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Stein Éva 
Ügyvezető igazgató, 
Magyarország

Szépségtanácsadói ár

Szépségtanácsadói ár

30719 Black

30720
Black Brown

  The ONE 5  
az 1-ben 
WonderLash 
szempillaspirál
8 ml 

  Macaron Love 
szappan
75 g 6,65/ g

33532

  Macaron Love 
kézkrém
75 ml 11,99/ ml

33533

A szépség  és annak kifejezése 
mindenki számára mást 
jelent. Eg y dologban azonban 
mindannyian eg yetértünk 
- a szépség belülről fakad. 
Ha jól érezzük magunkat 
a bőrünkben, azt mások is 
észreveszik, és szépnek látnak 
minket.  
 Az Oriflame termékekkel 
mi is szeretnénk hozzájárulni 
az Ön szépségéhez és stílusos 
meg jelenéséhez. Használatukkal 
magabiztosságot, örömöt és 
boldogságot szeretnénk vinni 
az életébe. Ebben segítsen Ön 
is vásárlóinak fantasztikus 
termékeink ajánlásával!  
 A magabiztosság a sikerből 
is fakad, mint a romániai 
Loredana Iordache életében, 
aki nemrég ünnepelte Gyémánt 
Direktor címének elérését a 
Gyémánt Napokon Varsóban, 
Leng yelországban. Szeretettel 
gratulálunk! A Loredana-val 
készült interjút kiadványunk 
10-11. oldalán olvashatja el. 
 
Sikeres kampány-időszakot 
kívánok!

Kétoldalú applikátorának és 5 az 
1-ben formulájának köszönhetően 
a szempillaspirál megemeli, íveli, 
dúsabb és hosszabb megjelenésűvé 
teszi, valamint különválasztja  
a pillákat. Ez vásárlóink kedvence!

Őrizze meg kézbőre puhaságát az édes, macaron-illatú 
kozmetikumokkal. A limitált kiadású kézkrém és szappan 
Párizs pazar világát hozza el a fürdőszobájába.

A pazar illatokon és trendi dekorkozmetikumokon át  
a bőrápolókig és a Wellness étrend-kiegészítőkig olyan 
termékeket kínálunk Önnek, amelyekkel kívül-belül szépnek 
érezheti magát. Ne hagyja ki az 5-ös katalógus  
5 legizgalmasabb ajánlatát!

719,-

Szépségtanácsadói ár 199,-

279,-

CSAK 
899,-

CSAK 

249,-

CSAK

349,-

3

Szépségtanácsadói ár

A KATALÓGUS 
LEGJOBB 

AJÁNLATA!

  Eclat Femme  
Eau de Toilette
50 ml 139,98/ ml

30128

Mutassa be vásárlóinak a Eclat Femme Eau de Toilette 
luxus, elegáns illatát. Egy kifinomult, virágos-fás eszencia, 
a nőies stílust kedvelő hölgyek illata.

AZ 5-ÖS KATALÓGUS 5 LEGJOBB AJÁNLATA

1999,-

CSAK

2499,-

4

5
Szépségtanácsadói ár

  Royal Velvet 
bőrfeszesítő 
szemkörnyékápoló 
krém
15 ml 
22815

  Omega 
3-zsírsavtartalmú 
étrend-kiegészítő 
kapszula
1 havi adag. 
15397

A bőr a szemkörnyéken a legérzékenyebb, 
ezért különleges ápolást igényel. A bőrfeszesítő 
szemkörnyékápoló krém feketeírisz-kivonatot 
tartalmaz. Csökkenti a szem alatti sötét karikák 
megjelenését, hatására a bőr fiatalosabb megjelenésű 
lesz.

Sok embernél tapasztalható az Omega 3-zsírsavak 
hiánya. A Wellness by Oriflame Omega 
3-zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő kapszula 
természetes, kiváló tisztaságú, esszenciális zsírsavakban 
gazdag halolajat tartalmaz. Támogatja az agyműködést, 
a szív- és érrendszer egészségét és a bőr állapotát.

799,-

2399,-

CSAK

999,-

CSAK

2999,-

AZ 5-ÖS KATALÓGUS 5 LEGJOBB 
AJÁNLATA

5-ös katalógus, 2-3. oldal

5-ös katalógus, hátsó borító

5-ös katalógus, 24-25. oldal

5-ös katalógus, 98-99. oldal

5-ös katalógus, 18-19. oldal

KÉTOLDALÚ 
KEFÉS 
APPLIKÁTOR
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Amikor vásárlói átlapozzák az Oriflame katalógusait, 
többet találnak benne, mint csupán szépségápolási 

termékeket. Szabadságot, hogy bármikor 
változtathassanak megjelenésükön és jól 
érezzék magukat minden alkalommal és 

helyzetben... hogy szépek legyenek  
a maguk módján.

Psszt!

Az Oriflame nagyon 
büszke arra, hogy 

hölgyek és férfiak millióinak 
segíthetünk az egész világon, 
hogy mindennap szép legyen 
a megjelenésük és jobban 
érezzék magukat. Hiszünk 
abban, hogy a szépség 
mindenki számára mást jelent, és ennek elérése 
különböző módon lehetséges. Mi abban próbálunk 
segíteni, hogy vásárlóink megtalálják a szépséghez 
vezető utat.

