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Stein Éva 
Ügyvezető igazgató, 
Magyarország

Szépségtanácsadói ár

Szépségtanácsadói ár

Szépségtanácsadói ár

Szépségtanácsadói ár

  Floral Embrace 
szappan
75 g 3,32/ g

34012

  Floral Embrace 
kézkrém
75 ml 4,65/ ml

34070

  Floral Embrace 
tusolózselé
250 ml 2,80/ ml

34333

  Milk & Honey Gold 
tápláló kéz- és testápoló 
krém

31602

  The ONE EverLasting 
alapozó
30 ml 

 

  Astaxanthin-
tartalmú étrend-
kiegészítő kapszula
1 havi adag 

25414

  Live In Colour Eau 
de Parfum
50 ml 59,98/ ml

33964

ÚJ! 
LIMITÁLT 
KIADÁS

Szépségtanácsadói ár Szépségtanácsadói ár Szépségtanácsadói ár279,- 199,- 559,-

559,-

CSAK 

349,-
CSAK 

249,-
CSAK 

699,-

18-19. oldal

Hátsó borító

36-37. oldal

114-115. oldal

14-15. oldal

CSAK 

699,-

31160
Porcelain

31161
Fair Nude

31162
Nude Pink

31163
Natural Beige

31164
Light Ivory

CSAK 

999,-
799,-

2399,-

CSAK 

2999,-

CSAK 

2999*

2399* rózsaszín rebarbara, virágkáka, 
fehér ámbra

VIRÁGOS,  
GYÜMÖLCSÖS, VIZES

Stílusos üveg 
retro pumpás 
kialakítással

HÖLGYEKNEK

ÚJ!

A 3-AS KATALÓGUS 5 LEGJOBB AJÁNLATA

30 
kapszula 

= 

30
 napi adag

Március 8-án a nőket ünnepeljük 
világszerte. Megünnepeljük kivételes 
személyiségüket, kitartásukat, 
összetartó erejüket. Az Oriflame 
világának hölg yei határtalan 
erejükkel és határozottságukkal 
mindennap elbűvölnek bennünket. 
Ezen a napon ÖNT ünnepeljük! 
Köszönjük, hog y velünk van!  
 
A siker és a magabiztosság 
soha nem meg y ki a divatból. 
Ehhez az Oriflame kiegészítői 
is hozzájárulnak. Mutassa be 
vásárlóinak a 2018-as divat 
kollekciót, és növelje eladásait! 
A stílusos kollekció minden 
darabja szuper divatos, viselésükkel 
garantált a siker. A tavaszi 
kollekció csak a 6-os katalógus-
időszakig lesz rendelhető.  
 
Nőnapra és a tavasz minden 
pillanatára ideális választás az új, 
üde, virágos Live In Colour Eau 
de Parfum. Ez a vibrló illatcsokor 
emlékezetes ajándék lehet ezen 
a jeles napon.  
 
Csodálatos Nőnapot és sikeres 
katalógus-időszakot kívánunk!

Vásárlói egyedi, különleges ajándékokat keresnek 
Nőnapra? Az új, bazsarózsaillatú fürdő és 
testápoló kollekció a tökéletes választás. 

Minden hölgy szereti a kényeztetést! Az ikonikus 
kéz- és testápoló krém organikus forrásból 
származó tej- és mézkivonatot tartalmaz. Puhává 
teszi és táplálja a bőrt.

A hölgyek rajonganak a tartós és természetes hatást nyújtó 
alapozókért. Mondja el vásárlóinak, hogy Ön ismer egyet, most 
fantasztikus áron!

Tudta, hogy az astaxanthin a természetben 
előforduló egyik leghatékonyabb antioxidáns? 
Ossza meg az egészség és a fiatalos megjelenés 
svéd titkát vásárlóival. 

Nőnap alkalmából mutatjuk be az új, vibráló és virágos Eau de Parfum-
öt. Mindig legyen Önnél az illat vagy egy illatminta, hogy lenyűgözhesse 
vásárlóit.

A Nőnap tökéletes alkalom arra, hogy kifejezhessük a 
hölgyek iránti szeretetet, megbecsülést és tiszteletet az 
ajándéknak is tökéletes termékekkel. Az öt rendkívüli 
ajánlat biztos elnyeri minden hölgy ismerőse tetszését, 
és mosolyt csal az arcokra.

