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THE ONE Ultra Fix ajakrúzs – 
tartós varázslat 
Kápráztasd el vásárlóidat 
sikertörténeteddel 
Új ékszer kollekció –  
az új lehetőségek kapuja
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Vásárlóid szeretik, ha a bőrük olyan fiatalos, egészséges, 
gyönyörű megjelenésű és kiegyensúlyozott, amennyire 

lehetséges? Ajánld a NovAge arcápoló primer esszenciát –  
egy hidratáló terméket, amely a bőr egyedi igényei szerint  

fejti ki ápoló hatását.

Szeretné vásárlód egy szempillantás alatt 
Franciaországban találni magát? Ajánld az Eclat 

Femme Weekend illatát. Az Eau de Toilette a párizsi 
tavasz kifinomult világát hozza el a viselője számára.

Vlatko Smileski 
Ügyvezető igazgató,  
Magyarország 

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! 

PSSSZT! 

a katalógusban 

ÚJ! 
LIMITÁLT KIADÁS 

  The ONE Colour Unlimited Ultra Fix 
ajakrúzs 3,5 g  

Csak 

Brand Partner ár

Csak 

Brand Partner ár

Volare szett 
43708

  Eclat Femme Weekend Eau de Toilette 50 ml 31293

Csak 

Brand Partner ár

a katalógusban 

Csak 

  NovAge arcápoló primer esszencia 150 ml 33987

Brand Partner ár

Brand Partner ár

Csak 

  The ONE Everlasting Sync alapozó 30 ml  

a katalógusban 

a katalógusban 

ÚJ! 

a katalógusban 

A Volare Eau de Parfum egy virágos, 
nőies, kifinomult illat a rózsa, az 
ibolya, a bazsarózsa és a bőr 

exkluzív, csodálatos aromájával.  
Az új testápolóval egy szettben  
a tökéletes ajándék Nőnapra.

Ajánld vásárlóidnak a The ONE Everlasting Sync  
SPF 30 alapozót, amely akár 30 órán át megőrzi 

fedését. Egyedi Skin Response Technológiája képes 
a környezet páratartalmának érzékelésére,  

ehhez alkalmazkodva fejti ki hatását.

Ha vásárlód egy olyan matt ajakrúzst 
keres, amely tartósan megőrzi hatását, 
az Ultra Fix a legjobb választás. Nem 

kell rendszeresen ellenőrizned ajkaidat, 
vagy folyamatosan újra használnod –  
a The ONE Colour Unlimited Ultra Fix 

ajakrúzs felvitelt követően is  
tökéletes marad.

Vásárold meg mindegyik terméket, és 46 BP lehet a tiéd!

Az évnek ezen időszaka nagyon 
különleges, mivel a hölgyeket 
ünnepeljük! Minden hölgy 
különleges, és eltérő módon fejezi 
ki egyéniségét. Abban viszont 
biztosak vagyunk, hogy az új  
The ONE Ultra Fix ajakrúzs 
csodálatos árnyalatai között 
mindenki megtalálhatja a 
személyiségéhez legjobban illőt! 
 
Hogyan lehetsz sikeres az 
Oriflame-mel? Olvasd el Vezetőnk 
tapasztalatairól és sikereiről szóló 
írását. Meríts ihletet és növeld 
eladásaidat!  
Ebben a kiadványunkban 
megismerheted az exkluzív ékszer 
kollekciót, amely minden egyes 
darabja egyedi, ajándéknak  
is tökéletes. 
 
Sikeres kampány-időszakot 
kívánok!

A 3-as katalógus 5 legjobb ajánlata A
 3-as katalógus 5 legjobb ajánlata

ajánlat a 3-as katalógusban

Tekintsd meg az 
árnyalatokat a 
katalógus 4-5. 

oldalán.

14 
árnyalat

15 
árnyalat

Tekintsd meg  
az árnyalatokat  

a katalógus hátsó 
borítóján.

BESTSELLER

4-5. oldal

10-11. oldal

48-49. oldal

130-131. oldal

Hátsó borító

2299,-

3999,-*

3299,-

1499,-

1999,-

1839,-

3199,-*

1599,-

2639,-

1199,-

8 BP

14 BP*

7 BP

12 BP

5 BP

* Ha 3999 Ft értékben vásárolsz  
a 3-as katalgusból
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Tippek az 
értékesítéshez! 

