
NovAge bőr zsírosodását 

ÉRVÉNYES: 2020. MÁRCIUS 17-TŐL ÁPRILIS 13-IG. 05

BEAUTY BY SWEDEN  
– MIT JELENT? 

 

BEMUTATJUK  

EXKLUZÍV ONLINE AJÁNLATUNKAT! 
 
KATALÓGUS PORTFOLIÓ 
– MI VÁLTOZOTT?

Business & Beauty by Sweden
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MD’s photo

ÚJ!
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Vlatko Smileski 
Ügyvezető igazgató,  
Magyarország

  Beauty by Sweden 
133168

Szépségtanácsadói ár

TOP 5

  Amber Elixir Mystery  
Eau de Parfum 
50 ml 
35681

Szépségtanácsadói ár

ÚJ!

13 BP

tusolózselé frissítő 

élénkítő gyümölcskivonatokkal 

Az 5-ös katalógus 5 legjobb ajánlata

ajánlat az 5-ös katalógusban

Vásárold meg mind az 5 terméket, és keress  
50 bónusz pontot!
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Üdvözöllek megújult 
kiadványunkkal! Ez a Business  
& Beauty – by Sweden! 

Nem csak csodálatos, új 
megjelenéssel jelentkezik, hanem 
megújult tartalommal is. Célunk, 
hogy még inkább az értékesítésre 
fókuszáljunk, ehhez még 
részletesebb információkat 
biztosítunk a termékek 
hatékonyságával, a pénzkereseti 
lehetőséggel és egyéb 
érdekességgel kapcsolatban.  
Így szeretnénk segíteni üzleted 
növelésében. Jelenlegi 
kampányunk témája a Beauty by 
Sweden – hitünk, hogy a szépség 
nem csak a külső megjelenésről 
szól, hanem arról is, ahogy élsz, 
ahogy érzed magad és ahogy 
cselekszel. A Beauty by Sweden 
rólunk szól, kifejezi identitásunkat. 
Kérünk, ismertesd ezt vásárlóiddal 
is, hogy megértsék, ez nem egy 
egyszeri cselekedet, sokkal 
inkább márkánk, termék 
portfoliónk és értékeink 
összehangolásáról szól, beleértve 
a fenntarthatóság fontosságát 
termékeink fejlesztése során, 
valamint a bőrápolás holisztikus 
megközelítését, 

Oszd meg velünk véleményed  
a megújult Business  
& Beauty-val kapcsolatban. 
Sikerek kampány-időszakot 
kívánok!

Ajánld ezt a csábító és 
titokzatos Eau de Parfum-öt 

azon vásárlóidnak, akik 
kedvelik az érzéki, nőies 
illatokat. Az Amber Elixir 
Mystery a kifinomultság 

auráját vonja viselője köré.

142-143. oldal

4-5. oldal

3499,-

3999,-

2799,-

3199,-

kiegészítő kapszula 1 havi adag. 

15 BP

Ha vásárlód a Beauty by Sweden 
iránt érdeklődik, ajánld  
az OnColour Length Up 

szempillaspirálból, a NovAge 
Intense Skin Recharge regeneráló 

éjszakai arcmaszkból és az 
Univerzális balzsamból álló szettet. 
Ezek a termékek bemutatják, miről 
szól az Oriflame: személyiségünk 
kifejezéséről, a csodálatos bőrről  

és az egészséges életmódról!

Csak

Csak
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720 Black Brown

30719 Black

  Love Nature radírozó 
tusolózselé frissítő  
eperrel és lime-mal 
250 ml 
32610

  Love Nature tusolókrém 
tápláló mandulaolajjal 
250 ml 
32616

  Love Nature tusolókrém 
szezámolajjal és magnóliával 
250 ml 
34830

  Love Nature tusolózselé 
élénkítő gyümölcskivonatokkal 
250 ml 
34840

146-147. oldal

Hátsó borító

22-23. oldal

  The ONE 5 az 1-ben 
WonderLash szempillaspirál 
8 ml  

Szépségtanácsadói ár

799,-
639,-

Szépségtanácsadói ár

599,-
479,-

  Astaxanthint és feketeáfonya-
kivonatot tartalmazó étrend-

kiegészítő kapszula 1 havi adag. 
29688

Szépségtanácsadói ár

4499,-
3599,-

3 BP

2 BP

17 BP

Vásárlóid lélegzetelállítóan hosszú 
szempillákról álmodnak? Ajánld csodálatos 

szempillaspirálunkat, amelyben biztosan  
nem csalódnak!

