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  Hidratáló kézkrém 
avokádóolajjal
75 ml 5,32/ ml

34065   

  Love Nature teafa-olaj 
oldat
10 ml 

33023   

Stein Éva 
Ügyvezető igazgató, 
Magyarország

Szépségtanácsadói ár Szépségtanácsadói ár

Szépségtanácsadói ár

Szépségtanácsadói ár

Szépségtanácsadói ár

CSAK

CSAK CSAK

CSAK

BÁRMELY TERMÉK

  Giordani Gold 
Essenza Parfum
50 ml 79,98/ ml

31816   

  THE ONE Colour 
Unlimited szuper 
matt ajakrúzs
1,7 g 

33364 
Nonstop 

Nude

33365 
Perennial 

Pink

33366 
Constant 

Coral

33367 
Forever 
Fuchsia

33368 
Perpetual 

Papaya

33369 
Sunset 
Horizon

33370 
Eternal 
Flame

33371 
Resolute 
Red

33372 
Endless 
Cherry

33373 
Persistent 
Plum

VIRÁGOS, FÁS

kalábriai bergamott, 
narancsvirágos luxus 
esszencia, toszkán fa

Mai rohanó világunkban mindenkinek 
szüksége van nyugodt, pihentető 
pillanatokra. Egy meleg fürdő pazar 
habjai és csodálatos illata ellazítják a 
testet és a lelket. 

Tudta, hogy az avokádó a szuper ételek 
közé tartozik? Csodálatos hatása van 
a bőrre. A természetes avokádóolajat 
tartalmazó, tápláló kézkrém puhává teszi 
és kondicionálja a kéz bőrét.

Szeretné eredményesebben, több rendeléssel és 
elégedett vásárlókkal kezdeni az új évet? Tekintse meg 
5 fantasztikus ajánlatunkat! Ez csak a jéghegy csúcsa. 
Még több nagyszerű terméket és ajánlatot találhat az 
1-es katalógusban!

A prémium kategóriájú 
parfüm a tökéletes 
választás azon hölgyeknek, 
akiknek fontos az érzékiség, 
a luxus és a magabiztosság. 
Az illatot átjárja a 
narancsvirág varázslatos 
aromája.

Újévkor hajlamosak vagyunk nagy 
fogadalmakat tenni, amelyeket 
azonban sajnos néhány hét alatt 
könnyen elfelejtünk. Hogy ez most 
ne így legyen, drasztikus váltás 
helyett apró lépésekben akár hétről 
hétre változtass. Sokkal könnyebben 
juthatsz el így célodhoz és egy év 
alatt sok kis lépéssel hatalmas 
változást érhetsz el.  
 
Sokan szeretnénk csodálatos 
megjelenéssel és nagyszerű 
közérzettel kezdeni az új évet. Ha Te 
is azok közé tartozol, akik 
megfogadták, egészségesebben 
fognak élni, akkor az első kis 
lépéshez ezen az úton máris egy 
nagyszerű új Wellness by Oriflame 
terméket, a Protein Blend 
fehérjeport ajánlom.  
 
Az ízesítés nélküli, magas 
rosttartalmú fehérjeport bármely 
kedvenc ételedhez, italodhoz 
hozzáadhatod vagy akár főzhetsz, 
süthetsz is vele. Bármely ételedet 
egészségesebbé varázsolhatod 
anélkül, hogy az ízén változást 
éreznél. Ez a szervezet számára 
szükséges fehérje- és rostfogyasztás 
legpraktikusabb módja. Hosszan 
energikusnak és jóllakottnak 
érezheted magad, ráadásul kevés 
kalóriát tartalmaz. Én reggelente 
natúr joghurthoz keverem, amit 
gyümölccsel fogyasztok. Neked mi a 
kedvenc recepted? Küldd el nekünk!   
 
Csodálatos új évet kívánok! 

Tudta, hogy a teafa-olajnak 
antibakteriális és nyugtató hatása van? 
A tisztító hatású Love Nature 
teafa-olaj oldat gyengéd a bőrhöz, 
csökkenti a pattanások kialakulását, 
nem szárítja a bőrt. 

Csodálatos, látványos, igéző - matt ajkak, 
merész, divatos árnyalatokban. A The 
ONE szuper matt ajakrúzs intezív színt, 
extrém matt, akár 11 órán át tartó hatást 
nyújt!

