A program érvényes:
2020. november 10-től december 28-ig.

H ATÁ R A
C S I L L AG O S
ÉG
Fedezd fel a stílus és
a szépség világát.
Csatlakozz hozzánk
most, és legyen a
Tiéd az exkluzív
Midnatt kollekció.

Exkluzív
Midnatt
kollekció

Sikeres és stílusos
kezdés

3 lépésben
1. lépés
Regisztrálj a 16-os vagy a 17-es
katalógus-időszakban, adj le
rendelést 75 BP értékben a
katalógusból, és a Tiéd lehet
1 db dekorkozmetikum csak

299 Ft-ért!*
*A kedvezményes terméket az aktuális (75 BP)
rendelés leadásakor, a “Start Program
kedvezményes termék” menüpontban lehet
kiválasztani. A kedvezményes árak a szettekre
nem vonatkoznak. A feltüntetett ár
szépségtanácsadói ár.

2. lépés
Dizájn a stílus és a kényelem jegyében.
Egy elegáns pénztárca a
mindennapokra, kifinomult és praktikus
részletekkel.
•
•
•

Rendelj 75 BP értékben a második
katalógus-időszakodban, és a Midnatt
pénztárca

AJÁNDÉK!*

Dekoratív dizájn arany tónusú részletekkel
2 rekesszel, 8 bankkátyatartó nyílással,
1 cipzáras aprópénz-tároló résszel
Cipzárral zárható

Mérete: 19,5 (H) x 11 (M) cm.

*Az ajándék termék automatikusan
hozzáadódik a megrendelésedhez.

Értéke:

10499 Ft

3. lépés
Adj le rendelést 75 BP értékben a
harmadik katalógus-időszakodban, és
a Midnatt kistáska

Klasszikus stílusú, elegáns kistáska Saffiani
textúrával, arany tónusú részletekkel, logóval
díszített béléssel. A minimalista elegancia
szerelmeseinek ajánljuk. Kifinomult, nőies
dizájn - a tökéletes választás minden jeles
alkalomra.
Fém láncpánttal viselheted a válladon, mágneses
kapoccsal zárható. Belsejében cipzáras zseb található.
Bélése 100% újrahasznosított poliészter.
Mérete: 24,5 (H) x 13,5 (M) cm. Pánt: 104 cm.
Fogantyú: 49 cm.

*Az ajándék termék automatikusan
hozzáadódik a megrendelésedhez.

Értéke:

15799 Ft

AJÁNDÉK!*

A KIFINOMULTSÁG AURÁJA
Letisztult vonalak és a minimalista svéd dizájn
jellemzi a nőies Midnatt kollekciót.
Kifinomultságot, eleganciát és
magabiztosságot sugároz. Olyan hölgyeknek
ajánljuk, akik szeretik a klasszikus, ugyanakkor
praktikus kiegészítőket. Stílusos megjelenés
Saffiano textúrával. Egy exkluzív kollekció, amely
soha nem megy ki a divatból.

Az ajánlat nem többszörözhető. A 75 BP
szépségtanácsadói áron kb. 16 700 Ft-os
vásárlásnak felel meg. 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 Program 2. lépését nem teljesíti, nem élhet
a 3. lépés lehetőségével. A változtatás jogát fenntartjuk.
További segítségért keresd ügyfélszolgálatunkat
munkanapokon 8:00-17:00 óra között az
info@oriflame.hu email címen,
vagy a 06 1 450 3939-es telefonszámon.

SZKENNELD BE AZ OLDALT AZ
ORIFLAME APP-PAL, ÉS TUDJ MEG
TÖBBET A TERMÉKEKRŐL

Tekintsd meg és oszd meg a videót
YouTube és Facebook csatornákon

LEGYÉL FÜGGETLEN
O RI FL A M E B R AN D PARTN ER
Legyen a szenvedélyed egy személyes sikertörténet.
Kezdd el ma a fantasztikus termékek használatát, élj a
pénzkereseti lehetőséggel, és a tiéd lehet -20%
árengedmény minden rendelésnél.

VÁLLALKOZÓI SZELLEM
Élj a lehetőséggel, legyél saját magad
főnöke, így Te döntheted el, hogyan és
mikor szeretnél dolgozni.

EXKLUZÍV JUTALMAK
Legyen a Tiéd a limitált kiadású
Oriflame kollekció, amelyek
Svédországban készültek, a
luxus, a minőség és a
fenntarthatóság szellemében.

BEAUTY KÖZÖSSÉG
Szerezz új barátokat, oszd meg másokkal
tippjeidet és ötleteidet, vegyél részt
izgalmas eseményeken és fejleszd üzleted
olyan emberekkel, akiknek hasonló az
érdeklődési köre.

Független Oriflame Brand Partnered
Lépj velünk kapcsolatba:
hu.oriflame.com
www.facebook.com/oriflame20
instagram.com/oriflamehungary_official

137274.1

SVÉD KOZMETIKUMOK
Élvezd a kiváló minőségű szépségápolási
termékek nyújtotta hatékonyságot,
gyönyörködj bőrödben és élj egészséges
életet.

