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Csodálatos nyár svéd módra

ÚJ!

• Könnyű-matt fedés

HASZNÁLATA

• Akár 12 órán át tartó hatás1)

Vidd fel az alapozót
a szivacsra, majd simítsd
a bőrbe
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ELLENÁLL
A KÖRNYEZET
HATÁSAINAK
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• Skin Response Technológiával,
amely szinkronizálja a bőrt
a környezettel!

Használd a felső végét
a nehezen elérhető vagy
kisebb területeken, mint
például a szem alatti
részen vagy a szemöldök
környékén

SZKENNELD BE A TELJES
OLDALT AZ ORIFLAME
APP HASZNÁLATÁVAL,
ÉS FEDEZD FEL A SZÉPSÉGTRENDEK LEGÚJABB
TECHNOLÓGIÁIT
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VÍZÁLLÓ

KO D I K A B

12 h

AL M A Z

NEM FAKUL

• Ellenáll a környezet
hatásainak: nem fakul, tartós
fedést nyújt, vízálló1)



42128
Ivory
Neutral

12 h
TARTÓS
HATÁS
LONG WEAR

• Szilikon borítás, segít, hogy
a folyékony alapozóból
optimális mennyiséget
használj
• Többször használható és
ellenálló, egyszerűen tisztítható
 Dual sminkszivacs

2

42127
Beige
Neutral



LIMITÁLT KIADÁS

alkalmazkodik, tartós, fénymentes, matt hatást eredményez.

42126
Porcelain
Cool

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív

fogyasztói véleményfelmérés alapján.

SKIN
RESPONSE
A BŐRHÖZ
TECHNOLOGY
ALKALMAZKODÓ
TECHNOLÓGIA

Okos alapozó egyedi Skin Response Technológiával, amely bőröd igényeihez

42125
Vanilla
Neutral

1)

TARTÓS FEDÉST
NYÚJT

A bőrhöz alkalmazkodó alapozó matt hatással

42124
Alabaster
Cool

42130
Sun Beige
Warm

42131
Amber
Warm

VÍZÁLLÓ

 The ONE Everlasting

Sync Soft Matte alapozó
SPF 10 & UVA-védelem

Mérete: 5,5 cm x 4,2 cm x 4,2 cm.

30 ml

41648

3699 ,-

1199 ,-

42129
Beige
Warm

2499 ,-

42132
Caramel
Warm

42133
Chestnut
Warm
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ÚJ!
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26825 999 ,-

Vidd fel tiszta és száraz bőrre, és
hagyd hatni 20-30 percig. Húzd
le óvatosan, a külső széleknél
kezdve, lefelé húzva.

TISZTÍTJA AZ ELZÁRÓDOTT
PÓRUSOKAT, CSÖKKENTI
A MÉRETÜKET –

EGYETÉRT1)
67 nő/férfi bevonásával
végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.
1)

k

Még hatékonyabbá tettük formuláikat szalicilsav (BHA) és glükonolakton (PHA)
hozzáadásával, amelyek együttesen hatnak a pattanásokra. De ez nem minden! Nyugtató komplexet is tartalmaznak a bőr gyengéd
ápolására.Próbáld kinapi arcápolási rutinunkat, amely segít a bőr kiegyensúlyozásában főbb funkcióinak optimalizálásával,
az egészségesebb megjelenésű bőrért. Extra ápolásra van szükséged? Tekintsd meg kiegészítő termékeinket!
Legyen egy élmény a bőrápolás!

Mérete: 0,7x11,5 cm.

Használd heti 1-3
alkalommal.

so

Problémát okoznak a pattanások? Próbáld ki az új Pure Skin arcápolókat!

 Kétvégű pattanás- és
mitesszer-eltávolító

Kiegészítő arcápolás
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PATTANÁSOKRA
Gyengéden nyomd
a hurkot a pattanásra.

l
ám

n

el

ba

MITESSZEREKRE
Nyomd a kilyukasztott véget
közvetlenül a mitesszerre,
majd gyengéden távolítsd el,
így a pórus is kitisztul.

ad

SZKENNELD BE
A TELJES OLDALT
AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATÁVAL,
ÉS TUDJ MEG TÖBBET
A PURE SKIN-RŐL

úv
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 Pure Skin pórustisztító
lehúzható maszk

50 ml 25,98/ ml

499 ,-

42881 1899 ,-

BÁRMELY 1 DB TERMÉK

1299,- BÁRMELY 2 DB TERMÉK VÁSÁRLÁSA ESETÉN 1099,-/db

Az ajánlat a 4-7. oldalakon található arcápoló termékekre vonatkozik, a kiegészítőkre nem.
4
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ÚJ!
Zsíros, pattanás kialakulására
hajlamos bőrre
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Hatékonyan tisztít a bőr
kiszárítása nélkül

Tisztítja és összehúzza
a pórusokat
Csökkenti a pattanások
okozta pirosodást –

Mélyen tisztítja a bőrt -

93% egyetért 1)

TISZTÍTÁS

Tedd fel a fejpántot a bőr tisztítása és
az arcápolók használata előtt. Távol
tartja a hajszálakat az arcodtól.
Állítható méret.
 ure Skin fejpánt
P

2

Mérete: 60x7 cm. Anyaga: 60%-ban
újrahasznosított poliészter.
Állítható méret.

42447

1499 ,-

TONIZÁLÁS
Tegyél az arctonikból egy vattakorongra,
majd simítsd át vele az arc bőrét.
Kerüld a szemkörnyéket.

3
HIDRATÁLÁS

Az ajánlat a 4-7. oldalakon található arcápoló termékekre
vonatkozik, a kiegészítőkre nem.
6

BÁRMELY 1 DB TERMÉK

A szalicilsav (BHA) tisztítja a bőrt
és az elzáródott pórusokat.
A glükonolakton (PHA) tisztítja
a bőrfelszínt az elhalt sejtek
eltávolításával, halványítja
a pattanások nyomát, csökkenti
azok megjelenését.
A gyengéd ápolás érdekében
termékeink bazsalikommal, zöld teával
és panthenollal gazdagított, nyugtató
hatású komplexet tartalmaznak,
amely segít a pattanások
kialakulására hajlamos
bőr nyugtatásában.



1)

Masszírozz egy kis mennyiséget
a könnyed, olajmentes lotionból a bőrbe.

Azonnal mattítja
a bőrt és csökkenti
a fényét

88% egyetért1)

68 nő/férfi bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

LIMITÁLT KIADÁS

Tegyél egy kis mennyiséget a zselés
arctisztítóból a kezedbe. Nedvesítsd
be a kezeidet és dörzsöld össze a zselé
habosításához, majd masszírozd
gyengéden az arcbőrbe, kerülve
a szemkörnyéket. Öblítsd le vízzel.

84% egyetért 1)

Csökkenti
a zsírfényt, tisztítja
és hidratálja a bőrt





 Pure Skin
mélytisztító arclemosó

150 ml 8,66/ ml

41671 1899 , Pure Skin tisztító
arctonik

150 ml 8,66/ ml

41672 1899 , Pure Skin mattító és
hűsítő lotion

50 ml 25,98/ ml

41673 1899 ,-

1299,- BÁRMELY 2 DB TERMÉK VÁSÁRLÁSA ESETÉN 1099,-/db

7

ÚJ!

FLORAL
BLOOM
2 AZ 1-BEN
HŰTŐTÁSKA

LIMITÁLT KIADÁS

Nyári piknik stílusosan!

2 az 1-ben

Beköszöntött a piknik szezon! Vigyél magaddal minden fontos
dolgot a piknikre stílusosan a virágmintás, 2 az 1-ben táskában.
A cipzáras felső rész fekete hálóval ideális fürdőruha
tárolására, az alsó rész hidegen tartja az ételeket és italokat.

Extra tartós anyagból készült
fogantyúval
Cipzáras felső rész fürdőruha,
törölköző tárolására
Alsó részét hűtőtáskaként
használhatod
SZKENNELD BE A TELJES
OLDALT AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATÁVAL, ÉS FEDEZD
FEL A TELJES KOLLEKCIÓT

CSAK

 loral Bloom 2 az 1-ben hűtőtáska
F
A virágmintás táska felső részében
tárolhatod a strandkellékeidet, alsó részét
hűtőtáskaként használhatod. Extra hálós
zsebbel. Anyaga: poliészter, alumínium, nejlon.
Mérete: 38 (M) x 38 (SZ) x 14,5 (Á) cm.

38 cm

42117

4499,-

HA 3999 FT ÉRTÉKBEN VÁSÁROLSZ
EBBŐL A KATALÓGUSBÓL

6999 ,14,5 cm
8

38 cm

FANTASZTIKUS AJÁNLAT!
9

Az Oriflame tagja a Közvetlen Értékesítők
Szövetségének, a DSA-nak. Tagságunk
kifejezi elkötelezettségünket a legmagasabb
szintű, etikus üzleti tevékenység gyakorlása
iránt.

A Rainforest Alliance-szal folytatott
együttműködésünk biztosítja, hogy
a katalógusokban felhasznált papír
fenntartható forrásból származik.

A minőségbe vetett hitünket igazolja, hogy
termékeinkre 100%-os pénz-visszafizetési
garanciát nyújtunk. Ha nem vagy megelégedve
a vásárolt termékkel, és azt 30 napon belül
visszajuttatod részünkre, az Oriflame
visszatéríti az árát.

Kézbőröd legjobb barátja

A skandináv szépség mára egy nemzetközi szépségápolási trenddé vált.
Számunkra ez az Oriflame-nél nem csak egy múló divat. Ez egy filozófia, amely
meghatározza cselekedeteinket. A szépség és a jóllét holisztikus megközelítése.
Hiszünk abban, hogy a szépség belülről fakad. Hiszünk abban, hogy ez tükrözi
személyiségedet. Hiszünk a termékek kiváló minőségében, amelyek tisztelettel
tekintenek a természetre.

ÉDESMANDULA-OLAJ:
Természetes, hidratáló hatású
összetevő pazar illattal.
GLICERIN:
A könnyű, vízmegkötő hatású
glicerin hidratálja a kéz bőrét.
Érzékeny bőrre is ideális.

A bőrápolás ne
csak az arcbőrre
koncentrálódjon

Fordíts ugyanolyan figyelmet
a kézbőr ápolására is, mint az arc
és a nyak ápolására, hogy
megelőzhesd korai bőröregedését
és kiszáradását. Mindig legyen
kézitáskádban egy mélyen
tápláló, természetes összetevőket
tartalmazó kézkrém, például
a praktikus méretű Oriflame
Dream Cream kézkrém.
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Ihletet adtunk ehhez? Ebben a katalógusban számos szépségápolási titkot
tartogatunk a számodra Svédországból, hogy csodálatos legyen a nyarad!

FŐ ÖSSZETEVŐK

A SKANDINÁV
SZÉPSÉG TITKA

FELELŐSSÉGTELJES
FEJLESZTÉS
Elkötelezettek vagyunk
olyan összetevők
felhasználása iránt,
amelyek kifejezik
a természet iránti
tiszteletünket és
hatékonyan ápolnak.

LEGMAGASABB
BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
A termékeinken
biztonsági teszteket
végzünk, megfelelnek
a legmagasabb szintű
előírásoknak.

TERMÉSZETES
NATURAL
KIVONATOK

NON-GMO

EXTRACTS

l

és

Ha többet szeretnél megtudni az Oriflame
állatvédelmi politikájáról, kérjük, látogass
el a honlapunkra, a www.oriflame.hu címen.

A skandináv szépség titka

GMO-MENTES

 riflame Dream Cream kézkrém
O

TERMÉSZETES
NATURAL
RADÍROZÓ SZEMCSÉK

EXFOLIANTS

SZIGORÚ EURÓPAI
STRICT
EUROPEAN
SZABVÁNYOK
STANDARDS

A praktikus kiszerelésű kézkrém csodálatosan
táplálja, puhává és simává teszi a kézbőrt.
Útközben is használhatod. Édesmandula-olajat
és E-vitamint tartalmaz.
30 ml

21878 599 ,-

ÖKO-ETIKUS
ECO-ETHICAL
ÁTVIZSGÁLÁS
SCREENING

10

SZIGORÚ
BIZTONSÁGI
RIGOROUS
TESZTELÉSEK
SAFETY
TESTING

249 ,-
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Ünnepeld a városban az élet szépségét és a természet elbűvölő, lélegzetelállító ragyogását, ahogy utat
tör magának a legváratlanabb helyeken. Ehhez válaszd az Oriflame Women’s Collection Powdery
Mimosa illatát.

75 ml

ÚJ!
FŐ ILLATJEGYE

MIMOSA ABSOLUTE
A gyönyörű mimózavirág káprázatos
aranysárga virágáról és édes, meleg,
púderes illatáról ismert.

A SKANDINÁV SZÉPSÉG TITKA

A nyár illata üvegbe zárva

VIRÁGOS, ZÖLD
mandarin, mimosa absolute,
fehér fás jegyek

MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ

PRÓBÁLD KI!

Dörzsöld meg itt, és
fedezd fel az illatot!

 riflame Women's Collection Powdery
O
Mimosa Eau de toilette

A csodás minózavirág friss, púderes és virágos illata
a természet lenyűgöző szépségét ünnepli. 75 ml 53,32/ ml

38514 6299 ,-

NYÁRI NAPFORDULÓ

SVÉD NYÁR

12

Ha szereted a virágokat a hajadban, a pikniket és szeretsz énekelni, akkor
imádnád a svéd Midsommar ünnepet! Minden évben június 20. és 26. között
ünneplik. A Midsommar az év leghosszabb napja. Az emberek virágkoszorút
viselnek, májusfa körül táncolnak, pácolt heringet esznek burgonyával és
együtt ünnepelnek a természetben.

3999 ,13

Fedezd fel kalandok végtelen magasságát és érezd a természet energiáját a Glacier Air Eau de
Toilette-tel. Egy határozott és férfias illat friss, aromás jegyekkel, amelyet a legmagasabb hegyekben
tapsztalható tiszta levegő ereje ihletett. Férfiaknak, akik mindig többre vágynak.

ÚJ!

FŐ ILLATJEGYE

AQUOZONE
Ez a vizes illatjegy intenzív és
hosszan tartó tengeri frissességet
és tisztaságot áraszt.

AROMÁS, FRISS
grépfrút, aquozone, gaiac-fa



PRÓBÁLD KI!

Dörzsöld meg itt, és
fedezd fel az illatot!

A SKANDINÁV SZÉPSÉG TITKA

Egy illat kalandok ígéretével

MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ

 Glacier Air Eau de Toilette

Fedezd fel a végtelen magasságok erejét egy
határozott és férfias Eau de Toilette élénkítő és
friss-aromás jegyeivel. 100 ml 39,99/ ml

38379 6299 ,-

3999 ,-

SVÉD
NYÁR

14

MENJÜNK TÚRÁZNI

Svédországban számos, csodálatos túraútvonal található – a tenger partjainál,
a hegyekben vagy az erdőkben. Ha egy igazi kalandra vágysz, ismerd meg a Király
útja (Kungsleden) elnevezésű útvonalat, amely az egyik legismertebb túraútvonal
a világon. Engedd, hogy a Glacier Air illata inspiráljon kalandjaid során!

15

A nyár káros hatással lehet a bőrre. A meleg hőmérséklet, a légkondicionálás, a magas páratartalom,
a kevés folyadék száríthatja a bőrt, főként a könyök, a sarok és a térd területén. Ezért különösen fontos
a bőr hidratálása - ehhez ideális az Univerzális balzsam használata!

FEKETE ÁFONYA
A fekete áfonyát legtöbben a Svédországban
és egész Skandináviában közkedvelt leves,
a „Blåbärssoppa” fő hozzávalójaként ismerik.
A fekete áfonya magjából nyert olaj kondicionáló
hatású. Puhává teszi és táplálja a bőrt,
az ajak területén is.

649,VÁSÁROLD MEG BÁRMELY 2 DB
UNIVERZÁLIS BALZSAMOT,ÉS
VÁLASSZ 1 DB-OT AJÁNDÉKBA
A RENDELÉS LEADÁSAKOR
ADD MEG A KIVÁLASZTOTT
TERMÉK KÓDJÁT IS.



AZ AJÁNLAT A 1276, 30861,
33445 KÓDSZÁMÚ
TERMÉKEKRE VONATKOZIK.

A SKANDINÁV SZÉPSÉG TITKA

A száraz bőr gyengéd ápolása

SVÉD
NYÁR

Klasszikus formula rózsaolajjal
a száraz bőr hidratálására,
puhítására és védelmére.
Pazar rózsaillattal.


Az eredeti Univerzális
balzsam formula
természetes
méhviasszal és
nyugtató, bőrpuhító
és bőrvédő hatású
összetevőkkel a bőr
gyengéd ápolására.


 26891 Univerzális balzsam feketeribizli-

A csodálatos, puha bőrért:
1. Simítsd át vele az arc, a könyök, a kéz,
az ajak vagy a láb száraz bőrét.
2. Használd az Univerzális balzsamot
igény szerinti gyakorisággal.

illattal 15 ml

1099 ,-  34042 Univerzális

balzsam organikus gránátalmamag-olajjal 15 ml

1099 ,-  41678 Univerzális balzsam
borsmentaolajjal 15 ml 1099 ,




LIMIT
ÁLT KIADÁS
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 Univerzális
balzsam
feketeáfonyamagolajjal

15 ml

 Univerzális
balzsam

15 ml

 Univerzális
balzsam rózsaillattal

33445 1099 ,-

1276 1099 ,-

30861 1099 ,-

15 ml
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Tedd a lábad a forró, puha homokba, érezd bőrödön a sókristályokat, és
élvezd a nyári nyugtató illatát. Swedish Spa termékcsaládunk spa-hangulatot
teremt otthonodban, és úgy érezheted magad, mintha vakáción lennél.

1
2
3

AZ ÓCEÁN EREJE

Egyedi, vizes-virágos illattal,
amely tudományosan
igazoltan nyugtatja a testet és
a lelket, és mély relaxáló hatást
nyújt kívül-belül.

A termékcsalád formulája a Svédország
partjainak hűvösebb vizeiben is előforduló
Corallina Officinalis-ból és Alaria Esculenta-ból
nyert tengeri algakivonatot tartalmaz. Ezen
összetevőknek magas a cukortartalma, ásványi
anyagokban és más tápláló hatóanyagokban
gazdagok. Antioxidáns, hidratáló és
revitalzáló hatásuk van.

1. LÉPÉS: TISZTÍTÁS

A textúráját változtató zselé gazdag
habot képez, segít a test bőrének
tisztításában és revitalizálásában.



Hidratáló repceolajból,
mandulaolajból és
E-vitaminból álló koktél,
amely védi és nyugtatja
a bőrt.

Radírozza, kisimítja és
simábbá teszi a bőrt természetes eredetű
összetevőkkel





2. LÉPÉS: RADÍROZÁS

Használd a testradírt hetente
1-2 alkalommal. Sókristályokkal
és természetes eredetű mandulahéjőrleménnyel radírozza, shea vajjal,
repce- és édesmandula-olajjal
táplálja a bőrt.

A SKANDINÁV
SZÉPSÉG
TITKA
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A svédek szeretik a spa nyújtotta relaxálást és ápolást
egy nehéz hét után. Swedish Spa termékcsaládunk
megalkotását az ápolás és törődés holisztikus
megközelítése ihlette. Hozd létre saját, otthoni
Swedish Spa rutinodat a test és a lélek kényeztetésére.

A SKANDINÁV SZÉPSÉG TITKA

Mint egy nap a svéd
tengerparton

 34021 Swedish Spa
Smooth Rocks
radírozó-masszírozó
szappan 100 g 9,99/ g

999 ,-

 34025 Swedish Spa
Whipped Waves
testápoló vaj 200 ml



14,00/ ml

2799 ,-

3. LÉPÉS: HIDRATÁLÁS

Vidd fel a testápoló olajat száraz vagy
nedves bőrre zuhanyozást vagy fürdést
követően a bőr hidratálására. Tápláló
repce- és mandulaolajból, valamint
E-vitaminból álló koktélt tartalmaz. Az
olajat masszírozáshoz is használhatod.

 Swedish Spa Ocean
Foam tusolózselé

 Swedish Spa Mirror
Ocean testápoló olaj

 Swedish Spa
sókristályos testradír

200 ml 10,00/ ml

100 ml 19,99/ ml

200 ml 14,00/ ml

34023 3199 ,-

34024 2499 ,-

34022 4299 ,-

1999 ,-

1999 ,-

2799 ,-
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A nyári időjárás és a hidratáció hiánya bőröd fakó megjelenését eredményezheti. Revitalizáld
a bőrt hat, tápanyagban gazdag természetes olaj kombinációjával, hogy simább és ragyogóbb
legyen a megjelenése.

Ajánlott életkor

MINDEN KOROSZTÁLY
SZÁMÁRA

A bőr simábbnak érződik, mint
a termék használata előtt –
97% egyetért1)

A SKANDINÁV SZÉPSÉG TITKA

Egészítsd ki az arcápolási rutint
luxus olajokkal

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.

1)

FŐ ÖSSZETEVŐ

6 értékes, tápanyagokban
gazdag természetes olaj szezám, avokádó, barackmag,
fehér tajtékvirág, fekete ribizli
és szójabab - kombinációja.
Az olajok zsírsavakban,
lipidekben, antioxidánsokban,
vitaminokban és ásványi
anyagokban, olajokban
gazdag összetevők, amelyek
mélyen táplálják és védik
a bőrt, visszaadják
egészséges megjelenését.

HASZNÁLATA:

A SKANDINÁV
SZÉPSÉG TITKA
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A HATÉKONYSÁG A KULCS
A skandináv nők szeretik az egyszerű és hatékony bőrápolási rutint. Nem
igazán lelkes rajongói a komplex, 10-lépéses szépségápolási rutinoknak.
Inkább a funkcionális termékeket választják, bizonyított eredményekkel.
Ezért választják a NovAge-et!

