
PLATÍ OD 24. 6. DO 1. 9. 2019

OBJAVTE 
VÝHODNÉ PONUKY 2019

ATRAKTÍVNE CENY

EXTRA PEČIATKY

ŠPECIÁLNE DARČEKY

ZĽAVY

Moja letná
kupónová knižka



Naše výrobky neustále zlepšujeme, aby 
sme zaručili ich bezpečnosť, účinnosť 
a kvalitu.

Záleží nám na našej planéte a preto všetko, 
čo robíme, robíme s rešpektom k nej.

Tí� �e� Roche�

Ako funguje 
LETNÁ KUPÓNOVÁ KNIŽKA?

Môžete využiť 1 alebo viac 
kupónov naraz

Kupóny sú platné od 24.júna do 
1.septembra 2019 v kamenných 
predajniach Yves Rocher SR.

Ak využijete:
3 kupóny (vrátane 1 starostlivosti 
o pleť) získate Gélový peeling 
ZDARMA

+navyše:
za využitie dalších 2 kupónov 
získate výrobok v hodnote 15 € 
podľa výberu (okrem l) 

01
02



Moja pleť je rozžiarená!

1.  Rozjasňujúca denná starostlivosť proti vráskam  
VRÁSKY & ROZJASNENIE, 50 ml

2.  Intenzívna nočná starostlivosť proti vráskam  
VRÁSKY & ROZJASNENIE, 50 ml

Výťažok z kosmatca kryštálového
 aktivuje bunkové mechanizmy 

v boji proti vráskam.

1

2

1+1 ZDARMA 
na AKÚKOĽVEK starostlivosť  

proti starnutiu pleti podľa výberu*

Rady je možné kombinovať.

ZDARMA

DENNÁ  
STAROSTLIVOSŤ

NOČNÁ  
STAROSTLIVOSŤ

V noci pleť lepšie  
vstrebáva živiny  
zo starostlivosti

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY

KUPÓN 01

+

19,90 €
37,80 €



Moja pleť je jemnejšia a hladšia! 

1. Revitalizačná starostlivosť proti vráskam, 50 ml
2. Rozjasňujúca starostlivosť na okolie očí, 15 ml

*Zľavy a ponuky sa nekumulujú. Nevzťahuje sa na výrobky 
označené zeleným bodom l. K nákupu výrobku zo starostlivosti 
proti starnutiu pleti za plnú cenu získate výrobok zo starostlivosti 
proti starnutiu pleti v rovnakej alebo nižšej hodnote zdarma. Zľava 
sa vypočítava zo základných cien pred zľavou doporučených pre 
rok 2019 v SR.

KUPÓN 01

1+1 ZDARMA 
na AKÚKOĽVEK starostlivosť proti  

starnutiu pleti podľa výberu*

Rady je možné kombinovať.

NÁŠ BESTSELLER

34 €
60,90 €

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY

ZDARMAVýťažok  z kvetu orgovánu, 
ktorý bojuje proti hlavným  
známkam starnutiu pleti

1

2

INOVOVANÝ 
APLIKÁTOR

+



Moja pleť je dokonale zmatnená!

1. Starostlivosť proti drobným nedostatkom pleti, 50 ml
2. Čistiaci gél, 390 ml

1

2

ZDARMA

NOVINKA!

1+1 ZDARMA 
na AKÚKOĽVEK špecifickú  

starostlivosť o pleť podľa výberu*

Rady je možné kombinovať.

KUPÓN 02

+

74% európskych žien
má zmiešaný typ pleti  
so sklonom k masteniu

Púder z rojovníka grónskeho
 obnovuje jednotnosť pleti  

a zároveň ju zmatňuje.

14 €
23,90 €

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



Moja pleť je intenzívne hydratovaná!

1. Hydratačná starostlivosť s OF20, 50 ml
2. Hydratačná micelárna voda, 390 ml

*Zľavy a ponuky sa nekumulujú. Nevzťahuje sa na výrobky 
označené zeleným bodom l. K nákupu výrobku zo špecifickej 
starostlivosti o pleť za plnú cenu získate výrobok výrobok zo 
špecifickej starostlivosti o pleť v rovnakej alebo nižšej hodnote 
zdarma. Zľava sa vypočítava zo základných cien pred zľavou 
doporučených pre rok 2019 v SR.