Környezettudatos vásárlóid el lesznek ragadtatva, 
hogy Love Nature tusolózseléink formulája 

biológiailag teljesen lebomlik, és a radírozó termék 
csak természetes eredetű radírozó részecskéket 

tartalmaz. Az illatuk pedig mennyei!

Vásárlóid védettek a belső és a külső környezeti  
hatások okozta szabadgyökökkel szemben?  

Az Astaxanthin szabályozza az oxidatív stressz hatásait, 
amelyeket a külső és a belső tényezők egyaránt 

okozhatnak!

PSSSZT!

Csak

Csak

Bármely termék

Ne feledd! Wellness vagy NovAge szettekkel extra bónusz pontokhoz juthatsz! 
Extra 25% BP-t a Wellness szettek után és 20% BP-t a NovAge szettek után. Ne hagyd ki!
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Személyiséged kifejezése

Csodálatos bőr

Egészséges életmód

Beauty by Sweden

Ez a Beauty  
by Sweden

Mivel Svédországból származunk, másoktól eltérő 
módon tekintünk a szépségre. A szépség számunkra 

nem csak a külső megjelenésről szól, hanem  
az életmódodról, és ahogy érzed magad. A szépség 

az élet része; az egészség, a csodálatos bőr élvezete, 
önmagunk kifejezése és céjaink felismerése. 
Portfoliónk értékeinket tükrözi olyan termékek 
ajánlásával, amelyek megfelelnek az alábbi  

három tényezőnek.

Annak érdekében, hogy hatékonyabban kommunikáljuk 
elkötelezettségünket termékeink iránt, bemutatjuk  
a szabványokat, amelyeket a termékek fejlesztése  

és előállítása során alkalmazunk. Az alábbi ikonok 
szimbolizálják ezen szabványokat, amelyek két 

csoportra oszthatóak: felelősségteljesen válogatott 
összetevőkre és biztonságos formulákra.

Összetevők felelősséggel

ÖKO-ETIKUS 
ÁTVIZSGÁLÁS

TERMÉSZETES 
KIVONATOK

GMO-MENTES SZIGORÚ EURÓPAI 
SZABVÁNYOK

SZIGORÚ BIZTONSÁGI 
TESZTELÉSEK

TERMÉSZETES RADÍROZÓ 
SZEMCSÉK

Csak természetes 
kivonatokat használunk, 

soha nem szintetikus 
anyagokat.

Radírozó hatású 
termékeinkben csak 

természetes eredetű radírozó 
szemcséket használunk fel, 

például mandulahéj-
őrleményt, gyümölcsmagvakat 

és olívamagot.

Minden összetevőt 
alaposan megvizsgálunk, 
hogy azok biztosan etikus 
forrásból származzanak, 

biztonságos legyen  
a használatuk és kiváló  

a minőségük.

Nem használunk GMO-t 
(genetikailag módosított 

organizmusok) tartalmazó 
formulákat.

Gondoskodunk róla, hogy 
termékeink biztonságosak 

legyenek és ne 
tartalmazzanak potenciálisan 

káros összetevőket.

Független 
laboratóriumokban 

végezzük a tesztjeinket, 
egészséges, önként 
jelentkező emberek 

bevonásával.

Biztonságos formulák
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#BeautybySweden
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Keress pénzt ma.  
Építsd üzleted holnap.

EZT KÍNÁLJA AZ ORIFLAME:

• információforrást az üzlet építésével kapcsolatban;

• hozzáférést tréningekhez és digitális eszközökhöz;

• személyes fejlődés lehetőségét 

kompromisszumok nélkül;

• utazás lehetőségét, amely során elmélyítheted 

tudásodat;

• vezetők közösségét, hálózatod bővítését - 

csatlakozz hozzánk, és oszd meg képeidet online 

a #BeautybySweden hashtag használatával!

Kövess minket a közösségi 

média csatornákon, hogy 

még több információt 

megtudhass az Oriflame-

ről, a termékekről és a 

fenntarthatósággal 

kapcsolatos 

törekvéseinkről.  

Csatlakozz online 

közösségünkhöz, és oszd 

meg képeidet a 

#BeautybySweden 
hashtag használatával.
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Beauty by Sweden – mit jelent 
számodra és az üzleted számára?

