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25 ROKOV ORIFLAME NA SLOVENSKU
25 DARČEKOV ZA VAŠU VERNOSŤ

Objednajte si v aktuálnej kampani výrobky za 50 BB a v nasledujúcej kampani si môžete kúpiť 
ktorýkoľvek výrobok z ponuky v tomto letáku so zľavou až 70%. Ponuka sa násobí.

Vyhradzujeme si 
právo meniť platnosť 
letáka a ponuku 
výrobkov Oriflame.

KRÁSNY DARČEK ZA VAŠU VERNOSŤ 
POČAS CELÉHO ROKA

Platí od 18.12.2017 a počas roku 2018.

Objednajte si výrobky v každej kampani (K1-K16)
spolu aspoň za 500 BB a v kampani 17 získate
darček, Diár 2019 s perom a krásne vianočné
želanie od Oriflame!

ZADARMO

ilustračný 
obrázok

Code: SK 123946.1
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LUXUSNÁ STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ

  Diamantový 
krém proti 
starnutiu
50 ml 

13659   27,92 €

  Denný krém so 
SPF 15 Time 
Reversing Intense 
SkinGenistII™
50 ml 

24185   22,32 €

  Vyživujúci krém 
na ruky a telo Milk & 
Honey Gold
250 ml 

31602   7,60 €

  Revitalizačná 
nočná pleťová 
maska NovAge
50 ml 

33490   19,92 €

  Vyhladzujúci krém na 
redukciu vrások a pórov 
NovAge
30 ml 

33944   18,32 €

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

34143   18,32 €

7,50 €
10 BB

SADA
 633322

5,50 €
8 BB
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6,50 €
9 BB

6,50 €
9 BB

6,50 €
9 BB

9,90 €
14 BB

2,50 €
3 BB

9,90 €
14 BB

  Vyživujúce 
pleťové kapsuly 
NovAge Nutri6
30 kapsúl. 

32631   27,92 €

h Sada Novage: Upokojujúci 
odličovač očí NovAge (150 ml) a 
Exfoliačný pleťový píling NovAge 
(100 ml)

633322    17,44 €
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PRVOTRIEDNE  VÔNE OD 
                          SVETOVÝCH PARFUMÉROV

  Toaletná voda Glacier
Toaletná voda Glacier vám pomôže stúpať vyššie a vyššie. Ostrá, 
svieža vôňa sa dokonale hodí pre športového muža so 
slobodným duchom. Osviežujúce tóny citróna, splývajúce so 
spodnými tónmi muškátu a santalového dreva, vás povzbudia k 
výkonu.  100 ml 

8150   19,12 €

  Toaletná voda Cool Lavender
Tóny prímorskej levandule sú srdcom 
tejto osviežujúcej pánskej vône. 
Pripomenie vám nezameniteľnú vôňu 
morského vánku a piesku. 75 ml 

33349   20,72 €

  Parfumová voda 
Love Potion
Preskúmajte pôžitky 
lásky s Parfumovou 
vodou Love Potion, 
ktorá je afrodiziakálnym 
elixírom pikantného 
zázvoru, kvetov 
kakaovníka a zvodnej 
čokolády. 50 ml 

22442   22,32 €

  Parfumová voda Possess
Nadčasová, iskrivá a podmanivá Parfumová 
voda Possess je stelesnením legendami 
opradeného provokatívneho pôvabu 
Kleopatry. Túto chypre kvetinovú ovocnú 
vôňu charakterizujú opojné a zvodné tóny 
exotického kvetu ylang ylang. 50 ml 

30886   30,32 €

  Toaletná voda Eclat 
Femme Weekend
Temperamentná, zároveň však 
elegantná, kvetinová ovocno-
zelená vôňa, plná rafinovanosti. 
50 ml 

31293   23,92 €

  Parfumová voda Divine Idol
Očarujúca kvetinová drevitá chypre vôňa 
so srdcom z majestátneho zlatého kosatca 
s hypnotizujúcim zmyselným a 
neutíchajúcim základom. 50 ml 

31297  22,32 €

  Parfum Sublime Nature 
Tuberose
Voňavé biele lupene majestátnej 
tuberózy, zvlhčené kvapkami 
rosy, sa trblietajú pod 
dopadajúcimi rannými lúčmi a 
vytvárajú svieže sladké tóny. 
Exkluzívna vôňa bola vytvorená 
etickým spôsobom získavania 
ingrediencií, pomocou modernej 
technológie Sublime CO2 a je 
ukrytá v elegantnom flakóne.  
50 ml 

33415  33,52 €

 

 

 

 

 

 

 

7,50 €
10 BB

6,50 €
9 BB

10,50 €
14 BB

7,90 €
11 BB

7,90 €
11 BB

7,90 €
11 BB

10,50 €
14 BB
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DOKONALÝ VZHĽAD 
                                 KAŽDÝ DEŇ

  Suchý olej na vlasy Eleo
Ľahký, hodvábny, nelepivý suchý olej s 
obsahom arganového a ružového oleja. 
Vyživuje a obnovuje vlasy zvnútra. 
Používajte pred sušením vlasov fénom 
alebo pri finálnej úprave. Vhodný na všetky 
typy vlasov. Ideálny na suché a poškodené 
vlasy. 50 ml 

31613   11,12 €

  Darčeková sada North for Men 
Original
Doplňte každodennú pravidelnú starostlivosť 
vášho partnera o šampón na vlasy a telo s 
dvojitým účinkom a chladivý balzam po holení 
na upokojenie, ochranu a 24-hodinovú 
hydratáciu pleti. Obsahuje Šampón na vlasy a 
telo a Balzam po holení. 250 + 50 ml. 

32018   6,39 €

  Tiene na obočie 
The ONE
3 g 

32031   7,12 €

  Paleta na 
kontúrovanie tváre 
The ONE
13.1 g 

33152   11,92 €

  Rozjasňujúca 
podkladová báza 
Giordani Gold 
30 ml 

33300   12,72 €
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  Hodvábny krycí 
krém Giordani 
Gold
30 ml 

14,32 €

32922 
Natural 
Beige

32921 
Light
 Ivory

32919 
Vanilla

32920 
Porcelain

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2,90 €
4 BB

2,90 €
4 BB

1,90 €
3 BB

3,90 €
5 BB

2,90 €
4 BB

3,90 €
5 BB

2,90 €
4 BB 4,50 €

6 BB

4,90 €
7 BB

32923 
Amber

  Predlžujúca 
špirála Giordani 
Gold
8 ml 

32079
 9,52 €

  XXL šampón na 
suché vlasy s pšenicou a 
kokosovým olejom 
Love Nature
750 ml 

33641   8,72 €

  Tekuté mydlo na 
ruky Essense & Co. s 
citrónom a verbenou
300 ml 

31850  9,52 €

  Mlieko na ruky a 
telo Essense & Co. s 
citrónom a verbenou
300 ml 

31851   9,52 €
 

2,90 €
4 BB


