám, maminkám a maminkám všech věkových 
kategorií. My děti, ať už mladé, anebo dávno dospělé, 
jim můžeme splnit drobná přání nebo udělat radost tím, 
co mají rády. 
 
Svým maminkám můžete darovat například tento set VJ 
ke Dni matek, který bude v prodeji od 15. dubna 2021 

 
. 

VJ Čisticí gel 125 ml 
Šetrně a zároveň účinně zbavuje pokožku zbytků make-upu, nečistot z ovzduší a 

částeček mazu, aniž by poškodil přirozený ochranný film pokožky.  

Cena: 980,- Kč; Obsah: 125 ml 

 

VJ Noční krém  
Revitalizační noční krém s lipozomálně zapouzdřeným alpským hydratačním 

komplexem obsahujícím extrakt z protěže a švýcarskou ledovcovou vodou, 

podpořeným anti-aging peptidy a glycerolovým extraktem z hlízy šafránu.  

Cena: 1110,- Kč; Obsah: 50 ml  

 
Tento set produktů je jako stvořený pro večerní péči o pleť – důkladné vyčištění 
a intenzivní výživu i hydrataci. 
 

Cross body kabelka Vital JUST má delší popruh, aby se dala nosit křížem přes 

rameno. Je to neformální doplněk, který mají rády zejména dámy vyznávající ležérní styl 
a praktické věci. Tato kabelka má rozměry 22×19×8 cm a popruh je nastavitelný. Použitý 
materiál má jemně perleťovou texturu a tělovou barvu. Kabelku zdobí malý kovový 
přívěšek ve tvaru protěže alpské, jedné ze složek špičkové švýcarské pleťové kosmetiky. 
 
Ať už chcete udělat radost mamince, kamarádce nebo třeba sobě, produkty pro péči 
o pleť i celý set vám nabídne váš odborný poradce. 
 

Uvnitř Cross body kabelky Vital JUST obdarované dámy najdou: 

VJ Noční krém 50 ml  1 110,- Kč 
VJ Čisticí gel 125 ml  980,- Kč 
Cross body kabelka 200,- Kč 
+ prospekt  

Cena před slevou 2280,- Kč 
Sleva 490,- Kč  

Cena po slevě 1800,- Kč 
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