TÖBB MINT SZÉPSÉG
Mindannyian mások vagyunk. Ezen különbségek tesznek 
bennünket egyedivé és különlegessé. Mindenkinek, akinek 
megmutatja a katalógust, más igénye van a haj- és 
testápolással kapcsolatban, más az életmódja és más  
a szépségről alkotott nézete. Használja ki ezt a lehetőséget, 
és bátorítsa vásálóit új termékek, új árnyalatok kipróbálására, 
hogy még jobban érezzék magukat a bőrükben.

LEGYEN KÖZVETLEN
A sikeres üzlet egyik legfontosabb alapja a vásárlókkal 
kialakított erős, pozitív kapcsolat. Tudjon meg minél többet 
vásárlója igényéről, hogy hatékonyabban segíthessen a 
termékek választásában. Vásárlói így hűségesek lesznek 
Önhöz, és bizalmas, tartós kapcsolat alakulhat ki velük.  
Legyen közvetlen és barátságos, amikor a vásárlókkal 
találkozik, kerülje a nehezen érthető, a vásárlást hátráltató 
kifejezéseket és hanghordozást. Mutasson érdeklődést, 
tegyen fel célratörő, nyitott kérdéseket, hallgasson 
figyelmesen. 

Tekintse meg 
minden katalógus 

exkluzív ajánlatait! 

ÚJ HAIRX ADVANCED 
HAJÁPOLÓK: 
SZAKÉRETELEM, INNOVÁCIÓ 
ÉS HATÉKONYSÁG 

Ön és vásárlói mindennap szép és ápolt hajat 
szeretnének. Ugyanakkor a környezet negatív hatásai 

és a szennyeződések fakóvá teszik és károsítják a 
hajszálakat. A probléma kezelésére mi tudjuk a megoldást!

AZ ORIFLAME INNOVÁCIÓJA 
Minden HairX Advanced hajápoló termék szójababból és 
pórsáfrányolajból nyert fitotápanyagokat tartalmaz 
Phytonutrients Komplex formájában. A természet erejéhez 
hasonlóan védi, táplálja és regenerálja a hajszálakat kívül és belül. 
 
• SZÓJABAB: A fehérjék a hajszálak szerkezetének legfőbb 
elemei. Ezért használtuk fel a formulában a fehérjében gazdag 
szójababkivonatot, amely a hajszálakba szívódik, így fejti ki hatását. 
 
• PÓRSÁFRÁNY:  A pórsáfrányból nyert olaj linolsavat tartalmaz, 
amely egy a hajban természetes módon előforduló lipid. Ez a lipid 
felelős a haj szerkezetének egészségéért, hatására erősebb és 
ellenállóbb lesz a haj. 

AZ ÚJ HAIRX ADVANCED HAJÁPOLÓK 
A HairX hátterében a professzionális szakértelem, 
a tudomány és a hatékonyság áll. 2009 óta fejlesztjük és 
tesszük még hatékonyabbá a HairX hajápolók formuláját.  
Az új HairX termékek fitotápanyagokat tartalmazó 
Phytonutrients Komplexet tartalmaznak, amely fokozza a haj 
természetes szépségét, táplál és kondicionál.

Az ÚJ HairX Advanced hajápolók között 
mindenki megtalálhatja a haj igényének és 
típusának megfelelő terméket károsodott, fakó vagy  
tartás nélküli, lelapult hajra - mindez már a múlté!

ÚJDONSÁG: 
•  Phytonutrients Komplex: Fehérjében és lipidekben 

gazdag összetevő, a haj szerkezetében természetes 
módon előforduló fehérjékhez és lipidekhez hasonló 
felépítéssel. Kivételes, természetes növényekre jellemző 
hajvédő tulajdonsággal, tápláló és hidratáló hatással.

•  Egyedi összetevők: Minden termékcsalád egyedülálló, a 
haj speciális igényének és típusának megfelelő összetevőt 
is tartalmaz.

•  Továbbfejlesztett dizájn és illat: Az áttekinthetőbb 
címkézésnek köszönhetően egyszerűbb megtalálni  
a haj számára szükséges terméket. Üde illata mindenkit 
elbűvöl.

SZÉPSÉG, AMILYENNEK ÉN SZERETEM ÚJDONSÁG AZ 5-ÖS KATALÓGUSBAN

Szépség,
ami lyennek 

ÉN SZERETEM



FESTETT HAJRA

KÁROSODOTT HAJRA

VÉKONY SZÁLÚ HAJRA

ELVÉKONYODÓ HAJSZÁLAKRA

6 7

IMÁDNI FOGJA...HA SZERETTE... FŐBB HATÁS FŐBB JELLEMZŐ ÖSSZETEVŐK

+
FITOTÁPANYAGOK  

erejével

A CERAMIDE KOMPLEX 
megőrzi a haj hidratáltságát és megtartja 
fehérjeszintjét, hatására fényesebb, simább 

és ellenállóbb lesz a haj.

FITOTÁPANYAGOK  
erejével

A MIKROKERATIN 
védi, revitalizálja és egészségesebb 
megjelenésűvé teszi a hajszálakat.

+

FITOTÁPANYAGOK  
erejével

FITOTÁPANYAGOK  
erejével

FITOTÁPANYAGOK  
erejével

COLOUR 
REFLECTION SYSTEM 

összetevője visszaveri a fényt, így fokozza  
a haj színének ragyogását.

UV-SZŰRŐJE  
védi a haj színét a fakulástól.

