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Ste pripravená očariť?



NOVINKA
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1 m  
Očarila ma  
Je to láska na prvý pohľad. 
Stačilo, aby nasledoval 
vôňu... a dôveroval svojim 
zmyslom. 

2 m 
Nedokážem odtrhnúť oči 
Konečne ju objavil – je to 
skutočná bohyňa, presne 
ako sľubovala vôňa.  

3 m 
Musím sa dostať bližšie 
Vôňa je čoraz intenzívnejšia. 
Putuje správnym smerom. 

4 m 
Kde si? 
To, čo cíti, mu dokonale 
poplietlo hlavu... Potrebuje 
zistiť, kto sa za tým skrýva. 

5 m 
Niečo čarovného je vo 
vzduchu 
Celý priestor sa naplnil 
magickou aurou. 
Priťahuje a dráždi jeho 
zmysly... 

POTVRDILO SA, ŽE ZANECHÁVA 
VOŇAVÚ STOPU AŽ 5 METROV OD VÁS 

AKORD SHINING STAR
Jeho úchvatné tóny priľnú k vašej pokožke  

a zanechajú nezabudnuteľný dojem. Všade okolo 
vás sa rozvinie aura opojných kvetov a vy budete 

žiariť ako skutočná hviezda.  

VSTÚPTE DO 
MAGICKÉHO 

SVETA

Predstavujeme vám Divine Exclusive, iskrivú 
a zvodnú parfumovú vodu v očarujúcom flakóne 

zdobenom krištáľmi Swarovski®.
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  Parfumová voda Divine Exclusive
Staňte sa skutočnou hviezdou s Divine 
Exclusive. Srdcom tejto luxusnej 
a zvodnej parfumovej vody je exkluzívny 
akord Shining Star – jeho žiarivé 
kvetinové tóny zanechajú očarujúci 
dojem všade, kam vstúpite. 50 ml  

38498   40,90 €

27,99 € 
CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A 
OBJAVTE PRODUKTY PRE 

ŽIARIVÝ VZHĽAD

Zažiarte ako hviezda! 

Objavte očarujúci svet DIVINE

VÔŇA AKO ŽIARIVÁ AURA 

Táto iskrivá parfumová voda 
vytvára vďaka exkluzívnemu 

akordu Shining Star  
a technológii Long Sillage 
podmanivú stopu všade 

okolo vás. Staňte sa 
skutočnou hviezdou  

a zanechajte 
nezabudnuteľný dojem!

NOVINKA

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

OVOCNÁ CHYPRE
lesné jahody, akord Shining Star, 

pačuli

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 



6 7

Vyberte si podkladovú bázu, ktorá najlepšie 
vyhovuje vašej pleti, alebo ich navzájom 
skombinujte pre dokonalý vzhľad

PODKLAD ŠITÝ NA MIERU

Farebná korekcia

Rozžiarenie

Zmatnenie

Aplikujte na denný krém a pred nanesením 
krycieho krému. Môžete pritom použiť 
prsty, špongiu alebo štetec na nanášanie 
krycieho krému.

•  Minimalizuje vzhľad rozšírených 
pórov a redukuje mastnotu. *

• Dlhotrvajúci matný efekt. *

BEZ PARFUMÁCIE, NEUPCHÁVA PÓRY .

• Zjemňuje a vyhladzuje  
jej štruktúru. *

• Zakrýva viditeľné  
nedokonalosti pleti. *

•  Rozjasňuje pleť a podporuje  
žiarivý vzhľad. *

•  Vyvažuje a zjednocuje 
nerovnomerný tón pleti. *

Skorigujte nedokonalosti  
a vytvorte si dokonalý podklad  

Podkladové bázy The ONE predstavujú 
kolekciu ultraľahkých krémových riešení 
špecifických problémov pleti. 
Profesionálne trio, ktoré zaručí 
dlhotrvajúci dokonalý vzhľad. 

Kúpte si akékoľvek  
2 produkty zo strán 6 - 9 

iba za 

4,99 €  
každý

S výťažkom  
z harmančeka, ktorý 

pleť upokojuje  
a vyvažuje Obsahuje extrakt  

z aloe vera pre 
lepšiu hydratáciu

Výťažok zo zeleného 
čaju minimalizuje 

nežiaduci lesk  
a mastnotu

* Spotrebiteľský test

 

 

 

KAŽDÁ 
PODKLADOVÁ 
BÁZA ZA

  Zmatňujúca 
podkladová báza  
The ONE
30 ml 

41972   9,90 €

  Rozjasňujúca 
podkladová báza  
The ONE
30 ml 

41973   9,90 €

  Zjednocujúca 
podkladová báza  
The ONE
30 ml 

41974   9,90 €

7,99 €

Zjednocujúca podkladová báza

Aplikujte na líca pre upokojenie 
začervenanej pleti

Rozjasňujúca podkladová báza

Použite  ju na rozžiarenie pleti

Zmatňujúca podkladová báza

Naneste na T-zónu pre redukciu 
mastnoty

POUŽITIE 

NOVINKA
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•  POD RÚŠKOM, NIE NA 
RÚŠKU: ZABRAŇUJE 
OTLÁČANIU MAKE-UPU 
PRI NOSENÍ RÚŠKA

•  ZAFIXUJE MAKE-UP AŽ 
NA 12 HODÍN, ABY SA 
NEROZTEKAL, NESTIERAL 
ANI NEUSADZOVAL  
V JEMNÝCH LINKÁCH  
A VRÁSKACH. *

•  IHNEĎ OSVIEŽUJE PLEŤ  
A VYTVÁRA DOJEM, 
AKOBY STE SA PRÁVE 
NALÍČILI. *

•  Sprej najskôr dôkladne 
pretrepte.

•  Pred aplikáciou zatvorte oči. 
•  Tvár sprejujte zo vzdialenosti  

20-25 cm, rukou pritom 
pohybujte do tvaru písmena X 
a následne písmena T. 

•  PLEŤ JE IHNEĎ NA POCIT 
HYDRATOVANÁ. *

Krása, ktorá 
pretrvá

Užite si až 12 hodín trvajúci svieži 
vzhľad vďaka fixačnému spreju 
The ONE, ktorý udrží váš make-up  
v perfektnom stave po celý deň.  
Už žiadne otláčanie, stieranie ani 
usádzanie v jemných linkách tváre.

Kúpte si akékoľvek  
2 produkty  

zo strán 6 - 9 
iba za 

4,99 €  
každý

  Fixačný sprej The ONE 
Make-Up Pro
45 ml 

44008   8,90 €

6,49 € 

*Spotrebiteľský test

POUŽITIE 

NOVINKA



RIGOROUS
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STANDARDS
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EXTRACTS
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Vieme, že chcete byť každý deň krásna a dokonale upravená. 
Ale ako všetky divy, ani vy nemáte času nazvyš. Preto vám 
ponúkame pár jednoduchých krokov, s ktorými si vytvoríte 
príťažlivé líčenie, aj keď práve nestíhate. Každá hviezda 

má svoj tajný trik, ako zažiariť!

ORÁMOVAŤ

ZVÝRAZNIŤ
Teraz vezmite špirálu  
a pričarujte mihalniciam 
maximálny objem i dĺžku. 
Vďaka intenzívnym 
čiernym pigmentom 
vyniknú vaše oči tak, že 
ich nikto neprehliadne! 

Trik spočíva v tom, že si 
orámujete nielen oči, ale  
aj mihalnice. Stačí viesť  
líniu trochu nižšie, v mieste 
rastu mihalníc.

Aby ste dodali očiam 
trendy mačací look, 
nakloňte špirálu pri 

nanášaní na stranu, smerom 
k vonkajšiemu kútiku oka. 

Vaše oči tým získajú jemne 
predĺžený tvar.

Dva kroky ku kráse
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ZVODNÝ POHĽAD 
FILMOVEJ HVIEZDY

  Ceruzka na oči  
Giordani Gold
1.8 g 

 7,80 €

4,99 € 

  Špirála Giordani Gold  
Iconic Grand
8 ml 

 11,70 €

6,49 € 

 

 

100% ZÁRUKA SPOKOJNOSTI Ak budete  
z akéhokoľvek dôvodu s výrobkom firmy 

Oriflame nespokojní, požiadajte do 14 dní svoju 
kozmetickú poradkyňu o vrátenie peňazí. 

Oriflame Slovakia, s.r.o. je hrdým členom 
Združenia priameho predaja na Slovensku.

Viac informácií o zásadách Oriflame 
súvisiacich s testovaním kozmetických 

produktov na zvieratách nájdete  
na www.oriflame.sk.

Spoluprácou s Rainforest Alliance, ktorá sa 
zasadzuje za ochranu dažďových pralesov, 

sme sa zaviazali tlačiť katalógy na papier  
zo zodpovedne spravovaných lesov. 

NAJVYŠŠIE 
BEZPEČNOSTNÉ 
NORMY

ZODPOVEDNÝ 
VÝVOJ
Sme rozhodnutí 
používať 
ingrediencie a 
materiály šetrné k 
prírode a prospešné 
pre vás.

Naše produkty 
prechádzajú 
bezpečnostnými 
testami a spĺňajú 
najvyššie štandardy.

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE EURÓPSKE 
NORMY 

PRÍSNE 
BEZPEČNOSTNÉ TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

NÁŠ TIP: 
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KRYTIE
Doprajte pleti bezchybný 
vzhľad s dlhotrvajúcim krycím 
krémom, ktorý vymaže všetky 
jej nedostatky. Vďaka SPF 15 
ju zároveň ochránite pred 
predčasným starnutím.

ROZJASNENIE
Vezmite niekoľko perličiek 
podľa vášho želania  
a vytvorte žiarivý tón 
presne na mieru vašej  
pleti a líčenia.

Vaša skutočná krása vychádza 
zvnútra. A s dokonalou pleťou 

budete žiariť ešte viac.

ROZJASNENÁ PLEŤ

Prejdite štetcom po perličkách 
a naneste púder na lícne kosti, 
dekolt a časti, ktoré chcete 
zvýrazniť. Kľúčom ku prirodzenej,  

extra sviežej pleti je nanášať 
rozjasňovač na správne 

miesta. Budú to presne tie, 
na ktoré najviac 
dopadá svetlo. 

  Dlhotrvajúci krycí 
krém s minerálmi 
Giordani Gold
30 ml 

 16,80 €

7,99 € 

  Rozjasňujúci guličkový púder 
Giordani Gold Frozen Beige
25 g 

34644   19,90 €

11,99 € 

  Rozjasňujúci guľôčkový 
púder Giordani Gold
25 g 

 18,50 €

9,99 € 

  Kabuki štetec Giordani Gold
Materiál: hliník, nylon. Rozmery: 6,5 x 2,7 cm. 

38956   10,90 €

6,29 € 

SOPEČNÉ MINERÁLY 
Pozostávajú z piatich hlavných 

minerálov a získavajú sa priamo  
z Etny. Sopečné minerály 

povzbudzujú a revitalizujú pleť,  
a zároveň pôsobia proti  

jej starnutiu.
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34547 Subtle Rose

NÁŠ TIP: 
POUŽITIE 

31805 
Rose 
Beige

31806 
Natural 
Beige

31803 
Light 
Rose

31802 
Porcelain

31804 
Light 
Ivory

31
80
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LIMITOVANÁ  
EDÍCIA 
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37715
Nude 

Platinum

37716
Gold 
Metal

37717
Titanium 

Lilac

37718
Heavy 
Bronze

37719
Scarlet 
Copper

37720
Red 

Magnetic

37721
Iron 

Raspberry

37722
Cherry 
Mercury

37723
Burgundy 

Steel

37741
Brown 
Nickel

38460
Silky 
Rose

38462
Plush 
Mauve

38463
Orange 
Suede

38464
Red 

Velour

38466
Velvet 
Plum

41960
Ginger 
Nude

41961
Sweet 
Spice

41963
Pink 

Pepper

41964
Orange 
Curry

41965
Sumac 
Red

41966
Purple 
Basil

41967
Brown 
Clove
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ODVÁŽNE PERY

Chcete dať vyniknúť svojim 

perám? Potom stavte radšej na 

menej výrazný make-up. Či si 

zvolíte metalický alebo matný 

odtieň, vaše pery zaručene 

pritiahnu pozornosť!

Čo môže byť ikonickejšie,  
ako plné, zvodné pery  
na červenom koberci? 

PRÍPRAVA PIER
Na pery naneste tenkú vrstvu 
balzamu, aby ste si vytvorili  
hladký podklad pre rúž  
a zvýraznili jeho farbu  
a textúru.

METALICKÉ 
ČI MATNÉ?
Oblečte pery do nádhernej 
farby s metalickým či matným 
efektom.

  Tekutý rúž na pery The ONE  
Lip Sensation Matte Velvet
5 ml 

 10,50 €

5,49 € 

  Metalický rúž na pery  
The ONE Colour Stylist
3.8 g 

 7,90 €

4,49 € 

• Jemná krémová 
textúra.

• Zvláčňujúce zloženie 
sa mení z tekutého  
na púdrové.

• Paleta výrazných 
farieb s obsahom 
tekutých pigmentov, 
ktoré zabezpečujú 
nepriehľadné krytie.

Plné krytie  
jedným ťahom

Technológia Metallic 
Pearl vytvára odvážny 

metalický vzhľad.

S perfektným tvarom 
špičky na precíznu 

aplikáciu.

Make-up modelky:  Metalický rúž 
na pery The ONE Colour Stylist 
37717 Titanium Lilac.
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NÁŠ TIP: 

  Čučoriedkový  
zázračný balzam
15 ml 

33445   4,40 €

1,99 € 
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  Diamantový krém  
proti starnutiu
50 ml 

13659   26,40 € 

OBNOVUJE 
povrch pleti počas spánku

ČISTIACA VODA, 
tonizačná voda  

a odličovač v jednom

  Diamantový nočný krém 
na regeneráciu pleti
30 ml 

18437   26,40 €

12,99 € 

  Diamantová micelárna  
čistiaca emulzia
200 ml 

21339   13,40 €

6,99 € 
2 

1 

PRIEZRAČNÁ  
AKO DIAMANT

ČISTENIE + 
STAROSTLIVOSŤ
Vyčistite si tvár od nečistôt, 
mastnoty a make-upu bez vysušenia 
pokožky! Micelárna čistiaca voda 
obsahuje malé olejové molekuly, 
ktoré čistia pleť a udržujú ju krásne 
hydratovanú.

OBNOVA
Diamantový nočný krém 
vmasírujte do čistej pokožky 
tváre a krku večer alebo 
pred spaním, aby ste  
sa zobudili so žiarivou  
a mladistvo vyzerajúcou 
pleťou.

Pri nanášaní nočného  
krému pohybujte prstami 

smerom nahor, aby ste 
dosiahli liftingový efekt. 

Naneste na bavlnený 
tampón a rozotrite po tvári 
a krku. Zotrite. Nie je 
potrebné oplachovať. 
Používajte ráno aj večer.

Vychutnajte si ráno s krásnou, 
zdravo žiarivou pleťou!

POUŽITIE 

NA VŠETKY TYPY PLETI 40+ 
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NÁŠ TIP: 

REDUKUJE  
jemné linky a vrásky

ZDOKONAĽUJE 
kontúry tváre
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Na ruky si naneste také množstvo 
gélu, aké dávkovač vydá po jednom 
stlačení pumpičky. Končekmi prstov 
vmasírujte do vlhkej pokožky,  
alebo použite konjakovú špongiu  
pre jemné vyhladenie.  
Opláchnite vodou.

ČISTENIE

VÝŽIVA2 

1 

  Vyživujúce pleťové kapsuly 
NovAge Nutri6
30 kapsúl. 

32631   36,90 €

17,99 € 

  Konjaková špongia
Materiál: rastlinné vlákno (koreň 
rastliny konjac), bavlna. Priemer: 6 cm. 

29038   5,90 €

3,49 € 

  Čistiaci gél NovAge  
Supreme
150 ml 

33984   17,90 €

12,99 € 

Zmes šiestich vzácnych prírodných olejov bohatých na 
výživné látky – sezamový, avokádový, sójový, z broskyňových 

jadier, z čiernych ríbezlí a z lúčnice bielej. Oleje sú bohaté  
na mastné kyseliny, tuky, antioxidanty, vitamíny a minerálne 

látky. Spoločne pôsobia na pleť, chránia ju, vyživujú  
do hĺbky a obnovujú jej prirodzený, zdravý vzhľad. 

Účinne čistí pokožku  
– 97 % súhlasí *1

Efektívne čistí  
a hydratuje pleť  
v jedinom kroku∆

Zlepšujú vzhľad pleti už za 4 týždne 
- hebkejšia 

- hladšia 
- viditeľne hydratovaná pleť -  

100 % spokojnosť*1 

ZDRAVÉ ROZŽIARENIE

Konjaková špongia po 
uschnutí stvrdne, preto ju 

chvíľu pred použitím 
namočte do teplej vody, 

aby zmäkla.

Odlomte zúženú časť kapsuly 
a jej obsah naneste končekmi 
prstov na oblasť tváre, krku  
a dekoltu. Aplikujte ráno  
a večer alebo kedykoľvek 
vaša pleť potrebuje extra 
výživu.

Nerozlučiteľní priatelia  
vášho rituálu krásy.

* Spotrebiteľský test 

∆ Klinický test.

*1 Spotrebiteľský test v % po prvom použití.

 

 

 

NÁŠ TIP: 
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Zintenzívnite svoj  
sprchovací rituál!

POVZBUDENIE

Vychutnajte si uvoľňujúcu 
masáž s luxusným telovým 
mliekom. Je obohatené  
o esenciálne oleje, ktoré 
dokonale zavŕšia váš 
sprchovací rituál.

Zelená mandarínka  
s prenikavou vôňou 

revitalizuje pokožku a olej  
z pomarančovníkových 
kvetov je známy svojimi 

povzbudzujúcimi 
vlastnosťami. 

Nie je nad pocit čistej, 
hydratovanej pokožky! 
Vychutnajte si povzbudzujúcu 
vôňu zelenej mandarínky  
a pomarančovníkových kvetov 
a začnite deň plní energie!

VYŽIVENIE SADA 2 
PRODUKTOV 

TEKUTÉ MYDLO + 
MLIEKO NA RUKY A TELO 

LEN ZA 

11,99 € 

KÓD SADY: 140456

HODVÁBNE HEBKÁ 
POKOŽKA

Krásne vône, zmyselné 
textúry, masáž... čo tak ešte 
pridať upokojujúcu hudbu, 

sviečky či kvety do kúpeľne? 
Váš kúpeľ sa zmení  

na nádherný relaxačný 
zážitok. 

  Tekuté mydlo na ruky a telo so zelenou 
mandarínkou a pomarančom Essense & Co
300 ml 

35833   9,30 €   7,99 € 

  Mlieko na ruky a telo so zelenou 
mandarínkou a pomarančom Essense & Co
300 ml 

35834   10,90 €   8,49 € 
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NÁŠ TIP: 

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

HLAVNÁ INGREDIENCIA
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PARÍŽSKA ELEGANCIA

KRÉM
Naneste parfumovaný 
telový krém Eclat Femme 
Weekend a vychutnávajte 
si luxusnú parížsku vôňu 
po celý deň.

NÁŠ TIP: 

Jedným z najlepších miest  
na aplikáciu vône sú vlasy. 

Aby ste predišli ich vysúšaniu, 
nasprejujte malé množstvo 
vône na hrebeň a prečešte  

ním vlasy.

Sofistikovaná vôňa plná  
nenútenej elegancie.

VÔŇA
Používajte vôňu ako 
Parížanky: už od skorého 
rána! Aplikujte ju  
na pulzujúce miesta  
a vychutnávajte si  
voňavý deň!

  Toaletná voda  
Eclat Femme Weekend
50 ml 

42499   28,90 €

12,99 € 

  Parfumovaný telový krém  
Eclat Femme Weekend
250 ml 

42885   8,30 €

3,99 € 

 

 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

KVETINOVÁ OVOCNÁ 
ZELENÁ VÔŇA 

vinohradnícka broskyňa  
z Provensalska , biela frézia , pižmo 
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VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 
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Parfumovaný telový krém 
Love Potion naneste ešte 
pred aplikáciou vône, aby 
ste predĺžili trvácnosť tejto 
zvodnej parfumovej vody. 

