
hidratálás praktikus és egyszerű 

állapotban feltekerhető. Nem csöpög, 

minőségű, puha szilikon. Praktikus 

fém. Mérete: 22 cm (M); átmérő: 

Mutasd meg természetes belső szépséged 

Érvényes: 2020. 
május 5-től  

május 25-ig.
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„Az Astaxanthin jótékony hatását 10 éve tapasztalom. Igelösai látogatásom 
megerősített abban, hogy ezzel a legjobbat adom magamnak." 
Marton Erika

ANTOCIÁNOK ADJÁK  
A FEKETE ÁFONYA SÖTÉT 

LILA SZÍNÉT

Ajánlások:

Tudtad, hogy a bőr folyamatosan ki van téve 
környezetünk káros hatásainak? A szabadban  
a káros UV-sugarak és a levegő szennyező 
részecskéi érik bőrünket, ugyanakkor életmódunk  
is hatással van az állapotára - a dohányzás  
vagy az alvás hiánya. Mind a külső, mind a belső 
tényezők káros hatása okozhatja a bőrt károsító 
szabadgyökök termelődését. Ugyanakkor  
a szervezet mechanizmusa kontroll alatt tartja 
az oxidatív stressz negatív hatását. Antioxidánsok 
biztosításával megelőzhetjük a bőr károsodását  
és megakadályozhatjuk korai öregedését.  
A leghatékonyabbak közül számos antioxidáns 
megtalálható az Astaxanthint és feketeáfonya-
kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítőben.

ASTAXANTHIN

Svédország szigetvilágában gyakran előforduló 
mikroalgából nyert, antioxidáns hatású 
Astaxanthin és Svédország erdeiben található 
fekete áfonyából nyert kivonat kombinációja.

Összetevők:

  Astaxanthint és feketeáfonya-kivonatot tartalmazó étrend-kiegészítő kapszula
A szabadgyökök káros hatásainak csökkentésére. Formulája a svéd természetben megtalálható 
mikroalgából és fekete áfonyából nyert antioxidánsok kombinációja. C- és E-vitamint tartalmaz  
a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmére. 30 kapszula / tégely. 1 havi adag. 

29688

4299 ,-

ÉRVÉNYES: 2020.  
MÁJUS 5-TŐL MÁJUS 25-IG.  
ASTAXANTHINT  
ÉS FEKETEÁFONYA-KIVONATOT 
TARTALMAZÓ  
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 

5999,-

A föld és a víz kincsei - védelem  
a káros hatásokkal szemben
Ajánlatunk: 
antioxidáns védelem

FEKETEÁFONYA-KIVONAT

A LEGERŐSEBB ISMERT 
ANTIOXIDÁNSOKAT 

TARTALMAZZA
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www.facebook.com/Oriflame20 
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Ajánlások:

Vitamin és ásványianyag-tartalma 
megfelelő mértékben biztosítja a szükséges 
napi tápanyagokat férfiak és nők számára  
a szervezet optimális működéséhez.

Ajánlatunk: praktikus tasakok

*Részletek az Oriflame weboldalán.

  Wellness-csomag 
nőknek
21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 
127,42/ g

29696

  Wellness-csomag 
férfiaknak
21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 
127,42/ g

29697 8499 ,-

Tápanyagok biztosításának széles spektruma

Ásványi anyagok napi adagja:

OMEGA 3 ASTAXANTHIN ÉS 
FEKETEÁFONYA-KIVONAT

MULTIVITAMIN  
ÉS ÁSVÁNYI ANYAGOK

Okozott már gondot a számodra, hogy elfelejtetted 
bevenni az étrend-kiegészítőket, amelyek 
elősegítik a szervezet megfelelő működését?  
Eleged van a sok tégelyből és dobozból? A megoldás 
a Wellness-csomag: praktikus, napi adagokra 
felosztott tasakokat tartalmaz, így biztosítja  
a szükséges tápanyagokat férfiak és nők szervezete 
számára. Minden tasak alaposan tanulmányozott, 
természetes összetevők kombinációját tartalmazza 
- Omega 3 halolajat, Astaxanthint, esszenciális 
vitaminokat és ásványi anyagokat. Ennek 
eredményeképpen a Wellness-csomag hozzájárul  
a szervezet számára szükséges napi tápanyagok 
biztosításához.

