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a katalógusban 

*Ha 3999,- Ft értékben vásárolsz a 6-os 
katalgusból

  Enigma Eau de Toilette 50 ml 13850

Csak 

Brand Partner ár

Az Enigma a titokzatos érzékiség illata. Varázslatos 
virágok, az érzéki szantálfa és az intenzív pacsuli 

káprázatos kompozíciója. Hölgyeknek, akik  
számára fontos a nőiesség kifejezése.

Vlatko Smileski 
Ügyvezető igazgató, Magyarország 

ÚJ! 

ÚJ! 

a katalógusban 

a katalógusban 

  NovAge ProCeuticals Retinol Power 
cseppek 30 ml 40872

Csak 

Brand Partner ár

  Love Nature Forest Berries Delight 
testradír dzsem 200 ml 39473

Csak 

Brand Partner ár

  Love Nature Forest Berries Delight 
Yoghurt testápoló krém 200 ml 39494

Csak 

Brand Partner ár

 

A 6-os katalógus 5 legjobb ajánlata

ajánlat a 6-os katalógusban

Vásárold meg mindegyik ajánlott terméket, és 55 BP lehet a tiéd!

A ProCeuticals az Oriflame új 
termékcsaládja, amely professzionális 

ihletésű, célzott megoldásokat kínál 
bőrproblémákra és az ideális 

megjelenésű arctónus elérésére.  
Ajánld azon vásárlóid számára,  

akik komolyan veszik a bőrápolást.

Mennyei illatú, házi receptek ihlette, pazar textúrájú 
testápolók tisztító, nyugtató és tápláló hatású 

összetevőkkel. Ajánld vásárlóidnak, akik szeretik  
a különlegességeket a kozmetikumokban.

a katalógusban 

ÚJ! 
LIMITÁLT KIADÁS 

*Ha 3999,- Ft értékben vásárolsz a 6-os 
katalgusból

  Floral Bloom napszemüveg Anyaga: PC, 
rozsdamentes acél, vörösréz, újrahasznosított PET 
tisztító kendő. Egy méret. 42421

Brand Partner ár

Csak 

A
 6-os katalógus 5 legjobb ajánlata

Könnyed elegancia, szuper divatos árnyalat, 
klasszikusan kifinomult keret - a stílusos megjelenés 

tökéletes kombinációja. Ajánld a napszemüveget azon 
vásáróidnak, akik a vintage glamour szerelmesei.

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 

  The ONE Double Effect szempillaspirál 
8 ml  

Csak 

Brand Partner ár

  The ONE High Impact 
szemkontúrceruza  

Csak 

Brand Partner ár

Ha vásárlóid tökéletesen hangsúlyos szemeket 
szeretnének, a The ONE Double Effect 

szempillaspirál és a The ONE High Impact 
szemkontúrceruza az ideális választás.
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Egy különleges katalógus áll 
előttünk, hiszen ebben 
mutatjuk be a régóta várt  
NovAge ProCeuticals 
termékcsaládot! Az új 
termékcsalád professzionális 
ihletésű, célzott 
megoldásokat kínál 
bőrproblémákra és  
az ideális megjelenésű  
arctónus elérésére. A kiváló 
hatékonyságú kozmetikumok 
nagyszerű lehetőséget 
nyújtanak a személyes  
és üzleti növekedéshez is! 

Ez az ideális időszak inaktív 
Brand Partnereid ösztönzésére. 
Ha újra aktívvá teszed azon 
Partnereket, akik nem adtak  
le rendelést az elmúlt 
hónapokban, eladásaid 
folyamatosan növekedhetnek. 
Mutasd be legújabb 
termékeinket és ajánlatainkat, 
és olvasd el kiadványunkban, 
miként érheted el  
vásárlóid hűségét. 

Sikeres kampány-időszakot 
kívánok!

