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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
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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.
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BE MUTATJUK 

AZ ÚJ , TUDOMÁNYOS FEJLESZTÉSŰ, 
ÖREGEDÉSGÁTLÓ HATÁSÚ ARCÁPOLÓKAT

A NovAge egy öregedésgátló hatású arcápoló család. A továbbfejlesztett, kiváló 
hatékonyságú termékek célzottan, a bőr életkorral változó igényeinek megfelelően kezelik 
a bőröregedés jeleit. A NovAge az AgeReflect™ elnevezésű, egyedülálló tudományos, 

a bőröregedéssel kapcsolatban végzett tanulmány eredménye, amelyet az Oriflame közel 1000 hölgy 
részvételével folytatott. A tanulmány során tapasztalták, hogy 5-ből 4 hölgy arcbőre nem a valós 
életkort mutatja - a bőr megjelenését több tényező befolyásolja, minden hölgy bőrének öregedése 

egyéni, és más-más utat jár be.  
 

A következő oldalon összefoglaltuk a bőr életkorára jellemző tulajdonságokat, így Ön 
egyszerűbben kiválaszthatja a megfelelő, a bőröregedés jeleit csökkentő termékeket a mindennapi 

arcápolási rutinhoz. Minden termékcsalád innovatív tudományos kutatás és fejlesztés, valamint 
továbbfejlesztett technológiák és növényi őssejtkivonatok alkalmazásának eredménye.
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MELYIK NOVAGE ARCÁPOLÓ AZ IDEÁLIS ÖNNEK? 
VÁLASSZA KI A TELJES KÖRŰ MEGOLDÁST NYÚJTÓ SZETTET A BŐR IGÉNYE SZERINT

Minden termékcsalád klinikailag és vásárlók által tesztelt. A NovAge arcápolók teljes körű  
kezelést nyújtanak a bőr igénye szerint, hogy az minden életkorban csodálatos legyen.

20 év fölött ____ 
Az arcbőr jellemzői: 
+Fakó bőrtónus 
+Hidratáltság hiánya 
+Tág pórusok

Minden korosztály 
számára ____ 
Az arcbőr jellemzői: 
+Pigmentfoltok
+Egyenetlen bőrtónus
+Finom vonalak/ráncok

Bright Sublime True Perfection Ecollagen Ultimate Lift Time Restore

30 év fölött ____ 
Az arcbőr jellemzői: 
+Finom vonalak/ráncok 
+Fakó bőrtónus 
+Hidratáltság hiánya

40 év fölött____ 
Az arcbőr jellemzői: 
+Megereszkedett bőr 
+Ráncok 
+Fakó bőrtónus 
+Hidratáltság hiánya

50 év fölött ____ 
Az arcbőr jellemzői: 
+Pigmentfoltok  
+Bőrfeszesség hiánya 
+Mély ráncok 
+Bőrszárazság 
+ Bőrtömörség hiánya, 

határozatlan arckontúr

Akár 

11x 

Akár 

50%-kal 
Akár 

33%-kal1) 

Akár 

70%-kal 
ragyogóbb  
bőr1) 

csökkenti a 
pigmentfoltok 
megjelenését1) 

csökken 
a ráncok 
megjelenése

rugalmasabb 
bőr 12 hét 
alatt1)

a terméket kipróbáló,  
érett bőrű hölgyek 

94%-a 
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tapasztalta, hogy rugalmasabb 
és tápláltabb lett az arc bőre2)



6

HATÉKONY TECHNOLÓGIÁK ,  K IVÁLÓ EREDMÉNYEK

A növényi őssejtek 
a természet esszenciái. A tiszta, hatékony, 
környezeti szempontból fenntartható 
kivonatokat a legújabb tudományos 
fejlesztések alkalmazásával nyerik ki 
a növényből.

A természet a DNS-ünkben van 
Visszatekintve 1967-re, az Oriflame 
egyike volt azon cégeknek, amelyek 
elsőként használtak fel közvetlenül 
a természetből származó összetevőket 
termékeikben. A természet ihlette, 
innovatív technológiák alkalmazása ma is 
filozófiánk fontos része.

ÚJÍTÁS AZ ARCÁPOLÁSBAN, 
SVÉDORSZÁGBAN FEJLESZTVE
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A tudomány által igazoltan: 
•  2 modern laboratórium 

Stockholmban és Dublinban
•  Több mint 1600, a világ 

minden tájáról származó 
összetevő értékelése évente

•  Évente több mint 150 klinikai 
és fogyasztók bevonásával 
végzett vizsgálat

SZAKÉRTŐK VAGYUNK 
A BŐRÁPOLÁSBAN, 1967 ÓTA
Az Oriflame fél évszázados tapasztalattal 
rendelkezik innovatív technológiák és termékek 
fejlesztésében. Az évek során 30 újító 
szabadalmat nyújtottunk be különböző 
területeken, például a bőrtónus javítása, 
a bőrfeszesítés, a cellulit elleni kezelések, 
a hidratálás, a bőröregedés jeleinek csökkentése 
és a bőrhámlasztás terén.

A TUDOMÁNY ÉS  
A TERMÉSZET LEGJAVA
A természetből nyert összetevőket kombináljuk 
a haladó tudományos szakértelemmel. 
Így biztosítjuk a svéd minőséget és 
hatékonyságot megtestesítő termékeink 
eredményességét és biztonságos 
használatát. Tudományos tanácsadóink 
nemzetközileg elismert szakértők. Közéjük 
tartozik például Alain Mavon, PhD, az Oriflame 
Bőrkutatási Intézetének vezetője. 
 
BIZTONSÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ  
Minden klinikai és vásárlók bevonásával végzett 
vizsgálat az Oriderm-ben, az Oriflame saját 
vizsgálati létesítményében történik. Az 
Oriderm a kozmetikumok hatékonyságának 
tesztelésére a legújabb technológiákat alkalmazza 
magas felbontású kép- és számítógépes 
elemzésekkel, speciális kialakítású érzékelőkkel. 
Minden NovAge-termék hatékonyságát klinikai 
vizsgálat igazolja.
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20 év fölött –– 
A bőr ragyogásának 
és hidratáltságának 
fokozására, 
a pórusok 
méretének 
csökkentésére

30 év fölött –– 
A simább arcbőrért 
és kevesebb  
ráncért 

MINDEN 
KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA–– 
A ragyogóbb, 
egységesebb 
bőrtónusért és 
a pigmentfoltok 
csökkentésére.

40 év fölött –– 
A feszesebb 
arcbőrért, 
a határozottabb 
arckontúrért és 
a láthatóan 
kevesebb ráncért

50 év fölött –– 
A bőrtömörség és 
a bőrfeszesség 
fokozására, 
a mélyebb ráncok 
csökkentésére
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Az Oriflame bőr fiatalságát fokozó arcápolási rutinja az arcápolók maximális eredményességét nyújtja - klinikailag igazoltan! 
Négy egyszerű lépés, két perc naponta kétszer, reggel és este.

Az arcbőr tisztítása, a smink és 
az elhalt hámsejtek, valamint 
egyéb szennyeződések 
eltávolítása lehetővé teszi, hogy 
az arcápolók hatóanyagai jobban 
a bőrbe szívódjanak és optimális 
eredményt nyújtsanak. 
A NovAge arctisztítók és 
arctonikok tisztítják, ragyogóvá 
és üdévé teszik az arcbőr t.

A bőr a szemkörnyéken 
vékonyabb, így különleges 
ápolást igényel. A NovAge 
szemkörnyékápoló krémek 
speciális formulája hatékony 
technológiát tar talmaz, amely 
gyengéd a szemkörnyék 
bőréhez.

Az arcápoló szérumok 
formulája kivételes 
koncentrációjú és 
hatékonyságú technológiát 
tar talmaz. A szérumok 
fokozzák a nappali és az 
éjszakai krémek 
eredményességét.

Minden NovAge nappali krém 
formulája védi és hidratálja 
a bőr t napközben. Az éjszakai 
krémek extra táplálást 
nyújtanak a bőrsejteknek alvás 
közben.

A SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA

NAPPALI ÉS ÉJSZAKAI KRÉMHATÉKONYSÁG FOKOZÁSA

AKÁR 7X JOBB EREDMÉNY AZ ORIFLAME 
BŐRFIATALSÁGOT FOKOZÓ ARCÁPOLÁSI RUTINJÁVAL1)

TISZTÍTÁS1. lépés 2. lépés

3. lépés 4. lépés
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Hudák Gyöngyi
Oriflame Szenior direktor
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VILÁGOSABB BŐRTÓNUS, 
AK ÁR 12 HÉT ALATT†

Rendszeres használattal: Klinikailag 
igazoltan világosabb és egységesebb lesz a 
bőr tónusa, csökken a pigmentfoltok, a finom 
vonalak és a ráncok megjelenése.

Hatása: A szabadalmaztatott Multi-Bright 
Technológia a melanin-termelődésre hat a 
melanocita sejtekben. A gardéniából nyert, 
öregedésgátló hatású, növényi őssejtkivonat 
(nappali krém) fokozza a kollagén-
termelődést, és segít megakadályozni annak 
lebomlását. A ginkgo flavonoidok (éjszakai 
krém) csökkentik az UV-sugarak okozta 
pigmentáció mértékét.

Azonnali hatás: Gyorsan a bőrbe szívódik, 
hidratálja, puhítja és simábbá teszi a bőrt. 
A 20-as fényvédő faktorral ellátott nappali 
krém véd a bőrt a károsító UV-sugarak 
hatásaival szemben.  Az éjszakai krém segít 
a bőrt napközben érő káros hatásoktól való 
regenerálódásban az éjszaka folyamán. 

BŐRHALVÁNYÍTÓ ÁPOLÁS ÉS VÉDELEM NAPKELTÉTŐL NAPNYUGTÁIG
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Kiváló hatékonyságú 
bőrhalvány í tó 
nappali  krém SPF 20 
és 
éjszakai krém

a NovAge Bright Sublime Advanced 
bőrhalványító nappali krém SPF 20
50 ml 139,98/ ml

32803   6999 ,-

b NovAge Bright Sublime Advanced 
bőrhalványító éjszakai krém
50 ml 139,98/ ml

32658    6999 ,-
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Akár 7x jobb eredmények az Oriflame bőr fiatalságát 
fokozó arcápolási rutinjával1)

4 LÉPÉS
A VILÁGOSABB ÉS EGYSÉGESEBB BŐRTÓNUSÉRT

4. LÉPÉS : 
BŐRVÉDELEM ÉS HALVÁNYÍTÁS

A Bright Sublime Advanced 
bőrhalványító nappali krém 20-as 
fényvédő faktorral védi a bőr t a káros 
UV-sugarakkal szemben.
Az antioxidáns összetevőket tar talmazó 
éjszakai krém a melanin-képződést 
fokozó szabadgyökökre hat az éjszaka 
folyamán.

1. LÉPÉS : 
TISZTÍTÁS

2. LÉPÉS : 
A SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA

3. LÉPÉS : 
HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA

A bőr a szemkörnyéken különleges 
ápolást igényel. A Bright Sublime 
Advanced bőrhalványító 
szemkörnyékápoló krém hatékony 
technológiákat tar talmazó, speciális 
formulája gyengéden ápolja a 
szemkörnyék bőrét.

A Bright Sublime Advanced 
bőrhalványító többfunkciós szérum 
hatékony technológiákat tar talmazó, 
speciális formulája fokozza a nappali és 
az éjszakai krém eredményességét.

Az arctisztítás során eltávolítja a 
sminket és a szennyeződéseket, így 
fokozhatja az arcápolók optimális 
hatékonyságát és beszívódását a 
bőrbe. A Bright Sublime bőrhalványító 
arctisztító és arctonik tisztítja, 
ragyogóbb és üdébb megjelenésűvé 
teszi a bőr t.
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MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA ajánlott

A szabadalmaztatott Multi-Bright Technológia 
igazoltan csökkenti a melanin-képződést a termelődés 
mindhárom szakaszában – (A) biogenezis (a melanin-
termelődés szakasza a melanociták fiziológiai 
stimulációjának eredményeképpen), (B) szintézis (a 
melanin termelődése) és (C) migráció (a melanin 
eljutása a kertinocita sejtekbe). A Multi-Bright 
összetevő a bőr legfelső rétegében hat, közvetlenül a 
melanocitákon fejti ki a hatását. Csökkenti a melanin 
képződését, láthatóan csökkenti a pigmentáció 
mértékét. Hatására halványabb és egységesebb lesz a 
bőr tónusa, csökken a pigmentfoltok megjelenése és 
az újabbak láthatósága.

BEMUTATJUK A TUDOMÁNYOS
ÚJÍTÁST A MÉG TÖKÉLETESEBB 

MEGJELENÉSŰ BŐRÉRT
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CSÖKKENTI A PIGMENTFOLTOK
MEGJELENÉSÉT, AK ÁR

50% 
12 HÉT ALATT – KLINIK AILAG 
IGAZOLTAN†1

FOKOZZA A BŐRTÓNUS 
EGYSÉGESSÉGÉT ÉS RAGYOGÁSÁT

A LEGJOBB HATÉKONYSÁGÚ SZETT

†1
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NovAge Bright Sublime arcápoló szett
Arcápolók az arcbőr halványítására és az egységesebb 
bőrtónusért. Csökkentik a pigmentfoltok és a ráncok 
megjelenését, ragyogóbbá teszik a bőr tónusát és simábbá a 
tapintását. A termékek formulája Multi-Bright Technológiát 
tartalmaz. A szett tartalma: arctisztító, arctonik, 
szemkörnyékápoló krém, szérum, nappali és éjszakai krém. 
6 darab standard méretű terméket tartalmaz

28969   33094 ,-
19999 ,-

SZETT 
DÍSZDOBOZBAN
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  

ARCTISZTÍTÓ ARCTONIK

Világosabbá, 
egységesebbé és 
ragyogóbbá  
teszi a bőr 
tónusát.