Pénzkereseti lehetőség 

Pénzkereseti 
lehetőség AJÁNDÉK 

ÚJ! 
Újdonság a 3-as katalógusban

41807 Ultra Mocha

41809 Ultra Plum

41805 Ultra Bordeaux

41802 Ultra Fuchsia

41800 Ultra Raspberry

41803 Ultra Coral

41806 Ultra Burgundy

41808 Ultra Wine

41801 Ultra Pink

41804 Ultra Red
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41799 Ultra Rose

41798 Ultra Terracotta

41796 Ultra Taupe

41797 Ultra Nude

SZKENNELD BE  
AZ OLDALT AZ 

ORIFLAME APP-PAL, 
ÉS TUDJ MEG TÖBBET 

A TERMÉKEKRŐL 

Szuper trend. Szuper színek. 

Tartós hatás.

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

14 árnyalat közül választhatsz: a nude színektől 
a legtermészetesebbekig, a vadító vöröstől  
a merész borszínig. Bármely árnyalatot is 
választod, ajkaidra biztosan mindenki felfigyel.

Extrém 
komfortos 

viselet1)

• Mondd el vásárlóidnak, hogy a tartós ajakrúzsok most szuper divatosak! Praktikusak és kényelmesek is! 
• Ajánld az ÚJ The ONE Ultra Fix ajakrúzst, amely minden sminket viselő vásárlód kedvence lesz! 

Az ajakrúzs használatát felvitelt követően nem kell megismételni napközben. Ez fontos szempont az értékesítés során. 
• Meséld el, hogy a The ONE Ultra Fix minden alkalomra ideális választás, az üzleti megbeszélésektől kezdve jeles eseményekig – 

az ajakrúzzsal mindig tökéletes lesz a megjelenésük. 
• Próbáld ki az ajakrúzst videókonferenciák során: az arcod vonzani fogja a tekinteteket, ha ezt viseled. 
• Szakértői tipp: javasold vásárlóidnak, hogy rendszeresen radírozzák és hidratálják ajkaikat, hogy azok puhábbak 

és ápoltabbak legyenek.

Tudtad, hogy amikor 
ajakrúzst viselsz: 
Gyakrabban 
mosolyogsz 
• Színesebb és 

energikusabb 
a megjelenésed

• Jobb lesz a 
hangulatod és 
magabiztosabbnak 
érzed magad 

• Még inkább 
megmutatkozik 
a személyiséged

VÁSÁROLD MEG 
a The ONE Ultra Fix ajakrúzs 

bármely 3 árnyalatát  
1839,-/ db áron, és 
1 db AJÁNDÉK 
Brand Partner ár

1)Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív 

fogyasztói 
véleményfelmérés 

alapján.

1)Vásárlók bevonásával 
végzett, szubjektív 

fogyasztói 
véleményfelmérés 

alapján.

Akár 

8 ÓRÁN 
át tartó fedés1)

Extra intenzív,  

MATT 
HATÁS1)

Klinikailag  
igazoltan akár  

99%-OS 
rögzítés  

az ajkakon∆

∆Klinikai tesztek alapján.

 The ONE Colour 
Unlimited Ultra 
Fix ajakrúzs
3,5 g 
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Pénzkereseti  
lehetőség 

Ne hagyd ki!

  NovAge Nutri6 
arcápolóolaj-
kapszula
30 darab kapszula. 
32631

AJÁNDÉK 

Figyelem: 
Csak külsőleg 
alkalmazható!

JAVÍTJA A BŐR MEGJELENÉSÉT, 
AKÁR 4 HÉT ALATT -  
100%-OS ELÉGEDETTSÉG*1

A hosszú téli éjszakák, a rövid nappalok és a rohanó életmód 
következtében gyakran fáradtnak látszik az arc bőre. Ilyenkor extra 
tápanyagokra van szüksége. Ilyen esetben ajánld a tápanyagokban 
gazdag NovAge Nutri6 arcápolóolaj-kapszulákat, amelyek segítenek 
a bőr puhaságának, simaságának és ragyogásának fokozásában.

*1 Vásárlók bevonásával végzett, 
szubjektív fogyasztói véleményfelmérés 
alapján.

• Ajánld vásárlóidnak, akik a 
NovAge rutint alkalmazzák, és bőrüknek 
extra tápanyagokra van szüksége.

• Az arcápoló olaj-formulát régi vásárlóid  
is szívesen használják, de mutasd be azt  
az újonnan csatlakozóknak is, bevezetőként 
a NovAge kozmetikumok világába.

• Egyedi alkalmazás, luxus ápolás.  
Mutasd be minden vásárlódnak, hogyan 
kell megfelelően használni a terméket.