ZMYSELNÁ 
TEXTÚRA

Zanechajte dojem, ktorý pretrvá.

ELIXÍR VÁŠNE

ORIENTÁLNA VANILKOVÁ 
OVOCNÁ VÔŇA Vedeli ste, že šúchaním 

zápästí vyprchajú vrchné tóny 
vône oveľa rýchlejšie? Lepšie 

je nechať vôňu prirodzene 
zaschnúť alebo jemne 
vklepkať do pokožky.

Vôňu aplikujte na 
kľúčové miesta tela:  
na zápästie, za uši,  
na vnútornú stranu  
lakťov, do ohybu  
kolien a na členky.

ZINTENZÍVNENIE
  Parfumovaný telový krém Love Potion
Telový krém s vysokou koncentráciou vonnej 
zložky s tónmi zázvoru, kvetu kakaovníka  
a lahodnej čokolády zjemní pokožku celého 
tela. 250 ml 

42509   8,30 €

  Parfumová voda Love Potion
Objavte pôžitky lásky s afrodiziakálnymi 
tónmi korenistého zázvoru, kakaovníka  
a čokolády, ukrytých vo vôni Love Potion. 
50 ml 

42751   30,90 €

NÁŠ TIP: 
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VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

zázvor , kvet kakaovníka ,  
čokoláda 

13,99 €3,99 €

 

 



2 

1 

26 27

Prvky, ktoré džentlmenovi  
nesmú chýbať.

Prvým krokom k tomu, aby ste sa 
stali džentlmenom, je cítiť sa 
pohodlne a sebavedome. Šampón 
na telo a vlasy North For Men čistí 
a zároveň hydratuje. Napeňte, 
opláchnite a vychutnajte si 
chladivý pocit osvieženia!

EXKLUZÍVNY ŠTÝL
Spojte svoj prirodzený šarm  
s toaletnou vodou Debonaire, 
odvážnou a príťažlivou 
vôňou, ktorá zdôrazní vašu 
hravú a zároveň romantickú 
povahu.

OSVIEŽENIE

ZVODNÁ 
VÔŇA

  Toaletná voda Debonair
Odvážna a príťažlivá vôňa pre moderného 
džentlmena, ktorý vyžaruje prirodzený  
šarm a hravosť. 75 ml  

42726   30,90 €

13,99 € 

  Šampón na telo a vlasy  
North For Men Subzero
250 ml 

35878   6,90 €

3,29 € 

Osviežuje pokožku 
chladivým účinkom 
typickým pre rad 
SubZero. Vôňu môžete aplikovať aj  

na oblečenie, ale na aktiváciu 
vonných olejových molekúl je 

ideálne telesné teplo. Najlepšie  
je preto nastriekať vôňu priamo  

na pokožku – napríklad  
hneď po sprche!

 

 

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

DV
A
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RO

KY
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U
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SE

NÁŠ TIP: 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

DREVITÁ,  
AROMATICKÁ 

kardamóm , céder ,  
santalové drevo 
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NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

S odnímateľným, 
dĺžkovo prispôsobi-
teľným popruhom

Zlatisté kovové 
ozdoby  

Na zadnej strane 
má 4 priehradky  
na karty 

Predstavujeme  

KOLEKCIU MUSA 

Charakteristickým znakom  
tejto kolekcie je škandinávska 

tradícia jednoduchej 
elegancie, ktorú reprezentuje 

čierna umelá koža či lesklé 
okrúhle detaily. Doplnky,  

ku ktorým sa vrátite  
v každom období!

Telefón vložte do puzdra  
a prispôsobte si dĺžku 

popruhu. Môžete ho nosiť 
prevesené cez rameno 
alebo krížom cez telo. 

PUZDRO  
NA TELEFÓN 

LEN ZA 

10,99 € 
AK NAKÚPITE ASPOŇ ZA 20 €  

Z TOHTO KATALÓGU  
(OKREM TOHTO PRODUKTU)

UŠETRÍTE 8,91 €
Do puzdra zmestíte  
iPhone 8-11!

  Puzdro na telefón Musa
Materiál: PU. Rozmery: 18 x 
9 x 1,5 cm. Dĺžka remienka: 
117 cm. 

44324   19,90 € 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

3130
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CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 

KRÁSNA PLEŤ  
Chceme, aby všetci mohli mať zdravú  
a žiarivú pleť. Preto intenzívne pracujeme 
na výskumoch, aby sme vám priniesli to 
najlepšie z prírody podporené 
inovatívnymi vedeckými poznatkami. 
Výsledkom snaženia sú produkty, ktoré 
vám umožnia mať nádhernú pleť ako nikdy 
predtým. Bezpečná a účinná pleťová 
starostlivosť na každý typ a potrebu pleti. 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE  
BEZPEČNOSTNÉ TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

ZODPOVEDNÝ 
 VÝVOJ

NAJVYŠŠIE BEZPEČNOSTNÉ 
NORMY

TERAZ LEN ZA

  Retinolové sérum  
NovAge ProCeuticals
30 ml 

40872   27,90 €

16,99 €

Dokázané výsledky

* Spotrebiteľský test

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A 
DOZVIETE SA VIAC O 
POUŽÍVANÍ PRODUKTU

  40874 10 % roztok s vitamínom C NovAge ProCeuticals 4 x 7 ml 
59,90 €   40878 Pílingový roztok so 6 % AHA NovAge 
ProCeuticals 30 ml 29,90 €   40880 Spevňujúce peptidové 
ampulky NovAge ProCeuticals 7-dňová kúra, 7 ampuliek x 1,8 ml. 
33,90 €   41563 Pleťová maska z biocelulózy NovAge 
ProCeuticals 26 ml 11,90 €

PLEŤ V YZER Á ML ADŠIE  
(84 % súhlasí po 14 dňoch,  
85 % súhlasí po 28 dňoch)*

VIDITEĽN E REDUKUJ E 
H LBOKÉ VR ÁSKY  
(91 % súhlasí po 28 dňoch)*

Aktívne riešenie 
pre hladkú  
a plnú pleť

Retinol 
je známy svojou schopnosťou  

pôsobiť proti problémom pleti, akými 
sú hlboké vrásky či nedokonalá 
textúra pleti. Podporuje syntézu 

kolagénu a obnovu pleťových buniek, 
čím prispieva k vyhladeniu jemných 

liniek a vrások. Náš produkt obsahuje 
špeciálny 1,1 % enkapsulovaný retinol, 
ktorý na pokožke vytvára jednoliatu 

ochrannú vrstvu, aby sa účinnosť  
a benefity pre pokožku zvýšili  

na maximum. 

PRO B LÉ MY PLE T I :  J E M N É L I N K Y, H LBO KÉ VR ÁS K Y,  
N E J E D N OT N Á T E X T Ú R A PLE T I

 

      

PORAZTE PROBLÉMY SVOJEJ PLETI:
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VÝŤAŽOK Z RASTLINNÝCH 
KMEŇOVÝCH BUNIEK 

SKOROCELU 
Pomáha neutralizovať účinky 
oxidačného stresu a pôsobí 

proti všetkým významným 
nedokonalostiam tónu pleti.

TECHNOLÓGIA SKIN TONE REGULATOR 
Zabraňuje nadmernej tvorbe melanínu◊. 
Redukuje hyperpigmentáciu a zlepšuje 

nedokonalosti pleťového pigmentu.

Prvá sada Oriflame, pri ktorej  
klinické testy potvrdili, že rozjasňuje pleť  

a zjednocuje jej tón∆

  Sada NovAge Brilliance
Sada obsahuje 5 produktov  
v plnej veľkosti. 

44680   124,50 €

74,99 € 
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Odporúčame

PRE VŠETKY VEKOVÉ SKUPINY 

Trápi vás mdlá a nejednotná pleť  
s pigmentovými škvrnami? Sada 
NovAge Brilliance pôsobí proti 

nedokonalostiam pigmentu pleti◊  
a dodáva pokožke rozjasnený, 
zjednotený tón – aby ste sa cítili  

a vyzerali nádherne žiarivo.

IHNEĎ: Stratégia ukladania vlahy 
uzamyká hydratáciu v kožnej 
bariére, aby bola pleť plná  
a hladká. Technológia City Shield 
v dennom kréme chráni pleť pred 
škodlivými UV lúčmi a znečistením.

PO ČASE: Technológia Skin Tone 
Regulator reguluje tvorbu melanínu  
v bunkovom zdroji◊, rozžiaruje  pleť  
a zjednocuje jej tón. Výťažok  
z rastlinných kmeňových buniek 
skorocelu obnovuje vitalitu pleti. 
Technológia Vita-Bright v nočnom kréme 
podporuje odolnosť kožnej bariéry.

◊ Na základe pôsobenia technológie Skin Tone Regulator na MITF –  
hlavný regulátor pigmentácie – testované in vitro.

∆ Klinický test

Redukuje všetky výrazné nedokonalosti tónu 
pleti a pigmentové škvrny už za 2 týždne*

* Spotrebiteľský test

STRATÉGIA UKLADANIA 
VLAHY 

Dodáva a uzamkýna  
potrebnú hydratáciu v pokožke 

na celý deň. Podporuje  
jas a žiarivosť pleti.

PROBLÉMY PLETI: 
Hyperpigmentácia,  
nejednotný tón pleti

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  

A ZISTITE VIAC  
O HYPERPIGMENTÁCII

Ú ČI N K Y: 

NOVINKA



NOVINKA
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Denný krém zlepšuje vzhľad pigmentových škvŕn  
a chráni pred nečistotami z ovzdušia. Obnovujúci  

nočný krém zaručí, že vaša pleť bude po prebudení 
rozjasnená a zjednotená. 

Vyživujúci a hydratačný očný krém  
zlepšuje tón pleti, rozjasňuje  

a rozžiaruje okolie očí.
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  Rozjasňujúce sérum 
NovAge Brilliance
30 ml 

34509   29,90 € 

  Rozjasňujúci denný krém 
so SPF 30 NovAge Brilliance
50 ml 

35744   27,90 € 

  Rozjasňujúci nočný krém 
NovAge Brilliance
50 ml 

35745   27,90 € 

  Rozjasňujúci očný krém  
NovAge Brilliance
15 ml 

35746   16,90 € 

Pleť čistite dvakrát denne, aby ste  
odstránili nečistoty a pripravili ju na lepšiu 

absorpciu ostatných produktov.

Kontúry očí  
sú jasnejšie – 
potvrdené 
klinickými 
testami∆

Pomáha  
redukovať 
pigmentové 
škvrny∆

Rozjasnená pleť  
so žiarivým,  
zdravo vyzerajúcim 
ružovkastým tónom 
– 78 % súhlasí*

Pleť je po prebudení 
žiarivá a jednotná*

  Čistiaci gél  
NovAge Supreme
150 ml 

33984   17,90 €

12,99 €

Čo spôsobuje 
hyperpigmentáciu?
Hyperpigmentácia a nedokonalosti tónu pleti sú zvyčajne 
spôsobované oxidačným stresom v pokožke, ktorý spúšťajú  
mnohé faktory, ako napríklad UV žiarenie, znečistené ovzdušie, 
hormonálna nerovnováha, ale takisto nesprávny životný štýl, 
nevyvážená strava či stres. Oxidačný stres poškodzuje a narúša 
viaceré procesy v koži vrátane tvorby melanínu – pigmentu, ktorý  
je zodpovedný za určovanie tónu pleti. To má za dôsledok zmeny  
jej tónu – zvyčajne na červenkastý, žltkastý či mdlý / sivý.  
 
Technológie a ingrediencie v sade NovAge Brilliance zlepšujú 
vzhľad hyperpigmentácie a nedokonalostí pigmentu v pleti. 
Obsahuje technológiu Skin Tone Regulator, ktorá pomáha 
kontrolovať tvorbu melanínu a obnovuje jej rovnováhu.  
Výťažok z rastlinných kmeňových buniek skorocelu pôsobí  
proti nedokonalostiam pigmentu. Stratégia ukladania vlahy  
dodáva pleti jasný a jednotný vzhľad.

Sérum ihneď hydratuje a upokojuje pokožku, 
zjednocuje nerovnomerný tón a textúru  

pleti a redukuje pigmentové škvrny.

 

 

 

 

 

∆ Klinický test∆ Klinický test

* Spotrebiteľský test

* Spotrebiteľský test

ČISTENIE OKOLIE OČÍ PODPORA ÚČINKU HYDRATÁCIA

Účinne čistí 
pokožku – 
97 % súhlasí *1

*1 Spotrebiteľský test  
v % po prvom použití.
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  Sada NovAge Ecollagen
Obsahuje 5 produktov  
v štandardnom balení. 

42489   124,50 €

74,99 € 

  Sada NovAge Skinergise
Obsahuje 5 produktov  
v štandardnom balení – 
čistiaci gél, očný krém, sérum, 
denný a nočný krém. 

42723   111,50 €

69,99 € 

  Nočný krém na vyhladenie 
vrások NovAge Ecollagen
50 ml 

33982   27,90 €

19,99 € 
  Špachtlička na nanášanie 
pleťového krému SkinPro

45277   6,20 €

4,49 € 

  Zdokonaľujúce sérum 
NovAge Skinergise
30 ml 

34517   26,90 €

17,99 € 

PROBLÉMY PLETI:  
Viditeľné vrásky, jemné linky  
a suchá pleť30+ 

Odporúčame

VÝŤAŽOK Z RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH 
BUNIEK PLESNIVCA zabraňuje rozpadu kolagénu 
a kyseliny hyalurónovej v pleti, vďaka čomu 
spomaľuje proces starnutia.

KYSELINA HYALURÓNOVÁ s nízkou molekulovou hmotnosťou 
vypĺňa vrásky a ihneď ich viditeľne vyhladzuje.

PATENTOVANÝ KOMPLEX TRI-PEPTIDE podporuje  
tvorbu kolagénu, čím postupne redukuje tvorbu vrások.

Okamžitá redukcia vrások  až o 49 %∆1 

∆1 Klinické testy meraním objemu vrások pri používaní sady pleťovej kozmetiky na redukciu vrások NovAge Ecollagen. 

PROBLÉMY PLETI: 
Prvé známky starnutia, mdlá pleť 20+ 

Odporúčame

VÝŤAŽOK RASTLINNÝCH 
KMEŇOVÝCH BUNIEK Z ACAI 

hydratuje a chráni pleť pred 
škodlivými voľnými radikálmi.

POVZBUDZUJÚCI TAURÍNOVÝ 
KOMPLEX obsahuje taurín prírodného 
pôvodu a škandinávske riasy, ktoré 
revitalizujú pokožku, zásobujú pleťové 
bunky energiou a ihneď redukujú  
jemné linky.

25 x žiarivejšia pleť∆2 

∆2Klinicky testované s kompletnoou rutinou NovAge Skinergise po 8 týždňoch používania. 

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 150 ml 17,90 € 
12,99 €   33979 Očný krém na vyhladenie vrások 
NovAge Ecollagen 15 ml 16,90 €   33980 Sérum  
na vyhladenie vrások NovAge Ecollagen 30 ml 29,90 €   

 42426 Denný krém na vyhladenie vrások so SPF 35 
NovAge Ecollagen 50 ml 27,90 €   33982 Nočný  
krém na vyhladenie vrások NovAge Ecollagen  

50 ml 27,90 € 19,99 €

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 

150 ml 17,90 € 12,99 €   34515 
Zdokonaľujúci očný krém NovAge 
Skinergise 15 ml 14,90 €   34517 
Zdokonaľujúce sérum NovAge 
Skinergise 30 ml 26,90 € 17,99 €   

 34511 Zdokonaľujúci denný krém so 
SPF 30 NovAge Skinergise 50 ml 23,90 €   

 35075 Zdokonaľujúci nočný krém 
NovAge Skinergise 50 ml 23,90 €

Vyživuje, vypĺňa a obnovuje pleť 
počas spánku.Rozžiaruje, hydratuje  

a obnovuje zdravý  
vzhľad pleti.

  Korekčný gél  
na vyrážky  
s 24-hodinovým 
účinkom NovAge

45253   14,90 € 

  Zmatňujúci  
koncentrát NovAge
15 ml 

34508   16,90 €

12,99 € 

  Protizápalová emulzia  
na akné NovAge
30 ml 

45252   21,90 €

15,99 € 

Klinické testy 
potvrdili, že  
znižuje nadmernú 
tvorbu mastnoty  
a kožného mazu∆1

ROVNOVÁHA 
PLETI

∆1Klinické testy po prvom 
použití.

REDUKCIA 
PÓROV

***Spotrebiteľské testy  
so 76 spotrebiteľmi 
počas 8 týždňov

Sťahuje rozšírené  
póry (72 %)***
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  Obnovujúci denný krém 
NovAge Time Restore
50 ml 

32627   29,90 €

21,99 € 

  Liftingový nočný krém 
NovAge Ultimate Lift
50 ml 

34549   29,90 €

21,99 € 

  Štetec na nanášanie denného 
krému SkinPro

45275   7,90 €

4,49 € 

  Sada NovAge  
Time Restore
Obsahuje 5 produktov  
v štandardnom balení. 

31774   134,50 €

79,99 € 

  Liftingová sada NovAge 
Ultimate Lift
Obsahuje 5 produktov  
v štandardnom balení.  

44941   133,50 €

79,99 € 

  Obnovujúci pleťový  
píling NovAge
100 ml 

33988   10,90 € 

  Revitalizačná nočná 
pleťová maska NovAge
50 ml 

33490   24,90 € 

  Hydratačná esencia 
NovAge
150 ml 

33987   12,90 € 

  Denný krém NovAge Day 
Shield SPF50 UVA/
PA++++ 
30 ml 

34143   22,90 € 

  Omladzujúci krém na 
ruky so SPF 25 NovAge
50 ml 

35073   9,90 € 

  Formujúce sérum na  
krk a dekolt NovAge
75 ml 

35076   22,90 € 

  Zvláčňujúce rukavice  
s dotykovými prstami
Materiál: bavlna, elastan, 
metalické vlákna. Rozmery: 
18,8 x 12,9 cm. 

37607   6,50 € 

  Čistiaci pleťový olej 
NovAge
150 ml 

38828   15,90 € 

PROBLÉMY PLETI: 
Hlboké vrásky, strata pevnosti a nevýrazné kontúry 

VÝŤAŽOK Z RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK SKOROCELU  
pomáha udržiavať pleť pevnú a zmierňuje tvorbu pigmentových škvŕn.

SÓJOVÝ GENISTEÍN GENISTEINSOY podporuje tvorbu kolagénu a zvyšuje 
hladinu vlahy v pleti. Obnovuje jej pevnosť a vyhladzuje hlboké vrásky.

50+ 
Odporúčame

Zlepšená pružnosť zrelej pleti  
– 94 % súhlasí Δ1

Δ1 Spotrebiteľský test pri používaní sady pleťovej kozmetiky NovAge Time Restore.

PROBLÉMY PLETI: 
Strata pevnosti a pružnosti 40+ 

Odporúčame

VÝŤAŽOK RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK Z BUDLEJE 
zabraňuje rozpadu kolagénu a poskytuje antioxidačnú ochranu 
pred voľnými radikálmi, vďaka čomu spomaľuje proces starnutia.

PATENTOVANÝ TRI-PEPTIDOVÝ KOMPLEX 
podporuje tvorbu kolagénu a pomáha vypĺňať pokožku,  
pričom vyhladzuje jemné linky a vrásky.

PATENTOVANÝ KOMPLEX ASPARTOLIFT 
podporuje tvorbu kolagénu a elastínu, aby bola pleť  
pevnejšia, pružnejšia a kontúry tváre výraznejšie.

Obnovuje 40 % stratenej 
pružnosti pleti už za 4 týždneΔ3

Δ3 Klinické testy pri používaní kompletnej sady NovAge Ultimate Lift  
v porovnaní len s čistiacim gélom a denným krémom.