Tonizálja a 
bőrt, 
halványabbá 
teszi a bőr 
tónusát.

HATÁSA:

Bőrhalványító arctisztító. 
Eltávolítja a felesleges 
faggyúváladékot, a sminket és a 
szennyeződéseket. 

Azonnali hatás:
Az arc bőre tiszta, üde és 
egészséges megjelenésű lesz.

HATÁSA:
A formulában megtalálható a 
szabadalmaztatott Multi-
Bright Technológia, mely 
gátolja a melanin képződését a 
melanocita sejtekben. 
A gardéniából nyert 
növényi őssejtkivonat 
serkenti a kollagénképződést és 
segít megakadályozni a 
természetes kollagénszint 
csökkenését.

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Eltávolítja az elhalt 
hámsejteket, előkészíti a bőrt a 
további arcápolók intenzívebb 
befogadására.

Rendszeres használattal:
Csökkenti a pigmentfoltok 
megjelenését és simábbá teszi 
a bőr felszínét.

HATÁSA:
A formulában megtalálható a  
szabadalmaztatott Multi-
Bright Technológia, mely 
gátolja a melanin képződését a 
melanocita sejtekben. 
A gardéniából nyert 
növényi őssejtkivonat 
serkenti a kollagénképződést 
és segít megakadályozni a 
természetes kollagénszint 
csökkenését.  
A hidroxisav keverék 
hámlasztja a bőrt, eltávolítja az 
elhalt hámsejteket, elősegíti a 
sejtek megújulását. Hatására a 
bőr egészségesebb 
megjelenésű lesz.

 a NovAge Bright Sublime 
bőrhalványító arctisztító
200 ml 14,00/ ml

32656   2799 ,- 

 b NovAge Bright Sublime 
bőrhalványító arctonik
200 ml 14,00/ ml

32657   2799 ,- 

 b 

 a 

14
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 HATÁSA: 

 HATÁSA:  HATÁSA:  HATÁSA: 

 #Szubjektív vásárlói vélemény. 

 BŐRTÖKÉLETESÍTŐ 
SZÉRUM 

 A gyorsan a bőrbe szívódó szérum 
azonnal és tartósan tökéletesíti a bőr 
megjelenését. Klinikailag igazoltan 
fokozza a bőr ragyogását rendszeres 
használat mellett. Hatására 
simábbnak, egészségesebbnek és 
üdébbnek látszik a bőr tónusa. 
Késlelteti a fi nom vonalak és ráncok 
megjelenését. 

 Azonnali hatás: Klinikailag 
igazoltan fokozza a bőr ragyogását 
rendszeres használat mellett. 

 Rendszeres használattal: 
Tökéletesíti a bőr megjelenését, 
hatására az simábbnak látszik. 
Egységesebbé, ragyogóbbá teszi 
a bőrtónust. Késlelteti a fi nom 
vonalak és ráncok megjelenését. 

 A szabadalmaztatás alatt 
álló selyemfa-kivonat tisztítja 
a bőrt a sejtek szennyezettségének 
semlegesítésével, tökéletesíti a bőr 
megjelenését és késlelteti a ráncok 
kialakulását. Az innovatív InstantGlow-
komplex mikrorészecskéket tartalmaz, 
amelyek visszaverik a fényt, így a bőr 
optikailag ragyogóbbnak, simábbnak 
látszik. 

 A gazdag textúrájú éjszakai krém 
megtartja a bőr hidratáltságát, hatására 
reggelre üdébbnek és kipihentebbnek 
látszik a bőr. Simábbá és ragyogóbbá 
teszi a bőrt, csökkenti a pórusok 
méretét rendszeres használat mellett, 
és késlelteti a fi nom vonalak és ráncok 
megjelenését. 

 Azonnali hatás: Fokozza a bőr 
hidratáltságát az éjszaka folyamán. 
Reggelre a bőr üdébbnek és 
kipihentebbnek látszik. 

 Rendszeres használattal: 
Tökéletesíti a bőr tónusát és felszínét, 
hatására az üdébbnek, ragyogóbbnak 
és egészségesebbnek látszik. Csökkenti 
a pórusok méretét. Késlelteti a fi nom 
vonalak és ráncok megjelenését. 

 Azonnali hatás: Fokozza a bőr 
nedvességtartalmát, akár 24 órás 
hidratálást nyújt. Védi a bőrt 
a környezet káros hatásaival szemben. 

 Rendszeres használattal: 
Tökéletesíti a bőr megjelenését, 
hatására az üdébbnek, ragyogóbbnak 
és egészségesebbnek látszik. 
Csökkenti a pórusok méretét. 
Késlelteti a fi nom vonalak és ráncok 
megjelenését. 

 A frissítő hatású nappali krém akár 
24 órás hidratálást nyújt, védi a bőrt 
a szabadgyökökkel és a környezet 
káros hatásaival szemben. Hatására 
a bőr üdébbnek és egészségesebbnek 
látszik. Késlelteti a fi nom vonalak és 
ráncok megjelenését. 

 N
O

VA
G

E 

� 

� � 

 NAPPALI ÉS ÉJSZAKAI KRÉM 

 “Javult a bőröm 
tónusa és csodás 
lett a megjelenése”# 

  �  NovAge True Perfection 
bőrtökéletesítő szérum
30 ml 149,9y7/ ml                                    

31979   4999 ,-   

  �   NovAge True Perfection 
bőrmegújító éjszakai krém
50 ml 79,98/ ml

31980   3999 ,-  

  �   NovAge True Perfection 
hidratáló nappali krém
50 ml 79,98/ ml

31978   3999 ,-  

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM

TÖBBFUNKCIÓS 
SZÉRUM

Halványabbá és 
simábbá teszi a 
szemkörnyék 
bőrét.

Csökkenti a 
pigmentfoltok 
megjelenését, 
halványabbá és 
üdébbé teszi a bőr 
tónusát és simábbá 
a tapintását.

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Észrevehetően hidratálja, 
simábbá, üdébbé, halványabbá 
teszi a bőrt a szemkörnyéken, 
csökkenti a duzzadtságot és a 
sötét karikák kialakulását.

Rendszeres használattal:
Csökkenti a pigmentáció 
mértékét, hatására 
világosabbnak látszik a 
szemkörnyék bőre. Csökkenti a 
duzzadtságot és a sötét karikák 
láthatóságát, valamint a finom 
vonalak és ráncok 
megjelenését.

HATÁSA:
A formulában megtalálható a 
szabadalmaztatott Multi-
Bright Technológia, mely 
gátolja a melanin képződését a 
melanocita sejtekben. 
A gardéniából nyert 
növényi őssejtkivonat 
serkenti a kollagénképződést és 
segít megakadályozni a 
természetes kollagénszint 
csökkenését.
A hilaruronsav és a 
Tri-peptid komplex szinte 
belülről tölti fel a ráncokat.

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Gyorsan a bőrbe szívódik, 
hatására a bőr simább, 
puhább és ragyogóbb lesz. 
Fokozza a frissesség érzését.

Rendszeres használattal:
Világosabbá teszi a bőrt, 
fokozza ragyogását, csökkenti 
a pigmentfoltok, a finom 
vonalak és ráncok 
megjelenését. Fokozza a 
nappali és éjszakai krém 
eredményességét.

HATÁSA:
A formulában megtalálható a 
szabadalmaztatott Multi-
Bright Technológia, mely 
gátolja a melanin képződését 
a melanocita sejtekben. 
A gardéniából nyert 
növényi őssejtkivonat 
serkenti a kollagénképződést 
és segít megakadályozni a 
természetes kollagénszint 
csökkenését.
A hidroxisav keverék 
hámlasztja a bőrt, eltávolítja az 
elhalt hámsejteket, elősegíti a 
sejtek megújulását. Hatására a 
bőr egészségesebb 
megjelenésű lesz.
A hilaruronsav és a 
Tri-peptid komplex szinte 
belülről tölti fel a ráncokat.

c NovAge Bright Sublime 
Advanced bőrhalványító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml 

32804   4999 ,- 

 d NovAge Bright Sublime 
Advanced bőrhalványító 
többfunkciós szérum
30 ml 

32805   8499 ,- 

 d 

 c
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Vichor Kinga
Oriflame 20%-os menedzser
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Azonnali hatás: Fokozza a bőr 
nedvességtartalmát, akár 24 órás hidratálást 
nyújt. Védi a bőrt a környezet káros hatásaival 
szemben.

Rendszeres használattal: Tökéletesíti 
a bőr megjelenését, hatására az üdébbnek, 
ragyogóbbnak és egészségesebbnek látszik. 
Csökkenti a pórusok méretét. Késlelteti a finom 
vonalak és ráncok megjelenését.

Rendszeres használattal: Tökéletesíti a bőr 
tónusát és felszínét, hatására az üdébbnek, 
ragyogóbbnak és egészségesebbnek látszik. 
Csökkenti a pórusok méretét. Késlelteti a finom 
vonalak és ráncok megjelenését.

Azonnali hatás: Fokozza a bőr hidratáltságát 
az éjszaka folyamán. Reggelre a bőr üdébbnek 
és kipihentebbnek látszik.

Hogyan hat: A szabadalmaztatás alatt 
álló selyemfakivonat tisztítja a bőrsejteket, 
csökkenti azok szennyezettségének mértékét, 
tökéletesíti a bőrt és késlelteti a finom 
vonalak és ráncok megjelenését. A glikolsav 
hámlasztó hatású, segít az elhalt hámsejtek 
eltávolításában, hatására ragyogóbb és 
egészségesebb lesz a bőr.

BŐRTÖKÉLETESÍTÉS + ÖREGEDÉSGÁTLÓ HATÁS

KLINIK AILAG IGAZOLTAN FOKOZZA 

A BŐR HIDRATÁLTSÁGÁT, 
AKÁR 24 ÓRÁN ÁT1)

Nappali  hidratálás

Éjszakai táplálás

1)
Kl
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a 
b 

a NovAge True Perfection bőrmegújító 
éjszakai krém
50 ml 85,98/ ml

31980    4299 ,-

b NovAge True Perfection hidratáló 
nappali krém
50 ml 85,98/ ml

31978    4299 ,-
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Az alapos tisztítással 
eltávolíthatja a sminket és a 
szennyeződéseket az arc 
bőréről. A NovAge habzó 
arctisztító zselé és a 
bőrmegújító arctonik 
hatékonyan tisztítja, ragyogóvá 
és üdévé teszi az arcbőr t.

Vigye fel a megtisztított bőrre 
reggel és este. Masszírozza 
gyengéden a szemkörnyék 
bőrébe a golyós applikátorral.

A True Perfection 
bőrtökéletesítő szérum 
fokozza a nappali és az éjszakai 
krémek hatékonyságát és 
azonnal fokozza a bőr 
ragyogását.

HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA

NAPPALI ÉS ÉJSZAKAI KRÉM

A True Perfection 
bőrtökéletesítő nappali 
krém egész napos hidratáltságot 
és antioxidáns védelmet nyújt 
napközben. A bőrmegújító 
éjszakai krém intenzíven hidratál 
és elősegíti a sejtek megújulását 
az éjszaka folyamán.

TISZTÍTÁS

A SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA

1. LÉPÉS

2 . LÉPÉS

3 . LÉPÉS

4 . LÉPÉS

1)Klinikailag igazolt hatékonyság, a NovAge 
arctisztító és a NovAge nappali krém, 
valamint a teljes körű NovAge rutin 
hatékonyságának összehasonlítása során.

HIDRATÁLTABB, RAGYOGÓBB, TÖKÉLETESEBB BŐR 

4 LÉPÉSBEN
Akár 7x jobb eredmények az Oriflame bőr fiatalságát 

fokozó arcápolási rutinjával1)
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SZETT 
DÍSZDOBOZBAN

20 év fölött ajánljuk

REVITALIZÁLJA ÉS 
FIATALOSABBÁ TESZI A BŐRT

I SMERJE MEG A TRUE PERFECTION BŐRTÖK ÉLETESÍTŐ ARCÁPOLÓ CSAL ÁDOT

AKÁR 11x 
 
RAGYOGÓBB BŐR1)  
- KLINIK AILAG IGAZOLTAN

1)22 hölgy bevonásával 2 napon át végzett, klinikai vizsgálatok alapján.

TISZTÍTJA  
A BŐRT A SEJTEK 

SZINTJÉN

A szabadalmaztatás száma: WO201304613

SEJTEK ÉS SZENNYEZŐDÉSEK 
Ha a káros hatású 
szennyeződések felgyülemlenek 
a sejtekben, csökken azok 
természetes regeneráló 
képessége, és a bőr fakóvá válik, 
fáradt megjelenésű lesz.