Tekintsd meg az 
árnyalatokat  
a katalógus  

hátsó borítóján

8 árnyalat

6-7. oldal

10-11. oldal

132-133. oldal

132-133. oldal

Hátsó borító

4999,-

1399,-

2199,-*

3499,-

1149,-

1599,-

899,-

3999,-

1119,-

1279,-

1759,-*

2799,-

919,- 719,-

17 BP

5 BP

6 BP

8 BP*

12 BP

4 BP 3 BP
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Tippek az 
értékesítéshez! 

Mesélj vásárlóidnak a NovAge ProCeuticalsról - 
imádni fogják!
• A NovAge termékcsalád új, professzionális  

ihletésű arcápoló kollekciója hatóanyagok magas 
koncentrációjával, amelyek a bőrt érő különböző 
kihívásokra hatnak.

• Ez az izgalmas újdonság lehetős éget biztosít új 
vásárlók érdeklődésének felkeltésére és a már 
meglévő vásárlók további ösztönzésére a NovAge 
termékek használatával kapcsolatban, hiszen  
az új arcápolók tökéletesen beilleszthetőek  
a napi arcápolási rutinba.

• A termékcsalád klinikailag igazolt eredményeket 
nyújt, amelyek mindenki által észrevehetőek.

• A formulák a hatékonyság és a biztonság 
figyelembevételével készültek.

• Vásárlóid a szakértő bőrápolás hatásait otthonuk 
kényelmében élvezhetik!

N
ovA

ge ProC
euticals

NovAge ProCeuticals

A különleges kihívásoknak kitett bőr 
szakértő gondoskodást igényel • Ha vásárlód nem biztos abban, hogyan reagál bőre a termékre az első használat során, javasolt a termék tesztelése. 

Ehhez vigyen fel egy kismennyiségű terméket a tiszta bőrre egy kis területen az alkar belső részén. Ezt a területet hagyja 
24 órán át szárazon, hogy megfigyelhesse a bőr reakcióját.

Fontos, hogy milyen hatékonyan ápoljuk bőrünket; 
milyen prémium termékeket használunk; mennyire 
rendszeres napi rutinunk - de néha mindez nem 
elegendő. Előfordul, hogy arcbőrödnek időről  
időre különleges kihívásokkal kell szembenéznie. 
Tapasztald meg a NovAge ProCeuticals arcápolók 
koncentrált erejét. Ezen termékek kifejezetten 
specifikus bőrproblémákra hatnak, mint például  
a hiperpigmentáció, a mély ráncok, a fakó bőrtónus, 
a feszesség csökkenése vagy az érdes tapintás.  
A különleges kihívásoknak kitett bőr szakértő 
gondoskodást igényel.

SZKENNELD BE A TELJES OLDALT AZ ORIFLAME 
APP HASZNÁLATÁVAL, ÉS ISMERD MEG AZ 
ÖSSZETEVŐKET ÉS A TERMÉKEK HASZNÁLATÁT

Használata: Nyomd meg a kupakot a C-vitamin kiengedéséhez. 
Óvatosan rázd össze a tégelyt, hogy a C-vitamint eloszlasd  
a szérumban. Nyomj 3-4 pumpálásnyi arcápolót a tenyeredbe. 
Vidd fel egyenletesen az arc teljes területére a szemkörnyék 
kikerülésével. Egy tégely egy heti ápolásra elegendő. Ne használd 
retinol- vagy AHA-/BHA-tartalmú készítménnyel egyszerre.

Használata: Töltsd meg a csepegtetőt a koncentrátummal,  
és vidd fel egyenletesen az arc teljes területére és a nyak bőrére,  
a szokásos tisztító rutint követően. Kerüld az érzékeny 
szemkörnyéket. Csak este használd.

Használata: Hajtsd szét a maszkot és óvatosan húzd le  
a védőréteget az egyik oldaláról. Helyezd a maszkot az arcodra  
a folyékony formulát tartalmazó oldalával, finoman illesztve  
a szem, az orr és a száj körüli területre, majd eltávolítsd el a másik 
védőréteget. Hagyd hatni 15-20 percig. Távolítsd el a maszkot,  
és masszírozd a maradék hatóanyagot a bőrbe.