+
1

2

Bunková voda z kosmatcovníka
 pre sviežu, hydratovanú  

a žiarivú pleť
ZDARMA

OF 20

To musíte mať!

1+1 ZDARMA
na AKÚKOĽVEK špecifickú  

starostlivosť o pleť podľa výberu*

Rady je možné kombinovať.

KUPÓN 02

15 €
24,90 €

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



1.  Sprchovací gél Granátové jablko  
& ružové korenie, 200 ml 

2. Sprchovací gél Broskyňa & aníz, 200 ml
3. Sprchovací gél Mango & koriander, 200 ml

Milujem svieže ovocné vône…

2+1 ZDARMA
na Sprchovacie gély Plaisirs  
Nature 200 ml podľa výberu*

bros
kyňa

1

2

3

ZDARMA

mango

+ =

KUPÓN 03

granátové jablko

LEN S VERNOSTNOU 
KARTOU

123456789

5,98 €
 8,97 €

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



*Ponuka platí na Sprchovacie gély Plaisirs Nature 200ml, 
vône podľa výberu. Zľavy a ponuky sa nekumulujú. Zľava sa 
vypočítava zo základných cien pred zľavou doporučených pre 
rok 2019 v SR.

…rovnako tak aj krémové  
a kvetinové vône

2+1 ZDARMA
na Sprchovacie gély Plaisirs  
Nature 200 ml podľa výberu*

ZDARMA

levanduľ
a

1
3

magnólia

2

zrnká kávy

+ =

KUPÓN 03

1. Sprchovací gél Zrnká kávy, 200 ml
2. Sprchovací gél Levanduľa & černica, 200 ml
3. Sprchovací gél Magnólia & biely čaj, 200 ml

5,98€
8,97 €

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



NOVINKA!

Pôvabné líčenie na letnú párty…

1.  Špirála pre maximálny objem a dĺžku rias  
FEEL STRONGER, 10 ml

2. Pestrofarebná ceruzka na oči, 1,2 g

-40%

výrobkov z líčenia*
na SADU 2 ĽUBOVOĽNÝCH

KUPÓN 04

12,84 €
21,40 €

SADA

2

Bambusové vlákno
pre hustejšie  

a predĺžené riasy

1

LEN S VERNOSTNOU 
KARTOU

123456789

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



…vďaka bezchybnej pleti a zvodným perám

1. Rozjasňujúci make-up, 30 ml
2. Rúž na pery Grand Rouge, 3,7 g
3. Skrášľujúci púder, 6 g
4. Rozjasňujúce korekčné pero, 1,5 ml

4

DLHODOBÁ  
VÝDRŽ A PERFEKTNÉ 

NALÍČENIE PIER

Obohatené o olej z kamélie
 pre jeho regeneračné  

účinky

-40%

výrobkov z líčenia*
na SADU 2 ĽUBOVOĽNÝCH

KUPÓN 04

*Ponuka platí na výrobky z dekoratívnej kozmetiky podľa 
výberu okrem výrobkov označených zeleným bodom l. Zľavy 
a ponuky sa nekumulujú. Zľava sa vypočítava zo základných 
cien pred zľavou doporučených pre rok 2019 v SR.