Hatékonyságának fokozására
használd reggel és este
kúraszerűen, egy hónapon
keresztül, ha a bőrnek extra
táplálásra van szüksége. Kiegészítő
arcápolóként legyen az általános
arcápolási rutin része. Vidd fel az
arcbőrre az alapos tisztítást
követően, a hidratáló felvitele előtt.
Csavard le a tetejét, majd simítsd át
a tartalmával az arc, a nyak és
a dekoltázs bőrét az ujjaiddal.

SZKENNELD BE A TELJES
OLDALT AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATÁVAL, ÉS
ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A
NOVAGE 5. ÉVFORDULÓJÁT!

 ovAge Nutri6
N
arcápolóolaj-kapszula

30 darab kapszula.

32631 7999 ,-

3999 ,-
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Manikűr-pedikűr a nyári napokon

1149,-

BÁRMELY 2 DB TERMÉK
VÁSÁRLÁSA ESETÉN

Semmi nem lehet kellemetlenebb, mint a lepattogzott körömlakk egy fontos randi előtt, a strandon vagy
egy partin. Szeretnéd, ha körömlakkod tartósabb lenne? Próbáld ki a The ONE Ultimate Gel
körömlakkot, amely zselés fényt eredményez, és most 4 új árnyalatban kaphtó!

999,-/db*

Photo Reactive Technológia

– egyedi molekuláris komplex, amely
rendkívüli hatást eredményez a lakk és
a fedőlakk együttes alkalmazása során.

*Körömlakk és fedőlakk bármely kombinációban

• Akár 11 napon át tartó
zselés fény, igazítás nélkül1)
• Magas fény1)
• 3D-hatású
zselés-volumen effekt 1)
• Élénk színintenzitás1)



A szépség iránti szenvedélyed
inspirál bennünket.

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív
fogyasztói véleményfelmérés alapján,
a 41187-96 + 43185 kódszámú
termékek használata során.

1)

41786 Sand Dunes



SZKENNELD BE A TELJES
OLDALT AZ ORIFLAME
APP HASZNÁLATÁVAL,
ÉS TEKINTS MEG
ÖTLETEINKET A MŰVÉSZI
KÖRMÖKÉRT!

1. LÉPÉS:
Vidd fel körmeidre
a THE ONE Ultimate
Gel körömlakkot.

A modell sminkje: The ONE Ultimate Gel
körömlakk 1. lépés 41786 Sand Dunes,
The ONE Ultimate Gel körömlakk 1. lépés
41788 Burnt Ochre.

A SKANDINÁV SZÉPSÉG TITKA

BÁRMELY 1 DB TERMÉK

ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT
A LEGJOBB AJÁNLATOKKAL!

2. LÉPÉS:
Vidd fel a körmökre a THE
ONE Ultimate Gel fedőlakkot,
és gyönyörködj a szalonszépségű eredményben!

4 ÚJ ÁRNYALAT! LIMITÁLT KIADÁS

 The ONE Ultimate Gel

41187
Nude
Sorbet

22

41188
Cashmere
Rose

41189
Rosy
Mocha

41190
Sparkling
Coral

41191
Blaze
Peony

41192
Lilac
Snow

41193
Mulberry
Wood

41194
Rich
Goldmine

41195
Fiery
Red

41196
Deep
Maroon

körömlakk 1. lépés

41785
Earth
Yellow

41786
Sand
Dunes

41787
Orange
Sienna

41788
Burnt
Ochre

 The ONE Ultimate Gel
fedőlakk 2. lépés

8 ml

8 ml

1799 ,-

43185 1799 ,23

A nyári időjárás nem kedvez minden alapozónak. A melegben úgy érezheted,
hogy szinte leolvad a bőrödről. Ha nem szeretnél smink nélkül megjelenni,
például egy randin vagy szeretnéd elkendőzni a bőrhibákat, válaszd
a smink-duót a nyári napokon.

1

1. LÉPÉS: BŐRHIBÁK ELKENDŐZÉSE

• Azonnal elkendőzi a pattanásokat, a szem alatti
sötét karikákat, a hegeket, a látható hajszálereket,
az elszíneződéseket, a bőrpírt és a pigmentfoltokat.1)

Vigyél fel egy kis mennyiséget közvetlenül
a bőrre az ujjaiddal vagy a Precision
korrektorecsettel. Gyengéden nyomkodd
a bőrbe, szükség esetén rétegezd. Használj
minden árnyalatot magában, vagy kombináld
a bőr igényének és tónusának megfelelően.

40772 Light

Simítsd az A-Z krémet az arc bőrébe és
a nyak területére. Kerüld a szemkörnyéket.

• Magas fedés.1)



• Azonnal frissíti a bőrt
Ragyogó, hibátlan bőrtónust
eredményez1)
• Hydra Multi-Core Komplexe
segít a bőr nyugtatásában,
ápolásábanés
a szennyeződésekel
szembeni védelmében
• Tökéletesíti
a bőrtónusmegjelensét1)
• Ellenáll az izzadásnak1)

• Tartós hatás.

1)

• E-vitamin-tartalma segít a bőr ápolásában.
• Illatmentes, nem komedogén.
1)
Vásárlók bevonásával végzett,
szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.

A világos bézs árnyalat ragyogást
nyújt

72

Lig

h
t



4 07

2

2. LÉPÉS: HIBÁTLAN BŐRTÓNUS

A zöld árnyalat elkendőzi a bőrpírt

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

1)

A napsárga elhalványítja a sötét
karikákat, valamint a hegek,
a hajszálerek és az elszíneződések
láthatóságát.

A SKANDINÁV SZÉPSÉG TITKA

Sminkelés - csak könnyedén!

40773 Medium

A sárga árnyalat ragyogóbbá teszi
a halvány és a közepes bőrtónust.

4 34

A svéd nők hisznek abban, hogy megfelelő bőrápolással nincs
szükség túl sok sminkre, különösen nyáron. Cseréld le szokásos
alapozódat az A-Z krémre, amely egy hidratáló krém és
egy könnyű alapozó kombinációja. A korrektorkészlet
használatával elkendőzheted a bőrhibákat.

r

30
Kompakt, lapos, elkeskenyedő
ecset korrektor felviteléhez. Segít
a bőrhibák elkendőzésében.

40774 Dark

A középbarna egységesebbé teszi
a bőr tónusát és elkendőzi a bőrhibákat.
A mélybarna szín ideális
az elszíneződések és a lilás
foltok elkendőzésére.
A világos barna elfedi
a sötét karikákat és a hegeket,
a hajszálereket és az elszíneződéseket.

tu

ol
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A KEVESEBB TÖBB

Na

Co



A bézs elkendőzi a sötét foltokat
és karikákat, befedi a hegeket,
a hajszálereket és az elszíneződéseket.

A SKANDINÁV
SZÉPSÉG
TITKA

58

al

A rózsaszín ragyogóbbá teszi a bőr
tónusát és elkendőzi a fáradtság jeleit.

 THE ONE
korrektor készlet

 Precision korrektorecset

SPF
SPF

 The ONE Hydra
A-Z krém SPF 30

3,9 g

Hossza: 15,2 cm. Átmérője: 0.9 cm.

30 ml

2799 ,-

29597 1399 ,-

3199 ,-

1799 ,-

799 ,-

1799 ,-

43456
Fair
Warm

43457
Ivory
Warm

43458
Natural
Cool

43459
Beige
Warm

25

Simítsd, majd masszírozd gyengéden
a sminkalapot az arc és a nyak
bőrébe. Várj a felszívódásig, majd
folytasd a sminkelést. Használd
önmagában a természetesen
ragyogó bőrért, vagy sminkalapként
a hibátlannak látszó smink eléréséhez.

c

3

an

• Youth Essence formulával és
hyaluronsavval a feszesebb,
fiatalosabb megjelenésű bőrért.

• Csökkenti
a bőröregedés jeleinek
megjelenését1)
• Formulája
hyaluronsavat,
bőrtökéletesítő
komplexet, fehérteakivonatot, valamint
rózsaszín és arany
tónusú fényvisszaverő
részecskéket tartalmaz

S u b l i m e R adi

45

46

L u m i n o u s Pe

ac



• Egymás hatását kiegészítő
árnyalatok.
• Kézzel formált gyöngyök
34

54

8 M at t e B ro n

ze

34

5 47

S u b t l e Ro

se



A SKANDINÁV SZÉPSÉG TITKA

• Egész napos
hidratáltság1)

SZÉRUM-SMINKALAP

45

• Puha tapintású ásványi anyagok
a bársonyos textúráért és
az irizáló hatásért

• Ragyogóbb,
fiatalosabbnak
látszó bőr1)

Nincs szükséged a nap aranyló fényére, hogy a nyáron készült fényképeken
csodálatosan ragyogj, ha a Giordani Gold termékeket használod! Legyenek ezek
az örök kedvencek a szépségápolási rutinod részei, így lehet a megjelenésed
minden alkalommal káprázatos.

45

h

• Egy pazar elixír
a fiatalosan ragyogó
arctónusért

3

HASZNÁLATA

e

Napcsókolta ragyogás

1)
107 hölgy bevonásával
végzett, szubjektív
fogyasztói véleményfelmérés
alapján.

• Tökéletességre
tervezve.
• Körülbelül
70 000 selymes
puhaságú
sörtével.


ÉJSZAKAI NAPFÉNY

SVÉD NYÁR
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Szeretnéd több mint 50 napon át élvezni a tiszta napfényt
éjszakák nélkül? Tervezz egy utazást az északi
sarkvidékhez május vége és július közepe között.
Nem ajánlott a naplementék rajongóinak!

GIORDANI GOLD BRONZOSÍTÓ
GYÖNGYÖK
Forgasd körbe az ecsetet
a gyöngyökön, majd simítsd át vele
az orcát, a dekoltázst és a hangsúlyozni
kívánt területeket. A gyöngyök
hatását igény szerint változtathatod
a sötétebb vagy a világosabb
gyöngyök eltávolításával.
Keverd és párosítsd a kollekciót
a maximális változatosságért.

• Állatbarát
termék.
A Vegan Society
regisztrálásával.


34 54 8

 Giordani Gold Fiatalos
Ragyogás szérum-sminkalap

30 ml

33300 4699 ,-

2199 ,-

M a t t e B ro n z e

 Giordani Gold bronzosító
gyöngyök 25 g 5299 ,- 
Giordani Gold ragyogást
fokozó gyöngyök 25 g 5299 ,-

2599 ,-

 Giordani Gold
Kabuki ecset

Anyaga: alumínium,
nejlon.
Mérete: 6,5x2,7 cm.

38956 2999 ,-

1799 ,-
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Igaz művészetet igényel, hogy újraalkossuk a természet csodáit. A parfümkészítés legkifinomultabb
hagyománya inspirálta, fenséges Sublime Nature Tuberose a tubarózsa és gyengéd virágok illatával
kápráztatja el viselőjét. Egy varázslatos illat emlékezetes pillanatokra.

FŐ ÖSSZETEVŐ

TUBARÓZSA
A gyengéd tubarózsa az éjszaka úrnője, mivel érzéki armája
éjszaka bontakozik ki. Hajnalban, az éjszakai virágzás után,
amikor a pára cseppjei ragyognak a szirmokon, érződik
legjobban a csodálatos tubarózsa édes, üde aromája. Ez az
a pillanat, amikor a legyengédeb módon leszedett virág
mámorító eszenciája a legintenzívebb.

VIRÁGOS,
TUBARÓZSÁS
vizes illatjegy , Tuberose Sublime
CO2, szantálfa

MAXIMÁLIS ILLAT
KONCENTRÁCIÓ

A SKANDINÁV SZÉPSÉG TITKA

Egy illat az élet feledhetetlen pillanataira

SZUPER HATÉKONY!

PRÓBÁLD KI!

Dörzsöld meg itt, és
fedezd fel az illatot!

A Sublime CO² Technológia
egy fenntartható, természetes
módszer, amelynek során CO2-t
használnak a még tisztább,
még komplexebb kivonatok
eléréséhez, hogy a természetes
aromához nagyon hasonló
illatot érjenek el kémiai
oldószerek nélkül.
 ublime Nature
S
Tuberose Parfum

50 ml 139,98/ ml

33415 10999 ,-

A SKANDINÁV
SZÉPSÉG
TITKA

6999 ,-

TALÁLD MEG A VÉDJEGYEDDÉ VÁLÓ ILLATOT

A svéd nők 1-2 kiváló minőségű illathoz ragaszkodnak, amelyek védjegyükké válnak,
és minden alkalommal viselhetőek. A Tubrose tubarózsa illata a tökéletes példa erre
– prémium minőségű, magas koncentrációjú, fenséges illatjegy.
SZKENNELD BE A TELJES
OLDALT AZ ORIFLAME
APP HASZNÁLATÁVAL,
HOGY MEGTEKINTHESD
AZ ILLAT STÚDIÓT

28
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Extrém
ívelt pillák



Szempillák
igényed szerint



AKÁR 11X
NAGYOBB
VOLUMEN

Az egyedi szépséget ünnepeljük, és
szeretnénk segíteni önmagad kifejezésében.
Ehhez egyszerűen használható, trendkövető
és minden stílushoz alkalmazkodó
termékeket kínálunk. A valódi szépség titkát
másokkal is meg kell osztani!

SZEMPILLASPIRÁL
NÉLKÜLI PILLÁKKAL
ÖSSZEHASONLÍTVA ∆
FELELŐSSÉGTELJES
FEJLESZTÉS

LEGMAGASABB
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Hosszabb/
hangsúlyos pillák:
• Válaszd a keskeny kupakot

10/9 hölgy egyetért 1):
•
•
•
•
•
•

a hangsúlyosabb, optikailag
hosszabb pillákért, és
vidd fel a szempillapsirált
a pillákra a szokásos módon.

tartós hatást nyújt
nem kenődik el
intenzíven fedi a pillákat
megemeli a pillákat
szétválasztja a pillákat
nem csomósodik

AKÁR
65%-KAL

35425
Black

HOSSZABBNAK ÉS
MEGEMELTEBBNEK
LÁTSZÓ SZEMPILLÁK Δ

 The ONE Lash
Extension szempillaspirál

8 ml

2599 ,-

Δ

Több volumen:
•V
 álaszd a szélesebb belső
kupakot a dúsabbnak látszó
pillákért, majd vidd fel
a szempillaspirált a pillákra
a szokásos módon.

Klinikai tesztek alapján.

Intenzív fekete szín, akár
egész nap tartó formula,
amely nem kenődik el.1)

BÁRMELY SZEMPILLASPIRÁL

1199 ,30

42780
Black
1)

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.

 The ONE Double
Effect szempillaspirál

TERMÉSZETES
NATURAL
KIVONATOK
EXTRACTS

GMO-MENTES
NON-GMO

TERMÉSZETES
RADÍROZÓ
NATURAL
SZEMCSÉK
EXFOLIANTS

SZIGORÚ
EURÓPAI
STRICT
EUROPEAN
SZABVÁNYOK
STANDARDS

ÖKO-ETIKUS
ECO-ETHICAL
ÁTVIZSGÁLÁS
SCREENING

SZIGORÚ
BIZTONSÁGI
RIGOROUS
TESZTELÉSEK
SAFETY
TESTING

AKÁR
60%-KAL

HOSSZABBNAK
LÁTSZÓ PILLÁK
SZEMPILLASPIRÁL
NÉLKÜLI PILLÁKKAL
ÖSSZEHASONLÍTVA,
KLINIKAILAG
IGAZOLTAN. ∆

8 ml

2599 ,-

Smink

SZEMÉLYISÉGED KIFEJEZÉSE

∆

SZKENNELD BE AZ OLDALT
AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATÁVAL, ÉS TEKINTSD
MEG A KATEGÓRIA TERMÉKEIT

Klinikai tesztek alapján.
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ELTÁVOLÍTÁS

• Colour Lift Technológiájának
köszönhetően hatékonyan
távolít el bármilyen típusú
körömlakkot
• Acetonmentes

FORMÁZÁS

TÁPLÁLÁS

• Használd a Crystal
körömreszelőt a köröm
formázására, az élek
kisimítására. Használat
után tisztítsd le a reszelőt
meleg vízzel.
• Ellenálló akrilból készült,
ideális mindennapi
használatra.



• Nyugtatás: Segít a köröm és
a körömágybőr
nyugtatásában, aloe verával.
• Táplálás: Segít a köröm és
a körömágybőr táplálásában,
édesmandula-olajjal.



VÉDELEM

1. ALAPOZZA a körömfelszínt
a körömlakk könnyedebb
használatához.
2. T ARTÓSABBÁ teszi
a körömlakkot, fokozza
maximális hatását, ProStay
Technológiával.
3. VÉDI a körmöket
a foltosodással és
a sárgulással szemben.

Eszköz a körömágybőr
tökéletesítésére.

Praktikus dobozzal
az 5 csatlakozó fej
tárolására.

SMINK

5 az 1-ben készülék manikűrözéshez

Körömápolás felsőfokon!



Reszelő a köröm formázásához
és trimmeléséhez



A formázó eszköz egyenletesebbé
teszi a köröm felszínét.
• Egyszerűen
követhető
használati
útmutatóval



ААА

Finom formázó eszköz a köröm
hátoldalának kisimítására.

 THE ONE Expert Care Fast

& Gentle körömlakklemosó
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 Nail It Crystal körömreszelő

 The ONE EXPERT CARE
köröm- és körömágybőr-ápoló
olaj toll

Priming alaplakk

Anyaga: akril. Mérete: 13,7x1,2 cm.

2 ml

8 ml

38722 1799 ,-

42288 649 ,-

41760 2199 ,-

37907 1699 ,-

1099 ,-

499 ,-

1299 ,-



 The ONE Pro Wear

75 ml 14,65/ ml

1099 ,-

2

Buffer a köröm felületének
kisimítására és fényének
fokozására.

• 2 darab AAA típusú
elemmel működik
(nem tartozék)
• Két
sebességfokozat

 Professional manikűr készlet


 The ONE Expert
Care Miraculous
körömszérum

ААА

 THE ONE Expert
Care Extreme
körömerősítő

8 ml

8 ml

41759 1899 ,-

41758 1899 ,-

Anyaga: ABS, EVA, fém. A fő készülék
mérete: 16,3 (H) x 2,5 (SZ) x
2,7 (M) cm.

44774 5999 ,-

4499 ,-
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5 AZ 1-BEN HATÁS!

ÁT TARTÓ HATÁS,
MATT SZÍN,
KOMFORTOS VISELET

•
•
•
•
•

 quared kompakt tükör
S

• UNLIMITED KOMFORT
– matt fedés, hidratáló
hatás, maximális
kényelem!1)

Anyaga: ABS, üveg.
Mérete: 6,9x6,9 cm.

37525 1399 ,-

999 ,38883
Pink

A DIZÁJN EREJE
CSÚCSOS-ÍVELT KIALAKÍTÁS

...vagy extra

Az ajakrúzs használatával könnyedén
hangsúlyozhatod és kontúrozhatod ajkaidat.
Ívelt kialakítása tökéletes fedést eredményez.
38884
Coral

38885
Raspberry

krémes,

 he ONE Lip Spa
T
ajakbalzsam

 The ONE Colour Unlimited
Matte ajakrúzs

2,1 g

2299 , he ONE Colour
T
Stylist Ultimate
szájkontúrceruza

0,28 g

37728
Nude
Whisper

1899 ,-
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37663 Rebel Red

• UNLIMITED SZÍN
– magas szín-fedés,
nem fakul!1)

41641 Constant Coral



Intenzív fedés / gazdag színek
Krémes textúra
Fokozza az ajak hidratáltságát
Tápláló hatása van
Tartós színhatást nyújt

SMINK

AKÁR 12 ÓRÁN

37729
Coffee
Caramel

37730
Dusty
Rose

37731
Coral
Pink

37732
Crimson
Pink

37733
Craze
Orange

37734
Scarlet
Red

37735
Diva
Burgundy

37736
Dark
Plum

37737
Magnific
Brown

Tartós, matt
fedés...
A modell sminkje: The ONE Colour
Unlimited Matte ajakrúzs 41641 Constant
Coral.

ellenállhatatlan

 The ONE Colour Stylist Ultimate
ajakrúzs

Gazdag pigmenttartalmú ajakrúzs, amely
könnyedén siklik az ajak bőrén. Matt
hatását akár 12 órán át megőrzi. Stay True
Colour Technológiája intenzív színhatást
és komfortos viseletet nyújt. 2,5 g

Trendi árnyalatok, 5 az 1-ben hatás, pazar fedés,
gazdag textúra, krémes állag és intenzív
pigmenttartalom - egyetlen ajakrúzsban! Egyedi
kialakítása precíz használatot eredményez. 3,8 g

2299 ,-

2399 ,-

1299 ,-

színek?

1499 ,-

A modell sminkje: The ONE Colour Stylist Ultimate ajakrúzs
37663 Rebel Red.

41635
Nonstop
Nude

41636
Infinite
Peach

41637
Perpetual
Blush

41638
Forever
Truffle

41639
Everlasting
Rose

37649
Candy
Pink

37650
Creamy
Caramel

37651
Velvet
Rosewood

37652
Chic
Mauve

37653
Clover
Haze

37654
Rose
Pout

37655
Vivid
Pink

37656
Delight
Rose

37657
Cranberry
Crush

37658
Elegant
Plum

41640
Timeless
Mauve

41641
Constant
Coral

41642
Resolute
Red

41643
Endless
Cherry

41644
Perennial
Berry

37659
Hot
Pink

37660
Wild
Raspberry

37661
Bold
Coral

37662
Sunset
Orange

37663
Rebel
Red

37664
Passionate
Red

37665
Timeless
Red

37666
Wild
Berry

37667
Tempting
Copper

37668
Soft
Cocoa

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

1)
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TARTÓS HATÁS, MESÉS FÉNY

• Könnyű formula csillámló
hatással a mindennapi
ragyogásért.

• Segít elkendőzni a finom
vonalak és a bőrhibák
megjelenését1)

• Használhatod magában vagy
kedvenc szájkontúrceruzád
és ajakrúzsod fölött.