AZ 1-ES KATALÓGUS 5 LEGJOBB 
AJÁNLATA

AZ 1-ES KATALÓGUS 5 LEGJOBB AJÁNLATA

3999,-
3199,-

999,-
799,-

1199,-
959,-

799,-
639,-

399,-
319,-

1-es katalógus, 2-3. oldal

1-es katalógus, 8-9. oldal

  Romantikus pillanatok 
fürdőhab
750 ml 1,33/ ml

30115   

1-es katalógus, 28-29. oldal

1-es katalógus, 60-61. oldal

1-es katalógus, 72-73. oldal
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SZUPER DIVATOS, 
MESÉS AJKAK

33364 
Nonstop Nude

33365 
Perennial Pink

33365 
Perennial Pink

33366 
Constant Coral

33367
Forever Fuchsia

33367
Forever Fuchsia

33368
Perpetual Papaya

33369
Sunset Horizon

33369
Sunset Horizon

33371
Resolute Red

33371
Resolute Red

33370
Eternal Flame

33370
Eternal Flame

33372
Endless Cherry

33372
Endless Cherry

33373
Persistent Plum

Jellemzői:  
• Bőrtökéletesítő – Sima, egységes alapot képez - akár egy tiszta vászon.  
• Színfokozó – Az ajakrúzsalap tökéletesíti az ajakrúzs színhatását. 
•  Ajakrúzsrögzítő – A kontúron belül tartja az ajakrúzs formuláját, 

egyszerűen. 
•  Balzsamos hidratáló – Kondicionálja a száraz ajakbőrt, sima alapot 

teremt a rúzshoz.

1. LÉPÉS: A TÖKÉLETES ALAP
A tökéletes színhatás a tökéletes vászonnal kezdődik. A The ONE 
ajakrúzsalap könnyedén siklik az ajak bőrén, puhává, egységessé teszi a felszínét, 
hatékonyabbá az ajakrúzs hatását. Tartósabb, intenzívebb színt eredményez. 
Csodálatossá varázsolja az ajak megjelenését, kondicionál, sheavaj-tartalma puhító 
hatású. Ajánlja az új The ONE Colour Unlimited szuper matt ajakrúzzsal 
együtt. 

2. LÉPÉS: EXTRÉM MATTÍTÁS
Bemutatjuk az új, intenzív pigment-tartalmú és szuper formulájú The 
ONE matt ajakrúzst. Nagyszerű, vékony stiftes kivitel, pazar színek, matt 
hatás jellemzi. Hatását akár 11 órán1) át is megőrzi. LipSoft Moisture 
Plus összetevője simává, rugalmassá és komfortossá teszi az ajak bőrét. 

SEGÍTÜNK MEGTALÁLNI A MEGFELELŐ 
AJAKRÚZS ÁRNYALATOT!
Egy ajakrúzs megfelelő árnyalatának kiválasztása több, mint rátalálni egy mesés színre. 
Az ajakrúzsok mindenkin másképp mutatnak, az arc- és az ajakbőr tónusától függően. 
Mindig segítsen vásárlóinak a tökéletes árnyalatok kiválasztásában!

ÚJDONSÁG AZ 1-ES KATALÓGUSBAN

Világos a bőre, szeplők és bőrpír látható rajta. 
Ha a bőr alatti erek kékes színűek, hideg 
a bőrtónusa.  
Hideg tónus esetén kék és lila altónusú 
ajakrúzsokat válasszon. 
Ha a vöröses színeket kedveli, a kékes tónusú 
vöröset ajánljuk a narancsos árnyalatok helyett. 
Kerülje a világos színeket, azok sápadttá teszik a 
bőr megjelenését. Ha kellően merész, próbáljon 
ki mélyebb tónusokat, amelyek kontrasztot 
képeznek a bőr színével.

Az Ön bőrtónusa közepesen barna, bőre könnyen 
lebarnul. Nem ritka, hogy télen is napbarnítottnak 
látszik a bőre. Csuklójára pillantva láthatja, hogy 
zöldes árnyalatú a vénája.  
A meleg tónusú bőrhöz a meleg színek illenek a 
legjobban. Ide tartoznak az intezív piros és 
narancsos árnyalatok. Ha az Ön bőre nagyon sötét, 
válasszon bordó árnyalatú rúzsokat vagy merész, 
sötét színeket.