Bőrprobléma: Hiperpigmentáció és más elszíneződés a bőrön. Bőrprobléma: Finom vonalak és mély ráncok. Bőrprobléma: Fakó, egészségtelen megjelenésű bőr,  
gyengült védekezőképesség.

10% C-vitamin oldat (40874) Retinol Power cseppek (40872) Niacinamid & Cica Bio-Cellulose fátyolmaszk 
(41563)

Hatóanyag: 10% C-vitamin, frissen hozzáadva  
a nyugtató szérumhoz.

Fő összetevő: Extra nyugtató és hidratáló hatású 2% niacinamid 
és Cica.

Hatóanyag: Formulája 1,1% kapszulázott retinolt tartalmaz – egy 
hatékony, öregedésgátló hatású összetevőt.

Fedezz fel minden terméket  
a 6-os és a 7-es katalógusban!
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Pénzkereseti 
lehetőség 

Szuper értékesítési ajánlat
Újdonság a 6-os katalógusban

ÚJ! 

 Triangle 
arcmasszírozó
Anyaga: ABS.  
Mérete: 10,5x6x2 cm. 

137569

LIMITÁLT KIADÁS 

Triangle arcmasszírozó

A jövő ma kezdődik!

Szeretnéd megtapasztalni a spa-bőrápolás 
hatékonyságát otthonod kényelmében?  
A Triangle arcmasszírozó hatékony 
eredményt nyújt:

Ideális: Érett bőrre

Bőrprobléma: Finom vonalak, szarkalábak  
és az ajak körüli vonalak, ráncok, fakó bőr  
és feszesség csökkenése.

Hatása: Arcmasszírozó intelligens  
technológiával, amely a bőröregedés jeleire hat. 
De nem ez a többfunkciós készülék egyetlen előnye. 
Masszírozó mozgásának köszönhetően javíthatja 
kedvenc bőrápoló termékeid hatóanyagainak  
a felszívódását.

Ezért szeretjük: Egy praktikus eszköz  
az arc masszírozására, az arcápolás 
hatékonyságának fokozására.

Kihagyhatatlan 
ajánlat!

Vásárolj meg legalább 2 db NovAge szettet 
bármilyen kombinációban, és az 

arcmasszírozó AJÁNDÉK 
Az ajánlat nem többszörözhető,  

és a készlet erejéig érvényes.

A NovAge ProCeuticals új, izgalmas termékei pénzkereseti 
lehetőséget is kínálnak. Ismerd meg vásárlód bőrét  
érő kihívásokat, és ennek megfelelően ajánld az új 
arcápolókat, amelyeket beépíthetnek szokásos  
arcápolási rutinukba. Ajánlatunkkal tovább  
növelheted eladásaidat és üzletedet!

2 x
Katalógus ár

• segít a ráncok megjelenésének 
csökketésében;

• relaxálja az arcizmokat;
• segít a vérkeringés fokozás ában;
• segít az arcápolók hatóanyagainak hatékonyabb felszívódásában.

  NovAge ProCeuticals 
Retinol Power cseppek
30 ml 

40872   7499 ,- 

  Novage ProCeuticals 10% 
C-vitamin arcápoló
4x7 ml/0,2 fl.oz.

40874   16999 ,- 

  NovAge ProCeuticals 
Niacinamide & Cica Bio-
Cellulose fátyolmaszk
26 ml 

41563   3299 ,- 

 

 

  SZKENNELD BE A TELJES 
OLDALT AZ ORIFLAME APP 

HASZNÁLATÁVAL, ÉS 
TEKINTSD MEG A VIDEÓT

Vásárold meg 
bármely 2 db 

 NovAge ProCeuticals 
terméket -50% 

ENGEDMÉNNYEL

Semmi sem állhat a bőr szépségének útjában!

https://youtu.be/ChkmxNL6Hmo
https://youtu.be/ChkmxNL6Hmo
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Pénzkereseti 
lehetőség 