• Tartós viseletre tervezve

• Tartós, matt hatást nyújt
– akár 10 órán át1)

• A TÖBBFUNKCIÓS
stiftek bronzósítóként,
highlighterként,
kontúrozóként és pirosítóként
használhatóak az ajkakon,
a szemeken és az arcon



EGY KIS ARCPÍR!

ÜDE, TARTÓS MATT HATÁS!

TÖBBFUNKCIÓS RAGYOGÁS



• Könnyen eldolgozható
• Divatos árnyalatok, matt
vagy ragyogó fedés,
természetes hatás



• Akár 6 órán át tartó hatás
• Lustrous Care Komplexe
segít az ajakbőr táplálásában,
hidratálásában és
komfortérzetének fokozásában.



• PUHA, KRÉMES formula
a könnyű alkalmazásért


36142
Hot
Chocolate

36139 Shining Star

Használd a stiftet highlighterként,
arcpirosítóként, bronzosítóként
vagy kontúrozóként.
De ez nem minden! Mindegyik
használható ajakrúzsként vagy
szemhéjárnyalóként is!
 The ONE Styler többfunkciós stift

M

ed



ium

Ideális a púder
egyenletes
felviteléhez és
elsimításához.

34647
Light

 THE ONE
Everlasting
kőpúder

34648
Light Plus

34649
Medium

40767
Chic
Peony

34650
Dark

 Precision púderecset

Ch

i c Pe o n y

Az arcpirosító
egyszerű, precíz
alkalmazásához
az arc
hangsúlyozására.

40768
Pastel
Pink

 The ONE
púderes
arcpirosító

40769
Coral
Blaze

40770
Peachy
Pink

40771
Rich
Burgundy

 Precision
arcpirosító-ecset

10 g

Hossza: 18 cm.
Átmérője: 1.5 cm.

6g

Hossza: 17 cm.
Átmérője: 1.3 cm.

3499 ,-

3899 ,-

29655 1999 ,-

3499 ,-

29594 1399 ,-

2599 ,- 1099 ,-

Fényözön
ajkaidon
42136 Diamond Dust

42137 Frosty Nude

0
14
42

r
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am
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I ce

42138 Coral Flash

42139 Electric Rose

42140 Caramel Ice

2499 ,- 799 ,-

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés
alapján, hagyományos, folyékony alapozó fölött használva.

1)

1599 ,-

A modell sminkje: The
ONE Lasting Shine
ajakfény 42140
Caramel Ice.

6g

2299 ,36

2599 ,-

4 076
7

36141
Dazzling
Brown

A Lustrous Care Komplex
természetes gránátalmakivonatot és természetes
eredetű shea vajat
tartalmaz, amelyek
segítenek az ajakbőr
táplálásában,
hidratálásában
és komfortérzetének
fokozásában.

5 ml

34 6 4 9

36140
Stunning
Rose

SZUPER HATÉKONY!

 The ONE Lasting
Shine ajakfény

• RÉTEGEZHETŐ SZÍN
áttetsző - közepes
intenzitással

36139
Shining
Star

ÚJ!
SMINK

Fókuszban a szép smink
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• Vízálló, ellenáll nedvességnek
és párának. 1)

HASZNÁLATA
• Fésüld át
a szemöldököt az
applikátor végével
rövid, szálazó
mozdulatokkal.
• Fésüld a zselét
a szemöldök azon
területére, ahol dúsabb
hatást szeretnél elérni
• Fésüld át
a szemöldököd
gyengéden
a formázáshoz
és a rögzítéshez.

43205
Blond

43206
Mid
Brown

 Precision ferde végű

 Szemöldökborotva
- 2 darab

29593 1099 ,-

42468

szemöldökformázó
ecset
Hossza: 15,3 cm.
Átmérője: 0.7 cm.

Mérete: 14x1,5 cm.
Anyaga: 50%
újrahasznosított műanyag,
rozsdamentes acél és nejlon.

749 ,szemhéjtus

1499 ,-

szemhéjtus
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1499 ,-

SMINK

• Szemészetileg tesztelt


 he ONE Stylo
T
szemhéjtus - vízálló

35742 Black

1,6 g

37750
Black
Ink

37751
Brown
Mocha

41011
Soft
Nude

41012
Calid
Pink

41013
Burnt
Orange

1999 ,-

 he ONE Colour
T
Unlimited
szemhéjárnyaló

1,2 g

 The ONE
szemöldökspirál

2199 ,-

• Nem fakul1)

42769
Black
Metal

1999 ,-

43207
Deep
Brown

Tartós hatású szemöldökzselé.
Applikátora precíz felvitelt
biztosít. Vízálló formula tápláló
avokádóolajjal. 5 ml

• Nem maszatolódik1)

0,8 ml

1999 ,-

• Extra pigmentált formula,
tökéletes eredmény
egyetlen vonással1)

• Vízálló1)

 he ONE Stylo
T

2,5 ml



Semmivel sem lehet hangsúlyosabb
szemeket és intenzívebb
hatást elérni, mint a precíz
vonalvezetést eredményező
szemkontúrceruzákkal.
Használatukkal stílusod szerint
alakíthatod a szemsminked.

• Akár 16 órán át tartó fedés1

999 ,-

 The ONE Wonder





2099 ,DÚSÍTÓ,
3-dimenziós hatást keltő
rostok, amelyek tökéletes
megjelenést nyújtanak
a szemöldöknek, egész nap.

41014
Full
Burgundy

42770
Cool
Sand

42771
Cold
Silver

42772
Desert
Bronze

42773
Lava
Mauve

42774
Amazon
Brown

42775
Charcoal
Black

42776
Flash
Rose

42777
Sun
Gold

42778
Mystic
Blue

Tökéletes
hangsúly,
precíz vonalak
Vásárlók bevonásával végzett,
szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.

1)

A modell sminkje: 42417 Black.

42417 Black

• Volument és hangsúlyt ad
a szemöldöknek. 1)



ÚJ!

42418 Brown

• Tápláló, természetes forrásból
származó avokádóolajat
tartalmaz.

• A kefés applikátorral
fésüld át a szemöldököt
a formázáshoz
• Használd a borotvát
a nem kívánt szőrszálak
borotválására
a szemöldök környékén
• Fésüld át a szemöldököt,
és ellenőrizd az
eredményt.

42418 Brown

Szín, hangsúly,
forma

• Szőrtelenítés
fájdalommentesen.

ÚJ!

LIMITÁLT KIADÁS

42417 Black

ÚJ!

A ferde végű ecset
ideális a szemöldök
hangsúlyozására
és színezésére.
A csodálatos szemek
tökéletes keretet
igényelnek!

 The ONE Kohl
szemkontúrceruza

1,1 g

1799 ,-

1099 ,-
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• Sima, krémes
textúra



Fedezd fel az 5 új matt
árnyalatot! Krémes
formulája könnyedén
simul az ajak bőrére.

 Többfunkciós

sminkszivacs - 4 db

38855
Seashell
Pink

Mini
méret!

38859
Haute
Red

38858
Hot
Plum

38857
Mellow
Cherry

38856
Coral
Nude

38857 Mellow Cherry



• Tápláló shea vaj

38805
Light
Porcelain

38806
Warm
Ivory

38807
Natural
Beige

38808
Dark
Beige

• EGY LÉPÉSES
ALKALMAZÁS
• TARTÓS HATÁS,
TERMÉSZETES
ÁRNYALATOK

 OnColour Power
Up alapozó

Anyaga: poliuretán.
Mérete: 7,8x5x2,1 cm.

30 ml

41560 1099 ,-

1499 ,-

449 ,-

HASZNÁLATA

Töltsd ki a szemöldököt rövid
vonásokkal.Kövesd a pillák
természetes irányát és ívét.
Használj gyengéd
mozdulatokat a természetes
hatás elérése érdekében. Ha
intenzívebb hatást szeretnél,
vidd fel a színt rétegezve.

38801
Medium
Beige

38800
Light
Porcelain



• SZÁRAZ,
BÁRSONYOSAN
SIMA FORMULA

1299 ,-

• Ásványianyag-tartalmú
MICA-részecskékkel
szabályozza
a faggyúképződést,
felitatja a felesleges
faggyúváladékot/
zsírfényt/nedvességet.
•
Halványítja
a bőrhibákat.

SMINK

Mini matt,
maxi szín!

Csodás
szemöldök,
egyszerűen

39339 Brown

LIMITÁLT KIADÁS

39338 Blonde

• Gazdag
pigmenttartalom
és tökéletes fedés

ÚJ!

• Mattítja a bőrt.




Ajakrúzs mini méretben és pazar
színekben! Limitált kiadás. Vibráló
árnyalatok minden alkalomra. 2,5 g

6 g.

1199 ,-

2299 ,-

699 ,-

Po

rce

 OnColour #LittleMatte ajakrúzs

40

39339 Brown

l ain

39338 Blonde

1599 ,-

L ig

ht

 OnColour kőpúder
38

8

00

 Dupla hegyező

 OnColour szemöldökceruza

Mérete: 3,5x2,8x2,5 cm.

1,12 g

27730 749 ,-

1099 ,-

599 ,-

599 ,-

41

Paletta szemhéjra
és szemöldökre
8 tökéletes árnyalattal

N ude
S m o ke y
38 815

• A legvilágosabb árnyalatot
(1. ábra) vidd fel a belső
szemzug környékére és
a szemöldök alatti területre,
hogy tágabbnak látsszanak
a szemek és hangsúlyosabb
legyen a szemöldökcsont.

 OnColour All Eyes paletta

Pigmentekben gazdag árnyalatok
szemre és szemöldökre. Matt
és közepesen csillámló tónusok
a füstös szemekért és
a természetesen hangsúlyos
szemöldökért. A használatot
megkönnyítő útmutatóval és
kétoldalú applikátorral. 4,24 g

2,6 g

42

1099 ,-

39371
Black

1399 ,-

• Egyedi applikátor varázslatos
sörtékkel, amelyek segítenek
a pillák optikai hosszabbításában,
hangsúlyozásában és ívelésében.

40842 Blue

LIMIT
ÁLT KIADÁS



40842 Blue

35424 Black

 nColour Mega Black
O
szemkontúrceruza



40841 Brown

• Tökéletesen hangsúlyozza, íveli
és szétválasztja a szempillákat



1699 ,-

 nColour szempilla és
O
szemöldök szérum

8 ml

36101 1699 ,-

41715 Black

38929
Black
34750
Black

 nColour Big Lash
O
szempilladúsító spirál

8 ml
 OnColour folyékony szemhéjtus

•Az egyedi vibráló
pigmentek élénk
színhatást nyújtanak.

pillák szempilla-hosszabbító
hatású, viaszos formulával.

• Közepesen rugalmas, filc

Hangsúlyozd szemeidet a folyékony állagú, fekete árnyalatú,
egyszerűen alkalmazható szemhéjtussal. A közepesen rugalmas, filc
hatású applikátorral precízen rajzolhatsz vékony és vastagabb
vonalakat. A víz alapú, zselés formula sima, egységes felvitelt
biztosít. Közepes fedés, klasszikus fekete árnyalat. 3,5 ml

OPTIKAILAG
HOSSZABBÍTJA,
HANGSÚLYOZZA
ÉS ÍVELI A PILLÁKAT
• Optikailag hosszabb, fekete

Hangsúlyos szemek
egyszerűen és precízen
hatású applikátor. Ideális
vékony és vastagabb
vonalak precíz
megrajzolásához is.

•Kúpos applikátorával
precíz felvitelt nyújt és
a legkisebb pillákat is eléri
34750 Black

• Használj világos vagy sötét matt árnyalatot (4. ábra)
a szemöldök gyérebb területeinek kitöltésére
és a természetes ív kiemelésére.

2199 ,-

1399 ,-

•Segít, hogy dúsabbnak,
megemeltnek, íveltnek
és hangsúlyosabbnak
látsszanak a pillák.

• Válassz sötétebb árnyalatokat (2. és 3. ábra), vidd fel
azokat a szemhéj középső és külső részére az ábra szerint.
Ne feledkezz meg a redőkról sem.

2699 ,-

fekete színben.
Közepes fedést nyújt,
hangsúlyozza
a szemeket.

Szemeid meséljenek
helyetted

FÜSTÖS SZEMSMINK



• F olyékony szemhéjtus

ÚJ!
SMINK

stel
lushed Pa

• Gazdag pigmentek:
tartós hatásra
tervezve.

38 814 B

• Egy paletta
szemhéjra
és szemöldökre.

 OnColour Length Up
szempillaspirál

 OnColour Mutliple Lash
szempilaspirál

1699 ,-

1699 ,-

8 ml

1099 ,-

8 ml

1199 ,-

43

38848
Golden Brown - Noble Eyes



38845
Delicate Pink
- Rose Eyes

38846
Vibrant Ginger
- Intense Eyes

38848
Golden Brown
- Noble Eyes

38849
Purple Cream
- Smokey Eyes



Ívelt kialakításának
köszönhetően
a legkisebb
pillákat is eléri

38847
Snow Blue
- Frozen Eyes

1)Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

44

Dúsabbnak látszó,
ívelt és megemelt
pillák

Megemeli a pillákat
a töveknél, hatására
nagyobbnak látszanak
a szemek

 Giordani Gold szemhéjárnyaló duó

Puha, krémes, szaténos szemhéjárnyaló a csodálatos megjelenésű szemekért.
Intenzív pigmentjei drámai hatást nyújtanak. Krémes, selymes textúrája könnyedén
siklik a szemhéjon. Duó klasszikus árnyalatokban. Tokja fekete, belsejében tükör
található. 2,4 g

 Giordani Gold
szempilla-göndörítő

Anyaga: vas, gumi. Mérete:
10 (H) x 6,2 (SZ) cm.

3599 ,-

2799 ,-

37449 2299 ,-

1299 ,42346 Black

Fortemente applikátorral,
amelynek hullámíves és puha
sörtés kialakítása tökéletes
használatot biztosít. A tövektől
kiindulva gyengéden íveli és
emeli meg a pillákat, kitöltve
minden egyes helyet.

SMINK

Szemhéjárnyaló duók
intenzív pigmentekkel

Csodálatos volumen, ívelt
és megemelt szempillák.
Az új Giordani Gold
szempillaspirál exkluzív
Fortemente applikátora és
egyedi formulája nyújtotta
harmónia eleganciát és
káprázatos hangsúlyt
eredményez pilláidon.





• 5x elegánsabb volumen, mint tiszta
pillák esetében Δ
• 84%-kal érzékibb ív, mint tiszta
pillák esetében Δ
• Klinikailag igazoltan 8°-os szögben
emeli meg a szempillákat,
összehasonlítva tiszta pillákkal Δ
• Tápláltabb, vastagabb és
ellenállóbb pillák

31401 Black



• Könnyedén siklik
a bőrön
• Tartós hatást nyújt
• E-vitamint tartalmaz
• Sima, krémes
textúrája van



• Szuper hatékonyság
– egész napos fedés,
nem maszatolódó,
nem fakuló formula.1)

• Tartós hatás, nem csomósodik 1)

Sarkított vége precíz
alkalmazást tesz lehetővé

 Giordani Gold

szemkontúrceruza

 Giordani Gold Slant

Tartós hatást nyújtó
szemkontúrceruza intenzív,
pazar színekben. Négy
árnyalatban kapható. 1,8 g

0,56 ml

Pen Hybrid szemhéjtus

Anyaga: rozsdamentes acél.
Mérete: 9,5x1x1,48 cm.

1799 ,-

3199 ,-

37457 1599 ,-

1499 ,-

 Giordani Gold Iconic

2599 ,-

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.

1)

A legkisebb szálakat is
eléri a töveknél

szemöldökcsipesz

1099 ,-

Δ

Klinikailag igazoltan

FŐ ÖSSZETEVŐK

A Lash Thickener összetevő
egy esszenciális mikro-lipid,
amely növeli a pillák
szélességét és vastagságát,
táplálja a pillákat, így azok
erősebbek, simábbak
és ellenállóbbak lesznek.

35990
Black
Forte

 Giordani Gold
Fortemente
szempilladúsító spirál

8 ml

3099 ,-

1549 ,-

45

41332
Caramel
Warm

30 ml

6599 ,-

• Kifogástalan matt hatás. Formulája felitatja
a felesleges faggyúváladékot, csökkenti
az arc fényét.
• Könnyed fedést nyújt, segít egységesebbé
tenni a bőr tónusát.
• Segít elkendőzni a finom vonalak és ráncok
megjelenését.
• Regeneráló csipkebogyót, C- és E-vitamint
tartalmaz a bőr táplálására és védelmére.

• ColourCorrectComplex
összetevője természetes hatást nyújt.

32919
Vanilla

32920
Porcelain

32922
Natural
Beige

32923
Amber

32921
Light
Ivory

 iordani Gold Silk folyékony
G
alapozó

30 ml
33800
Praline
Nude

33801
Coral
Hibiscus

33805
True
Red

33806
Ruby
Red

42170
Velour
Nude

42171
Soft
Rosewood

• Bőrvédő ProSkin Pollution Shield
összetevővel és 18-as
fényvédelemmel



5199 ,-

35115
Cool
Porcelain

34637
Light
Ivory

34638
Beige
Warm

34639
Dark
Cinnamon

35116
Warm
Beige

• Tartós hatás, magas fedés3)

• 15-ös fényvédő
faktora védi
a bőrt a korai
bőröregedéssel
szemben

†1
Klinikailag igazoltan, 5x gyorsabban javítja
a bőr ragyogását.

35239
Rose Nude
Cool

35235
Rose Porcelain
Cool

35240
Natural Beige
Warm

35236
Soft Vanilla
Warm

35241
Golden Beige
Warm

35237
Light Sand
Warm



m

• Bőrfiatalító hatású
argánolajat tartalmaz

MAGAS FEDÉS

• Vulkanikus ásványokkal védi
a bőrt az öregedés ellen.

Azonnal segít a finom vonalak
megjelenésének csökkentésében†
és a ragyogás fokozásában.†1

†Klinikailag igazoltan, akár 26%-kal, azonnal
csökkenti a finom vonalak volumenét.

• Exkluzív olajos állagból
mattá alakuló textúra

• SPF 15, segít
a bőröregedéssel
szembeni védelemben

•

• A 35000 selyem-vékonyságú sörte
luxus hatást eredményez.



31802
Porcelain

31803
Light
Rose

31804
Light
Ivory

31805
Rose
Beige



 iordani Gold
G
MasterCreation
korrektor

31806
Natural
Beige

10 ml
42172
Delicious
Chocolate

 Giordani Gold Iconic Elixir ajakrúzs

42173
Velvet
Wine

Az olajos állagból mattá alakuló ajakrúzs formulája
bőrfiatalító hatású összetevőket tartalmaz. 8 koncentrált
szín intenzív pigmenttartalommal. Ajkaid megjelenése egész
nap tökéletes lehet. Felvitelt követően a folyékony formula
érzéki mattá változik az ajak bőrén. 3,5 ml

3399 ,-

46

2599 ,-

3499 ,-

42742
Natural
Glow

 iordani Gold
G
színezett hidratáló
sminkalap

30 ml

42742 6999 ,-

34637
Light Ivory

HASZNÁLATA

Simítsd gyengéd
mozdulatokkal az arcbőrre
a hozzá tartozó szivaccsal
vagy kedvenc ecseteddel
az egyenletes bőrtónusért
és hibátlan fedésért.

 Giordani Gold

kőpúder

35238
Light Ivory
Neutral

 Giordani Gold

 Giordani Gold Silky
alapozóecset

8g

MasterCreation alapozó

30 ml

Mérete: 15 cm x 1,7 cm x 2 cm.
Anyaga: alumínium, nejlon, bambusz.

4899 ,-

6599 ,-

30887 2999 ,-

3799 ,-

3499 ,-

SMINK

41331
Cinnamon
Warm

TERMÉSZETES FEDÉS

1999 ,-

HASZNÁLATA

Mártsd az ecsetet az
alapozóba, majd vidd
fel az arc területére.
A tökéletes fedésért használj
körkörös mozdulatokat.

 Giordani Gold Mineral
tartós alapozó SPF 15

30 ml

5199 ,-

2999 ,-

14 hölgy bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

41330
Beige
Warm

KIFOGÁSTALAN MATT, SELYMES BŐR

3)1

41329
Ivory
Cool

 iordani Gold öregedésgátló
G
szérumtartalmú alapozó

• Nem szárítja ki
az ajak bőrét



41328
Porcelain
Cool

35236 Soft Vanilla War

33805 True Red

FIATALOS MEGJELENÉST
NYÚJTÓ, FOLYÉKONY
AJAKRÚZS

41327
Vanilla
Cool

31802 Porcelain

Egy elixír
ajkaidon
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POST-CONSUMER
BIODEGRADABLE
BIOLÓGIAILAG
FOGYASZTÓI
RECYCLED PLASTIC
FORMULA
LEBOMLÓ
FORMULA ÚJRAHASZNOSÍTOTT
MŰANYAG*

Hiszünk abban, hogy a jó közérzet
ugyanolyan fontos, mint a szép
megjelenés. Haj- és testápoló termékeink
széles választékát a kozmetikumokban
felhasznált, természet ihlette összetevők
teszik különlegessé. A pazar aromák és
textúrák jótékonyan hatnak a testre és
a lélekre egyaránt. Használatukkal
a mindennapi testápolás egy kényeztető
szépség-rutinná válik.

FŐ ÖSSZETEVŐK


A MÁLNAKIVONAT magas antioxidáns- és
cukortartalmú összetevő, hidratálja a bőrt,
természetes gyümölcssavai frissítő és
bőrmegújító hatásúak.
A VÖRÖSÁFONYA-KIVONAT E- és
C-vitaminban gazdag, amelyek segítenek
a bőr táplálásában és regenerálásában.

