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Vlatko Smileski 
Ügyvezető igazgató,  
Magyarország 

Kedves Oriflame Brand Partnereink,

Ez az év nagyon különleges és fontos a számunkra, hiszen most 
ünnepeljük az Oriflame Magyarország 30. évfordulóját!

30 év hosszú idő egy cég életében – ahhoz, hogy ennyi ideig meg 
tudta őrizni helyét az üzleti életben, népszerűségét a vásárlóink 
körében, kellettek a nagyszerű termékek, a fantasztikus lehetőségek 
és ajánlatok…  de nélkületek mindez nem valósulhatott volna meg! 
Közös sikereinket nem érhettük volna el egy ilyen csodálatos, 
összetartó közösség nélkül, amelyet meghatároznak értékeink,  

a Csapatszellem, a Lelkesedés és a Szenvedély.

30 év alatt sok minden történik egy cég életében. Ünnepeljük együtt ezt a csodálatos évfordulót, 
emlékezzünk együtt a feledhetetlen pillanatokra, a közös élményekre, elismerésekre és eseményekre. 
Emellett gondoljunk a jövőre is – a további sikerek elérésében támogatunk képzéseinkkel, 
programjainkkal, termékeinkkel, exkluzív ajánlatainkkal és nagyszerű lehetőségeinkkel. 

Kívánom, hogy még legalább 30 évig segíthessünk másoknak álmaik megvalósításában –  
együtt, VELETEK! 

Írjuk együtt az Oriflame Magyarország történetét!

Sikeres kampány-időszakokat kívánok!

30 éve Magyarországon 30 éve M
agyarországon

Keresd az arany kerettel és 30. 
évfordulónk logójával elláttot oldalakat 

2021/C07-től a katalógusokban.

Köszönjük, hogy 30 éve inspirálsz 
bennünket Magyarországon

30. évfordulónk alkalmából 
a 7-es katalógustól kezdve  

minden katalógusban készülünk egy 
különleges ajánlattal ebben az évben.

Ebben a katalógus-időszakban az évfordulós ajánlatunk 
a Giordani Gold szempilla-hosszabbító spirál, amelyet 

megtalálsz a 7-es katalógus 75. oldalán!

Ünnepeljünk együtt 
a legjobb ajánalatokkal!
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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 

  Royal Velvet bőrfeszesítő nappali krém SPF 15 
50 ml 22424

Csak 

Brand Partner ár

a katalógusban 

a katalógusban 

a katalógusban 

ÚJ! 

ÚJ! 

a katalógusban 

Vásárold meg mindegyik terméket, és 80 BP lehet a tiéd!
Csak 

  NovAge ProCeuticals Instant 
Peptide ampullák Egy hetes kúra,  
7 ampulla x 1,8 ml. 40880

Brand Partner ár

Csak 

  NovAge ProCeuticals 6% AHA 
hámlasztó oldat 30 ml 40878

Brand Partner ár

Brand Partner ár

Csak 

  Giordani Gold Mineral tartós alapozó SPF 15 30 ml  

*Ha megvásárolod bármely terméket a 110-131. oldalakról  
a katalógusban.
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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.

A bazsarózsa káprázatos virágáról, számtalan varázslatos 
szirmáról és kifinomult, édes illatáról ismert. Ez az aroma 

határozza meg az Eau de Toilette szívjegyét. Ajánld azon 
vásárlóidnak, akik szeretik a különleges, nőies, virágos illatokat.

Vigyél magaddal egy hűsítő italt, stílusosan, a keskeny, 
rozsdamentes acélból készült, praktikus kulacsban. Sötét  

zöld színben, virágos mintával díszítve. Helyezd a fagyasztóba, 
benne kedvenc italoddal, majd fogyaszd  

el a tavaszi/nyári melegben.

Az életkor előrehaladtával csökken a kollagén és az 
elasztin termelődése. A bőr egyre kevésbé képes saját 

regenerálására, hamarabb megjelennek rajta az 
öregedés jelei. Ajánld azon vásárlóid számára, akiknek 

szárazabbá és fakóbbá vált a bőrük.

A Giordani Gold Mineral tartós alapozó magas 
fedést és hosszan tartó hatást nyújt. Formulája 
revitalizáló hatású, Olaszországból származó 

vulkanikus ásványi anyagokat és SPF 15-védelmet 
tartalmaz. Ajánld vásárlóidnak, akik üdébb  

arctónust és védett arcbőrt szeretnének.