TISZTA SEJTEK
A szabadalmaztatás alatt álló, 
selyemfakivonatot tartalmazó 
összetevő belülről tisztítja 
a sejteket, elősegíti azok 
megújulását és ragyogóbbá teszi 
a bőr tónusát.

NovAge True Perfection szett
Továbbfejlesztett arcápoló szett. Intenzíven hidratálja a bőrt, 
üdébbé és ragyogóbbá teszi a megjelenését. 
Selyemfakivonatot és acai bogyóból nyert növényi 
őssejtkivonatot tartalmaz. 6 darab standard méretű terméket 
tartalmaz. 

28970   23194 ,-
13499 ,-
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  

ARCTISZTÍTÓ ARCTONIK

Mélyen tisztít,
ápol, 
fokozza a bőr 
ragyogását.

Simábbá, 
üdébbé teszi 
a bőr 
felszínét és 
tónusát.

HATÁSA:

Gazdag habot képező, 
zselés arctisztító. 
Gyengéden, mégis mélyen 
tisztítja a bőrt, fokozza a 
hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá teszi, és mattítja a 
bőrt.

Azonnali hatás:
Fokozódik a bőr tömörsége és 
határozottabbak lesznek a 
kontúrok.

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Tonizálja a bőrt, eltávolítja a 
szennyeződések és smink 
maradékát, az elhalt 
hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek 
hatóanyagainak optimális 
befogadására. Hatására 
tisztának, simábbnak és 
üdébbnek érezheti bőrét.

Rendszeres használattal:
Puhább, lágyabb lesz a bőr 
felszíne és tónusa, simább, 
ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése.

 a NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 14 / ml 

32596   2799 ,- 

 b NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 14/ ml 

32128   2799 ,- 

 a 

 b 
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 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza 
a bőr hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, az 
elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt a szérum 
és az arckrémek hatóanyagainak optimális 
befogadására. Hatására tisztának, simábbnak 
és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 HATÁSA: 

 HATÁSA: 

 A szabadalmaztatás alatt álló 
selyemfa-kivonat tisztítja a bőrt 
a sejtek szennyezettségének 
semlegesítésével, tökéletesíti a bőr 
megjelenését és késlelteti a ráncok 
kialakulását. Koffeintartalma 
stimuláló hatású, tónusosabbá teszi 
a szemkörnyék bőrét. 

 Könnyű, hidratáló 
szemkörnyékápoló krém masszírozó 
hatású applikátorral. Simábbá 
teszi az első mimikai ráncokat, 
fokozza a bőr ragyogását, csökkenti 
a szemhéj duzzadtságát és a sötét 
karikák megjelenését. Késlelteti 
a ráncok kialakulását. Hatására szinte 
azonnal ragyogóbbnak látszik a bőr 
a szemkörnyéken. 

 Azonnali hatás: Hidratálja, 
ragyogóbbá, simábbá és üdébbé 
teszi a bőrt a szemkörnyéken. 

 Rendszeres használattal: 
Simábbá teszi az első mimikai 
ráncokat, fokozza a bőr ragyogását, 
csökkenti a szemhéj duzzadtságát 
és a sötét karikák megjelenését. 
Késlelteti a ráncok kialakulását 
a szemkörnyéken. 

 Vigye fel 
a megtisztított 
bőrre reggel és 
este. Masszírozza 
gyengéden 
a szemkörnyék bőrébe 
a golyós applikátorral. 

 Csökken 
a sötét karikák 
megjelenése*1 

 *1Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján. 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

� � 

� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  

�  NovAge True Perfection 
frissítő szemkörnyékápoló 
krém
15 ml 12,50/ ml

31981   3299 ,-  

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM

BŐRTÖKÉLETESÍTŐ 
SZÉRUM

„Csökken
a sötét karikák 
megjelenése.”1)

„Javult a 
bőröm tónusa 
és csodás lett a 
megjelenése.”1)

HATÁSA:
Könnyű, hidratáló 
szemkörnyékápoló krém 
masszírozó hatású applikátorral. 
Simábbá teszi az első mimikai 
ráncokat, fokozza a bőr 
ragyogását, csökkenti a szemhéj 
duzzadtságát és a sötét karikák 
megjelenését. Késlelteti a ráncok 
kialakulását. Hatására szinte 
azonnal ragyogóbbnak látszik a 
bőr a szemkörnyéken.

Azonnali hatás:
Hidratálja, ragyogóbbá, simábbá 
és üdébbé teszi a bőrt a 
szemkörnyéken.

Rendszeres használattal:
Simábbá teszi az első mimikai 
ráncokat, fokozza a bőr 
ragyogását, csökkenti a szemhéj 
duzzadtságát és a sötét karikák 
megjelenését. Késlelteti a ráncok 
kialakulását a szemkörnyéken.

HATÁSA:
A szabadalmaztatás alatt álló 
selyemfakivonat tisztítja a bőrt a 
sejtek szennyezettségének 
semlegesítésével, tökéletesíti a 
bőr megjelenését és késlelteti a 
ráncok kialakulását. 
Koffeintar talma stimuláló hatású, 
tónusosabbá teszi a szemkörnyék 
bőrét.

HATÁSA:
A gyorsan a bőrbe szívódó 
szérum azonnal és tar tósan 
tökéletesíti a bőr megjelenését. 
Klinikailag igazoltan fokozza a bőr 
ragyogását rendszeres használat 
mellett. Hatására simábbnak, 
egészségesebbnek és üdébbnek 
látszik a bőr tónusa. Késlelteti a 
finom vonalak és ráncok
megjelenését.

Azonnali hatás:
Klinikailag igazoltan fokozza a bőr 
ragyogását rendszeres használat 
mellett.

Rendszeres használattal:
Tökéletesíti a bőr megjelenését,
hatására az simábbnak látszik.
Egységesebbé, ragyogóbbá teszi
a bőrtónust. Késlelteti a finom
vonalak és ráncok megjelenését.

HATÁSA:
A szabadalmaztatás alatt álló 
selyemfa-kivonat tisztítja a bőrt a 
sejtek szennyezettségének 
semlegesítésével, tökéletesíti a 
bőr megjelenését és késlelteti a 
ráncok kialakulását. Az innovatív 
InstantGlowkomplex 
mikrorészecskéket tar talmaz, 
amelyek visszaverik a fényt, így a 
bőr optikailag ragyogóbbnak, 
simábbnak látszik.

1) Vásárlók bevonásával végzett, 
szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján

1) Szubjektív vásárlói vélemény.

c NovAge True Perfection
frissítő szemkörnyékápoló
krém
15 ml 

31981   3499 ,- 

 d NovAge True Perfection
bőrtökéletesítő szérum
30 ml  

31979   5499 ,- 

 d 
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Keszthelyiné Lengyel Ágnes
Oriflame 12%-os menedzser
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Azonnali hatás: Intenzíven táplál és hidratál, 
hatására puhább, simább és rugalmasabb lesz 
a bőre reggelre.

Azonnali hatás: intenzíven hidratálja, 
puhítja, rugalmasabbá teszi a bőrt, fokozza 
a komfortérzetét. Védi a bőrt a napsugarak 
káros hatásaival szemben.

Rendszeres használattal: Csökken 
a ráncok megjelenése, lágyabb lesz a bőr 
felszíne és a tónusa, simább és üdébb 
a megjelenése.

Hatása: A szabadalmaztatott Tri-Peptide 
Technológia fokozza a kollagén termelődését, 
helyreállítja az extra celluláris mátrixot és 
belülről tölti fel a ráncokat.  
A burgonyafélékből (Solanaceae) nyert 
növényi őssejtkivonat fokozza a kollagén 
termelődését, védi a bőr kollagénhálózatának 
épségét a csökkenését okozó enzimek 
semlegesítésével. A nappali krém UV-szűrője 
15-ös fényvédelmet nyújt.

Rendszeres használattal: Csökken 
a ráncok megjelenése, lágyabb lesz a bőr 
felszíne és a tónusa, simább és üdébb 
a megjelenése.

1)
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ERŐTELJES RÁNCKORRIGÁLÓ HATÁS, INTENZÍV HIDRATÁLÁS ÉS VÉDELEM

JELENTŐSEN CSÖKKENTI 

A RÁNCOK 
MÉLYSÉGÉT1)

Nappal i  krém

Éjszakai krém

 b NovAge Ecollagen ránctalanító  
nappali krém SPF 15
50 ml 111,98/ ml

31544   5599,-

 a NovAge Ecollagen ránctalanító  
éjszakai krém
50 ml 111,98/ ml

31545   5599,-

a 

b 
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HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA

Ecollagen ránctalanító, bőrkisimító 
nappali krém intenzíven hidratáló 
formulával és bőrvédő 15-ös fényvédő 
faktorral az UV-sugarak káros hatásai ellen. 
A ránctalanító, bőrkisimító éjszakai krém 
extra táplálást nyújt a bőrnek az éjszaka 
folyamán.

NAPPALI ÉS ÉJSZAKAI KRÉM

A SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA

1. LÉPÉS

Az Ecollagen ránctalanító szérum 
formulája koncentrált formában 
tartalmazza az alkalmazott technológiát, 
így fokozza a nappali és az éjszakai krémek 
hatékonyságát.

A bőr a szemkörnyéken vékonyabb, így 
különleges ápolást igényel. A NovAge 
Ecollagen ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém golyós 
applikátorának, speciális formulájának és az 
alkalmazott technológiának köszönhetően 
hatékonyan ápolja a szemkörnyék bőrét.

Az alapos tisztítással eltávolíthatja a sminket 
és a szennyeződéseket az arc bőréről. 
A NovAge habzó arctisztító zselé és 
a bőrmegújító arctonik hatékonyan 
tisztítja, ragyogóvá és üdévé teszi az 
arcbőrt.

Akár 7x jobb eredmények az Oriflame bőr fiatalságát 
fokozó arcápolási rutinjával1)

4 LÉPÉS 
A RÁNCOK CSÖKKENTÉSÉÉRT

TISZTÍTÁS

2. LÉPÉS

3 . LÉPÉS

4 . LÉPÉS
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0%

30%

90%

60%

ECOLLAGEN RÁNCTALANÍTÓ ARCÁPOLÁSI RUTIN: KIVÁLÓ HATÉKONYSÁG, INTENZÍV HATÁS

KEVESEBB R ÁNC , SIMÁBB BŐR , 
EGYENLETESEBB BŐRFELSZÍN - SZETT 

A HATÉKONYSÁG FOKOZÁSÁR A

SZETT 
DÍSZDOBOZBAN

CSÖKKENTI A RÁNCOK 
MEGJELENÉSÉT AKÁR 

33%-KAL1) 
- KLINIKAILAG IGAZOLTAN

1)31 hölgy bevonásával 12 héten át végzett, klinikai vizsgálatok alapján.
Szabadalom száma: SE531484

FOKOZZA A KOLLAGÉN 
TERMELŐDÉSÉT, AKÁR 

200%-KAL2)

Szabadalmaztatott Tri-Peptide Technológia – három 
öregedésgátló hatású fehérje kombinációja, amely 
kimagasló kollagéntermelődést-fokozó hatással bír

% Kollagén IV 
stimulálása egyedi 
peptidek által, in vitro 
körülmények között

% Kollagén IV 
stimulálása kombinált 
peptidek által, in vitro 
körülmények között

30 év fölött ajánljuk

2)Növényi őssejtkivonat, in vitro vizsgálatok alapján.

Éle
szt

ő
Bú

za
Riz

s

Ter
vez

ett

Aktu
ális

  NovAge Ecollagen szett
A szett továbbfejlesztett formulájú arcápolói 
szabadalmaztatott Tri-Peptide-technológiát és solanaceae 
(burgonyafélék) növényi őssejtkivonatot tartalmaznak. 
Láthatóan korrigálják a ráncokat, frissítik, tonizálják, 
ragyogóbbá és ellenállóbbá teszik a bőrt. A szett tartalma: 
arctisztító, arctonik, szemkörnyékápoló krém, szérum, nappali 
és éjszakai krém. 6 darab, standard méretű terméket 
tartalmaz. 

28971   27994 ,- 
16999 ,-
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  

ARCTISZTÍTÓ ARCTONIK

Mélyen tisztít,
ápol, 
fokozza a bőr 
ragyogását.

Simábbá, 
üdébbé teszi 
a bőr 
felszínét és 
tónusát.

 a NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 14/ ml 

32596   2799 ,- 

 b NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 14/ ml 

32128   2799 ,- 

 a 

 b 

HATÁSA:

Gazdag habot képező, 
zselés arctisztító. 
Gyengéden, mégis mélyen 
tisztítja a bőrt, fokozza a 
hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá teszi, és mattítja a 
bőrt.

Azonnali hatás:
Fokozódik a bőr tömörsége és 
határozottabbak lesznek a 
kontúrok.

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Tonizálja a bőrt, eltávolítja a 
szennyeződések és smink 
maradékát, az elhalt 
hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek 
hatóanyagainak optimális 
befogadására. Hatására 
tisztának, simábbnak és 
üdébbnek érezheti bőrét.

Rendszeres használattal:
Puhább, lágyabb lesz a bőr 
felszíne és tónusa, simább, 
ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése.