Podporuje tvorbu kolagénu  
a elastínu, vyživuje  
a chráni pokožku

Intenzívna hydratácia  
pre zrelú pleť

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 150 ml 17,90 € 12,99 €  

  34552 Liftingový očný krém NovAge Ultimate Lift 15 ml 18,90 €  

  34550 Liftingové sérum NovAge Ultimate Lift 30 ml 32,90 €  

  34510 Liftingový denný krém so SPF 15 NovAge Ultimate Lift 50 ml 
29,90 €   34549 Liftingový nočný krém NovAge Ultimate Lift 50 ml 
29,90 € 21,99 €

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 150 ml 17,90 € 12,99 €  

  32629 Obnovujúci krém na oči a pery NovAge Time 
Restore 15 ml 19,90 €   32630 Obnovujúce sérum NovAge 
Time Restore 30 ml 32,90 €   32627 Obnovujúci denný 
krém NovAge Time Restore 50 ml 29,90 € 21,99 €  

  32628 Obnovujúci nočný krém NovAge Time Restore  

50 ml 29,90 €
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  Vyhladzujúci pleťový balzam Royal Velvet
Skrášľujúci balzam, ktorý na pohľad vyhladí pleť a odhalí jej jednotný,  
jemný a žiarivý tón. Je obohatený o komplex Black Iris InfusionTM  
a vitamín C, ktoré dodajú pleti zamatovú textúru. Pleť zanechá  
na pocit výnimočne hebkú a sviežu. 30 ml 

42753   16,90 €

9,99 € 

Ideálny ako denný pleťový krém 
JEDEN KRÉM - VIAC MOŽNOSTÍ POUŽITIA

Rozmazná pleť rovnako ako  
intenzívna hydratačná maska 

Perfektný na každý deň, pripraví pleť  
na nanesenie mejkapu 

VÝŤAŽOK Z ČIERNEHO KOSATCA  
A VITAMÍN C

POUŽITIE 

NA VŠETKY  
TYPY PLETI 

40+ 

  Spevňujúci nočný  
krém Royal Velvet
50 ml 

22814   16,90 € 

  Spevňujúci krém  
na očné kontúry 
Royal Velvet
15 ml 

22815   11,70 € 

  Pomôcka na odstraňovanie 
chĺpkov z tváre
Rozmery: približne 10,5 x 5 cm. 
Materiál: ušľachtilá oceľ, TPR, ABS. 

38495   6,20 €

4,49 € 

Kovovú pružinu priložte na želané 
miesto a jemne pritlačte. Prejdite 
po chĺpkoch, až kým nepocítite,  
že vaša pokožka je hladká a nie sú 
na nej nechcené chĺpky. Vyhnite sa 
očným partiám.  
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Používajte denne,  
alebo aplikujte 2-3-krát 

týždenne ako 
hydratačnú masku. 

*Spotrebiteľské testy zamerané na účinnosť,  
ktorých sa zúčastnilo 91 žien nad 40 rokov 

Zjemnenie a spevnenie pleti

Zanecháva pleť na pocit pevnejšiu, 
ako po liftingu – 70 % súhlasí*

  Kefka  
na čistenie pleti
Rozmery: 4,5 x 2,5 cm. 

38679   5,30 €

3,79 € 

Naneste na tvár penivý čistiaci  
gél a potom kefkou krúživými 

pohybmi jemne masírujte pleť.

POUŽITIE 

 

 

 

  Luxusná spevňujúca 
maska Royal Velvet
5 ml 

31087   2,40 € 

Vďaka vyklápacej časti možno 
zrkadlo zavesiť i postaviť. 

Obojstranné zrkadlo: normálne 
zobrazenie a 3-násobné 
zväčšenie 
  Obojstranné zrkadlo
Materiál: PS, sklo. Priemer:  
15,5 cm. Rozmery: 22 x 8 cm. 

29043   8,90 €

6,99 € 

Perfektný 
pomocník pri 
skrášľovaní

Krém obsahuje vitamín C, ktorý rozjasňuje 
a zjednocuje tón pleti a komplex Black Iris 

Infusion, ktorý intenzívne hydratuje  
a posilňuje štruktúru a pružnosť pokožky.

Skrášlite si pleť

  Spevňujúci denný krém Royal Velvet so SPF15
Zdokonalený denný krém je obohatený o komplex Black 
Iris Infusion™, ktorý je kombináciou vzácnych výťažkov 
čierneho kosatca a minerálov. Krém so SPF 15 viditeľne 
omladí a spevní vašu pleť.  50 ml  

22424   16,90 €

11,99 € 

 

HLAVNÉ INGREDIENCIE 
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  Hydrogélová maska  
pod oči s okamžitým  
chladivým účinkom Optimals
7 g 

35916   4,90 €

2,49 € 

*Spotrebiteľský test. 

Okamžite hydratuje, 
upokojuje a chladí 
pokožku  
– 10/10 súhlasí* 

Redukuje tmavé 
kruhy a opuchy 
– 10/10 súhlasí* 

VŠETKY  
VEKOVÉ SKUPINY 

NA VŠETKY  
TYPY PLETI 
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10  
minút 

Vychutnajte si 
OKAMŽITÝ POCIT 

OSVIEŽENIA! 

Používajte podľa potreby na čelo, 
pod oči, na líca či oblasť sánky. 

UVOĽŇUJE, ČISTÍ  
A MINIMALIZUJE  

PÓRY – 

SÚHLASÍ* 

NA MASTNÚ 
PLEŤ NÁCHYLNÚ NA 
TVORBU VYRÁŽOK

POUŽITIE 

  41672 Prečisťujúca tonizačná voda Pure Skin 150 ml 
6,40 €   41673 Zmatňujúce pleťové mlieko Pure 
Skin 50 ml 6,40 €

  Balzam na pery  
s kanolovým olejom 
Essentials
4.5 g 

35766   4,50 €

2,99 € 

  Čistiaci pleťový gél  
s kanolovým olejom 
Essentials
150 ml 

35764   4,40 €

2,79 € 
  35765 Pleťová maska s kanolovým 
olejom Essentials 10 ml 1,40 €  

  35767 Pleťový a telový krém  
s kanolovým olejom Essentials  
150 ml 6,20 €

Účinne čistí a odstraňuje  
každodenné nečistoty 

Nádherná pleť  
BEZ NÁMAHY 

VŠETKY 
VEKOVÉ SKUPINY 

NA VŠETKY  
TYPY PLETI 

Pery zanechá na pocit 
hydratované, hebké  
a hladké.

Vychutnajte si sviežu, upokojenú a hydratovanú pokožku  
za pár sekúnd, vďaka osviežujúcej gélovej maske pod oči. 

Rýchle, zábavné a účinné riešenie! 

*Spotrebiteľsky testované  
68 ženami / mužmi

*Spotrebiteľsky testované 
67 ženami / mužmi

HĹBKOVO PREČISŤUJE POKOŽKU – 

 
SÚHLASÍ*

Nevysúša 
pokožku

Porazte únavu  
za 10 minút!
Odstráňte priehľadný 
film. Aplikujte na čistú 
suchú pleť, odstráňte 
biely film a nechajte 
pôsobiť 10 minút. 
Neoplachujte.  
Vyhnite sa priamemu 
kontaktu s očami.  
Pre extra chladivý 
pocit nechajte pred 
použitím v chladničke.

Naneste na čistú a suchú pleť  
a nechajte pôsobiť 20-30 minút. 
Jemne zlúpnite, pričom začnite  

na vonkajších okrajoch a ťahajte 
smerom nadol. Používajte  

1-3 razy týždenne.

ZLUPOVACIA MASKA

 

 

 

 

  Čistiaci pleťový gél  
Pure Skin
150 ml 

41671   6,40 €

3,79 € 

  Zlupovacia maska 
na prečistenie pórov 
Pure Skin
50 ml 

42881   6,40 €

3,79 € 
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NOVINKA

NA DEHYDROVANÚ / SUCHÚ PLEŤ

  Očný krém 
Optimals Hydra 
Radiance
15 ml 

42566   10,20 €

4,79 € 

  Sérum 
Optimals Hydra 
Radiance
30 ml 

42567   13,80 €

6,99 € 

  Denný krém 
Optimals Hydra 
Radiance
50 ml 

42580   10,90 €

4,99 € 

  Nočný krém 
Optimals Hydra 
Radiance
50 ml 

42587   10,90 €

4,99 € 
  42588 Intenzívne vyživujúci denný krém Optimals Hydra 
Radiance 50 ml 10,90 €   42589 Intenzívne vyživujúci nočný krém 
Optimals Hydra Radiance 50 ml 10,90 €

KAŽDÝ ZA

Optimálne riešenia 
na vyhladenie a ochranu pleti

Každé ráno naneste na vyčistenú 
pleť tváre a krku, pričom sa vyhnite 
kontaktu s očami. Ideálne používať 

na denný krém. Môžete znovu 
aplikovať, keď potrebujete 

osvieženie či ochranu pleti. Pre čo 
najlepšie výsledky používajte ako 

súčasť rutiny Optimals.

Hĺbkovo vyhladzuje 
a rozžiaruje pokožku

Ovocné kyseliny z jablka 
chránia pred oxidačným stresom, 

vyhladzujú pleť a dodávajú jej  
mladistvý vzhľad.  

Antioxidanty z jarabiny 
vyhladzujú pleť, rozžiarujú ju a prečisťujú.

Kyselina mliečna  
zdokonaľuje textúru pleti, redukuje  

škvrny a nejednotný tón pleti.

Zrniečka z mandľových jadierok 
odstraňujú nečistoty, mastnotu a zvyšky 

make-upu, pričom pleť zbavujú 
odumretých buniek.

Krémové prečisťujúce 
zloženie, alebo 

hydratačná a osviežujúca 
textúra? Vyberte si 

ideálny produkt pre seba!

PRODUKTY NA ČISTENIE 
PLETI OPTIMALS

Podporte hydratáciu 
pleti bohatou výživou

POUŽITIE 

POUŽITIE 

Vysoký stupeň 
ochrany pred  
UV žiarením  
a znečistením

  Ochranný pleťový krém 
Optimals so SPF 50
Ochranný pleťový krém hydratuje  
a chráni pokožku pred UV žiarením  
a znečistením z prostredia.  
Pomáha tiež predchádzať tvorbe 
pigmentových škvŕn, podporuje 
odolnosť a zdravý vzhľad pleti.  
Má ľahké, rýchlo sa vstrebávajúce 
zloženie. S ochranným  
faktorom SPF 50. 30 ml 

42671   13,90 €

6,99 € 

  Pleťový píling Optimals
Vyhladzujúci pleťový píling poskytuje 
pokožke účinné, hĺbkové čistenie  
a vyhladenie. Obsahuje vyživujúce  
látky zo švédskych rastlín. Pomáha 
prečisťovať, vyhladzovať a zdokonaľovať 
pleť. Má bohatú krémovú textúru.  
Na všetky typy pleti. 75 ml 

42614   8,20 €

4,49 € 

SPF 
50

 

 

 

   

 

 
 

  42610 Upokojujúca micelárna voda Optimals 150 ml 8,20 €  

  42609 Prečisťujúce pleťové mlieko Optimals 150 ml 8,20 €

   

Naneste na vlhkú pleť, 
jemne vmasírujte  

a opláchnite teplou vodou. 
Používajte 1-2 razy 

týždenne.

Technológia PolluProtect 
pomáha chrániť pred pôsobením 

vonkajších agresorov

Antioxidanty z bobúľ  
a listov brusníc  

prispievajú k neutralizácii  
voľných radikálov

Amino-minerálny  
komplex z rias 

pomáha udržiavať pokožku  
plnú a hydratovanú

Kyselina citrónová z egreša 
podporuje bunkovú obnovu 

pokožky

4,49 €
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HLAVNÉ INGREDIENCIE 

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

PLEŤOVÝ PÍLING

OCHRANA PLETI POČAS DŇA



+

+ +
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  Omladzujúci nočný 
krém Optimals Age Revive
50 ml 

42549   12,40 € 

  Omladzujúci očný krém 
Optimals Age Revive
15 ml 

42550   11,90 € 
  Omladzujúci denný 
krém Optimals Age Revive 
so SPF 15
50 ml 

42548   12,40 €   
7,99 € 

VAŠA KAŽDODENNÁ 
OCHRANA  

pred predčasným  
starnutím pleti

Očný krém 
ihneď chladí, rozjasňuje  
a redukuje opuch a tmavé 
kruhy vďaka aescínu,  
ktorý podporuje 
mikrocirkuláciu. 

Denný krém so SPF 15  
pomáha redukovať jemné linky, 
vrásky a pigmentové škvrny  
a chráni pleť pred poškodením 
UV žiarením a predčasným 
starnutím vďaka flavonoidom  
z červených ríbezlí.

Nočný krém 
Pomáha vypĺňať, hydratovať  
a vyživovať pleť počas noci  
vďaka omega 3 a 6 mastným  
kyselinám z ľanového oleja.

PROTI ZNÁMKAM 
PREDČASNÉHO STARNUTIA35+ 

Sila vyživujúcich 
látok  

pre pevnejšiu  
a odolnejšiu 

pokožku

MINERÁLNE LÁTKY, CUKRY  
A AMINOKYSELINY z listov brezy 

previsnutej pomáhajú predchádzať 
pigmentovým škvrnám.

TECHNOLÓGIA MULTI RENEWAL8 
zlepšuje pevnosť a pružnosť pleti.

TECHNOLÓGIA POLLUPROTECT 
vytvára ochrannú polymérovú vrstvu, 
vďaka ktorej pomáha predchádzať 

predčasným známkam starnutia pleti  
a chráni ju pred nečistotami  

a agresormi z prostredia.
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10,99 €

13,99 €
KÓD SADY: 140543

7,99 €
KÚPTE SI DENNÝ KRÉM 

LEN ZA

KÚPTE SI DENNÝ KRÉM + 
NOČNÝ KRÉM + OČNÝ 

KRÉM LEN ZA

KÚPTE SI DENNÝ KRÉM + 
NOČNÝ KRÉM LEN ZA

KÓD SADY: 140542

TIP OPTIMALS:

Používajte ako súčasť rutiny, 
aby ste pokožke dodali čo 

najbohatšiu výživu a dosiahli 
tie najlepšie výsledky.

CELÚ STRANU 
ZOSKENUJTE 

APLIKÁCIOU ORIFLAME 
A ZISTITE, AKO BOJOVAŤ 
PROTI PRVÝM ZNÁMKAM 

STARNUTIA



A PRUEBA
DE AGUA
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  Spevňujúci gél na bruško a poprsie Optimals
Vysokoúčinný telový gél špeciálne vyvinutý na spevnenie, 
vyhladenie a tonizáciu partií bruška a poprsia. Ochráni pokožku 
pred ďalšou stratou pružnosti. Obsahuje komplex TargetShape. 
125 ml 

31983   11,40 €

6,29 € 

HLAVNÁ INGREDIENCIA

KOFEÍN 
Výťažky z kofeínu podporujú 

mikrocirkuláciu krvi, čím 
pomáhajú redukovať celulitídu, 

vyhladzovať pokožku  
a zjednocovať jej tón. 
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  Suchý opaľovací sprej  
na telo a tvár Sun 360 SPF 50 
100 ml 

34891   19,20 €

13,99 € 

  Opaľovací krém pre deti  
Sun 360 SPF 50
125 ml 

34896   22,50 €

16,99 € 

  Samoopaľovací sprej  
na telo a tvár Sun Zone
100 ml 

34898   9,30 €

6,29 € 

  Opaľovacia ochranná  
tyčinka Sun 360 SPF 30
8 g 

34899   19,20 €

13,99 € 

SPF 

SPF 

VODOODOLNÉ. *

SPF 

+

SPF 

Ochranná opaľovacia tyčinka  
s vysokým SPF na ochranu jemných častí 
pokožky, akými sú napríklad pery a tvár.

Praktický opaľovací sprej  
s ľahučkou suchou textúrou, ktorá 
zanecháva pokožku hodvábne jemnú. 

Samoopaľovací sprej poskytuje pokožke 
prirodzene vyzerajúce zlatisté 
opálenie už za 3 hodiny, pričom ju 
intenzívne hydratuje.

Silná, vodoodolná ochrana  
pred slnkom na citlivú  
detskú pokožku.

Ľahké opaľovacie mlieko 
chráni pokožku pred slnkom  
a znečistením.

Opaľovací krém odolný voči vode  
a potu je vhodný na citlivú 
pokožku.

Vysoká ochrana pred slnkom PRE DETI

Pokožku rozpálenú od slnka 
zanecháva na pocit 
hydratovanú a upokojenú.

POPRSIE 
Pomáha tonizovať a spevňovať 

jemnú pokožku v oblasti poprsia.

BRUŠKO 
Spevňuje pokožku v oblasti  

bruška a pôsobí proti celulitíde. 
Pokožka je viditeľne hladšia  

a jemnejšia.

Leto s pocitom 
sebavedomia

 
  Opaľovacie mlieko  
na telo a tvár Sun 360 SPF 30
125 ml 

34890   17,50 €

12,99 € 

  Opaľovací krém na telo a tvár  
na citlivú pokožku Sun 360 SPF 50+
50 ml 

35760   15,40 €

10,99 € 

  Krém po opaľovaní  
na telo a tvár Sun 360
150 ml 

35759   9,30 €

6,29 € 
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PRÍJEMNÉ SCHLADENIE po opaľovaní

  Spevňujúce telové 
mlieko Optimals  
s rastlinným peptidom
250 ml 

31314   10,90 € 

  Gél proti celulitíde 
Optimals Body s kofeínom 
a výťažkom z lekna
150 ml 

31317   12,40 € 

 

 

*Spotrebiteľský test



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Astaxantín a výťažok z čučoriedok
30 kapsúl v balení. 21,8 g. 

29688   23,90 €

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO  
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE  
BEZPEČNOSTNÉ TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ
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CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 17,99 €

NAJVYŠŠIE  
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Kompletná starostlivosť  
pre žiarivú pokožku
Náš astaxantín a výťažok z čučoriedok  
je kombináciou najúčinnejších prírodných 
antioxidantov: astaxantínu, výťažku  
z čučoriedok a vitamínu C a E. Spoločne 
poskytujú telu účinnú ochranu pred škodlivými 
voľnými radikálmi a oxidačným stresom.

Chráňte pokožku zvonku

Je jedno, aké je ročné obdobie,  
či svieti slnko alebo je zamračené. 
Aby bola pokožka zdravá  
a mlado vyzerajúca, používanie 
ochranného faktora SPF  
je nevyhnutnosť.

A chráňte ju aj zvnútra!

Každý deň užite jednu kapsulu 
astaxantínu a výťažku z čučoriedok 
a ochráňte svoje bunky zvnútra. Pre 
zdravú pokožku, ktorá žiari zvnútra!

2 KROKY, AKO VYZERAŤ  
A CÍTIŤ SA ČO NAJLEPŠIE 
Keď sa povie slovo „sláva“, ako prvé si 
možno predstavíme hviezdy Hollywoodu, 
ktoré vyzerajú úžasne, elegantne a... 
nedosiahnuteľne? Nemusí to tak byť!  
 
Cítiť sa úžasne môže byť ľahšie, než sa 
na prvý pohľad zdá. Kľúčom je cítiť sa 
dobre vo svojej koži a venovať nejaký  
čas starostlivosti o seba a o svoje zdravie.  
Držte sa týchto jednoduchých krokov  
a nechajte svoju krásu zažiariť zvnútra!
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  Morský vápnik  
+ vitamín D
30 tabliet. 29,4 g. 

31766   17,90 € 

  Multivitamíny  
a minerálne látky  
pre ženy
60 tabliet. 63,6 g. 

29704   18,90 € 

  Multivitamíny  
a minerálne látky  
pre mužov
60 tabliet. 63,6 g. 

29703   18,90 € 

AquaminTM sa získava udržateľným  
spôsobom z čistých islandských vôd,  

ktoré sú prirodzeným zdrojom vápnika. 
Vitamín D zabezpečí čo najvyššiu absorpciu.

Len 2 tablety denne pokryjú 60 % 
potrebnej dennej dávky vápnika.

*Reference Daily Intake EÚ je denná dávka živín, 
ktorá je považovaná za dostatočnú, aby dosiahla 

požiadavky 97 – 98 % zdravých jedincov  

Pokrýva až 100 % odporúčanej dennej 
dávky EÚ (RDI)* vitamínov a minerálov.  
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*Výživové doplnky sa nesmú používať ako náhrada rozmanitej stravy.