ÖSSZETEVŐK
FELELŐSSÉGGEL

BIZTONSÁGOS FORMULÁK

TERMÉSZETES
NATURAL
KIVONATOK
EXTRACTS

GMO-MENTES
NON-GMO

TERMÉSZETES
RADÍROZÓ
NATURAL
SZEMCSÉK
EXFOLIANTS

SZIGORÚ
EURÓPAI
STRICT
EUROPEAN
SZABVÁNYOK
STANDARDS

ÖKO-ETIKUS
ECO-ETHICAL
ÁTVIZSGÁLÁS
SCREENING

SZIGORÚ
BIZTONSÁGI
RIGOROUS
TESZTELÉSEK
SAFETY
TESTING

FŐ ÖSSZETEVŐ

A TERMÉSZETES
BARACKKIVONAT

C-vitamint tartalmaz, amely
egy antioxidáns, segít a bőr
puhításában és a károsodását
okozó szabadgyökökkel
szembeni védelmében.

 Bőrpuhító kézkrém barackkivonattal

Praktikus méretű kézkrém természetes
barackkivonattal. Puhává, hidratálttá és illatossá teszi
a kéz bőrét. 75 ml 13,32/ ml

41940 999 , Love Nature Forest Berries Delight

Yoghurt tusolókrém

Selymesen sima, lágy habot képező tusolókrém
természetes joghurtkivonattal és erdei bogyós
gyümölcsökkel. Biológiailag lebomló formula, tisztítja,
puhává és illatossá teszi a bőrt. 250 ml 6,00/ ml

39468 1499 ,-

SZETT CSAK

1499,-

A SZETT RENDELÉSI KÓDJA: 139328
48

 Love Nature Forest Berries Delight
szappan

Lágyan habzó szappan természetes erdei bogyós
gyümölcsökkel. Tisztítja és illatossá teszi a bőrt.
Biológiailag lebomló formula. 75 g 7,05/ g

39470 529 ,-

SZKENNELD BE AZ OLDALT
AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATÁVAL, ÉS TEKINTSD
MEG A KATEGÓRIA TERMÉKEIT

Haj- és testápolás



*Csak a palackok esetében.

MENNYEI ÉRZÉS

A bőr gyengéd
ápolása
gyümölcsökkel!
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SZILIKONMENTES
SILICON FREE

FOGYASZTÓI
POST-CONSUMER
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
RECYCLED PLASTIC
MŰANYAG*

Extra segítség a természettől!

BIOLÓGIAILAG
BIODEGRADABLE
LEBOMLÓ
FORMULA
FORMULA

*Csak a palackok esetében.





2 az-1-ben: tisztít
és kondicionál

Csökkenti
a zsírosodást és
frissíti a hajat

TÁPLÁLÓ
AVOKÁDÓ

Hidratál és táplál

Minden
hajtípusra








BÚZA ÉS
KÓKUSZOLAJ
Száraz hajra

HAJ- ÉS TESTÁPOLÁS

Legyen minden nap
tökéletes a hajad számára

Csökkenti a haj
szárazságát és
károsodását
HASZNÁLATA

500 ml

1. T edd az olajat
zárt állapotban
1 percre
forró vízbe.



2. T örd le
a kupakot,
majd masszírozd
az olajat
a nedves hajba.
3. H
 agyd hatni
1 percig, majd
a szokásos
módon mosd
meg a hajad. Az
eredmény fényes,
egészséges haj.

 Love Nature 2 az 1-ben

 Love Nature sampon

500 ml 2,60/ ml

250 ml 4,00/ ml

250 ml 4,00/ ml

250 ml 4,00/ ml

33338 2399 ,-

32625 1399 ,-

32618 1399 ,-

32619 1399 ,-

sampon minden hajtípusra zsíros hajra csalánnal és
avokádóolajjal és kamillával citrommal

50

1299 ,-

999 ,-

 Love Nature sampon

száraz hajra búzával és
kókuszolajjal

999 ,-

 Love Nature balzsam

száraz hajra búzával és
kókuszolajjal

999 ,-

100 ml 12,99/ ml

tápláló avokádóval minden
hajtípusra

30 ml

 Love Nature forró
hajolaj száraz hajra
búzával és
kókuszolajjal

42897 1799 ,-

41958 629 ,-

32620 549 ,-

 Love Nature test- és

hajápoló olaj
avokádóolajjal

1299 ,-

 Hair Smoothie hajmaszk

399 ,-

15 ml

299 ,-
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FOGYASZTÓI
SZILIKONMENTES
BIOLÓGIAILAG
POST-CONSUMER
SILICON FREE
BIODEGRADABLE
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
LEBOMLÓ
RECYCLED
PLASTIC
FORMULA
MŰANYAG*
FORMULA
*Csak a palackok esetében.

A fekete ribizli
magja természetes,
radírozó összetevő,
amely puhábbá és
simábbá teszi a bőrt.

Olívaolaj és aloe vera
ÁPOL



Kényeztető luxus

KÓKUSZVÍZ ÉS DINNYE
ÉLÉNKÍT



Gyümölcskivonatokkal

 Love Nature szappan
kókuszvízzel és dinnyével

ÉLÉNKÍT

75 g 4,65/ g

A luxus tusfürdő
krémes, illatos
habot képez

A lotion táplálja és
puhítja a bőrt

34092 529 ,-

349 ,-









HAJ- ÉS TESTÁPOLÁS

A természet kincsei
a zuhany alatt!

750
ml



 Love Nature Forest Berries Delight
testradír dzsem

200 ml 7,50/ ml

39473 2199 ,-

1499 ,-


 Elemental radírozó kesztyű

Mérete: 18,5 (H) x 16 (SZ) cm.
Anyaga: poliészter.

41593 899 ,-

300 ml 7,66/ ml

799 ,Az organikus
joghurtkivonat
hidratálja és
táplálja a bőrt.
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 Love Nature
Forest Berries
Delight Yoghurt
testápoló krém

200 ml 6,50/ ml

39494 1799 ,-

1299 ,-


 Love Nature

tusolózselé élénkítő
gyümölcskivonatokkal

 33330 Love Nature radírozó

tusolózselé mentával és málnával

2499 ,-  35947 Love

250 ml 3,60/ ml

500 ml 5,00/ ml

34818 2799 ,-

34840 1499 ,-

Nature tusolózselé kókuszvízzel és

899 ,-

300 ml 5,66/ ml

1699 ,-

2299 ,-



750 ml 2,67/ ml

1999 ,-

 Essense & Co. tusfürdő
citrommal és verbenával

31852 2599 ,-

31851 3099 ,-

500 ML-ES TUSOLÓZSELÉK
 Love Nature
tusolózselé olívaolajjal
és aloe verával JUMBO méret

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

dinnyével 500 ml 5,00/ ml

2499 ,-





 35833 Essense&Co. kéztisztító és tusfürdő

zöld mandarinnal és narancsvirággal 300 ml
7,33/ ml

2199 ,-  35834 Essense&Co. kéz- és

testápoló lotion zöld mandarinnal és
narancsvirággal 300 ml 10,33/ ml

3099 ,53

Átölel a kényelem

Az E-vitamin zsírban oldódó
antioxidáns, amely hozzájárul
a sejtek oxidatív stressz
elleni védelméhez.

RGYÓGY

Ő

Tisztítja és
masszírozza a bőrt

ZOK ÁL
ÁS

37791 999 ,-

T



250 ml 4,00/ ml

L TESZTEL
TA

Hármas hatású
formula: Véd,
tisztít és ápol.

 ssentials Purifying
E
tusolózselé
E-vitaminnal
és zöld teával

B
ÁL ÁS
AT

VÉ DE

• Puhaság, minőség és
rugalmasság
• Szuper nedvszívó hatás

 Discover California
Beach tusolózselé

250 ml 3,20/ ml


100% FENNTARTHATÓ
FORRÁSBÓL
SZÁRMAZÓ PAMUT

35967 999 ,-

799 ,-



 Discover California
Beach szappan



90 g 3,32/ g

35968 509 ,-

299 ,-

75 g 6,79/ g

L

EM



• 100%-ban fenntartható
forrásból származó pamut

 ssentials Purifying
E
szappan
E-vitaminnal
és zöld teával

Z TÍTÁS
T IS

A nyár illatai a fürdőszobában!
HAJ- ÉS TESTÁPOLÁS

Az extra
törődést igénylő
bőr ápolása

37797 509 ,-

HI D

R

Tisztít és radíroz





LIMIT
ÁLT KIADÁS

KISMÉRETŰ
TÖRÖLKÖZŐ:
50x30 cm.

 iscover California
D
Beach tusolózselé



400 ml 4,25/ ml

34496 1699 , iscover Hollywood
D
Dreams tusolózselé

250 ml 4,00/ ml
 Tisztító kefe
zuhanyozáshoz és
fürdéshez
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 Essentials Gentle Care

tusolózselé E-vitaminnal és
shea vajjal

Mérete: 31 cm (M) x 7,5 cm
(H) x 4,5 cm (SZ).

250 ml 2,80/ ml

18819 1799 ,-

37792 999 ,-

1399 ,-

699 ,-

 Essentials Gentle Care

75 g 3,99/ g

 Testradírozó
hablabda

Mérete: 18,5x9,5 cm.

38266 509 ,-

8590 699 ,-

38334 7999 ,-

szappan E-vitaminnal és
shea vajjal

299 ,-

34463 999 ,-

 Ocean törölköző szett

Mérete: 130x70 cm és
50x30 cm. Anyaga: 100%
fenntartható forrásból
származó pamut.

429 ,-

5999 ,-

 iscover Hollywood
D
Dreams szappan

NAGYMÉRETŰ
TÖRÖLKÖZŐ:
130x70 cm.

90 g 5,66/ g

34464 509 ,-

 Discover Costa
Rica szappan

 Discover Costa
Rica tusolózselé

34462 509 ,-

34461 999 ,-

90 g 3,32/ g

299 ,-

250 ml 3,20/ ml

799 ,-
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BESTSELLER

Bőrpuhító formula kakaóvajjal,
B5-vitaminnal és ureával,
amelyek regenerálják
az érdes sarokbőrt, akár

7 nap alatt1)

Ez a krém megmentette
a lábbőrömet!



A MINERAL4E BLEND

4 ÁSVÁNYI ANYAGBÓL ÁLLÓ,
FEHÉRJÉBEN GAZDAG KOMPLEX:
• A réz simábbá teszi a bőrt és
fokozza rugalmasságát
• A cink nyugtató hatású
• A magnézium véd és puhít
• A vas regenerál és tisztít

ÚJR AHASZNOSÍTOT T
RECYCLED
MŰANYAG

PLASTIC

A bőrkeményedés
eltávolítását követően
használd az Advanced
sarokreszelőt
a bőr simítására.

10, közepesen érdes
sarokbőrrel rendelkező,
önként jelentkező
bevonásával végzett,
szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.
1)

 Feet Up Advanced

Használat előtt

sarokápoló
regeneráló krém

 Advanced sarokreszelő

Mérete: 23x6,5 cm. Anyaga: 50%
újrahasznosított PS, csiszolópapír.

75 ml 10,65/ ml

33027 1699 ,-

799 ,56

Ez az első lábkrém, amely valóban hatékony! Azért vásároltam meg, mert
a bőr a sarkaimon töredezett és száraz volt. Mélyen hidratálja a bőrt és
nem kelt zsíros érzetet. 3 nap után már jelentős változást tapasztaltam.
Az év minden időszakában használom!

7 nap után

†

2)
Klinikai
vizsgálatok
alapján.

Még több értékelést olvashatsz közösségi média oldalainkon.

40781 1399 ,-

799 ,-

57

Puha, hidratált kézbőr...

Sétálj teljes
kényelemben!

Nyugtatja és
táplálja a fáradt
kézbőrt




A mézet nedvesítő
anyagként
alkalmazzák,
segít a vízháztartás
megtartásában és
a hidratáltság
fokozásában.



Mélyen
hámlasztja és
tisztítja a száraz,
érdes bőrt

Visszaadja
a kézbőr
természetes
hidratáltságát

Makadámdióolaja helyreállítja
a vízháztartás
természetes
egyensúlyát
a bőrben



 eet Up Advanced
F
intenzíven
hidratáló lábápoló
maszk

100 ml 24,99/ ml



...és mindig tiszta!





HASZNÁLATA

33028 2499 ,-

Használd
a kalluszeltávolítót az erős
bőrkeményedések
eltávolítására.
Gyengéd
mozdulatokat
használj az érdes
bőrfelület felső
rétegének
eltávolításra.

 eet Up Advanced
F
36 órás hatású
izzadásgátló
lábspray

150 ml 16,66/ ml

33034 2499 ,-

 Festive Feet sarokvédők

Egy méret. 9 cm (H) x 3 cm (SZ) x
3 mm (V) - 2 db.
Anyaga: PU.



41247 1399 ,-

799 ,-

75 ml

150 ml

 eet Up
F
Advanced Intense
hidratáló lábápoló
lotion

 Kókuszos
kéztisztító zselé

50 ml 27,98/ ml

34016 2499 ,-
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 Feet Up Advanced
mélyhámlasztó lábradír

75 ml 13,32/ ml

Mérete: 14,8x3,1 cm. Anyaga:
rozsdamentes acél, 50%
újrahasznosított PS.

33033 1699 ,-

40779 1899 ,-

999 ,-

1199 ,-

 eet Up Advanced
F
Rapid Repair
regeneráló
lábápoló
olajtartalmú
szérum

30 ml

35835 1699 ,-

Vigyél fel kis
mennyiséget
a kezeidre,
amikor szükség
van rá, és
alaposan
dörzsöld
a bőrbe.



50 ml 49,98/ ml

 Advanced kalluszeltávolító

HAJ- ÉS TESTÁPOLÁS

Legyen sima a láb bőre

41478 1399 ,-

 Festive Feet sarokpárnák

 Tápláló

kézkrém
kókuszolajjal

 Milk & Honey

Gold hidratáló
kézkrém

 Soft Caress

kéz- és
körömvédő krém

 SoftCaress
tápláló kézkrém

Egy méret. 8,5 cm (H) x 5 cm (SZ) x
2,5 mm (V) - 2 db.
Anyaga: TPR

75 ml 6,65/ ml

75 ml 8,65/ ml

150 ml 4,99/ ml

150 ml 4,99/ ml

41244 1399 ,-

35846 999 ,-

31606 1099 ,-

31347 1299 ,-

31348 1299 ,-

799 ,-

499 ,-

649 ,-

749 ,-

749 ,-

VÁSÁROLD MEG BÁRMELY
KÉZKRÉMET ERRŐL AZ OLDALRÓL,
ÉS A KÉZTISZTÍTÓ ZSELÉ CSAK

499,-
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Intimápolás,
tökéletes komfort

Permetezd a lábfej
teljes területére,
a nap bármely
időszakában. Igény
szerint cipőbe is
permetezheted.

D

PR

O T EC T E D MI

NC

FRISSÍTÉS

Masszírozd a láb
letisztított bőrébe
a krém teljes
felszívódásáig.
A hatékonyság
fokozására használd
minden reggel
és este.

C

VÉDELEM
Masszírozd alaposan
a lábfej tiszta bőrébe.








ME

TÁPLÁLÁS

BIO

RADÍROZÁS
Vidd fel tiszta, száraz lábbőrre.
Masszírozd gyengéden a bőrbe
a száraz területekre koncentrálva,
mint a sarkak, lábujjak vagy
talppárna. Öblítsd le alaposan
meleg vízzel. Hatására
puhábbnak érződik a lábbőr.
Használd heti 2-3 alkalommal.

RO

SIMÍTÁS
Használd
a sarokreszelőt tiszta,
száraz lábbőrön.
Óvatosan és
gyengéden simítsd
át vele az érdes,
bőrkeményedéses
lábbőrt. Fordíts külön
figyelmet a sarkakra és
a talppárnára.

BA L A

LIMITÁLT KIADÁS

E

Készítsd fel lábaidat a nyárra!

Áfonyakivonattal
a bőr táplálására és
kondicionálására.
 Feminelle bőrvédő
intimlemosó
tőzegáfonyával

KIEGYENSÚLYOZOTT ÉS
VÉDETT MIKROBIÓMA
Optimális arányú
pH-semleges és bőrvédő
összetevők támogatják az
intimterületek egyensúlyát,
védettségét és egészségét.

HAJ- ÉS TESTÁPOLÁS

ÚJ!

300 ml 3,66/ ml

34498 1799 ,-

1099 ,



Gyengéd formula
tinédzser lányok
részére fejlesztve.
 Feminelle gyengéd
intimlemosó
tinédzsereknek
árvácskával

300 ml 3,66/ ml

34501 1799 ,-

1099 ,-

 eminelle frissítő
F
intimlemosó fekete
ribizlivel és
lótuszvirággal



Aloe verával és
mályvakivonattal
az extra nyugtató
hatásért és
védelemért.

300 ml 6,00/ ml

34500 1799 ,

 Feminelle nyugtató
intimlemosó aloe
verával és mályvával

300 ml 3,66/ ml

34499 1799 ,-

 Pink Sand
sarokreszelő
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 Feet Up Cooling
 Feet Up Cooling lábradír lábápoló krém dinnyével

 Feet Up Cooling lábspray

 Feet Up Comfort

Anyaga: 50% PS,50%
újrahasznosított PS. Mérete:
21 cm (H) x 4,5 cm (SZ).

75 ml 10,65/ ml

75 ml 10,65/ ml

150 ml 7,99/ ml

75 ml 10,65/ ml

41091

40838 1099 ,-

39523 1099 ,-

39524 2499 ,-

32368 1099 ,-

999 ,-

dinnyével és uborkával

799 ,-

és uborkával

799 ,-

dinnyével és uborkával

1199 ,-

izzadásgátó lábkrém

799 ,-

 eminelle Extra
F
Comfort tápláló
intimtisztító krém
körömvirággal

1099 ,-

300 ml 6,00/ ml

34504 1799 ,61

ÚJ!

LIMITÁLT KIADÁS

STYLER KÖZEPES MÉRETŰ KÖRKEFE
A gyorsabb szárításhoz és
a divatos loknikért

HASZNÁLATA



 Styler közepes méretű körkefe

Mérete: 23 (H) x 4,8 (SZ) cm. Anyaga:
alumínium, nejlon.

Helyezd a kontyalátétet a nyakadhoz,
az elasztikus pántot a fejedre. Ha
szükséges, rögzítsd néhány hajcsattal
(a csomag nem tartalmazza).

30608 1799 ,-

1099 ,-

STYLER KEFE HAJSZÁRÍTÁSHOZ
Közepesen hosszú és rövid
haj szárításához
 Styler kefe hajszárításhoz

Klasszikus frizura egyszerűen!

30580 1499 ,-

999 ,-

 Styler kisméretű körkefe

Oszd fel tincsekre a hajad, majd tekerd
a kontyalátétre úgy, hogy az teljesen
takarva legyen. Kezdd az oldalsó
résznél és haladj a középső rész felé.
A hajszálakat csúsztasd az alátét alá.



Mérete: 22 (H) x 5 (SZ) cm. Anyaga: ABS,
nejlon.

STYLER KISMÉRETŰ KÖRKEFE
hullámosít vagy egyenesít, ideális a rövid
haj szárításához

Konty, a Te stílusodban!

ÚJ!

LIMITÁLT KIADÁS



HAJ- ÉS TESTÁPOLÁS

Emeld magasabb szintre a hajformázást

Az utolsó hajszálakat is tekerd
a kontyalátétre, az elasztikus pánt
mentén, és rögzítsd hullámcsattal
(nem tartozék).

Mérete: 22 (H) x 4,5 (SZ) cm. Anyaga: ABS, nejlon.

30595 1499 ,-

999 ,-

STYLER HAJKEFE TISZTÍTÓ
minden típusú hajkefe tisztításához.
 Styler hajkefe tisztító

Mérete: 12,3 (H) x 1,8 (SZ) cm. Anyaga: ABS,
PET, rozsdamentes acél.



30923 1499 ,-

849 ,-

STYLER SZÉLESFOGÚ FÉSŰ
Nedves haj kifésüléséhez és
hajmaszk eloszlatásához
 Styler bontófésű

Mérete: 15 (H) x 6 (SZ) cm. Anyaga: PP.

30610 749 ,62

449 ,-

 loral Bloom hajcsat szett
F



Klasszikus megjelenést nyújtó, vintage
stílusú hajcsat kifinomult gyöngyökkel
díszítve és arany tónusú vékony
hajcsat egy szettben. Anyaga:
cinkötvözet, vas, titánium, ABS.
Sárgaréz bevonat. Hossza: 6 cm.

43226

1699 ,-

 tyler kontyalátét
S

Romantikus frizura
egyszerűen és változatosan.
Tekerd a hajad a kontyalátétre,
igény szerint rögzítsd
hullámcsattal (nem tartozék).
Anyaga: nejlon, poliészter.
Mérete: 16,5 (H) x 4 (SZ) cm.

43196 1199 ,63

KIEGYENSÚLYOZZ A A ZSÍROS HA JAT

Megőrzi a hajszín
ragyogását és
élénkségét - tartósan

Azonnal csökkenti
a haj zsíros megjelenését1)



KATALÓGUSBAN
UTOLJÁRA!
 airX Advanced
H

Care Ultimate
Repair regeneráló
tápláló hajvégápoló
szérum

30 ml

32882 2299 , airX Advanced
H
Care Ultimate
Repair tápláló
hajbalzsam

A Colour Reviver festett hajra
Colour Reflection Systemösszetevőt tartalmaz, amely
visszaveri a fényt, így fokozza
a haj fényét. UV-szűrője véd
az UV-sugarakkal és
a szabadgyökökkel szemben.

NŐKNEK ÉS
FÉRFIAKNAK

Csökkenő hajhullás, fokozott
magabiztosság!

HASZNÁLATA
1. Permetezd nedves hajra
2. Formázd hajad a szokásos módon
3. S
 zárítsd meg a hajad
a hatékonyság fokozására

Nem ragadó, nem
zsírosodó formulájú
hajspray, amelynek
hatására dúsabbnak
és egészségesebbnek
látszik a haj.