A KAPSZULA TARTALMA: 
Hat értékes, tápanyagokban gazdag természetes  
olaj - szezám, avokádó, barackmag, fehér tajtékvirág, 
fekete ribizli és szójabab - kombinációja. Az olajok 
zsírsavakban, lipidekben, antioxidánsokban, 
vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag 
összetevők, amelyek mélyen táplálják és védik  
a bőrt, visszaadják egészséges megjelenését.

Visszaadja a bőr simaságát, ragyogását és tónusosságát

• PUHÁBB 
• SIMÁBB 
• ÉSZREVEHETŐEN HIDRATÁLTABB

Pénzkereseti lehetőség 

HASZNÁLATA: 
Vidd fel az arcbőrre az alapos 
tisztítást követően, a hidratáló  
krém használata előtt. Csavard  
le a kapszula tetejét, majd 
gyengéden masszírozd a tartalmát 
az ujjaiddal az arc, a nyak  
és a dekoltázs bőrébe. 

M I N D EN 
KO ROSZ TÁ LY 

SZ Á M Á R A 

Tippek az 
értékesítéshez! 

VÁSÁROLJ  
MEG 2 DB  
NovAge Nutri6  

arcápolóolaj-kapszulát 
3839,-/ db  
áron,és 1 db 

AJÁNDÉK 
Brand Partner ár

6

Exkluzív ajánlat

Exkluzív ékszertartó az Oriflame új luxus 
ékszer kollekciójának tárolására.
A csodálatos ékszerekhez csodálatos 
ékszertartó jár, amely ideális utazáshoz 
és otthoni használatra egyaránt!

• Anyaga kívül és belül: 
bársony - nagyon 
puha, kellemes 
tapintású

• Márkajelzés  
a cipzáron kívül  
és belül: N – a 
kommunikációs 
anyagokban is 
használt Norrsken 
szimbólum

• Mérete: kb. 22x9,5 cm
• Színe: kívül és belül 

Norrsken sötétkék

137602    Norrsken ékszertartó

Norrsken  
ékszertartókódja: 

137602 

999 Ft*

Norrsken katalógus
299 ,-/db
Kódja: 138001
Online katalógus:  
www.oriflame.hu/catalogues

* Az ajánlat a fent megjelölt időszakban a készlet 
erejéig érvényes a feltétel teljesítésekor.  
A kedvezményes ár Brand Partner ár.

  Az ajánlat nem többszöröződik. Az 50 BP-os 
feltétel teljesülésekor a fenti ékszertartóból 
kizárólag 1 db vásárolható Brand 
Partnerenként. A változtatás jogát fenntartjuk.

Vásárolj legalább 50 BP értékben a Norrsken katalógusból 2021/C03-07 között 
és Tied lehet az ékszertartó 999 Ft-ért.

Szerezd meg az exkluzív Norrsken ékszertartót!

Az ékszertartó nem tartalmazza az ékszereket.
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Norrsken ékszer kollekció

A NORRSKEN KATALÓGUS MÁR ELÉRHETŐ!

SZKENNELD BE A TELJES 
OLDALT AZ ORIFLAME 

APP HASZNÁLATÁVAL, ÉS 
FEDEZD FEL A NORRSKEN 

KATALÓGUST ONLINE

Egy káprázatos üzleti 

lehetőség

Kézműves ékszerek, amelyeket a svéd 
természet fényei inspiráltak 

Svédországban az év nagy részében 
folyamatosan alkonyat van, ahol a nap a 

földet ferde szögben érő sugarai 
hangulatos, változatos fényeket hoznak 

létre. A fény egy olyan teret alkot, amelynek 
nincsenek határai vagy tisztán 

körvonalazható formája. Káprázatos 
élményt nyújt! A fények az időjárás 

következtében változnak. Megnyilvánulásuk 
kiszámíthatatlan, dinamikus, változatos, 

varázslatos és egyedi.

A NORRSKEN NÉGY ALAPJA

Gondos kézművesség Mi lehetne értékesebb, mint egy kézműves 
díszítés, amely szakértelemmel és csodálatos kivitelezésben 
készült? Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy minden kő csiszolt  
és kézműves alkotás is egyben, tiszteletben tartva és figyelembe 
véve egyedi árnyalatát és textúráját.

A természet alkotta Évezredek óta ajándékozza meg  
az anyatermészet az embert gyönyörű kincsekkel.  
A természetes féldrágakövek a Norrsken kollekció 
koronaékszerei. A ködös-zöld amazonittól az aranylóan 
ragyogó kvarciton át a tüzes, vörös gránátkőig és a kifinomult 
rózsakvarcig, minden kő a természettel való mély kapcsolatra 
utal. Minden egyes darab különleges energiával és páratlan 
minőséggel rendelkezik.