Ha nem biztos benne, hogy kék vagy zöld színű az 
ér tónusa, akkor Önnek semleges a bőrtónusa. 
Ilyen esetben a hűvös és a meleg színek is jól 
állnak Önnek. Az olívás bőrű hölgyeknek semleges 
a bőrtónusa. Az ajánlott árnyalatok: rózsaszín, nude 
és korall. 

HIDEG BŐRTÓNUS MELEG BŐRTÓNUS SEMLEGES BŐRTÓNUS 

1) Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
vélem

ényfelm
érés alapján.



6 7

KINEK AJÁNLJUK A PROTEIN  
BLEND FEHÉRJEPORT?
A Protein Blend fehérjeport vásárlók széles  
közönségének ajánljuk, elfoglalt szülőktől kezdve aktív személyekig. 
• Olyan embereknek, akik szeretnek nassolni, és gyakran esznek édességet.
• Azoknak, akik napközben szeretnék fokozni koncentráló-képességüket és 

energiájukat.
• Elfoglalt szülőknek, akik extra tápanyagokat szeretnének a családjuknak 

biztosítani a napi étkezések során. 
• Aktív embereknek, akiknek fehérjére és rostra van szükségük.
• Azoknak, akik teljes értékű, ízesítetlen és cukormentes természetes 

tápanyagot szeretnének.
• Fejlődésben lévő tinédzsereknek, akiknek egészséges tápanyagokra van 

szükségük.
• Idősebb embereknek, akiknek extra természetes fehérjére és rostra van 

szükségük.

Az ízesítetlen fehérjeporok nemzetközi 
piaca rohamosan növekszik. A piaci 
trendek azt mutatják, hogy a vásárlók 
egyre gyakrabban keresik a 
következő termékeket:
• Olyan termékeket, amelyek 

összeegyesztethetők egyéni 
táplálkozási igényeikkel. 

• Hozzáadhatók ételekhez, 
változatosabb és praktikusabb 
táplálkozási szokást eredményezve.

• Természetes termékeket, amelyek 
nem tartalmaznak adalékanyagokat, 
amelyek felcímkézése érthető, 
formulájuk természetes összetevőket 
tartalmaz.

• Sovány fehérje- és magas rosttartalmú 
étrend-kiegészítőket.

BEMUTATJUK A WELLNESS PROTEIN 
BLEND FEHÉRJEPORT 
 
Örömmel mutatjuk be a Wellness termékcsalád új tagját, Stig Steen professzor 
eredeti formuláját. A Protein Blend fehérjepor nem csak egy egyedülálló, kiváló 
hatékonyságú termék, hanem egy jelentős üzleti lehetőség is. 

TÁPANYAGOK BIZTOSÍTÁSA 
ÉS ÜZLETÉNEK NÖVELÉSE!

...Protein Blend 
fehérjepor a szervezet 
igényeinek megfelelően

ÚJDONSÁG AZ 1-ES KATALÓGUSBAN

MIÉRT FONTOSAK AZ 
ÉTKEZÉSI ROSTOK? 
A Nordic Nutrition 
Recommendations (Északi 
Táplálkozási Ajánlások) és más 
irányelvek szerint, naponta legalább 
25-35 gramm étkezési rost 
elfogyasztása jótékonyan hat az 
egészségre. A felmérések szerint a 
legtöbb ember nem veszi figyelembe 
ezen ajánlásokat. A magas 
rosttartalmú fehérjepor a 
rostfogyasztás praktikus módja.

MIÉRT OLYAN FONTOS A 
FEHÉRJE? 
A fehérjék a szervezetünk által 
naponta előállított sejtek millióinak 
fontos részei. A szervezet fontos 
elemét képező aminosavakból 
épülnek fel, részt vesznek számos 
funkciójában a kötőszövetek 
regenerálódásán át az enzimek 
termelődéséig. A fehérjepor a 
táplálkozás tökéletes kiegészítője. Egy 
adag 8 gramm kiváló minőségű 
fehérjét tartalmaz.
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Vezetők Wellness módra! Balról jobbra: Pavlína Makyčová - Csehország, Spisák Anikó – Magyarország, Marta Kvasňovská – Szlovákia, Kaja 
Sammel – Észtország, Vineta Igaļi – Lettország, Evelina Zybertiene – Litvánia, Anna Domarus – Lengyelország, Monika Głownia-Kurdziel – 
Lengyelország, Irena Staleska Angeleska – Macedónia, Inela Buha Kadrić – Bosznia, Angelica Burcea – Románia, Oriana Crăciun – Románia, Dvorka 
Jovanovic – Szerbia, Tania Zlatkova – Bulgária.