+

+

+

+

  HairX Advanced Care hajdúsító 
sampon 250 ml 32888

  HairX Advanced Care Volume 
Lift hajdúsító szárazsampon 
150 ml 32892

  HairX Advanced Care Volume 
Lift hajdúsító balzsam 200 ml 
32891

  HairX Advanced Care Ultimate 
Repair regeneráló tápláló 
sampon 250 ml 32875

  HairX Advanced Care Ultimate 
Repair regeneráló tápláló 
balzsam 200 ml 32878

  HairX Advanced Care Ultimate 
Repair regeneráló tápláló 
hajmaszk 200 ml 32881

  HairX Advanced Care Ultimate 
Repair regeneráló tápláló 
hajvégápoló szérum 30 ml 32882

  HairX Advanced Care Colour 
Reviver sampon festett hajra 
250 ml 32883

  HairX Advanced Care Colour 
Reviver balzsam festett hajra 
200 ml 32885

  HairX Advanced Care Colour 
Reviver hajmaszk festett hajra 
200 ml 32887

  HairX Advanced Care Activator 
Fortifying hajerősítő sampon 
250 ml 32894

  HairX Advanced Care Activator 
Fortifying hajerősítő spray 150 ml 
32895

  HairX Advanced Care Activator 
Fortifying fejbőrápoló tonik 
100 ml 32897

  HairX Advanced Care 
Gloss&Moisture hidratáló 
sampon 250 ml 32900

  HairX Advanced Care Gloss & 
Moisture öblítést nem igénylő 
hajápoló spray 200 ml 32901

  HairX regeneráló 
hajvégápoló szérum 30 ml 
26674

  HairX regeneráló hajápoló 
maszk 200 ml 26673

  HairX regeneráló balzsam 
200 ml 26671

  HairX hajdúsító sampon 
250 ml 26670

  HairX balzsam festett hajra 
200 ml 26672

  HairX öblítést nem igénylő 
kezelés festett hajra 150 ml 
26677

  HairX sampon festett hajra 
250 ml 26666

  HaiX öblítést nem igénylő 
hajdúsító balzsam 150 ml 
26675
  HairX hajdúsító szárazsampon 
150 ml 26676

  HairX Advanced NeoForce 
sampon 200 ml 31140

  HairX Advanced NeoForce 
fejbőrápoló tonik 100 ml 
31141

  HairX Advanced NeoForce 
hajerősítő spray 150 ml 31142

HA SZERETTE A HAIRX TERMÉKEKET,  
AZ ÚJ HAIRX ADVANCED CARE  
HAJÁPOLÓKAT IMÁDNI FOGJA

ÚJDONSÁG AZ 5-ÖS KATALÓGUSBAN

NORMÁL ÉS SZÁRAZ HAJRA
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Vékony szálú, lelapult hajra: dús hatást 
nyújtanak és tartást adnak a hajnak
Tartós hatást nyújtanak, hatásukra a a vékony szálú 
haj dúsabbnak és vastagabbnak látszik. A tövektől 
kiindulva emelik meg, de nem nehezítik el a hajat. 
Ceramiddal az erősebb és fényesebb hajért.

Igénybe vett, töredezett hajra: 
regenerálják, revitalizálják és 
megújítják a hajat.
A hajkárosodás 7 jelére hatnak: szárazság, 
töredezés, töredezett hajvég, elvékonyodás, 
kócosodás, fakóság és nehéz kezelhetőség.  
A fakó, szalmaszerű haj rugalmasabb, fényesebb 
és egészséges megjelenésű lesz. A mikrokeratin 
védi, revitalizálja a hajat, és kezelés nyújt  
a hajkárosodás 7 jelére.

Festett hajra: Élénkítenek, védenek, 
hosszan megőrzik a haj színét.
Megőrzik a festett vagy színezett haj fényét  
és ragyogását, csökkentik a fakulás mértékét. 
Colour Reflection System összetevővel és 
hajvédő UV-szűrőkkel.

Vékony szálú hajra: erősítik és 
stimulálják a hajszálakat.
Csökkentik a hajhullás mértékét, fokozzák a haj 
vitalitását, tartást adnak a hajnak. Hatásukra  
a haj dúsabbnak és vastagabbnak látszik. 
Nyugtató echinacea-val és stimuláló koffeinnel.

Száraz hajra: regenerálják, frissítik, 
hidratálják a hajat, visszaadják fényét.1)

A hajformázószerek használata, a forró 
hajformázók és a kémiai anyagok károsítják  
a hajat. A hajápolók intenzíven hidratálnak, 
visszaadják a fakó, száraz haj fényét1). Hatásukra 
az puhább és simább lesz. Hidratáló hatású 
nátrium hialuronátot tartalmaznak.

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján, a sampon  
és az öblítést nem igénylő spray használata során.

ECHINACEA  
nyugtat 

KOFFEIN 
stimulál

HYALURONIC KOMPLEX  
hidratál és megújít

  HairX regeneráló sampon 
250 ml 26642

Még több új termék hamarosan!
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A B
ISMERJE MEG A SVÉDORSZÁGBAN 
KIFEJLESZTETT WELLNESS RUTIN 
HATÉKONYSÁGÁT
WELLNESS SVÉD MÓDRA

MIÉRT FONTOS A WELLNESS RUTIN?