200 ml 9,50/ ml

42840 1899 ,-



 airX Advanced
H
Care Ultimate
Repair tápláló
sampon



400 ml 6,50/ ml

42878 2599 ,-

Nők és férfiak számára egyaránt
ajánlott fejbőrápoló tonik, amely
a töveknél segít a haj
növekedésének serkentésében
és a haj ciklusának
meghosszabbításában. A haj
hullását csökkentő hatás,
akár 8 hét alatt!1)


 airX Advanced
H
Care Ultimate
Repair tápláló
hajmaszk

200 ml 11,50/ ml

42877 2299 ,-

 airX Advanced
H
Care Volume Lift
Fullness balzsam

200 ml 9,50/ ml

Klinikai tesztek alapján, a sampon és
a fejbőrápoló tonik kombinált
használatával, hajhullást csökkentő
hatásuk vizsgálata során.

1)

Segít a hajnövekedés
serkentésében a tövektől
kiindulva – akár már
8 hét után

A krémes állagú, könnyen kiöblíthető
balzsam segít a haj táplálásában,
erősítésében és kondicionálásában,
valamint a hajhullás mértékének
csökkentésében.

42892 1899 ,-

HASZNÁLATA
Masszírozd a tisza fejbőrbe
naponta kétszer – a haj lehet száraz
vagy nedves. Ne öblítsd le.

1)



Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

400 ml

!

HAJ- ÉS TESTÁPOLÁS

FESTET T HA JR A

 HairX Advanced Care Colour
Reviver sampon festett hajra maxi méret
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 HairX Advanced Care Colour

Reviver balzsam festett hajra

 HairX Advanced Care Oil

Control szárazsampon

400 ml 4,75/ ml

200 ml 6,50/ ml

150 ml 9,99/ ml

32884 2599 ,-

32885 1899 ,-

32907 2399 ,-

1899 ,-

1299 ,-

1499 ,-

 airX Advanced
H
Care Volume Lift
Fullness sampon

400 ml 6,50/ ml

42893 2599 ,-

 HairX Advanced Care Fall
Defence hajhullást csökkentő
sampon

 HairX Advanced Care Fall
Defence hajhullást csökkentő
balzsam

 HairX Advanced Care Fall
Defence hajhullást csökkentő
hajerősítő

 HairX Advanced Care Fall
Defence hajhullást csökkentő
fejbőrápoló tonik

250 ml 5,20/ ml

200 ml 6,50/ ml

150 ml 10,66/ ml

100 ml 21,99/ ml

35926 1899 ,-

35931 1899 ,-

41980 2099 ,-

41979 2999 ,-

1299 ,-

1299 ,-

1599 ,-

2199 ,-
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Luxus szépségápolás

Természetes és gondosan
kiválasztott formulák a csodálatos
megjelenésű hajért.

!

Hidratálja, puhítja, tisztává
és illatossá teszi a bőrt.

KATALÓGUSBAN
UTOLJÁRA!



97%

97%

egyetért –
Helyreállítja a sérült
haj megjelenését2)



egyetért – Azonnal
revitalizálja a hajat,
egészségesebbé
teszi a megjelenését2)



Gyengéden tisztít,
nem szárít, puhává
és rugalmassá teszi
a kézbőrt.


HASZNÁLATA



Vigyél fel 2-3 cseppet
száraz vagy nedves
hajra, a középső részre
és a végekre
koncentrálva. Igény
szerint ismételd meg
a használatát száraz
hajon. Nem igényel
öblítést.



250 ml 7,60/ ml



38949 3299 ,66

2499 ,-

!
KATALÓGUSBAN
UTOLJÁRA!

Luxus hajolaj prémium
minőségű, értékes olajokat
tartalmaz, amelyek táplálják és
erősítik a hajszálakat. Formulája
tamanu olajat tartalmaz, amely
védi, hidratálja, puhává teszi és
erősíti a hajat, hatására az
fényesebbnek látszik, az első
használattól kezdve. 50 ml
49,98/ ml

 Eleo hajvédő olaj

50 ml 65,98/ ml

31614 3299 ,-







35957 1899 ,

 35889

Beautanicals
revitalizáló szappan
100 g 9,99/ g

999 ,-

Beautanicals
regeneráló
kézkrém 50 ml

72 hölgy
bevonásával,
a termék
hatékonyságával
kapcsolatban
végzett, szubjektív
fogyasztói
véleményfelmérés
alapján, a sampon
és balzsam
használata során.
2)

 Beautanicals
regeneráló sampon

33,98/ ml

1699 ,-

 Milk & Honey
Gold balzsam
a ragyogó, fényes
és selymes hajért

250 ml 7,60/ ml

 35893

 Eleo hajerősítő hajolaj

 Milk & Honey
Gold sampon
a ragyogó, fényes
és selymes hajért

Természetes radírozó
részecskékkel, amelyek
radírozzák és simábbá
teszik a bőrt

HAJ- ÉS TESTÁPOLÁS

Az erő titka

35958 1899 ,

 Milk & Honey
Gold hajmaszk
a ragyogó, fényes
és selymes hajért

250 ml 9,60/ ml

35959 2399 ,-

 Beautanicals
regeneráló balzsam

 Milk & Honey Gold
folyékony szappan

 Milk & Honey Gold
kényeztető tusolókrém

 Milk & Honey Gold bőrkisimító
cukros bőrradír

250 ml 7,20/ ml

150 ml 11,99/ ml

300 ml 4,66/ ml

250 ml 4,00/ ml

200 ml 7,00/ ml

35891 2499 ,-

35890 2499 ,-

31603 1699 ,-

35960 1699 ,-

31601 2199 ,-

1799 ,-

1799 ,-

1399 ,-

999 ,-

1399 ,-
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Nyugtató hatású,
vajas balzsam
a babák arcának
és bőrének gyengéd
ápolására.



Vajas kenőcs
a nedvesség
felszívására
fejlesztve

Fergeteges pancsolás és
vidámság!
SAMPON ÉS
HABFÜRDŐ

A gyengéd formula mesés
habot képez.



Könnyedén a bőrbe szívódik,
bársonyos érzetet kelt
Segít a bőr táplálásában
és védelmében

SZAPPAN





 Baby O'
többfunkciós balzsam

BABÁKNAK ÉS
MAMÁKNAK

Újszülötteknek
és érzékeny bőrre

35774

1799 ,-

N CE



SVÉD ZABOLAJ

 Baby O' testápoló olaj

Ápoló olaj a babák bőrének táplálására
és védelmére fejlesztve. Egyedi formulája
aranyló svéd zabolajat és magvak olajából
nyert komplexet tartalmaz, amelyek
segítenek a bőr regenerálásában és
védekezőképességének erősítésében.
Puhábbá teszi és nyugtatja a bőrt. Ideáis
a babának és a mamának. Öntartósító
formula. Allergénekre és bőrgyógyászatilag
tesztelt, gyermekorvosok jóváhagyásával.
Újszülöttek és érzékeny bőrű babák
számára is ideális. 95%-ban természetes
összetevőket tartalmaz. 150 ml 16,66/ ml

35773
68

75 ml 23,99/ ml

35772

LTH ALL

GYERMEKORVOSOK
JÓVÁHAGYÁSÁVAL

2499 ,-

95%-BAN TERMÉSZETES,
GYENGÉD ÉS HATÉKONY
BABAÁPOLÓK –
GYERMEKORVOSOK
JÓVÁHAGYÁSÁVAL
Nagyon fontos számunkra a babák bőrének ápolása, ezért
alkottuk meg a Baby O’ termékcsaládot, amelynek testápolói
gyengéden táplálják, nyugtatják és védik a bőrt tetőtől talpig,
a babák születésének pillanatától kezdve. Minden termék
legalább 95%-ban természetes összetevőket, valamint svéd
zabból nyert olajat tartalmaz, amelyben a babák bőrével
azonosuló lipidek találhatóak. A termékek gyengédségét
és biztonságos használatát bőrgyógyászok és
gyermekorvosok is jóváhagyták.

 Baby O'
pelenkakrém

75 ml 23,99/ ml

IA

S KI N H

Ideális az anyukáknak is –
segít a striás bőrfelületek
ápolásában, javítja
a bőr megjelenését
EA

ÚJ!

LIMITÁLT KIADÁS

Gyengéd tisztítás,
vidám forma.



Gyengéd,
letörölhető, tisztító
hatású tej, amely
nyugtatja és
táplálja a bőrt.

 Oriflame Disney Winnie the
Pooh sampon és habfürdő

 Baby O' sampon/

 Baby O' BumBum

200 ml 9,00/ ml

150 ml 16,66/ ml

Gyengéden tisztító sampon és habfürdő
egyben. Bőrgyógyászatilag tesztelt
formula, ideális gyermekek számára.
Gyümölcsös, banános illattal. 200 ml
5,00/ ml

35776

39354 1399 ,-

fürdető 2 az 1-ben

35775

1799 ,-

Mesés,
zamatos
banánillattal



1799 ,Lágy habot képez,
amely gyengéden
tisztítja a babák
bőrét

HAJ- ÉS TESTÁPOLÁS

Szeretetteljes gondoskodás
tetőtől talpig

bőrtisztító tej

2499 ,-

999 ,-

 Oriflame Disney Winnie the
Pooh szappan

Élményben gazdag tisztálkodás
Micimackóval és a gyengéden tisztító,
vidám formájú szappannal.
Bőrgyógyászatilag tesztelt. 75 g 5,32/ g

39356 499 ,-

399 ,-
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A stílusos férfi illata

LIMIT
ÁLT KIADÁS

Stílusos pénztárca
3 praktikus KÜLSŐ
bankkrátyatartó
nyílással!



PRÓBÁLD KI!

FÁS,
CITRUSOS

grépfrút , babérlevél ,
kardamom

MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ

ÖSSZETEVŐK
FELELŐSSÉGGEL

BIZTONSÁGOS FORMULÁK

TERMÉSZETES
NATURAL
KIVONATOK
EXTRACTS

GMO-MENTES
NON-GMO

TERMÉSZETES
RADÍROZÓ
NATURAL
SZEMCSÉK
EXFOLIANTS

SZIGORÚ
EURÓPAI
STRICT
EUROPEAN
SZABVÁNYOK
STANDARDS

ÖKO-ETIKUS
ECO-ETHICAL
ÁTVIZSGÁLÁS
SCREENING

SZIGORÚ
BIZTONSÁGI
RIGOROUS
TESZTELÉSEK
SAFETY
TESTING



Dörzsöld meg itt, és
fedezd fel az illatot!

 Love Men's Card
pénztárca

Anyaga: PU, poliészter bélés.
Mérete: 16,7 (H) x 10 (SZ) x
10 (M) cm.

Férfiaknak

SZEMÉLYISÉGED KIFEJEZÉSE

A férfiak mindenre szeretik a praktikus
megoldásokat, így a testápolás során is,
ugyanakkor számukra is fontos
személyiségük kifejezése. Az Oriflame
termékei között megtalálhatják a számukra
legmegfelelőbb haj- és testápolókat,
karakteres, vonzó illatokat, amelyekkel
egyszerűen mutathatják meg
egyéniségüket a világnak!

37973 1799 , Flamboyant Eau de Toilette

Élvezd az életet és tágítsd ki a határait! A Flamboyant
Eau de Toilette vibráló, energikus illatát a citrusos és
a fűszeres jegyek adják. A cédrusfa és a pézsma érzéki
aromája határozza meg az eszencia férfiasságát. 75 ml
53,32/ ml

19639 8999 ,70

3999 ,-

Ha megvásárolod a Flamboyant Eau de Toilette-et,

A PÉNZTÁRCA
CSAK

1299,-

SZKENNELD BE AZ OLDALT AZ
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL,
ÉS TEKINTSD MEG A KATEGÓRIA
TERMÉKEIT
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kardamom , cédruslevél ,
szantálfa


FÁS, FŰSZERES
feketebors , gaiac-fa ,
dohány
 en's Collection Dark Wood
M
Eau de Toilette

75 ml 66,65/ ml

75 ml 43,99/ ml

42726 8999 ,-

42518 6299 ,-

4999 ,-

3299 ,-

FÉRFIAKNAK

FÁS –
AROMÁS

Mister Giordani - spontán,
sármos, férfias





Melyik
a Te illatod?

KELETIES - FŰSZERES PÁFRÁNYOS
bergamott olaj , pacsuli , édes
pimiento paprika
 o Fever Together Him
S
Eau de Toilette

75 ml 53,32/ ml

35531 8299 ,-

3999 ,KELETIES, PÁFRÁNYOS
gyömbér, tonkabab,
szantálfa

 ost in You Eau de Parfum Him
L

dinnye , zúzott fenyő tűlevél ,
fekete ámbra
 xcite Force Eau de Toilette
E

50 ml 83,98/ ml

75 ml 53,32/ ml

38509 9299 ,-

31639 8299 ,-

4199 ,72

AROMÁS,
PÁFRÁNYOS

3999 ,-

FÁS –
VIZES
üröm , uszadékfás jegyek ,
vetiver

MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ

 Mister Giordani Aqua

 Mister Giordani Eau de Toilette

Modern, férfias illat érzéki, fás és
vizes jegyekkel, tele frissességgel
és a tengerre emlékeztető
aromával. 75 ml 66,65/ ml

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. 75 ml 66,65/ ml

42837 8999 ,-

33654 8999 ,-

Eau de Toilette

4999 ,-

4999 ,-

AROMÁS,
PÁFRÁNYOS
vetiver top , geránium ,
grépfrút

MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ
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BŐRÁPOLÓ
BOROTVÁLKOZÁS

Vetiver, feketebors, bergamott

Érezd magad frissnek és
magabiztosnak egész nap
a kedvenc illatoddal átitatott,
golyós dezodorok használatával.







Alma, bőr,
tonkabab

 NovAge Men High
Definition borotvazselé

200 ml 10,00/ ml

35864 2999 ,-

1999 ,BÁRMELY GOLYÓS DEZODOR

549 ,-
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 NovAge Men nyugtató

borotválkozás utáni zselé

 31291 Signature izzadásgátló golyós dezodor 50 ml 10,98/ ml 1199 ,-  34076 Be
The Legend izzadásgátló golyós dezodor 50 ml 10,98/ ml 1199 ,-  32176 Giordani
Gold Man izzadásgátló golyós dezodor 50 ml 10,98/ ml 1199 ,-  32497 Eclat
Homme Sport izzadásgátló golyós dezodor 50 ml 10,98/ ml 1199 ,-

100 ml 16,99/ ml

35865 2799 ,-

1699 ,-

†
Klinikai vizsgálatok alapján.
Férfiak bőrén tesztelve, vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.



1)



Klinikailag
igazoltan
fokozza a bőr
hidratáltságát,
akár 31%-kal†


BŐRPROBLÉMA: Fáradt bőr, ráncok,
dehidratáltság és érdes bőrfelület

Ápold bőröd Coffea Bengalensis-ből nyert
növényi őssejtkivonattal és baobabot
tartalmazó öregedésgátló technológiával.

Hatására a borotva könnyedén siklik
a bőrön, az érdesebb területeken is
- 100% egyetért1)

szarvasbőraroma,
bergamott,
rózsabors

Körte, vanília,
szerecsndió

Ajánlott életkor

MINDEN KOROSZTÁLY
SZÁMÁRA

SZEMEK

A szemkörnyékápolóban
alkalmazott technológiáknak
köszönhetően hatékonyan
és gyengéden ápol,
csökkenti a fáradtság
jeleinek megjelenését.

Klinikailag igazoltan a bőr
fáradt megjelenésére és
a bőröregedés jeleire hat†3

FÉRFIAKNAK

Hűsítő frissesség, egész nyáron!



†3Szakértői klinikai értékelések alapján, a NovAge Men szett használata során.








Csökkent
a ráncok
megjelenése
- 76%
egyetért1)
†
Klinikai vizsgálatok
alapján.

 NovAge Men szett



4 darab, standard méretű terméket tartalmaz.

29446 24595 ,-

14999 ,-

 33198 NovAge Men tisztító és radírozó arclemosó 125 ml

2999 ,-  33199 NovAge Men szemkörnyékápoló
zselé 15 ml 5299 ,- 3699 ,-  33200 NovAge Men Energizáló és
hidratáló szérum 50 ml 165,98/ ml 8299 ,-  33201 NovAge Men

23,99/ ml

Intenzív öregedésgátló zselés arcápoló lotion 50 ml 135,98/ ml

6799 ,-

 NovAge Men
szemkörnyékápoló zselé

15 ml

33199 5299 ,-

3699 ,-
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Az élet örömteli
pillanataira

 iordani Gold White Original
G
Eau de Parfum

A csodálatos, ezüstös részletekkel díszített üvegbe
zárt Giordani Gold White Original Eau de Parfum
a kifinomult, modern, ugyanakkor szenvedélyesen
érzéki hölgyek illata. Az eszenciát átjárja
a narancsvirág víz ragyogó aromája. Kifinomult, üde,
könnnyed, ugyanakkor érzéki, pacsulis-gyümölcsösvirágos illat az élet örömteli, boldog, emlékezetes
pillanataira. 50 ml 89,98/ ml

4499 ,76

Élvezd a luxus minden pillanatát és fejezd
ki egyéniséged a legegyedibb módon:
egy csodálatos, vonzó illattal.
A lehetőség végtelen!

ÖSSZETEVŐK
FELELŐSSÉGGEL

BIZTONSÁGOS FORMULÁK

TERMÉSZETES
NATURAL
KIVONATOK
EXTRACTS

GMO-MENTES
NON-GMO

TERMÉSZETES
RADÍROZÓ
NATURAL
SZEMCSÉK
EXFOLIANTS

SZIGORÚ
EURÓPAI
STRICT
EUROPEAN
SZABVÁNYOK
STANDARDS

ÖKO-ETIKUS
ECO-ETHICAL
ÁTVIZSGÁLÁS
SCREENING

SZIGORÚ
BIZTONSÁGI
RIGOROUS
TESZTELÉSEK
SAFETY
TESTING

PRÓBÁLD KI!

Dörzsöld meg itt, és
fedezd fel az illatot!

42752 9299 ,-

MOST CSAK

Illatok

SZEMÉLYISÉGED KIFEJEZÉSE

PACSULIS, GYÜMÖLCSÖS
mandarin, rózsa, pacsuli

NAGYON MAGAS ILLAT
KONCENTRÁCIÓ

Egy üde, kifinomultan érzéki illat az
élet emlékezetes, örömteli pillanataira.
Az örök kedvenc az életet szenvedélyesen
élő hölgyek számára.

SZKENNELD BE AZ OLDALT
AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATÁVAL, ÉS TEKINTSD
MEG A KATEGÓRIA TERMÉKEIT
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ILLATOK
A luxus illata

A Giordani Gold Essenza
Parfum a tökéletes szépség
szimbóluma. Üvegének
csodálatos megjelenése,
kupakjának aranyló ragyogása,
a luxus részletei, mind kiemelik az
illat viselőjének különlegességét,
nőiességét és vonzerejét.



PRÓBÁLD KI!

Dörzsöld meg itt, és
fedezd fel az illatot!

VIRÁGOS, FÁS


kalábriai bergamott , narancsvirágos
luxus esszencia , toszkán fa

MAXIMÁLIS ILLAT KONCENTRÁCIÓ

 Giordani Gold

Essenza Parfum

50 ml 159,98/ ml

8 ml

42503 13999 ,-

42786 3099 ,-

7999 ,78

 Giordani Gold
Essenza Parfum
illatspray

1799 ,-

A parfümkészítés
művészete
79

 .SE Swedish Experience Wild
Hearts Eau de Parfum

A vadon termő rozmaring aromájának vizes
és ásványos jegyei hűs vizek simogatásaként
érződnek a bőrön. A nőies pézsma,
összefonódva az édes turbolya illatával
alkot tökéletes harmóniát. Az újonnan
felfedezett szabadság illata. 75 ml 86,65/ ml

38575 9299 ,-

6499 ,80

As
v

ÚJ!

e rm
t
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ILLATOK

észet illatb
az

va

NAGYON MAGAS ILLAT
KONCENTRÁCIÓ

ÚJ!

Átölel a LÁNGOLÓ ÉRZÉKISÉG

ár

vad rozmaring, spanyol turbolya,
pézsma

va

VIRÁGOS-VIZES, CITRUSOS,
AROMÁS

éd

mészet illatba
r
e
t
z

ár

As
v

Fedezd fel a szabadság
VADÍTÓ ÉRZÉSÉT




SZKENNELD BE A TELJES
OLDALT AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATÁVAL, PRÓBÁLD
KI INSTAGRAM FILTERÜNKET,
ÉS KERÜLJ KÖZELEBB A SVÉD
TERMÉSZETHEZ!

