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Zatrać się w chwili namiętności
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WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

KWIATOWO-DRZEWNO-PIŻMOWY

  Woda perfumowana Lost in You 
dla niej
Poczuj elektryzującą falę zauroczenia 
dzięki Lost in You dla niej - uzależniającej 
wodzie perfumowanej, która wyraża 
dreszcz namiętności. 50 ml 1399,80/l

38508   129,90

69,99 

Możesz wybrać zapachy dla niej i/lub dla 
niego. Oferta podlega wielokrotności.

imbir, piwonia, tonka

KUP 2 DOWOLNE 
ZAPACHY  

LOST IN YOU 
ZA JEDYNE 

59,99 
KAŻDY

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, BY 
UZYSKAĆ DOSTĘP 
DO NASZEGO KOŁA 
ZAPACHOWEGO

NOWOŚĆ! 

DLA NIEJ
Kompozycję otwierają rześkie, 
kwiatowe nuty głowy, podkreślone 
nowoczesnym i lśniącym akcentem 
imbiru. Gdy budzi się elektryzujący 
dreszcz emocji, związanych  
z przebywaniem z bliską ci osobą, 
zapach otwiera serce pełne 
barwnej mieszanki świeżej piwonii  
i słodkiej gruszki, doprawionych 
wibrującym różowym pieprzem. 
Zmysłowa tonka i ambra łączą się  
z ciepłymi nutami drzewnymi, 
kreując nieodparcie magnetyczną 
moc przyciągania.
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WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu,  
by poznać zapach! 

NOWOŚĆ! 

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

ORIENTALNO-PAPROCIOWA

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, BY UZYSKAĆ 
DOSTĘP DO NASZEGO 
KOŁA ZAPACHOWEGO

Uzależniające nuty 
rabarbaru i korzenne  
imbiru łączą się, otwierając 
zapach pełen nowoczesnej 
energii. W sercu bije 
charakterystyczny akord 
ciepłej i uzależniającej tonki, 
a elegancka, wytrawna 
ambra kreuje hipnotyzujący 
kontrast z drzewną i bardzo 
męską zmysłowością.

  Woda perfumowana Lost in You  
dla niego
Zatrać się w chwili pełnej namiętności dzięki 
Lost in You dla niego - zmysłowej wodzie 
perfumowanej, która oddaje intensywność 
elektryzującej siły przyciągania. 
50 ml 1399,80/l

38509   129,90

69,99 

Możesz wybrać zapachy dla niej i/lub  
dla niego. Oferta podlega wielokrotności.

KUP 2 DOWOLNE 
ZAPACHY  

LOST IN YOU 
ZA JEDYNE 

59,99 
KAŻDY

imbir, tonka, drzewo sandałowe 

DLA NIEGO



6 7

Rzęsy takie  
jak chcesz 

POŁĄCZ 2 EFEKTY  
I WYKREUJ WŁASNY 
LOOK!

  Tusz do rzęs THE ONE 
Double Effect
8 ml 2748,75/l

 30,90

21,99 

Stwórz wiele stylizacji rzęs za pomocą jednego tuszu!  
Innowacyjny projekt maskary THE ONE Double Effect z technologią  
stosowania szczoteczki na dwa sposoby zapewnia 2 podstawowe efekty  
- większą objętość i wydłużenie rzęs, ale możesz je łączyć, kreując własny look.

60% 
DŁUŻSZE 
W PORÓWNANIU  
Z NIEUMALOWANYMI 
RZĘSAMI ORAZ 
KLINICZNIE 
POTWIERDZONE 
PODKREŚLENIE RZĘS∆

DO 11x WIĘKSZA 
OBJĘTOŚĆ
W PORÓWNANIU  
Z NIEUMALOWANYMI 
RZĘSAMI∆

Zapewniająca 
rzęsom intensywną 

czerń formuła, która 
jest odporna na 
rozmazywanie  
i utrzymuje się 

przez cały dzień*

Efekt wydłużenia 
i podkreślenia: 
•  Wybierz wąską 

nasadkę, aby nadać 
rzęsom wyrazistość  
oraz wydłużyć je i stosuj 
tusz tak jak zwykle.

Efekt zwiększenia 
objętości: 
•  Wybierz szeroką 

wewnętrzną nasadkę  
i nałóż tusz do rzęs tak 
jak zwykle.

 

42780
Black

NOWOŚĆ! 
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RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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Mogą Państwo zwrócić Waszemu Konsultantowi 
dowolny zakupiony u niego produkt w ciągu  
10 dni od daty zakupu. W zamian mogą Państwo 
zażądać od Konsultanta dostarczenia innego 
produktu Oriflame o tej samej wartości lub 
zwrotu pieniędzy. 

Oriflame jest członkiem Stowarzyszenia 
Sprzedaży Bezpośredniej (DSA) oraz 
Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży 
Bezpośredniej (WFDSA).  

Informacje o prowadzonej przez Oriflame 
polityce dobrostanu zwierząt znajdziesz na 
www.oriflame.pl. 

Dzięki współpracy z organizacją Rainforest 
Alliance gwarantujemy, że papier używany  
do produkcji naszych Katalogów pochodzi  
z dobrze i odpowiedzialnie zarządzanych 
zasobów leśnych.  

BEZPIECZNE 
FORMUŁY 
Nasze produkty 
przechodzą testy 
bezpieczeństwa  
i spełniają najwyższe 
standardy. 

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE 
SKŁADNIKI 
Stosujemy składniki, 
które szanują naturę  
i są dobre dla ciebie. 

MONITORING 
EKOETYCZNY 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

Zbierz 10 punktów-serc, by 
otrzymać DEZODORANT 

ANTYPERSPIRACYJNY 
ACTIVELLE EXTREME 

Zdobądź 40 serc, by kupić 
WODĘ TOALETOWĄ 

LOVED UP FEEL GOOD

za każde 

10
 punktów-

serc

za każde 

20 

punktów-
serc

za każde 

40 
punktów- 

serc

Przejmij kontrolę! Dezodorant Activelle Extreme  
z technologią ActiBoost™ zapewni ci świeżość  
i ochronę nawet do 72 godzin†.

Stwórz romantyczny nastrój dzięki zmysłowemu 
zapachowi śliwki i czarnego pieprzu.

Nawilża i koi zmęczone oczy, jednocześnie 
chroniąc przed wolnymi rodnikami. Okolice oczu 
są mniej opuchnięte, jaśniejsze i odświeżone.

Zdobądź 20 serc, by kupić 
KREM POD OCZY 
OPTIMALS HYDRA 

  Krem pod oczy Optimals Hydra Seeing 
is Believing
15 ml 

32464   39,90 

  Dezodorant antyperspiracyjny 
Activelle Extreme
50 ml 

33142   17,90 

  Woda toaletowa Loved Up Feel Good
50 ml 

37214   59,90 

 

 

 

KATALOG 2/2021 

KOCHAJMY SIĘ!

za jedyne 

1,99
za jedyne 

4,99 
 za jedyne 

9,99 
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Walentynki to wspaniała okazja do 
celebrowania miłości. Podobno prawdziwa 
miłość do innych osób nie może istnieć bez... 

kochania i akceptowania siebie. Bez względu 
na to, czy jesteś singlem, czy znalazłaś swoją 
drugą połowę, uczyń luty miesiącem miłości  
- wybierz się na walentynkowe polowanie  

i zdobywaj serca!   

 
Kupując produkty ze stron 10-27, 

otrzymasz punkty-serca, które możesz 
wymienić na wybrane przez siebie nagrody, 

dostępne w wyjątkowej cenie.  

Im więcej punktów,  
tym więcej nagród!
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  Mydełko Love Letter
Świetny sposób, by powiedzieć "kocham cię". 
Łagodne mydełko o romantycznym zapachu. 
Edycja limitowana. 75 g 53,20/kg

35899   6,90

3,99 

  Krem do rąk Love Letter
Nawilżający, odżywczy krem   do rąk 
o delikatnym i świeżym zapachu 
zapewnia dłoniom idealną miękkość 
i gładkość. 75 ml 93,20/l

35900   16,90

6,99 

ZDOBYWAJ 
SERCA I... 

NAGRODY!

Do kogo wyślesz  
miłosny list?

Czy jest coś bardziej romantycznego, niż wysłanie 
miłosnego listu ukochanej osobie? Teraz możesz 

wyrazić całą swoją miłość dzięki naszej limitowanej 
kolekcji Love Letter - idealnemu prezentowi  

na Walentynki!

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

Romantyczny 
kwiatowo-owocowy 

zapach

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 
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10
 punktów

20 
punktów

40 
punktów

1 
punkt

2 
punkty

Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Activelle Extreme za 

1,99

Woda toaletowa 
Loved Up Feel 

Good za 

9,99

Krem pod oczy 
Optimals Hydra za 

4,99

 

 

KUP PRODUKTY ZE STRON 10-27,  
by otrzymać punkty-serca, które możesz 

wymienić na wybrane przez siebie 
nagrody w bardzo specjalnej cenie.  

IM WIĘCEJ PUNKTÓW,  
TYM WIĘCEJ NAGRÓD!
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  Kredka do oczu OnColour Duo 
Red Kiss
Podwójna kredka do oczu z limitowanej 
edycji w dwóch uzupełniających się 
odcieniach. Miękka i jedwabista, łatwa 
w aplikacji i komfortowa w noszeniu. 
1,6 g 6243,75/kg

 15,90

9,99 

Godny randki makijaż,  
który sprawi, że on oszaleje  

na twoim punkcie!

  Pomadka do ust OnColour 
Red Kiss
Pomadka z limitowanej edycji Red Kiss 
zapewnia ustom blask i żywy kolor. 
Doskonale kryje, zawiera kompleks 
CreamComfort. 4 g 2997,50/kg

 17,90

11,99 

  Lakier do paznokci OnColour 
Red Kiss
Pięknie błyszczący lakier do paznokci 
w wyrazistych, modnych odcieniach. 
Technologia Colour Coverage zapewnia 
czysty, efektowny kolor, a pędzelek 
łatwą i precyzyjną aplikację. 
5 ml 1998,00/l

 15,90

9,99 

Lepiej się nie malować tuż przed 
wyjściem z domu. Makijaż będzie 
wyglądać bardziej naturalnie, 
gdy dasz mu chwilę na "wtopienie" 
się w skórę.