A 7-es katalógus 5 legjobb ajánlata

ajánlat a 7-es katalógusban

5 árnyalat
Tekintsd meg az árnya

latokat a katalógus 
134-135. oldalán.

A
 7-es katalógus 5 legjobb ajánlata

2-3. oldal

30-31. oldal

34-37. oldal

132-133. oldal

134-135. oldal

5499,- 6299,-

2599,-*

2199,-

4399,- 5039,-

  Oriflame Women's Collection Radiant 
Peony Eau de Toilette 75 ml 38521

Csak 

Brand Partner ár

3499,-
2799,-

12 BP

Csak 

Brand Partner ár

  Floral Bloom kulacs Anyaga: rozsdamentes acél, PP, 
szilikon, TPU. Mérete: 26 (M) x 7 (Á) cm. Űrtartalom: 
650 ml. 42372

*Ha 3999 Ft értékben vásárolsz a 7-es katalógusból.

2999,-*
2399,-*

10 BP*

19 BP 22 BP

9 BP

8 BP

2079,-*

1759,-
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Tippek az 
értékesítéshez! 

  Oriflame Women's Collection 
Radiant Peony Eau de Toilette
75 ml 83,99/ ml

38521   6299 ,- 

  Oriflame Women's 
Collection Radiant Poeny 
Eau de Toilette - illatminta
1 ml 

39809   

  38521 Oriflame Women's 
Collection Radiant Peony Eau  
de Toilette 75 ml   42518 Men's 
Collection Dark Wood Eau  
de Toilette 75 ml   30058 Men's 
Collection Citrus Tonic Eau 
de Toilette 75 ml

harmatos magnólia,  
bazsarózsa, pézsma

VIRÁGOS, GYÜMÖLCSÖS, ZÖLD

MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ 

 

 

   

ÚJ! 
A

 7-es katalógus újdonságai
Norrsken ékszer kollekció

A Norrsken azt jelenti, „Északi fény” – egy misztikus természeti jelenség, amely az érintett területekre vonzza a turistákat  
a világ minden tájáról. A nyári Norrsken kollekció lehetőséget nyújt arra, hogy felfedezd az északi szépség titokzatos 

világát az ékszereken keresztül, amelyek minden darabja egyedi, és hűen tükrözi az északi fények nyújtotta varázslatot.

Nyári Norrsken kollekció

• Tarts Norrsken bemutatókat, hogy megismertethesd 
vásárlóiddal az új, különleges nyári kollekciót.  

A Norrsken segíthet eladásaid növelésében jelenlegi 
vásárlóiddal, valamint bemutatásával felkeltheted új 
vásárlók érdeklődését, akik szeretik a prémium ékszereket.

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

• Ha vásárlóiddal és hálózatoddal nincs lehetőség 
személyes találkozásra, akkor sincs semmi gond - online  
is tökéletes! Kapcsold be webkamerád, és mutasd meg  
a gyönyörű, káprázatos Norrsken ékszereket! Különböző 
ruhadarabokhoz ajánlj más-más ékszereket!

Új üzleti lehetőség!
 

A Norrsken ékszerek után teljes  
Bónusz Pont és fél BV jár! 

Különálló katalógus, mutasd  
meg vásárlóidnak 

Nagyszerű lehetőség, hogy elbűvöld új 
vásárlóidat, akik szeretik a kiváló 

minőségű, egyedi ékszereket

Virágzás a városban
Ünnepeld a városi életet teljes virágzásában,  
és élvezd a természet lélegzetelállító szépségét. 
A legváratlanabb helyszíneken mutatja meg 
pompáját, például az Oriflame Women’s 
Collection Radiant Peony csodálatosan  
nőies és virágos illatával.

ÚJ NAGYOBB 
MÉRET,  

75 ML-ES  
ÜVEGBEN

1 DB 
ILLAT 

3499,- 
VAGY

BÁRMELY,  
a katalógus 2-5.  
oldalain található  

2 db illat vásárlása esetén 

2799,-/DB 

SEMMI SEM VARÁZSOL OLYAN 
KÖNNYEN MOSOLYT AZ ARCOKRA, 
MINT A VIRÁGOK. 
Természetes szépségüket, színeik gazdag 
sorát és lebilincselő formáikat mindig 
megcsodáljuk. Amikor megpillantunk  
egy gyönyörű, virágos kompozíciót  
a nagyváros szívében,váratlan öröm  
és boldogság jár át bennünket. 
 