„Számomra a Wellness-csomag a PÁNCÉL! Ha szeretnél egészséges maradni,  
a Wellness-csomagban nem fogsz csalódni!." 
Kovácsné Makkai Andrea

TÖBB MINT 26 FÉLE 
VITAMIN ÉS ÁSVÁNYI 

ANYAG

3 termék vásárlása után a 4.

INGYENES!*

BÁRMELY TERMÉK 
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3 KAPSZULA  
+ 1 TABLETTA  

EGY TASAKBAN

www.facebook.com/Oriflame20 
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*Részletek az Oriflame weboldalán.

INGYENES!*

3 termék vásárlása után a 4.„Kedvenc shake-emnek köszönhetően mindig egészséges reggeli kerül az asztalomra, 
amellyel minden fontos tápanyaghoz hozzájutok!" 
Jármay Andi

Ajánlatunk: mennyei ízek bűntudat nélkül

Ízletes étel egészségesen tálalva

Fehérjék napi adagja:
Az Ízesített italporok természetes forrásból 
származó fehérjével - a Protein Blend 
fehérjepor borsó-, tojás- és tejsavó fehérjét, 
az Ízesített italporok növényi fehérjéket - 
szója-, burgonya- és borsófehérjét 
tartalmaznak.

FEHÉRJÉK PARADICSOM- ÉS 
BAZSALIKOM-ÍZ

CSOKOLÁDÉ-, EPER- ÉS 
VÍNÍLIA-ÍZ

Mi lehet nagyszerűbb módja a napi 
fehérjeadag biztosításának, mint az Oriflame 
vásárlóinak kedvencei, az Ízesített italporok  
és az eredeti formula, a Protein Blend 
fehérjepor? Magas fehérje- és rosttartalommal, 
lassan felszívódó szénhidráttal a tartósabb 
energia forrásai. Ha gluténérzékeny/vegán 
vagy, érdemes megkóstolnod a a Wellness-
leveseket! Nem csak fehérjét tartalmaznak 
gazdagon, hanem nagyszerű rostforrások  
is. Két pazar ízesítés közül választhatsz: 
paradicsom- és spárga-ízesítés között. Könnyen 
elkészíthető, finom ételek! Most növelheted  
az ételek tápértékét - anélkül, hogy aggódnod 
kellene a hozzáadott kalóriák miatt!

Ajánlások:

3 FEHÉRJEFORRÁS  
VAGY 3 ROSTFORRÁS 

KB. 70 KALÓRIA/ADAG

  29695 Spárga-ízesítésű levespor 21 adag. 420 g. 25,00/ g 10499 ,-   36169 Wellness 
Protein Blend fehérjepor 378 g. 27,78/ g 10499 ,-   29694 Paradicsom- és bazsalikom-
ízesítésű levespor 21 adag. 420 g. 25,00/ g 10499 ,-   29691 Csokoládé-ízesítésű italpor  

21 adag. 378 g. 27,78/ g 10499 ,-   29689 Eper-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g. 27,78/ g 
10499 ,-   29690 Vanília-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g. 27,78/ g 10499 ,-
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ÉRVÉNYES: 2020.  
MÁJUS 5-TŐL MÁJUS 25-IG.  
ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐ 
L-CISZTEIN-TARTALOMMAL 

  Multivitamin és ásványi anyagok 
étrend-kiegészítő tabletta nőknek
60 tabletta. 63,6 g. 78,60/ g

29704   4999 ,- 

  Multivitamin és ásványi anyagok 
étrend-kiegészítő tabletta férfiaknak
60 tabletta. 63,6 g. 78,60/ g

29703   4999 ,- 

  Étrend-kiegészítő tabletta 
természetes ásványi forrásból 
származó kalciummal  
és D-vitaminnal
30 tabletta. 29,4 g. 

