
NYISS A VILÁGRA.

NYISS AZ ÚJRA.

NYISS ÖNMAGADRA.

ÚJ REGISZTRÁLT TAGOKNAK SZÓLÓ  

TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
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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

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



1.LÉPÉS

Love Nature 
olívaolajjal és 
aloe verával szett
A szett tartalma:

•  Love Nature 
tusolózselé 
olívaolajjal és aloe 
verával

•  Love Nature 
folyékony szappan 
olívaolajjal és aloe 
verával

Essense&Co. citrommal  
és verbénával szett
A szett tartalma:

•  Essense & Co. folyékony szappan 
citrommal és verbenával

•  Essense & Co. kéz- és testápoló 
lotion citrommal és verbenával

North for Men Original 
szett
A szett tartalma:

•  North for Men Original 
sampon és tusfürdő  
2 az 1-ben

•  North for Men Original 
borotvahab

Vásárolj legalább 100 bónuszpont 
értékben a csatlakozásodkor 
érvényes katalógusból és válassz 
az alábbi ajándékok közül.

Az ajándék kódja: 644544

Az ajándék kódja: 644546Az ajándék kódja: 644545

A változtatás jogát fenntartjuk.



2.LÉPÉS

The ONE smink szett
A szett tartalma:

•  The ONE 5 az 1-ben WonderLash 
XXL szempillaspirál

•  The ONE Colour Obsession 
ajakrúzs – Coral Craze

Giordani Gold smink szett
A szett tartalma:

•  Giordani Gold bronzosító gyöngyök  
–Natural Radiance

•  Giordani Gold Iconic többfunkciós 
szempillaspirál

North for Men  
Advanced szett
A szett tartalma:

•  North for Men 
Advanced öregedésgátló 
szemkörnyékápoló krém

•  North for Men 
Advanced öregedésgátló 
arckrém

Vásárolj legalább 100 bónuszpont 
értékben a csatlakozásodat követő 
második katalógusból és válassz 
az alábbi ajándékok közül.

Az ajándék kódja: 644549

Az ajándék kódja: 644548

Az ajándék kódja: 644547

A változtatás jogát fenntartjuk.



Miss Giordani Intense  
Eau de Parfum

Giordani Gold
Essenza Parfum

Giordani Gold Notte  
Eau de Toilette

Vásárolj legalább 100 bónuszpont 
értékben a csatlakozásodat követő 
harmadik katalógusból és válassz 
az alábbi ajándékok közül.

3.LÉPÉS

Az ajándék kódja: 32797

Az ajándék kódja: 34160

Az ajándék kódja: 31816

A változtatás jogát fenntartjuk.



•  Valamennyi termékünkre 100%-os  
pénz-visszafizetési garanciát biztosítunk.  
Ha bármilyen okból nem lennél elégedett  
termékünkkel, az Oriflame minőségi garanciában,  
30 napon belül kicseréli azt, vagy visszatéríti az árát, a vásárlási 
számla bemutatása ellenében, abban az esetben, ha a termék 
egyharmad részénél több nem hiányzik.

FONTOS 
TUDNI!

•  A belépésedkor érvényes katalógusban 
leadott minden rendelésed szállítási díj 
mentes, tehát nem számítunk fel szállítási díjat!

•  Megrendelésed másnap megérkezik, ha előző 
nap 10 óráig leadtad azt. 



Mit jelent a  

START PROGRAM?
Vásárolj a belépésedkor érvényes és az azt  
követő 2 katalógusból legalább 100 bónuszpont 

(BP) értékben, és válassz mindhárom  
katalógus-időszakban mesés ajándékaink közül.

Hogyan kapod meg az  

AJÁNDÉKOT?
Ahogy eléred a 100 bónuszpont 
értékű rendelést a katalógus-
időszak alatt, a kiválasztott ajándék 
kódját add hozzá a kosarad 
tartalmához.

Az új regisztrált tagoknak szóló Törzsvásárlói Programban azok 
vehetnek részt, akik regisztrálnak és legalább 100 bónuszpont 
értékben vásárolnak a belépéskor érvényes és az azt követő 
két katalógusból. 100 BP törzsvásárlói ár körülbelül 22000 Ft 
értékű vásárlásnak felel meg.

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

TIPP

Info:

Kérdésed van?

ori.flame@anioriteam.hu