Pénzkereseti 
lehetőség 

Újdonság a 6-os katalógusban

  Baby O' pelenkakrém
75 ml 23,99/ ml

35774   1799 ,- 

  Baby O' testápoló olaj
150 ml 16,66/ ml

35773   2499 ,- 

  Baby O' sampon/fürdető  
2 az 1-ben
200 ml 9,00/ ml

35775   1799 ,- 

  Giordani Gold Essenza Blossom Parfum
A Giordani Gold Essenza Blossom Parfum illata a modern elegancia megtestesítője.  
Az illatot átjárja az érzéki narancsvirág, a kifinomult kamélia és a nőies jázmin  
aromája a csodálatos Rose Gold illatjegyet komponálva. 50 ml 279,98/ ml

38534

  Baby O' BumBum bőrtisztító tej
150 ml 16,66/ ml

35776   2499 ,- 

  Baby O' többfunkciós balzsam
75 ml 23,99/ ml

35772   1799 ,- 

FEHÉR VIRÁGOS
arab jázmin , Camellia Celebratissima illatjegy, 

vanília

MAXIMÁLIS ILLAT KONCENTRÁCIÓ 

 

Katalógus ár.

Egy ékszer az illatok világában
Az édes körte és a lédús mandarin jegyeit érezzük 
meg elsőként az illatban egy ragyogó, dús fehér 
virágos aromacsokorral. Ezt követően a kifinomult 
Camellia Celebratissima akkord fonódik össze az 
érzéki narancsvirág és a buja jázmin aromájával, 
a napsugarak játékának szépségét megteremtve, 
az arany fényéhez hasonlítható luxust idézve. 
Csábító erejét a vanília és a pézsma illata adja.

A SÁRGA ARANY: 
A kifejezetten az eredeti Oriflame Giordani Gold 
Essenza Parfum számára fejlesztett 
narancsvirágos Orange Flower Luxury Essenza®  
a Giodani Gold illatok szíve és lelke. Napsugaras, 
virágos és érzéki aromája mindenkit elvarázsol.

A VÖRÖSRÉZ: 
A kaméliát - Camellia Celebratissima - a „luxus 
virágaként” is emlegetik, kifinomult, fenséges 
megjelenésének és érzéki illatának köszönhetően. 
Ez az illatjegy kifejezi a kamélia lágyságát, 
meghatározza a parfüm gyengédségét. Először 
Toszkánában, a Coserta királyi palota kertjében 
termesztették. „Celebratissima” fajtája a luxus 
ünneplésének megtestesítője.

AZ EZÜST: 
A Jasmine Sambac NaturePrint® egy illatjegy, 
amelynek érzékisége átöleli viselőjét, krémes, 
virágos, gyümölcsös és zöld aromája káprázatos 
ragyogást nyújt. Minőségét a NaturePrint® 
biztosítja, amely segít a virág valódi illatának 
elnyerésében és feldolgozásában.

SZERETETTELJES GONDOSKODÁS TETŐTŐL TALPIG

Amikor egy új baba jön a világra, azt szeretnénk, hogy azonnal 
otthon érezze magát – gyengéd, biztonságot adó érintéssel és 
öleléssel. Ezért alkottuk meg a Baby O’ termékcsaládot, amely 
95%-ban természetes ápolást nyújt a babák bőrének. A termékek 
kiváló minőségű összetevőket tartalmaznak, amelyek táplálják  
és védik a babák bőrét születésük pillanatától kezdve. Minden 
babaápoló gyermekorvosok jóváhagyásával készült!

Aranyló svéd zabolajat tartalmazó formula, amely tökéletes 
harmóniában van a babák bőrével. Egyedi lipid-kompozíciója 
utánozza a bőrben található lipideket, ezáltal segít egy „második 
bőr” hatás létrehozásában, így erősítve a babák bőrének 
védekezőképességét.

Brand Partner ár

VÁSÁROLD 
MEG BÁRMELY 
Baby O’ terméket 

-20% 
ENGEDMÉNNYEL

2 db  
Giordani Gold Essenza 

Blossom Parfum 
együtt 

11599,- 3 X

ÚJ! 
Baby O

'
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  Omega-3 zsírsavtartalmú  
étrend-kiegészítő kapszula
60 kapszula. 41,6 g. 