100%-OS BIZTONSÁGGAL A AJÁNLHATOD 
TERMÉKEINKET VÁSÁRLÓIDNAK –  
BESZÉLJENEK MAGUKÉRT A TÉNYEK:
• termékeinket a svéd természet inspirálja, a bennük 

felhasznált összetevők biztonságát vizsgálatok  

során ellenőrizzük; 

• új technológiákat keresünk és alkotunk Kutatási  

és Fejlesztési Központunkban, Dublinban, valamint 

Bőrkutatási Intézetünkben, Stockholmban;

• termékek széles választékát nyújtjuk, kínálatunkban 

mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt; 

• termékeinket a fejlesztés szakaszában neves, szakértő 

kozmetikusok, parfümőrök és hírességek támogatják; 

• portfoliónk számos trendi, divatos terméket tartalmaz -  

és újdonságokat minden katalógus-időszakban!
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Beauty by Sweden

Katalógus - miben  
újult meg? 

Online portfolió

Megújulnak a 
termékek használatát 
bemutató részek, 
minden fejezetben!

Szépségtrükk

Legyél a szépségápolás 
szakértője értékesítési 
trükkök elsajátításával!

T R E N D  F I G Y E L Ő 
Ismerd meg a legújabb 

trendeket a szépségápolásban 
és a divat terén!

Mostantól kezdve katalógusaink még gondosabban válogatott 
ajánlatokat tartalmaznak, hogy kiválaszthasd a számodra megfelelő 
terméket. Az ajánlások mellett könnyen hozzáférhetsz a teljes 
portfolióhoz online!

Tudtad?
• Az Oriflame kizárólag természetes eredetű radírozó részecskéket használ fel,  

például mákszemet, mandulahéj- és olívamag-őrleményt, valamint sót.

• A katalógusokban felhasznált papír 97%-a minősített forrásból származik vagy 
újrahasznosított. 

• Nem használunk védett vagy veszélyeztetett növény- és állatvilágból származó anyagokat. 

• További információt a Fenntarthatósági brosúrában találhatsz!

Mondd el vásárlóidnak, hogy az Oriflame támogatja  
a fenntarthatóságot - szívesen hallanak majd erről!

Tipp  
a sikerhez!

Szkenneld be a kategória szekció első oldalát, hogy megtekinthess minden 
elérhető terméket!

HASZNÁLATA
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Természetes összetevők, igényed szerint

Ezért különlegesek termékeink

A legjobb minőségű összetevőket választjuk ki, és azokat a számodra 
leghatékonyabb módon használjuk fel, a természet károsítása nélkül.  
A valódi szépség a külső és a belső szépséget is tükrözi, csak úgy, mint 
összetevőink. Bemutatjuk az Összetevő könyvtárat, amely egy speciális  
hely honlapunkon, ahol a termékeinkben használt svéd, és a világ más  
tájáról származó, természetes összetevőkről olvashatsz. Megismerheted 
hatásukat és hatékonyságukat.

Nagyszerű összetevők állnak termékeink hátterében

Összetevőink etikus forrásból származnak, biztonságos a használatuk  
és kiváló a minőségük

Minden kozmetikai összetevőnk GMO-mentes

A természetből merítünk ihletet a szépség fokozására gondosan  
válogatott összetevők felhasználásával

Csúsztasd fel a 

képet, hogy többet 

megtudhass rólam 

és a fantasztikus 

természetes 

összetevőkről!

BŐVEBB 
INFORMÁCIÓKÉRT 
SZKENNELD BE AZ OLDALT 
VAGY LÁTOGASS  
EL HONLAPUNKRA, A 
WWW.ORIFLAME.COM/
INGREDIENTS-LIBRARY 
CÍMEN

Sarkvidéki rózsagyökér Mandula Fekete ribizli

Bergamott Málna Törpemálna Lenmag

Avokádó Napraforgó Szelídgesztenye Teafa levelei

Méhviasz Madárberkenye Shea vaj Homoktövis

Ö
sszetevő könyvtá

r

VAGY 
KATTINTS IDE, HOGY 
MEGTEKINTHESD  
AZ ÖSSZETEVŐ 
KÖNYVTÁRAT
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Mutasd meg a benned rejlő érzékiséget. 
Az Amber Elixir Mystery egyszerre nőies, 
titokzatos és szenvedélyes. Illatát 
a Balti-tenger ékköve, a borostyán ihlette. 
Szépségét és ragyogását a vörös liliom 
teszi teljessé. 50 ml