31766   5499 ,- 

3999 ,-

*Részletek az Oriflame weboldalán.

INGYENES!* 5999,-
  Étrend-kiegészítő L-cisztein-tartalommal
Étrend-kiegészítő L-cisztein-tartalommal cinkkel, szelénnel, vassal, C-vitaminnal  
és növényi kivonatokkal. A szelén hozzájárul a normál haj állapotának megtartásához. A cink  
hozzájárul a normál köröm állapotának megtartásához. Adagolása: 2 kapszula naponta. 42 tabletta. 29,4 g. 

29706

Szuper kondícióban
Ajánlatunk: hatékony 
étrend-kiegészítők

Milyen az étrended? Az egészséges táplálkozás 
ellenére is nehéz elegendő tápanyagot biztosítani  
a szervezet számára a haj és a körmök optimális 
állapotának elérése érdekében. Ilyen esetben  
a köröm töredezését és a haj elvékonyodását, 
hullását tapasztalod. Az Étrend-kiegészítő L-cisztein-
tartalommal hozzájárul a szervezet természetes 
egyensúlyának visszaállításához - a haj és a körmök 
állapotáért felelős anyagok szabályozásával. 
Formulája a haj fényét és egészségét megőrző 
szelént, a körmökre ható cinket, valamint hatékony 
C-vitamint, aminosavakat és almakivonatot 
tartalmaz.

L-LIZIN  
ÉS L-CISZTEIN 

CINK  
ÉS SZELÉN 

VAS C-VITAMIN ALMA- 
KIVONAT

A szív, a látás  
és az agy 

egészségéért:

Az erős csontokért 
és a fogak 

egészségéért:

Napi multivitamin  
étrend-kiegészítő nők  

és férfiak számára:

  Keverőpohár és adagolókanál -  
lila színben
Űrtartalom: 250 ml 

25479   1199 ,- 

Minden 4. Wellness Kids termék
  WellnessKids multivitamin  
és ásványi anyagok étrend-kiegészítő 
rágótabletta gyerekeknek
21 tabletta x 1,1 g 

28241   3499 ,- 

Prémium étrend-kiegészítők átfogó 
hatékonysággal
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  Omega 3-zsírsavtartalmú 
étrend-kiegészítő kapszula
60 kapszula. 41,6 g. 

29705   5299 ,- 

• Rágható tabletta narancs-ízesítéssel. 
• Támogatja az immunrendszer 

megfelelő működését. 
• A szervezet egészséges 

növekedésének és fejlődésének 
biztosítására.

• Ideális a szedése tápanyagok  
és vitaminok pótlására, különösen  
ha válogatós a gyermek.

    

 

 



10 11

AZ EGÉSZSÉG ÉS A JÓ KÖZÉRZET TÁMOGATÁSA
ERRE VAN SZÜKSÉGED:

NÖVELD A FEHÉRJE- ÉS A ROSTBEVITELT
ERRE VAN SZÜKSÉGED:

Csökkentsd a tápanyaghiányt és fokozd 
szervezeted egészségét, könnyedén.

Biztosíts a szervezet számára esszenciális 
tápanyagokat fehérjével és rosttal.

