BUĎ KRÁSNA,
ŠTÝLOVÁ
A ZDRAVÁ
S ORIFLAME!
Beauty by Sweden
Program platí počas určitých katalógových kampaní. Platnosť programu si môžete overiť na www.oriflame.sk.
Vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok a ponuky produktov v programe.

Exkluzívna ponuka bestsellerov!

Nakúpte si v 3 po sebe idúcich katalógových kampaniach produkty, za ktoré získate 60 BB (bonusových bodov)
a môžete si k nim kúpiť aj bestsellery Oriflame za exkluzívne ceny!

633791 SADA BESTSELLEROV 1

Nakúpte
v 1. katalógovej
kampani za

Jemný zázračný balzam

Kultový a legendárny produkt Oriflame obsahuje prírodný včelí vosk
a vitamín E, je vhodný na suché pery a suchú popraskanú pokožku.
Jemne ju hydratuje, vyživuje, upokojuje a chráni.

60 BB

a získate

+ Špirála The ONE WonderLash 5v1 Čierna

LEN ZA

2,49 €
PC/4 BB
13,80 €

Špirála 5v1 s 3D kefkou, ktorá jednotlivé mihalnice od seba oddelí,
ešte viac ich nadvihne, predĺži a dodá im úžasný objem. Má ošetrujúce zloženie, ktoré mihalniciam dodá výživu.
+ Vzorka vône
+ Sprievodca dekoratívnou kozmetikou

633792 SADA BESTSELLEROV 2

Telové mlieko so sezamovým olejom a magnóliou
Love Nature
+ Sprchovací krém so sezamovým olejom a magnóliou
Love Nature

Rad Love Nature je plne biologicky rozložiteľný, jeho pílingy neobsahujú plastové pílingové čiastočky, v šampónoch nenájdete silikóny.
Všetky výťažky v produktoch Love Nature sú dopestované, zbierané
a spracovávané bez použitia chemických látok a pochádzajú z udržateľných organických fariem.
+ Vzorka mejkapu
+ Sprievodca vôňami

LEN ZA

2,49 €

633793 BESTSELLER MEDZI VÔŇAMI

PC/4 BB
12,80 €

Toaletná voda Eclat Femme Weekend
Nakúpte
v 3. katalógovej
kampani za

60 BB

a získate

LEN ZA

2,49 €
PC/4 BB
29,90 €

Temperamentná, zároveň však elegantná kvetinová ovocno-zelená vôňa.
Najprv vás očaria radostné iskrivé tóny šťavnatého bergamotu, červených ríbezlí a broskyne. Následne vás obklopia jemné akordy sviežej zelene, hlboké medové tóny ruže stolistej a korenisté tóny bielej frézie. Na
záver vás potešia neodbytné, zmyselné a pokojné akordy pižma a drevín.
+ Vzorka pleťového krému
+ Brožúra NovAge
V tomto programe sa môžete rozhodnúť a vybrať si v každom kroku darček alebo sadu vzoriek (90 ks) v taštičke len
za 2,49 €. Príklad: V 1. kroku sa rozhodnete pre sadu bestsellerov 1 za 2,49 €, v 2. kroku sa rozhodnete pre sadu vzoriek za 2,49 €, kód 121849 v hodnote 7€ (cca 90 vzoriek),
v 3. kroku sa rozhodnete pre bestseller medzi vôňami za
2,49 €. Cena 2,49 € je poradcovská a má hodnotu 4 BB.

Túto ponuku môžete využiť iba raz. Bonusové body ku všetkým produktom nájdete uvedené v každej objednávke a v cenníku Oriflame. 60 bonusových bodov predstavuje približne 43 eur.

SADA NAJOBĽÚBENEJŠÍCH PRODUKTOV
len za 29 € KC/ 23,20 € PC/ 32 BB

UŠETRÍTE AŽ

55 %
Kód sady:

633794

BEŽNÁ CENA 65 €

Každý nováčik* má nárok na jednu sadu. Získať ju môže počas prvých 3 kampaní v Oriflame. Sada obsahuje: Posilňujú lak na
nechty The ONE, Osviežujúci krém na nohy Feet Up Comfort, Prečisťujúci pleťový olej s organickým čajovníkom a limetkou Love
Nature, Antioxidačná textilná pleťová maska Love Nature, Hydratačný sprchovací krém Milk & Honey Gold, Hydratačný krém na
ruky Milk & Honey Gold, Čistiaci gél NovAge Supreme a Balzam na pery The ONE Lip Spa. Bežná cena: 65 €.
*Nováčik je každý poradca, ktorý je v Oriflame prvé 3 kampane od registrácie. Táto ponuka platí pre všetkých nováčikov bez ohľadu na to, či sú v programe Vitajte v Oriflame, alebo nie sú.

PREČO
ORIFLAME?

DÔVERYHODNOSŤ – Oriflame pôsobí na svetovom trhu už viac ako 50 rokov a na slovenskom už takmer 30 rokov.
PRÍRODNOSŤ – Oriflame rozumie prírode a naplno využíva overené a účinné prírodné a organické ingrediencie vo váš prospech.
PROGRESÍVNOSŤ – Oriflame spája to najlepšie z prírody s najnovšími vedeckými poznatkami a patentovanými technológiami a výsledkom
sú vysokokvalitné a bezpečné produkty, ktoré
vám prinášajú krásu, zdravie a osobitý štýl.
DOSTUPNOSŤ – Oriflame ponúka širokú škálu kozmetických produktov a doplnkov výživy,
ktoré sú vhodné a dostupné pre každého, pre
ženy, mužov a celú rodinu.

AKÉ SÚ VÝHODY REGISTRÁCIE?
–
–
–
–
–
–
–

zľava 20 % na všetky produkty, aj tie, ktoré sú aktuálne v akcii
online objednávanie z pohodlia domova
zaujímavé ponuky na celý sortiment Oriflame
zasielanie katalógov a emailov s exkluzívnymi online ponukami
informácie o novinkách a veľké možnosti vzdelávania sa a osobného rastu
tipy na starostlivosť o pleť, líčenie a zdravý životný štýl
môžnosť rozbehnúť svoj vlastný biznis

AKO SA ZAREGISTROVAŤ?

– zaregistrujte sa na www.oriflame.sk, ak máte poradcu, ktorý vás priviedol do
Oriflame, uveďte ho do registračného formulára ako sponzora
– prihláste sa do svojho účtu so svojím členským číslom, ktoré dostanete emailom
– objednajte si produkty a do 2 pracovných dní ich môžete mať
– s vašou prvou objednávkou dostanete aj štartovací balík s katalógom
– registráciou zároveň prispejete na dobrú vec – výťažok z vášho členského poplatku
(3 eurá) venuje Oriflame na slovenský charitatívny projekt Farebné nemocnice.
– v prípade, že potrebujete poradiť alebo pomôcť, kontaktujte poradcu, ktorý vás
zaregistroval do Oriflame

Adresa: Oriflame Slovakia s.r.o., Staromestská 3, 814 99 Bratislava, Infolinka: *1276 alebo 02 - 33056780, Web: www.oriflame.sk, E-mail: info@oriflame.sk