Az Amber Elixir vásárlóink egyik legkedveltebb termékcsaládja. 
Minden hölgynek ajánlhatod, aki kifinomultságra és eleganciára 
vágyik. 
Ne feledd, egy illat értékesítése során maga az illat játssza a 
legfontosabb szerepet. Ezért fontos, hogy az Amber Elixir Mystery 
ajánlásakor legyen nálad elegendő illatminta, amelyet 
megoszthatsz vásárlóiddal. 
Mindig teremts kifinomult hangulatot az ilyen típusú illatok 
bemutatásakor. A hely, ahová meghívod vásárlóidat, legyen 
tiszta, és permetezz az illatból a levegőbe. Legyen nálad tesztlap, 
amin a vásárlók kipróbálhatják illatot, és azt magukkal vihetik,  
ha még nem biztosak a döntésükben.

Tippek az 
értékesítéshez!

Engedd szabadjára a benned rejlő  
 

titokzatos szenvedélyt

Az Oriflame 10 év sikerét ünnepli 
ezzel a prémium illattal, amely 

felfedi a nőkben rejlő érzékiséget  
és titokzatosságot. 
Az évforduló alkalmából  
az Oriflame büszkén mutatja  
be az Amber Elixir Mystery-t. 
A luxus Eau de Parfum csodálatos 
nőiességét és érzékiségét  
a borostyán letisztult eleganciája 
ihlette.  
A vörös liliommal kombinálva  
egy magasabb szintre emeli  
az illat hatását, kifinomulttá és 
feledhetetlenné varázsolva azt.

Újdonság az 5-ös katalógusban

  Amber Elixir Mystery  
Eau de Parfum - illatminta
1 ml 

41324   49 ,- 

TIPPEK AZ ELADÁSOK NÖVELÉSÉHEZ 
AZ AMBER ELIXIR MYSTERY-VEL



+

Az ajánlat csak egyszer 
vehető igénybe. 9

Pénzkereseti lehetőség

ÚJ!

  Amber Elixir Mystery  
Eau de Parfum
Mutasd meg a benned rejlő érzékiséget. 
Az Amber Elixir Mystery egyszerre nőies, 
titokzatos és szenvedélyes. Illatát  
a Balti-tenger ékköve, a borostyán ihlette. 
Szépségét és ragyogását a vörös liliom 
teszi teljessé. 50 ml

35681   7999 ,- 

SZKENNELD  
BE AZ OLDALT  
AZ ORIFLAME 
APP-PAL, ÉS TUDJ  
MEG TÖBBET  
A TERMÉKEKRŐL

VÁSÁROLJ 2 DARAB  
AMBER ELIXIR MYSTERY 

Eau de Parfum-öt 
exkluzív,  

2799,-/db áron* 
Kihagyhatatlan 

AJÁNLAT!  
 *Szépségtanácsadói ár

Pénzkereseti lehetőség

VAGY 
KATTINTS IDE A BŐVEBB 
INFORMÁCIÓÉRT
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kiegészítő kapszula

A svéd természet védő hatása

Védd a szervezeted a szabadgyökök 
okozta károsodásoktól. Az Astaxanthint 

és feketeáfonya-kivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítő formulája Svédország 
szigetvilágában gyakran előforduló 
mikroalgából nyert, antioxidáns hatású 
Astaxanthin és Svédország erdeiben 
található fekete áfonya kombinációja. 

A fekete áfonya fontos C-vitamin-, 
rost- és antioxidáns-forrás.  

Az utóbbiak antocianinok, amelyek 
védik a sejteket az oxidatív stresszel 
szemben. Érdekesség: ezek az 
antocianinok adják a fekete áfonya  
lilás színét!

Büszkék vagyunk a természetes forrásból 
származó Astaxanthinra – a természet 

egyik legerősebb antioxidánsára.  
A természetes Astaxanthint a svéd főváros, 
Stockholm szigetvilágában élő algából 
nyerik. Tudósaink az algát természetes,  
zöld állapotában kezelik. Az alga színe 
akkor változik vörösre, amikor az 
Astaxanthin aktiválja az alga védelmi 
mechanizmusát.

Szkenneld be az oldalt az Oriflame 
App használatával az extra 
tartalmakért.

 
A tudomány tökéletesítette 
A természetes Astaxanthin 
hatékonyságát több mint  
60 klinikai teszt igazolja: 
• a bőrre, 
• az immunrendszerre, 
• a szívre, 
• az izmokra és az ízületekre, 
• a látásra, 
• a vitalitásra.

Tippek az 
értékesítéshez!!