29705   5299 ,- 

  Étrend-kiegészítő tabletta természetes 
ásványi forrásból származó kalciummal és 
D-vitaminnal
30 tabletta. 29,4 g. 

31766   5499 ,- Tippek az 
értékesítéshez!! 

Pénzkereseti lehetőség 

Egészséges életmód a Wellness-szel Egészséges életm
ód a W

ellness-szel 

A TERMÉKEINKBEN 
FELHASZNÁLT 
HALOLAJOK 

FENNTARTHATÓ 
MINŐSÍTÉST KAPTAK A 

FRIEND OF THE SEA-TŐL

 

 

HATÉKONYABB 
BIOHASZNOSULÁS - AZ 

AQUAMINTM EGYEDÜLÁLLÓ 
KOMPOZÍCIÓJÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN A 

HATÓANYAGOK KÖNNYEBBEN 
FELSZÍVÓDNAK ÉS 

HASZNOSULNAK A 
SZERVEZETBEN.

Az óceán kincseinek hatékonysága
Élj a lehetőséggel, és tapasztald meg az óceán nyújtotta összetevők hatékonyságát  
a Wellness termékekkel! 
 Amikor felmerül a kérdés, hogy mi befolyásolja megjelenésünket és közérzetünket, az általunk elfogysztott étel jut 
eszünkbe a leggyakrabban. Tápanyagokban gazdag étrend vitaminokkal és ásványi anyagokkal. Óceánjainkban 
találhatóak a legtáplálóbb élelmiszer-források a természetben, például Omega-3 zsírsavakat tartalmazó halak, 
valamint a kalciumban gazdag tengeri moszat.

• Ez az ajánlat nagyszerű 
lehetőséget nyújt, hogy 
bevezesd vásárlóidat  
a Wellness világába! Ne 
feledd, hogy a Wellness 
termékek értékesítésével 
hatékonyan és jelentősen 
növelheted az üzleted, és 
biztosíthatod vásárlóid 
hűségét és elérheted 
rendeléseik rendszerességét.

Miért van szükségünk Omega-3-ra? 
Olyan elemeket tartalmaz, amelyeket 
szervezetünk nem termel, mégis szükségesek 
a számára! Például, az Omega-3 esszenciális 
zsírsavat, amelyben a DHA egy 
kulcsfontosságú szerkezeti összetevő. Segít  
a bőr, a szemek és az agy működésének 
támogatásában. DHA teszi ki az agyat 
felépítő zsírsav nagy részét, és magas 
koncentrációban található a retinában is.

Hogyan segít az Omega-3? 
Az olajas halak gazdagon tartalmaznak 
Omega-3 zsírsavakat. A halfogyasztásról 
kiderült, hogy jótékony hatása van  
a szervezetre. Tanulmányok azt is kimutatták, 
hogy az Omega-3 zsírsavak segíthetnek  
a szív és a vérerek védelmében.

Miért ajánljuk a Wellness by 
Oriflame-et? 
A Wellness by Oriflame Omega-3 
zsírsavtartalmú étrend-kiegészítője EPA- és 
DHA-zsírsavakban gazdag. Az étrend-
kiegészítő előállítása a szigorú  
EU-szabványoknak és a GMP (Good 
Manufacturing Process) előírásainak 
megfelelően történik A benne található 
halolajat fenntartható forrásból származó 
halakból nyerik egy 5-lépéses finomítási 
folyamat során.

Miért van szükségünk kalciumra  
és D-vitaminra? 
A kalcium és a D-vitamin segít a csontsűrűség 
támogatásában. Mivel szervezetünk nem termel 
kalciumot, azt 100%-ban táplálkozással kell 
biztosítani a számára. Fontos, hogy mindezt 
vedd figyelembe a táplálkozás, valamint az 
életmódbeli döntések során.