1

2

3

SADA

22,68 €
37,80 €

SADA

20,88 €
34,80 €

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



Vyberám si rastlinnú starostlivosť  
s francúzskou kvalitou

1. Rastlinný telový peeling, 150 ml  
2. Hydratačné telové mlieko, 390 ml 
3. Vyživujúci krém na nohy, 75 ml 

BESTSELLERY
za špeciálne ceny

k nákupu nad 15 €*

4,49 €

1

PLATÍ LEN NA TIETO 

PRODUKTY

3

2

KUPÓN 05

LEN S VERNOSTNOU 
KARTOU

123456789

6,90 €

4,90 €
5,90 €

5,49 €
10,90 €

Ce
na

 za
 1

00
 m

l: 6
,5

3 
€ 

/ 7
,87

 €

Cena za 100 m
l: 2,99 € / 4,60 €

Cena za 10
0 ml: 1,41 € / 2,79 €



Vyberám si rastlinnú starostlivosť  
s francúzskou kvalitou

BESTSELLERY
za špeciálne ceny

k nákupu nad 15 €*

Sigesbeckia orientalis  
zaisťuje okamžité  
upokojenie pleti

1
2

3

1. Expresný odličovač s nevädzou na oči, 200 ml  
2. Pena na holenie, 200 ml 
3. Denná upokojujúca starostlivosť, 50 ml 

KUPÓN 05

5,50 €
7,90 €5,50 €

9,50 €

9,90 €
14 €

*Platí na zobrazené výrobky pri nákupe nad 15€. Zľavy 
a ponuky sa nekumulujú. Zľava sa vypočítava zo základných 
cien pred zľavou doporučených pre rok 2019 v SR.

PLATÍ LEN NA TIETO 

PRODUKTY

Ce
na

 za
 1

00
 m

l: 2
,75

 €
 / 

3,
95

 €

Ce
na

 za
 1

00
 m

l: 2
,75

 €
 / 

4,
75

 €

Ce
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 za
 1

00
 m

l: 1
9,

80
 €

 / 
28

 €



Elegantné a rafinované vône…

-40%
na ĽUBOVOĽNÚ vôňu*

+

1.  Toaletná voda NATURELLE, 75 ml  
25,20€ namiesto 42 € Cena za 100 ml: 33,60 € / 56 €

2.  Parfumová voda COMME UNE EVIDENCE, 100 ml  
33 € namiesto 55 € Cena za 100 ml: 33 € / 55 €

3.  Parfumová voda OUI A L’AMOUR, 50 ml  
29,40 € namiesto 49 € Cena za 100 ml: 58,80 € / 98 €

3

1

2

Vône navrhnuté  
najlepšími francúzskymi  

parfumérmi

KUPÓN 06

Telové mlieko 
COMME UNE 
EVIDENCE, 200 ml  
len za 4 €

LEN S VERNOSTNOU 
KARTOU

123456789

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



-40%
na ĽUBOVOĽNÚ vôňu*

+ Telové mlieko 
COMME UNE 
EVIDENCE, 200 ml  
len za 4 €

…pre výnimočné okamihy

1.  Toaletná voda AMBRE NOIR, 100 ml  
29,40 € namiesto 49 € Cena za 100 ml: 29,40 € / 49 €

2.  Toaletná voda HOGGAR, 100 ml  
29,40 € namiesto 49 € Cena za 100 ml: 29,40 € / 49 €

3.  Toaletná voda NATURE HOMME Cédrové drevo & Limetka, 75 ml  
20,40 € namiesto 34 € Cena za 100 ml: 27,20 € / 45,33 €

Vône čistej  
prírody

3

1

2

KUPÓN 06

*Neplatí na výrobky označené zeleným bodom l. Zľavy 
a ponuky sa nekumulujú. Zľava sa vypočítava zo základných 
cien pred zľavou doporučených pre rok 2019 v SR. 1 telové 
mlieko k nákupu 1 vône.

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



Chcem odhaliť krásu svojich vlasov…

na šampóny a kondicionéry*
3 za cenu 2 

KUPÓN 07

NOVINKY!

1. Regeneračný šampón na poškodené vlasy, 300 ml 
2. Regeneračný kondicionér na poškodené vlasy, 200 ml 
3. Šampón na farbené vlasy, 300 ml

Nové zloženie
Nové balenie

3

2

Výťažok z agáve

1

9,38 €
3 za

14,07 €

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



…a zachovať žiarivú farbu

na šampóny a kondicionéry*

3 za cenu 2 

KUPÓN 07

NOVINKY!

1. Svieži šampón na mastné vlasy, 300 ml 
2. Kondicionér pre lesklé vlasy, 200 ml
3. Kondicionér pre väčší objem vlasov, 200 ml

*Platí na šampóny 300 ml a kondicionéry 200 ml z radu 
Rastlinná starostlivosť o vlasy s bežnou cenou 4,69€. Zľavy 
a ponuky sa nekumulujú. Zľava sa vypočítava zo základných 
cien pred zľavou doporučených pre rok 2019 v SR.