Konzumácia potravín bohatých  
na vápnik je výborným začiatkom, 
môže však byť náročné prijať ho  
v potrebnom množstve. Morský 
vápnik a multivitamíny sú 
čerešničkou na torte zdravého 
životného štýlu!

Keďže telo si samo nedokáže 
vytvárať vápnik, vyvážená strava 
je nevyhnutná na to, aby sme si 
udržali zdravie, silu a energiu. 

Vyplňte medzery vo výžive!

Základ je vyvážená strava

Perfektný doplnok k zdravému životnému štýlu
Multivitamíny nám spolu s vyváženou stravou môžu pomôcť odstrániť akékoľvek 
nedostatky vo výžive.* Obsahujú 22 základných vitamínov a minerálnych látok 
špeciálne prispôsobených jedinečným výživovým potrebám mužov a žien.

Morský vápnik + vitamín D

Multivitamíny a minerálne látky pre 
ženy / mužov

 

 
 

Kúpte si morský vápnik + vitamín 
D a multivitamíny a minerálne 
látky môžete mať za 13,99 €
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  Multivitamíny a minerálne 
látky pre deti WellnessKids  
s pomarančovou arómou
21 tabliet x 1,1 g. 

28241   13,90 € 

W
EL

LN
ES

S 

Rybí olej ochutený prírodným 
citrónovým olejom.

Deti vo veku 3-9:  
1 tableta za deň, deti vo veku  
10-14: 2 tablety za deň

Mäkké tablety s prírodnou 
pomarančovou arómou.

Deti vo veku 3 a viac:  
1 polievková lyžica (5 ml) za deň  
(700 mg EPA, 500 mg DHA). Užíva sa 
samostatne alebo sa môže pridať  
do jedla.

*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

  Omega 3 pre deti 
WellnessKids
Pre deti vo veku 3+. 105 ml. 

22467   16,90 € 

Aby sa deti cítili čo najlepšie
Zlepšenie stravovacích návykov je prospešné 
pre všetky deti. Najmä preto, že železo, horčík 
a komplex vitamínov B pomáha zmenšiť ich 
únavu a vyčerpanosť pri hraní vonku.

Starostlivosť o seba je dôležitá

Ukážte deťom, aké je dôležité cítiť 
sa dobre. Naučte ich, že zelenina 
a ovocie môžu chutiť vynikajúco  
a že hry vonku sú nielen výborné 
cvičenie, ale aj zábava!

Pomocník detského zdravia 

Zaraďte multivitamíny a minerálne 
látky pre deti WellnessKids do ich 
rutiny a lyžicu omega 3 oleja 
pridajte do ich jedla, aby boli  
plné energie!

Každý 4. wellness produkt pre deti máte 
ZADARMO*

 

 

Omega 3 pre deti WellnessKids

Multivitamíny a minerálne látky  
pre deti WellnessKids
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Každý 4. produkt uvedený nižšie 
dostanete ZADARMO!*

*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

  Kokteil s jahodovou 
príchuťou Natural 
Balance
21 porcií. 378 g. 

29689   38,90 € 

  Kokteil s vanilkovou 
príchuťou Natural 
Balance
21 porcií. 378 g. 

29690   38,90 € 

  Kokteil s čokoládovou 
príchuťou Natural 
Balance
21 porcií. 378 g. 

29691   38,90 € 

W
EL

LN
ES

S 

*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

21 
PORCIÍ 

BEZ 
OBSAHU 

GMO

BEZ 
OBSAHU 

LEPKU Každý 4. kokteil máte ZADARMO!*

Okrem toho, že bielkoviny sú 
zdrojom energie, pomáhajú  
aj pri budovaní tkanív a svalov. 
Naše kokteily Natural Balance 
obsahujú srvátkové bielkoviny, 
vynikajúci zdroj aminokyselín  
s rozvetveným reťazcom, ktoré  
su nevyhnutné pre stimuláciu 
syntézy svalových bielkovín.

Prémiové výživové doplnky  
na všestranné využitie 

  29706 Vyživujúci komplex na vlasy a nechty 42 tabliet. 29,4 g. 21,90 €  

  29705 Kapsuly Omega 3 60 kapsúl. 41,6 g. 19,90 €   29693 Ovocné tyčinky 
Natural Balance Každé balenie obsahuje 7 tyčiniek. 280 g (7 x 40 g). 16,90 €  

  29692 Čokoládové tyčinky Natural Balance Každé balenie obsahuje  

7 tyčiniek. 245 g (7 x 35 g). 16,90 €

Zdravá desiata na váš spôsob!
Udržiavať si zdravú, vyváženú stravu popri aktívnom životnom 
štýle sa niekedy zdá byť priam nemožné. Zvlášť, keď nezdravé 
dobroty číhajú za každým rohom! S kokteilmi Natural Balance  
si užijete zdravú, praktickú a chutnú desiatu. 

 

Cvičenie

Cvičenie je základným 
predpokladom pre zdravé telo 
i myseľ. Aj keď sa cítite bez 
energie, cvičením si môžete 
posilniť svaly, zlepšiť ohybnosť či 
dokonca sa cítiť šťastnejšie!

Nabite sa energiou

Zmiešajte si kokteil Natural 
Balance s vodou, mliekom alebo 
rastlinným nápojom a s čerstvým 
ovocím a zeleninou, aby ste si  
po cvičení mohli dopriať  
chutný smoothie! 

Kokteily Natural Balance

 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 
  

  29697 Wellness balíček pre mužov 21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 €   

 29696 Wellness balíček pre ženy 21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 €   

 29695 Polievka Natural Balance - špargľová 21 porcií. 420 g. 38,90 €   

 29694 Polievka Natural Balance - paradajková s bazalkou 21 porcií. 420 g. 38,90 €  

  36169 Proteínový komplex 378 g 38,90 €   38890 Čokoládový SuperShake  
na reguláciu hmotnosti – náhrada jedla 525 g. 41,90 €   43271 Vanilkový 
SuperShake na reguláciu hmotnosti – náhrada jedla 525 g. 41,90 €
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CELÚ STRANU OSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  

A DOZVIETE SA VIAC 

CELÚ STRANU OSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  

A DOZVIETE SA VIAC 

Vyberte si Wellness balíček  
pre mužov alebo pre ženy.

Vyberte si svoj obľúbený kokteil alebo 
proteínový komplex.

Zostavte si svoju sadu  
pre zdravie!

  29696 Wellness balíček pre ženy  
21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 €  

  29697 Wellness balíček pre mužov  
21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 €  

  120229 Papierová taštička Wellness 
Rozmery: 30 x 30 x 9 cm. 2,50 €

(Do objednávky zadajte kódy vami vybraných produktov. 
Taštička je zadarmo - kód taštičky nezadávajte, bude 

pridaná automaticky.) 

71,80 € 
*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

  29690 Kokteil s vanilkovou príchuťou Natural 
Balance 21 porcií. 378 g. 38,90 €   29691 Kokteil  
s čokoládovou príchuťou Natural Balance 21 porcií. 
378 g. 38,90 €   29689 Kokteil s jahodovou 
príchuťou Natural Balance 21 porcií. 378 g. 38,90 €  

  36169 Proteínový komplex 378 g 38,90 € Každú 4. sadu dostanete 
ZADARMO*

Vyberte si Wellness balíček  
pre mužov alebo pre ženy.

Vyberte si akúkoľvek kombináciu dvoch 
produktov: kokteily, polievky alebo 

proteínový komplex.

Zostavte si svoju sadu  
pre zdravie plus!

*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

(Do objednávky zadajte kódy vami vybraných produktov. 
Taštička je zadarmo - kód taštičky nezadávajte, bude 

pridaná automaticky.) 

110,70 € 
  29696 Wellness balíček pre ženy  
21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 €   

 29697 Wellness balíček pre mužov 
21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 €  

  120229 Papierová taštička Wellness 
Rozmery: 30 x 30 x 9 cm. 2,50 €

  29695 Polievka Natural Balance - špargľová 21 porcií.  
420 g. 38,90 €   29694 Polievka Natural Balance - 
paradajková s bazalkou 21 porcií. 420 g. 38,90 €   29690 
Kokteil s vanilkovou príchuťou Natural Balance 21 porcií. 
378 g. 38,90 €   29691 Kokteil s čokoládovou príchuťou 
Natural Balance 21 porcií. 378 g. 38,90 €   29689 Kokteil  
s jahodovou príchuťou Natural Balance 21 porcií. 378 g. 
38,90 €   36169 Proteínový komplex 378 g 38,90 €

Každú 4. sadu dostanete 
ZADARMO*

Cesta k rovnováhe

V Oriflame veríme, že kľúčom  
k optimalizovaniu celkového 
zdravia je spojenie správneho 
stravovania, adekvátnej 
hydratácie, fyzickej aktivity  
a pozitívneho životného štýlu. 
 
Táto sada presne odráža  
takúto rovnováhu:  
Doplnky výživy dodajú telu 
výživovú podporu a pomôžu  
telu vyplniť medzery v strave. 
Kokteily sú perfektnou desiatou  
a pomôžu vám udržať sa  
na ceste zdravia.

Aj keď dosiahnete vytúženú váhu, 
udržať si ju predstavuje veľkú 
výzvu. Stále chcete pevné svaly, 
zostať motivovaní a odolávať 
pokušeniam. Táto sada vám  
s tým môže pomôcť!  
 
Produkty Natural Balance 
spolu so základnými vitamínmi 
a minerálnymi látkami vám 
pomôžu zostať fit. Pripravte sa 
posúvať svoje limity!

Pre tie najlepšie výsledky!



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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4,79 €

  Parfumovaný telový sprej 
Love Potion So Tempting
Zmyselne zvodná vôňa telového 
spreja s kvetinovými orientálnymi 
tónmi a lahodným akordom sladkého 
medu. 75 ml 

33958   11,90 €

Vô
ne

 

VLASTNÝ ŠTÝL 
Vychutnajte si krásu každého  
okamihu a prejavte čaro svojej  
osobnosti prostredníctvom vôní, 
ktoré vás najlepšie vystihujú. 
Fantázii sa medze nekladú. 

TERAZ LEN ZA CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ 
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE BEZPEČNOSTNÉ 
TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

ZODPOVEDNÝ 
VÝVOJ

NAJVYŠŠIE 
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

NÍZKA KONCENTRÁCIA VÔNE

KVETINOVO - ORIENTÁLNA 
LAHODNÁ PÚDROVÁ VÔŇA 

Rozprašovač 
zabezpečuje 

pravidelný 
rozptyl vône. 

Zvodné 
tóny prírody

 Odhoďte zábrany a nechajte sa zviesť 
neodolateľným pôžitkom s príťažlivou vôňou 

Love Potion So Tempting.

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

 

mandarínka, orchidea , med 
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  Parfumová voda So Fever Her
Provokatívna vôňa je neodolateľným 
spojením čiernych ríbezlí, sladkého 
santalového dreva a ohnivých tónov 
zázvorového kvetu. 50 ml 

42787   28,90 €

9 z 10 žien  
súhlasí, že*: 
• Dlho vydrží
•  Nerozmazáva sa
• Riasy sú hustejšie
•  Mimoriadne 

nadvihuje
•  Oddeľuje  

každú riasu
• Nezliepa riasy 

* Spotrebiteľský test 

Mimoriadna inovácia na predĺženie 
rias od The ONE ihneď predlžuje 
a nadvihuje riasy, aby zvýraznila  

váš pohľad a posunula líčenie  
očí na vyšší level. 

35
42

5 B
lac

k

ORIENTÁLNA VANILKOVÁ  
DREVITÁ VÔŇA 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

14,99 €

VÔ
N

E  

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

Upútajte pozornosť 
orientálnou vôňou

Posuňte hranice vášne s hravou, sexi 
parfumovou vodou, ktorá vás zahalí  

do korenistého voňavého závoja.

Nový level 
líčenia

Kúpte si parfumovú 
vodu So Fever Her  

a špirálu 
dostanete 

ZADARMO!

  Špirála The ONE Lash Extension
Nádherná farba a objem od korienkov až po 
končeky rias, mimoriadna dĺžka a výnimočné 
nadvihnutie. Je obohatená o vitamín E. 
Nerozmazáva sa, neolupuje, nezliepa  
riasy a dlho vydrží. 8 ml 

 7,70 € 

35425 Black

 

 

zázvorový kvet , sladké santalové drevo , 
čierne ríbezle 
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  Parfum Giordani Gold 
Essenza
50 ml 

42503   40,90 €

27,99 € 

  Parfum  
All or Nothing
50 ml 

35679   52,90 €

37,99 € 

  Akord #1 parfumu  
All or Nothing
15 ml 

43696   24,99 €

14,99 € 

NAJVYŠŠIA  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

lupienky jazmínu, akord pižma,  
biele drevo

KVETINOVÁ, BIELE KVETYORIENTÁLNA VANILKOVÁ  
OVOCNÁ VÔŇA 

NAJVYŠŠIA  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

magnólia , maliny , vanilka 

KROK 1

VYTVORTE SI NOVÚ 
VÔŇU S UNIKÁTNYM 
AKORDOM
Ako si vytvoriť jedinečnú,
 svoju vlastnú vôňu?

A K O R D  # 1 
P A R F U M U  

A L L  O R 
N O T H I N G

Ak máte náladu  
na zmyselnejšiu vôňu, 

nasprejujte unikátny 
akord #1 na parfum  

All or Nothing a pridajte 
tak nové tóny, aby ste 

spestrili celkovú 
kompozíciu.

P A R F U M  
A L L  O R  N O T H I N G
Vaša pokožka je prvou, 
návykovou zložkou 
parfumu All or Nothing, 
ktorá vôni dodá 
jedinečnosť a osobitosť. 
Aplikujte na pulzujúce 
miesta (krk, zápästia). 

KROK 2

VÔ
N

E  Parfum Giordani Gold Essenza predstavuje výnimočné exkluzívne majstrovstvo. 
Každý jeho detail, počnúc nádherným skleneným flakónom s uzáverom zdobeným 

pravým lístkovým zlatom, umocňuje bohatý zmyslový zážitok a evokuje  
skutočný luxus prémiových vôní. 

KVETINOVÁ AKVATICKÁ VÔŇA 
kalábrijský bergamot , pomarančovníkové 

kvietky , toskánske drevo 

NAJVYŠŠIA KONCENTRÁCIA VÔNE 

Nadčasová elegantná vôňa

 

   

Prívesok v tvare ikonického 
loga Giordani Gold je 
ozdobený trblietavými 
krištálikmi. Retiazka má 
prispôsobiteľnú dĺžku. 

Kúpte si parfum 
Giordani Gold 

Essenza 
a náhrdelník 

získate 

ZADARMO!

 

  Náhrdelník Giordani 
Gold Anniversary
Materiál: mosadz, zinková 
zliatina, český krištáľ,  
medené pokovovanie, elektro 
pokovovanie. Testované na nikel. 
Rozmery: dĺžka (retiazka + 
prívesok): 37 x 2 x 1,6 cm. 
42738   14,99 € 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 
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Lahodný, šťavnatý nektár medovej 
konzistencie sa vlieva do akordu lekna 

prinášajúceho explóziu sviežosti  
a napokon sa hladko vpíja do jemných, 
kvetinovo-ovocných tónov. Upokojujúca 

kvetinová inšpirácia na každý deň.

Nežná sladkosť 
lekna

ORIENTÁLNA KVETINOVÁ VÔŇA 
hruška , akord lekna , pižmo 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

•  Nádherné žiarivé 
farby s matným 
vzhľadom. 

• Dlhotrvajúce 
zloženie so 
stredne krycou 
schopnosťou. 

40740 Flam
ing Fuchsia

VÔ
N

E  

  Rúž na pery Matte Glam 
OnColour
Pôsobivé matné rúže na pery z kolekcie 
Matte Glam od OnColour. Obsahujú 
komplex CreamComfort a technológiu 
MatteMoisture. Majú stredne intenzívne, 
dlhotrvajúce krytie a sýte, trendy farby. 4 g 

 3,80 € 

Vyskúšajte príťažlivé 
matné odtiene

40740
Flaming 
Fuchsia

40741
Violet 
Vibe

40738
Mauve 
Clay

40739
Red 

Velvet

  Toaletná voda  
Joyce Turquoise
50 ml 

42508   15,90 €

6,99 €

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA Kúpte si vôňu Joyce  

a rúž OnColour 
môžete mať len za 

 

 

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

0,99 €
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5,99 €

  37769 Vreckové balenie parfumu Eclat Mon Parfum 8 ml 11,90 €   

 42041 Parfumová voda Divine – vreckové balenie 8 ml 11,90 €

KVETINOVO- 
DREVITO-PIŽMOVÁ

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

levanduľa, vanilka,  
cédrové drevo

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

CITRUSOVO –  
KORENISTÁ

červený pomaranč,  
kurkuma, santalové drevo

VÔ
N

E  

NOVINKA

7,99 €

  38914 Toaletná voda Be Happy Feel Good 50 ml 15,90 €   

 42377 Toaletná voda Chill Out Feel Good 50 ml 15,90 €
  Toaletná voda  
On the Edge
50 ml 

33963   24,90 €

12,99 € 

  Parfumová voda  
Amber Elixir Mystery
50 ml 

35681   32,90 €

17,99 € 

  Parfumová voda .SE Swedish 
Experience Wild Hearts
75 ml 

38575   31,90 €

17,99 € 

  Toaletná voda  
Dare To Shine
50 ml 

42807   28,90 €

14,99 € 

pomaranč , fialka ,  
kožené tóny 

ORIENTÁLNA DREVITÁ 
JANTÁROVÁ VÔŇA

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

ORIENTÁLNA KVETINOVÁ 
VÔŇA 

zelená hruška ,  
tahitská gardénia , vanilka 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

ORIENTÁLNA CITRUSOVÁ 
KVETINOVÁ VÔŇA 
kvety pomarančovníka,  

červená ľalia , jantár 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

KVETINOVO-AKVATICKO-
CITRUSOVÁ

divoký rozmarín,  
čechrica voňavá, pižmo

Podčiarknite svoj štýl
Vedeli ste, že vôňa je skvelý spôsob, ako vyjadriť svoje ja?  

Vyberte si tú, ktorá vás najlepšie vystihuje!

Zlepšite si náladu 
Navoďte si dobrú náladu s povzbudzujúcou vôňou červeného 

pomaranča a kurkumy. Upokojujúca sila levandule  
a cédrového dreva sú ako stvorené na dokonalý relax.

KAŽDÉ VRECKOVÉ BALENIE VÔNE LEN ZA KAŽDÁ TOALETNÁ VODA FEEL GOOD LEN ZA

  

   

 

 

 

 

Každá moderná žena na cestách chce krásne voňať. 
Vďaka vreckovému baleniu môžete mať teraz svoju 
obľúbenú vôňu vždy so sebou! 
 

Obľúbené vône  
vždy poruke

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 
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VÔ
N

E  

  41542 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant Divine 
50 ml 4,50 €   32160 Guľôčkový dezodorant Giordani 
Gold Original 50 ml 4,50 €   34079 Guľôčkový 
antiperspiračný dezodorant Miss Giordani 50 ml 4,50 €   

 42740 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant  
Volare Moments 50 ml 4,50 €   32492 Guľôčkový 
antiperspiračný dezodorant Volare 50 ml 4,50 €

KVETINOVÁ  
OVOCNÁ VÔŇA 

mangový sorbet , nerol , 
červené korenie 

z Pondicherry 

KVETINOVÁ OVOCNÁ DREVITÁ VÔŇA
santalové drevo, ľalia a frézia, fialka

KVETINOVÁ DREVITÁ VÔŇA  
S BIELYMI KVETMI 

mandarínka, pomarančovníkové  
kvety , pačuli 

KVETINOVÁ RUŽOVO-
FIALKOVÁ VÔŇA 
listy fialky , lupienky ruží , 
kožené tóny 

Dezodoranty s vašou obľúbenou vôňou 
Doprajte si dotyk luxusu s dezodorantmi s vašimi obľúbenými vôňami.