Hogyan segít a kalcium  
és a D-vitamin? 
A kalcium a csont építőeleme, hozzájárul 
ásványianyag-tartalmának sűrűségéhez  
és a fogak egészségéhez. Esszenciális  
tápanyag egész életen át. A kalcium  
elősegíti a véralvadást, hozzájárul az  
izmok összehúzódásához. Az Oriflame 
kalciumtartalmú étrend-kiegészítője D-vitamint 
is tartalmaz, amely elősegíti a kalcium 
felszívódását és támogatja hasznosulását.

Miért ajánljuk a Wellness by 
Oriflame-et? 
A termékben található kalcium 100%-a az 
AquaminTM-ből származik, amely természetes, 
tengeri kalciumforrás. Ennek köszönhetően 
könnyebben felszívódik a szervezetben. 
Organikusan és fenntartható módon, északi 
vizekben található, elmeszesedett hínárból 
nyert összetevő, amely több mint 70 ásványi 
anyagot tartalmaz.

BÁRMELY 
2 db 

termék együtt 

5199,- 
Brand Partner ár



12 13

KÜLDJ ÜZENETET AZOKNAK, AKIKET ÚJBÓL AKTIVÁLNI SZERETNÉL 
„Kedves Rózsa, régen jártál az Oriflame-nél, és hosszú ideje nem  
adtál le rendelést. Találkozhatunk, és beszélgethetünk a szépségről és  
nagyszerű termkeinkről? Elküldöm a linket az aktuális katalógusunkhoz:  
http://hu.oriflame.com/katalógus, és egy képet az egyik legkedveltebb 
termékekből álló szettünkről: a Love Nature Forest Berries illata  
a legcsodálatosabb a világon!" 
Ne feledd, hogy ha szöveget vagy üzenet küldesz a WhatsApp-on vagy 
Messenger-en, fényképet és linket is csatolhatsz a szöveghez. Írás helyett 
hangüzenetet is küldhetsz! Ez kiváló mód arra, hogy hangod tónusával 
kifejezd az örömödet, és ösztönözd a vásárlót a visszatérésre.  
A hangüzenetek sokszor meglepetésszerűek, ezért nagyobb  
eséllyel válaszolnak rájuk!

Válaszd ki az „Alsóvonalas aktivitást”  
a képernyőn. Itt láthatod a regisztrált  
tagok számát, a tagokat, akikre érdemes 

összpontosítanod, valamint az aktívak számát. 
Lépj a tagok menüpontra, és tekintsd meg  
a „Fókuszálás" pont alatt, akik nem voltak aktív 
ak a jelenlegi katalógus-időszakban. Válaszd ki 
az inaktív személyeket a listán, és megtudatod, 

melyik volt az „Utolsó aktív periódusuk”.

Lépj a „Több” menüpontra, amely eléréséhez kattints a 3-as pontra az applikációban. Megtekintheted a „Hálózati 
beszámolókat”, és az „Új aktivitás beszámolót”. Itt kiválaszthatod az „Inaktívakról” szóló jelentést és a katalógus-
időszakot, valamint az alsó vonalbeli Brand Partnerek számát.

Lépj a „Több” képernyőre, és kattints a „Szűrőkre”. Kiválaszthatod a „Regisztrált tagokat” és az inaktív kampányok 
számát, és megtekintheted, kik voltak inaktívak.

Maradásra ösztönözni az embereket az Oriflame-nél, mindkét oldal számára előnyös. Ugyanakkor a beléptetés folyamatos 
rendelések nélkül felesleges idő-ráfordítást és a lehetőségek elmúlasztását is jelenti. Ezért van szükség arra, hogy újra aktiválj 
embereket, meghívd őket eseményekre, vagy küldj egy kedves üzenetet részükre nagyszerű ajánlatokról. Mutasd meg  
az újdonságokat, a bestsellereket, és mondd el, milyen pozitív hatásuk van a termékeknek a mindennapi életükre.  
Ilyen módon kicsiny „országod" népes lesz, és olyan emberek vesznek körül, akik szeretnének veled tartani!

Útközben is használd az Oriflame Üzleti 
applikációt, hogy mindig hozzáférhess  
a számodra fontos adatokhoz!