EGY KINCSET ÉRŐ PILLANAT. 
 
Ünnepeld az élet szépségét ezzel  
az elbűvölő és élénk tavaszi illatcsokorral, 
amelyet a harmatos, üde magnólia és az 
ibolyalevelek aromája, valamint az alma 
lédús jegyei alkotnak. Szívjegyében  
a bazsarózsa, a fehér frézia és  
a gyöngyvirág illata virít. Az alapjegyben 
a cédrusfa és a szantálfa érzéki aromáit  
a pézsma burkolja leheletfinom 
illatfátyolba.SZKENNELD BE A TELJES 

OLDALT AZ ORIFLAME APP 
HASZNÁLATÁVAL A BŐVEBB 
INFORMÁCIÓÉRT
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NovAge ProCeuticals

Pénzkereseti 
lehetőség 2 x

ÚJ! 

  40872 NovAge ProCeuticals Retinol Power cseppek 30 ml 7499 ,-   40878 NovAge ProCeuticals 6% AHA hámlasztó oldat 30 ml 
8499 ,-   40874 Novage ProCeuticals 10% C-vitamin arcápoló  4x7 ml/0,2 fl.oz. 16999 ,-   41563 NovAge ProCeuticals Niacinamide & Cica 

Bio-Cellulose fátyolmaszk 26 ml 3299 ,-   40880 NovAge ProCeuticals Instant Peptide ampullák Egy hetes kúra, 7 ampulla x 1,8 ml. 9499 ,-

 
 

 

 

 

6% AHA hámlasztó oldat (40878)

Bőrprobléma: Láthatóan megnövekedett pórusok, érdes bőr, 
 finom vonalak.

Precíz arcápolás igazolt 
eredményekkel

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

Bőrprobléma: Feszesség csökkenése és finom vonalak megjelenése

A NovAge ProCeuticals termékcsalád intenzív, célzott arcápolást nyújt specifikus bőrproblémákra. Minden 
termék könnyen beilleszthető a szokásos NovAge arcápolási rutinodba! Ismerd meg a 7-es katalógus két új 
készítményét, és ajánld vásárlóidnak.

Összetevő: 6% AHA az arcbőr mély hámlasztására és megújítására:  
3% glikolsav és 3% tejsav.

Összetevő: Formulája a kollagén termelődését elősegítő 0,5% multi-peptid 
oldatot és bőrfeszesítő 4% Tenor Mesch összetevőt tartalmaz.

Használata: Vigyél fel 1-2 cseppet egyenletesen az arc és nyak bőrére  
a normál arcápolási rutint követően. Kerüld az érzékeny szemkörnyéket.  
Csak este használd, hetente 1-2 alkalommal. Az AHA-kozmetikumot 
fokozatosan vezesd be arcápolási rutinodba.

Használata: Használj egy ampullát naponta – felet délelőtt, felet délután. 
Helyezd az ampullanyitót az ampullára, gyengéden lenyomva a tetejénél az 
ampulla kinyitásához (egy kattanó hang hallható). Csúsztasd a csepegtetőt 
szorosan a nyitott ampulla fölé. Fordítsd meg, majd nyomd a tartalmának a felét 
a tenyeredbe. Masszírozd az arc és a nyak bőrébe a tisztítást és a tonizálást 
követően a felszívódásig, a szemkörnyék kikerülésével. Zárd le a csepegtetőt  
a kupakkal az ampulla maradék tartalmának megőrzésére, az esti használatig.

A NovAge ProCeuticals egyedülálló, célzott 
arcápolást nyújt, amelynek termékei könnyen 
beépíthetőek a NovAge bőrápolási rutinodba, 
a bőr egyedi igényeinek megfelelően – a látható, 
igazolt eredményekért. Mutasd be vásárlóidnak  
az arcápolási rutint és a pénzkereseti lehetőséget.

