
NYISS A VILÁGRA.  

NYISS AZ ÚJRA.  

NYISS ÖNMAGADRA.

ÚJ TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
13-14-15 katalógus-időszak



LEHETŐSÉG

ATÖBBRE
Eldöntheted, hogymagadnaksaját 
részre,  családodnak, barátaidnak
rendelsz,
vagy keresetkiegészítésként, jövedelmező  

vállalkozásként tekintesz azOriflame-re.

A szépség számunkra nem  
csupán a ragyogó külsőről  

szól. Sokkal inkább arról,hogy
harmóniába kerülj önmagaddal,  
felfedezd az egyéniséged, és  
megtaláld a helyed a világban.  
Ha felelősen gondolkozol,  
törődsz másokkal, és igyekszel  
minden pillanatot a maga  
teljességében megélni, nemcsak  
gyönyörű leszel, de közben  
igazán jól fogod érezni magad  a
bőrödben.

LEHETŐSÉG

A SZEBBRE



MIT JELENT  A
TÖRZSVÁSÁRLÓI  
PROGRAM?

A NovAge Time Restore és Ultimate 
Lift  arcápoló szett megvásárlásával 
máris teljesítetted  a Törzsvásárlói 
Program első lépését!

TIPP

Vásárolj a regisztrációdkor érvényes és az azt
követő 2 katalógusból legalább 100 bónuszpont
(BP) értékben, és mi megajándékozunk egy-egy 

mesés ajándékkal!

HOGYAN
KAPOD MEG
AZ AJÁNDÉKOT?

A katalógus-időszak alatt vásárlásaidbónuszpontjai
összeadódnak és  ahogy  eléred a 100 

bónuszpont értékű rendelést,
az  ajándék  automatikusan hozzáadódik  a

megrendelésedhez.

HOGYAN  
KÉRHETSZ  
SEGÍTSÉGET?

Hakérdésedvan,
írj azori.flame@anioriteam.hu e-mailcímre!!

Az új Törzsvásárlói Programban azok vehetnek részt, akik 
regisztrálnak a 13-as vagy 14-es vagy 15-ös katalógus-időszakban 

és  legalább 100 bónuszpont értékben vásárolnak a belépéskor és 
az azt követő két katalógusból.

100 BP törzsvásárlói áron körülbelül 22000 Ft értékű vásárlásnak 
felel meg.

mailto:ori.flame@anioriteam.hu


STÍLUSOS MEGJELENÉS
3 LÉPÉSBEN

THE ONE  
SMINKSZETT
Trendi árnyalatok.
Kihagyhatatlan termékek.  
Kihagyhatatlantrendek.
A The ONE márka  
elengedhetetlen egy trendi  
sminkhez, mellyel külsődet  

következő szintre emelhe  
Légy merész és bevál

A SZETTTARTALMA
The ONE 5 az 1-ben WonderLash XXL szempillaspirál | The ONE Lip Spa ajakbalzsam |
The ONE Express Lip Crayon – Coral Craze árnyalat | The ONE High Impact szemkontúrceruza

RÁLJ
t a 13-as  
15-ös

akban és vásárolj  
ónuszpont  
talógusból

1.
REGISZT
törzsvásárlókén  
vagy  14-esvagy

egy katalógus-idősz

ted. legalább 100 b
lalós! értékben aka

ésaz ajándék
THE ONE 
SMINK SZ

od egy

ETT.♥

A SZETT ÉRTÉKE

8596,-

LÉPÉS

♥Az ajánlat többszörözhető.



VÁSÁROLJ
legalább 100 bónuszpont értékben
a regisztrációt követő katalógusból  
és mi megajándékozunk azúj
ECLAT MON PARFUM
illatunkkal.♥♥

LÉPÉS2.

Olyan vagy ma, amilyen lenni  
szeretnél - egy ragyogó személyiség  
tele eleganciával éskifinomultsággal.

ECLAT MON  
PARFUM
A francia elegancia ésstílus
legkülönlegesebb és legkifinomultabb  
képviselője. A virágos és ragyogó illat  
az exkluzív DeLaire illatjeggyel,  
amelyet a nemes fehér nőszirom  

aromája ihletett.
50 ml

AZ ILLATÉRTÉKE

11999,-

♥♥ Amennyiben az előző katalógusbanlegalább
100 BP értékben vásároltál. Az ajánlattöbbszörözhető.



ÁSÁROLJ
ább 100 bónuszpont
ékben a regisztrációt követő

harmadik katalógusból és mi  
megajándékozunk egy csodás  
FRENCH  
VÁLLTÁSKÁVAL.♥♥♥

LÉPÉS3.
FRENCH VÁLLTÁSKA V
Bemutatjuka francianők eleganciájaésstílusa legal

értihlette kollekciónkat. Most tiéd lehet aFrench
válltáska, amely csodás, stílusos megjelenést  
kölcsönöz viselőjének amindennapokban.

Külső cipzáraszseb
2 csúsztatós belsőzseb, 1 cipzáras zseb  
Stílusos rojtos részletezés
Mérete: 30.5 x 12.5 x 33 cm

A TÁSKAÉRTÉKE

12999,-

♥♥♥ Amennyiben a megelőző 2 katalógus mindegyikében legalább  
100 BP értékben vásároltál. Az ajánlat többszörözhető.