NOVINKA

NOVINKA

KVETINOVÁ RUŽOVÁ 
FIALKOVÁ VÔŇA 
ruža stolistá , osmant , 
kosatec 

KAŽDÝ GUĽÔČKOVÝ 
DEZODORANT LEN ZA

 

 

 

 

 

  Toaletná voda  
Lucia Bright Aura
Kvetinová vôňa vyžarujúca jas  
a sviežu energiu bola inšpirovaná 
pôvabom a silou nezábudky. 50 ml  

42520   24,90 € 

KVETINOVÁ OVOCNÁ 
DREVITÁ VÔŇA 

biele ríbezle , nezábudka , 
cedarwood

Nechajte svoju ženskosť zažiariť
Nakúpte aspoň 

za 20 €  
z katalógu 13  

a toaletnú vodu 
Lucia Bright Aura 

môžete mať  
v katalógu 14  

len za  

8,99 €
Ste nositeľkou vášnivej iskry. 
Nechajte svoju ženskosť 
naplno zažiariť a ukážte  
svoju vnútornú silu.

2,49 €
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13,99 €

  Toaletná voda  
Mister Giordani Aqua
Moderná a mužná vôňa zachytáva 
zmyselné drevité tóny a akvatickú 
sviežosť prímorskej prírody. 75 ml 

42837   30,90 €

UKÁŽTE SVOJ VLASTNÝ ŠTÝL  
Muži zvyčajne hľadajú praktické riešenia, 
a to aj v oblasti osobnej starostlivosti.  
Na druhej strane im však záleží na tom, 
aby svet okolo vnímal ich výnimočnosť.  
V Oriflame nájdete množstvo príťažlivých 
vôní a vedecky overených produktov 
starostlivosti o telo a vlasy, vďaka ktorým 
môžete prejaviť svoje ja ako nikdy 
predtým!  

Pr
e 

ne
ho

 

TERAZ LEN ZA CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE  
BEZPEČNOSTNÉ TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ

NAJVYŠŠIE 
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Nechajte sa 
inšpirovať magickou 

vôňou mora 
Priezračná sviežosť soľou nasiaknutého 

morského vzduchu a hrejivá vôňa stromov 
na vrcholkoch útesov vás vtiahnu do 

neopakovateľnej prímorskej atmosféry. 
Vychutnajte si čaro nádherných skrytých 

zákutí na pobreží oceánu. 

Unikátna kompozícia podmanivých drevitých tónov je inšpirovaná 
jemným hladkým drevom vyplaveným na pláži a vysušeným na slnku. 
Zmyselný, hrejivý akord dreva so sebou prináša slnkom zaliate slané 
tóny mora. 

DREVITÁ – AKVATICKÁ 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

palina , naplavené drevo ,  
vetiver 

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 
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  Toaletná voda 
Flamboyant
75 ml. 

19639   30,90 €

15,99 € 

  Toaletná voda  
Possess Man
75 ml 

31825   32,90 €

17,99 € 

  Pánska toaletná voda 
So Fever Together
75 ml 

35531   28,90 €

14,99 € 

PR
E 

N
EH

O
 

ORIENTÁLNA PAPRAĎOVÁ 
VÔŇA 

nezrelý grapefruit , vavrínový list , 
kosatec 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

DREVITÁ CITRUSOVÁ VÔŇA 

  Toaletná voda  
So Fever Him
75 ml 

42515   28,90 € 

Zvýraznite svoj štýl a pocit sily s mužnými  
elegantnými vôňami podľa vlastného výberu. 

Voňavé zbrane 
zvádzania

  Parfumová voda  
Possess The Secret Man
75 ml 

33650   32,90 € 

ORIENTÁLNA KORENISTÁ 
PAPRAĎOVÁ VÔŇA 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

VYSKÚŠAJTE AJ VYSKÚŠAJTE AJ

 

 

 

grapefruit , esencia vavrínových listov , 
kardamóm bergamotový olej, pačuli, sladká 

červená paprika



!
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  Toaletná voda  
Be the Wild Legend 
75 ml 

34471   24,90 €

12,99 € 

  Toaletná voda  
Dark Wood
75 ml 

42518   21,90 €

9,99 € 

  Toaletná voda  
Excite Force
75 ml 

31639   28,90 €

14,99 € 

  Toaletná voda  
Eternal
100 ml 

33652   21,90 €

9,99 € 

VYSOKÁ 
KONCENTRÁCIA VÔNE

AROMATICKÁ 
PAPRAĎOVÁ VÔŇA 

melón , rozdrvené borovicové 
ihličie , čierny jantár 

ORIENTÁLNA DREVITÁ 
AMBROVÁ VÔŇA 

rozdrvený koriander , gaštany , 
mramorové drevo 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

DREVITÁ AROMATICKÁ VÔŇA 
čierne korenie , levanduľa ,  

ambra 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

DREVITO-KORENISTÁ VÔŇA 

Vydajte sa vlastnou 
cestou

Elegantná, zmyselná 
a tajomná vôňa

  34076 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant Be the Legend 50 ml 4,50 €  

  32176 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant Giordani Gold Man 50 ml 4,50 €  

  32497 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant Eclat Homme Sport 50 ml 4,50 €  

  31291 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant Signature 50 ml 4,50 €

2,49 €

PR
E 
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DREVITÁ VETIVEROVÁ 
VÔŇA 
bergamot , čierne korenie , 
vetiver 

DREVITO-AKVATICKÁ 
VÔŇA 

DREVITO-OVOCNÁ 
VÔŇA 

ORIENTÁLNA 
DREVITÁ OVOCNÁ 
VÔŇA 

Sviežosť s pocitom sebavedomia
K našim ikonickým vôňam zladíte aj rovnako voňajúce guľôčkové dezodoranty. 

Zostaňte svieži s pocitom sebavedomia s vašou obľúbenou vôňou!

POSLEDNÝ RAZ  
V PONUKE! 

Mužná elegancia 
na každý deň

KAŽDÝ GUĽÔČKOVÝ DEZODORANT  
LEN ZA

 

 

 

 

 

 

 
 

čierne korenie , drevo guaiac , 
svetlý tabak 

ružové korenie , semiš , 
bergamot 

muškátový oriešok , 
hruška , vanilka 

kožené tóny , jablko , 
bôby tonky 

Vôňa pre muža 
plného energie
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  Gél na holenie  
NovAge Men
200 ml 

35864   11,90 € 
  Upokojujúci gél po holení 
NovAge Men
100 ml 

35865   10,90 € 

  Povzbudzujúci pleťový gél  
po holení 2 v 1 North for Men 
PowerMax
50 ml 

38613   8,20 € 

  Pílingový sprchovací gél  
North for Men PowerMax
250 ml 

38614   7,50 € 

  Omladzujúce gélové 
pleťové mlieko NovAge Men
50 ml 

33201   34,90 €

  Pílingové mydlo North  
for Men PowerMax
100 g 

38610   2,50 € 
  Guľôčkový dezodorant  
North for Men PowerMax
50 ml 

38615   4,00 € 

  Sada NovAge Men
Obsahuje 4 produkty  
v štandardnom balení. 

29446   113,60 €

  Čistiaca pena  
na holenie North for Men 
Subzero 2 v 1
200 ml 

35870   6,80 €

5,49 € 

  Mydlo North  
For Men Subzero
100 g 

35887   2,50 €

1,49 € 

  Parfumovaný telový 
sprej North For Men 
Intense
100 ml 

38913   11,90 €

5,99 € 

Základná starostlivosť 
pre muža

Účinne čistí a osviežuje 
pokožku

Obohaťte svoju každodennú rutinu o starostlivosť  
o tvár a telo, aby ste sa cítili sviežo a boli pripravení  
na každú situáciu.

Jemné čistenie  
a holenie  
v jednom

  33198 Čistiaci pílingový gél NovAge Men 125 ml 
12,90 €   33199 Očný gél NovAge Men 15 ml 
19,90 €   33200 Hydratačné pleťové sérum 
NovAge Men 50 ml 41,90 €   33201 Omladzujúce 
gélové pleťové mlieko NovAge Men 50 ml 34,90 € 
23,99 €

†3 Odborné klinické hodnotenie pri  
používaní sady NovAge Men 

Klinické testy 
potvrdili, že 
bojuje proti 

známkam únavy  
a starnutia†3 

Zásobte pokožku energiou  
vďaka výťažku z rastlinných 

kmeňových buniek kávovníka  
a omladzujúcemu komplexu  

z baobabu.

POSILNENIE 
ÚČINKU

OKOLIE  
OČÍ

ČISTENIE HYDRATÁCIA 

PROBLÉMY PLETI:  
Známky únavy, vrásky, 

dehydratácia a drsná pokožka

PRE VŠETKY VEKOVÉ SKUPINY 
Odporúčame Klinicky 

potvrdená 
24-hodinová 
hydratácia†

† Klinický test.

23,99 €

67,99 €

Pleťové mlieko s výťažkami z antioxidačného 
ginka viditeľne redukuje všetky známky starnutia 
a únavy, obnovuje, vypĺňa a rozjasňuje pokožku 
a zanecháva ju hydratovanú.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTÁLNA PAPRAĎOVÁ VÔŇA
ananás, levanduľa, tisové drevo
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VLASTNÝ ŠTÝL  
Oslávte s nami jedinečnú krásu  
každej ženy! Ponúkame vám množstvo 
prostriedkov, ktorými môžete zvýrazniť 
svoju osobnosť a vytvoriť si vlastný štýl. 
Aby sme vám to uľahčili, držíme krok  
so súčasnými trendmi, ktoré ulahodia 
každému štýlu i peňaženke. Zdieľajme  
a chráňme čaro skutočnej krásy! 

TERAZ LEN ZA CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  
A POZRITE SI VŠETKY PRODUKTY  
Z TEJTO KATEGÓRIE 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE BEZPEČNOSTNÉ 
TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

*S
po

tre
bi

te
ľs

ký
 te

st
 p

ri 
po

už
ití

 la
ko

v 
41

18
7-

96
 +

 4
31

85
 

KROK 2: 
Naneste vrchný gélový  
lak na nechty The ONE 

Ultimate a vychutnajte si 
nechty ako zo salónu! 

KROK 1: 
Naneste gélový lak  
na nechty The ONE 

Ultimate. 

TECHNOLÓGIA  
PHOTO REACTIVE  

– unikátny molekulový 
komplex, ktorý prináša 
úžasné výsledky, keď 
aplikujete gélový lak  

s vrchným lakom spolu. 

41187
Nude Sorbet

41
18

7
N

ud
e 
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rb

et

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





Gélový lak na nechty  
The ONE Ultimate  
Wild Earth
8 ml 

 6,60 €

3,79 € 41785
Earth 
Yellow

41786
Sand 

Dunes

41787
Orange 
Sienna

41788
Burnt 
Ochre

VYSKÚŠAJTE LIMITOVANÚ EDÍCIU FARIEB!

Vytvorte si nádherný 
gélový lesk


Vrchný gélový lak  
na nechty The ONE 
Ultimate 
8 ml 

43185   6,60 €



ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ

NAJVYŠŠIE  
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

• Až 11 dní gélový lesk  
bez ďalších úprav*

• Vysoký lesk*

• 3D efekt gélového laku*

• Intenzívne, živé farby* 
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  Nočná maska na nechty  
The ONE Expert Care
8 ml 

41766   6,40 €

3,79 € 

M
A
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  Podkladový lak  
na nechty The ONE  
Pro Wear
8 ml 

37907   5,80 €

3,49 € 

Jednoduchá 
APLIKÁCIA.

  Olejové pero na nechty  
a nechtovú kožtičku  
The ONE Expert Care
2 ml 

41760   7,40 €

3,99 € 

Manikúra AKO ZO SALÓNU

  41758 Posilňujúci lak na nechty The ONE Expert Care 
8 ml 6,40 €   41759 Sérum na nechty The ONE Expert 
Care 8 ml 6,40 €   41894 Zlupovací podkladový lak  
na nechty The ONE Pro Wear 8 ml 5,80 €   

 42568 Rýchloschnúci vrchný lak na nechty  
The ONE Pro Wear 8 ml 5,80 €

•  Pokroková technológia Colour 
Lift odstraňuje akýkoľvek lak  
na nechty za pár sekúnd.

•  Bez acetónu

 •  Príjemná ovocná vôňa 

•  Zanecháva nechty a nechtovú 
kožtičku na pocit hebké  
a plné

• Revitalizácia: 
navracia nechtom zdravý 

vzhľad vďaka výťažku  
z červených rias.

1. Pripravuje podklad  
na hladkú aplikáciu laku. 

2. Vytvára priľnavý 
podklad pre lak vďaka 

technológii ProStay. 

3. Chráni nechty pred 
škvrnami a zažltnutím 

  Odlakovač na nechty  
The ONE Expert Care
75 ml 

38722   5,80 €

3,99 € 

3VYŽIVENIE 
Ráno, predtým, než začnete  

s manikúrou, dodajte nechtom 
extra výživu. Pootočením 
vysuňte pero, aby sa olej 

uvoľnil. Aplikujte na nechty  
a vmasírujte, až kým sa 

nevstrebe.

1ODSTRÁNENIE 
LAKU
Odstráňte lak, aby nechty ostali čisté, 
prirodzené a pripravené na vyplňujúcu 
starostlivosť!

2OBNOVA
Aplikujte na čisté, suché nechty a nechajte 
pôsobiť počas noci. Ráno masku zmyte 
mydlovou vodou – nie je potrebné použiť 
odlakovač.

• Obnovenie: 
pomáha obnoviť 

pružnosť nechtov vďaka 
vyživujúcemu pantenolu. 

4PODKLAD
Nanášajte pred aplikáciou laku na nechty 

a nechajte zaschnúť. Potom naneste lak 
obľúbenej farby.

 

 

 

 

       

• Intenzívne vyživuje, 
upokojuje a zjemňuje 

• Nezanecháva 
mastný pocit 
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• Klinicky overená 
príťažlivosť Δ

• Sýta pigmentácia – intenzívne 
farebné krytie jedným ťahom. *

•  Ultraľahká, príjemná textúra 
v podobe tekutého krému. *

• Dlhotrvajúci lesklý vzhľad 
až na 6 hodín. *

Δ Klinicky testované
* Spotrebiteľský test

  Ultralesklý rúž The ONE 
Irresistible Touch
4 ml 

 7,90 €

5,49 € 

38868
Pink 

Passion

38867
Tempting 

Brown

38869
Magnetic 

Red

38870
Cherry 
Crush

38866
Sweet 

Caramel

38871
Glamorous 

Mauve

38872
Striking 
Berry

38865 
Captivating 

Nude

Inovatívny 
tvarovaný 
vankúšik  
zaručí presnú  

a zmyselnú aplikáciu 
tekutého rúžu.

38864
Luscious 
Taupe

38863 
Charming 

Rose

Neodolateľne lesklé 

a šťavnaté pery

NOVINKA Tvarovaným 
aplikátorom 

naneste produkt 
priamo na pery.

Jemne pootočte 
spodnú časť, aby  

sa rúž uvoľnil. 

Pri prvom použití 
otáčajte 

niekoľkokrát.

M
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Lussi odporúča 
Oriflame 

MAKEUP WIZARD!

38869  
Magnetic Red

STIAHNITE SI APLIKÁCIU 
ZADARMO z Google Play alebo 
Apple Store a vychutnajte si svoj 
virtuálny make-up.
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Make-up modelky:  Ultralesklý rúž 
The ONE Irresistible Touch 38863 
Charming Rose.
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  Špirála The ONE Wonder 
Lash 5 v 1 XXL
8 ml 

 7,70 €

4,99 € 

NOVINKA

v

Δ Klinicky testované               

*Spotrebiteľský test

•  Dodáva objem 
- až 19-krát 
väčší objem Δ

•  Predlžuje  
- až o 51 % dlhšie 
mihalnice Δ

• Natočí*
• Vyživuje*

•  Oddeľuje  
každú riasu*

PRE ČO NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK: 

Krok 1: Zahnutou stranou kefky 
naneste špirálu na mihalnice.   

Krok 2: Plochú stranu s krátkymi  
a dlhými štetinkami použite  
na zväčšenie objemu  
a predĺženie mihalníc.

PREDTÝM 

POTOM
40672
Black

JEDINEČNÁ TECHNOLÓGIA 
Kefka s patentovanou 

technológiou Dual Core 
kombinuje pevné vnútorné jadro  

s vonkajšou stranou pokrytou jemnými 
a hustými štetinkami pre väčší objem 

mihalníc. Komplex Pro Lash ich  
vyživuje do hĺbky.

EXTRA VEĽKÝ OBJEM A DĹŽKA
– klinicky overené!

Δ

ZAHNUTÁ 
STRANA 

KEFKY  
Vytvarovaná pre 

jednoduchú 
aplikáciu farby  

a rozčesanie 
mihalníc.

PLOCHÁ STRANA 
S KRÁTKYMI A DLHÝMI 
ŠTETINKAMI 
Dlhé štetinky mihalnice 
precízne oddelia a predĺžia, 
tie krátke im dodajú extra 
veľký objem.

M
A

KE
-U
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Prvá EXKLUZÍVNA ŠPIRÁLA 
TREMENDOUS PRE EXTRA OBJEM  

s viac než 300 štetinkami.

TVAROVANÁ KEFKA  
dodáva extra objem 

vonkajším riasam a vytvára  
tak efekt mačacích očí.

35727 
Black

42119
Black

42120
Black

  Špirála The ONE  
Tremendous Big Volume
10 ml 

34580   7,70 € 

  Špirála The ONE  
Tremendous Fierce
10 ml 

 7,70 € 

  Špirála The ONE  
WonderLash 5v1
8 ml 

 7,70 € 

 

 

 

 

Klinicky dokázaný väčší 
OBJEM, DĹŽKA  
A NATOČENIEΔ

Δ Klinicky 
testované



42779 Black 35742 Black

24h*24h*24h*
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POUŽITE OBE KEFKY  
A VYTVORTE SI LÍČENIE 
PRESNE PODĽA VAŠICH 
PREDSTÁV.

Dĺžka/
zvýraznenie:  
•  Vyberte užší kryt  

a dodajte očiam 
zvýraznenie a dĺžku. 
Špirálu aplikujte  
ako zvyčajne.

Objem:  
•  Vyberte široký, vnútorný 

kryt a aplikujte špirálu  
ako zvyčajne.

  Špirála The ONE  
Double Effect
8 ml 

 7,70 €

4,49 € 
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33673 Crisp 
Silver 

Shimmer

33675
Sandy 
Gold 

Shimmer

33677 
Honey 
Blush 

Shimmer

33678 
Dusky 
Rose 

Shimmer

33687
Base 
Nude 
Matte

34790
Golden 
Khaki

34791
Breezy 
Blue

34792
Pewter 
Grey

42558
Sorbet 
Pink 

Matte

42559
Fizzy 

Orange 
Shimmer

42561
Radiant 
Bronze 

Shimmer

42560
Electric 

Rose 
Shimmer

33680
Smokey 

Plum 
Shimmer

42562
Fudge 
Brown 
Matte

42563
Dim Burgundy 

Matte

Vyberte si  
obľúbené tiene  

na mokré a suché 
nanášanie a zaplňte 

nimi magnetickú 
paletku. 

Vytvorte si 
VLASTNÚ 

PALETU

  Paletka na očné 
tiene The ONE
Rozmery: 5,5 x 4,2 cm. 

40835   6,50 €

3,49 € 
  Paleta na 
dekoratívnu 
kozmetiku The ONE
Materiál: železo, sklo, 
ABS. 15,1 x 5,5 cm. 

40837   9,50 €

6,99 € 
Paletka a očné tiene sa 
predávajú osobitne.

Očné tiene držia  
v palete pomocou 

magnetu. 