26
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító éjszakai krém
50 ml 99,98/ ml

31545   5299 ,-  

  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító nappali krém SPF 
15
50 ml 99,98/ ml

31544   5299 ,-  

  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító szérum
30 ml  183,3/ ml

31547   5999 ,-  

 RÁNCTALANÍTÓ 
SZÉRUM 

 FOKOZZA 
A NAPPALI ÉS ÉJSZAKAI KRÉMEK 
RÁNCTALANÍTÓ HATÁSÁT 

 Azonnali hatás: Selymesen sima 
és ragyogóbb, üdébb lesz bőr.  

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a ráncok hossza, 
mélysége és szélessége, lágyabb lesz 
a bőr felszíne és tónusa, puhább, 
simább és ragyogóbb a megjelenése. 

 HATÁSA: 

“ Azonnal 
kisimítja 
és frissíti 
a bőrt1) ”
 *1Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív 
fogyasztói véleményfelmérés alapján. 

 A szabadalmaztatott Tri-Peptide 
Technológia serkenti a kollagén 
termelődését az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti 
fel a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén hálózatot 
a csökkenéséért felelős enzimek 
semlegesítésével. A Triple Perfect 
Komplex hámlasztó hatású, segít 
az elhalt hámsejtek eltávolításában, 
serkenti a sejtek megújulását és 
regenerálódását. 

 HATÁSA: 

 TOVÁBBFEJLESZTETT, 
RÁNCTALANÍTÓ HATÁSÚ 
NAPPALI KRÉM SPF 15 

 Azonnali hatás: intenzíven hidratálja, 
puhítja, rugalmasabbá teszi a bőrt, 
fokozza a komfortérzetét. Védi a bőrt 
a napsugarak káros hatásaival szemben. 

 Rendszeres használattal: 
Csökken a ráncok megjelenése, 
lágyabb lesz a bőr felszíne és 
a tónusa, simább és üdébb 
a megjelenése. 

 HATÁSA: 

 HATÁSA: 
 Szabadalmaztatott Tri-Peptide 
Technológiával és burgonyafélékből 
(Solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonattal. 

 HATÁSA: 

 TÁPLÁLÓ, RÁNCTALANÍTÓ 
HATÁSÚ ÉJSZAKAI KRÉM 

 Azonnali hatás: Intenzíven táplál 
és hidratál, hatására puhább, simább 
és rugalmasabb lesz a bőre reggelre. 

 Rendszeres használattal: 
Csökken a ráncok megjelenése, 
lágyabb lesz a bőr felszíne és 
a tónusa, simább és üdébb 
a megjelenése. 

 NAPPALI ÉS ÉJSZAKAI KRÉM 

 N
O

VA
G

E 

� 

� 

� 

SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM

RÁNCTALANÍTÓ 
SZÉRUM

c NovAge Ecollagen
ránctalanító
szemkörnyékápoló krém
15 ml 

31546   4499 ,- 

 d NovAge Ecollagen
ránctalanító
szérum
30 ml 

31547   6699 ,- 

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Intenzíven hidratálja, 
rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék 
bőrét, fokozza a 
komfortérzetét.

Rendszeres használattal:
Láthatóan csökken a 
szarkalábak és a ráncok 
megjelenése. Csökken a 
szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a 
szemkörnyék bőre.

HATÁSA:
A szabadalmaztatott Tri-
Peptide Technológia 
fokozza a bőrsejtek 
megújulását, antioxidáns 
védelmet nyújt a káros 
UV-sugarakkal szemben,
serkenti a kollagén 
termelődését az 
extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről 
tölti fel a ráncokat. A 
burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert 
növényi őssejtkivonat 
elősegíti a 
kollagéntermelődést, védi a 
kollagén hálózatot a 
csökkenéséér t felelős 
enzimek semlegesítésével. A 
koffein élénkíti és 
tónusosabbá teszi a bőrt a 
szemkörnyéken.

FOKOZZA A NAPPALI ÉS 
ÉJSZAKAI KRÉMEK 
RÁNCTALANÍTÓ HATÁSÁT

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Selymesen sima és ragyogóbb, 
üdébb lesz a bőr.

Rendszeres használattal:
Láthatóan csökken a ráncok 
hossza, mélysége és szélessége, 
lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, puhább, simább és 
ragyogóbb a megjelenése.

HATÁSA:
A szabadalmaztatott Tri-
Peptide Technológia serkenti 
a kollagén termelődését az 
extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti 
fel a ráncokat. A 
burgonyafélékből (solanaceae) 
nyer t növényi őssejtkivonat 
elősegíti a kollagéntermelődést,
védi a kollagén hálózatot a 
csökkenéséér t felelős enzimek 
semlegesítésével. A Triple Perfect 
Komplex hámlasztó hatású, segít 
az elhalt hámsejtek 
eltávolításában, serkenti a sejtek 
megújulását és regenerálódását.
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Szabolcski-Csízik Gabriella
Oriflame Szenior direktor
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Azonnali hatás: simább és ragyogóbb bőr. 
A nappali krém védi a bőrt a napfény okozta 
bőröregedéssel szemben.

Rendszeres használat során: A bőr 
feszesebb lesz, visszanyeri rugalmasságát 
és fiatalos megjelenését, csökken a ráncok 
megjelenése.

Hogyan hat: A szabadalmaztatott AspartoLift 
Technológia helyreállítja a bőr kötőszöveti 
rétegében található, a bőr rugalmasságáért 
felelős fibroblasztok működését, a növényi 
őssejtkivonat segít megakadályozni 
a természetes bőrkollagén csökkenését. A 
nappali krém UV-szűrője 15-ös fényvédelmet 
nyújt a káros napsugarakkal szemben.

FESZESEBB BŐR, AKÁR 4 HÉT ALATT 
-  KLINIKAILAG IGAZOLTAN1)

FESZESEBB BŐR, HATÁROZOTTABB ARCKONTÚR

1)
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Továbbfejlesztett 
l i ft ing-hatású nappali 
krém SPF 15 
és 
l i ft ing-hatású kontúrozó 
éjszakai krém

a 

b 

a NovAge Ultimate Lift lifting-hatású 
nappali krém SPF 15
50 ml 159,98/ ml

31540   7999,-

b NovAge Ultimate Lift lifting-hatású 
kontúrozó éjszakai krém
50 ml 159,98/ ml

31541   7999,-
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1

4

3

2

TISZTÍTÁS

A SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁSA

1. LÉPÉS

2 . LÉPÉS

3 . LÉPÉS

4 . LÉPÉS

Az arcbőr alapos tisztítása, a smink, az 
elhalt hámsejtek és a szennyeződések  
eltávolítása lehetővé teszi az arcápolók 
hatékonyabb felszívódását és fokozza 
azok hatékonyságát. A NovAge 
bőrkisimító arctisztító tej és a 
bőrpuhító arctonik tisztítja, mélyen 
táplálja és hidratálja a bőr t.

A bőr a szemkörnyéken vékonyabb, 
így különleges ápolást igényel. Az 
Ultimate Lift lifting-hatású 
szemkörnyékápoló krém hatékony 
technológiával előállított, egyedi 
formulája gyengéden ápolja a bőr t.

HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA

Az Ultimate Lift lifting-hatású 
koncentrált szérum az alkalmazott 
technológiáknak köszönhetően fokozza 
a nappali és az éjszakai krémek 
hatékonyságát.

Az Ultimate Lift lifting-hatású 
nappali krém 15-ös fényvédő 
faktor t tar talmaz, amely védi a bőr t 
a napsugarak okozta károsodásokkal 
szemben. A lifting-hatású és 
bőrfeszesítő éjszakai krém mélyen 
táplálja a bőr t az éjszaka folyamán.

LIFTING-HATÁS

4 LÉPÉS 
A RUGALMASABB, FIATALOSABB MEGJELENÉSŰ BŐRÉRT

Akár 7x jobb eredmények az Oriflame bőr fiatalságát 
fokozó arcápolási rutinjával1)

1)Klinikailag igazolt hatékonyság, a NovAge 
arctisztító és a NovAge nappali krém, valamint 
a teljes körű NovAge rutin hatékonyságának 
összehasonlítása során.
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KIVÁLÓ BŐRFESZESÍTŐ ÉS LIFTING-HATÁSÚ SZETT

A FESZESEBB BŐRÉRT ÉS A 
HATÁROZOTTABB KONTÚRÉRT

Akár 

70%-KAL 
RUGALMASABB BŐR 12 HÉT ALATT1)

ASPARTOLIFT – 
TUDOMÁNYOS ÚJÍTÁS A 

BŐRRUGALMASSÁG TERÉN

SZETT 
DÍSZDOBOZBAN

40 év fölött ajánljuk

Szabadalom száma: EP11797020

1)34 hölgy bevonásával, 12 héten át végzett klinikai vizsgálatok alapján.

  NovAge Ultimate Lift lifting-hatású szett
Az arcápolók feszesebbé és rugalmasabbá teszik a bőrt. 
A továbbfejlesztett formulájú arcápoló szett tartalma: 
arctisztító, arctonik, szemkörnyékápoló krém, nappali és 
éjszakai krém az optimális hatékonyságért. 6 darab, standard 
méretű terméket tartalmaz. 

28968    36894 ,-
22499 ,-

A kezelés után: 
A szinte megfiatalodott 
fibroblasztok fokozzák 
az elasztin termelődését, 
ezáltal a bőr feszesebb és 
rugalmasabb lesz.

A kezelés előtt: 
A fibroblasztok nem 
megfelelő működése 
következtében gyengül 
az elasztin hálózata, 
ennek hatására a bőr 
veszít feszességéből és 
rugalmasságából.
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  

ARCTISZTÍTÓ ARCTONIK

 a NovAge bőrkisimító
arctisztító tej
200 ml 14 / ml 

32597   2799 ,- 

 b NovAge bőrpuhító 
tonizáló lotion
200 ml 14 / ml 

32742   2799 ,- 

 a 
 b 

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Alaposan tisztítja és 
kondicionálja a bőrt. Hatására 
az bársonyosan simává, puhává 
és hidratáltabbá válik, fokozódik 
a komfortérzete.

Rendszeres használattal:
A bőr ragyogóbb és fiatalosabb
megjelenésű lesz.

HATÁSA:

A NovAge bőrkisimító 
arctisztító tej 
bőrkondicionáló hatású 
NutriPlus Technológiát 
tar talmaz. A NovAge 
bőrpuhító, tonizáló lotion 
tápláló hatású HydraPlus 
Technológiát tar talmaz.
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SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM

ARCÁPOLÓ
SZÉRUM

„A feszesebb,
simább, 
rugalmasabb
bőrért.”1)

„Jelentősen 
fokozza a bőr
feszességét, 
klinikailag
igazoltan.”1)

c NovAge Ultimate Lift 
liftinghatású
szemkörnyékápoló krém
15 ml 

31542   5799 ,- 

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Simább, puhább lesz a bőr, üdébb 
a megjelenése.

Rendszeres használattal:
A bőr feszesebb lesz, visszanyeri 
rugalmasságát és fiatalos 
megjelenését. Határozottabbá 
válik a szemkörnyék bőre,
csökken a ráncok megjelenése.

HATÁSA:
Az AspartoLift Technológia
regenerálja a bőr 
rugalmasságáér t és
feszességéért felelős sejteket,
a növényi őssejtkivonat
segít megakadályozni a bőr
kollagéntar talmának
csökkenését. A koffein
stimuláló hatású, frissíti a szem 
alatti területet.
Fényvisszaverő részecskéi 
optikailag egyenletesebbé teszik
a bőr felszínét.

 d NovAge Ultimate Lift 
liftinghatású szérum
szérum
30 ml 

31543  9499 ,- 

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Simább, puhább lesz a bőr, 
fényvisszaverő hatásának 
köszönhetően ragyogóbb
a megjelenése..

Rendszeres használattal:
Klinikailag igazoltan feszesíti a bőrt,
helyreállítja rugalmasságát, 
jelentősen csökkenti a mélyebb
ráncok megjelenését. Hatására
simább, rugalmasabb és fiatalosabb
lesz a bőr.

HATÁSA:
A kötőszövet erősítő AspartoLift
Technológia és a 
kollagéntermelődést
fokozó Tri-Peptide
Komplex együttesen fejti ki
öregedésgátló hatását.
Fényvisszaverő részecskéi
optikailag finomítják a bőr tónusát.
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Zboray Gézáné Gyöngyvér
Oriflame Gyémánt direktor



INTEZÍV HIDRATÁLÁS ÉS VÉDELEM ÉRETT BŐRRE.

Rendszeres használattal: simábbnak 
látszanak a mélyebb ráncok, határozottabb 
lesz az arckontúr, csökken a pigmentfoltok 
megjelenése.

Azonnali hatás: visszaadja az érett bőr 
hidratáltságát és tápláltságát. 

Hatása: A Genistein SOY Technológia 
fokozza a kollagén képződését és a bőr 
hidratáltságát. A lándzsás útifűből nyert 
növényi őssejtkivonat segít a bőrtömörség 
megtartásában és a pigmentfolok 
megjelenésének csökkentésében. A fehér 
tajtékvirágból és a feketeribizli magjából 
nyert olaj fokozza a bőr puhaságát, 
simaságát és rugalmasságát.