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

41731
Mad Red

41733
Fire Maroon

41732
Frantic Cherry

41730
Burgundy & Black

41729
Rose Pearl & Black

41736
Deep Berry

41735
Glitz Red

41734
Plum Daze

PRZED RANDKĄ

2 
punkty

3 
punkty

2 
punkty
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ZDOBYWAJ 
SERCA I... 

NAGRODY!

10
 punktów

20 
punktów

40 
punktów

Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Activelle Extreme za 

1,99

Woda toaletowa 
Loved Up Feel 

Good za 

9,99

Krem pod oczy 
Optimals Hydra za 

4,99

 

 

 

KUP PRODUKTY ZE STRON 10-27,  
by otrzymać punkty-serca, które możesz 

wymienić na wybrane przez siebie 
nagrody w bardzo specjalnej cenie.  

IM WIĘCEJ PUNKTÓW,  
TYM WIĘCEJ NAGRÓD!
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41331 
Cinnamon 

Warm

41330 
Beige 
Warm

41327 
Vanilla 
Cool

41329 
Ivory 
Cool

41328 
Porcelain 

Cool

42742 
Natural 
Glow

41332 
Caramel 
Warm

  Podkład odmładzający na 
bazie serum Giordani Gold
30 ml 1666,33/l

 79,90

49,99 

  Baza rozświetlająco-
nawilżająca Giordani Gold 
Pearls
30 ml 1666,33/l

 79,90

49,99 

Zastosuj bazę, która udoskonali cerę, 
nada jej anielską promienność i sprawi, 
że zalśnisz wewnętrzym pięknem.

Nałóż podkład z prebiotycznym serum,  
by ukryć niedoskonałości i wyrównać 
koloryt cery - uzyskasz naturalne, subtelnie 
"wilgotne" wykończenie, a makijaż utrzyma 
się przez cały dzień.

Idealna para

Zawiera kwas hialuronowy, aby przywrócić 
równowagę nawilżenia skóry i by była ona 
bardziej miękka, elastyczna i promienista. 

Pobudza naturalne mechanizmy 
obronne skóry dzięki serum 
prebiotycznemu, które poprawia 
powierzchnię, blask i nawilżenie. 

Twoja skóra wygląda promiennie, gdy jest 
nawilżona. Jeśli chcesz zwiększyć blask 
cery od wewnątrz, pij dużo wody lub 
innych płynów, najlepiej bez kofeiny.

PRZED RANDKĄ

11
 punktów

11 
punktów

Krok 1 

Krok 2 W
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JAK TO DZIAŁA? 

ZDOBYWAJ 
SERCA I... 

NAGRODY!

10
 punktów

20 
punktów

40 
punktów

Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Activelle Extreme za 

1,99

Woda toaletowa 
Loved Up Feel 

Good za 

9,99

Krem pod oczy 
Optimals Hydra za 

4,99

 

 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, BY OBEJRZEĆ 
TUTORIAL

GŁÓWNY SKŁADNIK 

KUP PRODUKTY ZE STRON 10-27, 
by otrzymać punkty-serca, które możesz 

wymienić na wybrane przez siebie 
nagrody w bardzo specjalnej cenie. 

IM WIĘCEJ PUNKTÓW, 
TYM WIĘCEJ NAGRÓD!
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ZDOBYWAJ 
SERCA I... 

NAGRODY!

10
 punktów

20 
punktów

40 
punktów

Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Activelle Extreme za 

1,99

Woda toaletowa 
Loved Up Feel 

Good za 

9,99

Krem pod oczy 
Optimals Hydra za 

4,99

  Balsam do ust 
THE ONE Lip Spa
2,1 g 9519,05/kg

 27,90

19,99 

CHRONI:
Z witaminą E, która 
pomaga chronić 
przed wolnymi 
rodnikami oraz SPF 15, 
chroniącym przed 
promieniami UVB.
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EFEKT 
PEŁNIEJSZYCH 
UST: 
Z peptydem, który 
stymuluje kolagen  
i kwas hialuronowy, 
dzięki czemu usta 
wyglądają na 
pełniejszeΔ1

NAWILŻA: 
Z ekstraktem  
z alg morskich dla 
ciągłego nawilżania 
przez 8 godzin  
- potwierdzone 
klinicznie Δ

Podaruj swoim ustom zaawansowany 
zabieg spa! Nasz udoskonalony balsam 

Lip Spa ma teraz właściwości 
nawilżające, ochronne i wypełniające, 

a jego 3 odcienie zostały stworzone, 
by podkreślać różne tonacje cery.

Nawilżenie, 
uwydatnienie 
i ochrona twoich ust

PRZED 

PRZED

38885
Raspberry

38
88
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38883
Pink 38883 Pink

38884
Coral

38884 Coral

5 
punktów

NOWOŚĆ! 
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Technologia 
Dual Core

Ekstrakt  
z alg morskich

Peptyd zwiększający 
objętość

Witamina E 

JAK TO DZIAŁA? 

 

ΔTest kliniczny 
 Δ1Test in vivo składnika po 30 dniach

KUP PRODUKTY ZE STRON 10-27,  
by otrzymać punkty-serca, które możesz 

wymienić na wybrane przez siebie 
nagrody w bardzo specjalnej cenie.  

IM WIĘCEJ PUNKTÓW,  
TYM WIĘCEJ NAGRÓD!

Delikatny 
kolor



18 19

  Płyn do kąpieli Cherry Blossom 
In Love
Relaksujący płyn do kąpieli, który oczyszcza 
skórę, nie wysuszając jej i nadaje ciału 
delikatny, świeży zapach. Nie zawiera mydła 
i ma zrównoważone pH. 750 ml 33,32/l

40718   32,90

24,99 

  Gąbka do kąpieli Amore 
Flower
Zafunduj swojej skórze prawdziwe 
wiosenne porządki! Miękka gąbka 
w kształcie kwiatu róży delikatnie 
myje i zapewnia całodzienną świeżość. 
Pianka PU, nylon. Wymiary: 11 x 7 cm, 
sznurek: 11 cm. 

41135

7,99 

Relaks  
w romantycznych 

bąbelkach
Romantyczna kąpiel dla dwojga... lub chwila 

tylko dla siebie. Rozkoszne bąbelki i urzekający 
zapach kwiatu wiśni tworzą cudowny duet.

Gąbka do mycia  
w kształcie kwiatu róży  
- piękna i praktyczna!

20-minutowa kąpiel w rozkosznych 
bąbelkach pomoże ci się odprężyć  
i wprowadzić w romantyczny nastrój po 
długim dniu. Dodatkowo, jeśli połączysz ją  
z delikatnym peelingiem, nada skórze 
gładkość i promienność.

PRZED RANDKĄ

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 
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ZDOBYWAJ 
SERCA I... 

NAGRODY!

10
 punktów

20 
punktów

40 
punktów

Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Activelle Extreme za 

1,99

Woda toaletowa 
Loved Up Feel 

Good za 

9,99

Krem pod oczy 
Optimals Hydra za 

4,99

Formuła 
oczyszczająca, 
która nie wysusza 
skóry

KUP PRODUKTY ZE STRON 10-27, 
by otrzymać punkty-serca, które możesz 

wymienić na wybrane przez siebie 
nagrody w bardzo specjalnej cenie. 

IM WIĘCEJ PUNKTÓW, 
TYM WIĘCEJ NAGRÓD!
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  Szpatułka do maseczek SkinPro
Silikonowa szpatułka zaprojektowana, 
by zapewnić ci nie tylko czyste ręce, ale 
także równomierną aplikację maseczek 
i kremów na twarz. Bez niepotrzebnego 
bałaganu. Do wszystkich typów skóry.  

45276   27,90

17,99 

  Intensywnie regenerująca maseczka na noc NovAge Intense Skin Recharge
Intensywnie działająca maseczka bez spłukiwania z olejkiem Inca Inchi, masłem cupuaçu i kwasem 
hialuronowym usuwa oznaki zmęczenia sprawiając, że rankiem skóra wygląda na wypoczętą. 
Stosuj raz lub dwa razy w tygodniu, na krem na noc. 50 ml 999,80/l

33490   99,90

49,99 

WYRAŹNIE ZMNIEJSZA OZNAKI ZMĘCZENIA  
JUŻ OD PIERWSZEGO UŻYCIA 82%*2 
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Dobry sen to podstawa pięknej skóry. 
Czas odpoczynku ciała to czas naprawy, 
regeneracji i odnowy komórek skóry. 
Jednak nocą skóra traci więcej wilgoci, 
dlatego potrzebuje odżywczej maseczki 
na noc. 

Zawiera silnie odżywczy olejek Inca Inchi, masło 
cupuaçu oraz zwiększający poziom nawilżenia  
kwas hialuronowy.

Marzy ci się zabieg na 
twarz bez bałaganu  
i niepotrzebnego stresu? 
Użyj silikonowej szpatułki, 
aby równomiernie nałożyć 
maseczkę na twarz bez 
konieczności brudzenia 
palców. 

11 
punktów

8 godzin snu  
w słoiczku!*1

ZDOBYWAJ 
SERCA I... 

NAGRODY!

10
 punktów

20 
punktów

40 
punktów

Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Activelle Extreme za 

1,99

Woda toaletowa 
Loved Up Feel 

Good za 

9,99

Krem pod oczy 
Optimals Hydra za 

4,99
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SPOSÓB UŻYCIA 

SPOSÓB UŻYCIA 

PRZED RANDKĄ

Nałóż maseczkę po 
zastosowaniu kremu   na noc 
i pozostaw ją na całą noc. 
Nie spłukuj. Stosuj raz lub 
dwa razy w tygodniu.

 

 

KUP PRODUKTY ZE STRON 10-27,  
by otrzymać punkty-serca, które możesz 

wymienić na wybrane przez siebie 
nagrody w bardzo specjalnej cenie.  

