
MODERNE
COLLECTION

Lépj szintet a  
mindennapokban 
Csatlakozz egy szépségért rajongó 

közösséghez, legyen egy ragyogóan új 

megjelenésed!

Start Program
2-3-as katalógus-időszak

2020.01.14-2020.02.24.



3 LÉPÉS A SIKER  
ÉS STÍLUS ÚTJÁHOZ

VIRÁGOS, GYÜMÖLCSÖS, FÁS

mandarin, spanyol jázmin, kasmír

ÚJ!

Értéke
7499,-

LÉPÉS1
Regisztrálj Szépségtanácsadóként a 

2-es vagy 3-as katalógus-időszakok 

valamelyikében és vásárolj minimum 100 

bónuszpont értékben a katalógusból. 

Ajándékként Tied lehet a 3-as katalógus 

legújabb illata, az Infinita  

Eau de Parfum!

Az Infinita egy ragyogó, elbűvölő Eau 
de Parfum, amellyel tiszteletünket és 
büszkeségünket fejezzük ki a női szépség 
és kifinomultság iránt. A Grasse-ban 
termesztett spanyol jázmin ikonikus illata 
adja a karakterét.

Az ajánlat többszörözhető. Az ajándék automatikusan hozzáadódik a rendelésedhez. A változtatás jogát fenntartjuk. A készlet erejéig.



LÉPÉS2

Feltétel: Az első lépést teljesítése.
Az ajándék automatikusan hozzáadódik
a rendelésedhez. A változtatás jogát
fenntartjuk. A készlet erejéig.

Vásárolj legalább 100

bónuszpont értékben

a második katalógusodból 

és megajándékozunk egy

Moderne pénztárcával!

Stílusos pénztárca pasztell rózsaszín-kék-
barna színösszeállításban. A Moderne 
pénztárca a minimalista, letisztult dizájn és a 
funkcionalitás tökéletes egysége. Belsejében 
bőséges hellyel.

• Biztonságos kialakítás, arany tónusú cipzárral

• 2 rekesszel, 1 cipzáras zsebbel aprópénz tárolására,  

1 bankjegy-tárolóval és 4 db bankkártya nyílással

• Mérete: 19,2 cm x 2 cm x 10 cm

Értéke
8490,-



LÉPÉS3

Feltétel: A második lépés teljesítése. Az ajánlat többszörözhető. Az ajándék automatikusan hozzáadódik  
a rendelésedhez. A változtatás jogát fenntartjuk. A készlet erejéig.

Kifinomult, egyedi formájú táska, modern 
felhanggal, varázslatos, hangsúlyos 
részletekkel. Pasztell színösszeállításban. 
Karkötőre emlékeztető fogantyújával üzleti és 
elegánsabb viselethez is ideális.

• Mágneses csattal zárható

• 1 cipzáras és 2 oldalzsebbel

• Álltható pánt mérete: 101,5 cm

• A táska mérete: 28 cm x 18 cm x 28 cm

Értéke
16790,-

Vásárolj legalább 100

bónuszpont értékben a

harmadik katalógusodból

és megajándékozunk egy

Moderne kézitáskával!



Vásárolj a regisztrációdkor érvényes és az azt követő 2 katalógusból legalább katalógusonként 
100 bónuszpont (BP) értékben, és mi megajándékozunk egy-egy mesés ajándékkal!

MIT JELENT A SZÉPSÉGTANÁCSADÓI START PROGRAM?

Részletek:

•  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.

•  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 
Széségtanácsadói Start Program első lépését! 

A Szépségtanácsadói Start Programban azok vehetnek részt, akik regisztrálnak a 2020/2-es vagy 2020/3-as 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!

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.

HOGYAN KÉRHETSZ SEGÍTSÉGET?

A katalógus-időszak alatt vásárlásaid bónuszpontjai össze adódnak és ahogy eléred  
a 100 bónuszpont értékű rendelést az ajándék termék automatikusan hozzáadódik a rendelésedhez.

HOGYAN KAPOD MEG AZ AJÁNDÉKOT?


