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?

BUĎ KRÁSNA,
ŠTÝLOVÁ
A ZDRAVÁ
S ORIFLAME!

Uvítací program pre nových
brand partnerov Oriflame

– 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

Beauty by Sweden

Program platí počas určitých katalógových kampaní. Platnosť programu si môžete overiť na www.oriflame.sk.
Vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok a ponuky produktov v programe.
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Exkluzívna ponuka bestsellerov pre nových brand partnerov!
Nakúpte si v 3 po sebe idúcich katalógových kampaniach produkty, za ktoré získate 60 BB (bonusových bodov)
a môžete si k nim kúpiť aj bestsellery Oriflame za exkluzívne ceny!

SADA BESTSELLEROV 1
Jemný zázračný balzam

Nakúpte
v 1. katalógovej
kampani za

Kultový, legendárny a najpredávanejší produkt Oriflame,
obsahuje prírodný včelí vosk a vitamín E, je vhodný na suché pery
a suchú popraskanú pokožku celého tela.

60 BB

a získate

+ Špirála The ONE WonderLash 5v1 Čierna

LEN ZA

2,49 €
PC/3 BB
12,10 €

Najpredávanejšia špirála Oriflame s 3D kefkou, ktorá mihalnice
od seba oddelí, nadvihne, predlži, dodá objem a vyživí.
+ Vzorka vône
+ Doprava zadarmo *

SADA BESTSELLEROV 2

Tekuté mydlo na ruky a telo so zelenou mandarínkou
a pomarančom Essense & Co
+ Mlieko na ruky a telo so zelenou mandarínkou
a pomarančom Essense & Co

Nakúpte
v 2. katalógovej
kampani za

60 BB

Vychutnajte si energické spojenie zelenej mandarínky a
pomarančovníkových kvetov!
+ Vzorka mejkapu
+ Sprievodca dekoratívnou kozmetikou
+ Sprievodca vôňami
+ Doprava zadarmo *

a získate

LEN ZA

2,49 €

BESTSELLER MEDZI VÔŇAMI

PC/3 BB
20,20 €

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

60 BB

a získate

LEN ZA

2,49 €
PC/3 BB
29,90 €

Temperamentná, zároveň však elegantná kvetinová ovocno-zelená
vôňa. Hlavné ingrediencie: bergamot, červené ríbezle, broskyňa,
ruža stolistá, biela frézia, pižmo a dreviny.
+ Vzorka pleťového krému
+ Sprievodca Wellness by Oriflame
+ Brožúra NovAge
+ Doprava zadarmo *
V tomto programe sa môžete rozhodnúť a vybrať si v každom
kroku produkty 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 19 € (cca 90 vzoriek), v 3. kroku sa
rozhodnete pre bestseller medzi vôňami za 2,49 €. Cena 2,49 €
je partnerská a má hodnotu 3 BB.
* Neplatí pre doručenie kuriérom na adresu.

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.

21.SK.Registration Flyer 2.indd 2

18/03/2021 11:11