IM WIĘCEJ PUNKTÓW,  
TYM WIĘCEJ NAGRÓD!
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  Odbudowujący krem na noc Royal Velvet
Krem na noc z ekstraktem z czarnego irysa odbudowuje 
naturalne, młodzieńcze piękno skóry i przywraca jej 
sprężystość, kiedy śpisz. 50 ml 699,80/l

22814   69,90

34,99 

  Luksusowa ujędrniająca maseczka do twarzy 
Royal Velvet
Luksusowa, kremowa maseczka do twarzy, która przywraca 
skórze sprężystość i wygładza zmarszczki już w 5 minut! Zawiera 
kwas hialuronowy i ekstrakt z czarnego irysa. 5 ml 698,00/l

31087   5,90

3,49 

Przywróć skórze naturalne, 
młodzieńcze piękno!Wyjątkowy ekstrakt z czarnego irysa łączy 

izoflawony z irysów i minerały, by zwiększać 
produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając 
jędrność skóry i zmniejszając widoczność 
zmarszczek.

PRZED RANDKĄ

* Testy konsumenckie w grupie 
90 kobiet po 40 roku życia 

Udoskonalenie 
owalu twarzy 

78%
 potwierdza*

  22424 Ujędrniający krem  
na dzień Royal Velvet z filtrem 
SPF 15 50 ml 1398,00/l 69,90  

 22815 Ujędrniający krem pod 
oczy Royal Velvet 15 ml 2993,33/l 
44,90

GŁÓWNY SKŁADNIK 

Dla wszystkich  
typów cery 

40+ 
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SPOSÓB UŻYCIA 

8 
punktów

1 
punkt

ZDOBYWAJ 
SERCA I... 

NAGRODY!

10
 punktów

20 
punktów

40 
punktów

Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Activelle Extreme za 

1,99

Woda toaletowa 
Loved Up Feel 

Good za 

9,99

Krem pod oczy 
Optimals Hydra za 

4,99 Potrzebujesz szybkiego sposobu  
na udoskonalenie cery przed 
wieczornym wyjściem? Ujędrniającej 
maseczce Royal Velvet wystarczy  
5 minut, by wygładzić zmarszczki 
oraz wypełnić i uelastycznić skórę.

 

 

 

 

KUP PRODUKTY ZE STRON 10-27, 
by otrzymać punkty-serca, które możesz 

wymienić na wybrane przez siebie 
nagrody w bardzo specjalnej cenie. 

IM WIĘCEJ PUNKTÓW, 
TYM WIĘCEJ NAGRÓD!

1.  Pokryj twarz równą warstwą maseczki omijając 
okolice oczu. 

3.  Spłucz twarz wodą i poczuj, jak miękka  
i jedwabista w dotyku jest teraz twoja skóra. 

2.  Pozostaw maseczkę na 5 minut. 
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  Woda perfumowana 
Miss Giordani
50 ml 1399,80/l

30399   119,90

69,99 

  Perfumowany balsam do 
ciała Miss Giordani
150 ml 99,93/l

32500   29,90

14,99 

  Perfumowany dezodorant 
w kulce Miss Giordani
50 ml 199,80/l

34079   17,90

9,99 

Zakochaj się!
Oto skłaniający do flirtu zapach,  

idealny na Walentynki!

Chcesz, by twoja ulubiona kompozycja 
subtelnie otaczała cię magnetyczną aurą? 
Oprócz punktów, w których krew pulsuje 
tuż pod skórą, nałóż perfumy także na 
włosy - dzięki temu zapach będzie się 
utrzymywał przez naprawdę długi czas.

PRZED RANDKĄ

ZAPACH KWIATOWO-
OWOCOWY 

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 
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ZDOBYWAJ 
SERCA I... 

NAGRODY!

10
 punktów

20 
punktów

40 
punktów

Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Activelle Extreme za 

1,99

Woda toaletowa 
Loved Up Feel 

Good za 

9,99

Krem pod oczy 
Optimals Hydra za 

4,99

2 
punkty

3 
punkty

16 
punktyów

 

 

 

sorbet z mango , neroli ,  
czerwony pieprz 

KUP PRODUKTY ZE STRON 10-27, 
by otrzymać punkty-serca, które możesz 

wymienić na wybrane przez siebie 
nagrody w bardzo specjalnej cenie. 

IM WIĘCEJ PUNKTÓW, 
TYM WIĘCEJ NAGRÓD!
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  Perfumy Eclat Mon 
Parfum minispray
8 ml 2498,75/l

37769   39,90

19,99 

  Perfumy Eclat 
Mon Parfum
50 ml 1799,80/l

33957   159,90

89,99 

Eclat Mon Parfum jest jednym z niewielu 
zapachów w historii, które mają w sobie 
legendarny akord De Laire. To przywilej 

dzielony jedynie z takimi kultowymi markami 
jak Chanel i Guerlain. Akord De Laire 

Boudoir wydobywa najlepsze nuty białego 
irysa - najbardziej prestiżowego  

kwiatu perfumerii. 

WYJĄTKOWY AKORD DELAIRE 
BOUDOIR 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

KWIATOWO-ZIELONY 
gruszka nashi , migdały , 
akord DeLaire Boudoir 

MAKSYMALNA KONCENTRACJA ZAPACHU 

Miłosny eliksir

Szykujesz się na randkę? Wrzuć 
minispray Eclat Mon Parfum do 
torebki, by intensyfikować zapach, 
gdy tylko masz na to ochotę.

PRZED RANDKĄ WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 
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ZDOBYWAJ 
SERCA I... 

NAGRODY!

10
 punktów

20 
punktów

40 
punktów

Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Activelle Extreme za 

1,99

Woda toaletowa 
Loved Up Feel 

Good za 

9,99

Krem pod oczy 
Optimals Hydra za 

4,99

21
 punktów

5
 punktów

Pełen blasku, nowoczesny i wyrafinowany.

KUP PRODUKTY ZE STRON 10-27, 
by otrzymać punkty-serca, które możesz 

wymienić na wybrane przez siebie 
nagrody w bardzo specjalnej cenie. 

IM WIĘCEJ PUNKTÓW, 
TYM WIĘCEJ NAGRÓD!
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NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

KOSMETYCZKA 
PINK DELIGHT 

DLA CIEBIE  
ZA JEDYNE 

44,99 
JEŚLI WYDASZ 69 zł NA PRODUKTY  

Z TEGO KATALOGU

ZAOSZCZĘDŹ 54,91

• 3 przegrody zapinane na zamek 
•  3 kieszenie z siatki
•  zachwycający, kobiecy design
•  praktyczny hak do zawieszania

9 cm 
25 cm 

21
 c

m
 

Twoje kosmetyki w idealnym porządku 
- w domu lub w podróży!

  Kosmetyczka Pink Delight
Twoje produkty kosmetyczne  
w idealnym porządku - w domu 
i podczas podróży. Nasza 
praktyczna i zarazem stylowa 
kosmetyczka, ma nie tylko 
zachwycający design, ale 
przede wszystkim doskonale 
przemyślany projekt. W środku 
trzy zapinane na zamek 
przegrody i trzy siateczkowe 
kieszenie zapewnią porządek 
oraz łatwy dostęp do 
kosmetyków. Z wygodnym 
hakiem do zawieszania. 
Wykonana z poliestru  
z recyklingu. Wymiary: 25 x21 
x 9 cm. Materiał: poliester  
z recyklingu, RPET. 

41199

99,90 Produkty sprzedawane są oddzielnie

WYKONANA  
Z POLIESTRU  

Z RECYKLINGU 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

30 31

Stwórz  

zabójcze brwi  

w okamgnieniu 
  Pęseta Precision
Niezwykle precyzyjna, doskonale wyprofilowana 
pęseta usunie nawet najdrobniejsze włoski, 
pozwalając ci nadać brwiom perfekcyjny kształt. 
Elegancki projekt o niezwykłym kształcie i szykownym 
kolorze szczotkowanego srebra. Funkcjonalność, 
piękno i wygodna w jednym! Stal nierdzewna. 
Wymiary: 9 x 0,8 cm. 

42292   9,90

6,99 

M
ak

ija
ż WYRAŹ SIEBIE 

Twoje niepowtarzalne piękno powinno być 
widoczne, a dzięki naszym produktom 
możesz wyrazić swój styl na wiele 
barwnych sposobów. Dbamy o to,  
by odcienie były zgodne z trendami,  
a formuły jak najlepszej jakości.  
Na pewno znajdziesz coś dla siebie! 

ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  
O PRODUKTACH 

MONITORING 
EKOETYCZNY 

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZPIECZNE 
FORMUŁY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

•   Kremowa formuła 
pozostawiająca 
pudrowy efekt 

•   Wygląd, nad którym w pełni 
panujesz - od naturalnego 
po śmiałe wykończenie 

•   Długotrwała formuła 
odporna na rozmazywanie  
i blaknięcie 

•   Wbudowany ukośny 
pędzelek zapewnia łatwą 
i precyzyjną aplikację 

•   Formuła o wysokiej 
zawartości pigmentu  
łatwo się rozprowadza  
i szybko wysycha 

37738
Blonde

37739
Medium 
Brown

37740
Dark 

Brown

Krok 1. 
Zanurz aplikator w pomadzie do brwi i 
zetrzyj nadmiar formuły. 

Krok 2. 
Użyj pędzelka, aby zarysować kształt 
twoich wymarzonych brwi. Nakładaj 
za pomocą drobnych pociągnięć luźną 
dłonią, aby uzyskać naturalne 
wykończenie, lub wzmocnij kolor, 
nadając brwiom odważniejszy 
wygląd. 

Stwórz idealne brwi: 

  Pomada do brwi THE ONE
Stwórz najdoskonalszy wygląd brwi za pomocą naszej pierwszej kremowo-
pudrowej pomady do brwi. Wbudowany, elegancki ukośny pędzelek zapewnia 
niezwykłą kontrolę i wyrazistość bez żadnego wysiłku. Zaprojektowana z myślą 
o gładkiej aplikacji, szybkim schnięciu i świetnej zabawie. 3,5 g 8568,57/kg

 49,90

29,99 
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  Pędzel do 
blendowania
Idealny do blendowania 
pędzel zapewnia rewelacyjne 
efekty przy kreowaniu 
perfekcyjnych przejść 
kolorystycznych. Materiał: 
włókno nylonowe, 
aluminium, bambus. 
Długość: 16,7 cm. 
Średnica: 0,9 cm. 