A 3-AS KATALÓGUS 5 LEGJOBB 
AJÁNLATA

*Ha 3000 Ft értékben vásárol a 3-as katalógusból
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360º
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ÚJDONSÁG A 3-AS KATALÓGUSBAN

TREND: 
FÜLBEVALÓ + FÜLDÍSZ 
Modern és extravagáns

KIFORDÍTATÓ - 
2 TÁSKA 1-BEN

A KIEGÉSZÍTŐK 
ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÚJ MÓDJA

Vásárlói a legdivatosabb, legstílusosabb kiegészítőket keresik? Nem 
probléma, mi tudjuk a megoldást! Minden évszakban bemutatjuk az aktuális, 
szuper trendi kollekciónkat, amely a divatimádók kedvence lesz. Minden 
egyes kollekció elérhető lesz néhány, egymást követő katalógus-időszakban, 
így több idő lesz a termékek megvásárlására, viselésére és értékesítésére. 
A 2018-as tavaszi kollekcióval kezdünk!

VÁSÁROLJA MEG

VISELÉS

„Vásárlóim leginkább azokat a kiegészítőket vásárolják,  
amelyeket magamon viselek."

A 2018-as 
tavaszi kollekció a 
6-os katalógus-
időszakig lesz 

elérhető!

A sikeres értékesítés első lépése a termék 
megismerése. Az általunk nyújtott információk 
üzleti alapúak - először próbálja ki Ön a 
termékeket, hogy ajánlani tudja másoknak. 
A legsikeresebb Szépségtanácsadók mindennap 
viselik a kiegészítőket. A siker titka: Vásárlás és 
próbálás!

Ha Ön is viseli az Oriflame kiegészítőit és 
dekorkozmetikumait, vásárlói egyszerűbben 
megismerhetik azokat, és kedvet kapnak a 
vásárláshoz. A vásárlók így személyesen tekinthetik 
meg a termékek minőségét, és elleshetik a legújabb 
trendeket. Tökéletes kezdés egy beszélgetéshez. 
A vásárlók ihletet merítenek és megrendelik 
kedvenceiket. Mindig viselje az Oriflame termékeket, 
hogy ösztönözze vásárlóit. Viseljen és meséljen!

ÉRTÉKESÍTSEN
Az inspiratív bemutató és a vásárlók informálása 
után kezdődhet az eladás. Az Oriflame kiegészítői 
eddig csak korlátozott ideig voltak elérhetőek, de 
Önök kérésére, és az eladásuk megkönnyítése 
érdekében szezonálisan újítjuk meg kínálatunkat. 
Ezáltal vásárlói tovább gyönyörködhetnek 
a kiegészítőkben, több lehetőségük lesz a vásárlásra. 
Meséljen és értékesítsen!

ÚJ! 
LIMITÁLT KIADÁS

EGY TÁSKA MINDEN OLDALRÓL! 
A táskát megtekintheti 360ºban: 
www.oriflame.hu/accessories
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6 7

CSAK MOST 
EXKLUZÍV 
BEVEZETÉS ELŐTTI ÁR

ÚJ

  NovAge Men 
Intenzív 
öregedésgátló zselés 
arcápoló lotion - 
termékminta  1,5 ml 

34612   79 ,- 

  NovAge Men 
tisztító és radírozó 
arclemosó
3 ml 

35231   79 ,- 

  NovAge Men 
szemkörnyékápoló 
zselé - 
termékminta
1 ml 

35232   79 ,- 

AZ 1. NOVAGE 

TERMÉKCSALÁD 
FÉRFIAKNAK
Több évtizedes kutatások igazolják, hogy a férfiak bőre jelentősen különbözik 
a nők bőrétől. A tesztoszteron-szint különbségének köszönhetően a férfiak 
bőre vastagabb, ellenállóbb, ugyanakkor még több energiára van szüksége 
a fiatalosabb megjelenés megtartásához. Ezért a bőrápolás során a férfiaknak 
speciális, a bőrük igényének megfelelő kozmetikumokra van szükségük, hogy 
megőrizhessék a bőr fiatalos, egészséges és üde megjelenését.

MIÉRT? 
A modern férfiak mozgalmas életet élnek, ezért egyszerű arcápolási rutint 
igényelnek. A NovAge MEN arcápolók azonnal energizálják a bőrt, tartós 
öregedésgátló hatást nyújtanak, egészségesebbé és fiatalosabbá teszik a bőr 
megjelenését.