EGÉSZSÉGESEBB ÉS 
BOLDOGABB ÉLET 
A WELLNESS-SZEL!

Vásárlói megoldást keresnek az egészégesebb, boldogabb és energikusabb 
élethez? Új módot keres üzlete növeléséhez és szeretné sokkal jobban 
érezni magát? Fedezze fel a Wellness by Oriflame termékeket! Kiváló a 

minőségük, természetes összetevőket tartalmaznak, világhírű svéd tudósok 
fejlesztették a formulájukat. Igazolt hatékonyságú életmód-tanácsokkal sok 
embernek segítettek szépségük fokozásában és üzletük növelésében.  
 
Szinte egész Közép-Európában ismerik a Wellness életmód jótékony hatását - és 
nem csak a táplálkozás és az egészség tekintetében. A Wellness fantasztikus 
lehetőséget kínál üzlete növeléséhez! Növelje eladásait, kápráztassa el vásárlóit, 
és tapasztalja meg a nagyszerű eredményeket! Ne csak a mi szavaink ösztönözzék. 
Olvassa el egy sikeres Oriflame Vezető Wellness-történetét a következő oldalon. 

‘‘
WELLNESS

Családom minden 
tagja fogyasztja 
a Wellness 
termékeket!

A csapatunk 3 hetente tart Wellness klubot, ahol kóstoljuk a shake-ket, leveseket és beszélünk 
azok hatásairól, beleértve a vitaminokat is. 
Két évvel ezelőtt pajzsmirigy gyulladással és puffadással küszködtem, és úgy gondoltam, hogy 
megpróbálom rendszeresen inni a shaket, és szedni a Wellness-csomagot. 
Egy év után panaszaim megszűntek, a gyógyszeres kezelésre sem volt szükségem.  
Több hónapig jártam fogászati kezelésre és a shake, a leves átlendített ezeken az időszakokon, 
amikor nem tudtam rágni… Az Instagramon és a Facebook profilomon mindig megosztom, 
hogy aznap éppen mit „reggeliztem”. 
Családom minden tagja fogyasztja a Wellness termékeket, és előfizetésben sokkal kedvezőbben 
jutnak hozzájuk. Minden barátomnak, ismerősömnek örömmel mesélem el tapasztalataimat. 
Felhívom a figyelmüket, hogy az Oriflame Wellness termékek nem tartalmaznak tartósítószert, 
adalékanyagokat, ami szinte minden élelmiszerben megtalálható. Aki pedig fogyni szeretne, 
egészségesen teheti meg.  
Legnagyobb sikerem a Wellness termékek „terjesztésében” az, hogy a 64 éves barátnőmet egy 
évembe telt meggyőzni, hogy a cukorbetegségére és a magas vérnyomására is jótékony 
hatással lesznek a vitaminok, haspuffadására a leves és a shake. Ma már előfizetésben 
mindhármat fogyasztja, és elmeséli ő is ismerőseinek, hogy milyen jól érzi magát, mind 
mentálisan, mind fizikálisan, és immunrendszere erősödött. 
 
Aki egészségesen akar élni, aki 100 évig akar élni, nem élhet a Wellness termékek nélkül. 

Spisák Anikó 
20 %-os menedzser 
Miskolc

Spisák Anikó, Magyarország
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ÜZLETI APPLIKÁCIÓ (BUSINESS APP)

Jellemzői:

NÖVELJE ÜZLETÉT AZ 
ORIFLAME APPLIKÁCIÓIVAL

SMINKVARÁZSLÓ (MAKEUP WIZARD) APP

Az Oriflame-nek számos mobil-applikációja van, így segítjük Önt abban, hogy figyelemmel kísérhesse üzlete menetét, bárhol és bármikor. Ismerje 
meg az alábbiakban, miben rejlik az applikációk eredményessége. Mindegyikük ingyenes, használatuk egyszerű. Kezdje el a használatukat már ma!  