29598   29,90

15,99 

  Tusz do rzęs The ONE 
Tremendous Big Volume
10 ml 2499,00/l

34580   39,90

24,99 

  Kompaktowa kasetka 
THE ONE Make-up Pro
Kompaktowa kasetka z lusterkiem 
i magnetycznym mocowaniem dla dwóch 
cieni do powiek lub cienia i różu. Mała, lekka 
i idealna w podróży. 5.5 x 4.2 cm 

40835   25,90

17,99 

  Osłona do cieni do 
powiek
Wymiary: 6,6 x 4,7 cm. 

44765

7,99 

NOWOŚĆ! 

Stosuj osłonę do cieni na miejsca 
pod oczami, by uniknąć śladów 
po osypujących się podczas 
aplikacji cieniach. Usuń osłonę 
po zakończeniu aplikacji cieni 
do powiek. 

EDYCJA 
LIMITOWANA 

• Aplikacja na mokro  
i na sucho 

• Wysoka zawartość 
pigmentów – 94% 
potwierdza* 

• Trwały – do 15 godzin* 

* Test konsumencki z użyciem Bazy 
pod cienie do powiek The ONE 
(34445) 

33673 
Crisp 
Silver 

Shimmer

33674 
Pure 

White 
Shimmer

33675
Sandy 
Gold 

Shimmer

33677 
Honey 
Blush 

Shimmer

33678 
Dusky 
Rose 

Shimmer

33679 
Cool 
Lilac 

Shimmer

33680
Smokey 

Plum 
Shimmer

33681
Raw 

Copper 
Shimmer

33682
Vintage 
Green 
Matte

33687
Base 
Nude 
Matte

34790
Golden 
Khaki

34791
Breezy 
Blue

34792
Pewter 
Grey

42558
Sorbet 
Pink 

Matte

42559
Fizzy 

Orange 
Shimmer

42563
Dim 

Burgundy 
Matte

42561
Radiant 
Bronze 

Shimmer

42560
Electric 

Rose 
Shimmer

42562
Fudge 
Brown 
Matte

  Cień do powiek 
The ONE Make-up Pro 
Wet&Dry
2,28 g 4381,58/kg

 19,90

9,99 
Dzięki magnesom 

produkty pozostają 
na miejscu 

M
A

KI
JA

Ż • Ekstremalna trwałość  
24 godziny* 

◊Test kliniczny 
*Test konsumencki 

• 6x większa objętość  
w porównaniu do 
nieumalowanych rzęs◊ 

SPOSÓB UŻYCIA 

Prosty sposób na 
rewelacyjny makijaż                    

Stwórz własną paletkę!

42558 So
rbet Pink M

atte

33681 Raw Copper 

Shimmer

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, BY OBEJRZEĆ 
TUTORIAL

Makijaż:  Cień do powiek The ONE Make-up Pro Wet&Dry 33681 Raw Copper Shimmer, Cień do powiek The ONE 
Make-up Pro Wet&Dry 42558 Sorbet Pink Matte.

 

 

 

 

 

Kasetka sprzedawana jest bez cieni 

do powiek. 
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VOLUMISING
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 Wymowne usta  

EFEKT WIĘKSZYCH 
UST 

NIESPOTYKANIE 
INTENSYWNY 

BLASK 

M
A
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Podkreśla kształt ust  
i poprawia ich wygląd 
92% potwierdza* 

*Test konsumencki 

35
46

5 
Lu

st
ro

us
 N

ud
e

35
46

7 
Pi

nk
 L

em
on

ad
e

35
47

0 
C

he
rr

y 
C

an
dy

  Pomadka The ONE Power Shine HD
Pomadka, która nadaje ustom wyjątkowy blask oraz 
sprawia, że wydają się pełniejsze i wyglądają bardziej 
zmysłowo. Bogata w lśniące mikroperełki, lekka  
i nawilżająca formuła zapewnia komfort przez cały dzień. 
1,7 g 10582,35/kg

 37,90

17,99 



A PRUEBA
DE AGUA

A PRUEBA
DE AGUA

A PRUEBA
DE AGUA

A PRUEBA
DE AGUA

36 37

  Tusz do rzęs The ONE 5-w-1 
Wonder Lash XXL
8 ml 3123,75/l

34107   39,90

24,99 

  Płyn do usuwania 
wodoodpornego makijażu 
oczu The ONE
100 ml 149,90/l

32138   29,90

M
A
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  Wodoodporny tusz do kresek 
THE ONE Stylo
1,6 g 12493,75/kg

 34,90

37
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*Test konsumencki 

• Zapewnia gładką, nieprzerwaną 
aplikację bez zaciągania 

• Formuła, która nie wysycha 

• Wysoka zawartość pigmentów 

• Trwały - 24 godziny* 

• Odpowiedni dla osób noszących 
szkła kontaktowe 

19,99

Wodoodporny 

Każdy za 

Delikatna 
BEZTŁUSZCZOWA formuła  

ODPOWIEDNIA DLA 
WRAŻLIWYCH OCZU 

41011 Soft Nude

41013 Burnt Orange

41014 Full Burgundy

42770 Cool Sand

42771 Cold Silver

42772 Desert Bronze

42773 Lava Mauve

42774 Amazon Brown

42775 Charcoal Black

42776 Flash Rose

42778 Mystic Blue

  Cień do powiek  
w sztyfcie THE ONE 
Colour Unlimited
1,2 g 24916,67/kg

 29,90 

  Tusz do brwi  
The ONE
5 ml 5980,00/l

 29,90 

33692 Blonde

33693 Medium Brown

33694 Deep Brown

41012 Calid Pink

42777 Sun Gold

14,99

42
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  Tusz do kresek 
THE ONE Stylo
0,8 ml 24987,50/l

 34,90

34773
Jet 

Black

34774
Charcoal 

Grey

34775
Pure 

Espresso

  Kredka do powiek The ONE
2,4 g 8329,17/kg

 34,90

19,99 

49%◊  
większa objętość, 
każdej rzęsy 

Nałóż na wacik  
i delikatnie przetrzyj 
oczy, by usunąć  
cały makijaż. 

◊Test kliniczny 
*Test konsumencki 

32292
Brown

32
29

1 
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k

32291 
Black

Kredka do 
kreowania 
precyzyjnych 
linii oraz 
makijażu typu 
smokey 

  Kredka do oczu  
Kohl The ONE
1,3 g 11530,77/kg

 24,90

14,99 

34
77
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Je

t B
la

ck

SPOSÓB UŻYCIA 

Nie rozmazuje 
się i nie zbiera  
w załamaniach 
skóry* 

* Test konsumencki  
z udziałem 65 kobiet 

Hipnotyczna moc spojrzenia

 Pokochasz tę trwałość! 

 

 

 

 

 

 

32293
Grey

32294
Nude

Formuła 
umożliwająca 
stopniowanie 
pokrycia - łatwe 
nakładanie 
kolejnych, 
pogrubiających 
rzęsy warstw* 
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37728
Nude Whisper

37729
Coffee Caramel

37730
Dusty Rose

37731
Coral Pink

37732
Crimson Pink

37733
Craze Orange

37734
Scarlet Red

37735
Diva Burgundy

37736
Dark Plum

37737
Magnific Brown

*T
es

t k
on

su
m

en
ck

i 

- Trwała, zapewniająca 
doskonały kontur 

- Ultrakremowa formuła 
nasycona kwasem 
hialuronowym  
dla dodatkowego 
nawilżenia  
i komfortu. 

33364
Nonstop Nude

33365
Perennial Pink

33366
Constant Coral

33367
Forever Fuchsia

33368
Perpetual Papaya

33369
Sunset Horizon

33370
Eternal Flame

33371
Resolute Red

33372
Endless Cherry

33373
Persistent Plum

37
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  Konturówka do ust 
THE ONE Colour 
Stylist Ultimate
0,28 g 57107,14/kg

 27,90

15,99 

Zawiera nawilżającą  
i odżywiającą LipSOFT Moisture 
Plus zapewniającą dodatkowy 
komfort oraz wyjątkową 
mieszankę wosków gwarantującą 
dłuższą trwałość twojej pomadki. 

  Pomadka The ONE 
Colour Unlimited  
Super Matte
1,7 g 11758,82/kg

 37,90

19,99 
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Do 11 godzin* matowej perfekcjiEkstremalna precyzja i wyrazistość ust

*Badanie konsumenckie z udziałem 95 kobiet 

** Testowany klinicznie vs. nieumalowane 
rzęsy 

• Rzęsy podkręcone nawet do 116%** 

• Wydłużenie nawet o 51,7%** 

• 7,8 x większa objętość** 

• Składniki pielęgnujące 
nawilżają i odżywiają rzęsy* 

30719
Black

30720
Black Brown

  Tusz do rzęs The ONE 5-w-1 
Wonderlash
Wielofunkcyjna maskara ze szczoteczką 
rozdzielającą rzęsy unosi, wydłuża 
i zwiększa objętość rzęs jak nigdy 
przedtem! Zawiera pielęgnujące składniki 
odżywiające rzęsy. 8 ml 4987,50/l

 39,90 

Dwustronna szczoteczka pozwoli 
ci osiągnąć efekt niewiarygodnie 
długich i gęstych rzęs! Krótkie włoski 
otaczają rzęsy tuszem, unoszą je  
i dodają im objętości. Długie  
– wydłużają i rozczesują. 
Sprawdź sama! 

CZY WIESZ, ŻE... 

OSTATNI RAZ  
W KATALOGU 

  Lusterko
Średnica: 15,5 cm. 
Wymiary: 22 x 8 cm. 

29043   29,90

21,99 

Praktyczne lusterko  
- normalne i powiększające 
 

Czas się 
pożegnać...

• Doskonale rozdzielone, 
ultrawyraziste rzęsy* 

Kup naszą kultową maskarę  
zanim znknie!