Vásárold  
meg bármely 
2 db NovAge 
PorCeuticals 

terméket 

50% 
ENGEDMÉNNYEL

Instant Peptide ampullák (40880) 7 napos intenzív 
arcápolás
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PÉNZKERESETI 
LEHETŐSÉG 

  The ONE Colour Stylist Ultimate ajakrúzs

3,8 g 

  Floral Bloom 
kozmetikai táska
Anyaga: poliészter, nejlon, 
vas. Mérete: 23 (H) x 14,5 
(SZ) x 15 (M) cm. 

43961
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Tippek az 
értékesítéshez! 

1.
2.
3.
4.
5.
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  Floral Bloom kulacs
Anyaga: rozsdamentes acél, PP, 
szilikon, TPU. Mérete: 26 (M) x 7 (Á) 
cm. Űrtartalom: 650 ml. 

42372

  Floral Bloom  
2 az 1-ben hűtőtáska
Anyaga: poliészter, alumínium, 
nejlon. Mérete: 38 (M) x  
38 (SZ) x 14,5 (Á) cm. 

42117

  Floral Bloom piknik 
takaró
Anyaga: poliészter. Mérete: 
130x150 cm. Vállpánt hossza: 
85 cm. 

42359

ÚJ! 
LIMITÁLT KIADÁS 

AJÁNDÉK 

ÚJ! 

 

 

 

 

N
yári hűségprogram

Vásárolj 3999 Ft 
értékben ebből  
a katalógusból,  

és a FLORAL 
BLOOM KULACS 

csak 

2999,-

PRAKTIKUS ÉS ELLENÁLLÓ 
 
A kulacs a legtöbb italtartóhoz 
ideális.Praktikus, keskeny 
kialakítású, divatos  
színben kapható. 
Tedd edzőstáskádba,  
a hátizsákodba vagy 
kézitáskádba a kulacsot – 
legyen a társad  
a mindennapokban!

Készülj fel a napsütéses időszakra
A melegebb időszakban szívesen töltjük az időt  
a szabadban, és veszünk részt egy pikniken  
a barátainkkal. A sikeres piknikhez szükség  
van néhány nélkülözhetetlen kellékre is. 
Az Oriflame elhozza ezeket a számodra.  
A kulacsot, a piknik takarót, a 2 az 1-ben 
hűtőtáskát és a kozmetikai táskát, például  
a napozó krémek tárolására. Legyen  
a tiéd a teljes kollekció!

Nyáron nagyon fontos a szervezet hidratálása, 
különösen akkor, ha sok időt töltesz mozgással  
a szabadban. Ezért mindig vidd magaddal ezt 
a modern megjelenésű, a rozsdamentes acélból 
készült kulacsot. Töltsd meg a kulacsot kedvenc 
italoddal, és már indulhatsz is a piknikre!

Legyen a tiéd a teljes FLORAL BLOOM 
KOLLEKCIÓ! Elérhető a 7-es, 8-as és 
a 9-es katalógusban.

Vásárold 
meg a The ONE Colour  

Stylist Ultimate ajakrúzs 
bármely 3 árnyalatát 
1439,-*/db áron, és 
1 db AJÁNDÉK  

A rendelés leadásánál  
add meg a kiválasztott  

árnyalat kódját is 
*Brand Partner ár

5 AZ 1-BEN HATÁS A CSODÁS AJKAKÉRT

Stílusod kifejezésének végtelen módja

Újdonság a 7-es katalógusban

• Tökéletes azon vásárlóidnak, akik a többhatású ajakrúzsokat szeretik!
• Ne felejtsd el megemlíteni a Sclupt and Sign Bullet kialakítást, amely a The ONE Colour Stylist ajakrúzsok exkluzív sajátossága. 

Csúcsos vége precíz alkalmazást biztosít, tökéletes kontúrt és fedést eredményez.
• Vásárlóid 20 trendi árnyalat közül választhatnak. Ösztönözd őket minél több szín kipróbálására.

Gazdag szín, intenzív fedés – Colour Coverage pigmentjei pazar 
színhatást nyújtanak, tökéletesen befedve az ajak bőrét. 
 
Krémes textúra – A könnyű felvitelért és a kényelmes alkalmazásért. 
 
Fokozza az ajkak hidratáltságát – Puha érzetet kelt, hidratáló és  
kondicionáló összetevők kombinációját tartalmazza. 
 