TÖMÖREBB BŐR ÉS 

HATÁROZOTTABB 
ARCKONTÚR1)
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Regeneráló 
nappal i  krém  SPF 15 
és 
regeneráló éjszakai 
krém

 a NovAge Time Restore regeneráló  
nappali krém SPF 15
50 ml 159,98/ ml

32627    7999,-

a 

b 

b NovAge Time Restore regeneráló 
éjszakai krém
50 ml 159,98/ ml

32628    7999,-
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4 LÉPÉS 
A BŐRTÖMÖRSÉG FOKOZÁSÁRA ÉS A HATÁROZOTTABB ARCKONTÚRÉRT

1)Klinikailag igazolt hatékonyság, 
a NovAge arctisztító és a NovAge 
nappali krém, valamint a teljes körű 
NovAge rutin hatékonyságának 
összehasonlítása során.

Akár 7x jobb eredmények az Oriflame bőr fiatalságát 
fokozó arcápolási rutinjával1)

Az arcbőr alapos tisztítása, a smink, az elhalt 
hámsejtek és a szennyeződések  eltávolítása 
lehetővé teszi az arcápolók hatékonyabb 
felszívódását és fokozza azok hatékonyságát. 
A NovAge bőrkisimító arctisztító tej 
és a bőrpuhító arctonik tisztítja, 
mélyen táplálja és hidratálja a bőrt.

TISZTÍTÁS
1. LÉPÉS

2 . LÉPÉS

3 . LÉPÉS

4 . LÉPÉS

HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA

A Time Restore regeneráló szem- és 
ajakkörnyék ápoló krém formulája a 
szem- és ajakkörnyék bőrének ápolására lett 
fejlesztve. Hatására kisimultabbnak látszanak 
a mélyebb ráncok, fokozódik a bőrtömörség, 
határozottabbak lesznek a kontúrok.

A Time Restore revitalizáló szérum 
formulája intenzíven fokozza a bőr 
hidratáltságát, megújítja és fiatalosabbá teszi 
a megjelenését. A szérum fokozza a nappali 
és az éjszakai krémek hatékonyságát.

REVITALIZÁLÁS

A Time Restore regeneráló nappali 
krém formulája 15-ös fényvédő faktort 
tartalmaz, amely napközben védi a bőrt 
a káros UV-sugarakkal szemben. 
A regeneráló éjszakai krém táplálja 
a bőrt az éjszaka folyamán.

SZEMEK ÉS AJKAK
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REVITALIZÁL, KEZELI AZ ÉRETT 
BŐRRE JELLEMZŐ PROBLÉMÁK AT:

PIGMENTFOLTOK
MÉLY RÁNCOK

BŐRSZÁRAZSÁG

BŐRTÖMÖRSÉG HIÁNYA, HATÁROZATLAN ARCKONTÚR

A TERMÉKET KIPRÓBÁLÓ,  
ÉRETT BŐRŰ HÖLGYEK 

94%-A 
TAPASZTALTA , HOGY 
RUGALMASABB ÉS TÁPLÁLTABB 
LETT AZ ARC BŐRE1)

KLINIKAILAG IGAZOLTAN 
JAVÍTJA AZ ÉRETT BŐR 

ÁLLAPOTÁT2)

ELŐTTE

UTÁNA

50 év fölött ajánljuk

1)77, 55 és 65 év közötti hölgy bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói 
véleményfelmérés alapján, a NovAge Time Restore regeneráló arcápoló szett 
6 héten át történő használata során.
2)Klinikai vizsgálatok alapján, a NovAge Time Restore regeneráló arcápoló szett 
használata során.

SZETT 
DÍSZDOBOZBAN

Helyreállítja az elasztin és 
a kollagén szintjét a celluláris 
mátrixban, hatására fokozódik 
a bőrtömörség és csökken 
a mély ráncok megjelenése.

A menopauza ideje alatt 
jelentősen csökken a kollagén 
és az elasztin szintje, amely 
a bőrtömörség hiányát és 
a ráncok elmélyülését okozza.

◊ Nappali és éjszakai krémek

NovAge Time Restore regeneráló arcápoló szett
Teljes körű arcápolást nyújtó szett a bőrtömörség és 
rugalmasság fokozására. Az arcápolók határozottabbá teszik 
az arckontúrt, csökkentik a mélyebb ráncok és a 
pigmentfoltok megjelenését. Az arcápolók GenisteinSOY 
Technológiát és lándzsás útifűből nyert növényi 
őssejtkivonatot◊ tartalmaznak. A szett hat darab standard 
méretű terméket tartalmaz. 

28972   36894 ,-
22499,-
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  
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  �   NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém
15 ml  266,6/ ml

31546   4299 ,-  

 MÉLYEN TISZTÍT, ÁPOL, FOKOZZA 
A BŐR RAGYOGÁSÁT 
 Gazdag habot képező, zselés 
arctisztító. Gyengéden, mégis 
mélyen tisztítja a bőrt, fokozza 
a hidratáltságát. Ragyogóbbá, 
puhábbá, teszi és mattítja a bőrt. 

 Azonnali hatás: Mélyen 
tisztít, eltávolítja a sminket és 
a szennyeződéseket, fokozza a bőr 
hidratáltságát. 

 SIMÁBBÁ, ÜDÉBBÉ TESZI A BŐR 
FELSZÍNÉT ÉS TÓNUSÁT 
 Azonnali hatás: Tonizálja a bőrt, eltávolítja 
a szennyeződések és a smink maradékát, 
az elhalt hámsejteket. Felkészíti a bőrt 
a szérum és az arckrémek hatóanyagainak 
optimális befogadására. Hatására tisztának, 
simábbnak és üdébbnek érezheti a bőrét. 

 Rendszeres használattal: 
Puhább, lágyabb lesz a bőr felszíne és 
tónusa, simább, ragyogóbb, üdébb és 
egészségesebb a megjelenése. 

 A szabadalmaztatott  Tri-
Peptide Technológia fokozza 
a bőrsejtek megújulását, 
antioxidáns védelmet nyújt 
a káros UV-sugarakkal szemben, 
serkenti a kollagén termelődését 
az extracelluláris mátrix 
helyreállításához, és belülről tölti fel 
a ráncokat. A burgonyafélékből 
(solanaceae) nyert növényi 
őssejtkivonat elősegíti a kollagén-
termelődést, védi a kollagén 
hálózatot a csökkenéséért felelős 
enzimek semlegesítésével. A koffein 
élénkíti és tónusosabbá teszi a bőrt 
a szemkörnyéken. 

 HATÁSA: 

 Azonnali hatás: Intenzíven 
hidratálja, rugalmasabbá teszi és 
felfrissíti a szemkörnyék bőrét, 
fokozza a komfortérzetét. 

 Rendszeres használattal: 
Láthatóan csökken a szarkalábak 
és a ráncok megjelenése. Csökken 
a szemhéj duzzadtsága, a sötét 
karikák kialakulása, simább és 
ragyogóbb lesz a szemkörnyék bőre. 

 HATÁSA: 

 SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ 
KRÉM 

 “Látható 
javulást 
tapasztaltam 
a szemkörnyék 
bőrén.1)” 

� � 
� 

 ARCTISZTÍTÓ 
ÉS ARCTONIK 

  �   NovAge habzó 
arctisztító zselé
200 ml 12,50/ ml

32596   2799 ,-  

  �   NovAge bőrmegújító 
arctonik
200 ml 12,50/ ml

32128   2799 ,-  

ARCTISZTÍTÓ ARCTONIK

 a NovAge bőrkisimító
arctisztító tej
200 ml 14/ ml 

32597   2799 ,- 

 b NovAge bőrpuhító 
tonizáló lotion
200 ml 14 / ml 

32742   2799 ,- 

 a  b 

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Alaposan tisztítja és 
kondicionálja a bőrt. Hatására 
az bársonyosan simává, puhává 
és hidratáltabbá válik, fokozódik 
a komfortérzete.

Rendszeres használattal:
A bőr ragyogóbb és fiatalosabb
megjelenésű lesz.

HATÁSA:

A NovAge bőrkisimító 
arctisztító tej 
bőrkondicionáló hatású 
NutriPlus Technológiát 
tar talmaz. A NovAge 
bőrpuhító, tonizáló lotion 
tápláló hatású HydraPlus 
Technológiát tar talmaz.

38



REGENERÁLÓ SZEM- ÉS 
AJAKKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉM

REVITALIZÁLÓ
SZÉRUM

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Kisimultabbnak látszanak a mélyebb 
ráncok.

Rendszeres használattal:
Fokozódik a bőr tömörsége és 
határozottabbak lesznek a 
kontúrok.

HATÁSA:

Azonnali hatás:
Intenzíven hidratálja és megújítja a 
bőrt.

Rendszeres használattal:
Fokozódik a bőr tömörsége és 
határozottabbak lesznek a 
kontúrok.

HATÁSA:

A GenistenSOY Technológia 
fokozza a kollagén termelődését, a 
bőrsejtek hidratáltságát, a bőr 
tömörségét és csökkenti a mélyebb 
ráncok megjelenését. A 
szemvidítófű-kivonat erősíti a 
hajszálereket a szemkörnyéken, 
javítja a vérkeringést, csökkenti a 
sötét karikák megjelenését.    

1) 77, 55 és 65 év közötti hölgy bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés 
alapján, a NovAge Time Restore regeneráló 
arcápoló szett 6 héten át tör ténő használata 
során.

HATÁSA:

A GenistenSOY Technológia 
fokozza a kollagén termelődését, a 
bőrsejtek hidratáltságát, a bőr 
tömörségét és csökkenti a mélyebb 
ráncok megjelenését. Az 
édesgyökér-kivonat világosabbá 
és egyenletesebbé teszi a bőr 
tónusát a melanin termelődésének 
csökkentésével.  

1) 77, 55 és 65 év közötti hölgy bevonásával 
végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés 
alapján, a NovAge Time Restore regeneráló 
arcápoló szett 6 héten át tör ténő használata 
során.

„A határozottabb,
szem- és 
ajakkontúrért.”1)

„Jelentősen
fokozza a bőr 
rugalmasságát
és tömörségét.”1)

c NovAge Time Restore 
regeneráló szem- és 
ajakkörnyék ápoló krém 
15 ml

32629   5799 ,-

 d NovAge Time Restore 
revitalizáló szérum
30 ml 

32630   9499 ,-

c 

 d 
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4 LÉPÉS A 
FIATALOSABB 

MEGJELENÉSŰ 
BŐRÉRT

40

A férfiak bőre eltérő módon öregszik, mint  
a nőké. Tudósok azonosították a Versican elnevezésű 
fehérjét, amely jelentősen befolyásolja a férfiak 
bőrének öregedését, és hozzájárul a ráncok 
megjelenéséhez.

ENERGIZÁLÓ COFFEA  
BENGALENSIS-BŐL NYERT  
NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONATTAL
A NovAge Men arcápolók formulájuk hatékony 
technológiájának köszönhetően fokozzák a sejtek 
energiáját, aktiválják a sejtek anyagcseréjét, hidratálja 
a bőrt és serkenti a kollagén termelődését.

BAOBABOT  TARTALMAZÓ 
ÖREGEDÉSGÁTLÓ TECHNOLÓGIA
A NovAge Men arcápolók fejlett, bioaktív 
összetevője élénkíti a bőrt, javítja tónusát és fokozza 
rugalmasságát.
A baobab nagy koncentrációban tartalmaz 
vitaminokat, így kiváló antioxidáns, bőrpuhító, tápláló, 
regeneráló hatású, lassítja a bőröregedést.

Szilágyi Dmitrij
Oriflame Executive direktor



ÚJ!

KLINIK AILAG 
IGA ZOLTAN 

CSÖKKENTI A 
FÁR ADTSÁG  JELEIT! 

HATÉKONYAN 
KEZELI A BŐRT: 

• CSÖKKENTI A RÁNCOK 
MEGJELENÉSÉT†3 

• FOKOZZA A BŐR 
S IMASÁGÁT†3 

•  HIDRATÁL†2  
• FOKOZZA A BŐR 
RUGALMASSÁGÁT†3 

• TÓNUSOSABBÁ TESZI 
A BŐRT†3

  NovAge Men szett
Energizáló arcápolók a bőröregedés és a fáradtság 
jelei ellen. Hatásukra, üdébb, frissebb és fiatalosabb 
megjelenésű lesz a bőr. Rutinként használva klinikailag 
igazoltan csökkentik a fáradtság jeleit. A szett 
tartalma: arctisztító, szemkörnyékápoló, szérum és 
arcápoló lotion. Használja minden reggel és este. 
4 darab, standard méretű terméket tartalmaz. 

29446   21396 ,-

12999 ,-
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ÖREGEDÉSGÁTLÓ 
ARCÁPOLÓ LOTION

ENERGIZÁLÓ ÉS 
HIDRATÁLÓ 

HATÁSÚ SZÉRUM

SZEMKÖRNYÉK-
ÁPOLÓ ZSELÉ

TISZTÍTÓ ÉS RADÍROZÓ 
ARCLEMOSÓ

41



1. LÉPÉS: 
TISZTÍTÁS  
A tisztító és radírozó arctisztító 
eltávolítja az elhalt hámsejteket, 
a szennyeződéseket és a 
felesleges faggyúváladékot. 
Csökkenti a zsírfényt.

2. LÉPÉS: 
SZEMKÖRNYÉK 
ÁPOLÁSA  
A szemkörnyékápolóban alkalmazott 
technológiáknak köszönhetően hatékonyan és 
gyengéden ápol, csökkenti a fáradtság jeleinek 
megjelenését.