VIRÁGOS, FÁS,
AROMÁS
narancs, varádics,
izzó nyírfa

NAGYON MAGAS ILLAT
KONCENTRÁCIÓ

 .SE Swedish Experience Blazing
Warmth Eau de Parfum

Az izzó nyírfa füstös aromája feléleszti
a benned tomboló érzelmeket, a citrusos
varádics frissessége a nőiesség és pozitív
gondolkodás kifejezése. Ragyogó
kontrasztok, váratlan élmények
egy illatban! 75 ml 86,65/ ml

38571 9299 ,-

6499 ,-
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ILLATOK

Átölel a szenvedély

KELETIES, VANÍLIÁS,
GYÜMÖLCSÖS

VIRÁGOS, FÁS,
PÉZSMÁS

gyömbér , kakaóvirág ,
csokoládé

gyömbér, bazsarózsa,
tonkabab

NAGYON MAGAS ILLAT
KONCENTRÁCIÓ

NAGYON MAGAS ILLAT
KONCENTRÁCIÓ

 ove Potion Eau de Parfum
L

50 ml 105,98/ ml

42751 8999 ,-

38508 9299 ,-

4999 ,-





5299 ,-

VIRÁGOS, GYÜMÖLCSÖS,
FÁS

VIRÁGOS,
FÁS

fekete ribizli , golden alma illatjegy ,
szantálfa

fekete rózsa,
angyaltrombita, szantálfa

NAGYON MAGAS ILLAT
KONCENTRÁCIÓ

MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ

VIRÁGOS, KELETIES, ZAMATOS,
PÚDERES

KELETIES - VANÍLIÁS GYÜMÖLCSÖS

mandarin , orchidea ,
selymes méz

zamatos füge, liliomvirág,
bársonyos vanília

ALACSONY ILLAT
KONCENTRÁCIÓ

ALACSONY ILLAT
KONCENTRÁCIÓ

50 ml 105,98/ ml

50 ml 99,98/ ml

75 ml 19,99/ ml

Tempting illatpermet

 Love Potion
Blossom Kiss
illatpermet

33955 9299 ,-

42497 8999 ,-

33958 3099 ,-

38526 3099 ,-

 ossess The Secret Eau de
P
Parfum
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 ost in You Eau de Parfum Her
L

50 ml 99,98/ ml

5299 ,-

 nigma Eau de Toilette
E

4999 ,-

 Love Potion So

1499 ,-

75 ml 19,99/ ml

1499 ,-
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ILLATOK

Illatos frissesség

KELETIES,
VIRÁGOS

VIRÁGOS, GYÜMÖLCSÖS,
FÁS

körte , tündérrózsa jegyei ,
pézsma

pillangóvirág , zamatos barack ,
vanília

MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ

MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ

J oyce Turquoise
Eau de Toilette

 riends World For Her
F
Eau de Toilette

50 ml 55,98/ ml

50 ml 75,98/ ml

42508 3799 ,-

33962 6899 ,-

2799 ,-

Narancsvirág,
mangó szorbet, piros
pondicherry paprika




3799 ,-

bőr, rózsaszirom,
ibolyalevél



KELETIES,
VIRÁGOS

VIRÁGOS, GYÜMÖLCSÖS,
ZÖLD

zöld körte , Tiaré virág ,
vanília

provence-i barack , fehér frézia ,
mósusz

jácint, narancsvirág víz, pacsuli
MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ

 are To Shine Eau de Toilette
D
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MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ
 clat Femme Weekend
E
Eau de Toilette

50 ml 79,98/ ml

50 ml 79,98/ ml

42807 8299 ,-

42499 8299 ,-

3999 ,-

3999 ,-

 32160 Giordani Gold Original
izzadásgátló golyós dezodor 50 ml
10,98/ ml 1249 ,-  34079 Miss
Giordani golyós dezodor 50 ml
10,98/ ml 1249 ,-  32492 Volare
izzadásgátló golyós dezodor 50 ml
10,98/ ml 1249 ,-

BÁRMELY GOLYÓS DEZODOR

549 ,-
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A haj és a köröm védelme nyáron

Svéd eredetünknek köszönhetően
a természet iránti tisztelet identitásunk
része. Ezért használunk Wellness és
szépségápolási termékeinkben
természetes és klinikailag tesztelt
összetevőket. Ennek eredményeképpen
egészséges, aktív és boldog életet
élhetsz, mindennap.

A nyári időszak számos előnyt biztosít a szervezet számára, ugyanakkor gyakran kihívások elé állít
bennünket a szépségápolás terén. A napsugárzás, a víz és a homok töredezetté teheti a körmöket
és a hajszálakat. A napsugárzás a haj dehidartációját okozhatja. Az L-cisztein-tartalmú
étrend-kiegészítő összetevői segítenek a haj és a köröm ápolásában:
• L-lizin és L-cisztein: segítenek
a keratin, a haj és a körmök
összetevőjének felépítésében

FELELŐSSÉGTELJES FEJLESZTÉS

BIZTONSÁGOS FORMULÁK

TERMÉSZETES
KIVONATOK
NATURAL
EXTRACTS

GMO-MENTES
NON-GMO

TERMÉSZETES
RADÍROZÓ
NATURAL
SZEMCSÉK
EXFOLIANTS

SZIGORÚ
EURÓPAI
STRICT
EUROPEAN
SZABVÁNYOK
STANDARDS

ÖKO-ETIKUS
ECO-ETHICAL
ÁTVIZSGÁLÁS
SCREENING

SZIGORÚ
BIZTONSÁGI
RIGOROUS
TESZTELÉSEK
SAFETY
TESTING

• Procianidin B2: almából

nyert kivonat, amely elősegíti
a haj növekedését

• Vas: oxigént szállít
a hajhagymákhoz, segít a haj
egészséges megjelenésének
elérésében

• C-vitamin: erőteljes antioxidáns,
elősegíti a vas felszívódását

• Szelén: segít a haj

fényességének és
egészségének elérésében

Wellness

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

• Cink: erősíti a hajtűszőket és

segít csökkenteni a napsugárzás
okozta károsodást

 trend-kiegészítő L-ciszteinÉ
tartalommal

42 tabletta. 29,4 g.

29706 5999 ,-

4499 ,86

Wellness - nyáron is

Nyáron se felejtsd el felkészíteni szervezeted az új
kihívásokra! A nyár nagy változást hozhat életvitelünkbe:
ilyenkor szívesen napozunk, utazunk, új ételeket próbálunk ki
és általában aktívabbak vagyunk. Ne engedd, hogy ezen
tényezők hatással legyenek rád. Nyáron is ajánljuk a Wellness
by Oriflame étrend-kiegészítők szedését.

SZKENNELD BE AZ OLDALT AZ
ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL,
ÉS TEKINTSD MEG A KATEGÓRIA
TERMÉKEIT
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Ha nagy rajongója vagy a napozásnak,
szervezeted extra törődést igényel.
A napsugázás felgyorsíthatja a szervezetben
zajló gyulladásos folyamatokat, a bőr
öregedését és elszíneződését. Ilyenkor
fontos a bőr védelme - belülről is!
4 antioxidáns az Astaxanthint és feketáfonya-kivonatot
tartalmazó étrend-kiegészítőben:

1. Astaxanthin, a természetben található

WELLNESS

A bőr védelme a napsugárzás
káros hatásaival szemben

A fekete áfonyában
megtalálható antioxidáns
csoportot antocianinnak
nevezik, amely
a flavonoidokhoz
tartozó polifenolok
családjához tartozik.

legerősebb antioxidáns. Segít a bőr
rugalmasságának fokozásában és az
UV-sugarakkal szembeni védelmében.

2. A
 feketeáfonya-kivonat különböző típusú

antioxidánsokat tartalmaz, amelyek segítenek
a szabadgyökök káros hatásainak csökkentésében.

3. A C-vitamin hozzájárul a kollagén-

termelődéshez, védi a bőrt az oxidatív stresszel
és az elszíneződésekkel szemben.

4. Az E-vitamin segít a szervezet szabadgyökök

okozta káros hatásokkal szembeni védelmében.

Astaxanthin – egy természetes,
mikroalgából nyert növényi
összetevő – javítja a bőr
rugalmasságát a kollagén szint
erősítésével és támogatásával.
Védi a bőrt a káros
UV-sugarakkal szemben!

 staxanthint és feketeáfonyaA
kivonatot tartalmazó étrendkiegészítő kapszula

1 havi adag.

29688 5999 ,-

4499 ,88
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Nyáron nehezebbnek tűnhet a szokásos
kiegyensúlyozott étrend biztosítása. Ilyenkor
gyakrabban nassolunk vagy étkezünk egy
büfében. Ez könnyen vezethet egyes tápanyagok
hiányához és hatással lehet szervezeted
állapotára. Egy multivitamin komplex segít
a vitaminok és ásványi anyagok pótlásában,
hogy nyugodtan élvezhesd a nyarat!

B-VITAMIN
Hozzájárul az idegrendszer
és az agy megfelelő
működéséhez.
C-VITAMIN
Antioxidáns, amely segít
a bőr, a fogak, a csontok és
a vérerek erősítésében.

WELLNESS

Tápanyagok pótlása

RÉZ
Hozzájárul a csontok,
az idegek és a vérerek
erősítéséhez, elősegíti
a vas felszívódását.



MANGÁN
Támogatja a csontok
egészségét, hozzájárul
a kollagén termelődéséhez
és a gyulladások
csökkentéséhez.

22 vitamin és ásványi anyag, köztük
a legfontodsabbak a nyári időszakban:

1. A
 - és E-vitamin: segítenek a bőr védelmében

napsugárzás okozta káros hatásokkal szemben

2. C-vitamin: segít az immunrendszer



erősítésében, a napsugárzás hatásaival
szembeni védelemben

3. D-vitamin: napvédő készítmények használata
során kevesebb D-vitamin szívódhat fel
a szervezetben, ezért ajánlott annak pótlása

VAS
Segíti a vörösvérsejteket
az oxigén szállításában,
hozzájárul a fáradtság
csökkentéséhez, segít
a koncentráció fokozásában.
 Multivitamin és ásványi
anyagok étrend-kiegészítő
tabletta férfiaknak

60 tabletta. 63,6 g. 81,75/ g

Biztosítja az EU RDI*ben javasolt vitaminok
és ásványi anyagok
100%-át!
*Az Európai Unió által a tápanyagok
napi bevitelével kapcsolatban
megállapított referenciaérték
egy átlagos, egészséges felnőtt
tápanyag-igényeinek 97-98%ára vonatkozik.
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29703

 Multivitamin és ásványi
anyagok étrend-kiegészítő
tabletta nőknek

60 tabletta. 63,6 g. 81,75/ g

29704

5199 ,91

EPA és DHA
esszenciális
zsírsavakat
tartalmazó
halolajjal, amely
fontos a szív,
a látás és az
agy megfelelő
működéséhez.



Alapvető
fontosságú
tápanyagokkal,
amelyek
hozzájárulnak
a csontok
erősségének
fokozásához
és a fogak
egészségéhez.



 31766 Étrend-kiegészítő tabletta természetes ásványi forrásból

származó kalciummal és D-vitaminnal 30 tabletta. 29,4 g.

5499 ,-

Egy frissítő shake...
bárhol és bármikor!

ÚJ!

LIMITÁLT KIADÁS

A meleg napokon szívesen
töltjük az időt a szabadban.
A Wellness ilyenkor sem
pihen! Ezért ajánlunk egy
praktikus megoldást arra,
hogy egy ízletes shake-et
bárhol és bármikor
elfogyaszthass!

Csokoládés frappé
Ki ne szeretné egy jéghideg
frappé mennyei ízét egy forró
nyári napon? Sima textúráját,
a kávé illatát... egyszerűen
csodálatos! És még
nagyszerűbb, ha ezt teljesen
bűntelenül élvezheted!
Készítsd el te is!

 29705 Omega-3 zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő kapszula

60 kapszula. 41,6 g.

5299 ,-

Az alábbi termékek közül minden
4. INGYENES!*
*Részletek az Oriflame weboldalán.









Praktikus, hordozható dizájn
fedéllel. Többször használható
pohár és szívószál
a fenntarthatóság jegyében.
Duplafalú pohár ellenálló,
BPA-mentes műanyagból.

Hozzávalók:
Csokoládé-ízesítésű italpor 1 adagolókanál
Kávé - ½ csésze
Tej vagy szójatej - 100 ml
Jégkocka - amennyit szeretnél!





Elkészítése:
Keverj össze minden hozzávalót
a pohárban, majd rázd össze.
1-2 perc alatt elkészül!
Add hozzá a jégkockákat, és
voilà! Kész a tökéletes nyári ital!






 22467 Omega-3 zsírsavtartalmú étrend-kiegészítő

citromízesítéssel Gyermekeknek 3 év fölött. 105 ml. 48,56/ ml

WELLNESS

Étrend-kiegészítőink

5099 ,-

 28241 WellnessKids multivitamin és ásványi anyagok étrend-

kiegészítő rágótabletta gyerekeknek 21 tabletta x 1,1 g

3499 ,-

 29697 Wellness-csomag férfiaknak 21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 130,42/ g
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8699 ,-  29696 Wellness-csomag nőknek 21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g).
130,42/ g 8699 ,-  29690 Vanília-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g.
28,57/ g 10799 ,-  29691 Csokoládé-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g.
28,57/ g 10799 ,-  29689 Eper-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g. 28,57/ g
10799 ,-  29695 Spárga-ízesítésű levespor 21 adag. 420 g. 25,71/ g
10799 ,-  29694 Paradicsom- és bazsalikom-ízesítésű levespor
21 adag. 420 g. 25,71/ g 10799 , 36169 Wellness Protein Blend fehérjepor 378 g. 28,57/ g 10799 ,-

 ellness Cold Cup pohár
W

Puhár: 300 ml; PS; 13,5 (M) cm.
Szívószál: PP; 18 cm.

A tökéletes
frissítő egy nyári
sétán!

43983

2299 ,93

Minden az egyensúlyról szól!

Maximalizáld az eredményeidet!
SZKENNELD BE AZ OLDALT
AZ ORIFLAME APP-PAL,
ÉS TUDJ MEG TÖBBET
A TERMÉKEKRŐL

A Wellness by Oriflame hisz
abban, hogy az egészséges
életmódhoz és a jó közérzethez
hozzátartozik a kiegyensúlyozott
táplálkozás, a megfelelő
hidratálás, a rendszeres mozgás
és a pozitív életmódbeli választás.

Termékeink vitaminokat és ásványi
anyagokat tartalmaznak,
segítenek a fitt életmód elérésében
és annak megtartásában. Készülj
fel, és győzd le az akadályokat!

Ez a szett pontosan ezt az
egyensúlyt tükrözi:
Az étrend-kiegészítők segítenek
a tápanyaghiány pótlásában.
Az Ízesített itaporokból készült
shake-ek egészséges
nassolnivalók.

Válaszd ki kedvenc Ízesített italporodat
vagy a Protein Blend fehérjeport.

 9690 Vanília-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g. 10799 ,- 
2
29691 Csokoládé-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g. 10799 ,- 
29689 Eper-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g. 10799 ,- 
36169 Wellness Protein Blend fehérjepor 378 g. 10799 ,-

Válaszd a Wellness-csomagot
nőknek vagy férfiaknak.

 9696 Wellness-csomag nőknek
2

21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 130,42/ g

8699 ,- 2 9697 Wellness-csomag
férfiaknak 21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g).
130,42/ g

8699 ,- 1 20229 Wellness

papír dísztasak Mérete: 30 cm (M) x
94

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

Ha a kitűzött testsúlyt el is éred,
megőrzése kihívások elé állít:
fenntartani az izmok növekedését,
motiváltnak maradni, nem engedni
a csábításoknak... Engedd, hogy
ez a szett segítsen ebben!

30 cm (SZ) x 9 cm (H).

499 ,-

Válaszd ki 2 kedvenc Ízesített
italporodat vagy levesporodat vagy
a Protein Blend fehérjeport.

Személyre szabott szett a jóllét és
a jó közérzet biztosítására

18998,Minden 4. szett INGYENES*
*Részletek az Oriflame weboldalán.

Válaszd a Wellness-csomagot
nőknek vagy férfiaknak.

29695 Spárga-ízesítésű levespor 21 adag. 420 g. 10799 ,- 29694

 9696 Wellness-csomag nőknek 21
2

Paradicsom- és bazsalikom-ízesítésű levespor 21 adag. 420 g.
 9690 Vanília-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g.
10799 ,- 2

tasak. 66,7 g (21x3,17 g). 130,42/ g

10799 ,- 29691 Csokoládé-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g.
10799 ,- 29689 Eper-ízesítésű italpor 21 adag. 378 g.

férfiaknak 21 tasak. 66,7 g (21x3,17 g).

10799 ,- 36169 Wellness Protein Blend fehérjepor 378 g.

130,42/ g

10799 ,-

papír dísztasak Mérete: 30 cm (M) x

8699 ,- 2 9697 Wellness-csomag
8699 ,- 1 20229 Wellness

30 cm (SZ) x 9 cm (H).

499 ,-

Szeméyre szabott szett a fitt
életmódért

29497,Minden 4. szett INGYENES*
*Részletek az Oriflame weboldalán.
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40
év fölött

Minden bőrtípusra

Láthatóan csökkenti a finom
ráncok és barázdák
megjelenését

74%

Fontos, hogy az egészséges, ragyogó bőr
mindenki számára elérhető legyen. Ezért
folytatunk kutatásokat, alkalmazunk
természetes összetevőket innovatív
tudományos technológiákkal karöltve.
Az eredmény? Biztonságos és hatékonyan
ápoló kozmetikumok a bőr minden igénye
és típusa szerint.

FELELŐSSÉGTELJES
FEJLESZTÉS

LEGMAGASABB
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

TERMÉSZETES
NATURAL
KIVONATOK
EXTRACTS

GMO-MENTES
NON-GMO

TERMÉSZETES
RADÍROZÓ
NATURAL
SZEMCSÉK
EXFOLIANTS

SZIGORÚ
EURÓPAI
STRICT
EUROPEAN
SZABVÁNYOK
STANDARDS

ÖKO-ETIKUS
ECO-ETHICAL
ÁTVIZSGÁLÁS
SCREENING

SZIGORÚ
BIZTONSÁGI
RIGOROUS
TESZTELÉSEK
SAFETY
TESTING

EGYETÉRT1)

1)
62 hölgy bevonásával végzett, szubjektív
fogyasztói véleményfelmérés alapján,
a készítmény 4 héten át történő használata után.

Határozottabb lesz
az arckontúr

FŐ ÖSSZETEVŐ

Az exkluzív feketeírisz-kivonat
(Black Iris Infusion™)
írisz-izoflavonoidok
és meteoritásványok
kombinációja, amely segít
a kollagén és az elasztin
termelődésének fokozásában,
a bőr feszességének javításában,
a finom vonalak és a ráncok
megjelenésének csökkentésében.



78%

Bőrápolás

A feszes bőr
értékes titka

CSODÁLATOS BŐR

EGYETÉRT1)

90, 40 év fölötti hölgy bevonásával végzett,
szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

1)

 Royal Velvet bőrfeszesítő
nappali krém SPF 15

50 ml 71,98/ ml

22424 5999 ,-





MOST CSAK

3599 ,96

 22814 Royal Velvet regeneráló éjszakai krém

SZKENNELD BE AZ OLDALT
AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATÁVAL, ÉS TEKINTSD
MEG A KATEGÓRIA TERMÉKEIT

5999 ,-  22815 Royal Velvet
bőrfeszesítő szemkörnyékápoló krém 15 ml
50 ml 119,98/ ml

3499 ,-
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30 év fölött
A SZABADALMAZTATOTT TRI-PEPTIDE
TECHNOLÓGIA fokozza a kollagén termelődését,
ezáltal jelentősen csökkenti a ráncok megjelenését
rendszeres használattal.

Akár 49%-os
ránccsökkentés,
azonnal∆1

AZ ALACSONY MOLEKULASÚLYÚ
HYALURONSAV belülről tölti fel a ráncokat, azonnal
láthatóan simábbá teszi a bőr megjelenését.

TISZTÍTÁS
Tisztítsd meg arcbőröd naponta kétszer
a szennyeződések eltávolítására és
a rutin további termékeiben
megtalálható hatóanyagok
hatékonyabb felszívódására.

CÉLZOTT
ÁPOLÁS

A könnyű szemkörnyékápoló
krém frissíti a szemkörnyék bőrét,
hosszútávon segít a finom
vonalak és a ráncok
csökkentésében.





Tisztítja
a pórusokat 92%*1

HATÉKONYSÁG
FOKOZÁSA

Vásárlók bevonásával
végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.

1)

Fiatal korban a bőr természetes
módon termel hyaluronsavat (HA),
így biztosítva a bőr hidratáltságát.
az életkor előrehaladtával
csökken a természetes HA-szint.

*1Vásárlók bevonásával
végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján,
%-ban megadott egyetértés
az első használat után.

 NovAge Supreme

arctisztító zselé

150 ml 17,99/ ml

33984 3999 ,98

2699 ,-

 NovAge Ecollagen
Wrinkle Power
ránctalanító
szemkörnyékápoló
krém

15 ml

33979 5299 ,-

Használd a nappali krémet a hidratáltság
fokozására, a ráncok korrigálására és
a bőr védelmére. Az éjszakai krémet a bőr
táplálására és megújítására.

Miért van szüksége
a bőrnek hyaluronsavra?

A NovAge Ecollagen szérum
alacsony molekulasúlyú
hyaluronsavat (LMHA) tartalmaz,
amely saját súlyának
1000-szeresét képes megtartani.
Azonnal növeli a bőr
hidratáltságát, a könnyű
molekulák hatékonyabban
szívódnak a bőrbe, belülről
fokozva a feszességet.

Hatékony
tisztítás a bőr
kiszárítása
nélkül1)

HIDRATÁLÁS

A HAVASI GYOPÁRBÓL NYERT NÖVÉNYI
ŐSSEJTKIVONAT segít a kollagén és a hyaluronsav
termelődésének csökkenésével szembeni
védelemben és a bőröregedés
folyamatának lassításában.

∆1

Ráncok mennyiségének klinikailag igazolt mérései
alapján, a NovAge Ecollagen ránctalanító szett
használata során.
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BŐRPROBLÉMA: Látható ráncok, finom
vonalak és bőrszárazság

Ajánlott életkor







 NovAge Ecollagen Wrinkle Power
ránctalanító nappali krém SPF 35

 NovAge Ecollagen Wrinkle

50 ml 125,98/ ml

Power ránctalanító szérum

42426 6299 ,-

33980 7499 ,-

 NovAge Ecollagen Wrinkle Power
ránctalanító éjszakai krém

30 ml

5499 ,-

50 ml 125,98/ ml

33982 6299 ,-

SZKENNELD BE A TELJES
OLDALT AZ ORIFLAME
APP HASZNÁLATÁVAL, ÉS
VÁLASZD KI A SZÁMODRA
MEGFELELŐ NOVAGE RUTINT!



 NovAge Ecollagen Wrinkle
Power szett

5 darab teljes méretű termék.