  Očné tiene  
na suché aj mokré 
nanášanie The ONE
2 g 

 5,90 €

3,79 € 

  Ceruzka na oči 
The ONE Kohl
1.1 g 

 5,70 €

3,79 € 

42417 Black

42418 Brown

Nádherné linky na každú príležitosť 

Vydrží až  
24 hodín

Vysoko 
pigmentovaná

Odolná voči vode 
a rozmazávaniu

• Vďaka polymérovej 
technológii dlho 
vydrží 

• Intenzívna čierna 
farba pre dramatický 
efekt 

• Vďaka veľkému 
formátu a špičke je 
výnimočne precízna 

42780
Black

S intenzívne  
čiernou textúrou. 
Nerozmazáva sa  

a vydrží po celý deň.*

*Klinické testy v porovnaní 
s nenalíčenými 

mihalnicami

*  S
po

tre
bi

te
ľs

ký
 te

st

• Ultra pigmentované 
zloženie prinesie 
krásne výsledky  
len v 1 ťahu.*

• 16-hodinové dlho- 
trvajúce zloženie. *

• Vodoodolné 
zloženie. *

• Nerozmazáva sa. *
• Neblednúce 

zloženie *

*Spotrebiteľský test.

  Očná linka Stylo 
Jumbo The ONE
2.5 g 

 8,50 €

5,49 € 

  Očná linka  
The ONE Wonder
2.5 ml 

 6,60 €

4,49 € 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPAKTNÁ PALETKA

PROFESIONÁLNA 
PALETKA

CERUZKA NA 
OČI KOHL

OČNÁ LINKA 
STYLO

OČNÁ LINKA 
WONDER

Riasy podľa  
vášho vkusu

DĹŽKA

OBJEM
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Nevyhnutná pomôcka na úpravu 
mihalníc a obočia v jednom.

RÚČKY Z UDRŽATEĽNÉHO  
BAMBUSU 
Materiál z udržateľných zdrojov je 
výhodou pre všetkých. Chceme si plniť 
záväzky voči vám aj voči životnému 
prostrediu, a preto sú aj všetky rúčky  
našich nových kozmetických štetcov 
vyrobené z bambusu, obnoviteľnej  
a rýchlorastúcej rastliny.

REŠPEKTUJEME PRÍRODU!

Veľký štetec s jemnými štetinkami 
na jednoduché a rovnomerné 

nanášanie púdru. 

Na precízne kontúrovanie 
tváre, nanášanie farby na líčka či 

celkové tieňovanie. 

AKO DOCIELIŤ, 
ABY OBOČIE 
VYZERALO 
SKVELE? 

TIENE 
NA OBOČIE 

VOSK 

ZRKADIELKO 

1.  
Vyberte si odtieň, ktorý  
sa vám viac hodí alebo 
zmiešajte oba odtiene.

•  Precízny aplikátor  
sa postará o bezchybne 
vytvarované obočie.

NOVÉ A VYLEPŠENÉ 
tiene na obočie 

2.  
Krátkymi ťahmi naneste  
tieň na obočie v smere jeho 
prirodzeného rastu. 

3.  

Na záver naneste na obočie 
krémový vosk krátkymi ťahmi 
smerom nahor. 

 

  Tiene na obočie  
The ONE
3 g 

 9,90 €

5,99 € 
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  Pinzeta Precision
Materiál: ušľachtilá oceľ. 
Dĺžka: 9 cm. 

42292   4,90 €

2,49 € 

Perfektné 
orámovanie 
očí
Vytvorte si perfektne 
tvarované obočie,  
ktoré zvýrazní  
váš pohľad.

1. Upravte obočie  
pomocou kefky. 

2. Ohoľte nechcené chĺpky 
okolo obočia. 

3. Prečešte obočie 
a skontrolujte výsledok.

Šikmý štetec precízne 
zvýrazní obočie. 

  Štetec na púder
Materiál: nylon, hliník, bambus.  
Dĺžka: 18 cm. Priemer: 1.5 cm. 

29655   8,50 €

4,49 € 

  Šikmý štetec na obočie
Materiál: nylon, hliník, bambus.  
Dĺžka: 15.3 cm. Priemer 0.7 cm. 

29593   3,70 €

2,49 € 

  Hranatý štetec na farbu na líčka
Materiál: nylon, hliník, bambus. Dĺžka:  
17 cm. Priemer: 1.3 cm. 

29594   5,30 €

3,79 € 

  Štetec na nanášanie korektora
Materiál: nylon, hliník, bambus.  
Dĺžka: 15.2 cm. Priemer 0.9 cm. 

29597   5,30 €

3,79 € 

  Hrebeň a kefka  
na mihalnice a obočie
Materiál: nylon, hliník, bambus, ABS.  
Dlžka: 13 cm. Priemer 0.7 cm. 

29592   3,70 €

2,49 € 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

S kompaktným plochým štetcom  
na nanášanie korektora perfektne 

prekryjete nedokonalosti pleti.

  Hrebienok  
a žiletka na obočie
Rozmery: 14 x 1,5 cm. 
Materiál: 50 % 
recyklovaný plast, 
nehrdzavejúca oceľ  
a nylon. 

42468

3,99 € 



140774 Dark

40772 Light

40773 Medium

34SKIN RESPONSE
TECHNOLOGY

LONG WEAR

12 h

SPF

30 
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Krycí krém

* Spotrebiteľský test 

• Ihneď prekrýva vyrážky, tmavé škvrny, 
jazvičky, viditeľné kapiláry, nejednotnú 

pigmentáciu či začervenanie pleti. *

• Vysoké krytie. *

• Obohatené o vitamín E  
pre lepšiu starostlivosť. 
• Sú neparfumované 
a neupchávajú póry.

• Dlhotrvajúce zloženie. *

  Paletka korektorov The ONE
3.9 g 

 9,50 €

6,99 € 

Nekonečne matný
vzhľad

34648 
Light Plus

34649 
Medium

34647 
Light

34650 
Dark

* Spotrebiteľsky testované na bežnom  
tekutom krycom kréme.

Nanášajte po krycom kréme alebo korektore 
pomocou labutienky či štetca.

• Dlhotrvajúci matný vzhľad – až 10 hodín*

• Prekrýva vzhľad jemných liniek  
a nedokonalostí pleti*

  Kompaktný púder 
The ONE Everlasting
10 g 

 12,10 €

7,99 € Štetcom naberte trochu farby na líčka  
a naneste priamo na jabĺčka líc. 

• Bezchybné 
tieňovanie.

• Krásne odtiene od 
matných až po žiarivé 

pre prirodzene 
vyzerajúci vzhľad pleti.

• Má dlhotrvajúce 
zloženie.

M
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  Farba na líčka The ONE
6 g 

 10,90 €

7,49 € 

DLHOTRVAJÚCI TECHNOLÓGIA  
SKIN RESPONSE

VODOODOLNÝ

*Spotrebiteľský test

• Zdokonaľuje tón pleti  
– 91 % súhlasí* 

• Koriguje vzhľad pórov  
– 90 % súhlasí* 

• Odolný voči poteniu* 

• Vrstviteľné krytie a množstvo 
prínosov pre pleť 

SPF

43458
Natural 

Cool

43459
Beige 
Warm

43456
Fair 

Warm

43457
Ivory 
Warm

  Zmatňujúci krycí krém The ONE  
Everlasting Sync so SPF 10
30 ml 

 12,20 €

6,99 € 
40771
Rich 

Burgundy

40767 
Chic 

Peony

40768
Pastel 
Pink

40769
Coral 
Blaze

40770
Peachy 

Pink

42124
Alabaster 

Cool

42125
Vanilla 

Neutral

42126
Porcelain 

Cool

42127
Beige 

Neutral

42128
Ivory 

Neutral

42129
Beige 
Warm

42130
Sun Beige 

Warm

42131 
Amber 
Warm

42132
Caramel 
Warm

42133 
Chestnut 

Warm

4 KROKY k bezchybnej pleti

*Spotrebiteľský test

• Hebký matný konečný vzhľad

• Odolný krycí krém: odolný 
voči otláčaniu sa, vyblednutiu  

a voči vode*

• Vrstviteľné, stredné krytie

• Na všetky typy pleti

  A-Z krém Hydra  
The ONE so SPF 30
30 ml 

 10,50 €

5,99 € 

Paletka korektorov

Farba na líčka
ALEBO
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NECHTY S CUKRÍKOVOU 
POLEVOU

• Nové pestré odtiene  
so vzhľadom cukríkovej polevy  

z radu OnColour

• Technológia Colour Coverage 
zaistí dobré krytie a sýte farby

• Rýchloschnúce zloženie a široký 
zaoblený štetček pre jednoduchú  

a presnú aplikáciu

  Lak na nechty OnColour
5 ml 

 4,70 €

1,99 €
KAŽDÝ ZA

41745 
Sweet 
Lilac

41746 
Fuchsia 
Candy

44155 
Sugar 
Red

41747
Glazed 
Orange

M
A

KE
-U

P 

UROBTE  
DOJEM 

NÁDHERNÝMI 
FARBAMI 

• Sýta zmes pigmentov  
pre bohaté farebné krytie

• Komplex CreamComfort  
a jemná textúra zaručuje hladké 
nanášanie a pohodlné nosenie

38742
Blush Nude

38743
Peach Nude

38746
Rose Chocolate

38750
Deep Red

38751
Cranberry Red

38753
Coral Red

38757
Cold Blush

38758
Bright Pink

38759
Punch Pink

38778
Vintage Mauve

38745
Cinnamon Beige

38755
Apricot Coral

38756
Rosy Pink

38761
Bright Fuchsia

  Rúž na pery OnColour
4 g  

 3,80 €

2,49 € 

38805
Light 

Porcelain

38806
Warm 
Ivory

38807
Natural 
Beige

38808
Dark 
Beige

• Bohaté pigmenty  
a zdokonaľujúce krytie 

• S upokojujúcim 
bambuckým maslom, 

ktoré pomáha vyživovať 
pokožku

• Hladká, krémová 
textúra 

  Krycí krém OnColour
30 ml 

 6,50 €

4,59 € 

KRÁSNA 
TVÁR 

BEZ VIDITEĽNÝCH 
NEDOKONALOSTÍ

  Sada 4 aplikátorov krycieho krému
Materiál: polyuretán. 7,8 x 5 x 2,1 cm. 

41560   4,90 €

2,49 € 

Viacúčelové 
špongiové aplikátory 
na bezchybné nanášanie  
a rozotieranie krémových 

produktov.

 

 

  Kompaktný púder OnColour
6 g. 

 7,50 €

6,29 € 

38800
Light 

Porcelain

38801
Medium 

Beige

Obsahuje sľudu, ktorá 
pomáha regulovať  

a absorbovať 
nadmerný maz, 
mastnotu a pot.

4 KUSY

39914
Natural 
Beige

39913
Light 
Ivory

  Korektor OnColour
4.5 g 

 5,90 € 

35639
Fair

35641
Medium

35640
Light

  BB krém OnColour
30 ml 

 7,30 € 

  Rozžiarujúci tónovací krém 
OnColour
30 ml 

 6,50 € 

39292
Light

 

 

 

 

 

 

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 
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38928 Velvet Black
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  Špirála OnColour  
Mutliple Lash
8 ml 

 5,20 €

2,99 € 

•  Pomáha vytvárať 
plnšie riasy, nadvihuje 
ich a vytáča. 

• Kefka Multiple Bristle  
so zúženým koncom 
precízne pokryje 
intenzívnou farbou   
aj  tú najmenšiu riasu.

Povedzte to 
OČAMI

M
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36088
Mocha & 

Rose Gold

36089
Blue & 

Sapphire

36090
Green & 

Turquoise

36091
Purple & 

Lilac

36087
Black & 
White

39338
Blonde

39339
Brown

  Ceruzka na obočie OnColour
1.12 g 

 3,70 €

2,79 € 
  Obojstranná 
ceruzka na oči 
OnColour
1.5 g 
 4,40 €

2,99 € 

  Strúhadlo Dual
Materiál: polystyrén 
(GPPS), PP, ušľachtilá 
oceľ. Rozmery:  3,5 x 
2,8 x 2,5 cm. 

27730   2,50 € 

2 perfektne zladené odtiene  
v 1 obojstrannej ceruzke

Siahnite po 
ODVÁŽNYCH 

FARBÁCH! 
•  Aplikácia  

v jednom kroku 
•  Dlhotrvajúce  

univerzálne odtiene
•  Suché, zamatovo  

hladké zloženie  
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KÚPTE SI CERUZKU NA OČI A STRÚHADLO 
NA CERUZKU MÔŽETE MAŤ LEN ZA

KÚPTE SI ŠPIRÁLU A OČNÝ 
TIEŇ MÔŽETE MAŤ LEN ZA

  Mono očné tiene 
OnColour
2 g 

 5,50 € 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

•  Jednoduché  
nanášanie a príjemné, 
dlhotrvajúce zloženie

•  Textúra, ktorá sa ľahko 
rozotiera a umožňuje 
vytvoriť intenzitu, akú 
potrebujete

1,49 € 1,49 €
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• Vytvarujte a vyplňte si pery 
precíznym aplikátorom, ktorý  
pomáha uzamykať v perách  

bohaté pigmenty rúžu. 

• Niekoľko minút sa pier nedotýkajte  
a netlačte pery k sebe, aby sa na nich 

vytvoril hladký, zamatovo  
hebký efekt.

 
• Rúž nie je potrebné znovu aplikovať 

počas dňa. Farba a matný vzhľad majú 
dlhotrvajúci efekt* a pohodlne  

sa nosia.   
*Spotrebiteľský test

POUŽITIE 

  Tekutý rúž na pery Giordani Gold 
Iconic Elixir
Luxusný tekutý rúž na pery mení svoje zloženie 
na matné a vytvára na perách nádherný vzhľad 
intenzívnej farby. Dostanete ho v 8 odtieňoch 
sýtej farby s intenzívnymi pigmentmi  
a omladzujúcim, dlhotrvajúcim zložením. 3.5 ml 

 11,60 €

8,49 € 
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•  S ochranným 
faktorom  
SPF 15 

•  Obsahuje 
omladzujúci 
arganový olej 

  Hybridná očná linka 
Giordani Gold Iconic
0.56 ml 

 11,20 €

7,99 € 

POKROKOVÁ 
TECHNOLÓGIA 
PRE DOKONALÝ 

VZHĽAD

*Spotrebiteľský test

42346 Black

UNIKÁTNY HYBRIDNÝ 
APLIKÁTOR: 

s približne 300 hebkými štetinkami  
pre precíznu a príjemnú aplikáciu.

Nadvihnite riasy  
pri korienkoch,  

aby oči vyzerali 
väčšie. 

35990
Black 
Forte

DLHOTRVAJÚCI* 
matný vzhľad, 

ktorému nikto neodolá!Objavte bohato 
pigmentované zloženia, 
ktoré vyživia vaše pery! 

ULTRA JEMNÉ ŠTETINKY 
zabezpečujú ľahkú aplikáciu 

a perfektnú precíznosť.*

VYDRŽÍ CELÝ DEŇ, JE 
VODOODOLNÁ, 

NEROZMAZÁVA SA, 
neotláča sa a nevybledne.*

5-krát väčší 
objem

 v porovnaní  
s nenalíčenými 

riasami Δ

84 % krajšie 
natočenie  

ako nenalíčené 
riasy Δ 

Dlho vydrží  
a nerozmazáva sa * 

  Kozmetická taštička Giordani Gold
Sofistikovaná taštička na kozmetické potreby 
v luxusnom prevedení z čierneho zamatu  
s elegantnou prešívanou zatváracou časťou  
a s vkusnými detailmi zlatej farby. Materiál: 
zamat, polyester; Veľkosť: 42 cm x 42 cm 
(otvorená); 21 cm x 21 mm (zavretá). 

37258   14,99 € 

  Klieštiky na mihalnice  
Giordani Gold
Klieštiky na mihalnice z ľahkého kovu zlatej 
farby na dokonalé vytáčanie mihalníc. 
Vyvíjajú ideálny tlak a vytočia aj tie 
najmenšie mihalnice bez toho, aby ich 
poškodili, ťahali či neprimerane stláčali. 
Materiál: železo, guma, imitácia zlatého 
pokovovania, nástrek. 10 x 6,2 cm. 

37449   8,70 €    4,99 € 

  Špirála Fortemente 
Giordani Gold
8 ml 

 11,70 €

6,99 € 

V YČARUJTE SI 
NADČASOVÉ 

RIASY

 

 

 

 

Δ Potvrdené klinickými testami
* Spotrebiteľský test

42170
Velour Nude

42171
Soft Rosewood

42172
Delicious Chocolate

42173
Velvet Wine

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

33800
Praline Nude

33801
Coral Hibiscus

33805
True Red

33806
Ruby Red

*Spotrebiteľský test
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  Krycí krém Giordani Gold 
MasterCreation
Krycí krém s klinicky potvrdenými 
výsledkami dodáva tvári bezchybný  
a zároveň prirodzený vzhľad, podporuje 
jej mladistvosť, rozjasňuje, vyhladzuje  
a vyživuje pleť. Má ľahkú luxusnú 
textúru, ochranný faktor SPF 18 a filter 
proti znečisteniu z prostredia. 30 ml 

 17,10 €

10,99 € 

• Komplex ColourCorrect 
dodáva pleti bezchybný  

a jednotný vzhľad. 

• S ochranným komplexom 
ProSkin Pollution Shield  

a SPF 18. 

• Klinické testy potvrdili,  
že okamžite redukuje 

vzhľad jemných liniek†  

a rozjasňuje pleť.†1 

35235
Rose 

Porcelain 
Cool

35236
Soft 

Vanilla 
Warm

35239
Rose 
Nude 
Cool

35240
Natural 
Beige 
Warm

35238
Light 
Ivory 

Neutral

† Klinické testy potvrdili, že okamžite redukuje 
objem jemných liniek o 26%. 

†1 Klinické testy potvrdili, že pleť je 5x jasnejšia. 

35241
Golden 
Beige 
Warm

35237
Light 
Sand 

Warm

Odhaľte krásu  
bezchybnej pleti

DOPRAJTE SI  
LUXUSNÝ ZÁŽITOK

Vychutnajte si zmyselné textúry a extra 
jemné receptúry od značky Giordani 

Gold, ktorá vám garantuje čistú 
dokonalosť a výsledok, ktorý  

bude stáť za to.
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Vychutnajte 
si lesk, ktorý 

môžete vidieť 
aj cítiť

NOVINKA

Vzorky sú dostupné v odtieni 
Beige.

Vyskúšajte  
ho ešte pred 

predstavením  
v katalógu!

  Krycí krém Giordani Gold 
Pure Úforia – vzorka  
v odtieni 43000
1.5 ml. 

138817

0,50 € 
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Jeseň je obdobím návratu  
k povinnostiam, preto naše dni utekajú 

veľmi rýchlo. Je však zároveň obdobím, 
keď naša pleť potrebuje 

výdatnú výživu!  
Personalizovaný kvíz NovAge 
vám prostredníctvom jednoduchých 

otázok pomôže vybrať najvhodnejšiu 
rutinu na základe potrieb vašej pleti.  

A to len za pár minút!  

 
CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 

APLIKÁCIOU ORIFLAME ALEBO 
KLIKNITE NA sk.oriflame.com/

novage-skincare-quiz 

Stiahnite si aplikáciu Oriflame 
a získajte prístup k ďalším 
benefitom! 
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ORIFLAME 
JE JEDNODUCHÉ: 

Získajte aplikáciu 
Oriflame z: 

Hľadajte ikonku 
skenovania v katalógu 
a v aplikácii Oriflame 
v pravom hornom rohu. 

Mobilný telefón držte 
nad stranou a celú ju 
zoskenujte až po okraje. 

Keď skener 
identifikuje stranu, 
môžete si vychutnať 
exkluzívny obsah! 

IBA 
ONLINE!

