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Regisztrálj törzsvásárlóként
a 6-os, 7-es vagy 8-as
katalógus-időszakok valamelyikében
és vásárolj legalább 100 bónuszpont
értékben a katalógusból
és megajándékozunk egy
SUNKISS GARDEN SZETTEL.*

SUNKISS GARDEN SZETT
A szett tartalma:
Sunkiss Garden Eau de Toilette

Élvezd gondolatban egy nyugodt hely
varázslatos világát a Sunkiss Garden nyarat
idéző illatával. Könnyű, gyümölcsös aromáját
a pitaja zamata adja. Egy ragyogó, üde
esszencia nyári délutánok kellemes emlékével.
Érzed magad körül a természet csodálatos
érintését.

Sunkiss Garden tusolózselé

Gyengéd, szappanmentes, pH-semleges
tusolózselé a pitaja, a gyöngyvirág és
a pézsma nyárra emlékeztető illatával.
Egy nyugalmas pillanat, csak neked.
A szett értéke: 7498 ,-

*
Az ajánlat többszörözhető. Az ajándék automatikusan
hozzáadódnak a rendelésedhez. A változtatás jogát
fenntartjuk. A készlet erejéig.
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Vásárolj legalább 100 bónuszpont
értékben a regisztrációt követő
katalógusból és válaszhatsz egyet a
SO FEVER TOGETHER NŐI VAGY FÉRFI
ILLAT KÖZÜL.*

SO FEVER TOGETHER HER EAU DE PARFUM
Érezd a vágy intenzív illatát ezzel az érzéki
Eau de Parfum-mel, amelyet az elbűvölő gyümölcsös
jegyek és a virágos aromák varázsolnak
szenvedélyessé. Az illat elsőként
a vörös ribizli sorbet édes aromájával hódít.
Az édes pimiento paprika fűszeres aromája teszi
jellegzetessé. A lágy és csábító alapjegy az értékes
szantálfa leveleiből szőtt csokorral lesz igazán
feledhetetlen. Az illat értéke: 7499 ,Az illat kódja: 35532

VAGY
SO FEVER TOGETHER HIM EAU DE TOILETTE
Élvezd az érzékiség játékát a vonzó, férfias Eau de
Toilette-tel, amelyet átjár a szenvedély. A ragyogó
életöröm érzése fejjegyében a friss bergamottal.
A szívjegyet a pimiento paprika érzéki, addiktív
jegyei uralják. Meleg és intenzív alapjegye a pacsuli
soha véget nem érő eszenciájában teljesedik ki.
Az illat értéke: 7499 ,Az illat kódja: 35531
*
Amennyiben az előző katalógusban legalább 100 BP értékben
vásároltál. Az ajánlat többszörözhető. A kiválasztott ajándék
termék kódját add hozzá a rendelésedhez. A változtatás jogát
fenntartjuk. A készlet erejéig.
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Vásárolj legalább 100 bónuszpont
értékben a regisztrációt követő
harmadik katalógusból és válaszhatsz
egyet az alábbi TÁSKA, VAGY
A NŐI VAGY FÉRFI KARÓRA
CSERÉLHETŐ SZÍJJAL közül.*

NŐI KARÓRA CSERÉLHETŐ SZÍJJAL
Cserélhető kék-rózsaszín nylon (242 x 18.15),
fekete műbőr (242 x 17.63 mm) és fehér műbőr
(242 x 17.63 mm) szíjjal. Az óra átmérője: 36,25 mm.
A karóra értéke: 9999 ,Az óra kódja: 39992

VAGY
FÉRFI KARÓRA CSERÉLHETŐ SZÍJJAL
Cserélhető kék-sárga nylon (265 x 20,34 mm)
és barna műbőr (265 x 19,2 mm) szíjjal. Az óra
átmérője: 41,16 mm. A karóra értéke: 9999 ,Az óra kódja: 39993

VAGY
LINNEA KISTÁSKA
Sokoldalúan használható a 2 féle vállpánttal.
Viselheted a műbőr vállpánttal napközben
a válladon, vagy arany, fém láncos pánttal az esti
partin, illetve pánt nélkül kézben. 1 cipzáras és
2 csúsztatós zsebbel. Anyaga: PU, poliészter, vas,
cinkötvözet. Mérete: 24.5x6.4x18cm.
A táska értéke: 10999 ,A kistáska kódja: 42197
*
Amennyiben a megelőző 2 katalógus mindegyikében legalább
100 BP értékben vásároltál. Az ajánlat többszörözhető.
A kiválasztott ajándék termék kódját add hozzá a rendelésedhez.
A változtatás jogát fenntartjuk. A készlet erejéig.

FONTOS TUDNI!
• Regisztrációdkor érvényes katalógusban leadott minden rendelésed
szállítási díj mentes, tehát nem számítunk fel szállítási díjat!
• Megrendelésed másnap megérkezik, ha előző nap 10 óráig leadtad azt.

• 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.

TIPP
A Wellness
Testsúlycsökkentő szett
vagy Ultimate Lift arcápoló
szett megvásárlásával máris
teljesítetted a Törzsvásárlói
Program első lépését!

MIT JELENT A TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM?
Vásárolj a regisztrációdkor érvényes és az azt követő 2 katalógusból legalább
100 bónuszpont (BP) értékben, és mi megajándékozunk egy-egy mesés ajándékkal!

HOGYAN KAPOD MEG AZ AJÁNDÉKOT?
A katalógus-időszak alatt vásárlásaid bónuszpontjai összeadódnak
és ahogy eléred a 100 bónuszpont értékű rendelést az ajándék termék
automatikusan hozzáadódik, vagy ha több termék közül kell választanod,
akkor a választott termék kódját neked kell hozzáadni a rendelésedhez.

HOGYAN KÉRHETSZ SEGÍTSÉGET?
Ügyfélszolgálatunk munkanapokon 8:00-17:00 óra között áll
a rendelkezésedre az info@oriflame.hu email címen, vagy hívj
minket telefonon a 06 1 450 3939-es számon.
További hasznos információkat itt találsz: https://hu.oriflame.com/mypages/sell/new-comers-informations

KÖVESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON IS!
Szkenneld be a
QR kódot, és lépj
be az Oriflame
világába.

www.oriflame.hu
www.facebook.com/Oriflame20
www.instagram.com/oriflamehungary_official
www.youtube.com/oriflamehungary

CODE 129804.1 HU

Az új Törzsvásárlói Programban azok vehetnek részt, akik regisztrálnak a 6-os vagy 7-es vagy 8-as katalógus-időszakban
és legalább 100 bónuszpont értékben vásárolnak a belépéskor és az azt követő két katalógusból. 100 BP törzsvásárlói áron
körülbelül 22000 Ft értékű vásárlásnak felel meg.