42489 32294 ,-

18999 ,-
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50 év fölött

BŐRPROBLÉMA:
Mély ráncok, bőrtömörség hiánya és
határozatlan arckontúr
A LÁNDZSÁS ÚTIFŰBŐL NYERT
NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONAT segít
a bőrtömörség megtartásában és
a pigmentfoltok megjelenésének
csökkentésében.
A GENISTEINSOY TECHNOLÓGIA
fokozza a kollagén termelődését,
a bőr tömörségét és csökkenti
a mélyebb ráncok megjelenését.

Javul az érett bőr
rugalmassága 94% egyetértΔ1

Csökkenti a vonalak és
a ráncok megjelenését
a szemköryéken 80%1)

Δ1

Ajánlott életkor

20 év fölött

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján, a NovAge Time Restore
szett használata során.

BŐRPROBLÉMA: Megjelennek
a bőröregedés első jelei, a bőr fakóvá válik.

TAURINE ENERGISING TECHNOLÓGIA –
természetes eredetű taurint és skandináv algát
tartalmaz, amelyek segítenek a bőr revitalizálásában,
a bőr energiájának fokozásában és a finom vonalak
megjelenésének csökkentésében.

Javul a bőr ragyogása,
akár 25xΔ2

AZ AÇAI-BÓL NYERT NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONAT
segít a szabadgyökök káros hatásaival szembeni
védelemben és a hidratáltság fokozásában.

Δ2

SZKENNELD BE A TELJES OLDALT
AZ ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL,
ÉS TEKINTSD MEG FACEBOOK
FILTERÜNKKEL, MIKÉNT HATNAK
A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK BŐRÖDRE.

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív
fogyasztói véleményfelmérés alapján.

1)



Klinikai vizsgálatok alapján, a teljes NovAge
Skinergise rutin alkalmazása során,
8 hét használat után.

Láthatóan csökken a sötét
karikák megjelenése –
76% egyetért*1
*1

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján, a teljes rutin 4 héten át
történő használata során.
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Ajánlott életkor
















 NovAge Time Restore
regeneráló szem- és
ajakkörnyék ápoló krém

 33984 NovAge Supreme arctisztító zselé 150 ml

 33984 NovAge Supreme arctisztító zselé 150 ml

32629 6499 ,-

3999 ,-  32629 NovAge Time Restore regeneráló

3999 ,-  34515 NovAge Skinergise Ideal Perfection
szemkörnyékápoló krém 15 ml 5299 ,- 3799 ,-

 SkinPro spatula arckrémhez

45277 1699 ,-

1299 ,-

 NovAge Skinergise szett

szem- és ajakkörnyék ápoló krém 15 ml 6499 ,-

4499 ,-  32630 NovAge Time Restore revitalizáló
szérum 30 ml 10499 ,-  32627 NovAge Time Restore
regeneráló nappali krém SPF 15 50 ml 8999 ,-  32628
NovAge Time Restore regeneráló éjszakai krém 50 ml

8999 ,-

 NovAge Time
Restore szett

5 darab teljes méretű termék.

31774 40494 ,-

24499 ,-

Praktikus golyós
applikátorral.



15 ml

4499 ,-
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A szett 5 darab standard méretű
terméket tartalmaz: arctisztítót,
 34517 NovAge Skinergise Ideal Perfection szérum
szemkörnyékápoló krémet, szérumot,
30 ml 6499 ,-  34511 NovAge Skinergise Ideal
nappali és éjszakai krémet.
Perfection nappali krém SPF 30 50 ml 5299 ,-

42723 26294 ,-

15999 ,-

 35075 NovAge Skinergise Ideal Perfection

éjszakai krém 50 ml

5299 ,-

 NovAge Skinergise Ideal Perfection
szemkörnyékápoló krém

15 ml

34515 5299 ,-

3799 ,-
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40 év fölött

Segít határozottabbá tenni
az arc kontúrját*1
*1 Hölgy bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján, a nappali és az éjszakai
krémek használata során.

Helyreállítja az
elvesztett rugalmasság
akár 40%-át, akár
4 hét alatt!∆3
∆3

BŐRPROBLÉMA:
Feszesség és rugalmasság hiánya

Ajánlott életkor

MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

Csökkenti
a pigmentfoltok
megjelenését,
akár 50%-kal∆1

SZABADALMAZTATOTT ASPARTOLIFT TECHNOLÓGIA
Segít a kollagén és az elasztin termelődésének
fokozásában, hogy feszesebb és rugalmasabb legyen
az arc bőre és határozottabb a kontúrja.
NYÁRIORGONÁBÓL NYERT NÖVÉNYI ŐSSEJTKIVONAT
Segít a kollagén csökkenésének megakadályozásában,
antioxidánsokkal a szabadgyökökkel szembeni védelemben,
valamint a bőröregedés folyamatának lassításában.

Klinikai tesztek alapján, a teljes Novage Ultimate
Lift szett használatát összehasonlítva a nappali
krém önmagában történő használatával.

SZABADALMAZTATOTT TRI-PEPTIDE TECHNOLÓGIA
Segít a kollagén termelődésének fokozásában,
a bőr feszesítésében, valamint a finom vonalak
és ráncok kisimításában.

BŐRPROBLÉMA:
Pigmentfoltok, egyenetlen bőrtónus

∆1

A SZABADALMAZTATOTT MULTI-BRIGHT
TECHNOLÓGIA segít a melanintermelődés
csökkentésében, a pigmentfoltok korrigálásában és
az újabbak kialakulásának megakadályozásában.
A GARDÉNIÁBÓL NYERT NÖVÉNYI
ŐSSEJTKIVONAT segít a kollagén termelődésének
fokozásában és a bőr természetes dehidratáltságát
okozó enzimek hatásának csökkentésében,
a bőr feszesítésében, a ráncok
megjelenésének csökkentésében.

Klinikai vizsgálatok alapján, a nappali krém
és a szérum használata során.



















Az
egységesebb
bőrtónusért
és kevesebb
pigmentfoltért
Csökkenti
a melanin
képződését
alvás során◊





◊

 NovAge Ultimate Lift Contour
Define nappali krém SPF 15

50 ml 125,98/ ml

34510 8999 ,-

6299 , SkinPro ecset

hidratáló krémekhez

45275 2499 ,102

1499 ,-



 NovAge Ultimate Lift Contour Define szett

5 db teljes méretű termék.



44941 40794 ,-

3999 ,-  34552 NovAge Ultimate
Lift Contour Define szemkörnyékápoló krém 15 ml 6499 ,-  34550 NovAge Ultimate
Lift Contour Define szérum 30 ml 10499 ,-  34510 NovAge Ultimate Lift Contour
Define nappali krém SPF 15 50 ml 8999 ,- 6299 ,-  34549 NovAge Ultimate Lift
Contour Define éjszakai krém 50 ml 8999 ,-

In vitro vizsgálatok alapján.

 NovAge Bright Sublime szett

5 darab teljes méretű termék.

31775 36694 ,-

24499 , 33984 NovAge Supreme arctisztító zselé 150 ml
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Ajánlott életkor

21999 ,3999 ,-  32804 NovAge Bright Sublime
Advanced bőrhalványító szemkörnyékápoló krém 15 ml 5699 ,-  32805 NovAge Bright
Sublime Advanced bőrhalványító többfunkciós szérum 30 ml 9499 ,-  32658 NovAge Bright
Sublime Advanced bőrhalványító éjszakai krém 50 ml 7999 ,- 5799 ,-  32803 NovAge Bright
Sublime Advanced bőrhalványító nappali krém SPF 20 50 ml 7499 , 33984 NovAge Supreme arctisztító zselé 150 ml

 NovAge Bright Sublime Advanced
bőrhalványító éjszakai krém

50 ml 115,98/ ml

32658 7999 ,-

5799 ,-
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MINDEN
KOROSZTÁLY
SZÁMÁRA


BŐRPROBLÉMA: felnőttkori
pattanások

Arcápolás profi szinten

Fokozd arcápolási rutinod hatékonyságát



 NovAge arctisztító olaj



150 ml 24,66/ ml

38828 3699 ,-

 SkinPro spatula
arcmaszkhoz

A szilikon spatula
kialakításának
köszönhetően
egyenletesen viheted fel
az arcmaszkot vagy
a krémet az arcbőrre.
Minden bőrtípus esetén
ideális.

• TISZTÍTÓ
hatású
applikátorfej

Csökkenti
a pattanások
méretét és
pirosodását,
akár egy nap
alatt1)
Vásárlók bevonásával

1)

végzett, szubjektív fogyasztói
véleményfelmérés alapján.

 NovAge arcápoló primer
esszencia

150 ml 23,33/ ml

33987 3499 ,



Igazolt
hatékonyság


 34143 NovAge bőrvédő nappali krém

SPF 50 30 ml

5799 ,-  33988 NovAge Skin

Renewing bőrmegújító peeling 100 ml
31,99/ ml

7499 ,-  35076

dekoltázsra 75 ml 73,32/ ml

12999 ,-

3799 ,



5499 ,-





 Skin Pro Sonic arctisztító
pótfej - 2 darab







SZKENNELD BE A TELJES
OLDALT AZ ORIFLAME
APP HASZNÁLATÁVAL,
ÉS ISMERD MEG
A PROCEUTICALS
TERMÉKEK
HASZNÁLATÁT

Vásárlók bevonásával végzett,
szubjektív fogyasztói

Átmérője: 4.77 cm. Anyaga: PP nejlon
sörtékkel.

véleményfelmérés alapján.

30878 3499 ,-

2699 ,-

 Novage ProCeuticals 10%
C-vitamin arcápoló

 40880 NovAge ProCeuticals Instant

Peptide ampullák Egy hetes kúra, 7 ampulla x
A kézbőr ápolása:

1,8 ml.

9499 ,-  40872 NovAge

 35073 NovAge Intensive Age Defence

ProCeuticals Retinol Power cseppek 30 ml

pattanáskezelő emulzió 30 ml

öregedésgátló kézkrém SPF 25 50 ml 59,98/ ml

5299 ,-  34508 NovAge bőr

2999 ,-  37607 Hidratáló kesztyű

7499 ,-  40878 NovAge ProCeuticals 6%
AHA hámlasztó oldat 30 ml 8499 ,-  41563

zsírosodását kiegyensúlyozó kezelés

mobiltelefon-érintő funkcióval Anyaga: pamut,

NovAge ProCeuticals Niacinamide & Cica

4299 ,-

(93% egyetért, 28 nap után)1)
1)

 45252 NovAge Advanced

15 ml
104

Készülék mérete: 15,8x5,8x5,8 cm; anyaga: ABS.
Tisztítófej átmérője: 4,77 cm; anyaga: PP, nejlon sörték.
Radírozófej átmérője: 5 cm; anyaga: PP és szilikon. Fém
masszírozófej mérete: 6,1x5 cm; anyaga: PP és
rozsdamentes acél.

29915 16499 ,-

45253 5499 ,-

C SÖ K K E N T I A Z
EGY E N E T L E N
P I GM E N TÁC I Ó
M EGJ E L E N ÉS É T

NovAge Advanced szérum nyakra és

 SkinPro Sonic 3 az 1-ben arctisztító és
masszírozó készülék

15 ml

(97% egyetért, 28 nap után)1)

3199 ,-  33490 NovAge Intense

arcmaszk 50 ml 149,98/ ml

• BŐRKISIMÍTÓ
hatású szilikon
radírozófej



V I L ÁG OSA B B
M EGJ E L E N ÉS Ű B Ő R

Skin Recharge regeneráló éjszakai



 NovAge 24 h pattanások kialakulását szabályozó
kezelés

(INCI: aszkorbinsav)



1299 ,-

• ÉLÉNKÍTŐ
fém masszírozófej

10%
tiszta C-vitamin



45276 1899 ,-



CÉLZOTT ÁPOLÁS

B Ő R P RO B L É M A : H I P E R P I G M E N TÁC I Ó VAGY M ÁS E L SZ Í N E ZŐ D É S,
EGY E N E T L E N B Ő R TÓ N US

elasztán, fémezett rost. Mérete: 18,8x12,9 cm.

A C S O DÁ L ATO S B Ő R 5 É V É N E K Ü N N E P L É S E

Ajánlott életkor

1599 ,-

Bio-Cellulose fátyolmaszk 26 ml

3299 ,-

4-hetes intenzív
ápolás (nyiss ki
egy új tégelyt
minden héten)

A hiperpigmentációra hat, egységesebbé és
ragyogóbbá teszi a bőr tónusát. Friss C-vitamin
innovatív csomagolásban a hatékonyság és az
eredményesség érdekében. 1 tégely hetente.
Bőrgyógyászatilag és vásárlók által tesztelt.
4x7 ml/0,2 fl.oz.

40874 16999 ,-

12999 ,-
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Hatékony védelem a napsugarakkal szemben!



Gyermekek érzékeny
bőrének erős védelme
a napsugárzással
szemben

 Sun 360 krém
érzékeny bőrre testre és
arcra SPF 50+ nagyon
magas fényvédelemmel

 Sun 360 napozó krém
gyermekeknek testre +
arcra SPF 50 magas
fényvédelemmel

50 ml 59,98/ ml

125 ml 35,99/ ml

35760 4199 ,-

34896 5999 ,-

2999 ,-



Intenzív hidratálást
nyújt hyaluronsavtartalmának
köszönhetően

1499 ,-
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Könnyű, nem zsírosodó
formula, azonnal a bőrbe
szívódik, nem hagy
fehér foltot.
 Sun 360 napvédő lotion
testre + arcra SPF 30
magas fényvédelemmel

Stílusos megjelenés és a szem védelme
a napsugarakkal szemben. Anyaga: PC,
rozsdamentes acél, vörösréz, nejlon,
cinkötvözet. Egy méret.

150 ml 9,99/ ml

125 ml 27,99/ ml

42214

35759 2199 ,-

34890 4599 ,-

2999 ,-

 Sun 360 napozás utáni

zselé testre és arcra

1499 ,-

SPF

TUDTAD?

3599 ,-

34898 2199 ,-

 Amore Unisex napszemüveg

SZENNYEZŐDÉS
ELLENI VÉDELEM

Praktikus méret, stiftes
kialakítás - védelem
menet közben is.

34899 5199 ,-

folyadék arcra és testre

NŐKNEK ÉS
FÉRFIAKNAK

50

8g

100 ml 14,99/ ml

Hűsíti és hidratálja
a bőrt napozás után



 Sun 360 napvédő stift
testre + arcra SPF 30
magas fényvédelemmel

 Sun Zone önbarnító



• Nagy mértékben vízálló és
ellenáll az izzadásnak ∆

4499 ,



• Praktikus, többfunkciós védelmet
nyújtó napozó spray könnyű,
száraz textúrával, amely selymes
érzetet kelt a bőrön.

BŐRÁPOLÁS

LIMITÁLT KIADÁS

Napvédelem érzékeny
bőrre és intenzív
napsugárzás esetén.
Praktikus méret,
utazáshoz is ideális.

3499 ,-

Klinikai vizsgálatok alapján.

ÚJ!

∆

Stílusosan, minden alkalommal!

A bőröregedés akár
95%-áért a káros
napsugarak a felelősek.
Ezért mindig legyen nálad
napvédő krém, és két
óránként ismételd
meg használatát!
 Sun 360 napvédő száraz permet
testre + arcra SPF 50 magas
fényvédelemmel

100 ml 32,99/ ml

34891 5199 ,-

3299 ,-
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• Használd a smink,
a napvédő krém
és a mindennapi
szennyeződések
eltávolítására, hogy
tisztább, üdébb és
ragyogóbb legyen a bőröd.



• A rosttartalmú sörték
gömbszerű kialakításának
köszönhetően az arc
masszírozásához is ideális

 Arctisztító kefe

Mérete: 4,5x2,5 cm.
ELTÁVOLÍTJA
A SMINKET

ELTÁVOLÍTJA
TISZTÍTJA
A SZENNYEZŐDÉSEKET A PÓRUSOKAT

• Az innovatív tároló
szárazon tartja az
arctisztító párnákat

38679 1599 ,-

1299 ,-

NORMÁL BŐRRE

POST-CONSUMER
FOGYASZTÓI
SZILIKONMENTES
BIOLÓGIAILAG
SILICON FREE
BIODEGRADABLE
RECYCLED PLASTIC
ÚJRAHASZNOSÍTOTT
LEBOMLÓ
FORMULA
FORMULA
MŰANYAG*
*Csak a palackok esetében.



Fokozd bőröd
hidratáltságát!
Szerencsés vagy, ha normál bőröd van! Ne
feledd, a normál bőr is ápolást igényel. Mi
a legfontosabb? Igen, a hidratálás! Ehhez ideális
az organikus aloe vera és a szuper összetevő,
a kókuszvíz kombinációja. A tökéletes páros
az arcbőr frissességének és
ragyogásának fokozására!



Tonizálja, ápolja
és frissíti a bőrt

Csökkenti a pórusok
méretét és radíroz

 Love Nature hidratáló
arckrém organikus aloe
verával és kókuszvízzel

BŐRÁPOLÁS

Mminden korosztály
számára

Az arctisztítás új kelléke

Csökkenti
a fáradtság jeleit

50 ml 21,98/ ml

34821 1599 ,-

1099 ,-





 Love Nature frissítő
arctisztító krém organikus
aloe verával és
kókuszvízzel

125 ml 7,99/ ml

34819 1499 ,-

999 ,-

• Körülbelül 35 darab
vattakorong tárolására
alkalmas, fürdőszobád
dísze lesz.

 Love Nature frissítő
arctonik organikus aloe
verával és kókuszvízzel

150 ml 6,66/ ml

34820 1499 ,-

999 ,-

 Vattakorong-

tartó



Mérete: 8,7x7,65 cm.


9522 1399 ,-

999 , Arctisztító

párnák

40 darab.

17964 699 ,-

599 ,108

FŐ ÖSSZETEVŐK

Segít a smink
eltávolításában
a bőr kiszárítása
nélkül



ORGANIKUS ALOE VERA
ÉS KÓKUSZVÍZ
Az aloe vera segít a bőr
hidratáltságának megtartásában,
a kókuszvíz segít a bőr hidratálásában
és frissességének fokozásában.

 Love Nature frissítő
2 az 1-ben arcmaszk és
arcradír organikus aloe
verával és kókuszvízzel

 Love Nature frissítő
szemkörnyékápoló krém
organikus aloe verával
és kókuszvízzel

34822 1699 ,-

35590 1499 ,-

75 ml 15,99/ ml

Azonnal hidratál és frissít

1199 ,-

15 ml

999 ,-
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Üdvözöld üde, matt bőrödet
Minden
korosztály számára

Bőröd gyengéd ápolása



BŐRÁPOLÁS

SILICON FREE
BIOLÓGIAILAG SZILIKONMENTES
BIODEGRADABLE
FORMULA
LEBOMLÓ
FORMULA



ZSÍROS BŐRRE
Minden korosztály számára





Segít a bőr
könnyed
hidratálásában
és mattításában.

 Love Nature stiftes
pattanáskezelő organikus
teafával és lime-mal

4,5 g

34855 1849 ,-

ZSÍROS BŐRRE



Növényi tanninokban gazdag,
amelyek hatékonyan tisztítják
a bőrt és visszaadják egyensúlyát.





TEAFA ÉS LIME
A tökéletes páros zsíros bőrre. A teafából nyert
olaj antibakteriális tulajdonságának
köszönhetően segít a pattanásos bőr
ápolásában, a lime tonizálja és mattítja a bőrt.

 Love Nature tisztító
2 az 1-ben arcmaszk
és arcradír organikus
teafával és lime-mal

75 ml 22,65/ ml

Gyengéden habzó zselé,
amely eltávolítja a sminket és
a szennyeződéseket, segít
a pattanások kialakulásának
szabályozásában,
szalicilsavval.

 Love Nature tisztító

arclemosó organikus teafával
és lime-mal

110

Segít a bőr
tonizálásában, a pórusok
összehúzásában, a bőr
tisztításában és
frissítésében.

 Love Nature mattító

arcápoló lotion organikus
teafával és lime-mal

arctonik organikus teafával
és lime-mal

50 ml 21,98/ ml

150 ml 6,66/ ml

34841 1499 ,-

34845 1599 ,-

34843 1499 ,-

1099 ,-

999 ,-

MINDEN BŐRTÍPUSRA
GRÁNÁTALMA ÉS SZŐLŐ
Szuper gyümölcs duó a bőr ápolására.
A gránátalma segít a bőrsejtek
megújulásában, az antioxidánsokban
gazdag szőlőmagkivonat véd
a szabadgyökök káros hatásaival
szemben és segít a bőr revitalizálásában.



 Love Nature agyagos
arcmaszk bojtorjánnal

 Love Nature tisztító

125 ml 7,99/ ml

999 ,-

Minden korosztály számára

35576 1699 ,-

 Love Nature tisztító

arcápoló olaj organikus
teafával és lime-mal

10 ml

34849 1849 ,-

10 ml

32635 429 ,-

199 ,-

NARANCS ÉS ZAB
A narancsból nyert kivonat olyan, akár egy
antioxidáns koktél bőrre. Segít a tonizálásában
és revitalizálásában. A természetes zabkivonat
segít a bőr hidratálásában és nyugtatásában.

 42135 Love Nature Antioxidant fátyolmaszk minden bőrtípusra 24 ml
1099 ,-  42134 Love Nature Vitality fátyolmaszk minden bőrtípusra 24 ml 1099 ,-

BÁRMELY FÁTYOLMASZK

649 ,-

111

A KORAI BŐRÖREGEDÉS JELEI

VÉDELEM NAPONTA A KORAI
BŐRÖREGEDÉSSEL SZEMBEN
Tápanyagok ereje a feszesebb,
rugalmasabb bőrért

Szemkörnyékápoló krém
Azonnal hűsíti, halványítja a bőrt,
csökkenti a duzzadtságot és sötét
karikák megjelenését a vérkeringést
fokozó eszcinnel.

Az Age Revive arcápolók segítenek a bőröregedés jeleinek
csökkentésében és a bőr szépségének fokozásában, bármely életkorban!
A Svédországban őshonos növények felhasználásával szakértőink
megalkották tápanyagok és természetes eredetű technológiák megfelelő
egyensúlyát a bőröregedés 8 legfőbb jelének csökkentésére.
Az arcápolók segítenek a bőr egészségesebb megjelenésének
elérésében és a környezet káros hatásaival szembeni védelmében.