Vigye magával üzletét! Ez az applikáció megmutatja az 
aktuális adatokat a hálózatáról, és segítséget nyújt üzlete 
növelésében.

•  Figyelemmel kísérheti személyes 
csoportjának üzletét

•  Aktivizálhatja az alsóbb szinteken lévőket 
•  Visszaszámlálás a következő katalógusig
•  Keresés a teljes hálózatban
•  Ösztönözheti az újonnan belépőket, 

követheti teljesítményüket a Start 
Programban

NÖVELJE ÜZLETÉT AZ ORIFLAME APPLIKÁCIÓIVAL

TÖLTSE LE INGYENESEN 
a Google Play áruházból vagy az 

App Store-ból

ORIFLAME APP: 
NÉLKÜLÖZHETETLEN  
ÜZLETÉHEZ ÉS SZÉPSÉGÉHEZ

Az Oriflame App elérhető 
az Apple App Store-ban és 
a Google Play-en. Töltse le 
okostelefonjára vagy 
egyszerűen szkennelje be 
a QR-kódot az azonnali 
letöltéshez.

Az Oriflame App megnyitja Ön előtt a szépség világát - megtekintheti fantasztikus 
ajánlatainkat, ihletet meríthet a legújabb szépségtippekből és elolvashatja szakértőink 
tanácsait. Ez az az applikáció, amire régóta várt. Ha még nem próbálta, töltse le most, 
és adja le rendeléseit közvetlenül a telefonjáról!

•  Tekintse meg fantasztikus ajánlatainkat, díjnyertes 
dekorkozmetikumainkat és bőrápolóinkat

•  Megtekintheti az aktuális katalógus-időszak teljes 
termékkínálatát

•  Adja le rendelését, fizessen, és kövesse 
figyelemmel szállításait

•  Maradjon bejelentkezve - nincs szükség újbóli 
bejelentkezésre az applikáció megnyitásához

•  Figyelje Oriflame üzletét, és használja a népszerű 
értékesítési eszközöket

Az applikáció megmutatja vásárlóinak, hogyan 
állnak nekik az Oriflame-dekorkozmetikumok 
színei, mielőtt megvásárolnák a valódi terméket. 
Miután kiválasztották a megfelelő sminket, megtekinthetik és 
kiválaszthatják a termékeket, berakhatják a kosárba, és 
megrendelhetik azokat az Oriflame honlapján. 

Hogyan működik: 
A mobiltelefon beépített kamerájának 
segítségével virtuálisan lehet kipróbálni 
az Oriflame ajakrúzsait, szempillaspiráljait, 
szemhéjárnyalóit, arcpirosítóit és 
szemhéjtusait. Meg lehet tekinteni, 
hogyan állnak Önnek és a vásárlóknak. 
Egy sminkpróba soha nem volt ennyire 
egyszerű!

Marta Maj, online-
szakértő, Közép-Európa

Ma már nehéz az életet elképzelni mobil applikációk nélkül. Egy  
okostelefon és internet-hozzáférés, és a lehetőségek végtelen 
tárháza egy ujjnyira van tőlünk. 
Én szinte mindig használok mobil applikációkat. Segít a 
családommal és a barátokkal való kapcsolattartásban a közösségi 
médiákon keresztül, email-eket olvasok, nyelvet tanulok, könyvet 
olvasok, megtervezem kiadásaimat és még sok más dolgot intézek 
velük. Amit a legjobban szeretek az applikációkban, az az azonnali 
hozzáférés - bármikor vásárolhatok, amikor csak kedvem van 
hozzá!  
Az Oriflame most egy új Oriflame App-sorozatot ajánl.  
Ez mobil appliációk szettje, személyre szabva az Ön igényeinek 
megfelelően. Áttekintheti és növelheti vele az üzletét, vagy 
leadhatja rendelését menet közben!  
Három ingyenesen letölthető applikációt szeretnék a figyelmébe 
ajánlani: 
Az Oriflame App egy egyablakos, rendelést elősegítő eszköz, 
amellyel azonnal hozzáférhet értékesítéseihez, a termékekre és az 
ajánlatokra koncentrálhat. Mostantól nem kell kilépnie a rendelés 
leadásához - egy nagyszerű eszköz! 
A Business App a személyes csoport tevékenységének 
ellenőrzésében és követésében segít. Próbálja ki az applikációt, 
tekintse meg az újításokat és a legújabb funkciókat. 
A Makeup Wizard (Sminkvarázsló) segítséget nyújt 
dekorkozmetikumok választásában. Új megjelenés egy kis 
varázslattal! Válassza ki az Önnek tetsző effektet és a termékeket 
egyetlen kattintással! 
 