  29689 Eper-ízesítésű  
italpor 21 adag. 378 g. 10499 ,-   

29691 Csokoládé-ízesítésű  
italpor 21 adag. 378 g. 10499 ,-   

29690 Vanília-ízesítésű  
italpor 21 adag. 378 g. 10499 ,- 

  36169 Wellness Protein Blend  

fehérjepor 378 g. 10499 ,-

  29697 Wellness-csomag férfiaknak
21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 8499 ,-   

29696 Wellness-csomag nőknek 

21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 8499 ,- 

  120229 Wellness papír dísztasak 

Mérete: 30 cm (M) x 30 cm (SZ) x 9 cm (H). 499 ,-

  29697 Wellness-csomag férfiaknak 

21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 8499 ,-   

29696 Wellness-csomag nőknek 

21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 8499 ,- 

  120229 Wellness papír dísztasak 

Mérete: 30 cm (M) x 30 cm (SZ) x 9 cm (H). 499 ,-

  29695 Spárga-ízesítésű levespor 21 adag.  

420 g. 10499 ,-   29694 Paradicsom- és bazsalikom-

ízesítésű levespor 21 adag. 420 g. 10499 ,-    

29689 Eper-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g.  

10499 ,-   29691 Csokoládé-ízesítésű italpor  

21 adag. 378 g. 10499 ,-   29690 Vanília-ízesítésű  
italpor 21 adag. 378 g. 10499 ,-   36169 Wellness  

Protein Blend fehérjepor 378 g. 10499 ,-

1.

2.

Válaszd két kedvenc   
Ízesített italporodat vagy levesporodat 
vagy a Protein Blend fehérjeport.

Válaszd a Wellness-csomagot  
nőknek vagy férfiaknak.

PÁROSÍTSD A TERMÉKEKET:

1. Válaszd kedvenc  
Ízesített italporodat vagy  
a Protein Blend fehérjeport.

2. Válaszd a Wellness-csomagot  
nőknek vagy férfiaknak.

Tudtad? 
Minden 4. szett INGYENES!*

*Részletek az Oriflame weboldalán.

Tudtad? 
Minden 4. szett INGYENES!*

*Részletek az Oriflame weboldalán.

Bármely Ízesített italpor vagy 
levespor vagy Protein Blend 

fehérjepor

Wellness-csomag nőknek 
vagy Wellness-csomag 

férfiaknak

Wellness papírtasakWellness-csomag nőknek 
vagy Wellness-csomag 

férfiaknak

Wellness papírtasakBármely Ízesített italpor 
vagy Protein Blend 

fehérjepor

+ + = + + =

PÁROSÍTSD A TERMÉKEKET:

29497,-18998,-

SZKENNELD  
BE AZ OLDALT  

AZ ORIFLAME APP-PAL, 
ÉS TUDJ MEG TÖBBET  

A TERMÉKEKRŐL

SZKENNELD  
BE AZ OLDALT  

AZ ORIFLAME APP-PAL, 
ÉS TUDJ MEG TÖBBET  

A TERMÉKEKRŐL



  Wellness szilikon kulacs
A kulacsok új generációja a mindennapi 
hidratálás praktikus és egyszerű 
biztosítására. Kompakt méret, üres 
állapotban feltekerhető. Nem csöpög, 
ellenáll a forróságnak és a hidegnek. 
Anyaga BPA-mentes, biztonságos, 
élelmiszer tárolására alkalmas, kiváló 
minőségű, puha szilikon. Praktikus 
akasztóval. Anyaga: szilikon, PP, PET, 
fém. Mérete: 22 cm (M); átmérő:  
6,5 cm. 

43757   4999 ,- 

ÚJ! 
LIMITÁLT KIADÁS

Praktikus megoldás 
hidratáláshoz

Ajánlatunk: 
összehajtható kivitel

FELTEKERHETŐ PRAKTIKUS 
KUPAK  

ÉS AKASZTÓ 

PRAKTIKUS 
MÉRET

Praktikus kulacs, ideális 
egy séta vagy edzés 
során!
Ahhoz, hogy szépséged kívül-belül 
ragyogjon, a megfelelő hidratálás 
nélkülözhetetlen. Gondoskodj 
szervezeted hidratálásáról ezzel  
a praktikus kulaccsal - kompakt 
kivitel, nem csöpög, üres 
állapotban összetekerhető!

500 ml BPA-MENTES
Nem csöpög, 

ellenáll  
a forróságnak  
és a hidegnek

VÁSÁROLJ 
LEGALÁBB 1 DB 

WELLNESS 
TERMÉKET,  

ÉS A WELLNESS 
KULACS 

2999,-