Tápláló hatás – Az ajkakat tápláló összetevőkkel, például E-vitaminnal,  
a kondicionált, egészségesebb megjelenésű bőrért. 
 
Tartós színhatás – Az ajakrúzs színét megőrző összetevőkkel, 
hosszan tartó hatással.

650 ml

CSAK 
KÉZZEL 

MOSHATÓ
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• Fedd fel az alvás jótékony hatásának titkait
• Ismerd meg a relaxálás fontosságát
• Fedezd fel a közösség erejét
• Ismerd fel a jó és a rossz szokásokat

Hozd magad formába - kihívás!
Eltelt jó pár hónap, mióta megtetted újévi fogadalmaidat, hiszen hamarosan beköszönt a nyár. Ez egy nagyszerű pillanat, 
hogy áttekintsd a listádat, és az elért eredményeidet. Meríts ezekből motivációt, és haladj a kitűzött úton – vagy szerezz 

inspirációt az újrakezdéshez. Hozd magad formába - velünk! Nem csak fizikai értelemben, hanem belső békédre is gondolva. 
 

A „Hozd magad formába" kihívással motiválni szeretnénk téged, és segíteni kitűzött céljaid elérésében. Ennek érdekében 
megosztunk veled néhány tippet, amellyel kialakíthatod új életmódbeli szokásaidat. 

 
Ezt holisztikus szempontból szeretnénk megközelíteni. Ezalatt a mindennapi élet 4 területére való fókuszálást értjük:  

a táplálkozást és az étrendet, a mozgást és az aktivitást, az üzleti tevékenységet, valamint a jóllétet és a tudatosságot. 
Fókuszálj ezen területek mindegyikére, így könnyebben elérheted céljaidat!

Jóllét és tudatosságÜzleti tevékenységMozgás és aktivitásTáplálkozás és étrend

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.

• Próbáld ki egészséges receptjeinket 
Igen-nem a táplálkozásban

• Ismerd meg az ételeken található címkék 
olvasásának művészetét

• Ismerd meg az ételekkel kapcsolatos mítoszokat

Táplálkozás és étrend

Mozgás és aktivitás

Kelj fel és mozogj! 
Hetente küldünk a részedre ösztönző anyagokat:
• Képeket
• Rövid videókat
• Igen-nem a mozgás során

• Legyél a bemutatók tartásának szakértője
• Mesterfokon mutasd be a Wellness termékeket
• Fedezd fel a Wellness nyújtotta üzleti 

lehetőséget
• Ismerd meg, hogyan lehetnek még 

hűségesebbek a vásárlóid

Üzleti tevékenység

Jóllét és tudatosság

Hiszünk az étrendválasztás, a fizikai tevékenységek, a megfelelő alvás és a stressz-kezelés 
fontosságának szinergiájában, az optimális egészség és a jóllét elérése érdekében. Ennek 
holisztikus megközelítése azt jelenti, hogy testi és a lelki kiegyensúlyozottság egyaránt 
fontos a számunkra. Emellett nagyon fontos a pihenés, a relaxálás és a kikapcsolódás. 
Próbáld magad elfogadni. Ebbe beletartozik a „hibázás", a „csalódás" és a „tévedés" is.  
Mi a fejlődésben hiszünk a tökéletesség helyett!
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Értékesítési segédeszközök

Hogyan tarts sikeres virtuális találkozókat?

MI A VIRTUÁLIS ESEMÉNY? 
Egy virtuális esemény egy online tartott találkozó. Az ilyen jellegű esemény lehet egy egyszerű kérdezz-felelek találkozó vagy egy nagyobb 
rendezvény a termékek és az Oriflame Lehetőség bemutatásáról. 
Az alábbiakban ismertetjük a különböző online eseményeket:

• INFORMATÍV, RÖVID ÉLŐ ADÁS 
Tökéletes gyors Beauty Partik megrendezésére sminktrükkökkel, új termékek 
bemutatásával vagy gyakran ismételt kérdések megválaszolásával. Tarts 
online találkozókat, amikor valami újdonságról szeretnél beszámolni, 
megosztani a legfrissebb híreket és trendi tippeket. Az ilyen jellegű 
események nem igényelnek hosszas előkészületet. Azonban ajánlott 
gondosan megválasztani az élő videó kezdetének időpontját, hogy minél 
többen csatlakozhassanak hozzád (általában este az optimális idő). 
Vásárlóid várni fogják posztodat az esemény rövid előzeteséről  
a közösségi média csatornáidon. Ez tartalmazzon információkat  
a bejelentkezés időpontjáról és témájáról. 
ESZKÖZÖK: Facebook élő bejelentkezés, Instagram sztorik, WhatsApp