Próbálja ki az applikációkat most, és élvezze az Oriflame 
világát a nap 24 órájában!



Csodálatos bőr, szép megjelenés életkortól függetlenül!

Tudományosan bizonyított, hogy 
bőrünk öregedése 80%-ban személyes 

döntéseinktől függ és attól, hogyan ápoljuk azt. 
Ezért az Oriflame bőrápoló termékek széles 
skáláját kínálja, amelyek igazodnak a nők eltérő 
igényeihez és segítenek elérni, hogy bőrünk 
fiatalabbnak látszódjon.

A NovAge termékcsaládunk új korszakot 
nyitott az otthoni bőrápolásban. Teljes körű és 
testreszabott megoldást kínál a gyönyörű bőr 
érdekében, bármilyen életkorban. A termékcsalád 
egyes termékei ugyan önmagukban is látványos 
eredményt hoznak, azonban klinikai tesztek 
bizonyítják, hogy 7-szer jobb eredményt lehet 
elérni az Oriflame Bőrfiatalító Arcápolási Rutin 
használatával, mivel a termékek egymást erősítve 
fejtik ki fiatalító hatásukat.

VÁSÁROLJA MEG BÁRMELYIK NOVAGE 
SZETTET ÉS ÉLVEZZE A NOVAGE CLUB 
TAGSÁG EXKLUZÍV ELŐNYEIT!

LUB

TAGSÁG IDŐTARTAMA
Bármely NovAge szett vásárlását követő 5 katalógus-időszak.

A NOVAGE CLUB TAGSÁG 
KÜLÖNLEGES ELŐNYEI

Tagság időtartama alatt, a vásárolt szettet alkotó termékek közül 3 tetszőleges  

terméket vásárolhat 30% kedvezménnyel. NovAge termékeket kedvezményes áron  

kizárólag klubtagjaink vásárolhatnak!

NovAge Club tagság időtartama alatt minden katalógusban exkluzív 
ajánlatokkal lepjük meg.

Klubtagként minden katalógus-időszakban az első vásárlása alkalmával 
mintacsomagot küldünk Önnek ajándékba, újabb termékeinket ismerheti  

meg és akár elsőként próbálhatja ki újdonságainkat.

LUB
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30693 
Fuchsia 
Hype

30695 
Clover 
Haze

30697 
Mysterious 

Pink

30698 
Cranberry 

Blush

30699 
Warm 
Peach

30700 
Coral 

Charisma

30702 
Coral Ideal

30705 
Red 

Passion

30706 
Irresistible 

Red

30709 
VIP Beige

30711 
Warm 
Nude

30713 
Vintage 
Rose

32935
Vanilla

32936
Porcelain

32937
Light 
Ivory

32938
Natural 
Beige

LIMITÁLT  
KIADÁS

14 15

  Optimals 
Hydra Radiance 
hidratáló 
nappali krém 
normál/
kombinált 
bőrre - 
termékminta 
1,5 ml 34430

  Koncentrált 
sejtmegújító 
elixír 
gyémántporral 
1,5 ml 13926

  Optimals Age 
Revive 
öregedésgátló 
nappali krém 
SPF 15 - 
termékminta 
1,5 ml 33355

  Optimals Age 
Revive 
öregedésgátló 
éjszakai krém - 
termékminta 
1,5 ml 33357

  Optimals Even 
Out bőrvédő 
nappali krém 
SPF 20 - 
termékminta 
1,5 ml 34422

  Optimals Even 
Out 
bőrmegújító 
éjszakai krém - 
termékminta 
1,5 ml 34423

  Optimals Hydra 
Radiance tápláló 
éjszakai krém 
normál/kombinált 
bőrre - 
termékminta 
1,5 ml 34431

  Optimals 
Hydra Care 
nyugtató 
nappali krém 
száraz/
érzékeny bőrre 
- termékminta 
1,5 ml 34432

