Nyiss a világra.
Nyiss az újra.

Nyiss önmagadra.

ÚJ REGISZTRÁLT TAGOKNAK SZÓLÓ

TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
16-17 katalógus-időszak
Érvényes: 2018. november 6-tól 2018. december17-ig.

LEHETŐSÉG
A SZEBBRE
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
ATÖBBRE
Rajtad áll, hogy magadnak,
családodnak, barátaidnak rendelsz,
vagy keresetkiegészítésként, jövedelmező
vállalkozásként tekintesz az Oriflame-re.

1.

LÉPÉS

REGISZTRÁLJ
törzsvásárlóként a 16-os vagy 17-es
katalógus-időszakban és vásárolj legalább
100 bónuszpont értékben a katalógusból és
választhatsz a NŐI vagy FÉRFI SZETTEK közül.*
A SZETT ÉRTÉKE

8645,-

A SZETT ÉRTÉKE

8696,-

MISS GIORDANI SZETT

– A szett kódja: 644630
Miss Giordani Intense testápoló lotion | Miss Giordani Intense tusoló
| Giordani Gold szemkontúrceruza – Black | Giordani Gold Iconic
többfunkciós szempillaspirál

*

Az ajánlat többszörözhető. A kiválasztott termék kódját add hozzá a kosarad tartalmához.

NORTH FOR MEN SZETT

– A szett kódja: 644631
North for Men Advanced öregedésgátló arckrém | North for Men Advanced
öregedésgátló szemkörnyékápoló krém | North for Men Original sampon és
tusfürdő 2 az 1-ben | North for Men Sensitive borotvahab érzékeny bőrre |
North for Men Recharge 48 órás izzadásgátló golyós dezodor

VÁSÁROLJ
legalább 100 bónuszpont értékben
a regisztrációt követő katalógusból és választhatsz
a MISS GIORDANI INTENSE EDP
vagy a MISTER GIORDANI EDT
ILLATOK közül.*

AZ ILLAT ÉRTÉKE

7999,-

2.

LÉPÉS

MISS GIORDANI INTENSE EDP
– Az illat kódja: 34160
Az illatot átjárja a narancsvirág és a lila gardénia aromája.
Egy kifinomult, fiatalos eszencia minden alkalomra.

*

MISTER GIORDANI EDT

– Az illat kódja: 33654
Egy férfias illat az exkluzív Vetiver Top üde, modern aromájával. Egy varázslatos
eszencia, amely először karizmatikus jegyeivel hívja fel magára a figyelmet, majd
mosolyra késztet, feledhetetlenné téve viselőjét.

Amennyiben az előző katalógusban legalább 100 BP értékben vásároltál. Az ajánlat többszörözhető. A kiválasztott termék kódját add hozzá a kosarad tartalmához.

A KARÓRA ÉRTÉKE

9999,-

3.

LÉPÉS

VÁSÁROLJ
legalább 100 bónuszpont
ér tékben a regisztrációt követő
harma dik katalógusból és választhatsz
az elegáns NŐI KARÓRA
vagy FÉRFI KARÓRA ÉS
MANDZSETTAGOMB
SZETT közül.*
A SZETT ÉRTÉKE

10999,-

ELEGÁNS NŐI KARÓRA – A karóra kódja: 29952
Klasszikus, kifinomult ezüst és rózsa-arany színű karóra, 8 darab Swarovski
kristállyal, nikkel és rozsdamentes acélból. Elegánsajándékdobozban.
A karóra mérete: 20.4 x 3.5 x 9cm.

*

FÉRFI KARÓRA ÉS MANDZSETTAGOMB
SZETT – A szett kódja: 31418
Modern,stílusos és elegáns karóra és mandzsettagombok, nikkel
és rozsdamentes acélból. A karóra mérete: 21 x 4.2 x 10.6 cm.
A mandzsettagombok: 2.5 x 1.2 x 2.2 cm. Elegánsajándékdobozban.

Amennyiben a megelőző 2 katalógus mindegyikében legalább 100 BP értékben vásároltál. Az ajánlat többszörözhető. A kiválasztott termék kódját add hozzá a kosarad tartalmához.

MIT JELENT
A TÖRZSVÁSÁRLÓI
PROGRAM?
Vásárolj a regisztrációdkor érvényes és
az azt követő 2 katalógusból legalább
100 bónuszpont (BP) értékben, és
mi megajándékozunk egy-egy mesés
ajándékkal!

HOGYAN
KÉRHETSZ
SEGÍTSÉGET?

Írj egy e-mailt ide:
ori.flame@anioriteam.hu

TIPP
Az
ideális
ajándékok
beszerzéséhez nem kell
részt venned a karácsonyt
megelőző
forgatagban,
otthon ülve
is megvásárolhatod
családtagjaid ajándékaid, és
ezzel akár teljesítetted a
Törzsvásárlói Program első
lépését.

HOGYAN
KAPOD MEG
AZAJÁNDÉKOT?
A katalógus-időszak alatt vásárlásaid
bónuszpontjai összeadódnak és ahogy
eléred a 100 bónuszpont értékű rendelést,
azonnal hozzáadhatod a kiválasztott
ajándék kódját a kosarad tartalmához.

Az új Törzsvásárlói Programban azok vehetnek részt, akik regisztrálnak a 16-os vagy 17-es katalógus-időszakban és
legalább
100 bónuszpont értékben vásárolnak a belépéskor és az azt követő két katalógusból. 100 BP törzsvásárlói ár
körülbelül 22000 Ft értékű vásárlásnak felel meg.

