
START 
PROGRAM 

2020/5-ös katalógus-időszak

2020.03.17-04.13.
Csatlakozz egy szépségért  

rajongó közösséghez!

INGYENES REGISZTRÁCIÓ 



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. 



1LÉPÉS

ajándék 
szett

Milk&Honey Gold hajmaszk, sampon és balzsam a 
ragyogó, fényes és selymes hajért – „az élet elixírjeként” 
ismert gazdag összetevőkkel.

Összetevők kényeztető kombinációja
• Tej: Tápanyagokban gazdag összetevő,  

amely hidratálja és puhítja a hajat tisztítás közben.
• Méz: Cukorban gazdag összetevő. Puhává, simává teszi  

és kondicionálja a hajat. Revitalizáló ásványi anyagokat  
és vitaminokat tartalmaz a ragyogó és fényes hajért.

Organikus forrásból 
származó kivonatok

Az ajánlat többszörözhető. Az ajándék automatikusan hozzáadódik a rendelésedhez. A változtatás jogát 
fenntartjuk. A készlet erejéig.

Regisztrálj Szépségtanácsadóként az 5-ös katalógus-időszakban  
és vásárolj minimum 75 bónuszpont értékben a katalógusból. 
Ajándékként Tied lehet az 5-ös katalógus legújabb Milk&Honey 
Gold hajápoló termékcsaládjának 3 terméke!

AZ AJÁNDÉK 
ÉRTÉKE

5397,-
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Vásárolj legalább 75 bónuszpont értékben  
a második katalógusodból és megajándékozunk  
a 6-os katalógus legújabb illataiból összeállított 
Scentsational szettel!

Feltétel: Az első lépést teljesítése. Az ajánlat többszörözhető. Az ajándék automatikusan hozzáadódik
a rendelésedhez. A változtatás jogát fenntartjuk. A készlet erejéig.

AZ AJÁNDÉK 
ÉRTÉKE

9998,-

EAU DE TOILETTE

VIRÁGOS,  
GYÜMÖLCSÖS, FÁS

guarana mag, rózsa, 
intenzív pacsuli

ILLATPERMET

VIRÁGOS,  
GYÜMÖLCSÖS, FÁS

guarana mag, almavirág, 
intenzív pacsuli

ALACSONY ILLAT 
KONCENTRÁCIÓ

MAGAS ILLAT 
KONCENTRÁCIÓ

ajándék 
szett
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Különösen stílusos, prémium kézitáska, kifinomult szénszürke 
színben, a sikeres, üzleti megjelenéshez. Belső kapocs  
a pliszék behúzásához és kiengedéséhez, a nyíló virágokra 
emlékeztető nyitott oldalberakások, nagyobb belsőteret 
biztosítanak, miközben egy új megjelenést kölcsönöznek  
a táskának. Nőies púderrúzsaszín béléssel.

• 1 cipzáras és 2 nyitott zseb
• Állítható, levehető vállpánt
• Anyaga: PU, poliészer, vas
• Mérete: 30,5 x 16 x 25,5 cm

Vásárolj legalább 75 bónuszpont értékben 
a harmadik katalógusodból és megajándékozunk 
a kifinomult Allure kollekció egyik darabjával, 
az Allure kézitáskával!

Feltétel: A második lépés teljesítése. Az ajánlat többszörözhető. Az ajándék automatikusan hozzáadódik
a rendelésedhez. A változtatás jogát fenntartjuk. A készlet erejéig.

AZ AJÁNDÉK 
ÉRTÉKE

14999,-

ajándék 
táska



Vásárolj a regisztrációdkor 
érvényes és az azt követő 
2 katalógusból legalább 
katalógusonként  
75 bónuszpont (BP) értékben,  
és mi megajándékozunk  
egy-egy mesés ajándékkal!

MIT JELENT  
A START PROGRAM?

Részletek:

•  Az ajándékok csak a készlet erejéig elérhetők. Abban az esetben, ha bármely termék elfogy az Oriflame 
fenntartja a jogot, hogy más terméket (más értékben és minőségben) adjon ajándékba a programban 
résztvevőknek.

•  Aki a Szépségtanácsadói Start Program 2. lépését nem teljesíti, nem élhet a 3. lépés lehetőségével.

•  Házhoz szállítás esetén a szállítás költség 150 BP alatt 1599 Forint, 150 BP felett díjmentes. Szponzor Pontba, 
Postán Maradóra, MOL és COOP Postapontra történő szállítás esetén a szállítási költség 100 BP alatt 999 
Forint, 100 BP felett díjmentes.

•  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.

•  Tipp: A Wellness Testsúlycsökkentő szett vagy Ultimate Lift arcápoló szett megvásárlásával máris teljesítetted a 
Szépségtanácsadói Start Program első lépését! 

•  A C05-ös katalógus-időszakban az új belépők regisztrációja ingyenes.

A Start Programban azok vehetnek részt, akik regisztrálnak a 2020/5-ös katalógus-időszakban és legalább  
75 bónuszpont értékben vásárolnak a belépéskor és az azt követő két katalógusból. 75 BP szépségtanácsadói áron 
körülbelül 16 200 Ft értékű vásárlásnak felel meg.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Az én Szépségtanácsadóm
https://hu.oriflame.com/

Ügyfélszolgálatunk 
munkanapokon 8:00-17:00 óra 
között áll a rendelkezésedre  
az info@oriflame.hu email 
címen, vagy hívj minket 
telefonon a 06 1 450 3939-es 
számon.

HOGYAN KÉRHETSZ 
SEGÍTSÉGET?

A katalógus-időszak alatt 
vásárlásaid bónuszpontjai 
össze adódnak és ahogy 
eléred a 75 bónuszpont értékű 
rendelést az ajándék termék 
automatikusan hozzáadódik  
a rendelésedhez.

HOGYAN KAPOD MEG  
AZ AJÁNDÉKOT?


