
Kolekcia nových symbolov „Nádej” – ich kúpou 
pomáhate v boji proti rakovine prsníka
V Slovenskej republike sa Avon zúčastňuje 
boja proti rakovine prsníka od roku 1998, 
keď sa stal prvou spoločnosťou venujúcou 
sa tejto problematike na Slovensku.
Od vzniku projektu sa podarilo vyzbierať 
viac ako 20 miliónov korún. Vyzbierané 
peniaze poslúžili na podporu vzdeláva-
nia zdravotníckeho personálu, študentov, 
zlepšenie kvality života, psychosociálnu 
podporu žien a šírenie osvety v rámci 
prevencie verejnosti.
 
„Bojovať o život chce veľkú dávku odvahy. 
Podporte ju a pomôžte ženám, ktoré vašu 
pomoc potrebujú. Stačí, ak otvoríte svoje 
srdce a spojíte ho so životom žien, ktorým 
dáte nádej usmievať sa na život a šancu 
prežiť s radosťou nový deň.“ To sú slová 
celebrít, ktoré podporujú projekt Avon 
proti rakovine prsníka.

Kúpte si niektorý zo 6 symbolov z kolekcie 
„Nádej“ s originálnym dizajnom a pod-
pisom celebrity! Projekt Avon proti rakovine 
prsníka tak spolu s Darou Rolins, Martinom 
„Pycom“ Rauschom, Adou Strakovou, 
Karin Habšudovou, Marošom Kramárom 
a Alenou Heribanovou podporíte aj vy! 
Do projektu sú zapojení aj Jana Kirschner, 
Hana Rapantová, Beáta Dubasová, 
Henrieta Mičkovicová, Nora Beňačková 
a Braňo „Bruno“ Ciberej. 

Projekt Avon proti rakovine prsníka môže 
podporiť každý, a to kúpou niektorého zo 
symbolov projektu, t. j. špeciálne upravených 
výrobkov predávaných prostredníctvom 
Avon Ladies alebo internetovej stránky  
www.zdraveprsia.sk

Ďakujeme!

Pre tých, čo chcú 
nosiť nádej

ZDRAVEPRSIA      SK

Výťažok z predaja symbolov kolekcie „Nádej“ poputuje 
na výnimočný projekt Ligy proti rakovine – dobudovanie 
Národného centra pomoci pre onkologických pacientov.

Symboly si môžete kúpiť u svojej Avon Lady a na www.zdraveprsia.sk

Ďakujeme! 
Infolinka: 02/49 11 00 39



Taška „Nádej“

239,-

Pero „Nádej“

79,-

Zápisník 
„Nádej“

119,-

Dara Rolins Martin „Pyco” Rausch Ada Straková Karin Habšudová Maroš Kramár Alena Heribanová

Výrobky sú v ponuke len 
do vypredania zásob.

Podložka pod
myš „Nádej“

99,-

Šnúrka na kľúče 
a mobil „Nádej“

129,-

Hrnček „Nádej“

149,-