Nové zloženie
Nové balenie

3

1

2

Výťažok  
z agáve

9,38 €
3 za

14,07 €

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



Chráním svoju pokožku  
pred slnečným žiarením

1.  Samoopaľovacie mlieko, 100 ml  
6,30 € namiesto 10,50 € Cena za 100 ml: 6,30 € / 10,50 €

2.  Sprej na opaľovanie nezanechávajúci stopy OF 30, 150 ml  
10,74 € namiesto 17,90 € Cena za 100 ml: 7,16 € / 11,93 €

3.  Hydratačné mlieko po opaľovaní 3 v 1, 200 ml  
5,70 € namiesto 9,50 € Cena za 100 ml: 2,85 € / 4,75 €

*Platí na výrobky zo starostlivosti na/po opaľovaní. Nevzťahuje 
sa na výrobky označené zeleným bodom l. Zľavy a ponuky 
sa nekumulujú. Zľava sa vypočítava zo základných cien pred 
zľavou doporučených pre rok 2019 v SR.

-40%
na 1 VÝROBOK zo starostlivosti 

na/po opaľovaní

3

1

2
OF 30

KUPÓN 08

+4 Vernostné  
pečiatky NAVYŠE

LEN S VERNOSTNOU 
KARTOU

123456789

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



 

Vymeňte pečiatky za výhody:

* Kozmetický výrobok s výnimkou darčekových kompozícií, darčekových kaziet a darčekových šekov. 
Ak katalógová cena prevyšuje 5 € / 12 € / 21 €, zákazník doplatí rozdiel medzi 5 € / 12 € / 21 € 
a katalógovou cenou vybraného produktu. Ak je katalógová cena vybraného produktu nižšia ako  
5 € / 12 € / 21 €, rozdiel zákazníkovi nebude vyplatený.

Členovia Vernostného systému získajú viac!

Objavte výhody klubu Yves Rocher!  
Zbierajte pečiatky počas nákupu v kamennom obchode

=20 5 €*

=40
výrobok  

v hodnote

výrobok  
v hodnote

výrobok  
v hodnote

12 €*
=60 21 €*

Darčeky  
k nákupom

VIP ponuky Darčeky 
k narodeninám

Vernostné pečiatky 
za nákup

VSTUPTE DO KLUBU YVES ROCHER

3 €



Užívam si relaxačný kúpeľ aj sprchu

 

1. Sprchovací gél Malina & mäta, 400 ml
2. Telové mlieko Vanilka, 390 ml
3. Krém na ruky Lotosový kvet & šalvia, 30 ml

3

2

1

Telové mlieko + Sprchovací gél  
+ Krém na ruky

SADA PLAISIRS NATURE

KUPÓN 09

+

+

LEN S VERNOSTNOU 
KARTOU

123456789

11,90 €
SADA

14,88 €

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



Osviežujúce potešenie pre moje ruky aj telo

1. Telové mlieko Mango & koriander, 390 ml
2. Sprchovací gél Oliva & petit grain, 400 ml 
3. Krém na ruky Malina & mäta, 30 ml

*Platí pre rad Plaisirs Nature v kombinácii Sprchovací gél 
400 ml + Telové mlieko 390 ml + Krém na ruky 30 ml. 
Vôňa podľa výberu. Zľavy a ponuky sa nekumulujú. Zľava sa 
vypočítava zo základných cien pred zľavou doporučených pre 
rok 2019 v SR.

Telové mlieko + Sprchovací gél  
+ Krém na ruky

SADA PLAISIRS NATURE

3

1
2

KUPÓN 09

+

+
11,90 €

SADA

14,88 €

PRÍKLAD  

VYUŽITIA PONUKY



PONUKA  
pre Vašu kamarátku

DARČEK 
k založeniu Vernostnej karty**

**Pri založení Vernostnej karty Yves Rocher a súčasnom nákupe nad 3 €. 
Ponuka platí do vydania zásob po predložení tohto kupónu. Zmena darčeka 
vyhradená. 1 darček na zákazníka.