Értékesítési segédeszközök

A hálózatod olyan, akár egy kis ország:
• Néhányan ide érkeznek és örökr e maradnak.
• Néhányan átutazóban vannak – megtekintik a nevezetességeket, 

kipróbálják a különlegességeket, szórakoznak és elmennek
• Néhányan a repülőteret sem hagyják el. Elutaznak  

a következő járattal.
 
Miért van ez így? Bármi legyen is az oka, legyél mindig vendégszerető és 
kínálj sok lehetőséget mindenki számára. Legyél álmaik úticélja! Tegyél 
meg mindent azért, hogy vásárlóid maradjanak. Ez nem olyan nehéz: 
mutasd meg az Oriflame térképét, rajta a látnivalókkal és a programokkal!

HOGYAN CSÁBÍTSD VÁSÁRLÓIDAT 
AZ ORIFLAME VILÁGÁBA? 
 
DÖNTSD MEG A REKORDOT, ÉS HÍVJ MEG MINÉL TÖBB EM
BERT FANTASZTIKUS BŐRÁPOLÁSI BEMUTATÓDRA. 
Adj figyelemfelkeltő címet az eseménynek, például: „3 trükk az energikusabb 
reggelekért”. Az emberek nem biztos, hogy szívesen vennének részt egy 
termékekről szóló szemináriumon, azonban mindig készek életükön javítani. 
Válassz az alábbi 3 tipp közül, hogy sikeress lehess a bemutató során: 

• Emeld kia a NovAge termékek fontosságát, hiszen az önmagunkkal való 
törődést képviseli – 2 perc, amikor te vagy a középpontban, önmagad 
legjobb barátja lehetsz és megnövelheted önbizalmadat.

• Mutasd be a Wellness-shake-et a nap egészséges indításához.
• Vörös ajakrúzs és tánc energikus zenére, és kezdődhet a parti!
• Illatok használata és bemutatása - tökéletes hangulatot teremt.
• Norrsken ékszerek viselete, hogy minden alkalommal fényesen ragyogj. 

Az Oriflame-mel a lehetőség végtelen!   
 
Készülj az eseményre szenvedéllyel. Döntsd meg a rekordot, és hívj meg 
minél több embert fantasztikus bőrápolási bemutatódra. Hívd meg 
csapatodat is, és bátorítsd őket, hogy osszák meg másokkal 
szenvedélyüket az ajánlott termékekkel kapcsolatban a chat-en 
keresztül. Így teremtheted meg a hihetetlen energiát és lelkesedést!

A hálózatod a saját kis országod



Termékminták 
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  Koncentrált 
sejtmegújító elixír 
gyémántporral - 
termékminta 1,5 ml 
13926
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  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 Ecollagen 
Wrinkle Power 
ránctalanító szérum - 
termékminta 1,5 ml 
35083

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

  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 
éjszakai krém - 
termékminta 1,5 ml 
35480

  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 
szemkörnyékápoló 
zselé - termékminta 
1 ml 35232

  NovAge Men tisztító 
és radírozó 
arclemosó 3 ml 
35231

  NovAge Men 
Energizáló és 
hidratáló szérum - 
termékminta 1,5 ml 
34613

  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 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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  Amber Elixir Crystal Eau de Parfum - illatminta 1 ml 33045

  Amber Elixir EdP - illatminta 1 ml 11365

  All or Nothing Unique Accord #1 Parfum - illatminta 1 ml 43711

  All or Nothing Parfum - illatminta 1 ml 41163

  Amber Elixir Mystery Eau de Parfum - illatminta 1 ml 41324

  Dare to Shine Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34485

  Elvie Eau de Toilette - illatminta 1 ml 32234

  Enigma Eau de Toilette - illatminta 1 ml 13851

  Eclat Mon Parfum - illatminta 1 ml 34294

  Joyce Jade Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35676

  Joyce Rose Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35656

  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

  Giordani Gold Essenza Blossom Parfum - illatminta 1 ml 39923

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

  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

  Divine Idol Eau de Parfum - illatminta 1 ml 31295

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

ARCÁPOLÓ TERMÉKMINTÁK 79,- / DB 

  Joyce Turquoise Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35658

  Love Potion Eau de Parfum - illatminta 1 ml 22443

  Love Potion Secret Eau de Parfum - illatminta 1 ml 31494

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

  Love Potion So Tempting illatpermet - illatminta 1 ml 34196

  Lucia Bright Aura Eau de Toilette - illatminta 1 ml 34145

  Lucia Eau de Toilette - illatminta 1 ml 41771

  Miss Giordani Eau de Parfum - illatminta 1 ml 30400

  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 Sensual Jasmin Eau de Toilette - illatminta 1 ml 
33169
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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 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