• Az Astaxanthin és a feketeáfonya-kivonat védelmet biztosít  
a környezeti szennyeződésekkel szemben.

• Az Astaxanthin és a fekete-áfonya természetes összetevők, 
amelyek Svédországból származnak.

• A kapszulák halzselatinból készülnek – nem tartalmaznak 
sertésből vagy marhából származó összetevőket.

Egészséges életmód a Wellness-szel

VAGY 
kattints ide a bővebb információért

VEHETŐ IGÉNYBE.
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Szervezetünk naponta  
több millió szabadgyököt  

termel az alábbi tényezők 
következtében: normál 
anyagcsere, mozgás, 
környezetben található káros 
anyagok (pl. légszennyeződés). 
A természetes astaxanthin  
csökkenti a szabadgyökök 
következtében kialakult oxidatív 
stressz negatív hatásait  
(sejtek sérülése), védi  
az immunsejteket és csökkenti  
a gyulladások kialakulását.

  Astaxanthint és 
feketeáfonya-kivonatot 
tartalmazó étrend-
kiegészítő kapszula
1 havi adag. 

29688   5999 ,- 

SZKENNELD  
BE AZ OLDALT  
AZ ORIFLAME APP-PAL,  
ÉS TUDJ MEG TÖBBET  
A TERMÉKEKRŐL

Pénzkereseti lehetőség

AJÁNDÉK

VÁSÁROLJ  
3 DARAB  

Astaxanthin és feketeáfonya-
kivonatot tartalmazó  
étrend-kiegészítőt, 

és a 4.  

INGYENES! 
Kihagyhatatlan 

AJÁNLAT! 

Egészséges életm
ód a W

ellness-szel

VAGY 
KATTINTS IDE A BŐVEBB 

INFORMÁCIÓÉRT

AZ AJÁNLAT CSAK EGYSZER  
VEHETŐ IGÉNYBE.
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Értékesítési segédeszközök

A katalógusok és  
a termékminták az üzlet  
és a siker fontos elemei. 
Nézd át az aktuális 
katalógust vásárlóiddal, 
eközben ajánlj termékeket, 
és mondd el azok 
hatékonyságát. Mindig 
legyen nálad elegendő 
termékminta, hogy 
megmutathasd azokat 
barátaidnak, 
családtagjaidnak  
és ismerőseidnek.

6-OS KATALÓGUS 
RENDELÉSI KÓDOK:
1 DB KATALÓGUS 
644006 340,- 
5 DB 
KATALÓGUS 
644826 840,- 
20 DB 
KATALÓGUS 
644846 3200,- 
40 DB 
KATALÓGUS 
644806  5400,- 

Excite by Oriflame Eau de Toilette minta 1 ml

Friends World Eau de Toilette férfiaknak - illatminta 1 ml

Infinita Eau de Parfum - illatminta 1 ml

Arcápoló termékminták a sikeres üzlethez

1 DB KATALÓGUS 
644005 340,- 
5 DB KATALÓGUS 
644825 840,- 
20 DB KATALÓGUS 
644845 3200,- 
40 DB KATALÓGUS 
644805  5400,-

AKTUÁLIS KATALÓGUS

Szkenneld be az oldalt, 
hogy megtekinthess 
minden termékmintát.

Minden minta megtalálható az  
ONLINE MINTABOLTBAN (SAMPLE SHOP). 
Látogass el honlapunkra vagy szkenneld 

be az oldalt az Oriflame App 
használatával az eléréséhez.

Termékminták

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 
ránctalanító nappali krém 
SPF 30 - termékminta 
1,5 ml 35080

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 
ránctalanító éjszakai 
krém - termékminta 
1,5 ml 35082

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 
ránctalanító szérum - 
termékminta 1,5 ml 
35083

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

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

  True Perfection 
Renewing bőrmegújító 
éjszakai krém - 
termékminta 1,5 ml 
35338

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé - 
termékminta 3 ml 
35084

  NovAge Ultimate  
Lift Advanced 
szemkörnyékápoló 
krém - termékminta 
1 ml 35206

  NovAge True Perfection 
Perfecting hidratáló 
nappali krém - 
termékminta 1,5 ml 
35337

  NovAge True 
Perfection Miracle 
bőrtökéletesítő 
szérum - termékminta 
1,5 ml 35207

  NovAge True Perfection 
frissítő 
szemkörnyékápoló krém 
- termékminta 1 ml 
35205