Teszteld élő közvetítésed egy tartalék fiókkal! Például, hozz létre  
egy privát csoportot Facebook-on, ahová csak egy barátodat hívod meg. 
Ellenőrizzétek, hogy jól hallatszol-e, megfelelőek-e a fények,  
és láthatóak-e a bemutatott termékek.

• ONLINE BEMUTATÓK ÉS TRÉNING WEBINAR-OK 
Egy komplexebb téma és workshop esetén, mint amilyen például  
a NovAge arcápolási bemutató, egy hosszabb esemény az ideális megoldás.  
Ezt a rendezvényt előre meg kell tervezned, népszerűsítened a résztvevők 
körében, megosztanod egy linket a hozzáféréshez, és ellenőrizned, hogy 
mindenki tudja, hogyan csatlakozhat az eseményhez. Ez a fórum ideális specifikus 
témák, eszközök bemutatására, képességek fejlesztésére. A Wellness esetében, 
megoszthatsz mozgás-gyakorlatokat és tarthatsz főzőtanfolyamokat online. 
ESZKÖZÖK: Zoom, Google Hangouts, élő bejelentkezés a Facebook csoportban

Pozicionáld a kamerát vízszintes helyzetbe. Amikor telefonjainkat használjuk 
közvetítésekre, sokszor elfelejtjük. Tartsd magadtól távolabb, hogy a mellkasod 
és kezeid is láthatóak legyenek. Így jobban kifejezheted magad 
testbeszéddel is, ami a résztvevőkben nagyobb bizalmat ébreszt, ezáltal 
barátságosabbnak és közvetlenebbnek tűnhetsz. Kezdd a webinar-t egy 
„Szia” integetéssel - pozitív lesz közönséged reakciója!

Értékesítési segédeszközök

• INTERJÚK ÉS A TÁRLAT A SZÍNFALAK MÖGÖTT 
Kérd meg Vezetőidet, hogy osszák meg veled tudásukat egy élő kérdezz-felelek 
bemutató keretében. Ösztönözd vásárlóidat, hogy kérdezzenek tőled a közösségi 
média oldalaidon. Engedj követőidnek betekintést a színfalak mögé. Nagyon 
érdekes megismerni, milyen környezetben dolgozol, hogyan végzed  
a munkádat, milyen előkészületeket teszel egy találkozó előtt vásárlóiddal, 
csapatoddal vagy egy Oriflame konferenciával kapcsolatban. 
ESZKÖZÖK: Élő bejelentkezés a Facebook FanPage-en, Instagram sztorik

Bátorítsd a résztvevőket!  
Tegyél fel célirányos kérdéseket, 
amelyekre egyszerűbb 
válaszolni. Például: „Az ezüst 
vagy az arany színű ékszereket 
szereted jobban?" A résztvevők 
írják nevüket az "A" csoporthoz, 
ha az arany a kedvencük,  
az "E"-hez ezüst esetén.

PROFI TIPP! 

• 1:1 TALÁLKOZÓ EGY VÁSÁRLÓVAL 
Szeretjük ezeket az online eseményeket „randiknak” hívni  
a hangulat közvetlensége és egyedisége miatt. Ilyenkor  
az idődet egyetlen személynek szenteled, ő pedig ettől  
különösen fontosnak érezheti magát. 
ESZKÖZÖK: WhatsApp, Facebook Messenger, Zoom

Nézz a kamerába – ne a monitorra! Gyakran nézzük a képernyőt  
az élő bejelentkezések során, mert azt a benyomást kelti, mintha  
a közönséggel vennénk fel kontaktust. A telefonon és számítógépen  
a kamera a készülék tetején található. Szemeid kicsinek és félig 
csukottnak látszanak, ha lefelé és nem a kamerába nézel, így nem  
lesz megfelelő a szemkontaktus. Ne feledd - a kamerába nézz  
és ne a képernyőre!

PROFI TIPP! 

PROFI TIPP! 