Tapasztalat A részletekre való odafigyelés a Norrsken  
kollekció megalkotásában is fontos szerepet játszott, mind  
a csomagolásban, mind a designelemek létrehozása során.

Kiváló minőség Az N jel biztosítja, hogy mindig megbízhatsz  
a minőségben, függetlenül attól, melyik dizájnt választod.

N
orrsken ékszer kollekció

Tippek az 
értékesítéshez! 

•  Tarts Norrsken bemutatókat, hogy bemutathasd vásárlóidnak az Oriflame ezen új, különleges oldalát. 
Azért hoztuk létre ezt a márkát, hogy segítsünk eladásaid növelésében jelenlegi vásárlóiddal, és hogy 
vásárlók új csoportjára találj.

• Legyél felkészült: mindig legyen nálad a Norrsken katalógus és viseld a Norrsken ékszereket olyan gyakran,
amilyen gyakran lehetséges. 

• Ismertesd vásárlóiddal a Norrsken ékszerek gyönyörű inspirációját – és fent bemutatott történetét!
• Amikor egy Norrsken ékszert viselsz, különösen Oriflame találkozókon, válassz egy egyszerűbb, semleges színű

ruhadarabot hozzá. Ezáltal jobban felfigyelnek mások az ékszerre, és beszélgetést kezdeményeznek róla. 
• Ha vásárlóiddal és hálózatoddal online tartod a kapcsolatot – akkor sincs semmi gond! Kapcsold be webkamerád, 

és mutasd meg a gyönyörű, káprázatos Norrsken ékszered! Különböző ruhadarabokhoz válassz más-más ékszereket!

A Norrsken ékszerek után  
TELJES Bónusz Pontokat kaphatsz!*

Az Üzleti érték/Business Volume 50%-on marad

Norrsken – Egyedi ékszerek, csak neked 
Nincs két egyforma darab, hiszen természetes kövekkel dolgozunk. A természet változatosságát 
ünnepeljük, soha nem erőltetnénk rá a szabályosságot. Ez eredményezheti a féldrágakövek  
színei közötti kisebb eltéréseket az ékszereken, akkor is, ha azonos kollekcióba tartoznak.  
Ettől lesz minden ékszer különleges és egyedi.
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  Omega-3 zsírsavtartalmú 
étrend-kiegészítő kapszula
60 kapszula. 41,6 g. 

29705   5299 ,- 

Tippek az 
értékesítéshez!! 

Pénzkereseti lehetőség 

Egészséges életmód a Wellness-szel Egészséges életm
ód a W

ellness-szel 

Az Oriflame Omega-3 
zsírsavtartalmú étrend-
kiegészítő kapszula nem 
tartalmaz marhából vagy 
sertésből nyert zselatint, 
kizárólag halzselatint tartalmaz.

A TERMÉKEINKBEN FELHASZNÁLT 
HALOLAJOK FENNTARTHATÓ 

MINŐSÍTÉST KAPTAK  
A FRIEND OF THE SEA-TŐL

Vadon fogott halakból nyert 
tápanyagok kapszulába zárva

Az Oriflame Omega-3 
zsírsavtartalmú étrend-
kiegészítője csak tiszta, 
természetes halolajat 
tartalmaz, amelynek 
fenntarthatósági minősítését 
a Friend of the Sea (FOS) 
igazolta - ez egy független 
szervezet, amelynek 
küldetése a tengerek 
élővilágának és 
halállományának megőrzése.

• Vásárlóid tudják, hogy szervezetünk nem képes ezen esszenciális 
zsírsavak előállítására, ugyanakkor nagyon fontosak a számára? 
Ezeket táplálkozás útján vagy étrend-kiegészítők szedésével tudjuk 
biztosítani. Ehhez ajánljuk a Wellness by Oriflame Omega-3 
zsírsavtartalmú étrend-kiegészítőt.