  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

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

  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

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

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

  Koncentrált 
sejtmegújító elixír 
gyémántporral - 
termékminta  
1,5 ml 13926

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

  NovAge Ecollagen  
Wrinkle Power ránctalanító 
szemkörnyékápoló krém - 
termékminta 1 ml 35081

  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 Bright Sublime 
Brightening többfunkciós 
szérum - termékminta 
1,5 ml 35211

  NovAge Bright 
Sublime Advanced 
szemkörnyékápoló 
krém - termékminta 
1 ml 35210

NOVAGE ARCÁPOLÓ TERMÉKMINTÁK CSAK 79,- / DB

ARCÁPOLÓ TERMÉKMINTÁK 79,- / DB

  NovAge Time 
Restore revitalizáló 
szérum - 
termékminta  
1,5 ml 35198

  NovAge Time  
Restore revitalizáló 
szemkörnyék- és 
ajakápoló krém - 
termékminta 1 ml 35200

  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

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

VAGY 
kattints ide minden 
termékminta 
megtekintéséhez
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  Elvie Eau de Toilette - illatminta 1 ml 32234

  Amber Elixir EdP - illatminta 1 ml 11365

  Giordani Gold Essenza Parfum - illatminta 1 ml 31817

  Amber Elixir Crystal Eau de Parfum - illatminta 1 ml 33045

  Giordani Gold Original Eau de Parfum - illatminta 1 ml 32149

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

  Live In Colour Eau de Parfum - illatminta 1 ml 34189

  Eclat Amour Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35650

  Love Potion Eau de Parfum - illatminta 1 ml 22443

  Love Potion So Tempting illatpermet - illatminta 1 ml 34196

  Enigma Eau de Toilette - illatminta 1 ml 13851

  Eclat Femme Eau de Toilette - illatminta 1 ml 30129

  Friends World For Her Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34349

  Dare to Shine Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34485

  Lucia Eau de Toilette - illatminta 1 ml 41771

  Loved Up Feel Good Eau de Toilette - illatminta 1 ml 37703

  Divine Idol Eau de Parfum - illatminta 1 ml 31295

  Divine Eau de Toilette - illatminta 1 ml 11357

  Volare Eau de Parfum - illatminta 1 ml 30044

  So Fever Her Eau de Parfum - illatminta 1 ml 31100

  Sublime Nature Tuberose Parfum - illatminta 1 ml 33414

  VIP Club Ibiza illatpermet - illatminta 1 ml 33634

  Sublime Nature Tonka Bean Parfum - illatminta 1 ml 33417

  VIP Club Bali illatpermet - illatminta 1 ml 33636

  Possess The Secret Eau de Parfum - illatminta 1 ml 33956

  On The Edge Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34296

  Women's Collection Mysterial Oud Eau de Toilette - termékminta 
1 ml 34363

  Women's Collection Innocent White Lilac Eau de Toilette  
- illatminta 1 ml 32441