83%1)

 
AZONNAL FRISSÍTI A BŐRT

88%1)

 
VILÁGOSABB BŐR 
A SZEMKÖRNYÉKEN

 a NovAge Men tisztító 
és radírozó arclemosó
Mélytisztító hatású arclemosó faszénnel 
és természetes, radírozó és hámlasztó 
összetevőkkel. Eltávolítja az elhalt hámsejteket és a 
szennyeződéseket, csökkenti a pórusok elzáródását. 
Hatására a bőr azonnal üdébbnek és mattabbnak, 
zsírfénytől mentesnek látszik. 125 ml 22,39/ ml

33198   2799 ,- 

 b NovAge Men  
szemkönyékápoló zselé
Energizáló szemkörnyékápoló zselé baobabot 
tartalmazó, öregedésgátló hatású technológiát, 
koffeint és Coffea Begalensisből (kávécserje) 
nyert növényi őssejtkivonatot tartalmaz. 
Csökkenti a ráncok megjelenését, a szem alatti 
terület duzzadtságát és a sötét karikák 
kialakulását. Hatására üdébbnek és 
fiatalosabbnak látszik a szemkörnyék bőre. 
Praktikus golyós applikátorral. 15 ml 

33199   4799 ,- 

KEVESEBB MINT 2 PERC – 

a 

b 
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3. LÉPÉS: 

HATÉKONYSÁG 
FOKOZÁSA  
A magas koncentrációjó összetevőket tartalmazó  
Energizáló és hidratáló szérum azonnal energizálja,  
hidratálja és nyugtatja a bőrt.

4. LÉPÉS: 
HIDRATÁLÁS  
Az Intenzív öregedésgátló zselés arcápoló lotion 
csökkenti a bőröregedés jeleit, egész napos 
revitalizáló és hidratáló hatást nyújt.

94%1)

 
ÜDÉBBNEK LÁTSZÓ BŐR

97%1) 
SIMÁBB BŐR

 c NovAge Men energizáló és 
hidratáló szérum
Energizáló hatású szérum baobabot 
tartalmazó öregedésgátló technológiával, 
növényi őssejtkivonattal, valamint vitaminok 
és ásványi anyagok kombinációjával. Azonnal 
revitalizál, hidratál, nyugtat és hűsít. 
Hatására egész nap kipihentebbnek és 
üdébbnek érezheti a bőrét. 50 ml 149,98/ ml

33200   7499 ,- 

 d NovAge Men Intenzív 
öregedésgátló zselés arcápoló 
lotion
Kiváló hatékonyságú nappali és éjszakai 
arcápoló lotion baobabot tartalmazó 
öregedésgátló technológiával, Coffea 
Bengalensisből (kávécserje) nyert növényi 
őssejtkivonattal és antioxidáns ginkgoval. 
Láthatóan csökkenti a bőröregedés és a 
fáradtság jeleinek megjelenését, klinikailag 
igazoltan akár 24 órán át tartó hidratálást 
nyújt. Hatására fiatalosabbnak és üdébbnek 
látszik a bőr. 50 ml 125,98/ ml

33201   6299 ,- 

MINDÖSSZE ENNYIT!
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ARCRADÍR

NovAge hámlasztó arcradír
100 ml 24,99/ ml

32645   2499 ,-

Továbbfejlesztett formulájú, 
mikro hámlasztó hatású 
arcradír tejsavval, mikroszem-
csékkel és shea-vajjal. 
Formulája gyengéden hámlaszt. 
Tisztítja a bőrt és eltávolítja az 
elhalt hámsejteket, a sminket, a 
szennyeződéseket és a 
felesleges faggyú váladékot. 
Hatására a bőr rugalmasabb, 
simább, üdébb és ragyogóbb 
lesz. Láthatóan fino mabb lesz a 
bőrfelszín és csökken a 
pórusok mérete.

AJÁNLOTT:  

MINDEN KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA

ARCBŐR-TÖKÉLETESÍTŐ

  NovAge arcbőr-tökéletesítő 
pórusokra és finom vonalakra
30 ml

33944   4799 ,- 

A stressz, a kevés alvás, a szeny-
nyezett környezet, mind hatással 
vannak a bőr állapotára - kitágulhat-
nak a pórusok, megjelenhetnek a 
finom vonalak, a bőr megjelenése 
fakóvá válhat. A bőr tökéletesíté sére 
és az egészségtelen életmód 
következményeinek elkendőzésére 
használja a NovAge arcbőrtökéle-
tesítőt pórusokra és finom 
vo na lakra. Szinte azonnal csökkenti 
a pórusok méretét és a finom 
vonalak megjelenését, hatására a  
bőr fiatalosabbnak és hibátlannak 
látszik, simább és puhább lesz. 

AJÁNLOTT:  

MINDEN KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA

EXTRA BŐRÁPOLÁS
ARCMASZK

8  
ÓRA  

ALVÁS EGY TÉGELYBE ZÁRVA*1

A szép bőr az elegendő alvással 
kezdődik. Ha szeretné, hogy 
a bőre ragyogónak és kipi-
hentnek látsszon reggelre, 
használja a NovAge Intense Skin 
Recharge regeneráló éjszakai 
arcmaszkot, amely jótékonyan 
hat a bőrre az éjszakai 
pihenés során. Inkamogyoró-
olajának és cupuaçuvaj-
tartalmának köszönhetően 
intenzíven táplálja a bőrt, 
fokozza nedvességtartalmát 
és egészségesebbé teszi a 
megjelenését.  A hyaluronsav 
hid ratáltabbá teszi a bőrt.

NovAge Intense Skin Recharge 
regeneráló éjszakai arcmaszk
50 ml 139,98/ ml

33490   6999 ,-

AJÁNLOTT:  
MINDEN KOROSZTÁLY 

SZÁMÁRA
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NAPPALI KRÉM

NovAge bőrvédő nappali 
krém SPF 50
30 ml

34143   4999 ,- 

A többfunkciós védelmet nyújtó 
krém lelassítja a bőröregedés 
jeleinek megjelenését háromféle 
módon a ragyogóbb, üdébb és 
egységesebb tónusért. A 
legmagasabb UVA-védelmet 
nyújtja, véd a káros napsugarak-
kal, a bőröregedéssel és a 
környezet káros hatásaival 
szemben. Intenzíven  
hidratálja a bőrt.

AJÁNLOTT:  

MINDEN KOROSZTÁLY 
SZÁMÁRA
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ÚJ!
  NovAge Advanced  
bőrmegújító kezelés
Kiváló hatékonyságú, 2-lépéses bőrmegújító 
kezelés a fiatalosabb megjelenésű bőrért. 
Mikrohámlasztó hatású, regenerálja a bőr 
felszínét, csökkenti a bőrhibák láthatóságát. 
Glikolsavat és tejsavat tartalmaz. Használja 
hetente egyszer, 4 egymást követő héten át. 
Klinikailag tesztelt. 8x5 ml. 

33434   6999 ,-

8 TUBUST TARTALMAZ 
4 KEZELÉSRE

KLINIKAILAG IGAZOLTAN, 
JELENTŐSEN JAVÍTJA A BŐR 
FELSZÍNÉNEK MEGJELENÉSÉT∆

Az intenzív peeling kezelés glikol- és tejsavat (alfa-hidroxi-sav) tartalmaz, mikorhámlasztást nyújt, 
eltávolítja az elhalt hámsejteket a bőr felszínéről. Elősegíti a sejtek regenerálódását és megújulását. 
A HydrActive-összetevőt tartalmazó normalizáló kezelés a peeling hatás befejező lépése. 
Helyreállítja a bőr pH-értékét, hidratáló hatása van.

HÖLGYEK TÖBB MINT 2/3,  AKIK KORÁBBAN 
MIKRODERMABRÁZIÓS KEZELÉSEN GONDOLKODTAK, MOST A 
NOVAGE ADVANCED BŐRMEGÚJÍTÓ KEZELÉS MELLETT DÖNTENÉNEK*1

HOGY BŐRE OLYAN SZÉP LEGYEN,  
MINTHA KOZMETIKUSNÁL JÁRT VOLNA

∆Klinikai tesztek alapján.
*1Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

2. LÉPÉS: NORMALIZÁLÁS 
Nem később, mint 10 perc után 
használja a normalizáló kezelést. 
Tegye egy tubus tartalmát egy 
vattakorongra, majd bőségesen vigye 
fel az érintett területekre. Vigyázzon, 
hogy a szembe ne kerüljön.

1. LÉPÉS: PEELING 
Tegye egy tubus peeling tartalmát 
egy vattakorongra, és gyengéden 
simítsa át vele az arc bőrét. Kezdje 
a homlokon, majd haladjon az orcák, 
az orr és az áll felé. Kerülje a szem, 
az ajak és az orrnyílás környékét. 
Hagyja hatni 10 percig.

HASZNÁLJA 

HETENTE 1X, 
4 HÉTEN ÁT
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1. LÉPÉS 
TISZTÍTÁS

2. LÉPÉS 
SZEMKÖRNYÉK ÁPOLÁS

KRÉMES ARCTISZTÍTÓ TEJ INTENZÍVEN HIDRATÁLÓ 
SZEMKÖRNYÉKÁPOLÓ KRÉMFRISSÍTŐ PERMETES ARCTONIK

Bőrpuhító & Hidratáló

Hatékonyan távolítja el a sminket és a 
szennyeződést az arcról és a szemről.

Tonizáló & Frissítő

Eltávolítja a szennyeződések és a smink 
maradékát. Bőrpuhító, nyugtató hatású.

Hűsít & Frissít

Visszaadja a szemkörnyék ragyogását.
Kezeli a szemkörnyéki ráncokat.

 a 

a EcoBeauty krémes arctisztító tej
200 ml 13,50 / ml 

32197   2699 ,-

b EcoBeauty frissítő permetes arctonik
200 ml 13,50 / ml 

32198   2699 ,-

c EcoBeauty intenzíven hidratáló 
szemkörnyékápoló krém
15 ml

32200   3499 ,-

b

c

A TERMÉSZET KINCSEIVEL

Az Oriflame EcoBeauty arcápolókban a leggyengédebb természetes, organikus forrásból származó összetevőket és kivonatokat 
alkalmazzuk, amelyek nem tartalmaznak parabéneket. Az arcápolók egészségesebbé és ragyogóbbá teszik a bőr megjelenését.  

Tökéletes választás a bőrnek... és a bolygónknak!

TÁPLÁLJA BŐRÉT



47

3. LÉPÉS 
HATÉKONYSÁG FOKOZÁS

4. LÉPÉS 
HIDRATÁLÁS, TÁPLÁLÁS

INTENZÍVEN HIDRATÁLÓ KRÉM

6 TERMÉKBŐL ÁLLÓ ECOBEAUTY BŐRÁPOLÓ SZETT – A szett rendelési kódja: 644903

REVITALIZÁLÓ SZÉRUM TÁPLÁLÓ ARCOLAJ

Hidratálja & Ragyogóvá teszi a bőrt

Mélyen hidratál, táplál.  
Ragyogóbbá teszi a bőrt.

Kisimít & Ragyogóvá teszi a bőrt

Üdévé, ragyogóvá teszi a bőrt. Védi a bőr 
barrier rétegét. Pótolja a bőrben a 

nedvességet.

Tápláló & Regeneráló

Táplálja a bőrt, antioxidáns védelmet 
nyújt és bőrpuhító hatású.

d EcoBeauty revitalizáló szérum
30 ml

32203   5499 ,-

e EcoBeauty intenzíven hidratáló krém
50 ml 105,98 / ml 

32199   5299 ,-

f EcoBeauty tápláló arcolaj
50 ml 129,98 / ml 

32201   6499 ,-

d e

f

ECOBEAUTY TANÚSÍTVÁNYOK:
Jelentése:
„a Fairtrade a méltányosság elvén alapuló 
szabadkereskedelmet képviseli és 
lehetőséget nyújt a fej lődő országok 
gazdálkodóinak életminőségük javítására 
oly módon, hogy az alapanyagok 
értékesítéséből származó haszon a 
termelőknél marad.”

Garantálja:
„hogy a készítmény természetes és 
organikus növényi kivonatokat tartalmaz 
és a hatóanyagok kinyerése kíméletes és 
etikus módon történik.”

Jelentése:
„FSC (Forest Stewardship Council) A 
Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa a világ 
első számú független szervezete, amely 
harcol a fenntartható és felelős 
erdőgazdálkodásért.”
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SHISSZÜK, HOGY MINDENKINEK 
TELJES ÉLETET KELL ÉLNI. EZ ALATT  
EGY EGÉSZSÉGESEBB, HOSSZABB ÉLETET ÉRTÜNK.

Mert az élet valóban túl rövid. Túl rövid ahhoz, hogy a na-
pok csak elmúljanak, rengeteg munkával, nem megfelelő 
táplálkozással, a mozgás hiányával, és hogy ölbe tett kézzel 
várjunk arra, hogy „majd egyszer csak beköszönt a meg-
felelő alkalom”, és végre elkezdünk törődni magunkkal.  
A Wellness-szel ma elérkezett a megfelelő pillanat. Feladatunk, 
hogy bevezessük Önt az egészség és a táplálkozás összetett 

világába, segítsünk céljai elérésében, álmai megvalósításában, 
és hogy szebb legyen a megjelenése és jobban érezze magát. 
Hogyan? Kiváló minőségű termékeinkkel, amelyek fejlesztése 
és tesztelése Svédországban történt elismert tudósok és 
táplálkozási szakértők által.
Továbbá életmóddal kapcsolatos tanácsainkkal, amelyek 
segítenek egy egészségesebb élet elérésében.
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A Wellness by 
Oriflame 

TUDOMÁNYOS 
TANÁCSADÓI 

TESTÜLETE  
Fontos tudni, hogy minden  

Wellness-termék fejlesztése és 
előállítása a legmagasabb biztonsági, 

minőségi és hatékonysági előírásoknak 
megfelelően történik. A biztonsági és 

hatékonysági eljárások folyamatát 
tudományos adatokkal  

kell alátámasztani. 