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH ZATĘSKNISZ 
ZA TUSZEM DO RZĘS WONDERLASH:

 

 

 

 

M
ak

ija
ż:

  
Ko

nt
ur

ów
ka

 d
o 

us
t 

TH
E 

O
N

E 
C

ol
ou

r 
St

yl
ist

 U
lti

m
at

e 
37

73
2 

C
rim

so
n 

Pi
nk

.

M
ak

ija
ż:

  P
om

ad
ka

 
Th

e 
O

N
E 

C
ol

ou
r 

U
nl

im
ite

d 
Su

pe
r 

M
at

te
 3

33
67

 Fo
re

ve
r 

Fu
ch

sia
.

O
ST

A
TN

I R
A

Z 
W

 K
A

TA
LO

G
U

 



60x60mm

17mm

26
.5
m
m

CONTOURING LINE 1 

CONTOURING LINE 2

4140

Zapewnia idealnie równomierną 
aplikację pudru i lekkie, gładkie 

wykończenie. 

  Pędzel do pudru
Długość: 18 cm.  
Średnica: 1,5 cm. 

29655   39,90

19,99 

Pozwala na łatwą i precyzyjną 
aplikację różu. 

  Pędzel do różu
Długość: 17 cm.  
Średnica: 1,3 cm. 

29594   29,90

15,99 

  Baza pod makijaż 
The ONE IlluSkin
30 ml 533,00/l

31585   29,90

15,99 

  Tarka do czyszczenia pędzli
Wymiary: 7,3 x 5,4 x 3 cm. 

29580   19,90

11,99 

  Gąbka do makijażu Precision
Materiał: pianka PU.  
Wymiary: 4 x 6,5 cm. 

29924   24,90

14,99 

  Szablon do konturowania 
policzków

37229

7,99 
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42215
Light

42216
Light Plus

42217
Medium

42218
Dark

• Nadaje cerze promiennie zdrowy 
wygląd

• Kontroluje sebum

• Stopień krycia od lekkiego do średniego 

• Wygładza powierzchnię skóry

  Puder prasowany THE ONE Illuskin
10 g 2999,00/kg

 49,90

29,99 

NOWOŚĆ! 

ZESTAW 3 W 1: KONTURUJ NICZYM 
PROFESJONALNA MAKIJAŻYSTKA 

•  Dające możliwość stopniowania efektu, 
doskonale rozprowadzające się odcienie

• Trwały 
•  Wygładza skórę i zmniejsza widoczność 

niedoskonałości

36125 Bold 36127 Classy

  Zestaw do konturowania THE ONE
13,1 g 3052,67/kg

 69,90

39,99 

• Niweluje widoczność 
porów,  
wygładza cerę*  
 

*Test konsumencki  

• Przedłuża trwałość 
makijażu*  

Bądź mistrzynią 

makijażu 

1.  Przyłóż szablon do 
lewego policzka i nałóż 
wybrany produkt.

2.  Następnie przyłóż do 
prawego policzka. 
Usuń szablon  
i delikatnie rozprowadź 
kosmetyk.

SPOSÓB UŻYCIA 

EDYCJA 
LIMITOWANA 
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WYJĄTKOWA 
OFERTA ONLINE 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ, BY POZNAĆ WIĘCEJ 
REWELACYJNYCH PRODUKTÓW W ŚWIETNYCH CENACH 

Gdy skaner zidentyfikuje stronę, 
dowiesz się więcej o produkcie. 

Przytrzymaj telefon nad 
stroną i zeskanuj ją 
całą, obejmując 
wszystkie cztery rogi. 

Wybierz dowolną stronę katalogu, 
zwracając szczególną uwagę na 
strony oznaczone ikonką. 

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI 
WIADOMOŚCIAMI I WYDARZENIAMI 
DOTYCZĄCYMI URODY W NASZYCH 
KANAŁACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH! 

Pobierz aplikację za 
darmo z Google Play 
lub Apple Store. 
Zainspiruj się naszymi 
dodatkowymi treściami 
na temat urody, 
przeglądaj produkty  
i zamawiaj je wygodnie 
do domu lub zapisz  
na liście życzeń  
i udostępnij ją swojej 
Konsultance! 

CZY KORZYSTASZ 
JUŻ Z APLIKACJI 
ORIFLAME? 

instagram.com/oriflamepoland/ 

youtube.com/oriflamepoland 

www.facebook.com/oriflamepl 

www.twitter.com/oriflamepoland 

UŻYWANIE APLIKACJI JEST NIEZWYKLE ŁATWE: 

Pobierz aplikację Oriflame z: 
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Jeśli chcesz poznać więcej opinii, odwiedź 
naszą stronę internetową i śledź nas  

w mediach społecznościowych! 

  Żelowy lakier do paznokci 
The ONE Ultimate
8 ml 1873,75/l

 29,90

14,99 
  Żelowy lakier 
nawierzchniowy The ONE 
Ultimate
8 ml 1873,75/l

43185   29,90

14,99 

• Do 11 dni żelowego połysku, 
bez poprawek*

• Niezwykle błyszczące 
wykończenie*

• Efekt żelowej objętości 3D*
• Wyjątkowa intensywność 

kolorów* 
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Krok 2: 
nałóż warstwę Żelowego 
lakieru nawierzchniowego 
The ONE Ultimate i ciesz się 
efektmi jak z salonu! 

Krok 1: 
pomaluj paznokcie Żelowym 
lakierem The ONE Ultimate. 

Technologia Photo Reactive - unikalny kompleks 
molekularny, który zapewnia rewelacyjne efekty, 
gdy nakładasz lakier kolorowy i lakier 
nawierzchniowy. 

41187
Nude Sorbet

41188
Cashmere Rose
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41189
Rosy Mocha

41190
Sparkling Coral

41191
Blaze Peony

41192
Lilac Snow

41193
Mulberry Wood

41194
Rich Goldmine

41195
Fiery Red

41196
Deep Maroon

Przy zakupie lakieru kolorowego 
ŻELOWY LAKIER 

NAWIERZCHNIOWY ZA JEDYNE 

9,99 

Efekt objętości 3D  
i żelowy połysk 

twojego manicure!

Te niesamowite! Te lakiery do paznokci 
pozwalają mi uzyskać efekt jak z salonu  

w zaciszu własnego domu. Odcienie są żywe  
i trwałe, a pokryte lakierem nawierzchniowym 

mają niesamowity żelowy połysk.

Bestseller 

   

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, BY OBEJRZEĆ 
TUTORIAL
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  Zmywacz do paznokci 
THE ONE Expert Care
75 ml 239,87/l

38722   24,90

17,99 

  Serum do paznokci 
THE ONE Expert Care
8 ml 2498,75/l

41759   27,90

19,99 

  Olejek do skórek THE ONE 
Expert Care
2 ml 10995,00/l

41760   29,90

21,99 

  Zestaw do manicure Amore
Zestaw do manicure w kompaktowym i zarazem stylowym etui zawiera 
wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o paznokcie. Idealny w czasie 
podróży.  PU, poliester, żelazo, stal nierdzewna, stal węglowa, PP. 
Wymiary: 11 x 7 x 2 cm. 

41134   27,99 
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Nałóż warstwę serum 
rewitalizującego na czyste, 
suche paznokcie. Wmasuj 
formułę aż do wchłonięcia. 

Stosuj tak często, jak 
potrzebujesz.

Przekręć pióro, aby uwolnić 
olejek. Nakładaj 

bezpośrednio na czyste, 
suche paznokcie oraz skórki  

i delikatnie masuj aż do 
wchłonięcia. Nakładaj  

tak często, jak tego 
potrzebujesz.

Nałóż zmywacz na płatek 
kosmetyczny i delikatnie 

wmasuj w paznokcie 
okrężnymi ruchami. Odwróć 

płatek, by usunąć resztki 
lakieru z paznokci i skórek.

-  Pielęgnacyjna 
formuła

-  Przyjemny owocowy 
zapach  

-  Bez acetonu

LAKIER BAZOWY  3 W 1 

1.  Tworzy gładką powierzchnię 
paznokcia, która ułatwia 
aplikację lakieru 

2.  Zwiększa przyczepność  
lakieru do paznokci dla jego 
maksymalnej trwałości dzięki 
technologii ProStay. 

3.  Chroni paznokieć przed 
zabrudzeniem lub 
żółknięciem. 

  Lakier podkładowy 
THE ONE Pro Wear
Lakier podkładowy natychmiast 
gruntuje i przygotowuje twoje 
paznokcie do aplikacji koloru 
i dodatkowo przylega do lakieru dla 
jego większej trwałości. Perfekcyjny 
lakier podkładowy dla idealnego 
połysku! 8 ml 2248,75/l

37907   26,90

17,99 

SPOSÓB UŻYCIA 

SPOSÓB UŻYCIA 

Praktycznie 
i pięknie

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

NOWOŚĆ! 

- Nieklejąca 
konsystencja

- Łatwo się 
wchłania

- Intensywnie odżywia, 
koi i zmiękcza

- Nie zostawia tłustej 
warstwy

Zmieści się  
w każdej 
torebce! 

 

 

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA 
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  Gąbeczki do 
podkładu
Materiał: poliuretan. 
Wymiary: 7,8 x 5 x 2,1 cm. 

41560   7,90

4,99 

  Pomadka OnColour
4 g 2497,50/kg

 19,90

40734
Glimmer 
Mauve
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40733
Twinkle 

Red

40732
Glaze 

Bordeaux

40731
Blinky 
Fuchsia

40730
Shimmery 

Rose

40729
Glitzy 
Peach

40728
Sparkle 
Caramel

40727
Glittery 
Nude

• Błyszczące, perłowe 
wykończenie optycznie 
powiększające usta

• Bogaty, dobrze kryjący 
kolor

• Kompleks CreamComfort 
zapewnia komfort i łatwą 
aplikację 
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• Dzięki specjalnej 
technologii kreuje 
odcień różu idealnie 
pasujący do 
naturalnej barwy 
twoich ust. 

• Naturalnie 
pozyskiwany olejek  
z róży i witamina E 
pomagają nawilżać  
i chronić usta. 