MIT? 
ARCÁPOLÓKAT A BŐRÖREGEDÉS ÉS A FÁRADTSÁG KEZELÉSÉRE 
A rohanó életmód, az éjszakázás a barátokkal, a stressz, a környezet 
szennyeződései és számos más tényező hatással van a bőr minőségére és 
a korai bőröregedésre. A NovAge MEN arcápolók kifejezetten a férfiak 
bőrére lettek fejlesztve, kettős hatásuk van - “ránctalanítanak + energizálnak”, 
küzdenek a fáradtság és a bőröregedés ellen.

HOGYAN? 
Az arcápolók növényi őssejtkivonatokat, öregedésgátló összetevőket, 
vitaminokat és antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek az eltérő szerkezetű 
bőrbe mélyen felszívódva ki tudják fejteni hatásukat: 
 
Kezelik a bőröregedés összes jelét 
Mattítanak és hidratálnak. Az arcápolók formulája mikromolekulákat és- 
összetevőket tartalmaz, amelyek gyorsan a bőrbe szívódnak. 
Vitaminokkal energizálják a bőrt, egészségesebbé teszik a tónusát. 
Feszesítenek, összehúzzák a pórusokat

*Egy Szépségtanácsadó  
egy szettet vásárolhat.

ÚJDONSÁG A 4-ES KATALÓGUSBANÚJDONSÁG A 4-ES KATALÓGUSBAN

NovAge Men  
szett  

MOST CSAK 

7999,-* 
Szépségtanácsadói ár

Baobabot tartalmazó  
öregedésgátló technológia 
A tudósok azonosították a Versican 
elnevezésű fehérjét, amely nagy mértékben 
felelős a ráncok kialakulásáért. 
A NovAge Men hatékony bioaktív 
összetevője a baobabot tartalmazó 
öregedésgátló technológia, 
amely kifejezetten a férfiak bőrigényének 
megfelelően lett fejlesztve. 
Hatására a bőr üdébb, tónusosabb, 
rugalmasabb lesz, csökken a fáradtság 
jeleinek a megjelenése. 

Energizáló növényi őssejt technológia 
Energia nélkül a férfiak bőre veszít fiatalos 
megjelenéséből, fakóvá válik, megjelennek 
rajta a korai bőröregedés jelei. 
Csökken a bőr ragyogása és tónusossága, 
megjelennek rajta a finom vonalak és ráncok. 
A bőrproblémák kezelésére a NovAge 
Men arcápolók Coffea Bengalensis-ből 
(kávécserje) nyert növényi őssejtkivonatot 
tartalmaznak. 
Energizáló hatása van, egészségesebbé teszi a 
bőrsejtek működését. 
Antioxidáns összetevőinek köszönhetően 
védi a bőrt. 

NE HAGYJA KI!

20%
EXTRA  

BÓNUSZ 
PONT

     

  NovAge Men szett
4 darab, standard méretű terméket 
tartalmaz. 

29446
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Psszt!

NÖVELJE ÜZLETÉT 
ARCÁPOLÁSI 
BEMUTATÓKKAL

AZ ARCÁPOLÁSI BEMUTATÓ 
ELŐKÉSZÍTÉSE

Tervezze meg a dátumot - Első lépésben 
tervezze meg a bemutató napját, időpontját és 
helyszínét.
 
Állítsa össze a névlistát - Készítsen egy 
listát barátai, családtagjai és ismerősei nevével. 

Ismerje meg a termékeket - 
Tanulmányozza az Oriflame arcápoló 
termékcsaládokat. Segítségére lehet ebben a 
Bőrápolási kisokos, az online elérhető anyagok 
és a NovAge Prémium katalógus. 
Használatukkal Ön is szakértővé válhat.

AZ ARCÁPOLÁSI 
BEMUTATÓ MEGTARTÁSA

Az első benyomás számít - Üdvözölje a 
vendégeit egyenként, és mutassa be őket 
a többi résztvevőnek. Mindig kérje meg a 
vendégeit, hogy próbálják ki a termékeket.  

Kezdés - Készítse el a bemutató 
menetét. 15 percben üdvözölje a 
vendégeket, 45 percre tervezze a 
bemutatót és hagyjon 45 percet az  
egyéni konzultációra.

Fontos a figyelem - Hallgassa meg 
vendégeit, mutasson valódi érdeklődést, 
teremtsen nyugodt körülményeket

Haladjon terv szerint - Kövesse a 
bőrápolással kapcsolatos prezentációs 
mappa javasolt menetét. A 8 egyszerű 
lépés segítséget nyújt a bemutató sikeres 
megtartásához.

