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Mix & Match

Mix & Match

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

PRZEJDŹ DO MIX & MATCH

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! 

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.

Powody, aby pokochać AVA & MAY

Świece z wosku 
sojowego

WegańskieWykonane 
ręcznie z pasją

Wyprodukowane 
w Europie

Opracowane 
przez perfumiarzy

Bez testów na
zwierzętach

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O AVA & MAY

Zapachy

Słodki Korzenny Świeży Owocowy Leśny Kwiatowy

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

Produkty AVA & MAY

Duże świece 
zapachowe 

500g | 70 godz.

Świece 
betonowe

220g | 45godz.

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

Znajdź prezent Bestsellery

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

250 000+ 
zadowolo-
nych 
klientów

250k+

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.

Świece 
zapachowe

180g | 40godz.

Dyfuzory 
zapachowe

100 ml  

Spraye do 
pomieszczeń

100 ml 

Produkty do 
ciała

PRZEJDŹ DO 
BESTSELLERÓW

Świece do masażu
140g | Około 

10 masaży pleców
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