  Optimals Hydra 
Care nyugtató 
éjszakai krém 
száraz/érzékeny 
bőrre - 
termékminta 
1,5 ml 34433

  Royal Velvet 
bőrfeszesítő 
nappali krém 
SPF 15 1,5 ml 
21551

  Royal Velvet 
regeneráló 
éjszakai krém 
1,5 ml 21552

  Royal Velvet 
bőrfeszesítő 
szemkörnyék-
ápoló krém 1 ml 
21553

ARCÁPOLÓ TERMÉKMINTÁK 79,- / DB

  The ONE Colour 
Stylist ajakrúzs - 
termékminta 
0,5 g  

  The ONE IlluSkin 
Aquaboost 
hidratáló alapozó 
SPF 20 - 
termékminta 
1,5 ml  

  Giordani Gold Silk 
folyékony alapozó 
SPF 12 - 
termékminta 1 ml  

ALAPOZÓ TERMÉKMINTÁK 
49,- / DB

ILLATMINTÁK 49,- / DB

HÖLGYEKNEK

URAKNAK

  Giordani Gold Essenza Parfum - illatminta 1 ml 
31817

  Amazing Paradise Eau de Parfum illatminta 1 ml 
32505

  Divine Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
11357

  Amber Elixir EdP - illatminta 1 ml 
11365

  Eclat Femme Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
30129
  Eclat Femme Weekend EdT minta 1 ml 
31292

  Divine Idol Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
31295

  Amber Elixir Crystal Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33045

  Giordani Gold Original Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
32149

  Elvie Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32234

  Eclat Mademoiselle Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32872

  Giordani Gold White Original Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33138

  Love Potion Eau de Parfum - illatminta 1 ml
22443
  Love Potion Secret Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
31494
  Lucia Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
9491

  Incognito for her Eau de Toilette illatminta 1 ml 
32539

  Paradise Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
23854
  Possess Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
30885

  My Destiny Eau de Parfum illatminta 1 ml 
32536
  My Little Garden Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
33242

  Volare Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
30044

  So Fever Her Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
31100

  Wonderflower Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
31350

  Volare Forever Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
31496
  Women's Collection Sensual Jasmin Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
33169

  Volare Gold Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33449

  Sublime Nature Tuberose Parfum - illatminta 1 ml 
33414

  Miss Giordani Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
30400

  Possess Man Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
31824

  Paradise Man Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32996

  Signature Eau de Toilette minta 1 ml 
12191

  S8 Night Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
15182

  Men's Collection Citrus Tonic Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
31002

  Men's Collection Dark Wood Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
31003

  So Fever Him Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
31073

  Incognito for him Eau de Toilette illatminta 1 ml 
32541

  Men's Collection Cool Lavender Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
33348

  Venture Eau de Toilette illatminta 1 ml 
32502

  Ascendant EdT minta 1 ml 
11037

  Flamboyant Eau De Toilette illatminta 1 ml 
19642

  Eclat Homme Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
30321

  Be the Legend Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
30557

  Glacier Rock Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
31144

  Eclat Homme Sport EdT - illatminta 1 ml 
31235

  Excite Force EdT minta 1 ml 
31638

  Giordani Man Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32154
  Giordani Gold Notte Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32798

  Eclat Lui Eau de Toiette - illatminta 1 ml 
32951

  Glacier Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
8350

  Happydisiac Man Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32158

  Venture Beyond Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32800

  Women's Collection Innocent White Lilac EdT minta 1 ml 
32441

  Excite by Oriflame Eau de Toilette minta 1 ml 
15561

DOLGOZZON TÖBB KATALÓGUSSAL 
ÉS TERMÉKMINTÁVAL 
A katalógusok és a 
termékminták az üzletének és 
sikerének fontos elemei. 
Nézze át az aktuális katalógust 
vásárlóival, eközben ajánljon 
termékeket, és mondja el 
azok hatékonyságát. Mindig 
legyen Önnél elegendő 
termékminta, hogy 
megmutathassa azokat 
barátainak, családtagjainak 
és ismerőseinek.