WELLNESS - EGYSZERŰEN

Az Oriflame Svédország értékeinek esszenciáját szeretné kifejezni a Wellness termékekkel. Svéd eredetünknek 
köszönhetően a természet fontos szerepet játszik termékeink megalkotásában a kiegyensúlyozott életmód és 
táplálkozás biztosítására - természetesen. Az Oriflame a legnevesebb és legelismertebb, a svéd életmódot és 
a legkiválóbb természetes összetevőket tanulmányozó kutatókkal, táplálkozás-szakértőkkel és tudósokkal 
dolgozik együtt, hogy a leghatékonyabb Wellness termékeket kínálhassuk vásárlóinknak. Az eredmény 
a Wellness by Oriflame rutin, amelynek alapját a kiváló minőségű Wellness termékeink képezik.

Mindennap különböző problémákkal szembesülünk: változások a rutinunkban, hangulatunkban és 
táplálkozásunkban. Ezt tovább nehezíti a zsúfolt munkabeosztás, értekezletek és elvárások, a család ellátása és 
a házimunka. Az ezekhez hasonló kihívások az életünk részei, felborítják a mindennapi 
egyensúlyt, a kiszámíthatóságot és a stabilitást. Mindezen problémák mellett hiába szeretnénk megőrizni 
egészségünket a megfelelő táplálkozás biztosításával, néhány fontos tápanyag hiányzik az étrendünkből. Olyan 
tápanyagok, amelyekre a szervezet védekező mehanizmusának megerősítéséhez mindennap szükségünk lenne, 
különösen a mozgalmas életmód és a környezet káros hatásai miatt.

A szükséges napi tápanyag-ellátást biztosító Wellness by Oriflame rutin olyan egyszerű, mint az ABC. 
Az Oriflame gondosan válogatja és a megfelelő arányban kombinálja a termékekben felhasznált, a szervezet 
számára fontos mikro- és makrotápanyagokat. Önnek nem kell mást tenni, mint mindennap szedni azokat. 
Legyen a rutin alkalmazása olyan természetes, mint a fogmosás - így a legjobb úton halad az egészséges 
életmód, a jó közérzet és a csodás megjelenés felé.

A HIÁNYZÓ 
TÁPANYAGOK PÓTLÁSA

BIZTOSÍTSA 
SZERVEZETE ERŐNLÉTÉT

Fokozza erőnlétét és energiáját kiváló 
minőségű makrotáoanyagokkal: az Ízesített 

italporokban és a Protein Blend 
fehérjeporban megtalálható fehérjével és 

rostokkal. A fehérjék elősegítik a szervezet 
sejtjeinek megújulását,  a rostok tartós 

energiát nyújtanak. 

CÉLTUDATOS 
TÁPLÁLKOZÁS

A táplálkozás alapja esszenciális 
mikrotápanyagokkal: vitaminokkal, 

ásványi anyagokkal, Omega 3-zsírsavakkal és 
astaxanthinnal. Ezeket mindennap szedheti, 
így aktivizálhatja szervezetének működését, 

pótolhatja a hiányzó tápanyagokat és 
erősítheti immunrendszerét. A Wellness-

csomag mindezen esszenciális tápanyagokat 
tartalmazza, praktikus egy napi adagot 

tartalmazó tasakokban.

Mindenkinek vannak az egészségével 
kapcsolatos egyéni igényei, amely az életkor, 

az életmód és a szervezet általános 
állapotának függvényében változhat. 
Az egészséggel kapcsolatos célok 
elérésében fontos szerepet játszik 

a megfelelő táplálkozás.

C
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S 
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N

Wellness-csomag 
nőknek és férfiaknak

Wellness-szeletek 
és -levesporok

Protein Blend 
fehérjepor és Ízesített 
italporok

ÉRTEND-
KIEGÉSZÍTŐ A HAJ 
ÉS A KÖRÖM 
EGÉSZSÉGÉÉRT
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GYÉMÁNT NAPOK

GYÉMÁNT NAPOK

Hogy érezted magad a Gyémánt 
Napokon?

a Niklastól kapott díj,  
a speciális spa-kezelés,  
a professzionális fotózás és  
a látogatás a varsói gyárban. Minden 
varázslatos volt! 
 
A legemlékezetesebb pillanat  
a vacsora volt Niklas Frisk - alelnök 
és vezető, Közép-Európa - 

otthonában. Először nagyon izgultam. 
Azt hittem, hogy egy hivatalos vacsora 
lesz, de egy közvetlen este volt, sokat 
beszélgettünk, nevettünk, és 
megosztottuk egymással álmainkat. 
Szeretném megköszönni Niklasnak és 
családjának a csodálatos élményt!

a fejlődni akarás. Könnyedén 
alkalmazkodom a kihívásokhoz. 
Szeretek új dolgokat kipróbálni, addig 
nem adom fel, amíg a célomat el nem 
érem.

GRATULÁLUNK, 
LOREDANA  
IORDACHE! 

2017. november 27-én és 28-án Loredana 
Iordache-t üdvözöltük Romániából Varsóban, 
a Gyémánt Napokon. Egy csodálatos 
esemény volt, amelyen együtt ünnepeltük  
és ismertük el a legújabb Gyémánt káprázatos 
ragyogását és sikerét! Tudjon meg többet 
Loredana-ról, és ismerje meg sikerének 
történetét.

