DARČEKY LEN ZA

2,49 €

Z ÍS K A JTE CE LÚ KO LE KCI U PLISS E

SPOLU V HODNOTE
AŽ

Predstavujeme novú kolekciu
doplnkov Plisse, ktorá
kombinuje architektonické
línie, farebné riasenia
a elegantnú ekologickú kožu
Saffiano. Obsahuje kúsky,
ktoré nielenže priťahujú
pohľady, ale navyše sú
funkčné a dokonale
prispôsobiteľné potrebám.
Oriflame Exklusiv je
prvotriedna značka
nadčasových doplnkov,
exkluzívne vyrobených
pre partnerov značky
Oriflame.

OSKENUJTE CELÚ STRANU
S APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC

Pozrite si video
a zdieľajte ho
so svojimi priateľmi

Chcete získať tieto krásne
produkty z kolekcie
Oriflame Exklusiv Plisse?
Sledujte náš katalóg alebo
webové stránky, kde nájdete
všetky naše ponuky!

92 €

PREČO
ORIFLAME?

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

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

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

AKO SA ZAREGISTROVAŤ?

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

O RI FL A M E J E VAŠA
TA J NÁ SI L A
Pridajte sa k Oriflame počas kampaní 2 a 3
a získajte exkluzívnu kolekciu Plisse!

#oriflameempowersme
PLATÍ V KAMPANIACH 2 A 3

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

19.1. 2021 - 1.3. 2021

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

KAMPANI ZA 60 BB A ZÍSKATE

KAMPANI ZA 60 BB A ZÍSKATE

NAKÚPTE V 1. KATALÓGOVEJ

NAKÚPTE V 2. KATALÓGOVEJ

LEN ZA

NAKÚPTE V 3. KATALÓGOVEJ

LEN ZA

LEN ZA

PC/3 BB

PC/3 BB

2,49 €

2,49 €
PC/3 BB

2,49 €

29,00 €

13,80 €

49,00 €

633791
Sada bestsellerov 1

Túto ponuku môžete využiť iba raz.
Bonusové body ku všetkým produktom
nájdete uvedené v každej objednávke
a v cenníku Oriflame. 60 bonusových
bodov predstavuje približne 45 eur.
 34002 Peňaženka Plisse
6

V tomto programe sa môžete
rozhodnúť a vybrať si v každom
kroku darček alebo sadu vzoriek
(90 ks) v taštičke len za 2,49€.
Príklad: V 1. kroku sa rozhodnete
pre sadu bestsellerov 1 za 2,49 €,
v 2. kroku sa rozhodnete pre Sadu
vzoriek za 2,49 €, kód 121849
v hodnote 7€ (cca 90 vzoriek),
v 3. kroku sa rozhodnete pre
Kabelku Plisse len za 2,49 €.

JEMNÝ ZÁZRAČNÝ BALZAM
Kultový a legendárny produkt Oriflame obsahuje prírodný včelí vosk
a vitamín E, je vhodný na suché pery a suchú popraskanú pokožku.
Jemne ju hydratuje, vyživuje, upokojuje a chráni.
+ ŠPIRÁLA THE ONE WONDERLASH 5V1 ČIERNA
Špirála 5v1 s 3D kefkou, ktorá jednotlivé mihalnice od seba oddelí,
ešte viac ich nadvihne, predĺži a dodá im úžasný objem.
Má ošetrujúce zloženie, ktoré mihalniciam dodá výživu.
+ VZORKA VÔNE
+ SPRIEVODCA DEKORATÍVNOU KOZMETIKOU

 634003 Kabelka Plisse

634002 PEŇAŽENKA PLISSE
+ VZORKA MEJKAPU
+ SPRIEVODCA VÔŇAMI

634003 KABELKA PLISSE
+ VZORKA PLEŤOVÉHO KRÉMU
+ BROŽÚRA NOVAGE

Popis:
Vnútorné zipsovacie vrecko, 4 oddelenia na karty, 2 oddelenia
na bankovky, cvočkové zapínanie. Rozmery: 19 x 2,5 x 9,5 cm.

Popis:
Vnútorné zipsovacie vrecko a vonkajšie skryté vrecko, odpojiteľný
a prispôsobiteľný remienok na plece. Rozmery: 27 x 10,5 x 22 cm.

Modelka má na sebe šperk
z novej kolekcie Norrsken.