Amikor felmerül a kérdés, hogy mi 
befolyásolja megjelenésünket és 
közérzetünket - az általunk elfogyasztott 
ételek jutnak eszünkbe a leggyakrabban. 
Egy tápanyagokban gazdag étrend tele 
vitaminokkal és ásványi anyagokkal.  
De hol is kezdjük? 
Mondjuk a víz alatt? Óceánjainkban 
találhatóak a legtáplálóbb, Omega-3-ban 
gazdag ételek a természetben. Ide 
tartoznak olyan olajos halak, mint például 
a tonhal, a makréla, a hering, a szardínia, 
valamint az algából nyert olaj. 
Az Omega-3 zsírsavak hozzájárulnak  
az  agy**, a látás** és a szív* állapotához.
Sokaknak nem tartalmaz elegendő 
mennyiségű Omega-3 zsírsavat  
az étrendje, ezért fontos a pótlása. 
A Wellness by Oriflame Omega3 
zsírsavtartalmú étrend-kiegészítője  
EPA- és DHA-zsírsavakban gazdag. 
Étrend-kiegészítőnk fejlesztése 
Svédországban történt, ahol  
az olajos halak fogyasztása 
a hagyományos táplálkozás része.  
Az étrend-kiegészítő előállítása  
a szigorú EU-szabványoknak és  
a GMP (Good Manufacturing Process) 
előírásainak megfelelően történik – 
biztonságos és hatékony módon.

** A hatékonyság 250 mg DHA napi bevitele  
esetén tapasztalható 

* A hatékonyság 250 mg EPA és DHA napi bevitele 
esetén tapasztalható 

VÁSÁROLJ  
MEG 3 DB 

Omega-3 zsírsavtartalmú 
étrend-kiegészítőt 

fantasztikus, 
2199,-/DB áron 

Kihagyhatatlan 

AJÁNLAT! 
BRAND PARTNER ÁR



Éppen 20 éve lettem az Oriflame 
Brand partnere és arra vagyok  
a legbüszkébb, hogy egy sikeres 
csapatot építettem magam köré, s  
a legjobbak között szereplünk 
folyamatosan, példát mutatva 
másoknak.

Mi a célom az online jelenléttel? 
Odafigyeléssel, szívvel, szeretettel 
tanulni és tanítani mindazokat, akik 
hozzám hasonlóan változtatni 
akarnak az életükön. Most ebben a 
felbolydult világban nagyszerű 
lehetőség a közösségi médiában 
bemutatni magunkat, saját 
márkánkat építeni és közben keresni 
mindazokat, akiknek szükségük van 
az Oriflame adta lehetőségekre, 
anyagi biztonságuk 
megteremtésére.  Tanítom 
partnereimnek az online megjelenést  
és azt, hogyan használhatjuk ki 
cégünk rengeteg online eszközét, 
hogy könnyebben elérhessük 
ismerőseinket.  Akik eddig 
idegenkedtek ettől, egyre többen 
követnek ebben. A csapatomnak 

Az Oriflame egy csodálatos világ, 
egy fantasztikus közösség, tele 

nagyszerű termékekkel és kivételes 
lehetőségekkel. Az Oriflame egy 
életstílus, amelyet meghatároznak 
értékei: a Csapatszellem, a Lelkesedés 
és a Szenvedély. Az előző időszaktól 
kezdve három Business & Beauty  
by Sweden kiadványunkban  
a #dailyoriflamestory játékunk 
nyertesei mutatkoznak be, elmesélik 
tapasztalataikat, megosztják 
történeteiket és tippjeiket. Fogadjátok 
őket szeretettel!

több zárt facebook oldalon segítek 
az ajánlatok bemutatásában, itt 
leginkább a videókat részesítem 
előnyben, úgy vélem, a legtöbben 
ezt nézik meg. 

Mire jó a közösségi média? 
Megismernek általa. Amit leginkább 
szeretek az online világban, hogy 
sokkal több embernek tudom így 
Oriflame-es életemet bemutatni. 
Mindig nagyon szerettem  
a személyes találkozást például  
a bemutatótermünkben,  
a kapcsolatok építését, hiszen így el 
tudjuk varázsolni személyiségünkkel 
a másikat. Ugyanezt kell 
megtalálnunk az online felületen is. 
Magunkat kell adnunk, bemutatni  
az életünket, a mindennapjainkat, 
hiszen a mi életünk roppant érdekes. 

Erre használom a személyes 
facebook profilomat. Itt megosztom 
a Kuckós történéseket, a csapatom 
találkozóit, sikereinket, a napi 
munkát, például ahogyan 
bőranalizálásokat végzünk.  

De helyet kapnak a személyes 
életem csodás helyei,  
a kikapcsolódás, az utazások 
változatos képei és a kedvenc 
gondolatok, idézetek is.

Nagyon erős kultúrája van 
csapatunkban a wellness termékeink 
fogyasztásának, a személyes 
tapasztalatok megosztásának.  
Egy külön facebook oldalt szentelek 
az egészséges életmódra lépők 
segítésének. Dolgozom  
az instagramon is, ahol szintén 
minden velem kapcsolatos esemény 
helyet kap. Sok a pozitív 
visszajelzés, egyre többen  keresnek 
így meg a régi ismeretségekből, de 
új kapcsolataimból is többen lépnek 
csapatomba.