A Gyémánt Napokon eltöltött két nap 
maga volt az álom! Minden csodálatos volt! 
A repülőtéri fogadtatástól kezdve éreztem 
a kényeztetést és a szeretetet. Az 5-csillagos 
Bristol Hotelben szálltunk meg, limuzinnal 
vittek minket a belvárosba. Vörös szőnyegen 
kísértek a regionális irodába, ahol egy 
különleges tortával vártak. Nagyon izgultam  
a bemutatkozáskor, de ezt feledtette  

Annak ellenére, hogy 17 éve vagyok 
az Oriflame-nél, nem vagyok 
teljesen elégedett az 
eredményeimmel. Tudom, hogy 
többre lennék képes, és gyakran úgy 
érzem, hogy értékes időt veszítek. 
Úgy érzem, a legsikeresebb 
döntésem az volt, amikor 
csatlakoztam ehhez az üzlethez.  
Ez egy életmód, nem csak munka.

A motivációm folyamatosan 
változott az évek alatt. Először  
az utazás, a pénz és az anyagi 
juttatások motiváltak. Később 
rájöttem arra, hogy maga a változás 
visz előre, hogy minél többet 
tapasztalhassak az életben. 
Szeretném, ha a vezetőim szeretnék 
ezt az üzletet, ha valóra válnának 
olyan álmaik is, amelyekről álmodni 
sem mernek!

Hiszem, hogy egy vezetőnek fontos 
feladata a csapattagok támogatása, 
professzionális fejlődésük 
elősegítése, és a velük való 
személyes kapcsolattartás. Úgy 
gondolom, ezt sikerült elérnem  
a csapatomban az olyan értékeknek 
köszönhetően, mint az őszinteség, 
felelősségvállalás, pozitív látásmód,  
jó kommunikációs-képesség, mások 
meghallgatása és ösztönzése,  

Azt tanácsolom az új Vezetőknek, hogy 
becsüljék meg az Oriflame értékeit, és 
alkalmazzák az új technológiák nyújtotta 
lehetőségeket, amelyek régebben nem 
voltak elérhetőek. Nagy segítséget 
nyújtanak a munkánkban! Végezetül  
a legfontosabb, hogy merjenek álmodni, 
határozzák meg céljaikat, és addig 
dolgozzanak, amíg azokat el nem érik.

Úgy gondolom, csapatomat 
elsősorban a személyes minta 
motiválja. Nem kérhetek tőlük olyat, 
amit én magam nem tennék meg. 
Ezért először megmutatom, hogy mit, 
hogyan kell elvégezni, majd együtt 
tesszük ugyanezt. Hiszek  
a csapatomban, a bennük rejlő 
lehetőségekben. Motiválom és 
bátorítom a tagokat, hiszen ha elérték 
céljaikat, az elégedettség óriási hatással 
bír. Gyakran mondják nekem: „Igazad 
volt, sikerült! Pedig nem voltam biztos 
benne!" 
 
Szeretem a vezetőimet, és gyakran 
elismerem eredményüket, az új címek 
elérését a csapatom előtt. Próbálom 
megversenyeztetni a csapattagokat, így 
ösztönözve őket még jobb 
teljesítményre és eredményre.

Csak most értettem meg igazán, milyen 
nagyszerű az Oriflame! Szeretnék továbbra is 
segíteni másoknak, hogy megváltoztathassák az 
életüket. Szeretném, ha Vezetőim fejlődnének. 
Szeretném, ha minél több Gold Direktor lenne 
a csapatomban, akik folyamatosan újabb 
szinteket érnek el, és akikkel együtt vehetek 
részt a Gold Konferenciákon. 
 3 éven belül a TOP 15 között leszek KÖZÉP-
EURÓPÁBAN. El fogom érni az Executive 
Direktor címet. Szeretnék résztvenni a 
Gyémánt és az Executive Konferenciákon,  
és 4 szabadhelyet szeretnék! 
 Sikereim eléréséhez szeretnék köszönetet 
mondani a Jonas és Robert af Jochnick 
testvérpárnak, hogy megalapították ezt  
a csodálatos vállalatot; Niklas Frisk-nek  
a Gyémánt Napokért; a romániai menedzsment 
csapatának a támogatásért; szponzoromnak 
Sofia Enache-nek, aki bevezetett ebbe az 
üzletbe! A legfontosabb számomra a csapatom, 
akiket hatalmas köszönet és szeretet illet.  
Ezt a címet csak velük érhettem el!

Köszönjük,  Loredana, az inspiráló bemutatkozást. 
Hamarosan újabb izgalmas beszámolókkal 
jelentkezünk a Gyémánt Napokról!

Egy valódi 
ragyogó 
gyémánt!

Loredana a férjével együtt ünnepelt. 

Loredana megmutatja a Gyémánt díjat. 

Mi a sikered titka?

Mi motivál téged, mint Vezetőt  
a növekedésben és a fejlődésben?

Hogyan motiválod a csapatodat?

Mik a terveid most, hogy elérted  
a Gyémánt Direktor szintet? Mi az 
álmod?

Melyek egy Vezető legfontosabb 
értékei?

Mit tanácsolnál új, fejlődni kívánó 
Vezetőknek?