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME 

ALEBO

Pomocník pri výbere  
rutiny NovAge

Personalizovaný  
NovAge kvíz

Začať

Na moju pleť často vplýva:

Vyberte jednu možnosť

suchý vzduch každodenné 
líčenie

nadmerne 
znečistené ovzdušie

nedostatok spánku

sk.oriflame.com/online-exclusive

Pozrite si ďalšie 
skvelé ponuky: 

ZĽAVY  AŽ

50%



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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VŠETKY VEKOVÉ SKUPINY 

NA VŠETKY TYPY PLETI 

DOBRÝ POCIT 
Myslíme si, že cítiť sa dobre je aspoň také 
dôležité, ako dobre vyzerať. Široká ponuka 
produktov starostlivosti o telo a vlasy  
vás očarí ingredienciami inšpirovanými 
prírodou, podmanivými vôňami a 
luxusnými textúrami, aby ulahodili telu  
i všetkým zmyslom. Vaša denná rutina sa 
tak môže zmeniť na príjemný rituál krásy. 
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CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE  
BEZPEČNOSTNÉ TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ

NAJVYŠŠIE 
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

  Sprchovací gél Essentials  
s vitamínom E a zeleným čajom
250 ml 

37791   4,90 €

2,79 € 

  Tekuté mydlo na ruky  
s vitamínom E a bambuckým 
maslom Essentials Gentle Care
300 ml 

37811   4,90 €

2,99 € 

  Mydlo Essentials s vitamínom E  
a zeleným čajom
75 g 

37797   1,60 €

0,79 € 

Vitamín E pomáha chrániť 
prirodzenú ochrannú bariéru 

pokožky. Okrem toho 
pomáha hydratovať, 
zjemňovať, vypĺňať  

a vyhladzovať.

Zelený čaj je známy ako 
vysokoúčinný antioxidant. 

Pomáha čistiť a revitalizovať 
pokožku.

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Príjemná gélová 
textúra sa mení 

na jemnú krémovú 
penu, ktorú si 
zamiluje celá 

rodina.

Jednoduchá 
starostlivosť  
na každý deň
Naše receptúry s trojitým účinkom  
zaistia, že vaša pokožka bude čistá, 
hydratovaná a chránená.

HLAVNÁ INGREDIENCIA

Bambucké maslo  
poznáme už tisícky rokov 

vďaka vynikajúcim 
hydratačným, ochranným  

a vyplňujúcim vlastnostiam. 

HYDRATAČNÁ TECHNOLÓGIA 
priťahuje a zadržiava vlahu, ktorá 
vypĺňa pokožku a zanecháva ju  

na dotyk hebkú. 

  Sprchovací gél  
s vitamínom E  
a bambuckým maslom 
Essentials
250 ml 

37792   4,90 € 

  Mydlo s vitamínom 
E a bambuckým 
maslom Essentials
75 g 

38266   1,60 € 

DERM
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GICKY TESTO
VA

NÉ 
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RÁNIHYDRAT
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JE

ČISTÍ

BEZ 
OBSAHU 

GMO 

Nakúpte 
za výhodné ceny 

do zásoby!
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  Mätový zázračný balzam
15 ml 

41678   4,40 € 

  Zvláčňujúci krém na ruky 
Dream Cream
30 ml 

21878   1,90 € 

  Antiperspiračný dezodorant 
Activelle Invisible
50 ml 

33141   4,00 € 

  Sprchovací gél Discover  
Costa Rican Explorer
250 ml 

34461   4,90 € 

  Mydlo Discover 
Costa Rican Explorer
90 g 

34462   1,60 € 

ST
A

RO
ST

LI
VO

SŤ
 O

 T
EL

O
 

POUŽITIE 

ESENCIÁLNY MÄTOVÝ OLEJ 
Mäta obsahuje množstvo vitamínov, cukrov  

a flavonoidov, ktoré pomáhajú vyživovať  
a hydratovať suchú pokožku a pery. Okrem 

toho obsahuje mentol, ktorý na perách  
zanecháva chladivý, upokojujúci pocit.

Jemná a žiarivá pokožka… 
Aplikujte na suchú pokožku  
na tvári, lakťoch, rukách, perách,  
kolenách alebo chodidlách.  
Zázračný balzam používajte 
kedykoľvek podľa potreby. 

SVIEŽOSŤ AŽ PO 

48 
HODÍN 

Pomôže vám zostať svieži až  
48 hodín †. Activelle poskytuje 
bezpečnú ochranu, na ktorú  

sa môžete spoľahnúť.  
 

† Klinicky testované

NEVIDITEĽNÁ OCHRANA 
– na oblečení nezanecháva 

viditeľné zvyšky 

30 ml 

Objavte bujnú vegetáciu 
tropického raja

Exotická vôňa s tropickými  
a kvetinovými tónmi manga, 

červenej mučenky a kosatca  
vás unesie do zelenej  

džungle Costa Ricy.

SADA DVOCH 
PRODUKTOV 
SPRCHOVACÍ GÉL  

+ MYDLO 
LEN ZA 

2,99 € 

KÓD SADY: 140458

SADA TROCH 
PRODUKTOV 

KRÉM NA RUKY + 
DEZODORANT + BALZAM 

LEN ZA 

4,49 € 
KÓD SADY: 140459 

Udržujte si  
ruky hebké  
a hydratované 
vďaka mandľovému 
oleju a glycerínu.

Zázračné balzamy majú ideálnu veľkosť  
do kabelky, aby ste ich mohli mať vždy poruke.

Základná výbava  
na cesty

 

 

 

 

 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 
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  Jemný intímny gél  
Feminelle
300 ml 

34501   6,50 €

4,49 € 

  Nočný hydratačný krém  
na nohy Feet Up Comfort
150 ml 

34935   7,90 €

3,79 € 

  Pilník na nohy Comfort
Veľkosť: 183 x 44 x 11 mm. Materiál: 
brúsny papier, 50 % recyklovaný GPPS. 

37559   2,90 €

2,29 € 

  Zjemňujúci denný krém  
na nohy Feet Up Comfort
150 ml 

32369   7,90 €

3,79 € 

  Antiperspiračný sprejový 
dezodorant Activelle Extreme
150 ml 

33147   5,20 €

3,49 € 

  Antiperspiračný sprejový 
dezodorant Activelle Fresh
150 ml. 

33145   5,20 €

3,49 € 

  Osviežujúci sprej na nohy  
Feet Up Comfort XL
250 ml 

32643   9,10 €

5,99 € 
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S výťažkami z fialky 
trojfarebnej pre lepšie 
vyživovanie pokožky

Špeciálne navrhnuté  
pre tínedžerov

Vyvážený  
a chránený 
mikrobióm

AKO DLHO 
POTREBUJETE,  

ABY VYDRŽAL?

Activelle poskytuje 
bezpečnú ochranu,  
na ktorú sa môžete 

spoľahnúť 48 alebo 
 72 hodín†.

48 H 

72 H

Svieži pocit  
po celý deň

Máte pred sebou ťažký deň? Naše dezodoranty Activelle vám pomôžu  
ostať svieži a sebavedomí po celý deň, nech vás čaká čokoľvek. 

† Potvrdené v klinických testoch. 

  32368 Antiperspiračný krém na nohy Feet Up Comfort 75 ml 3,90 €   32371 Výživný krém  
na nohy Feet Up Comfort 150 ml 7,90 €   32372 Osviežujúci sprej na nohy Feet Up Comfort 150 ml 
7,90 €   32374 Dezodoračný púder na nohy Feet Up Comfort 75 g 3,90 €   32644 Osviežujúci krém 
na nohy Feet Up Comfort 75 ml 3,90 €

Krásne nôžky  
vo dne v noci

Poskytuje nohám intenzívnu 
hydratáciu počas noci

Ihneď osvieži  
a prevonia chodidlá

Každodenná 
hydratácia pre 
jemné chodidlá
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  Separátory prstov na nohách
Materiál: EVA. Rozmery:  
10 x 2,8 x 0,9 cm. 

38337   2,40 €

1,49 € 

  Klieštiky na nechty  
na nohách XL Comfort
Veľkosť: 81 x 15 mm.  
Materiál: uhlíková oceľ. 

37554   1,99 € 

  Zjemňujúci krém na popraskané  
päty Feet Up Advanced
75 ml 

33027   7,40 €

3,79 € 

  Univerzálne mini gélové 
vložky do topánok Festive Feet
Rozmery: univerzálna veľkosť;  
3 x 2,5 cm. 4 kusy. Materiál: PU. 

38336   4,10 €

2,99 € 

  Pomôcka na 
odstraňovanie stvrdnutej 
kože Advanced
Rozmery: 14,8 x 3,1 cm. 
Materiál: ušľachtilá oceľ,  
50 % recyklovaný plast (PS). 

40779   5,70 €

3,49 € 

  Pilník na nohy z ušľachtilej  
ocele Advanced Stainless
Rozmery: 19 x 3,8 cm. Materiál: ušľachtilá 
oceľ, 50 % recyklovaný plast (PS). 

40778   4,10 €

2,99 € 

Po odstránení 
najproblematickejšej 
mozoľnatej kože použite 
pilník na nohy z ušľachtilej 
ocele a vyhlaďte suchú  
a tvrdú pokožku.  
Ak nemáte problém  
s mozoľmi, môžete 
začať svoju pedikúru 
rovno s týmto 
pilníkom.

Najskôr si zjemnite pokožku 
nôh kúpeľom alebo 
sprchou. Potom použite 
pomôcku na odstraňovanie 
stvrdnutej kože a odstráňte 
mozoľnatú pokožku. 
Jemnými ťahmi odlúpte 
vrchnú vrstvu tvrdej kože. 

POUŽITIE 

POUŽITIE 

Štýlové topánky  
bez otlakov!
4 hebké gélové vankúšiky 
umiestnite do topánky na miesta, 
kde sa vám zvyčajne tvoria otlaky 
a vychutnávajte si pocit pohodlia!

Hebké nôžky za pár sekúnd!
Máte vysušenú a stvrdnutú kožu  
na pätách? Zbavte sa jej s našimi 
kvalitnými pomôckami na pedikúru!

 

  Pílingový krém na chodidlá  
Feet Up Advanced
75 ml 

33033   7,40 €

3,79 € 

VYHLADZUJE  
A ZJEMŇUJE POKOŽKU 

POUŽITIE 

Pílingový krém na chodidlá 
vmasírujte krúživými 
pohybmi na čistú, suchú 
pokožku. Sústreďte sa na 
najsuchšie časti, ako sú 
päty, prsty a oblasť  
pod prstami. Dôkladne 
opláchnite teplou vodou. 

Hydratačné bambucké maslo 
vyživuje, upokojuje a chráni 
pokožku nôh a zanecháva ju 

jemnú a hladkú na dotyk. 
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Aplikujte dvakrát denne, ráno aj večer, 
ideálne po kúpeli alebo sprche. Vmasírujte 
do pokožky chodidiel, sústreďte sa na päty 
a iné suché časti.

JEMNÁ, HLADKÁ  
A HYDRATOVANÁ POKOŽKA*1

*1 Spotrebiteľský test s 99 zákazníkmi s veľmi  
suchou a drsnou pokožkou na pätách.

S intenzívne vyživujúcim komplexom 
Urea, kokosovým maslom, pantenolom 
a zvláčňujúcou zmesou Mineral4E.

POUŽITIE 

  35835 Olejové sérum na chodidlá Feet Up 
Advanced 30 ml 7,40 €   34016 Hydratačné 
mlieko na nohy Feet Up Advanced 50 ml 7,90 €  

 33034 Antiperspiračný 36H sprej na nohy 
Feet Up Advanced 150 ml 7,90 €   33028 
Vyživujúca maska na chodidlá Feet Up 
Advanced 100 ml 7,90 €

Kúpte si 1 za 
3,79 € 

Kúpte si 2 za 
2,99 € 

každý 

Pre hladké, 
obnovené  
a jemné nohy

PO 7 DŇOCH**  PREDTÝM 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

** Klinický test



8 Essential Minerals + Botanical Extract

BEAUTAN ICALS
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  Vyhladzujúci cukrový 
píling Milk & Honey Gold
200 ml 

31601   8,50 €

5,29 € 

  Sprchovací krém  
Milk & Honey Gold
250 ml 

35960   6,90 €

3,79 € 

  Revitalizačný sprchovací  
gél Beautanicals
300 ml 

35892   10,70 €

6,29 € 

  Revitalizačné mydlo 
Beautanicals
100 g 

35889   3,00 €

2,29 € 
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8 esenciálnych minerálnych látok + rastlinné výťažky
Prírodná starostlivosť  
o detskú pokožku

MESIAC

Na citlivú  
pokožku

Ani jeden z produktov 
radu Baby O neobsahuje 

parabény, uvoľňovače 
fenoxyetanolu 

či formaldehydu.

95 % 
INGREDIENCIE 
PRÍRODNÉHO 

PÔVODU

  Detský šampón  
na telo a vlasy Baby O
200 ml 

35775

6,99 € 

  Čistiace mlieko na oblasť 
zadočka Baby O
150 ml 

35776

8,99 € 

  Detský univerzálny  
balzam Baby O
75 ml 

35772

6,99 € 

  Detský olej  
Baby O
150 ml 

35773

8,99 € 

  Krém na oblasť 
zadočka Baby O
75 ml 

35774

6,99 € 

Hĺbkovo vyživuje,  
zjemňuje a chráni 

Pomáha vytvárať ochrannú 
bariéru proti vysušeniu 

Na pokožke vytvára 
ochranný film  
a pomáha ju 
uchovávať suchú. 

S pantenolom  
a oxidom zinočnatým 
na zvláčnenie, 
upokojenie  
a zmiernenie 
plienkových 
zaparenín. 

Pomáha vyživovať  
a vypĺňať ochrannú 

bariéru pleti

Vhodné aj  
pre mamičky – 

pomáha zlepšovať 
vzhľad strií 

A
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A
N

CIA
 PRE ZDRAVIE PO
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PEDIATRICKY 
SCHVÁLENÉ

Čistý pôžitok  
s Milk & Honey

Cukrový píling 
odstraňuje 

odumreté bunky  
a vyhladzuje 

pokožku.

Pokožku zanecháva hebkú  
a krásne voňavú

Nádherne jednoduchá 
starostlivosť

 
   

 

 

 

 

 

 

Jemne čistí pokožku zadočka.

Na pokožke vytvára  
ochranný film.

Nedráždi oči 

Jemne čistí vlasy a telo.

Jemne parfumovaný sprchovací 
gél čistí a hydratuje pokožku.

Mydlo na rastlinnej 
báze šetrne čistí  
a revitalizuje pokožku.



SENSITIVE
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  Zubná kefka 
Optifresh All In One 
– stredne tvrdá

42445   3,90 €

2,49 € 
  Zubná kefka 
Optifresh All In One 
Sensitive – jemná

42450   3,90 €

2,49 € 

  Zubná pasta 
Optifresh Pro 
White
100 ml 

38874   4,90 €

3,49 € 
  Zubná pasta 
Optifresh  
Maximum Fresh
100 ml 

44952   4,90 €

3,49 € 

NOVINKA

  Jemná detská kefka 
Optifresh – ružová

42453   3,90 €

2,49 € 

  Jemná jahodová zubná 
pasta pre deti Optifresh
50 ml 

44954   4,20 €

2,79 € 

  Jemná detská kefka 
Optifresh – modrá

40877   3,90 €

2,49 € 

Vhodné pre deti  
od 2-6 rokov.

Má nižší obsah fluoridu, 
prispôsobené pre deti.

NOVINKA

Aby bolo čistenie 
zubov zábavnejšie!

  Zubná pasta Optifresh Sensitive
Pomáha redukovať pocit citlivých zubov.  
S technológiou Protect Shield na ochranu celej  
ústnej dutiny. Chráni zubnú sklovinu a pomáha 
predchádzať tvorbe zubných kazov, povlaku  
a kameňa. Biologicky rozložiteľné zloženie. 75 ml 

38873   4,90 €

3,49 € 

ODBORNE VYVINUTÁ 
TECHNOLÓGIA 

Protect Shield obsahuje 
ingrediencie na ochranu 
celej ústnej dutiny.

ČISTÉ ZUBY A ĎASNÁ: 

Obsahuje leštiace 
čiastočky, ktoré odstraňujú 
škvrny a zubný povlak 
– pomáhajú chrániť zuby  
a ďasná pred kazmi.

SVIEŽOSŤ: 

Obsahuje chladivú 
technológiu, ktorá 
zabezpečuje dlhotrvajúci 
pocit sviežosti – pomáha 
zabraňovať pachu z úst.

HYDRATÁCIA: 

Obsahuje zvláčňujúce 
látky, ktoré vyvažujú  
vlahu v ústach a lícach – 
pomáha chrániť pred 
suchosťou a baktériami.

Obsahuje 
desenzibilizačné činidlo, 
ktoré pomáha chrániť 
nervové zakončenia 
pred podráždením.

Zbohom, 
citlivé zuby!

 

   

 

 

 

 

Postarajte sa o zdravý úsmev svojich detí s touto 
zubnou pastou lahodnej chuti, ktorá čistí a chráni 
zuby, jazyk, líca a ďasná.

Lahodná jahodová 
príchuť
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BESTSELLER

Navštívte naše online stránky na sociálnych sieťach  
a prečítajte si ďalšie odporúčania. 

  Telový píling s kryštálmi 
soli Swedish Spa
200 ml 

34022   12,10 €

7,99 € 
  Vyživujúce telové  
maslo Swedish Spa
200 ml 

34025   10,20 €

5,79 € 

Rad telovej kozmetiky 
Swedish Spa obsahuje 
výťažky morských rias 

Corallina officinalis  
a Alaria esculenta, ktoré 

sú bohaté na cukry, 
minerálne látky a ďalšie 
živiny dôležité pre svoje 

antioxidačné, hydratačné 
a obnovujúce účinky. 

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

RELAX PRE TELO AJ ZMYSLY 
- ŠVÉDSKYM SPÔSOBOM

Váš vlastný 
relaxačný rituál

Vyhladzujúci píling Swedish Spa patrí k najlepším produktom, 
čo som kedy vyskúšala! Pokožku zanechá hladkú,  

jemnú a voňavú. Všetkým ho odporúčam! 

 

 

ČISTOTA, RELAX 
A HARMÓNIA

Telový píling s kryštálmi soli  
a mandľovými škrupinkami. 

Odporúčame používať  
1-2 krát za týždeň.

Bohaté telové maslo s rýchlo sa vstrebávajúcim, nelepivým 
zložením, relaxačnou akvatickou vôňou a obsahom 
bambuckého masla, kokosového, kanolového a mandľového 
oleja vyživuje a vyhladzuje pokožku celého tela a upokojuje 
zmysly. Má nemastné, rýchlo sa vstrebávajúce zloženie.
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  Suchý šampón na mastné vlasy 
HairX Advanced Care
150 ml 

32907   8,90 €

4,79 € 

NA MASTNÉ VLASY 

Okamžité 
osvieženie 
vlasov 

•  Osviežuje vlasy a odstraňuje  
z nich nadbytočnú mastnotu

•  78 % spotrebiteľov potvrdilo,  
že redukuje mastnotu*

•  Po vyčesaní nezanecháva 
viditeľné zvyšky

•  Predlžuje intervaly medzi 
jednotlivými umývaniami*

• Dermatologicky testovaný 

  Kefa na rozčesávanie 
vlasov Styler
Rozmery: 12,4 x 7 x 4,9 cm. 
Materiál: PS, PP, PE, PET. 

29998   5,90 €

3,49 € 
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  Kefa na vlasy Stylers
Rozmery: 24 x 6 cm. Materiál: ABS, 
guma, nylon, epoxidová živica. 

30579   5,90 € 

  Úzka kefa na tupírovanie vlasov Styler
Rozmery: 21 x 1,5 cm. Materiál: ABS, nylon, 
epoxidová živica. 

30611   5,90 €

3,49 € 

  Okrúhla 3D kefa Styler
Rozmery: 22 x 10 cm. Materiál: PP,  
ABS, nylon, epoxidová živica. 

30647   6,90 €

3,99 € 

  Veľká okrúhla kefa Styler
Rozmery: 22 x 8,8 cm. Materiál:  
ABS, nylon, epoxidová živica. 

30609   6,90 €

3,99 € 

Vyberte si kefu  
na vlasy

  Kondicionér proti 
vypadávaniu vlasov  
HairX Advanced Care
200 ml 

35931   7,30 €

4,49 € 

  Tonikum na pokožku 
hlavy proti vypadávaniu 
vlasov HairX Advanced 
Care
100 ml 

41979   8,90 €

5,99 € 

  Posilňujúci sprej proti 
vypadávaniu vlasov HairX 
Advanced Care
150 ml 

41980   7,50 €

4,99 € 

Nelepivé, nemastné 
zloženie spreja na vlasy 

intenzívne podporuje 
objem vlasov, zanecháva 

ich na pohľad plnšie  
a zdravšie.

