
NYISS A VILÁGRA.

NYISS AZ ÚJRA.

NYISS ÖNMAGADRA.

START PROGRAM
ÚJ SZÉPSÉGTANÁCSADÓKNAK 
2019/C16-17   Érvényes: 2019. november 5 – december 16.



Értéke

2980,-

Berlinger Haus műanyag  
szedő és spatula szett
A szett tartalma: 
Műanyag spatula 
Ez a multifunkcionális tapadásmentes 
spatula tökéles kiegészítője  
a konyhának. A fogóján lévő hurok pedig 
elősegíti a tárolását az edény karimáján 
valamint a pulton.

Műanyag szedő 
Ez a tapadásmentes szedő mekönnyíti 
a felszolgálást, keverést és adagolást.  
A fogóján lévő hurok pedig elősegíti  
a tárolását az edény karimáján.

A képek csak illusztrációk,  
a szín a valóságban eltérhet

A TE AJÁNDÉKOD

Vásárolj legalább 100 bónuszpont értékben 
a csatlakozásodkor érvényes katalógusból és 
MEGAJÁNDÉKOZUNK egy Berlinger Haus 
műanyag szedő és spatula szettel.1.LÉPÉS



Értéke

3900,-

Russell Hobbs botmixer
Ha szeretnél friss ételeket készíteni, de 
nem akarsz több időt tölteni a konyhában, 
akkor ez a könnyen használható botmixer 
a tökéletes megoldás számodra.

• 2 sebességfokozat
• Levehető szár az egyszerű tisztításhoz
• Rozsdamentes acél pengék

Vásárolj legalább 100 bónuszpont 
értékben a csatlakozásodat követő második 
katalógusból és MEGAJÁNDÉKOZUNK  
egy Russell Hobbs botmixerrel.2.LÉPÉS

A TE AJÁNDÉKOD



Értéke

6490,-

Russell Hobbs 
melegszendvicssütő
Élvezd a tökéletes melegszendvicset 
minden nap változatosan! Készíthetsz 
vele gyorsan, egészséges és finom 
szendvicseket, akkor is ha elfoglalt vagy.

• Tapadásmentes, mély lapok
• Bekapcsolást és működést jelző lámpa
• Kompakt, egyszerűen tárolható

Vásárolj legalább 100 bónuszpont értékben 
a csatlakozásodat követő harmadik 
katalógusból és MEGAJÁNDÉKOZUNK egy 
Russell Hobbs melegszendvicssütővel.

A TE AJÁNDÉKOD

3.LÉPÉS



FONTOS 
TUDNI!

•  Az ajándékok csak a készlet erejéig elérhetők. Abban az esetben,  
ha bármely termék elfogy az Oriflame fenntartja a jogot, hogy  
más terméket (más értékben és minőségben) adjon ajándékba  
a programban résztvevőknek.

•  Aki a Szépségtanácsadói Start Program 2. lépését nem teljesíti,  
nem élhet a 3. lépés lehetőségével.

•  Regisztrációdkor érvényes katalógusban leadott minden  
rendelésed szállítási díj mentes, tehát nem számítunk fel  
szállítási díjat!

•  Munkanapon 10 óráig leadott rendelésed, a következő  
munkanapon megérkezik.

•  Valamennyi termékünkre 100%-os pénz-visszafizetési garanciát  
biztosítunk. Ha bármilyen okból nem lennél elégedett termékünkkel,  
az Oriflame minőségi garanciában, 30 napon belül kicseréli azt, vagy  
visszatéríti az árát, a vásárlási számla bemutatása ellenében, abban az esetben,  
ha a termék egyharmad részénél több nem hiányzik.

További hasznos információkat itt találsz: https://hu.oriflame.com/mypages/sell/new-comers-informations

A Szépségtanácsadói Start Programban azok vehetnek részt, akik regisztrálnak a 16-os vagy 17-es katalógus-időszakban és legalább  
100 bónuszpont értékben vásárolnak a belépéskor és az azt követő két katalógusból. 100 BP szépségtanácsadói áron körülbelül 22000 Ft értékű 
vásárlásnak felel meg.

A változtatás jogát fenntartjuk!



KÖVESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON IS!

Szkenneld be a QR kódot,  
és lépj be az Oriflame világába.

Mit jelent a  

START PROGRAM?
Vásárolj a belépésedkor érvényes és az azt követő  
2 katalógusból legalább 100 bónuszpont (BP) értékben,  
és mesés ajándékokkal jutalmazunk.

Hogyan kapod meg az  

AJÁNDÉKOT?
Ahogy eléred a 100 bónuszpont értékű 
rendelést a katalógus-időszak alatt  
az ajándék automatikusan hozzáadódik 
a rendelésedhez.

Hogyan kérhetsz 

SEGÍTSÉGET?
Fordulj Szponzorodhoz,  
vagy keress minket az  
info@oriflame.hu email  
címen, vagy hívj minket telefonon  
a 06 1 450 3939-es számon.

www.oriflame.hu
www.facebook.com/Oriflame20

www.instagram.com/oriflamehungary_official
www.youtube.com/oriflamehungary

A Szépségtanácsadói Start Programban azok vehetnek részt, akik 
regisztrálnak és legalább 100 bónuszpont értékben vásárolnak  
a belépéskor érvényes és az azt követő két katalógusból.  
100 BP szépségtanácsadói ár körülbelül 22000 Ft értékű 
vásárlásnak felel meg.

További hasznos információkat itt találsz:  
https://hu.oriflame.com/mypages/sell/new-comers-informations

A NovAge Time Restore 
és Ultimate Lift arcápoló 
szett megvásárlásával  
máris teljesítetted  
a Szépségtanácsadói Start 
Program első lépését!

TIPP