MINDEN KOROSZTÁLY számára ajánlott40 év fölött ajánljuk 50 év fölött ajánljuk

12 13

DOLGOZZON TÖBB KATALÓGUSSAL ÉS TERMÉKMINTÁVAL 

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

AKTUÁLIS  
KATALÓGUS

6-OS KATALÓGUS 
RENDELÉSI KÓDOK:

1 DB KATALÓGUS 
644005 320,- 
3 DB KATALÓGUS 
644305 590,- 
5 DB KATALÓGUS 
644825 790,- 
20 DB KATALÓGUS 
644845 3000,- 
5 DB 5-ÖS +  
5 DB 6-OS 
KATALÓGUS 
644485 1540,-

ÉRTÉKESÍTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK

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

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

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

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

  Koncentrált 
sejtmegújító elixír 
gyémántporral - 
termékminta 1,5 ml 
13926

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

  Royal Velvet 
regeneráló éjszakai 
krém - termékminta 
1,5 ml 21552

  Royal Velvet 
bőrfeszesítő 
szemkörnyékápoló 
krém - termékminta 
1 ml 21553

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

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

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

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

  NovAge Time 
Restore regeneráló 
éjszakai krém - 
termékminta 1,5 ml 
35333

  NovAge Time 
Restore regeneráló 
nappali krém SPF 15 
- termékminta 
1,5 ml 35332

  NovAge Ultimate 
Lift lifting-hatású 
kontúrozó éjszaki 
krém - termékminta 
1,5 ml 35331

  NovAge Ultimate 
Lift lifting-hatású 
szérum - 
termékminta 1,5 ml 
35329

  NovAge Ultimate 
Lift Advanced 
lifting-hatású 
nappali krém SPF 15 
- termékminta 
1,5 ml 35328

  NovAge Bright 
Sublime Advanced 
bőrhalványító 
éjszakai krém - 
termékminta 1,5 ml 
35340

  NovAge Bright 
Sublime Advanced 
bőrhalványító 
nappali krém SPF 20 
- termékminta  
1,5 ml 35339

  NovAge Men 
szemkörnyékápoló 
zselé - termékminta 
1 ml 35232

  NovAge Men 
tisztító és radírozó 
arclemosó 3 ml 
35231

  NovAge Men 
Intenzív 
öregedésgátló 
zselés arcápoló 
lotion - 
termékminta 1,5 ml 
34612

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

  NovAge Ecollagen 
ránctalanító 
éjszakai krém minta 
1,5 ml 32093

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

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

29446
SZETT KÓD:SZETT CSAK

Katalógus ár

NÖVELJE ÜZLETÉT NOVAGE ARCÁPOLÓKKAL

NOVAGE SZETTEK
Szeretné üzletét magasabb szintre emelni? Ajánlja a szetteket minél több 
vásárlójának. A kiváló hatékonyságú arcápolók használatával hűségesek lesznek a 
termékekhez és Önhöz, megismétlik vásárlásaikat, ezáltal Ön több pénzt kereshet.

28968
SZETT KÓD:

28972
SZETT KÓD:SZETT CSAK

Katalógus ár

SZETT CSAK

Katalógus ár

MOST 100 BÓNUSZ PONTMOST 100 BÓNUSZ PONT

22499,-22499,-

28970
SZETT KÓD:SZETT CSAK

Katalógus ár

MOST 60 BÓNUSZ PONT

13499,-

20 év fölött ajánlott

28971
SZETT KÓD:SZETT CSAK

Katalógus ár

MOST 76 BÓNUSZ PONT

16999,-

30 év fölött ajánljuk

SZETT KÓD:SZETT CSAK

Katalógus ár
28969

MINDEN KOROSZTÁLY számára ajánlott

19999,-
MOST 89 BÓNUSZ PONT

20%
EXTRA 

BÓNUSZ 
PONT

BÁRMELY 
TERMÉK

NOVAGE  
ARCÁPOLÓ 

TERMÉKMINTÁK

ARCÁPOLÓ 
TERMÉKMINTÁK79,-

12999,-
MOST 58 BÓNUSZ PONT

  Optimals Hydra 
Matte mattító 
bőrkiegyensúlyozó 
arcápoló folyadék 
zsíros bőrre - 
termékminta 1,5 ml 
34434

1 DB KATALÓGUS 
644006 320,- 
3 DB KATALÓGUS 
644306 590,- 
5 DB KATALÓGUS 
644826 790,- 
20 DB KATALÓGUS 
644846 3000,-



30752 
Satin 
Beige

30753 
Creamy 
Nude

30754 
Pink 

Nude

30755 
Pearly 
Pink

30756 
Rose 
Petal

30760 
Fuchsia 
Divine

30757 
Peach 
Pink

30758 
Lucent 
Pink

30759 
Raspberry 

Blush

30761 
True 
Red

30765 
Copper 
Shine

30762 
Red 

Fatale

30763 
Muted 
Plum

30764 
Lavender 

Lustre

30766 
Cherry 
Love
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AJAKRÚZS TERMÉKMINTA CSAK 49,-/DB

34256
Porcelain

34255
Vanilla

34257
Fair 

Nude

34258
Nude 
Pink

34259
Light 
Ivory

34260
Natural 
Beige

  Ascendant EdT minta 1 ml 
11037

  Flamboyant Eau De Toilette illatminta 1 ml 
19642

  Eclat Homme Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
30321

  Be the Legend Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
30557

  Glacier Rock Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
31144

  Eclat Homme Sport EdT - illatminta 1 ml 
31235

  Excite Force EdT minta 1 ml  
31638

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

  Eclat Lui Eau de Toiette - illatminta 1 ml 
32951

  Glacier Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
8350

  Excite by Oriflame Eau de Toilette minta 1 ml 
15561

  Friends World Eau de Toilette férfiaknak - illatminta 1 ml 
33383

  Possess Man Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
31824

  Paradise Man Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32996

  Signature Eau de Toilette minta 1 ml 
12191

  S8 Night Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
15182

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

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

  So Fever Him Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
31073

  Incognito for him Eau de Toilette illatminta 1 ml 
32541

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

  Venture Beyond Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32800

  The ONE Disguise Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33412

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

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

  Volare Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
30044

  So Fever Her Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
31100

  Wonderflower Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
31350

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

  Volare Gold Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33449

  Sublime Nature Tuberose Parfum - illatminta 1 ml 
33414

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

  Sublime Nature Tonka Bean Parfum - illatminta 1 ml 
33417

  Giordani Gold Essenza Parfum - illatminta 1 ml 
31817

  Amazing Paradise Eau de Parfum illatminta 1 ml 
32505

  Divine Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
11357

  Amber Elixir EdP - illatminta 1 ml 
11365

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

  Divine Idol Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
31295

  Amber Elixir Crystal Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33045

  Giordani Gold Original Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
32149