Pleťový krém na deň a noc 
Pure Calmille, 50 ml

Hodnota darčeka: 14 €

DARČEK PRE VÁS

Odličovací micelárny olej 
Pure Calmille,150 ml

Pleťový krém na deň a noc 
Pure Calmille,

*Oslovte kamarátku alebo kamaráta, ktorí by radi spoznali 
kozmetiku Yves Rocher. Spoločne príďte do akéhokoľvek 
kamenného obchodu Yves Rocher v SR. Ak si Vaša kamarátka/
kamarát založí Vernostnú kartu a zároveň nakúpi nad 3 € získate 
darček! Ponuka platí do vydania zásob. 1 darček na zákazníka.

Hodnota darčeka: 9,50 €

Jemne čistí  
bez vysušenia pleti

Pre všetky typy pleti

za odporúčenie značky  
Yves Rocher svojej kamarátke 

alebo kamarátovi*

✁ ✁



*Oslovte kamarátku či kamaráta, ktorí by radi spoznali kozmetiku Yves Rocher. Spoločne 
príďte do akejkoľvek predajne Yves Rocher v SR. Pokiaľ si Vaša kamarátka/kamarát založí 
Vernostnú kartu a zároveň nakúpi nad 3 €, získate darček! Ponuka platí do vydania zásob. 
1 darček na zákazníka.

Vaša kamarátka Vás pozýva  
do obchodu Yves Rocher

Kontaktné údaje aktuálneho zákazníka:

Číslo Vernostnej karty: .................................................................

Meno a priezvisko: ........................................................................

Telefón: ...........................................................................................

E-mail.: ............................................................................................
**Platí pri založení Vernostnej karty Yves Rocher  
a súčasnom nákupe nad 3 €. Ponuka platí do vydania zásob 
po predložení tohto kupónu. Zmena darčeka vyhradená.  
1 darček na zákazníka.

Založte si Vernostnú kartu Yves Rocher
a príďte si pre PREKVAPENIE!

DARČEK**

Priveďte k nám kamarátku!

Predstavte svojej kamarátke svet 
Rastlinnej kozmetiky Yves Rocher!

Pleťový krém na deň a noc 
Pure Calmille, 50 ml

Odličovací micelárny olej  
Pure Calmille, 150 ml

DARČEK*

Ak si Vaša kamarátka založí  
Vernostnú kartu, VY ZÍSKATE

Vyplňte na vedľajší kupón všetky uvedené údaje  
a príďte spoločne s Vašou kamarátkou,  

ktorá zatiaľ nemá Vernostnú kartu Yves Rocher  
do akejkoľvek kamennej predajne v SR.

✁ ✁



ROKOV KRÁSY SO ZÁVÄZKOM 
VOČI PRÍRODE 

100 % našich výťažkov je  
rastlinného pôvodu

Bolo ušetrených  
už 62 ton plastu  

vďaka našim eko obalom 

Biologicky  
odbúrateľné zloženie  
našich výrobkov minimalizuje  
negatívny dopad na prírodu

86 000 000 stromov
bolo vysadeným vďaka 
nadácii Yves Rocher –  

Institut de France



ŠPECIÁLNE

DARČEKY
Využijte 3 kupóny

a získejte 1x HYDRA VÉGÉTAL  
Gélový peeling

Využite ešte ďalšie 2 kupóny
a získajte výrobok v hodnote 15 € 

podľa vlastného výberu*

rozžiari pleť

Starostlivosť 
o pleť

KUPÓN

KUPÓN

KUPÓN

KUPÓN

KUPÓN

Pečiatka  
za využitie  
1. kupónu

Pečiatka  
za využitie  
2. kupónu

Pečiatka  
za využitie  
3. kupónu

Pečiatka  
za využitie  
4. kupónu

Pečiatka  
za využitie  
5. kupónu

rozžiari pleť

*Neplatí na výrobky označené zeleným bodom l. Zľavy a ponuky sa nekumulujú. Kozmetický 
výrobok s výnimkou darčekových kompozícií, darčekových kaziet a darčekových šekov.  
Ak katalógová cena prevyšuje 15€, zákazník doplatí rozdiel medzi 15 € a katalógovou cenou 
vybraného produktu. Ak je katalógová cena vybraného produktu nižšia ako 15 €, rozdiel 
zákazníkovi nebude vyplatený.

LOC084