  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

  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 Eau de Toilette - illatminta 1 ml 33653

Növeld eladásaidat termékmintákkal 

NOVAGE KALAUZ 
499 Ft/DB 
Kódja: 136643 

7-ES KATALÓGUS RENDELÉSI 
KÓDOK:
1 DB KATALÓGUS 
644007 340,- 
5 DB KATALÓGUS 
644827 840,- 
20 DB KATALÓGUS 
644847 3200,- 
40 DB KATALÓGUS 
644807 5400,- 

1 DB KATALÓGUS 
644006 340,- 
5 DB KATALÓGUS 
644826 840,- 
20 DB KATALÓGUS 
644846 3200,- 
40 DB KATALÓGUS 
644806 5400,- 

AKTUÁLIS KATALÓGUS 

NOVAGE MINTACSOMAGOK

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.

A NovAge 
mintacsomagokkal 
kapcsolatban 
fordulj  
ASM-edhez

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



Az ajánlat 2021. április 20-től május 10. 22 óráig  
a készlet erejéig érvényes. A fenti termék megvásárlásért  
BP és BV nem jár. 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

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/C06

2
1

1   Milk & Honey Gold 
Precious Collection 
kéz- és testápoló krém 
250 ml   4,396/ ml 

34922  2799 ,-

2   Crystologie 
Blissful Aura 
fürdőbomba 
75 g   17,32/ g 

42019  2799 ,-

Táplálja, puhává teszi és hidratálja a kéz és a test bőrét
A csodálatos Milk & Honey Gold illat védjegyével
 Organikus forrásból származó tej- és mézkivonattal

Ametiszt színű 
fürdőbomba

Különleges aroma 
kombinációval

Tedd a fürdővízbe  
és élvezd a relaxálás 

pillanatait

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 C05-ben!

SZINT JUTALOMFELTÉTEL

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 180 BP  
(minimum 10 Wellness BP)

BRONZ

minimum 280 BP  
(minimum 10 Wellness BP)

EZÜST

minimum 380 BP  
(minimum 10 Wellness BP)

ARANY

minimum 560 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/C5-8
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SZEREZD MEG A 2021/2. NEGYEDÉVES JUTALMAKAT!

2021/Q2 alatt (C5-C8), 4 katalógusból minimum  3x kvalifikálj Top Club tagként  – a C5-ben elért 
vagy magasabb szint megtartásával – és részesülj az alábbi exkluzív jutalmakban 2021/C09-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/C010-es 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 

C5-8-BAN:

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.
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1099,-

1299,-

Top Club Különleges joker ajánlat
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ÚJ! ÚJ! 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 6-os katalógus-időszakban. Egy Brand Partner egy szettet vásárolhat. Brand Partner ár.

A 7-ES KATALÓGUS ÚJ TERMÉKEIBŐL 
ÖSSZEÁLLÍTOTT SZETT 

3999,-*

A SZETT RENDELÉSI KÓDJA: 137949
Készülj már most a 7-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.

7-es katalógus ár 7-es katalógus ár 7-es katalógus ár
1799,- 3499,- 1599,-

  The ONE Wonder szemhéjtus
2,5 ml 

 

  The ONE Colour Stylist 
Ultimate ajakrúzs
3,8 g 

 

  Oriflame Women's Collection 
Radiant Peony Eau de Toilette
75 ml 

38521
35742

37661

5 darab 7-es katalógus

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

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

  Mister Giordani Aqua Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35664

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

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