38789 Love Pink
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38805
Light 

Porcelain

38806
Warm 
Ivory

38807
Natural 
Beige

38808
Dark 
Beige

  Podkład OnColour 
Power Up
30 ml 499,67/l

 29,90

14,99 

39807
The Red

38948
Soft 

Peach
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39800
Nude 
Beige

39801
Blush 
Rose

39804
Shock 

Fuchsia

39805
Beauty 
Plum

39806
Brick 
Red

39803
Vibe 
Pink

  Matowa pomadka OnColour
4 g 2497,50/kg

 19,90

9,99

•  Piękne, intensywne 
odcienie o matowym 
wykończeniu 

•  Średni stopień krycia  
i trwałość 
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• Bogate pigmenty  
i udoskonalący 
wygląd efekt 

• Gładka, kremowa 
formuła 

• Z odżywczym 
masłem shea

BEZPROBLEMOWA APLIKACJA 
MAKIJAŻU! 

Jeśli chcesz uzyskać lekkie pokrycie 
kolorem, nakładaj podkład zwilżoną  

i osuszoną ręcznikiem gąbeczką. 
Nałóż podkład na płaską stronę 

gąbeczki i wklep go w skórę. Rogami 
aplikuj kosmetyk w trudno dostępnych 
miejscach. Delikatnie umyj gąbeczkę 

wodą z mydłem i pozostaw do 
wyschnięcia.

Twoja cera? Ideał!

Połysk, lśnienie, mat? Bierz wszystko! KAŻDY PRODUKT 
DO UST ZA JEDYNE

Połysk Lśnienie Mat
 

   

 

 

  Błyszczyk do ust 
OnColour
8 ml 1248,75/l

 19,90



5150

  Temperówka Dual
Wymiary: 3,5 x 2,8 x 2,5 cm. 

27730   9,90

7,99 
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• Zwiększa 
objętość rzęs  
i jest trwały 

• Wyjątkowa 
szczoteczka  
Big Lash 
pogrubia rzęsy 

• Prowitamina B5 
odżywia  
i nawilża rzęsy 

  Tusz do rzęs OnColour  
Big Lash
8 ml 1748,75/l

 24,90

13,99 

• Trwały, komfortowy  
w noszeniu kolor 

• Łatwe do blendowania 
odcienie, dające 
możliwość stopniowania 
efektu 
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  Cień do powiek OnColour
2 g 4995,00/kg

 19,90

9,99 

  Kredka do brwi OnColour
1,12 g 7133,93/kg

 14,90

7,99 

39338 Blonde 39339 Brown

• Łatwa aplikacja 

• Trwałe, 
uniwersalne 
odcienie

• Aksamitnie gładka 
formuła 

SPEKTAKULARNA 
OBJĘTOŚĆ RZĘS 

NA PIĘKNE OCZY 

PERFEKCJA 
TWOICH BRWI 

Podwójna temperówka 
nada kredkom do oczu  

i ust odpowiednią 
ostrość.

38
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  Żel do rzęs i brwi OnColour
8 ml 1623,75/l

36101   17,90

12,99 

• Podkreśla rzęsy  
i brwi

• Subtelny brązowy 
kolor, pasujący do 
wszystkich odcieni rzęs

• Z odżywczą biotyną  
i pantenolem

• Ze wzmacniającym  
i rewitalizującym 
kompleksem  
Lash Revive

Subtelne piękno  
twoich brwi i rzęs

NOWOŚĆ! 

 

 

 

 

 
SPOSÓB UŻYCIA 

DO RZĘS: 
Nakładaj na rzęsy do uzyskania 
pożądanego stopnia pokrycia 
kolorem.

DO BRWI: 
Nałóż na brwi delikatnymi 
pociągnięciami szczoteczki, 
kierując się ku ich zewnętrznym 
końcom.



35236
Soft 

Vanilla 
Warm

35237
Light 
Sand 

Warm

35238
Light 
Ivory 

Neutral

35239
Rose 
Nude 
Cool

35240
Natural 
Beige 
Warm

35241
Golden 
Beige 
Warm

35235
Rose 

Porcelain 
Cool

+

5352

  Lusterko kieszonkowe Giordani Gold
Podwójne lusterko (zwykłe i powiększające)  
w oprawce o złotym kolorze, wykończonej warstwą 
antypoślizgową. Idealne do torebki. Średnica:  
6,7 cm. 

28292   29,90

19,99 

35115
Cool 

Porcelain

35116
Warm Beige
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• 5 razy bardziej 
elegancka objętość  
niż zwykłych rzęs Δ

• 84% bardziej zmysłowe 
podkręcenie niż 
zwykłych rzęs Δ

• Klinicznie sprawdzone 
uniesienie rzęs o 8°  
w stosunku do zwykłych 
rzęs Δ

• Odżywione, 
pogrubione i bardziej 
wytrzymałe rzęsy

• Trwały  
i nierozmazujący tusz* 

* Test konsumencki 

* Test konsumencki 

Δ Potwierdzone klinicznie 

35990
Black 
Forte

  Zwiększający 
objętość tusz do rzęs 
Giordani Gold 
Fortemente 
8 ml 5987,50/l

 47,90 

  Podkład  
Giordani Gold 
Liquid Silk  
SPF 12
30 ml 
2496,67/l

 74,90 
32923
Amber

32922
Natural 
Beige

32920
Porcelain

32921
Light 
Ivory

32919
Vanilla

  Podkład Giordani Gold 
MasterCreation
30 ml 2663,33/l

 79,90 

31804
Light 
Ivory

31802
Porcelain

31805
Rose 
Beige

31803
Light 
Rose

31806
Natural 
Beige

  Podkład mineralny Giordani 
Gold Long Wear SPF 15
30 ml 2330,00/l

 69,90 

36217
Matte Black

36218
Shimmering Copper

• Testowany okulistycznie 

• Łatwa, gładka aplikacja,  
perfekcyjna linia 
97% potwierdza* 

•  Odporny na rozmazywanie  
88% potwierdza* 

• Trwałość do 10 godzin* 

• Bogaty, intensywny kolor  
już po jednej aplikacji  
95% potwierdza* 

Precyzyjny 
pędzelek zapewnia 
wygodną aplikację. 
   Tusz do kresek 

Giordani Gold
3,2 ml 9371,88/l

 47,90

29,99 

  Korektor Giordani 
Gold MasterCreation
10 ml 4990,00/l

 49,90 

• Kompleks ColourCorrect 
zapewnia równe, naturalne 
wykończenie 

•  Nadaje skórze zdrowy  
wygląd i promienność 

•  Lekka formuła doskonale 
wtapia się w skórę. 

Intensywny kolor, 
precyzja, trwałość

Nieskończenie perfekcyjna

TUSZ DO RZĘS 
FORTEMENTE  
+ KOREKTOR 

MASTERCREATION 
ZA JEDYNE 

39,99 
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33386 Noble Nude

33387 Delicate Pink
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33388 Rose Petal

33392 Red Romance

33393 Graceful Mauve

33394 Currant Red

4 NOWE ODCIENIE 
KULTOWEJ SZMINKI
Nowa definicja wyrafinowanego 
matu - cztery odcienie luksusowej 
pomadki Giordani Gold.  
Odkryj bogactwo pigmentów 
i odmładzających olejków,  
dzięki którym twoje usta będą 
oszałamiać aksamitnym,  
żywym kolorem.

•  Modeluj usta miękkim  
i precyzyjnym 
aplikatorem, który 
pomaga utrwalić bogaty 
w pigmenty kolor.

•  Unikaj dotykania czy 
odciskania ust przez kilka 
minut, by uzyskać gładkie, 
aksamitnie matowe 
wykończenie.

•  Nie ma potrzeby 
ponownego nakładania 
pomadki w ciągu dnia. 
Kolor i mat są trwałe*,  
a formuła komfortowa  
w noszeniu.

SPOSÓB UŻYCIA 
42170

Velour Nude

42171
Soft Rosewood

42172
Delicious Chocolate

42173
Velvet Wine

  Pomadka Giordani Gold 
Iconic Elixir
3,5 ml 8568,57/l

 49,90

29,99 
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Ż 1.  Do stosowania na skórę twarzy,  
usta, oczy i dekolt 

2.  Nakładaj bezpośrednio na skórę, 
delikatnymi, drobnymi ruchami 

3.  Delikatnie rozetrzyj palcami, by 
uzyskać perfekcję makijażu

Złocisty blask twojej cery 

•  Z nawilżającym  
masłem shea 

•   Połyskujące drobinki 
zapewniają efekt 
zdrowej, promiennej cery 

•   Jedwabista, łatwa do 
blendowania formuła 

•  Odpowiedni  
dla suchej skóry 

NOS: by rysy były 
bardziej subtelne. 
BRODA: by dolna warga 
wyglądała na pełniejszą. 

USTA: W okolicach górnej 
wargi, by usta wyglądały 
na pełniejsze.  
KOŚCI POLICZKOWE:  
by udoskonalić rysy 
twarzy. 

DEKOLT: nieco poniżej 
obojczyka. 
RAMIONA: odrobina 
światła dla kuszącego 
looku. 

BRWI: pod łukiem 
brwiowym i na skroni. 
OCZY: na ruchomą  
część powieki. 
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  Rozświetlający sztyft Giordani Gold
5,5 g 6361,82/kg

 64,90

34,99

SPOSÓB UŻYCIA 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU !

  Pomadka Giordani Gold 
MasterCreation
4 g 7497,50/kg

 49,90

29,99 

•  Błyskawicznie zmniejsza oznaki 
starzenia się ust* 

•  Zapewnia uczucie intensywnie 
nawilżonych ust* 

•  Przywraca młody wygląd ust* 

*Test konsumencki 

33800 Praline 
Nude

33801 Coral 
Hibiscus

33805 True Red 33806 Ruby Red
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*Test konsumencki 

NOWOŚĆ! 
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  Zestaw biżuterii Polar Rose
Smakowite zestawienie kolorów - różowego 
złota i subtelnej brzoskwini. Elagenacki, 
kobiecy design z połyskującymi kamieniami 
doda blasku twojej urodzie. Mosiądz, stop 
cynku, szkło. Długość: 420 + 60 mm. 