Univerzálne tonikum na pokožku 
hlavy pre mužov i ženy stimuluje 

rast vlasov od korienkov, 
predlžuje životný cyklus vlasov  
a zabraňuje ich vypadávaniu 

už za 8 týždňov!* 
*Klinické testy posudzovali účinok šampónu 

a tonika na pokožku hlavy proti vypadávaniu 
vlasov pri použití oboch produktov.

Krémový, ľahko 
oplachovateľný 

kondicionér vyživuje, 
posilňuje a zvláčňuje 

vlasy, pričom zabraňuje 
ich vypadávaniu.

UNISEX

Koniec vypadávaniu 
vlasov!

Kefa na vlasy  
len za  

1,99 € 
ak si kúpite  

suchý šampón 

Nestíhate? Spojte sily vyživujúceho 
suchého šampónu a kefy na rozčesávanie 
vlasov a rýchly, krásny účes je na svete!
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1.   Nádobu pretrepte  
a nasprejujte na vlasy  
zo vzdialenosti 20 cm. 
Sústreďte sa na korienky 
vlasov. 

2.  Končekmi prstov 
vmasírujte do vlasov. 

3.  Počkajte niekoľko  
minút a vyčešte. 

POUŽITIE 
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ZL ATISTÉ 
OLEJE 
ROZ ŽIARIA 
VAŠE VL ASY
Strácajú vaše vlasy vitalitu a lesk? 
Leto sa na našich vlasoch môže 
nepekne podpísať. Eleo predstavuje 
prémiový rad produktov 
obsahujúcich 6 vzácnych účinných 
olejov, ktoré vašim vlasom dodajú 
zlatisté rozžiarenie. Luxusný zážitok, 
na ktorý vaše vlasy nikdy nezabudnú.

NOVINKA

  Ochranný olej na vlasy Eleo
Luxusný olej poskytuje ochranu 
suchým, poškodeným alebo farbeným 
vlasom. Je obohatený o zlatý elixír 
Eleo a marulový olej. 50 ml 

38601   13,90 €

9,49 € 

  Obnovujúci nočný  
olej na vlasy Eleo
50 ml 

38602   13,90 €

9,49 € 

POUŽITIE 

  Šampón Eleo  
Oil Infused
250 ml 

38585   10,50 €

6,99 € 

  Kondicionér Eleo  
Oil Infused
200 ml 

38597   10,50 €

6,99 € 

POUŽITIE 

ST
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Pár kvapiek oleja 
rozotrite v dlaniach. 
Rovnomerne 
rozotrite na vlhké 
alebo suché vlasy. 
Neoplachujte.

1.   Pár kvapiek 
oleja rozotrite  
v dlaniach. 

2.  Rovnomerne 
rozotrite na vlhké 
alebo suché 
vlasy. 
Neoplachujte.

Vyživuje a chráni vlasy 
pred lámaním a zanecháva 

ich poddajnejšie.

Vyživuje a obnovuje 
vlasy počas noci

Jemne čistí pokožku hlavy 
a vlasy a chráni ich pred 

lámaním.

Hĺbkovo vyživuje  
a chráni vlasy.

Zmes šiestich vzácnych a veľmi 
účinných olejov poskytuje vlasom  

a pokožke hlavy množstvo benefitov. 
Zanecháva vlasy silnejšie, zdravšie 

a dokonale žiarivé.

Okrem zlatého elixíru Eleo je každý 
vlasový olej obohatený o siedmy 

zázračný olej, ktorý vlasom 
poskytuje hĺbkovú výživu,  

ochranu a obnovu.

Siedmy 
zázračný olej
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Začnite deň s extra dávkou 
energie! Všetci sa po dlhom  
dni radi uvoľníme s dobrou 

vyživujúcou maskou. 

Prečo nevyskúšať masku 
aj hneď po zobudení? 

Je to skvelý spôsob, ako sa cítiť 

sviežo a plní energie už od rána! 
Navyše, pleťové a vlasové 
masky Love Nature sú plné 

prírodných ingrediencií, ktoré 
dodajú pokožke i vlasom  

bohatú dávku výživy.

Prírodná 
energia POUŽITIE 

To pravé pre vašu pokožkuVýťažky  
z pomarančovej šťavy 

a prírodného ovsa 
zanechávajú pokožku 

revitalizovanú a žiarivú.

Výťažky  
z granátového jablka  

a hrozna vyživujú  
a hydratujú pleť.

Výťažok z bodliaka  
hĺbkovo čistí mastnú  
pleť a zanecháva ju  

čistú a vyváženú.

Výťažok z prírodného ovsa  
je bohatý na vitamín B pomáha 
upokojovať a zjemňovať suchú pokožku.

  Krémová maska  
Love Nature s ovsom
10 ml 

32634   1,40 €

  Ílová maska Love  
Nature s lopúchom
10 ml 

32635   1,40 €

  Revitalizačná textilná  
pleťová maska Love Nature
24 ml 

42134   4,40 €

  Antioxidačná textilná pleťová 
maska Love Nature
24 ml 

42135   4,40 €
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Kúpte si 1 TEXTILNÚ MASKU za 2,99 €
Kúpte si 2 TEXTILNÉ MASKY len za 2,49 € každú

Kúpte si 1 KRÉMOVÚ MASKU za 0,99 €
Kúpte si 2 KRÉMOVÉ MASKY len za 0,79 € každú

Aplikujte na vyčistenú 
pleť. Masku rovnomerne 
rozotrite po tvári, vyhnite 
sa pritom očným partiám 

a perám. Nechajte 
pôsobiť 10 minút. 

Opláchnite vlažnou 
vodou a tvár jemne 

osušte uterákom.
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HLAVNÉ INGREDIENCIE 

BIOLOGICKY  
ROZLOŽITEĽNÉ  

ZLOŽENIE

BEZ  
SILIKÓNOV

  Čistiaci gél  
s organickým 
čajovníkom  
a limetkou  
Love Nature
125 ml 

34841   5,40 €

  Tonizačná voda  
s organickým 
čajovníkom  
a limetkou 
Love Nature
150 ml 

34843   5,40 €

  Zmatňujúce 
pleťové mlieko  
s organickým 
čajovníkom  
a limetkou  
Love Nature
50 ml 

34845   5,60 €

  Osviežujúci čistiaci  
krém s organickým 
aloe vera a kokosovou 
vodou Love Nature
125 ml 

34819   5,40 €

  Osviežujúca maska  
a píling v jednom  
s organickým aloe vera  
a kokosovou vodou  
Love Nature
75 ml 

34822   5,80 €

  Osviežujúci očný gél s 
organickým aloe vera a 
kokosovou vodou Love 
Nature
15 ml 

35590   5,40 €

Príroda 
vytvára tie 
najlepšie 

ingrediencie
 

S kozmetikou Love Nature si 
môžete vychutnávať benefity 

nielen jedného, ale 
dvoch organických 

výťažkov. 

Spolu vytvárajú účinnú 
vyživujúcu dvojicu, 

ktorá rozmazná vašu 
pokožku prírodnými 

dobrotami. 

Pomáha 
osviežovať 
očné partie  
a zmierňuje 
známky únavy

Účinne čistí 
pokožku bez 
vysúšania

Vyhladzuje, 
prečisťuje póry 

a hydratuje 
pokožku

Kúpte si 1 PRODUKT len za

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

ORGANICKÝ ČAJOVNÍK

ORGANICKÁ LIMETKA
Super ingrediencia, ktorá krásne 

tonizuje a zmatňuje pokožku.

Esenciálny olej, ideálny  
na mastnú pleť, vďaka svojim 

antimikrobiálnym vlastnostiam 
pomáha pôsobiť proti vyrážkam 

a prečisťovať pleť.

Pomáha prečisťovať 
a ihneď 

osviežovať 
pokožku

Pomáha minimalizovať  
póry a zanecháva pokožku  

tonizovanú a sviežu

Pomáha 
prečisťovať  

a hydratovať 
pokožku  

a redukuje lesk

Vzpružujúce 
osvieženie

Starostlivosť  
o mastnú pleť

PRE VŠETKY  
VEKOVÉ SKUPINY 

NA NORMÁLNU  
PLEŤ 

2,79 € KAŽDÝ**

*Ponuka platí pre strany 124-125.

3,79 €*

Super hydratačná ingrediencia  
s antioxidačnými a pleť 

upokojujúcimi vlastnosťami.

ORGANICKÉ ALOE VERA

Pôsobí ako zvláčňujúca látka,  
ktorá priťahuje a zadržiava vlahu.

ORGANICKÁ 
KOKOSOVÁ VODA

Kúpte si AKÉKOĽVEK 2 PRODUKTY len za 
**Ponuka platí pre strany 124-125.
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NA MASTNÚ PLEŤ 

PRE VŠETKY  
VEKOVÉ SKUPINY 
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  Horúci olej na suché vlasy  
s pšenicou a kokosovým  
olejom Love Nature
15 ml 

32620   1,90 €

1,09 € 

  Šampón a kondicionér  
s avokádovým olejom  
a harmančekom Love Nature
500 ml 

33338   8,90 €

4,49 € 
  Telový a vlasový olej  
s avokádovým olejom  
Love Nature
100 ml 

42897   6,70 €

3,79 € 

  Šampón na suché vlasy  
s pšenicou a kokosovým  
olejom Love Nature
250 ml 

32618   5,30 €

2,99 € 

  Kondicionér na suché vlasy  
s pšenicou a kokosovým  
olejom Love Nature
250 ml 

32619   5,30 €

3,49 € 

1.  Vložte 
uzavretú 
tubičku oleja 
na 1 minútu do 
horúcej vody.

POUŽITIE 

2.  Otvorte  
a olej 
vmasírujte 
do mokrých 
vlasov.

3.  Nechajte  
1 minútu 
pôsobiť, 
potom 
zmyte.

Obnovte hydratáciu vlasov
Prírodná ochrana, 

nádherný lesk

Nanášajte po kúpeli,  
aby ste predišli vysúšaniu 
pokožky spôsobenému 
silnými čistiacimi ingre-
dienciami v prípravkoch 
do kúpeľa.

Používajte ako  
telový olej pre  
hĺbkovú hydratáciu.

Pár kvapiek vlasového 
oleja naneste na vlhké 
vlasy od stredov po 
končeky pre extra výživu.

Krúživými pohybmi 
vmasírujte do pokožky 
tela, aby bola hebká  
a jemná.

HLAVNÉ INGREDIENCIE HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Doprajte 
vlasom 

láskyplnú 
starostlivosť! 

Produkty Love Nature 
obsahujú unikátne 
ingrediencie, ktoré 

dodajú vašim vlasom bohatú 
výživu a krásny vzhľad. 

Všetky produkty krásne 
voňajú, sú príjemné na pocit, 

majú biologicky 
rozložiteľné zloženia  
a neobsahujú silikóny 
ani parabény. Znamená 

to, že ich môžete používať 
každodenne a bez výčitiek!

Jemne čistí a zvláčňuje 
vlasy v jednom kroku

NA VŠETKY TYPY VLASOV. 

Hĺbkovo vyživuje 
pokožku a vlasy

Je plný ochranných antioxidantov 
a mastných kyselín.  

Má výnimočné regeneračné  
a vyživujúce vlastnosti.

AVOKÁDOVÝ OLEJ

Je bohatý na flavonoidy, ktoré sú 
známe svojimi upokojujúcimi 

vlastnosťami.

HARMANČEK

Je bohatý na esenciálne mastné 
kyseliny a vitamín E. Vyživuje  

a chráni, pričom redukuje 
baktérie.

KOKOSOVÝ OLEJ

Pšeničná bielkovina obsahuje 
peptidy, ktoré posilňujú vlasy  

a vytvárajú na ich povrchu 
ochrannú bariéru.

PŠENICA

NA SUCHÉ VLASY

Zlepšuje kondíciu  
vlasov a chráni 

ich proti suchosti

Vypĺňa  
suché vlasy

Intenzívne 
hydratuje  

a pomáha bojovať 
proti suchosti

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 
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500 
ml

POUŽITIE 

  Turban na vlasy
Materiál: 100 % polyester. 
Rozmery: 58 x 24,5 cm. 

40998

5,49 € 
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Čistý osviežujúci vzduch, 
omamné vône, pokojná 

atmosféra... príroda je 
skutočne magická. 

Cíťte sa ako v prírode každý 
deň s kozmetikou Love 
Nature! Zmyselné textúry  

a lahodné vône osviežia  
vaše telo aj zmysly. 

Vďaka 
100 % biologicky 

rozložiteľným zloženiam 
oplachovateľných produktov 

získate starostlivosť šetrnú  
k pokožke i k životnému 

prostrediu zároveň!

Bližšie  
k prírode

  Sprchovací gél  
s kokosovou vodou  
a melónom Love Nature
250 ml 

34087   5,60 €

3,49 € 

  Sprchovací gél  
s olivovým olejom  
a aloe vera Love 
Nature XXL
750 ml 

34818   10,50 €

5,49 € 

  Povzbudzujúci 
sprchovací gél  
s výťažkami z ovocia 
Love Nature
250 ml 

34840   5,60 €

3,49 € 

  Čistiaci gél 
na ruky s kokosovým 
olejom
50 ml 

41478   5,90 €

2,99 € 

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

ZLOŽENIE 

Jednoduché 
potešenia

Vychutnajte si  
prírodné ingrediencie  
s fantastickou vôňou.

OLIVOVÝ OLEJ  
A ALOE VERA  

Vyživenie a hydratácia

OLIVOVÝ OLEJ 
A ALOE VERA  

Vyživenie 
a hydratácia

MÄTA A MALINY  
Povzbudenie  
a osvieženie

MELÓN  
A KOKOSOVÁ 
VODA 
Vzpruha a hydratácia

MELÓN  
A KOKOSOVÁ 

VODA 
Vzpruha  

a hydratácia

ČISTIACI GÉL  
S KOKOSOVÝM 
OLEJOM 
Pomáha udržiavať 
ruky čisté a svieže

VÝŤAŽKY Z OVOCIA  
Oživenie a osvieženie

  Sprchovacia  
špongia Elemental
Rozmery: priemer 11 cm. 
Materiál: recyklovaný PE, 
šnúrka z polyesteru. 

41625   2,40 €

1,49 € 

LESNÉ 
OVOCIE  

Zážitok  
pre zmysly  

a výživa

 

 
 

 

 

  39470 Mydlo Love Nature Forest Berries Delight 75 g 1,90 €   34092 Mydlo s kokosovou vodou 
a melónom Love Nature 75 g 1,90 €   32609 Mydlo s olivovým olejom a aloe vera Love Nature 
75 g 1,90 €   32604 Mydlo s mätou a malinami Love Nature 75 g 1,90 €

 

   

 

100 % 
RECYKLOVANÝ 

MATERIÁL

Kúpte si 1 MYDLO za 1,49 €
Kúpte si 2 MYDLÁ za 0,99 € každé

Prírodné 
osvieženie
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  Detský šampón  
na vlasy a telo Love 
Nature Cheerful Apple
250 ml 

40775   6,90 €

4,29 € 

  Detské mydlo  
Love Nature  
Cheerful Apple
75 g 

40804   2,50 €

1,79 € 

  Detský šampón na vlasy a telo  
Love Nature Playful Strawberry
250 ml 

40844   6,90 €

4,29 € 

  Detské mydlo Love Nature  
Playful Strawberry
75 g 

40845   2,50 €

1,79 € 

  Sprchovacia špongia 
pre deti Love Nature
Rozmery v suchom stave: 7 x 
8 x 0,5 cm. Materiál: celulóza. 

42452   2,49 € 

Neobsahuje 
parabény  
ani silikón.

Umývanie s vôňou 
šťavnatého jablka

VOŇAVÁ JAHODA 
Šťavnaté a sladké jahody, 
bohaté na antioxidanty, sú 
známe svojimi ochrannými  

a revitalizačnými vlastnosťami. 

Tieto produkty sú obohatené  
o organické výťažky z jahôd, 
aby krásne voňali a aby 

sa deti s nimi radi 
umývali!

Ponorte sa do voňavej 
jahodovej peny

POVZBUDZUJÚCE JABLKO 
Šťavnaté a chrumkavé jablká, 

bohaté na antioxidanty, sú 
známe svojimi osviežujúcimi  

a prečisťujúcimi vlastnosťami. 

Do organických ovocných 
výťažkov sme pridali sladkú, 
osviežujúcu arómu zeleného 

jablka, aby vznikla 
lahodná vôňa.

Vytvára bublinkovú 
penu, ktorá jemne čistí 
a osviežuje vlasy a pokožku.

Vedeli ste, 
že...?  

Jahody patria do 
rovnakej čeľade  

ako ruže a ich vôňa 
patrí k najlepšie 
rozoznateľným.

Inšpirujeme sa tým 
najlahodnejším prírodným 

ovocím, aby sme deťom 
spríjemnili čas v kúpeli. Naše 

produkty majú šťavnaté, 
osviežujúce textúry a jemné, 

biologicky rozložiteľné zloženia. 
Aby umývanie mohlo 

byť skutočnou zábavou!

Veselé 
umývanie  

pre deti

Pokožku zanecháva hebkú 
a krásne voňavú.

Jemne čistí  
a osviežuje 
pokožku.

NOVINKANOVINKA

Zloženie 
nedráždi oči.

S vyváženým pH.

Vyrobené z rastlinných 
vláken z celulózy.
Znovu použiteľná, 
ideálna na každodenné 
umývanie.

Vedeli ste, 
že...? 

Jablká patria  
k najrozmanitejším 

druhom ovocia.  
Existuje ich viac než 

8000 typov.
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AK SI KÚPITE AKÝKOĽVEK PRODUKT ZO STRÁN 104 – 131

Výťažky z aloe vera a slezu  
majú upokojujúce účinky

Svojimi čistiacimi a osviežujúcimi 
vlastnosťami vyvažuje pocity 
nepohodlia 

  Upokojujúci intímny čistiaci gél Feminelle
Intímny čistiaci gél s príjemnou vôňou upokojujúceho  
aloe vera a slezu. Obsahuje prebiotiká a kyselinu mliečnu,  
ktoré podporujú zdravie intímneho mikrobiómu.  
Dermatologicky a gynekologicky testovaný. 300 ml 

34499   6,50 € 

Intímna starostlivosť,  
maximálny komfort  

UPOKOJUJÚCI  
INTÍMNY GÉL  

FEMINELLE  
IBA ZA 

3,79 €
G

yn
ekologicky testované. •
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  Toaletná voda Eclat Homme
Jedinečné výrazné tóny cedrátu  
a kvalitnej kože skombinované  
vo vôni Eclat Homme sú očarujúcim 
stelesnením sofistikovanosti, 
mužnosti a francúzskeho luxusu. 
75 ml 

42864   28,90 €

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

ORIENTÁLNA CITRUSOVÁ 
DREVITÁ VÔŇA 

himalájsky čaj , kožené tóny ,  
bôby tonky 

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

9,99 €
Čaro parížskych nocí
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NAJLEPŠIA 
CENA 
ROKA 2021

Nežná starostlivosť o vaše ruky
Domáca 

manikúra ako 
zo salónu!

S kokosovým 
olejom, ktorý 
vyživuje a zjemňuje 
suché ruky

S makadamiovým olejom, 
ktorý ruky hydratuje a chráni

Katalóg 13 2021 (07.09.2021 – 27.09.2021) 

 

 

 

 

KAŽDÝ KRÉM NA RUKY ZA

  Ochranný krém  
na ruky a nechty 
SoftCaress
100 ml 

31344   4,20 €

  Hydratačný krém 
na ruky Milk & 
Honey Gold
75 ml 

31606   4,20 €

  Pilník a leštička 
na nechty Nail It
Materiál: polyester, 
brúsny papier, EVA. 
Rozmery: 17,8 x 2 x 
1,5 cm 

42289   3,70 €

1,99 € 

1,79 € 100 ml

Obohatený  
o výťažky  
z mlieka a medu 
organického 
pôvodu

  Vyživujúci 
krém na ruky  
s kokosovým 
olejom
75 ml 

35846   3,90 €

Kód: 136748.1


