
NYISS A VILÁGRA.

NYISS AZ ÚJRA.

NYISS ÖNMAGADRA.

START PROGRAM 
ÚJ SZÉPSÉGTANÁCSADÓKNAK 2020/C1
Érvényes: 2019. december 17 – 2020. január 13.



A szépség számunkra nem 
csupán a ragyogó külsőről 
szól. Sokkal inkább arról, 
hogy harmóniába kerülj 
önmagaddal, felfedezd az 
egyéniséged, és megtaláld 
a helyed a világban. Ha 
felelősen gondolkozol, 
törődsz másokkal, és 
igyekszel minden pillanatot  
a maga teljességében 
megélni, nemcsak gyönyörű 
leszel, de közben igazán jól 
fogod érezni magad  
a bőrödben.

LEHETŐSÉG 
A SZEBBRE

LEHETŐSÉG 
A TÖBBRE
Rajtad áll, hogy magadnak,  
családodnak, barátaidnak rendelsz,  
vagy keresetkiegészítésként, jövedelmező 
vállalkozásként tekintesz az Oriflame-re. 



1.LÉPÉS

Love Nature 
olívaolajjal és 
aloe verával szett
A szett tartalma:

•  Love Nature 
tusolózselé 
olívaolajjal és aloe 
verával

•  Love Nature 
folyékony szappan 
olívaolajjal és aloe 
verával

Essense&Co. citrommal  
és verbénával szett
A szett tartalma:

•  Essense & Co. folyékony szappan 
citrommal és verbenával

•  Essense & Co. kéz- és testápoló 
lotion citrommal és verbenával

North for Men Original 
szett
A szett tartalma:

•  North for Men Original 
sampon és tusfürdő  
2 az 1-ben

•  North for Men Original 
borotvahab

Vásárolj legalább 100 bónuszpont 
értékben a csatlakozásodkor 
érvényes katalógusból és válassz 
az alábbi ajándékok közül.

Az ajándék kódja: 644544

Az ajándék kódja: 644546Az ajándék kódja: 644545

A változtatás jogát fenntartjuk.



2.LÉPÉS

The ONE smink szett
A szett tartalma:

•  The ONE 5 az 1-ben WonderLash 
XXL szempillaspirál

•  The ONE Colour Obsession 
ajakrúzs – Coral Craze

Giordani Gold smink szett
A szett tartalma:

•  Giordani Gold bronzosító gyöngyök  
–Natural Radiance

•  Giordani Gold Iconic többfunkciós 
szempillaspirál

North for Men  
Advanced szett
A szett tartalma:

•  North for Men 
Advanced öregedésgátló 
szemkörnyékápoló krém

•  North for Men Sensitive 
nyugtató arckrém 
érzékeny bőrre

Vásárolj legalább 100 bónuszpont 
értékben a csatlakozásodat követő 
második katalógusból és válassz 
az alábbi ajándékok közül.

Az ajándék kódja: 644549

Az ajándék kódja: 644548

Az ajándék kódja: 644547

A változtatás jogát fenntartjuk.



Miss Giordani Intense  
Eau de Parfum

Giordani Gold
Essenza Parfum

Flamboyant 
Eau de Toilette

Vásárolj legalább 100 bónuszpont 
értékben a csatlakozásodat követő 
harmadik katalógusból és válassz 
az alábbi ajándékok közül.

3.LÉPÉS

Az ajándék kódja: 19639

Az ajándék kódja: 34160

Az ajándék kódja: 31816

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 válassz mindhárom  
katalógus-időszakban mesés ajándékaink közül.

Hogyan kapod meg az  

AJÁNDÉKOT?
Ahogy eléred a 100 bónuszpont 
értékű rendelést a katalógus-
időszak alatt, a kiválasztott ajándék 
kódját add hozzá a kosarad 
tartalmához.

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

Az új regisztrált tagoknak szóló 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 Start 
Program első lépését!

TIPP



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.

•  Házhoz szállítás esetén a szállítás költség 150 BP alatt  
1599 Forint, 150 BP felett díjmentes. Szponzor Pontba,  
Postán Maradóra, MOL és COOP Postapontra történő  
szállítás esetén a szállítási költség 100 BP alatt 999 Forint,  
100 BP felett díjmentes.

•  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 az 1-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!