Tudta, hogy arcápolási bemutatókkal jelentősen 
növelheti bevételét és az új belépők számát? 
Az arcápolási bemutatón lehetősége nyílik a 
továbbfejlesztett, kiváló hatékonyságú arcápoló szettek 
és az Oriflame Lehetőség bemutatására. A sikeres 
arcápolási bemutatók tartásához összeállítottunk egy 
útmutatót az Ön számára.

UTÁNKÖVETÉS 

Készítsen jegyzeteket - a vendégekkel 
kapcsolatban az arcápolási bemutató után.  
-  Ki mutat érdeklődést az arcápolók 

megvásárlása iránt
-  Ki mutat érdeklődést a lehetőség 

találkozókon való részvételre, és ki  
regisztrál új Szépségtanácsadóként

-  Vegye fel a kapcsolatot vásárlóival, hogy 
leadják rendeléseiket

 
Ne feledje, legyen állandó kapcsolatban 
- vendégeivel az arcápolási bemutató után. 
Ismerje meg az új Szépségtanácsadók és az új 
vásárlók utánkövetésével kapcsolatos 
tevékenységeket.

ARCÁPOLÁSI BEMUTATÓARCÁPOLÁSI BEMUTATÓ

Juhász Annamária, Szépség-és termékspecialista közel 5 éve 
dolgozik az Oriflame-nél. Ezalatt az idő alatt megismerte és 
tesztelte az Oriflame összes szépségápolási termékét és innovatív 
módszereit. Ezúttal őt kérdezzük az arcápolás helyes rutinjáról. 
HOGYAN ŐRIZHETEM MEG ARCBŐRÖM SZÉPSÉGÉT 
ÉS EGÉSZSÉGÉT?  
Naponta csupán 2x2 perces rutint kell kialakítanunk, mely mindössze 
4 nagyon egyszerű, könnyen nyomon követhető lépésből áll. 
1. lépés: a TISZTÍTÁS, melyhez használja a NovAge habzó 
arclemosóját vagy arctisztító tejét, hogy eltávolítsa a 
szennyeződéseket és a sminket. Ezt követően a tonikkal készítse 
elő bőrét a hatóanyagok mélyebb felszívódására. 
2. lépés: a szemkörnyékápolás, mivel a szemkörnyék bőre 
vékonyabb, így különleges ápolást igényel. 
3. lépésben szérummal fokozzuk a bőrápolás hatékonyságát. 
A szérum egy speciális termék, amelynek könnyedebb a textúrája 
és nagyon nagy koncentrációban tartalmazza a hatóanyagokat. 
4. lépés a napszaknak megfelelő hidratálás és táplálás. A nappali 
krém védelmet nyújt a környezet káros hatásai ellen, míg az 
éjszakai krém táplálja és regenerálja a bőrt. 

Juhász Annamária, 
Szépség-és 
termékspecialista

Hívja meg 
férfiismerőseit, hogy 
bemutathassa nekik 

az ÚJ NovAge 
MEN arcápolókat!
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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

10 11
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ÉRTÉKESÍTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK

AKTUÁLIS KATALÓGUS

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.

4-ES KATALÓGUS RENDELÉSI 
KÓDOK:
1 DB KATALÓGUS 
644004 320,- 
3 DB KATALÓGUS 
644304 590,- 
5 DB KATALÓGUS 
644824 790,- 
20 DB KATALÓGUS 
644844 3000,-

1 DB KATALÓGUS 
644003 320,- 
3 DB KATALÓGUS 
644303 590,- 
5 DB KATALÓGUS 
644823 790,- 
20 DB KATALÓGUS 
644843 3000,- 
5 DB 3-AS + 5 DB 4-ES 
KATALÓGUS 
644483 1540,-

ARCÁPOLÓ TERMÉKMINTÁK 79,- / 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

  Lovely Garden Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
23839

  Love Potion Secret Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
31494

  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

  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

  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

ALAPOZÓ 
TERMÉKMINTÁK 

49,- / DB

  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 

  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 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

  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

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

  Royal Velvet 
regeneráló 
éjszakai krém 
1,5 ml 21552

  Royal Velvet 
bőrfeszesítő 
szemkörnyékápoló 
krém 1 ml 21553

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

  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 
éjszakai krém 
száraz/érzékeny 
bőrre - 
termékminta 
1,5 ml 34433