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

  Lucia Bright Aura Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34145

  My Little Garden Eau de Toilette - illatminta 1 ml 33242

  Sunkiss Garden Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34474

  Magnetista Eau de Parfum - illatminta 1 ml 34506

  Miss Giordani Eau de Parfum - illatminta 1 ml 30400

  Miss Charming illatpermet - illatminta 1 ml 33593

  So Fever Together Her Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35534

  Volare Forever Eau de Parfum - illatminta 1 ml 31496

  Wake Up Feel Good Eau de Toilette - illatminta 1 ml 37702

  Women's Collection Sensual Jasmin Eau de Toilette - illatminta  
1 ml 33169

  Be the Legend Eau de Toilette - illatminta 1 ml 30557

  Be The Wild Legend Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34472

  Ascendant EdT minta 1 ml 11037

  Glacier Eau de Toilette - illatminta 1 ml 8350

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

  Eclat Homme Eau de Toilette - illatminta 1 ml 30321

  Eclat Homme Sport EdT - illatminta 1 ml 31235

  Eternal Man Eau de Toilette - illatminta 1 ml 33651

  Excite by Oriflame Eau de Toilette minta 1 ml 15561

  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

  Friends World Eau de Toilette férfiaknak - illatminta 1 ml 33383

  Eclat Toujours Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35652

  Glacier Fire Eau de Toilette - illatminta 1 ml. 34479

  Venture Beyond Eau de Toilette - illatminta 1 ml 32800

  Soul Focus Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34339

  Venture Eau de Toilette illatminta 1 ml 32502

  Venture Power Eau de Toilette - illatminta 1 ml 33950

  Possess Man Eau de Toilette - illatminta 1 ml 31824

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

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

  Men's Collection Intense Oud Eau de Toilette - termékminta  
1 ml 34335

  Leader Eau de Toilette - illatminta 1 ml 33952

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

  Mister Giordani Eau de Toilette - illatminta 1 ml 33653

  So Fever Together Him Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35533

  Signature Eau de Toilette - illatminta 1 ml 41769

  Luminescence Eau de Parfum - illatminta 1 ml 34295

  Born to Fly for Her Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34489

  Born to Fly for Him Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34491

  Infinita Eau de Parfum - illatminta 1 ml 35654

Illatminták 49,- / db

Renewing bőrmegújító 
bőrtökéletesítő 

frissítő 

kombinált bőrre - 
száraz/érzékeny bőrre - 

bőrfeszesítő nappali bőrfeszesítő bőrvédő nappali 

bőrmegújító éjszakai 

bőrre - termékminta 
bőrkiegyensúlyozó 

zsíros bőrre - 

sejtmegújító elixír 

normál/kombinált bőrre - 

bőrhalványító 
Advanced bőrhalványító 

Lift lifting-hatású 
kontúrozó éjszaki 

Lift lifting-hatású Advanced lifting-hatású 
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1759
•Gyengéden 

tisztít

•Hidratált, puha kézek
akár 24 órán át

•Organikus 
eredetű tej- és 
mézkivonattal

•Puhább, 
rugalmasabb 
bőr

•Selyemproteinnel és 
ligetszépe olajjal 

•Virágos-keleties illat

 

1759
•
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•
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akár 2
4 órán át

•
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s 
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l

•
Puhább, 

rugalmasabb 

bőr

•
Selyemproteinnel és 

ligetsz
épe olajja

l 

•
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gos-k
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Az ajánlat 2020. március 17-től április 13. 22 óráig, vagy a készlet erejéig érvényes. A szállítási költség az akció időtartama 
alatt 0 Ft, abban az esetben ha az adott rendelésben a fent megjelölt Silk Beauty kézkrém megtalálható (házhozszállítás 
esetén a költség változatlan,150 BP rendelés alatt 1599 Ft.). A szállítási költség az akció időtartama alatt 0 Ft, házhozszállítás 
esetén is, abban az esetben ha az adott rendelésben a fent megjelölt Milk&Honey tusolókrém megtalálható. A joker termék 
megvásárlásért nem jár BP és BV. A változtatás jogát fenntartjuk. **A feltüntetett árak Szépségtanácsadói ár.

KÉNYEZTETŐ PILLANATOK

Milk & Honey Gold 
hidratáló 
tusolókrém
200 ml  

31605

1759,-

Silk Beauty
kézkrém
- Jumbo méret
150 ml  

31364

1199,-

**

**

• Gyengéden 
tisztít

• Hidratált, puha kézek
akár 24 órán át

• Organikus 
eredetű tej- és 
mézkivonattal

• Puhább, 
rugalmasabb 
bőr

• Selyemproteinnel és 
ligetszépe olajjal 

• Virágos-keleties illat

Ebben a katalógusban  

a Milk&Honey Gold hidratáló 
tusolókrém megvásárlásával  

az adott rendelést

DÍJMENTESEN 
SZÁLLÍTJUK KI,  

akár HÁZHOZ IS!*

Ebben a katalógusban a Silk Beauty kézkrém 

megvásárlásával az adott rendelést DÍJMENTESEN 
SZÁLLÍTJUK KI, kivéve házhoz!*

KÉNYEZTETŐ PILLANATOK

 

1759
• Gyengéden 

tisztít

• Hidratált, puha kézek
akár 24 órán át

• Organikus 
eredetű tej- és 
mézkivonattal

• Puhább, 
rugalmasabb 
bőr

• Selyemproteinnel és 
ligetszépe olajjal 

• Virágos-keleties illat

Vásárolj a 4-es katalógus-időszakban legalább 
kumulált 100 BP értékben, és az 5-ösben egy 
rendelésen belül legalább 50 BP értékben 
és a megjelölt kedvezményes áron lehet 
a Tied a Berlinger Haus üveg vízforralója!

C4-ben C5-ben vízforraló

Az ajánlat 2020.02.25-04.13. 22 óráig, vagy a készlet erejéig érvényes és nem többszöröződik. A vízforraló a megjelölt 
Szépségtanácsadói áron kizárólag a fenti feltételek teljesítése esetén a C5-es katalógus-időszakban vásárolható. A vízforraló 
megvásárlásáért nem jár BP és BV. A változtatás jogát fenntartjuk.