PROFI TIPP! 



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 
szérum - 
termékminta 1,5 ml 
35481

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

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

  NovAge Men tisztító 
és radírozó 
arclemosó 3 ml 
35231

  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 regeneráló 
éjszakai krém - 
termékminta 1,5 ml 
35333

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

  NovAge Bright 
Sublime Advanced 
szemkörnyékápoló 
krém - termékminta 
1 ml 35210

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

  Optimals Urban Guard 
3D nappali krém SPF 25 - 
termékminta 1,5 ml 
42948

  Optimals Even Out 
nappali krém SPF 20 - 
termékminta
1,5 ml 42929   

  Optimals Urban Guard 
3D éjszakai krém - 
termékminta 1,5 ml 
42950

  Optimals Even Out 
éjszakai krém - 
termékminta
1,5 ml 42933   

  Optimals Urban Guard 
3D Essence szérum - 
termékminta 1 ml 
42951

  Optimals Even Out 
szérum - termékminta 
1 ml 42935

  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

  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

  Elvie Eau de Toilette - illatminta 1 ml 32234

  Enigma Eau de Toilette - illatminta 1 ml 13851

  Eclat Mon Parfum - illatminta 1 ml 34294

  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

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

ARCÁPOLÓ TERMÉKMINTÁK 79,- / DB 

  Joyce Turquoise Eau de Toilette - illatminta 1 ml 35658

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

  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

ÉRTÉKESÍTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSI SEG
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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

  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

  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 
 
 

8-AS KATALÓGUS RENDELÉSI 
KÓDOK:
1 DB KATALÓGUS 
644008 340,- 
5 DB KATALÓGUS 
644828 840,- 
20 DB KATALÓGUS 
644848 3200,- 
40 DB KATALÓGUS 
644808 5400,- 
 

1 DB KATALÓGUS 
644007 340,- 
5 DB KATALÓGUS 
644827 840,- 
20 DB KATALÓGUS 
644847 3200,- 
40 DB KATALÓGUS 
644807 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

ÚJ! 



Az ajánlat 2021.  
május 11-től május 31. 

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

19

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/C07

2

1

1   Optimals Hydra Seeing is 
Believing szemkörnyékápoló 
krém minden bőrtípusra 
15 ml 

32464  2499 ,-

2   Eleo hajbalzsam 
hab 
200 ml   5,995/ ml 

35898  2799 ,-

Ragyogóbbá teszi a szemkörnyék bőrét
Csökkenti a sötét karikák kialakulását 

Formulája természetes svéd összetevők 
kombinációját, sarkvidéki rózsagyökeret és 

nyugtató komlót tartalmaz 
Koffeintartalma csökkenti  

a duzzadtságot

Könnyű hajbalzsam hab a 
finom szálú haj luxus 

kondicionálására
Értékes olajokat tartalmaz

Hatására dúsabbnak és 
simábbnak érződik a haj

18

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

*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-től!

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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1199,-

1199,-

Top Club Különleges joker ajánlat
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AJÁNDÉK 

hu.oriflame.com

5x 

*Ha 100 bónusz pontot gyűjtesz a katalógusból a 7-es katalógus-időszakban. Egy Brand Partner egy szettet vásárolhat. Brand Partner ár.

A 8-AS KATALÓGUS ÚJ TERMÉKEIBŐL 
ÖSSZEÁLLÍTOTT SZETT 

4499,-*

A SZETT RENDELÉSI KÓDJA: 137950

  Optimals Urban Guard 3D nappali 
krém SPF 25
50 ml 

44259

  Optimals Even Out 
szemkörnyékápoló krém
15 ml 

42555

  The ONE 5 az 1-ben Wonder Lash 
vízálló szempillaspirál
8 ml 
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Készülj már most a 8-as katalógusra az exkluzív 
szettel. Legyél az elsők között, akik kipróbálhatják 
az új termékeket.

C8-as katalógus árC8-as katalógus ár C8-as katalógus ár
2799,-1599,- 1599,-

42120

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

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

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

  Mister Giordani Eau de Toilette - illatminta 1 ml 33653

  Love Potion Secret Eau de Parfum - illatminta 1 ml 31494

  Possess The Secret Eau de Parfum - illatminta 1 ml 33956

 

 

 

         

Következő katalógus - 5 db
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