  Elvie Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32234

  Eclat Mademoiselle Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
32872

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

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

HÖLGYEKNEK

URAKNAK

ÉRTÉKESÍTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK

  The ONE Colour Stylist 
ajakrúzs - termékminta 
0,5 g  

  Live In Colour Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
34189

ILLATMINTÁK 49,- / DB

  Lucia Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
9491

ALAPOZÓ TERMÉKMINTÁK 49,- / DB

30693 
Fuchsia 
Hype

30695 
Clover 
Haze

30699 
Warm 
Peach

30700 
Coral 

Charisma

30702 
Coral 
Ideal

30709 
VIP 

Beige

30711 
Warm 
Nude

30713 
Vintage 
Rose

32053 
Light 
Rose

32054 
Light 
Ivory

32055 
Rose 
Beige

32056 
Natural 
Beige

31797 
Porcelain

31799 
Light 
Ivory

31801 
Natural 
Beige

31660 
Melted 

Caramel

31661 
Rosewood 

Matte

31662 
Rose 

Parfait

31663 
Fuchsia 
Toffee

31666 
Coral 
Creme

ÚJ!

30487
Clover 
Haze

30489
Raspberry 

Sorbet

30490
Brillant 
Fuchsia

30491
Glazed 
Currant

30492
Red 

Ovation

30493
Trendy 
Berry

30494
Sexy 
Plum

30481 
Lustrous 

Nude

30482
Pink 

Hypnotic

30486 
Vibrant 
Blush

30483 
Rosewood 

Gloss

30484 
Pink 

Dazzle

30485 
Glistening 

Rose

30488 
Violet 
Shine

30495
Cocoa 
Burst

  Giordani Gold 
Iconic ajakrúzs - 
termékminta  

  Giordani Gold 
prémium 
ajakrúzs - 
termékminta 
0,5 g  

  Giordani Gold 
Iconic matt 
hatású ajakrúzs - 
termékminta 
0,5 g  

A termékminták  
nagy segítséget 

nyújtanak abban, 
hogy vásárlói 

kipróbálhassanak új 
árnyalatokat és 

sminkelési  
stílusokat.Psszt!

DEKORKOZMETIKUM TERMÉKMINTÁK

  Giordani Gold Mineral 
tartós alapozó - 
termékinta 1,5 ml  

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

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

  The ONE Extra fényes 
ajakrúzs - termékminta 0,5 g  

30697
Mysterious 

Pink

30698
Cranberry 

Blush

31664
Succulent 

Pink

30705
Red 

Passion

30706
Irresistible 

Red

31665
Taupe 
Delight

31371
Beige 
Suede

31372
Pink 

Delicacy

31373
Frosted 

Rose

31374
Violet 
Dawn

31375
Red 

Attraction

32328
Nude 
Rose

32329
Pink 

Touch

32334
Bright 
Berry

32335
Dusky 
Rose

32336
Forever 

Red

32337
Dark 

Burgundy

  Miss Giordani Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
30400

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

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

  Memories Chasing Butterflies Eau de Toilette illatminta 1 ml 
32675

  Memories Flirting under Fireworks Eau de Toilette illatminta 1 ml 
32676

  Possess The Secret Eau de Parfum - illatminta 1 ml 
33956

  Venture Eau de Toilette illatminta 1 ml 
32502

  Soul Focus Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
34339

  Love Potion So Tempting illatpermet - illatminta 1 ml 
34196

  Enigma Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
13851

  Incognito for her Eau de Toilette illatminta 1 ml 
32539

31667
Wrapped 

in Red

32052
Porcelain
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Csodálatos bőr, szép megjelenés életkortól függetlenül!

Tudományosan bizonyított, hogy 
bőrünk öregedése 80%-ban személyes 

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

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

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

LUB

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

A NOVAGE CLUB TAGSÁG 
KÜLÖNLEGES ELŐNYEI

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

terméket vásárolhat 30% kedvezménnyel. NovAge termékeket kedvezményes áron  

kizárólag klubtagjaink vásárolhatnak!

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

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

meg és akár elsőként próbálhatja ki újdonságainkat.

LUB



S/M Hossz = 90 cm
S/M Szélesség = 33-52 cm

L/XL Hossz = 95 cm
L/XL Szélesség = 36-56 cm
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499 ,- 699 ,-

  Love Nature 
arckrém 
kamillával
50 ml 5,98/ ml

30157   1299 ,-   Discover Párizs 
tusolózselé - 
jumbo méret
750 ml 0,93/ ml

30743   1699 ,-

  Love 
Nature 
krémes 
arctisztító 
olívaolajjal
125 ml 3,19/ ml

32025   
1099 ,-

  NovAge bőrvédő 
nappali krém SPF 30
30 ml 

32214   4999 ,-

  Happydisiac Woman 
izzadásgátló golyós 
dezodor
50 ml 5,98/ ml

32491   849 ,-

  Discover Japán 
szappan
90 g 1,66/ g

32640   349 ,-

  North For 
Men 
Unlimited 
borotvahab
200 ml 2,50/ ml

33161   
1499 ,-

  Feet Up 
Summer Fresh 
lábspray
150 ml 3,33/ ml

33639   
1499 ,-

SZÉPSÉGTANÁCSADÓI BAZÁR

Az akciós árak szépségtanácsadói árak.Az akciós árak szépségtanácsadói árak.