Mindezt azért teszem, mert úgy 
érzem: a mi küldetésünk ebben  
a zűrzavaros világban egy 
állandóságot, egy lehetőséget 
nyújtani.  Kezdd el és gyakorold Te is. 

Sok sikert kívánok!

Jármay Andi 
Zafír Direktor
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Értékesítésisegédeszközök

  All or Nothing 
Parfum
50 ml

35679

  All or Nothing Unique 
Accord #1 Parfum
15 ml 

43696

  All or Nothing 
Parfum - 
illatminta
1 ml 

41163

Újdonság a 3-as katalógusban

ÚJ! 
HASZNÁLATA 

1. lépés:
Használd először a parfümöt
2. lépés:
Ezt követően permetezd fölé
a Unique Accord-ot, hogy
tovább fokozd a hatást, és
létrehozhasd egyedi illatod

Már tudjuk; az All or Nothing egyszerűen mennyei!
DE lehet ezt tovább fokozni? Igen! 
A Unique Accord magasabb szintre emeli az elbűvölő  
All or Nothing Parfum illathatását, egy teljesen új dimenziót 
alkotva. Az AON szerelmesei számára terveztük, hogy 
létrehozhassák egyedi illatukat, és még jobban  
kifejezhessék egyéniségüket.

A Unique Accord #1.

 Magasabb szintre emeli az illathatást

KELETIES, VANÍLIÁS,  
GYÜMÖLCSÖS 

magnólia , málna ,  
Vanilla Surabsolute 

jázmin szirmok, csábító 
pézsmás jegy, fehér fás jegyek

VIRÁGOS, FEHÉR VIRÁGOS

#dailyoriflam
estory



Termékminták 

Ú
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  Koncentrált 
sejtmegújító elixír 
gyémántporral - 
termékminta  
1,5 ml 13926

14

  NovAge Ecolagen 
Wrinkle Power  
nappali krém SPF 35 - 
termékminta 1,5 ml 
42475

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

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

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

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

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

  NovAge Skinergise 
Ideal Perfection éjszakai 
krém - termékminta 
1,5 ml 35480

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

  NovAge Supreme 
arctisztító zselé - 
termékminta 3 ml 
35084

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define 
éjszakai krém - 
termékminta 1,5 ml 
35632

  NovAge Ultimate 
Lift Contour Define 
szemkörnyékápoló 
krém - termékminta 
1 ml 35633

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

  NovAge Skinergise 
Ideal Perfection 
nappali krém SPF 30 - 
termékminta 1,5 ml 
35479

  NovAge Skinergise 
Ideal Perfection 
szérum - termékminta 
1,5 ml 35481

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

  NovAge Skinergise 
Ideal Perfection 
szemkörnyékápoló 
krém - termékminta 
1 ml 35482

  NovAge Men  
tisztító és radírozó 
arclemosó  
3 ml 35231

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

  NovAge Ultimate 
Lift Contour Define 
szérum - 
termékminta  
1,5 ml 35634

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define nappali 
krém SPF 15 - 
termékminta 1,5 ml 
35631

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

  NovAge Men 
szemkörnyékápoló  
zselé - termékminta  
1 ml 35232

  NovAge Bright Sublime 
Advanced 
szemkörnyékápoló 
krém - termékminta 
1 ml 35210

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

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

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

  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

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.  
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  Joyce Jade Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35676