AKTUÁLIS KATALÓGUS

2-ES KATALÓGUS  
RENDELÉSI KÓDOK:
1 DB KATALÓGUS 
644002 320,- 
3 DB KATALÓGUS 
644302 590,- 
5 DB KATALÓGUS 
644822 790,- 
20 DB KATALÓGUS 
644842 3000,-

1 DB KATALÓGUS 
644001 320,- 
3 DB KATALÓGUS 
644301 590,- 
5 DB KATALÓGUS 
644821 790,- 
20 DB KATALÓGUS 
644841 3000,- 
5 DB 1-ES + 5 DB 2-ES 
KATALÓGUS 
644481 1540,-

ÉRTÉKESÍTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK

  NovAge Time 
Restore 
regeneráló 
nappali krém 
SPF 15 - 
termékminta 
1,5 ml 32097

  NovAge Time 
Restore 
regeneráló 
éjszakai krém - 
termékminta 
1,5 ml 32098

  NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
nappali krém SPF 
15 minta 1,5 ml 
32092

  NovAge 
Ultimate Lift 
lifting-hatású 
nappali krém 
SPF 15 minta 
1,5 ml 32094

  NovAge Ultimate 
Lift lifting-hatású 
kontúrozó 
éjszakai krém 
minta 1,5 ml 
32095

  NovAge 
Ultimate Lift 
lifting-hatású 
szérum minta 
1,5 ml 32099

  NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
éjszakai krém 
minta 1,5 ml 
32093

  NovAge True 
Perfection 
hidratáló nappali 
krém minta 
1,5 ml 32105

  NovAge True 
Perfection 
bőrmegújító 
éjszakai krém 
minta 1,5 ml 
32106

  NovAge Bright 
Sublime Advanced 
bőrhalványító 
nappali krém 
SPF 20 - 
termékminta
1,5 ml 
32867

  NovAge Bright 
Sublime 
Advanced 
bőrhalványító 
éjszakai krém - 
termékminta
1,5 ml 
32868

34255
Vanilla

34256
Porcelain

34257
Fair Nude

34258
Nude 
Pink

34259
Light 
Ivory

34260
Natural 
Beige

ÚJ 
A 2-ES 

KATALÓGUSBAN

ÚJ 
A 2-ES 

KATALÓGUSBAN

  Possess The Secret Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33956

  The ONE Disguise Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33412

  Possess The Secret Man Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33649

AJAKRÚZS TERMÉKMINTA CSAK 
49,-/db

  Miss Relax illatpermet - illatminta 1 ml 
32022

  Miss Happy illatpermet - illatminta 1 ml 
32023

  Miss Charming illatpermet - illatminta 1 ml 
33593



+ +

+ +2x 5x3x

ÚJ AJÁNDÉK

Code: 120426.1 
www.oriflame.hu

Mutassa meg a katalógust 
minél több embernek. Ez az 
Ön üzlete!

5 darab illatminta
Az illatminták nagy segítséget 
nyújtanak abban, hogy a vásárlóknak 
bemutathassa az Oriflame illatait. 

3999,- 2799,- 799,-

ÚJ ÚJ AJÁNDÉK

A 2-ES KATALÓGUS ÚJ TERMÉKEIBŐL 
ÖSSZEÁLLÍTOTT SZETT 

CSAK 3499,-*

Készüljön már most a 2-es katalógusra az exkluzív szettel. Legyen az elsők között, akik kipróbálhatják 
az új termékeket. Tervezze meg előre eladásait a termékek és az új katalógus hatékony bemutatásával.

Fedje fel az Önben rejlő 
erőt, érzékiséget és 
magabiztosságot. Egy modern 
istennő feledhetetlen illata.

Egy varázslatos képzeletbeli 
utazásra invitáljuk Új-Zéland 
csodálatos tájaira. 

Bőre csodálatosan ápolt lesz a 
nyugtató hatású törpemálnamag-
olajat tartalmazó Univerzális 
balzsammal.

*Ha 100 Bónusz Pontot gyűjt a katalógusból az 1-es katalógus-időszakban. 
Egy Szépségtanácsadó egy szettet vásárolhat.

5 darab 2-es 
katalógus

  Univerzális balzsam 
törpemálnamag-olajjal
15 ml 

33354
  Possess The Secret 
Man Eau de Parfum - 
illatminta1 ml 

33649

  Possess The Secret 
Eau de Parfum
50 ml 

33955

  Possess The Secret Eau 
de Parfum - illatminta
1 ml 

33956

  Discover Új-Zéland 
tusolózselé
250 ml 

34068

17-es katalógus ár 17-es katalógus ár 17-es katalógus ár
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A SZETT RENDELÉSI KÓDJA: 123534.1