  S8 izzadásgátló 
golyós dezodor
50 ml 5,98/ ml

32171   849 ,-

  Nature 
Secrets Floral 
hintőpor
100 g 3,99/ g

25440   999 ,-

399 ,-

1499 ,-

299 ,-

399 ,-
299 ,-

299 ,-

149 ,-499 ,-

SZÉPSÉGTANÁCSADÓI BAZÁR

FÉRFIAKNAK

HÖLGYEKNEK

750 ML 
JUMBO MÉRET

 

  Valerie hálóruha L/XL 
L/XL. 

28828

6999 ,-   Valerie hálóruha S/M
S/M. 

28825

Vásárolja meg  
a NovAge bőrvédő  

nappali krémet,  
és a Valerie hálóruha 

AJÁNDÉK
A rendelésnél adja meg a hálóruha  

kódját a kiválasztott  
méret szerint.
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  Professzionális 
sminkszivacs
Mérete: 4x6 cm. 

27686   1399 ,-

  Puritan táska
Mérete: 28x10,5x21,5 cm. A 
vállpánt hossza: 55 cm. 

29562   6999 ,-

  Disguise karkötő
Mérete: 39 cm (H), 1 cm (SZ). 

29778   1999 ,-

  Dust fülbevaló
 
Átmérője: 0,8 cm. 
Anyaga: üveg, 
rozsdamentes acél 
hátoldal. Hipoallergén. 

29782   1799 ,-

  Dust Classic nyaklánc
Mérete: 97 cm X 1,35 cm. 
Anyaga: fémek, üveg. 

29783   2999 ,-
  Dust Classic karkötő
Mérete: 6,7x6,4x1,3 cm. 
Anyaga: fémek, üveg. 

29785   1999 ,-

  Sparq Golden fülbevaló
Mérete: 2.3 cm x 1.4 cm. 
Anyaga: fém, üveg kő, hipoallergén 
rozzdamentes acél stift. 

29794   1999 ,-

  The ONE 
IlluSkin alapozó
30 ml 

 2999 ,-

  The ONE vízálló 
szempillaspirál
8 ml 

 2499 ,-

  Love Nature 
ajakbalzsam 
málnával
7 g 

31077   1299 ,-

  The ONE 
EverLasting 
korrektor
10 ml 

 1999 ,-

  The ONE Colour 
Unlimited matt ajakrúzs
1,7 g 

 2199 ,-

Az akciós árak szépségtanácsadói árak.Az akciós árak szépségtanácsadói árak.

2999 ,-
1199 ,-

1499 ,-

1199 ,-
499 ,-

799 ,-

1199 ,-

999 ,-

999 ,-

499 ,-

599 ,-

599 ,-

31
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30722 Black

SZÉPSÉGTANÁCSADÓI BAZÁR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



i

+ +

++ 5x

ÚJ AJÁNDÉK

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

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

ÚJ ÚJ AJÁNDÉK

33
69

8 
Br

ow
n

Legyen az elsők között, akik újból 
gyönyörködhetnek hajuk fényében  
és hidratáltságában. Mondja el tapasztalatait 
a vásárlóinak!

Hívja fel a figyelmet szemeire!  
A szemöldökceruza duó használatával 
szebb lesz a szemöldöke és 
hangsúlyosabb a szeme.

Mutassa be vásárlóinak az új bőrpuhító 
testápoló lotiont élénkítő kókusszal és 
dinnyével.

5 darab 6-os katalógus

A SZETT RENDELÉSI KÓDJA: 123539

Code: 123060.1 
www.oriflame.hu

A 6-OS KATALÓGUS ÚJ TERMÉKEIBŐL 
ÖSSZEÁLLÍTOTT SZETT CSAK

  2499,-*
Készüljön már most a 6-os katalógusra az exkluzív szettel. Legyen az elsők között, akik kipróbálhatják  
az új termékeket. Tervezze meg előre eladásait a termékek és az új katalógus hatékony bemutatásával.

*Ha 100 Bónusz Pontot gyűjt a katalógusból az 5-ös katalógus-időszakban.  
Egy Szépségtanácsadó egy szettet vásárolhat.

6-os katalógus ár 6-os katalógus ár 6-os katalógus ár

  HairX Advanced 
Care Gloss&Moisture 
hidratáló sampon
250 ml 6,40/ ml

32900

  The ONE 
szemöldökceruza 
duó
1,8 g 

 

  Love Nature testápoló 
lotion kókuszvízzel és 
dinnyével
200 ml 10,00/ ml

34090   Be the Legend Eau de Toilette - illatminta 
1 ml 30557

  Love Potion Secret Eau de Parfum - 
illatminta 1 ml 31494
  Memories Daydreaming in Hammock Eau 
de Toilette - illatminta 1 ml 32674

  Men's Collection Cool Lavender Eau de 
Toilette - illatminta 1 ml 33348
  Glacier Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
8350

1199,-1299,-

     

         

i

999,-