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

  NovAge 
Ecollagen 
ránctalanító 
éjszakai krém 
minta 1,5 ml 
32093

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

  Sublime Nature Tonka Bean Parfum - illatminta 1 ml 
33417

  Live In Colour Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
34189

  Enigma Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
13851

  Friends World Eau de Toilette férfiaknak - illatminta 1 ml 
33383

  Memories Chasing Butterflies Eau de Toilette illatminta 1 ml
 32675
  Memories Daydreaming in Hammock Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32674

  VIP Club Bali illatpermet - illatminta 1 ml 
33636

  Miss Charming illatpermet - illatminta 1 ml 
33593

  Women's Collection Delicate Cherry Blossom Eau de Toilette - 
illatminta 1 ml 32442

  Miss Relax illatpermet - illatminta 1 ml 
32022

  Soul Focus Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
34339 ÚJ!

AJAKRÚZS 
TERMÉKMINTA  
CSAK 49,-/DB

32052
Porcelain

32054
Light 
Ivory

32053
Light 
Rose

32055
Rose 
Beige

32056
Natural 
Beige

ÚJ!

  Miss Happy illatpermet - illatminta 1 ml 
32023

  Giordani Gold 
öregedésgátló alapozó 
minta SPF 8 - Porcelain 
1,5 ml  

  The ONE Disguise Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33412

  Miss Giordani Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
30400

  Possess The Secret Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33956

  Incognito for her Eau de Toilette illatminta 1 ml 
32539

  Lucia Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
9491

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

  Venture Eau de Toilette illatminta 1 ml 
32502
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SZÉPSÉGTANÁCSADÓI BAZÁR

  Very Me 
alapozószivacs
Mérete: 4x4x0,5 cm. 

23265   349 ,-
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  The ONE Lip Sensation 
Vinyl folyékony ajakrúzs
5 ml 

 2799 ,-

  Very Me Extenda 
Colour 
szempillaspirál
8 ml 

 1499 ,-
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LIMITÁLT 
KIADÁS

Az akciós árak szépségtanácsadói árak.14 15

  The ONE IlluSkin 
alapozó
30 ml 

 2999 ,-

  The ONE IlluSkin 
korrektor
10 ml 

 1999 ,-

  The ONE mattító 
alapozó
30 ml 

 2699 ,-

  The ONE tartós 
körömlakk 
8 ml 

 1499 ,-

599 ,-

999 ,-

499 ,-

999 ,-
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Fair Nude

30601
Olive Beige
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31591
Natural 
Beige

31589
Light Ivory

LIMITÁLT 
KIADÁS
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SZÉPSÉGTANÁCSADÓI BAZÁR

LIMITÁLT 
KIADÁS

  Szépségápolási 
szett
A neszesszer mérete: 
15x15x5,5 cm. 

28312   2999 ,-

  Delicate Pearl karóra
Nikkelérzékenység esetén is 
használható. Egy méret. A legtöbb 
csuklómérethez ideális. A pánt 
átmérője: 9,5 cm. A foglalat 
mérete: 2,5x0,8 cm. 

29307   9999 ,-

3999 ,-

599 ,-

LIMITÁLT 
KIADÁS

1999 ,-

LIMITÁLT 
KIADÁS

LIMITÁLT 
KIADÁS

  Majmos só- és 
borsszóró
Mérete: 5,8x5x7,5 cm 
(mindegyik). 

28639   1399 ,-

  Happy Skin 
testápoló tej extra 
száraz bőrre
400 ml 1,75/ ml

23733   1799 ,-

699 ,-

399 ,-

  Feet Up téli lábápoló 
krém
75 ml 7,99/ ml

31977   999 ,-

599 ,-

LIMITÁLT 
KIADÁS

  Activelle 24 órás 
izzadásgátló 
dezodor gyapottal
150 ml 3,99/ ml

25280   999 ,-

599 ,-

499 ,-

  Univerzális balzsam 
fahéjolajjal
15 ml 

33442   1299 ,-

  Essense & Co. szappan 
rózsával és szantálfával
150 g 3,33/ g

31855   999 ,-

Az akciós árak szépségtanácsadói árak.
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A KÉSZLET EREJÉIG! Szépségtanácsadói ár

SZÉPSÉGTANÁCSADÓI BAZÁR
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  Inka karkötő
Átmérője: 6,5 cm. 

28454   1999 ,-

  Wonderland 
mérőkanál szett
Térfogat: 1,25 ml, 
2,5 ml, 5 ml, 15 ml. 

28620   2499 ,-

  Opulent papucs 
36-38
Mérete: 36-38 (EU). 