  Joyce Rose Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35656

  Elvie Eau de Toilette - illatminta 1 ml 32234

  Enigma Eau de Toilette - illatminta 1 ml 13851

  Eclat Mon Parfum - illatminta 1 ml 34294

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

  Infinita Eau de Parfum - illatminta 1 ml 35654

  Giordani Gold Original Eau de Parfum - illatminta 1 ml 32149

  Giordani Gold Essenza Parfum - illatminta 1 ml 31817

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

  Amber Elixir Crystal Eau de Parfum - illatminta 1 ml 33045

  Amber Elixir EdP - illatminta 1 ml 11365

  Amber Elixir Mystery Eau de Parfum - illatminta 1 ml 41324

  Eclat Femme Eau de Toilette - illatminta 1 ml 30129

  Eclat Femme Weekend EdT minta 1 ml 31292

  Eclat Amour Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35650

  Dare to Shine Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34485

  Divine Eau de Toilette - illatminta 1 ml 11357

  Divine Idol Eau de Parfum - illatminta 1 ml 31295

Illatminták 49,- / db 
NOVAGE ARCÁPOLÓ TERMÉKMINTÁK CSAK 79,- / DB 

ARCÁPOLÓ TERMÉKMINTÁK 79,- / DB 

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

  Love Potion So Tempting illatpermet - illatminta 1 ml 34196

  Lost in You Eau de Parfum Her - illatminta 1 ml 38510

  Love Potion Eau de Parfum - illatminta 1 ml 22443

  Lucia Bright Aura Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34145

  Lucia Eau de Toilette - illatminta 1 ml 41771

  Magnetista Eau de Parfum - illatminta 1 ml 34506

  Volare Moments Eau de Parfum - illatminta 1 ml 35662

  On The Edge Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34296

  Possess Eau de Parfum - illatminta 1 ml 30885

  Possess The Secret Eau de Parfum - illatminta 1 ml 33956

  So Fever Her Eau de Parfum - illatminta 1 ml 31100

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

  Sublime Nature Tuberose Parfum - illatminta 1 ml 33414

  Volare Eau de Parfum - illatminta 1 ml 30044

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

  Women's Collection Innocent White Lilac Eau de Toilette - illatminta 
1 ml 32441
  Women's Collection Mysterial Oud Eau de Toilette - termékminta 
1 ml 34363
  Women's Collection Sensual Jasmin Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
33169

Értékesítési segédeszközök ÉRTÉKESÍTÉSI SEG
ÉD

ESZKÖ
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  Ascendant EdT minta 1 ml 11037

  Be the Legend Eau de Toilette - illatminta 1 ml 30557

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

  Debonair Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35674

  Eclat Style Parfum - illatminta 1 ml 35578

  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

  Eclat Toujours Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35652

  Excite Force EdT minta 1 ml 31638

  Friends World Eau de Toilette férfiaknak - illatminta 1 ml 33383

  Giordani Man Eau de Toilette - illatminta 1 ml 32154

  Glacier Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35666

  Flamboyant Eau De Toilette illatminta 1 ml 19642

  Glacier Fire Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35670

  Glacier Rock Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35668

  Lost in You Eau de Parfum Him - illatminta 1 ml 38511

  Soul Focus Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34339

  Venture Eau de Toilette illatminta 1 ml 32502

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

  Possess Man Eau de Toilette - illatminta 1 ml 31824

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

  So Fever Him Eau de Toilette - illatminta 1 ml 31073

  Signature Eau de Toilette - illatminta 1 ml 41769

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

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

  Mister Giordani Aqua Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35664

  Mister Giordani Eau de Toilette - illatminta 1 ml 33653

Növeld eladásaidat termékmintákkal 

1 DB KATALÓGUS 
644003 340,- 
5 DB KATALÓGUS 
644823 840,- 
20 DB KATALÓGUS 
644843 3200,- 
40 DB KATALÓGUS 
644803 5400,- 

AKTUÁLIS KATALÓGUS 

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

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

2021/4-ES KATALÓGUS 
RENDELÉSI KÓDOK:
1 DB KATALÓGUS 
644004 340,- 
5 DB KATALÓGUS 
644824 840,- 
20 DB KATALÓGUS 
644844 3200,- 
40 DB KATALÓGUS 
644804  5400,-



ÉRVÉNYES: 2020/C015-17

Tartozz Te is az elit Brand Partnereink közé és 
használd ki a tagság nyújtotta legvonzóbb 
előnyöket, amelyeket kizárólag TOP CLUB 

tagjaink számára kínálunk!

16

*Bármely termék a következő katalógusból a fent megjelölt darabszámban, kivéve a Wellness termékek, NovAge szettek és divatkiegészítők.
A feltüntetett ár, Brand Partner ár. A Top Club kedvezményes terméknél kedvezményesebb árú termékek nem képezik
az ajánlat részét. **Kérjük kísérd figyelemmel a további információkat a különleges csomag tartalmáról C02-ben!

SZINT JUTALOMFELTÉTEL

Az ajánlat 2021. február 16-tól március 8. 22 óráig a készlet  
erejéig érvényes. A fenti termék megvásárlásért BP jár,  

azonban BV nem. A feltüntetett árak Brand Partner árak.  
A változtatás jogát fenntartjuk.

Abban az esetben, ha a rendelésed értéke  
nem éri el a 100 BP-ot a szállítási díjak az alábbiak:

999 Ft

Szponzor Pontra, Postán Maradóra,  
MOL Postapontra

1599 Ft

Házhoz  
szállítással

17

Használd ki a tagság nyújtotta legvonzóbb előnyöket, amelyeket kizárólag 
TOP CLUB tagjaink számára kínálunk!