A Wellness by Oriflame tudósai és orvos-
tanácsadói nemzetközileg elismert, kiváló 

szakértők, akik több éves tapasztalattal 
rendelkeznek az egészség és a Wellness terén. 

Szakterületükön elért tapasztalataikkal 
segítenek termékeink fejlesztésében és 

a tudományosan megalapozott  
hatékonyság elérésében.

Saját Wellness-bélyegzőnk igazolja, 
hogy a termékeink megfelelnek 

a legmagasabb minőségi és biztonsági 
előírásoknak, és biztosítják, hogy azok 

előállítása a Wellness by Oriflame 
szigorú szabályainak  
betartásával történt.

Professzor Stig Steen 
– az Ízesített italporok 
(Wellness-shake-ek) fejlesztője 
Az Oriflame Tudományos Tanácsadó
Testületének tagja.
MD, PhD a Szívsebészeti Osztályon a Lund
Egyetemi Kórházban, Svédországban

Stig Steen a szívsebészet professzora, a világ egyik legelismertebb szakértője  
az újraélesztés, valamint a szív- és tüdőtranszplantáció terén. Egyik fő érdeklődési 
területe a táplálkozás hatása az egészségre. Az Ízesített italporok 
szabadalmaztatott formuláját Stig Steen és csapata fejlesztette több mint 8 évig 
tartó intenzív kutatás során az Igelosa Életmód Tudomány Közösségben,  
amelyet 1998-ban alapított. Ma is itt dolgozik, ezzel párhuzamosan  
a Lund Egyetem professzora.

A Wellness-termékek előállítása megfelel a legmagasabb 
nemzetközi minőségi előírásoknak. A formulák természetes 
összetevőket tartalmaznak. 
Minden Wellness-termék tudományos fejlesztése 
Svédországban történt világszerte elismert tudósok által, 
több mint 15 évnyi kutatómunka eredményeképpen.  
A Wellness-termékek megfelelnek a legmagasabb minőségi 
előírásoknak, számos tanúsítvánnyal és különböző 
szervezetek elismerésével rendelkeznek világszerte. 

A TERMÉKEK FEJLESZTÉSE TÖBB MINT 
15 ÉVNYI KUTATÓMUNKA EREDMÉNYE 
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Igelosa Életmód 
Tudomány Közösség 
- A WELLNESS 
BY ORIFLAME OTTHONA 
Stig Steen az Igelosa Életmód Tudomány Közösség  
alapítója - egy társaságé, amely szorosan együttműködik 
a táplálkozással és életmóddal kapcsolatos kutatásokat végző 
Lund Egyetemmel. A Svédország déli részén található Skåne-ban 
működő közösség munkáját orvosok, dietetikusok, szakácsok, 
élelmiszeripari technikusok és ápolók segítik.  Bejegyzett klinikája, 
laboratóriuma, kutatások elvégzésére alkalmas konyhája és páciensek 
elhelyezésére vendégszobái vannak. Az Igelosa Táplálkozás-tudományi 
Központ egy olyan ágazatot képvisel, amely tápanyagban gazdag ételek 
kutatásait és fejlesztéseit végzi az Életmód Tudomány Közösség kutatásai 
alapján. A kutatásokat Stig Steen vezeti, nagy hangsúlyt fektetve olyan 
hatékony programok és termékek fejlesztésére, amelyek  
megakadályozzák és csökkentik a táplálkozással összefüggésbe hozható 
betegségek - például a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség 
és a túlsúlyosság - kialakulását.
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Tájékoztassa Szépségtanácsadóját, melyik Wellness-termékre szeretne előfizetni, vagy regisztráljon az előfizetéshez 
az interneten.

Ezt követően a kiválasztott termék automatikusan hozzáadódik az első megrendeléséhez három, egymást követő 
katalógus-időszakban. Ezen katalógus-időszakokban a kiválasztott termék a szokásos áron lesz az Öné.1)

A kiválasztott termék a 4. katalógus-időszakban INGYENES. Az ingyenes termék hozzáadódik a 4. katalógus-
időszakban leadott első rendeléshez.
1 Az adott előfizetési időszakon belül bármikor megváltoztathatja a Wellness-italporok és -levesporok ízét.
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italpor 
15447 

 űsétísezí-ailínaV 
italpor 
15448 

 űsétísezí-édálokosC 
italpor 
22138 

 sdiKssenlleW 
multivitamin és ásványi 

anyagok étrend-
kiegészítő tabletta

28241 

3 agemO sdiKssenlleW 
22467 

 Spárga-ízesítésű 
levespor 
28584 

 sé -moscidaraP 
bazsalikom-ízesítésű 

levespor 
28583 

WELLNESS ELŐFIZETÉSI PROGRAM
Így vehet részt benne

MINDEN 
4. TERMÉK 

INGYENES

Az ajánlatban résztvevő termékek:



53

W
EL

LN
ES

S4 ok, amiért fontos az egészséges reggeli:
 
• Segít az egészséges testsúly megtartásában
• Csökkenti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát
• Csökkentheti a szívbetegségek kialakulását
• Javítja a memóriát és a koncentrálóképességet

1 Wellness Shake 
tápanyagtartalma:

WELLNESS SHAKE

21
ADAGOT 

TARTALMAZ

CSUPÁN

65
KALÓRIA

FEHÉRJE 
Mint egy tojásban

ROST 
Mint egy répában

ZSÍR 
Kevesebb mint egy adag babban

SZÉNHIDRÁT 
Kevesebb mint egy paprikában

KALÓRIA 
Mint egy almában

WELLNESS ELŐFIZETÉSI
PROGRAM

Minden 4. termék

INGYENES
Részletekért forduljon a
Szépségtanácsadójához

 Ízesített italporok
Finom és egészséges shake, amely fehérjéket, Omega 3- és 
6-zsírsavakat, alacsony glikémiás indexű szénhidrátokat és 
rostokat tartalmaz. Természetes eredetű összetevői 
optimális táplálékot kínálnak, csökkentik az éhségérzetet 
és az édesség utáni vágyat. Svédországban fejlesztve. 
21 adagot tartalmaz. 378 g  23,81/ g

8999,-

  15447 
Eper-ízesítésű 

italpor

  15448 
Vanília-ízesítésű 

italpor

  22138 
Csokoládé-

ízesítésű italpor

PRÉMIUM  
TÁROLÓ 
2799,- 

ha megvásárolja  
bármely ízesített

italport

A képen olyan tápanyagok is láthatóak, amelyeket az Ízesített italpor 
nem tartalmaz.
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 a Wellness-szelet csokoládédarabokkal
100%-osan természetes, egészséges és tápláló 
fehérjeszeletek. Fokozzák az energiát, fehérjékben 
és rostokban gazdagok, alacsony a glikémiás indexük. 
Minden csomag 7 szeletet tartalmaz. 280 g (7x40 g) 
14,28 / g

25385   3999 ,-

 b Wellness-szelet bogyós gyümölcsökkel
100%-osan természetes, tápláló és egészséges 
fehérjeszeletek. Egészségesek, energizáló hatásuk 
van. Gazdagon tartalmaznak fehérjét, rostokat, 
alacsony a glikémiás indexük. Minden csomag 
7 szeletet tartalmaz. 280 g (7x40 g) 14,28 / g

25386   3999 ,-

A WELLNESS-SZELETEK 
IDEÁLIS, energia-fokozó 

nassolnivalók az 
egészségükre figyelők 

számára. Nagyon finomak, 
gazdagon tartalmaznak 

természetes tápanyagokat.

a 

b 
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A Wellness-szeletek nem tartalmazzák a termék mellett található 
képeken lévő összetevőket.

WELLNESS-SZELETEK. TESTSÚLYCSÖKKENTÉS TERMÉSZETESEN ÉS TARTÓSAN.

7 
SZELET EGY 

CSOMAGBAN!

100%-BAN 
TERMÉSZETES

CSAK 

150 
KALÓRIA

LASSAN FELSZÍVÓDÓ 
SZÉNHIDRÁTOK 
hozzájárulnak a 
testsúlycsökkentéshez, mivel 
alacsonyan tartják a vércukor- és az 
inzulinszintet

EGYEDÜLÁLLÓ FORMULA 
az alapvető tápanyagokat ideális 
arányban tartalmazza

MAGAS PROTEIN- ÉS 
ROSTTARTALOM 
hosszú ideig biztosítják a telítettség 
érzését

Bizonyított, hogy egy édesség 
EGÉSZSÉGES IS LEHET!

csak

150
kalória

1 Wellness-szelet 
tápanyagtartalma:

FEHÉRJE 
Mint egy tojásban

ROST 
Mint egy adag zabkásában

ZSÍR 
Kevesebb mint egy teáskanál 
növényi olajban

SZÉNHIDRÁT 
Kevesebb mint egy narancsban

KALÓRIA 
Kevesebb mint egy maréknyi 
olajos magban



1 Wellness-leves 
tápanyagtartalma:

FEHÉRJE 
Mint egy adag túróban

ROST 
Mint egy marék napraforgómagban

ZSÍR 
Mint egy pohár alacsony 
zsírtartalmú tejben

SZÉNHIDRÁT 
Mint egy kisebb burgonyában

KALÓRIA 
Mint egy banánban

PRÉMIUM  
TÁROLÓ 
2799,- 

ha megvásárolja  
bármely ízesített

levesport

A képen olyan tápanyagok is láthatóak, amelyeket a Wellness-levespor nem 
tartalmaz.

EGÉSZSÉGES ÉTEL 
MÁSODPERCEK ALATT!

Wellness-leves

21
ADAGOT 

TARTALMAZ

CSUPÁN

76
KALÓRIA

5656



 Wellness-levesporok
Egészséges és finom, 100%-ban természetes összetevőket 
tartalmazó levespor. Optimális tápanyag-összetétel három 
fehérjeforrásból. Alacsony zsírtartalmú étel repcemagolajjal. 
Biológiailag nem aktív táplálék-kiegészítő. Adagolása: 
keverjen simára 2 evőkanál levesport (28 g vagy 0,5 dl)  
220 ml forró (forrásban lévő) vízzel. 21 adagot tartalmaz. 
Kétféle ízesítésben kapható. 420 g  21,43/ g

8999 ,-

NEM TARTALMAZ glutént, mesterséges 
színezéket és tartósítószert. 

Együttműködésünk a Vegan Society-vel 
garantálja, hogy az ízesített levesporokban 
felhasznált alapanyagok és a késztermék 

nem tartalmaz állati eredetű összetevőket.

21
ADAG

A Wellness-levesporból készült levesek az 
egészséges táplálkozás tökéletes részei a 
shake-ekkel és a Wellness-szeletekkel. 
Tápanyagban gazdag ételek, segítenek a 
testsúly megtartásában.

  28583 Paradicsom- 
és bazsalikom-ízesítésű 

levespor

  28584 
Spárga-ízesítésű 

levespor

WELLNESS ELŐFIZETÉSI
PROGRAM

Minden 4. levespor vagy 
ízesített italpor

INGYENES
Részletekért forduljon a
Szépségtanácsadójához

W
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IMMUNRENDSZER
• A-, C-, D-vitamin
• Cink, szelén
• Omega 3-zsírsav

SZEMEK
• A-vitamin, riboflavin
• Cink
• Omega 3-zsírsav

CSONTOK ÉS FOGAK
• D-, K-vitamin
• Kalcium, magnézium

ENERGIA ÉS IZMOK
• B-vitamin-komplex
• Kalcium, magnézium
• Vas, króm

AGY ÉS IDEGRENDSZER
• Omega 3
• B-vitamin-komplex
• Jód, cink

SVÉDORSZÁGBAN FEJLESZTVE

3 ÉVES 
KORTÓL

b Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-
kiegészítő citromízesítéssel
Omega 3-zsírsavtartalmú halolaj citromízesítéssel. 
Alapvető fontosságú zsírsavakat tartalmaz, amelyek 
fontosak a gyermekek megfelelő növekedéséhez és 
fejlődéséhez. Javasolt bevitel: naponta 5 ml. 3 éves 
kortól. 105 ml. 40,94/ ml
22467   4299 ,- 

a WellnessKids multivitamin és 
ásványi anyagok étrend-kiegészítő 
rágótabletta gyerekeknek
3-9 éves gyermekeknek napi egy tabletta, 
10 éves kortól napi 2 tabletta szedése 
javasolt. 21 tabletta x 1,1 g 
28241   2499 ,- 

a 

b 

Wellness 

előfizetési program

Minden 4. 

WellnessKids termék 

ingyenes!
Részletekért forduljon a 

Szépségtanácsadójához

 Szeretné, hogy 
gyermeke 

TELJES ÉLETET 
éljen? 

 seyleh a sotnof arámázs kemreyg nedniM 
táplálkozás. Különösen fontos a vas, 

a  magnézium és a B-vitamin-komplex bevitele, 
amelyek csökkentik a fáradtságérzetet játék 

közben a szabadban. 