40918

49,99 

  Zestaw biżuterii Amore Delicate
Subtelny, nowoczesny i zarazem kobiecy projekt. Lśniące 
kamienie ciekawie osadzone w złocistej oprawie sprawiają, 
że ten zestaw biżuterii doskonale pasuje do niemal każdej 
stylizacji. Mosiądz, cyrkon. Platerowanie mosiężne. 
Długość: 40 + 6 cm. 

41943

49,99 

  Zestaw biżuterii Amore Crystal
Zestaw z naszyjnikiem i kolczykami - klasyczny 
i elegancki. Kryształy z cyrkonu nadają definicji blasku 
nowy wymiar, chwytając wiosenne światło przy każdym 
twoim ruchu. Mosiądz, stal nierdzewna, cyrkon, imitacja 
rodu. Długość: 45 + 6 cm. Średnica zawieszek: 1 cm. 

41977

49,99 

M
O

DA
 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

Subtelne piękno W blasku miłości

Zestaw biżuterii 
z połyskującymi 
kryształkami to 
doskonałe 
uzupełnienie 
romantycznych 
stylizacji.

Każdy zestaw 
zapakowany jest 

w eleganckie pudełko.

Delikatny naszyjnik 
z różową zawieszką 

i pasującymi kolczykami. 
Załóż go na randkę!

Niezwykle kobiecy 
zestaw z pięknych 
odcieniach różu i złota 
pozwoli ci zalśnić 
niczym diament!

Romantyczne 
kolory

 

 

 

Niebiańsko połyskująca biżuteria to dodatek, 
który wspaniale podkreśla piękno kobiety.



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  WellnessPack dla mężczyzn
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 1992,50/kg

29697   132,90 
  WellnessPack dla kobiet
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 1992,50/kg

29696   132,90 

ZDROWY TRYB ŻYCIA 
Pochodzimy ze Szwecji, więc głęboki 
szacunek dla przyrody jest częścią naszej 
tożsamości. Dlatego formuły naszych 
kosmetyków oraz produktów wellness 
zawierają naturalne i przebadane 
naukowo składniki. Chcemy, by każdego 
dnia twoje życie było zdrowe, aktywne 
i przyjemne. 
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ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  
O PRODUKTACH 

MONITORING 
EKOETYCZNY 

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZPIECZNE 
FORMUŁY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

Czy wiesz, że... 
Co czwarte opakowanie 
WellnessPack za 
1 zł!* 
*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta 

Okaż sobie trochę miłości i pokochaj Wellness!
Walentynki to świetna okazja, by pomyśleć także o sobie 

- zasługujesz na to! Zadbaj o siebie, poświęć chwilę 
swemu zdrowiu, pomyśl o zmianach w stylu życia i postaw 
na świadome wybory. Uczyń swoje zdrowie priorytetem  

i każdego dnia okaż sobie odrobinę miłości  
dzięki Wellness!

Wnieś trochę miłości do swojej codziennej rutyny
Łatwo jest odłożyć na bok sprawy związane ze zdrowiem, gdy lista rzeczy do zrobienia nie ma końca... Terminy  
i spotkania są zawsze naglące i wydają się ważniejsze, niż sygnały wysyłane przez twoje ciało. Wesprzyj organizm 
niezbędnymi składnikami odżywczymi i zamień dbanie o siebie w codzienny nawyk - dzięki WellnessPack to  
nie będzie trudne!

Jedna wygodna saszetka, 
wszystkie niezbędne  
składniki odżywcze:
Każda saszetka zawiera: 
•  1x Multiwitaminy i minerały,  

2 x Omega-3 oraz  
1x Astaksantyna  
i ekstrakt z borówki

•  12 witamin i 10 minerałów 
wspomaga odporność, 
metabolizm i zdrowie skóry

•  Niezbędne kwasy tłuszczowe 
omega-3 wspomagają 
zdrowie mózgu**, serca*  
i oczu**

•  Astaksantyna chroni skórę 
przed wolnymi rodnikami

•  Specjalnie opracowane, aby 
zaspokoić różne potrzeby 
kobiet i mężczyzn

* Korzystny efekt uzyskuje się przy dziennym spożyciu 250 mg EPA i DHA 

** Korzystny efekt uzyskuje się przy dziennym spożyciu 250 mg DHA 

 

 

Pokrywa do 100% 
ZDS*1 witamin  
i minerałów!

*1  Zalecane dzienne spożycie w Unii Europejskiej (ZDS) to dzienne spożycie składnika odżywczego, które uważa się za 
wystarczające do zaspokojenia zapotrzebowania 97–98% zdrowych osób.
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Utrata wagi może wydawać się niewykonalnym zadaniem 
- wiele rozwiązań jest skomplikowanych, są niesmaczne  
i sprawiają, że wciąż jesteś głodny i sfrustrowany. Składają 
nierealne obietnice, a efekty ich działania szybko znikają.
 
Co powiesz na kontrolujące masę ciała rozwiązanie,  
które jest wygodne w stosowaniu, smaczne, pełne 
składników odżywczych oraz przynosi trwałe efekty?  
Nasz SuperShake spełnia wszystkie te kryteria!

ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, BY DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK 

ROZPOCZĄĆ SUBSKRYBCJĘ PRODUKTU

NOWOŚĆ! 
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  SuperShake zastępujący posiłek do kontroli  
masy ciała – smak waniliowy
Zbilansowany pod względem odżywczym posiłek inspirowany dietą 
nordycką. Zawiera składniki pochodzenia roślinnego, 23 witaminy  
i minerały oraz zdrowe tłuszcze. Wysoka zawartość białka  
i błonnika pokarmowego. Bezglutenowy. 21 porcji. 525 g 323,62/kg

43271
  SuperShake zastępujący posiłek do kontroli  
masy ciała – smak czekoladowy
Zbilansowany pod względem odżywczym posiłek inspirowany dietą 
nordycką. Zawiera składniki pochodzenia roślinnego, 23 witaminy  
i minerały oraz zdrowe tłuszcze. Wysoka zawartość białka  
i błonnika pokarmowego. Bezglutenowy. 21 porcji. 525 g 323,62/kg

38890

169,90

Sposób użycia:
  
Wymieszaj jedną porcję  
(25 g) proszku z 250 ml 1,5% 
tłustego mleka krowiego albo 
w wersji dla wegan* z 310 ml 
napoju sojowego**. Gotowe!

Pożegnaj zbędne 
kilogramy!

Opracowany naukowo, by zaspokoić głód 
 
Nasz SuperShake to idealnie zbilansowany posiłek, zawierający 
naturalne składniki pochodzenia roślinnego. Każda porcja ma dużą 
zawartość składników odżywczych, jest bogata w białko i błonnik, 
zawiera zdrowe tłuszcze oraz 23 niezbędne witaminy i minerały -  
została opracowana, by zapewnić ci trwałą energię i zaspokoić  
głód przez cały dzień. 
 
SuperShake jest wyrazem wiary Oriflame w synergię zdrowej diety, 
aktywności fizycznej, snu, grupy wsparcia i zarządzania stresem  
- synergię, która prowadzi do zdrowej i zrównoważonej kontroli masy 
ciała. Świadomość, że pomagasz zaspokoić swoje codzienne potrzeby 
żywieniowe za pomocą łatwego do przygotowania koktajlu typu 
„wszystko w jednym”, pomaga oderwać myśli od diety i pozwala  
skupić się na tym, co ważne - dobrym życiu. 
 
Kompletny pod względem odżywczym SuperShake ułatwi ci 
planowanie harmonogramu posiłków, określenie wielkości porcji oraz  
ich kaloryczności. Dzięki białku zaspokoisz głód i utrzymasz odpowiedni 
poziom energii, a błonnik pomoże uregulować proces trawienia. Produkt 
ten nadaje się także dla wegan - wystarczy, że dodasz do niego napój 
sojowy! 
 
Martwisz się, że koktajle ci nie posmakują? Ich kremowa konsystencja 
oraz pyszne smaki wanilii i czekolady z pewnością przypadną ci do  
gustu i ułatwią rytuał zdrowego odżywiania. 
 
Pozwól, by dzięki SuperShake twoja historia utraty wagi  
zakończyła się sukcesem! 

* Opcja wegańska/bez nabiału, gdy jest 
spożywany z napojem sojowym.

** Ważne jest, aby używać napoju 
sojowego. Soja jest kompletnym białkiem, 
dostarczającym wszystkich niezbędnych 
aminokwasów potrzebnych organizmowi 
do wzrostu i regeneracji. Inne zamienniki 
mleka (napoje migdałowe, kokosowe, 
ryżowe, owsiane) nie są tutaj 
odpowiednie ze względu na ich skład 
odżywczy. Na przykład ich zawartość 
białka jest znacznie niższa, niż w mleku 
krowim lub napoju sojowym.  
Nie spełniają kryteriów klasyfikacji  
jako zamiennik posiłku.
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SuperShake zastępujący posiłek to kompletne rozwiązanie 
wspomagające kontrolę masy ciała - wysokiej jakości formuła 
oparta na nauce, dzięki której możesz kontrolować porcje,  
kalorie i uczucie głodu.

NIE 
ZAWIERA 
GLUTENU 

BEZ GMO 

Zarejestrowany  
w Vegan Society. 
Odpowiedni jako  
opcja wegańska/
wegetariańska,  
gdy jest spożywany  
z napojem sojowym.

Odpowiedni dla  
osób na diecie 
bezglutenowej.

Wysoka zawartość 
błonnika, do 7 gramów 
błonnika pokarmowego 
z naturalnych źródeł.

Zawiera olej 
słonecznikowy, zdrowe 
źródło tłuszczu, które 
dostarcza niezbędny 
kwas tłuszczowy, 
kwas linolowy.

Zawiera stewię, 
naturalny słodzik bez 
kalorii pochodzenia 
roślinnego, doskonałą 
alternatywę dla cukru. 
Formuła nie zawiera 
sztucznych słodzików 
ani dodatku cukrów*.

* Środek spożywczy zastępujący posiłek do kontroli masy 
ciała nie zawiera dodatku cukrów. Mleko krowie zawiera 
naturalnie występujące cukry. Napój sojowy może 
zawierać dodatek cukrów.