Készítsd el kedvenc kávéd, teád vagy akár meleg 
levesed egy pillanat alatt a gyors és modern elekromos 
vízforraló segítségével. Az üveg kialakításának köszönhetően 
igazán elegáns és praktikus. Használat közben kék LED fény teszi különlegessé a látványt. 

üveg kancsó víz-szint skálával • automata kikapcsoló rendszer • kapacitás: 1.7 l • teljesítmény: 1850-2200 W

Vegyél részt a rituáléban, ahol a napi rohanásban 
kiragadsz magadnak egy pillanatot és szemléled, 
észreveszed az élet apróbb örömeit, miközben egy jó 
pohár kávét vagy teát kortyolgatsz. 

Rendelési kódja: 

Joker ajánlat
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1759
•Gyengéden 

tisztít

•Hidratált, puha kézek
akár 24 órán át

•Organikus 
eredetű tej- és 
mézkivonattal

•Puhább, 
rugalmasabb 
bőr

•Selyemproteinnel és 
ligetszépe olajjal 

•Virágos-keleties illat

Vásárolj a 4-es katalógus-időszakban legalább 
kumulált 100 BP értékben, és az 5-ösben egy 
rendelésen belül legalább 50 BP értékben  
és a megjelölt kedvezményes áron lehet  
a Tied a Berlinger Haus üveg vízforralója!

+ =100 BP 50 BP 3999 Ft

C4-ben C5-ben vízforraló

Az ajánlat 2020.02.25-04.13. 22 óráig, vagy a készlet erejéig érvényes és nem többszöröződik. A vízforraló a megjelölt 
Szépségtanácsadói áron kizárólag a fenti feltételek teljesítése esetén a C5-es katalógus-időszakban vásárolható. A vízforraló 
megvásárlásáért nem jár BP és BV. A változtatás jogát fenntartjuk.

LEGYEN TIED EGY STÍLUSOS 
ROSE GOLD VÍZFORRALÓ!

   BERLINGER HAUS ELECTRIC ÜVEG VÍZFORRALÓ BH-9037 

Készítsd el kedvenc kávéd, teád vagy akár meleg  
levesed egy pillanat alatt a gyors és modern elekromos  
vízforraló segítségével. Az üveg kialakításának köszönhetően  
igazán elegáns és praktikus. Használat közben kék LED fény teszi különlegessé a látványt. 

üveg kancsó víz-szint skálával • automata kikapcsoló rendszer • kapacitás: 1.7 l • teljesítmény: 1850-2200 W

Légy részese Te is a svéd életérzésnek!  

Vegyél részt a rituáléban, ahol a napi rohanásban 
kiragadsz magadnak egy pillanatot és szemléled, 
észreveszed az élet apróbb örömeit, miközben egy jó 
pohár kávét vagy teát kortyolgatsz. 

Rendelési kódja:  

133991
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  Swedish Spa Sauna Retreat  
Thermal arcmaszk
50 ml 

41660

  Sentsational  
Eau de Toilette
50 ml 

34519

  NovAge bőr zsírosodását 
kiegyensúlyozó kezelés
15 ml 

34508

Mutasd meg a katalógust minél több embernek.  
Ez a Te üzleted!

i

  Flamboyant Eau De Toilette illatminta 1 ml 19642

  Possess Eau de Parfum - illatminta 1 ml 30885

  Eclat Femme Weekend EdT minta 1 ml 31292

  Sentsational Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34518

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

AJÁNDÉK
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A 6-OS KATALÓGUS ÚJ TERMÉKEIBŐL ÖSSZEÁLLÍTOTT SZETT 

5499,-*
A SZETT RENDELÉSI KÓDJA: 133708 

Készülj már most a 6-os katalógusra az exkluzív  
szettel. Legyél az elsők között, akik kipróbálhatják  
az új termékeket. Tervezd meg előre eladásaidat a 
termékek és az új katalógus hatékony bemutatásával.

ÚJ!

*Ha 100 bónusz pontot gyűjtesz a katalógusból az 5-ös katalógus-időszakban. Egy Szépségtanácsadó egy szettet vásárolhat. Szépségtanácsadói ár.

6-os katalógus ár 6-os katalógus ár 6-os katalógus ár
3799,- 1199,- 2999,-

www.oriflame.hu

5 darab 6-os katalógus