2199 Ft/db* 2199 Ft/db*

1x 2x
termék termék

1x 3x
katalógus katalógus

minimum 190 BP  
(minimum 10 Wellness BP)

BRONZ

minimum 290 BP  
(minimum 10 Wellness BP)

EZÜST

minimum 390 BP  
(minimum 10 Wellness BP)

ARANY

minimum 570 BP  
(minimum 10 Wellness BP)

RUBIN
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+ +

2199 Ft/db*

3x
termék

5x
katalógus

+

2199 Ft/db*

4x
termék

10x
katalógus

+

Érvényes: 2021/C1-4
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SZEREZD MEG A 2021/1. NEGYEDÉVES JUTALMAKAT!

2021/Q1 alatt (C1-C4), 4 katalógusból minimum  3x kvalifikálj Top Club tagként  – a C1-ben elért 
vagy magasabb szint megtartásával – és részesülj az alábbi exkluzív jutalmakban 2021/C05-ben

•  Special Wellness Top Club Package (csomag)** 30% kedvezménnyel:
bronz  1 szett  |  ezüst  2 szett  |  arany  3 szett  |  rubin  4 szett

•  Virtuális sorsjegy(ek) egy különleges Top Club sorsoláshoz, amelynek keretében különleges
ajándékokat gyűjthetsz be: bronz  1x  |  ezüst  2x  |  arany  3x  |  rubin  4x

•   Kedvezmények az új 2021/C06-os rally termékekből álló szettre (bármelyik termék választható):
bronz  -15%  |  ezüst  -20%  |  arany  -35%  |  rubin  -45%

• Exkluzív oklevél

A változtatás jogát fenntartjuk.

A kedvezményes 
termékek kiváltására 
kizárólag az ELSŐ 
rendeléssel van 
lehetőség, és ezen 
rendelésen  
a katalógusból 
minimum 30 BP értékű 
vásárlás szükséges.

HITELKERETEK 
TOP CLUB 

SZINTEKNEK 
MEGFELELŐEN 

C1-4-BEN:

bronz  50.000 Ft

ezüst  70.000 Ft

arany  100.000 Ft

rubin  140.000 Ft  

A hitelkeret az adott 
Top Club szint elérését 
követő katalógusban 
emelkedik.

H
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T

INGYENES SZÁLLÍTÁS
ha a rendelésed értéke eléri 
a legalább 100 BP-ot  

VAGY 
megvásárolod az alábbi 
termékek egyikét

BÁRMELY SZÁLLÍTÁSI MÓD ESETÉN

KÜLÖNLEGES  
JOKER AJÁNLAT

2021/C03

999,-
2

999,-

1
1   Univerzális balzsam 

feketeribizli-illattal 
15 ml 

26891  1499 ,-

2   Univerzális balzsam 
barackmag-olajjal 
15 ml 

34875  1499 ,-

Azonnal puhítja és  
hidratálja a száraz, érdes 

bőrfelületet: az ajkakat,  
a körömágybőrt, a kezeket, 

a könyököt, a sarkakat  
és a térdet. 

Édes, zamatos  
feketeribizli-illattal.

Többfunkciós balzsam, amely  
táplálja és nyugtatja a száraz bőrt. 
Az ajkak ápolására is ideális. 
Hidratáló hatású, zsírsavakban 
gazdag természetes  
barackmag-olajat tartalmaz.

Top Club Különleges joker ajánlat
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ÚJ! 

AJÁNDÉK 

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

hu.oriflame.com

5x 

*Ha 100 bónusz pontot gyűjtesz a katalógusból a 3-as katalógus-időszakban. Egy Brand Partner egy szettet vásárolhat. Brand Partner ár.

  NovAge Ultimate Lift Contour Define nappali krém  
SPF 15 - termékminta 1,5 ml 35631

  Possess Eau de Parfum - illatminta 1 ml 30885

  Mister Giordani Aqua Eau de Toilette - illatminta  
1 ml 35664

  Glacier Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35666

  Giordani Gold Original Eau de Parfum - illatminta  
1 ml 32149
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  The ONE Hydra A-Z krém SPF 30
30 ml 

  North For Men Intense illatspray
100 ml 

38913

4-es katalógus ár 4-es katalógus ár4-es katalógus ár
1799,- 2199,- 1299,-

Készülj már most a 4-es 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.

A SZETT RENDELÉSI KÓDJA: 137946

A 4-ES KATALÓGUS ÚJ TERMÉKEIBŐL ÖSSZEÁLLÍTOTT SZETT  

3499 Ft*

5 darab 4-es katalógus

43456
37717
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  The ONE Colour Stylist 
Metallic ajakrúzs
3,8 g 

 

 

 

 

         