28645   3799 ,-

  Imana karkötő
Nikkelérzékenység esetén is 
használható. Átmérő: 6 cm. 
Szélesség: 1,5 cm. 

29080   2299 ,-

  Savanna nyaklánc
Nikkelérzékenység esetén is 
használható. Hossza: 45 cm + 
5.5 cm. 

29083   2299 ,-

  Classica sál
Mérete: 190x90 cm. 

29105   2999 ,-

  Feather nyaklánc és bross
Nikkelérzékenység esetén is 
használható. A lánc hossza: 76,5+6 
cm. A medál mérete: 2,6x5,5 cm. 

29219   1999 ,-

  Delicate kötött 
körsál
Mérete: 14x70 cm 
(körméret). 

29245   3999 ,-

  Extravagant nyaklánc 
hátmedállal
Nikkelérzékenység esetén is 
használható. Hossza: 54 cm.  

29283   2999 ,-

  Lupine táska
Mérete: 
25.5x9x18.5 cm. 

29335   5999 ,-

  Classica Nautica 
táska
Mérete: 35x15x27 cm. 

29484   7999 ,-

  Vibrant karkötő
Mérete: 19x3 cm. 

29489   1999 ,-

  Vibrant táska
Mérete: 32x8x36 cm. 

29490   6499 ,-

  Vique sál
Mérete: 130 cm x 20 cm. 
Anyaga: poliészter, akril 
mohair, PET flitter. 

29764   3499 ,-

  Vique ujjatlan kesztyű
Mérete: 26 cm (hossz) 9 cm 
(nyitott rész szélessége). 
Anyaga: 100% akril fonal. 

29765   1999 ,-

  Vique Classic nyaklánc
Mérete: 43 cm (H) + 6 cm, 
2,2 cm (medál átmérője). 
Anyaga: fémek, akril kövek. 

29767   1999 ,-

  Vique Classic fülbevaló
Átmérő: 1.8 cm. Vastagság: 0.3 cm. 
Anyaga: fémek, akril kövek, 
hipoallergén rozsdamentes acél 
hátoldal. 

29768   1499 ,-

LIMITÁLT 
KIADÁS

2999 ,-

1999 ,-

2299 ,- 1999 ,-1699 ,- 1199 ,-

1299 ,-

4999 ,- 4499 ,-

999 ,-

1499 ,-

1199 ,-

1199 ,-

1199 ,-

999 ,-

999 ,-

849 ,-
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  Soul Focus Eau de 
Toilette
100 ml 69,99/ ml

34338

  The ONE Liquid Matte 
szemhéjárnyaló
5 ml 

 

  The ONE Colour 
Obsession ajakrúzs
3,7 g 

 

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

  Divine Idol Eau de Parfum - 
illatminta 1 ml 31295

  Venture Eau de Toilette illatminta 
1 ml 32502
  The ONE Disguise Eau de Parfum - 
illatminta 1 ml 33412

  Soul Focus Eau de Toilette - 
illatminta 1 ml 34339
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Próbálja ki az új, innovatív 
folyékony állagú, száradás után 
mattá változó szemhérjárnyalót 
a csodás szemekért.

Fedje fel az Önben rejlő erőt az új, 
intenzív, férfias illattal, amelyet a fás, 
a zöld és a bőr-illatú jegyek 
tesznek  karakteressé.

Káprázatos ajkak az Oriflame 
eddigi legmerészebb, 
legintenzívebb színű 
ajakrúzsaival.

*Ha 100 Bónusz Pontot gyűjt a katalógusból a 3-as katalógus-időszakban. Egy Szépségtanácsadó egy szettet vásárolhat.

Készüljön már most a 4-es katalógusra az exkluzív szettel. Legyen az elsők között, akik kipróbálhatják az új 
kozmetikumokat. Tervezze meg előre eladásait a termékek és az új katalógus hatékony bemutatásával. 

A 4-ES KATALÓGUS ÚJ TERMÉKEIBŐL 
ÖSSZEÁLLÍTOTT SZETT CSAK 

3999,-*

A SZETT RENDELÉSI KÓDJA: 123537

4-es katalógus ár 
1499,-

4-es katalógus ár 
1699,-

AJÁNDÉKAJÁNDÉK

Code: 123057.1 
www.oriflame.hu

5 darab 4-es 
katalógus  
Mutassa meg a 
katalógust minél több 
embernek. Ez az Ön 
üzlete! 
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e

4-es katalógus ár 2499,-*  
*Ha 3000 Ft értékben 
vásárol a 4-es katalógusból