FOLYÉKONY
ÁLLAGÚ 
FORMULA,
EGYSZERŰ
BEVITEL!

A WELLNESSKIDS HATÉKONYSÁGA

5858



FOLYÉKONY
ÁLLAGÚ 
FORMULA,
EGYSZERŰ
BEVITEL!

Öregedésgátló 
hatás, belülről
Csökkenti a finom vonalak 
és a ráncok megjelenését, 
fokozza a bőr hidratáltságát 
és rugalmasságát

Egészségesebb ízületek 
és szív-érrendszer - 
mindenkinek
Kiváló minőségű, természetes 
és fenntartható forrásból 
származó Omega 3-zsírsavak, 
amelyek számos pozitív 
hatással bírnak az egészségre és 
a szépségre.

Vastagabb hajszálak, 
erősebb körmök
Látható eredmény akár 

3 hónapon belül. 
Próbálja ki ön is!

Kiegyensúlyozott formula 
vitaminokkal és ásványi anyagokkal, 
nőknek és férfiaknak
• Óvja az egészségét
• Erősíti az immunrendszert

a 

b 

d 
e 

 a Astaxanthin-tartalmú étrend-kiegészítő kapszula
Astaxanthint és feketeáfonya-kivonatot tartalmaz. Ez a két összetevő segít 
megőrizni a bőr természetes szépségét, növeli az izmok teljesítményét és 
egészségesebbé teszi a szív- és érrendszert. 30 napi adag. 1 havi adag 

25414   4999 ,- 

 b Omega 3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő kapszula
Kiváló minőségű, Omega 3-ban gazdag halolajat tartalmaz, amelynek EPA- 
és DHA-zsírsavai simábbá teszik a bőrt, és gondoskodnak a bőr megfelelő 
hidratáltságáról, pozitívan hatnak az agyműködésre, a szív- és érrendszerre. 
30 napi adag. 1 havi adag. 

15397   4999 ,- 

c Étrend-kiegészítő L-cisztein-
tartalommal
Csökkenti a hajhullás mértékét, a haj 
és a köröm számára nélkülözhetetlen 
tápanyagokat tartalmaz. Hatására a haj 
dúsabbnak és vastagabbnak látszik. 
Erősíti a körmöket. Szedjen napi két 
tablettát legalább három hónapon 
keresztül. 42 tabletta x 730 mg. 

28507   4999 ,- 

 d Multivitamin és 
ásványi anyagok 
étrend-kiegészítő 
tabletta férfiaknak
Vitaminok és ásványi 
anyagok hatékony 
kombinációja férfiak 
számára kifejlesztve. 2 
havi/60 napi adag. 74,66/ g

22795   3999 ,- 
 e Multivitamin és 
ásványi anyagok 
étrend-kiegészítő 
tabletta nőknek
Vitaminok és ásványi 
anyagok hatékony 
kombinációja nők számára 
kifejlesztve. 2 havi/60 napi 
adag. 62,91/ g

22794   3999 ,- 

c 
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• Javul a szervezet védekező képessége 
• Csökken a gyulladások előfordulásának gyakorisága

IMMUNRENDSZER

SZÍV
•  Javítja a koleszterinszintet, és kedvezően  

hat a szív állapotára

Jellemzői:
•  Fokozza a bőr hidratáltságát és rugalmasságát
•  Csökkenti az UV-sugarak káros hatását és a ráncok 

megjelenését

BŐR

LÁTÁS

IZMOK ÉS ÍZÜLETEK
•  Javítja az ellenállóképességet és fokozza az erőnlétet
• Csökkenti a gyulladást és az izomlázat

VITALITÁS
• Csökken a fáradtságérzet

• Megnövekedett UV-védelem 
• Kevésbé fáradt szemek

6060



55%
Fokozza az 
erőnlétet és 
javítja az ellenálló-
képességet2)

Wellness-csomag. Egészség és szépség egy tasakban.

53%
Csökkenti a finom 
vonalak és a ráncok 
megjelenését1)

FIATALOSABB 
MEGJELENÉS 
SVÉD MÓDRA!

Részletekért forduljon a 
Szépségtanácsadójához

Wellness 
előfizetési program

Minden 4. 
Wellness-csomag 

INGYENES
 a 

 b 

 a Wellness-csomag nőknek
21 tasak. Egy tasak tartalma: Omega 3-zsírsavtartalmú 
étrendkiegészítő kapszula: 2 db kapszula; Svéd 
antioxidáns plusz étrend-kiegészítő kapszula (astaxanthin 
és feketeáfonya-kivonat): 1 db kapszula; Multivitamin és 
ásványi anyagok nőknek tabletta: 1 db tabletta. 21 db 
tasakot tartalmaz. 105,02 / g
22791   7499 ,- 
 
b Wellness-csomag férfiaknak
21 tasak. Egy tasak tartalma: Omega 3-zsírsavtartalmú 
étrendkiegészítő kapszula: 2 db kapszula; Svéd 
antioxidáns plusz étrend-kiegészítő kapszula (astaxanthin 
és feketeáfonya-kivonat): 1 db kapszula; Multivitamin és 
ásványi anyagok férfiaknak tabletta: 1 db tabletta. 21 db 
tasakot tartalmaz. 105,02 / g
22793   7499 ,- 

1)Yamashita, E - Astaxanthint tartalmazó étrend-kiegészítő 
hatása a bőr állapotára. Karotinoid tudomány, 10-es kiadás, 
2006.

2)Malmsten C L. Az astaxanthinban gazdag vörös algát 
tartalmazó étrend-kiegészítők fokozzák az erőnlétet és javítják 
az ellenállóképességet. Férfi egyetemisták bevonásával, dupla 
vak placebo-kontrollos vizsgálat alapján. Karotinoid tudomány, 
2008; 13: 20-22.

A WELLNESS-CSOMAG 
EGY TASAKJA 
biztosítja a szükséges napi 
tápanyagokat: 
1 x Astaxanthin tartalmú 
étrend-kiegészítő kapszula 
2 x Omega 3-zsírsav-
tartalmú kapszula 
1 x Multivitamin és ásványi 
anyagok tabletta
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„Sok évvel ezelőtt az Igelösa Táplálkozás-tudományi Intézetben 
kifejlesztettünk egy tápanyagokban gazdag formulát, 
hogy tüdőbeteg páciensek számára optimális mennyiségű 
tápanyagokat biztosíthassunk és elősegíthessük gyorsabb 
felépülésüket. A Wellness Protein Blend fehérjepor az eredeti, 
ízesítetlen formula, amelyet fogyaszthat szószokba, más ételekbe 
vagy akár különböző levesekbe keverve. Az optimális mennyiségű 
tápanyagok fogyasztásának ideális, „klasszikus" módja."

– Vezető professzor 
Stig Steen, MD, PhD

FEDEZZE FEL A STIG STEEN ÁLTAL 
FEJLESZTETT INNOVATÍV FEHÉRJEPORT

TÖBB ÉVES ORVOSI KUTATÁS 
ÉS INNOVATÍV TUDOMÁNYOS 
FEJLESZTÉS
Stig Steen professzor eredeti 
formulájának fejlesztését több éves 
intenzív kutatás előzte meg. Olyan 
tápanyagokban gazdag formulát 
szerettek volna létrehozni, amely 
elősegíti súlyos tüdőbeteg páciensek 
felépülését műtét után. 
1998-ban Stig Steen professzor 
megalapította az Igelösa Táplálkozás-
tudományi Intézetet, hogy élenjáró 
kutatásokat végezzenek a szív- és 

tüdő-transzplantációk, a táplálkozás 
és az életmód terén. 2007-ben 
Igelösa lett a Wellness by Oriflame 
otthona, a Wellness by Oriflame 
Ízesített italporok és a Protein Blend 
fehérjepor egyedülálló formulájának 
születési helye.
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉLETÉRT 
Igelösa-ban sebészek és professzorok 
együtt dolgoznak azon, hogy újabb 
formulákat fedezzenek fel az 
emberek egészségének megőrzésére 
és elősegítésére.  Minden kutatást 
Stig Steen vezet, aki hatékony 

termékek és programok fejlesztésén 
dolgozik, hogy megelőzze és kezelje 
a szív- és érrendszeri betegségek, 
a cukorbetegség és az elhízás 
kialakulását.

Bemutatjuk a Wellness Protein Blend fehérjeport, Stig 
Steen professzor eredeti formuláját, amelyet azért 
fejlesztett, hogy biztosíthassa páciensei 
tápanyagigényét. Az egyedülálló, kiváló minőségű fehérjepor 
fehérjék és élelmi rostok keveréke, ideális a napi  
tápanyag-szükséglet biztosítására.
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  Wellness Protein Blend fehérjepor
Egészítse ki napi étkezését a fehérjeporral, amely a 
szervezet számára fontos, esszenciális, tejből, tojásból és 
borsóból származó aminosavakat és almából, 
csipkebogyóból és cukorrépából nyert élelmi rostokat 
tartalmaz. Az ízesítetlen por nem tartalmaz hozzáadott 
cukrot és édesítőszert. Fogyassza kedvenc ételéhez vagy 
italához keverve. Svédországban fejlesztve. 378 g 23,81/ g

29065
8999 ,- 

ÚJ!

A TUDOMÁNY KÉSZÍTETTE KIVÁLÓ  
MINŐSÉGŰ TÁPANYAG, MINDENNAP 

Minden 4. Wellness Protein Blend fehérjepor 

INGYENES!
Részletekért forduljon a Szépségtanácsadójához

21 
ADAG

Ízesítetlen 
nem tartalmaz 

hozzáadott cukrot  
és édesítőszert

Golden alma: magas a rost- 
és C-vitamin-tartalma

Borsófehérje: nem tartalmaz 
koleszterint és laktózt

Csipkebogyó: élelmi rostok 
és C-vitamin természetes 
forrása

Cukorréparost: természetes, 
élelmi rostokban gazdag, 
gluténmentes

Tejsavó fehérje: teljes értékű 
fehérjeforrás tejből

Tojás: kiváló minőségű, 
természetes fehérjeforrás
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Sütőtök leves
 
4 személyre
 
HOZZÁVALÓK:
1 kg sütőtök
1 teáskanál fahéj
1 evőkanál méz
2 teáskanál repcemagolaj
1 l víz
200 ml kókusztej vagy alacsony kalória tartalmú főzőkrém 
vagy tejszín
1 teáskanál só
1/2 teáskanál fehér bors
Egy egész narancs leve
4 evőkanál alacsony zsírtartalmú natúr joghurt
2 adagolókanál Wellness Protein Blend fehérjepor

ELKÉSZÍTÉS:
Hámozza meg és szeletelje fel a sütőtököt. Melegítse meg 
az olajat egy edényben és puhulásig főzze a zöldségeket 
(körülbelül 10 perc). Adja hozzá a vizet, a kókusztejet, a sót 
és a fehér borsot, és főzze lassú tűzön további 20 percig. 
Keverje össze a Wellness Protein Blend fehérjeport 100 
ml vízzel, majd adja a leveshez. Turmixolja össze a tálban 
lévő összetevőket a hozzáadott narancslével, fahéjjal és 
mézzel, amíg teljesen sima nem lesz. Adagonként tálalja egy 
evőkanál alacsony zsírtartalmú joghurttal. Pirított tökmaggal, 
fenyőmaggal vagy pirított dióval is díszítheti. Hidegen és 
forrón is fogyasztható.
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Csicseriborsós-zöldséges padlizsán/cukkini
 
4 személyre
 
HOZZÁVALÓK:
2 kisebb padlizsán vagy cukkini
1 teáskanál repce vagy olíva olaj
1 vörös vagy lila hagyma szeletelve, darabolva
1 kaliforniai paprika darabolva
1 sárgarépa
2 gerezd fokhagyna
10 dkg gomba szeletelve
10 dkg csicseriborsó
10 dkg paradicsom darabolva
1/2 teáskanál só
pici fekete bors
curry ízlés szerint
kevés zsírszegény tejszín vagy kókusztej (1 dl)
1 evőkanál friss petrezselyem apróra vágva
1 evőkanál Wellness Protein Blend fehérjepor
3 evőkanál Parmezán vagy bármilyen sovány sajt reszelve

ELKÉSZÍTÉS:
Aprítsa fel a zöldségeket tetszőleges darabokra. A padlizsán 
vagy cukkini közepét kanállal távolítsa el. A darabolt 
zöldségeket forró olajon süsse puhára (a paradicsomon 
kívül mindent). Ízesítse curryvel, sóval, borssal. Az előfőzött 
vagy konzerv csicseriborsót, a darabolt paradicsomot és az 
elkészített főtt/sült zöldségeket keverje össze, majd rakja 
bele a padlizsánba (cukkinibe). Öntse rá a Wellness Protein 
Blend fehérjeporral elkevert tejszínt vagy kókusztejet, szórja 
meg sajttal és tegye be kb. 15-20 percre a sütőbe, és süsse 
aranybarnára. (A Wellness Protein Blend fehérjeport a sajttal 
is összekeverheti).
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www.oriflame.hu

www.youtube.com/oriflamehungary

www.facebook.com/Oriflame20

www.instagram.com/oriflamehungary_official

www.oriflameszepseg.hu
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