Nappali krém SPF 15
Segít a ráncok, a finom vonalak, valamint
a pigmentfoltok megjelenésének csökkentésében,
védi a bőrt az UV-károsodásokkal és korai
bőröregedéssel szemben, vörös
ribiszkéből nyert flavonoidokkal.

ÚJ!






Szérum
Azonnal segít a bőr
feszességének
fokozásában, és
akár 8 órán át tartó
hidratáltságot nyújt
hyaluronsavval
és C-vitaminnal.

Fókuszban a Multi Renewal8
Technológia:

Közönséges nyírből nyert ásványi
anyagok, cukrok és AMINOSAVAK
SEGÍTENEK a pigmentfoltok
megjelenésének csökkentésében

Borsóból nyert polipeptidek
segítenek a korai bőröregedéssel
szembeni védelemben, a bőr
megújításában és hidratálásában
Homoktövisből nyert növényi
szterolok esszenciális
zsírsavakkal segítenek a bőr
védekezőképességének
megújításában

Éjszakai krém
Segít a bőr
megújításában,
hidratálásában
és táplálásában,
lenmagolajból
származó Omega-3
és -6 zsírsavval.



A MULTI RENEWAL8
összetevő segít a bőr feszességének
és rugalmasságának javításában
A POLLUPROTECT
természetes, bőrvédő polimereket
tartalmaz, segít a korai
bőröregedéssel, a káros
szennyeződésekkel és a környezet
hatásaival szembeni védelemben.
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BŐRÁPOLÁS

35

év fölött

 Optimals Age Revive
szemkörnyékápoló krém

 Optimals Age nappali
krém SPF 15

 Optimals Age Revive
éjszakai krém

 Optimals Age
Revive szérum

15 ml

50 ml 45,98/ ml

50 ml 45,98/ ml

30 ml

42550 3199 ,-

42548 3399 ,-

42549 3399 ,-

42551 3799 ,-

1899 ,-

2299 ,-

2299 ,-

2499 ,-
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FÓKUSZBAN A MOISTURELOCKIN
TECHNOLÓGIA:

Szérum

ÚJ!
Nappali krém

Hosszan tartó hidratáltságot
nyújt mattító hatással. C-vitamin
tartalma segít a bőr környezeti
hatásokkal szembeni védelmében.

Klinikailag igazoltan
azonnali, akár 24 órás
hidratáltságot nyújt.
Áfonyából nyert
cukrokat tartalmaz.

Gazdag vagy könnyű - melyik
krémet választod?

A shea vaj segít a bőr
védekezőképességének
regenerálásában, a bőr védelmében és
ápolásában. A természetes eredetű
hidratáló összetevők mágnesként
hatnak, segítenek a bőr
nedvességtartalmának megtartásában.



ÚJ!

Az új Optimals Hydra Range termékcsaládból
gazdag és könnyű textúrájú hidratáló arcápolók
közül választhatsz. Melyik az ideális számodra?
A könnyű, zselés textúrájú krém frissítő, mattító
hatást nyújt, tökéletes választás zsíros/kombinált
bőrre a melegebb hónapokban.
A gazdag textúrájú, tápláló hatású krém
ideális választás száraz érzékeny bőrre,
vagy hűvösebb napokon.

BŐRÁPOLÁS

DEHIDRATÁLT/SZÁTAZ BŐRRE

A gazdag éjszakai krém

segít a bőr védekezőképességének
erősítésében és mély táplálásában az
éjszaka folyamán. Szelídgesztenyéből
nyert tanninokat tartalmaz.

SZKENNELD BE A TELJES
OLDALT AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATÁVAL, ÉS TUDJ
MEG TÖBBET AZ OPTIMALS-RÓL



A gazdag nappali krém

nyugtatja a bőrt, fokozza komfortérzetét.
Segít a száraz, érzékeny bőr
hidratálásában. Formulája E-, C-,
B3-, B5- és B6-vitamint tartalmaz.

Könnyű, zselés
éjszakai krém,
Szemkörnyékápoló
krém
Hidratálja, frissíti
és élénkíti a fáradt
megjelenésű bőrt
a szemkörnyéken.
Komlóból nyert
nyugtató
tanninokkal és
fenolsavakkal.

 Optimals Hydra

Radiance Light
nappali krém
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 Optimals Hydra

 Optimals Hydra
Radiance szérum

Radiance
szemkörnyékápoló
krém

segít a bőr
hidratálásában
és fényességének
kiegyensúlyozásában.
Formulája vízből
nyert ásványi
anyagokat tartalmaz.

 Optimals Hydra

Radiance Light
éjszakai krém

50 ml 35,98/ ml

30 ml

15 ml

50 ml 35,98/ ml

42580 2999 ,-

42567 3699 ,-

42566 2499 ,-

42587 2999 ,-

1799 ,-

2399 ,-

1699 ,-

1799 ,-

A MOISTURELOCKIN TECHNOLÓGIA
segít a hidratáltság fokozásában és
a bőr védekezőképességének
védelmében
TERMÉSZETES, SVÉDORSZÁGBAN
ŐSHONOS NÖVÉNYEKBŐL NYERT
ANTIOXIDÁNSOK:
sarkvidéki illatos rózsásvarjúhájból,
barna-zöld algából, hamvas
szederből és hangából nyert
kivonatokkal segít a szabadgyökök
semlegesítésében.
POLLUPROTECT TECHNOLÓGIA
Természetes polimereket tartalmaz,
segít a bőr a káros
szennyeződésekkel és a környezet
hatásaival szembeni védelmében.



A SZOMJAZÓ BŐR
HIDRATÁLÁSA
Formulája hidratálja,
komfortosabbá teszi
és védi a bőrt.
Fokozd bőröd hidratáltságát
és komfortérzetét az Optimals

Hydra Radiance arcápolókkal,
amelyek tápanyagok megfelelő
egyensúlyát tartalmazzák
természetes eredetű technológiával
és a szennyeződésekkel szembeni
védelemmel a hidratált,
ragyogó bőrért.

 Optimals Hydra Radiance
Rich nappali krém

50 ml 35,98/ ml



42588 2999 ,-

1799 ,-

 Optimals Hydra Radiance
Rich éjszakai krém

50 ml 35,98/ ml

42589 2999 ,-

1799 ,-
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Töltsd le az Oriflame App-ot,
hogy még több információhoz
juthass!
AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATA EGYSZERŰ:

Töltsd le az
Oriflame App-ot
telefonodra:

Keresd a szkennelés
ikonját a katalógusban
és az Oriflame App
jobb felső sarkában

Tartsd a telefonodat
az oldal fölé úgy,
hogy befedje a teljes
katalógus oldalt.

AKÁR

CSAK
ONLINE!

-60%
ENGEDMÉNY

Még több nagyszerű
ajánlat hullámzik feléd

hu.oriflame.com/online-exclusive
vagy

Egy nagyon
különleges termék
vár rád, és az ára
több, mint vonzó!
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Szkenneld be a teljes oldalt
az Oriflame APP használatával
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Ahogy a tenger hullámai simává
mossák a kavicsokat, úgy segít
az Optimals testápoló zselé
a vérkeringés
serkentésével a bőr
simaságának
fokozásában.

EBBEN AZ
ÉVBEN
A LEGJOBB
ÁRON

• Feszesíti, simábbá és
tónusosabbá teszi a has
és a mell területét.
• Segít megakadályozni
a bőr rugalmasságának
további csökkenését.

EBBEN AZ ÉVBEN A LEGJOBB ÁRON

Egy lépéssel közelebb bőröd
simaságához

HASZNÁLATA

Vidd fel a has és a mell
bőrére reggel és este,
a hatékonyság fokozására.

TESTÁPOLÓ ZSELÉ
HASR A ÉS MELLRE
CSAK

FŐ ÖSSZETEVŐ

KOFFEIN
A koffeinkivonat serkenti
a vérkeringést és segít
csökkenteni a cellulit
megjelenését.
Hatására simábbnak
és tónusosabbnak
látszik a bőr.
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 ptimals testápoló zselé hasra és mellre
O

Kiváló hatékonyságú testápoló zselé speciális formulával, hogy
a has és a mell bőre simább, feszesebb és tónusosabb legyen.
Segít megakadályozni a bőr rugalmasságának további
csökkenését. TargetShape-komplexszel. 125 ml 9,59/ ml

31983 3099 ,-

1199 ,119

A nyári időszak negatív
hatással lehet a láb bőrére.
Kezdd a napot a lábbőr
hidratálásával, és fejezd
be intenzív ápolásával.

FŐ ÖSSZETEVŐK

A természetes
avokádó-kivonat és az
aloe vera levéléből
nyert lé regenerálja és
hidratálja a bőrt, segít
fiatalos megjelenésének
megőrzésében.




EBBEN
AZ ÉVBEN
A LEGJOBB
ÁRON

JUMBO!
150 ml

FŐ ÖSSZETEVŐK

A természetes
árnikakivonat és
a jojobaolaj fokozza
a bőr rugalmasságát,
segít nyugtatásában
és védelmében.
 Feet Up Comfort

hidratáló éjszakai
lábkrém

HASZNÁLATA

Vidd fel a lábkrémet
bőséges mennyiségben
a lábbőrre este, hogy az
reggelre puhább legyen.
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EBBEN AZ ÉVBEN A LEGJOBB ÁRON

Megérdemelt
ápolás és
szeretet!

HASZNÁLATA

Masszírozd alaposan
a lábfej tiszta bőrébe.

Intenzíven hidratáló lábkrém
természetes avokádó- és aloe
vera-kivonattal. Puhábbá teszi
és nyugtatja a lábbőrt az
éjszaka folyamán. 150 ml
5,33/ ml

34935 2499 ,-

 Feet Up Comfort
bőrpuhító lábkrém

Gyönyörködj lábbőröd
puhaságában és
hidratáltságában
a kondicionáló hatású,
természetes árnika- és
jojobakivonatot tartalmazó
krémmel. Használd
mindennap, hogy a lábbőr
hidratált legyen a zsírosság
érzése nélkül. 150 ml 5,33/ ml

BÁRMELY 150 ML-ES
LÁBÁPOLÓ KRÉM
CSAK

799 ,-

32369 2499 ,121

A frissesség és a hidratáltság hűsítő
érzése a bőrödön a nyári napokon.

EBBEN
AZ ÉVBEN
A LEGJOBB
ÁRON

Táplálja a hajat,
élénkíti a bőrt






Megújítja és védi a bőrt

North For Men SubZero,
formulájában sarkvidéki
összetevőket és élénkítő
elektrolitokat tartalmazó
Arctic Pro Defence
technológiával a tökéletes
frissességért és kondícióért.
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 North For Men SubZero

A hidratáló zselé
megőrzi a bőr
hidratáltságát és
hűsítő érzést nyújt
frissítő mentollal.

 North For Men SubZero
sampon és tusfürdő 2 az 1-ben

 North For Men Subzero
2 az 1-ben hidratáló zselé

A hűsítő North For Men SubZero
szappan egyedülálló sarkvidéki
összetevőket és elektrolitokat
tartalmaz, amelyek hatékonyan tisztítják
és frissítik a bőrt. Arctic Pro Defence
technológia svéd bojtorjángyökérrel és
sarkvidéki frissességű mentollal a hűsítő
hatásért. Bőrgyógyászatilag tesztelt.
100 g 3,99/ g

szappan

Táplálja a hajat és a bőrt, akár 24 órán át
tartó hidratálást nyújt1). Arctic Pro
Defence technológiával és élénkítő
elektrolitokkal a kondicionált és
hidratált hajért és puha bőrért, hűsítő
hatásért. Bőrgyógyászatilag tesztelt.
Klinikailag férfiak számára fejlesztve.
1)
Vásárlók bevonásával végzett,
szubjektív fogyasztói véleményfelmérés
alapján. 250 ml 3,40/ ml

Azonnal a bőrbe szívódó, arcápoló
hidratáló zselé, amely akár 24 órán át tartó
hidratáltságot nyújt†. Sarkvidéki Arctic Pro
Defence Technológiája antioxidánsokat és
bőrmegújító elektrolitokat tartalmaz,
amelyek fokozzák a bőr hidratáltságát,
egészségesebbé teszik a megjelenését,
revitalizálnak és hűsítenek
Bőrgyógyászatilag tesztelt.
†
Klinikai vizsgálatok alapján. 50 ml 15,98/ ml

35887 689 ,-

35878 1699 ,-

35877 1599 ,-

399 ,-

849 ,-

EBBEN AZ ÉVBEN A LEGJOBB ÁRON

Frissesség, időjárástól
függetlenül

799 ,123

A nyári napokon is szeretnénk, ha
üde lenne arcunk megjelenése.
Ehhez válassz természetes
hatású sminket... és ezalól
a szemöldök sem kivétel!
2 extra puha, ásványianyagtartalmú, púderes árnyalat,
minden szemöldökszínhez
tervezve. Könnyen
eldolgozható és alkalmazható,
természetes, bársonyos-matt
hatást eredményez.

Bámulatos szemöldök
3 lépésben!

EBBEN
AZ ÉVBEN
A LEGJOBB
ÁRON

1. V
 álaszd ki a hozzád illő
árnyalatot, vagy keverd
és dolgozd össze a kettőt.

2. Vidd fel a púdert apró
mozdulatokkal az ecsetet
használva a természetes
szőrnövekedés
irányában.

EBBEN AZ ÉVBEN A LEGJOBB ÁRON

Nyári smink - csak
természetesen!

3. Simítsd a viaszt
a szemöldökre
rövid, felfelé irányuló
mozdulatokkal.

SZEMÖLDÖKSZÉPÍTŐ
KÉSZLET CSAK

A puha, krémes viasz könnyű és
egyenletes felvitelt biztosít,
hangsúlyozza és rögzíti
a szemöldök árnyalatát és formáját.
 he ONE szemöldökszépítő készlet
T

Precíz, ecsetes
applikátorokkal a kívánt ív
és forma eléréséhez.
34513 Universal
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Formáz, hangsúlyoz és rögzít, akár egy profi - könnyedén és
precízen - ez a minden az 1-ben szemöldökszépítő készlet!
Két extra puha, púderes árnyalata könnyen a szemöldökbe
dolgozható, természetes hatást nyújt. A krémes viasz még
jobban kiemeli és tartósabbá teszi az eredményt. 3 g

1599 ,-

2799 ,-
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38761 Bright Fuchsia

38753 Coral Red

38743 Peach Nude

KRÉMES TEXTÚRA

38750 Deep Red

Meríts ihletet a vibráló
nyár energiájából,
és válaszd ki
kedvenc színeidet
az évszakban!

•É
 lénk pigmentek
a gazdag
szín-fedésért
• Creamcomfort
komplex a puha
textúráért,
a csodás és
kényelmes fedésért

EBBEN
AZ ÉVBEN
A LEGJOBB
ÁRON

Töltsd le az
applikációt
INGYENESEN
a Google Play
áruházból vagy
az App Store-ból
a virtuális smink
élményért!

OnColour
Cream ajakrúzs

A modell sminkje: OnColour
Cream ajakrúzs 38753 Coral Red.
38742 Blush Nude

38743 Peach Nude

38745 Cinnamon Beige

38746 Rose Chocolate

38750 Deep Red

38751 Cranberry Red

 nColour Cream ajakrúzs
O

1499 ,-
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38756 Rosy Pink

38757 Cold Blush

38758 Bright Pink

38759 Punch Pink

38761 Bright Fuchsia

ONCOLOUR CREA M
A JAKRÚZS CSAK

38753 Coral Red

Élvezd az életet egy fantasztikus ajakrúzzsal! Ez a krémes ajakrúzs
pazar színekben pompázik a bézstől a liláig. Minden árnyalat
pigmentekben gazdag Vibrant Pigment Blend összetevőt tartalmaz,
így tökéletes színhatást nyújt minden alkalommal. Az ÚJ OC Bullet
kialakítás és a CreamComfort Komplex könnyed, puha fedést,
csodálatos színhatást és kényelmes viseletet eredményez. 4 g

38755 Apricot Coral

EBBEN AZ ÉVBEN A LEGJOBB ÁRON

A nyár
árnyalatai
ajkaidon

699 ,-

38778 Vintage Mauve
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EBBEN AZ ÉVBEN A LEGJOBB ÁRON

PRÓBÁLD KI!

Dörzsöld meg itt, és
fedezd fel az illatot!

EBBEN
AZ ÉVBEN
A LEGJOBB
ÁRON



PRÓBÁLD KI!

Nyári illatkaland

 Be The Wild Legend Eau de Toilette

FÁS, AROMÁS
fekete bors , levendula , ámbrás
illatjegy

Egy férfias illat olyan férfiaknak, akik ösztöneik
szerint cselekszenek és a saját útjukat járják.
A fejjegyben az ámbra dominál, utat adva
a fekete bors fűszeres aromájának és a levendula
érzékiségének egy karizmatikus, izgalmas illatot
alkotva. 75 ml 43,99/ ml

34471 6899 ,MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ
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3299 ,-

Fedezd fel az illat érzékiségét
és különleges kisugárzását,
amely gondolatban mesés
tájak felé repít, ha ezt viseled.

Dörzsöld meg itt, és
fedezd fel az illatot!

 On The Edge Eau de Toilette

Az On the Edge a nőies bőr aromájával
egyszerre merész, vagány, lázadó,
ugyanakkor rendkívül csábító. Viselője
határozott személyiségére utal az üveg
szikladarabhoz hasonló megjelenése. 50 ml
59,98/ ml

KELETIES, FÁS,
ÁMBRÁS
narancs , fekete ibolya ,
nőies bőr

33963 6899 ,-

2999 ,-

MAGAS ILLAT KONCENTRÁCIÓ
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EBBEN
AZ ÉVBEN
A LEGJOBB
ÁRON

KELETIES, CITRUSOS,
VIRÁGOS
narancs
vanília , vörös liliom , borostyán

A Balti-tenger glóriaként ragyogó borostyánja
ihlette érzéki illat a titokzatosság auráját vonja
viselője köré.

NAGYON MAGAS ILLAT
KONCENTRÁCIÓ

EBBEN AZ ÉVBEN A LEGJOBB ÁRON

Titokzatos, akár a tenger mélysége

PRÓBÁLD KI!

Dörzsöld meg itt, és
fedezd fel az illatot!

A MBER ELIXIR
MYSTERY CSAK

3999 ,130

 mber Elixir Mystery Eau de Parfum
A

Mutasd meg a benned rejlő érzékiséget. Az Amber
Elixir Mystery egyszerre nőies, titokzatos és
szenvedélyes. Illatát a Balti-tenger ékköve,
a borostyán ihlette. Szépségét és ragyogását a vörös
liliom teszi teljessé. 50 ml 79,98/ ml

35681 9299 ,-

FŐ ILLATJEGYE
Az egzotikus, bársonyos tapintású vörös
liliom adja meg az Amber Elixir Mystery
érzéki tónusát, a titokzatosság és a luxus
érzését nyújtja.
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Frissítő citrom
és verbena:
a nyári napokat
idézik
A citrom és a verbena zamatos aromája a nyár
frissességét hozza el a mindennapokba, egész évben.

Luxus testápolók természetes esszenciális
olajokkal
Tisztának és hidratáltabbnak érezhető kézbőr1)
Hatására selymesen sima és puha lesz a kézbőr1)
1)

Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

 Essense & Co. folyékony szappan citrommal és verbenával

Hidratáló folyékony szappan a citrom és a verbena élénkítő aromájával.
Gyengéd formulájának köszönhetően mindennapi használatra ideális.
Bőrgyógyászok által tesztelt. 300 ml 7,33/ ml

31850 2199 ,132



ESSENSE & CO.
CITROM & VERBENA

FOLYÉKONY
SZAPPAN

1299 ,HA MEGVÁSÁROLOD BÁRMELY TERMÉKET
A 96-131. OLDALAKRÓL
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A FEHÉRSZARVASGOMBA-KIVONAT

Észrevehetően fiatalosabbnak látszó
bőr, akár 14 éjszaka alatt1)

2799 ,-

40

év fölött

RÁNCTALANÍTÓ
HATÁSÚ

Minden bőrtípusra

A VALÓDI GYÉMÁNTPOR



BELÜLRŐL
FOKOZZA
A BŐR
RAGYOGÁSÁT

BŐRFIATALÍTÓ HATÁSÁT

A SEJTEK
SZINTJÉN
FEJTI KI

 Koncentrált sejtmegújító éjszakai
kezelés gyémántporral

Éjszakai kezelés, amely regenerálja a bőrt, fokozza
ragyogását és megújítja a bőr felszínét. Használd
minden este lefekvés előtt. 30 ml

18437 7199 ,Vásárlók bevonásával végzett, szubjektív fogyasztói véleményfelmérés alapján.

1)
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2021-BEN

2799 ,-

provence-i barack , fehér
frézia , mósusz

BÁRMELY TERMÉK

999 ,-

code 136765.1

 42504 Amber Elixir testápoló krém

4,00/ ml

HU

 31781 Giordani Gold Essenza testápoló krém

info@oriflame.hu

 42885 Eclat Femme Weekend testápoló krém

Copyright ©2021 Oriflame Cosmetics AG
Címünk: Oriflame Hungary Kozmetika Kft.
1082 Budapest, Futó utca 47-53.
Tel.: +36 1 450 3939

 42509 Love Potion testápoló krém

email:

A LEGJOBB
ÁRON

gyömbér , kakaóvirág ,
csokoládé




250 ml

borostyán , heliotrop ,
mandarin

www.facebook.com/oriflame20

kalábriai bergamott , narancsvirágos
luxus esszencia , toszkán fa

instagram.com/oriflamehungary_official

Próbáld ki az
illatot, és tekintsd
meg ajánlatunkat
a 78. oldalon!

youtube.com/oriflamehungary

www.twitter.com/oriflame