NOWOŚĆ! 
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  SuperShake zastępujący posiłek do 
kontroli masy ciała – smak waniliowy
525 g 323,62/kg

43271   169,90 

  SuperShake zastępujący posiłek do 
kontroli masy ciała – smak czekoladowy
525 g 323,62/kg

38890   169,90 

Przepis na  
długofalowy sukces
SuperShake motywuje do rozwijania zdrowych 
nawyków żywieniowych. Gdy plan posiłków jest 
uporządkowany, staje się rutyną, która zostaje  
z tobą na długi czas.

Jeśli chcesz schudnąć, zastąp dwa posiłki dziennie naszym 
SuperShake i zjedz jeden pożywny posiłek. Aby utrzymać efekty 
odchudzania, raz dziennie spożywaj SuperShake oraz dwa 
posiłki o zbilansowanej wartości odżywczej i kontrolowanej 
kaloryczności.

   

 

SuperShake o smaku czekoladowym1 SuperShake o smaku waniliowym1 

238 kcal 
7,8 g tłuszczu (w tym nasycone 3,2 g) 
17,9 g węglowodanów 
14,2 g cukrów 
6,7 g błonnika pokarmowego 
20,7 g białka roślinnego 
1,04 g soli 
Słodzony naturalną stewią roślinną. 
Niezbędny kwas tłuszczowy, kwas 
linolowy z oleju słonecznikowego 
23 niezbędne witaminy i minerały 
Inspirowany dietą nordycką

1 Informacje dotyczące wartości odżywczych dla wariantu z napojem sojowym. Możliwe jest również przygotowanie 
koktajli zastępujących posiłek z mlekiem krowim, by zachować kryteria klasyfikacji jako zamiennik posiłku.

239 kcal 
7,8 g tłuszczu (w tym nasycone 3,1 g) 
18,2 g węglowodanów 
14,2 g cukrów 
7,0 g błonnika pokarmowego 
20,6 g białka roślinnego 
0,94 g soli 
Słodzony naturalną stewią roślinną 
Niezbędny kwas tłuszczowy, kwas 
linolowy z oleju słonecznikowego 
23 niezbędne witaminy i minerały 
Inspirowany dietą nordycką

SuperShake to 
zbilansowany zamiennik 
posiłku, opracowany, 
by bezpiecznie, 
wygodnie i skutecznie 
pomóc ci kontrolować 
spożycie kalorii.

  Szejker Wellness
Materiał: PE, PP, stal nierdzewna. Nie zawiera BPA. 
Wymiary: 220 x 95 mm. 600 ml. 

45381   39,90   29,99 
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  28241 Multiwitaminy i minerały WellnessKids  
– suplement diety 21 tabletek x 1,1 g. 2030,78/kg 46,90 

  31750 Napój z błonnikiem prebiotycznym 150 g 
399,33/kg 59,90   29690 Koktajl Natural Balance  
o smaku waniliowym 21 porcji. 378 g. 372,75/kg 140,90 

  29691 Koktajl Natural Balance o smaku czekoladowym 
21 porcji. 378 g. 372,75/kg 140,90   29689 Koktajl Natural 
Balance o smaku truskawkowym 21 porcji. 378 g. 372,75/kg 
140,90   29695 Zupa szparagowa Natural Balance  
21 porcji. 420 g. 335,48/kg 140,90   29694 Zupa pomidorowa 
z bazylią Natural Balance 21 porcji. 420 g. 335,48/kg 140,90  

 36169 Koktajl proteinowy 378 g. 372,75/kg 140,90  

 25479 Szejker z miarką Pojemność: 250 ml. 14,90

Pokochaj piękno swojej skóry!
Żaden makijaż nie będzie dobrze wyglądał na 
pozbawionej blasku lub odwodnionej skórze, 
dlatego pielęgnację skóry należy zawsze stawiać 
na pierwszym miejscu. Jednak pielęgnacja może  
nie wystarczyć, jeśli nie wspierasz jej od wewnątrz. 
Jak? Postaw na Astaksantynę i ekstrakt z borówek!

1 mała kapsułka, niezliczone korzyści:
• Zdrowy blask cery dzięki poprawie przepływu krwi
• Poprawa elasty czność skóry
•  Spowolnienie efektów starzenia dzięki właściwościom 

przeciwzapalnym
• Ochrona antyoksydacyjna dla wszystkich 3 warstw skóry
•  Zapobieganie uszkodzeniom powodowanym przez  

wolne rodniki
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* Dzienne zalecane spożycie ustalone przez Unię Europejską to dzienny poziom spożycia 
składnika odżywczego, który jest uważany za wystarczający do zaspokojenia wymagań 
97-98% zdrowych osób. 

Astaksantyna 3 mg 
Naturalnie uprawiany antyoksydant, który jest w pełni wchłaniany  
i transportowany do wszystkich tkanek organizmu.  
Ekstrakt z borówki 50 mg 
Zawiera kilka różnych rodzajów przeciwutleniaczy, w tym 
antocyjany, należące do grupy polifenoli związanych  
z flawonoidami.  
Witamina C 12 mg (15% ZDS*) 
Przeciwutleniacz. Przyczynia się do ochrony komórek przed stresem 
oksydacyjnym oraz regeneracji zredukowanej formy witaminy E.  
Witamina E 1,8 mg (15% ZDS*) 
Przyczynia się do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

  Astaksantyna i ekstrakt z borówek
Na 1 miesiąc stosowania. 3204,67/kg

29688   93,90

69,99

  29706 Kompleks odżywczy do włosów i paznokci  
42 tabletki. 29,4 g. 3055,93/kg 89,90   29704 Multiwitaminy 
i minerały dla kobiet 60 tabletek. 63,6 g. 1209,12/kg 76,90  

 29703 Multiwitaminy i minerały dla mężczyzn  
60 tabletek. 63,6 g. 1209,12/kg 76,90   29705 Omega 3 
60 kapsułek. 41,6 g. 1921,60/kg 79,90   31766 Wapń 
pochodzenia morskiego i witamina D 30 tabletek. 29,4 g. 
2,33/szt. 69,90   29693 Baton proteinowy o smaku 
owoców jagodowych 245 g 264,90/kg 64,90   32557 
Napój w proszku Aqua Glow 15 szt. 7,33/szt. 109,90

Suplementy premium zapewniające 
istotne korzyści dla zdrowia 

Czy wiesz, że...  
Co czwarte opakowanie WellnessKids lub 
produktu odżywczego pokazanego poniżej 
za 1 zł!*
*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta 
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WYBIERZ PRODUKTY: 

  Zestaw WellnessLife+ Sylwetka dla kobiet
Na 21 dni. 

28489
  Zestaw WellnessLife+ Sylwetka dla mężczyzn
Na 21 dni. 

28491

+ + = 

WellnessPack dla kobiet lub 
WellnessPack dla mężczyzn 

Pudełko i szejker Wellness 
W PIERWSZYM ZESTAWIE  

(PIERWSZY KROK 
SUBSKRYPCJI) 

Koktajl o smaku waniliowym 
oraz zupa szparagowa Natural 

Balance 

414,70 

1 zł!* 
*W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta 

Czy wiesz, że... 
Co czwarty zestaw za 

  WellnessPack dla mężczyzn
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 

29697

  WellnessPack dla kobiet
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 

29696

  Zupa szparagowa Natural Balance
21 porcji. 420 g. 

29695

  Koktajl Natural Balance o smaku 
waniliowym
21 porcji. 378 g. 

29690
  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479

1. 

1 zł!* *W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta 

Czy wiesz, że... 
Co czwarty zestaw za 

+ + = 

Koktajl Natural 
Balance o smaku 

waniliowym 

WellnessPack dla kobiet lub 
WellnessPack dla mężczyzn 

Pudełko i szejker Wellness 
W PIERWSZYM ZESTAWIE  

(PIERWSZY KROK 
SUBSKRYPCJI) 

  Zestaw WellnessLife+ Zdrowie dla kobiet
Na 21 dni. 

28487
  Zestaw WellnessLife+ Zdrowie dla mężczyzn
Na 21 dni. 

28488

273,80 

  WellnessPack dla kobiet
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 

29696

  WellnessPack dla mężczyzn
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 

29697

1.   Koktajl Natural Balance o smaku 
waniliowym
21 porcji. 378 g. 

29690

  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479

WYBIERZ PRODUKTY: 

Redukcja niedoborów składników 
odżywczych i zachowanie doskonałego 

zdrowia - bez wysiłku! 
Zapewnienie swojemu ciału porcji niezbędnych 

składników odżywczych: białka i błonnika. 

TWOJE POTRZEBY: TWOJE POTRZEBY: 

2. 2. Wybierz WellnessPack dla kobiet 
lub dla mężczyzn. 

Wybierz WellnessPack dla 
kobiet lub dla mężczyzn. 

WSPIERAJ ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE ZWIĘKSZ SPOŻYCIE BIAŁKA I BŁONNIKA 

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ 

WIĘCEJ O TYM 
ZESTAWIE 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

ORGANIC
INGREDIENTS

PARABEN
FREE

6968

S Z Y B K I  Q U I Z

ŁOPIAN

Ratunek dla tłustej cery! 

  Oczyszczający olejek 
Love Nature z organicznym 
drzewem herbacianym i limonką
10 ml 1299,00/l

34849   34,90

12,99 
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ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  
O PRODUKTACH 

PIĘKNA SKÓRA 
Zdrowa, pełna blasku cera to coś,  
co każda z nas chciałaby mieć. Właśnie 
dlatego intensywnie badamy naturę  
i czerpiemy z niej to, co najlepsze, łącząc 
moc jej dobra z innowacyjną nauką. Efekt? 
Bezpieczne i skuteczne produkty, 
spełniające różne potrzeby skóry. 

MONITORING 
EKOETYCZNY 

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZPIECZNE FORMUŁY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

  Oczyszczająca maseczka z łopianem  
Love Nature
10 ml 249,00/l

32635   4,90

2,49 

DO CERY TŁUSTEJ 

W każdym wieku 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

Czy masz tłustą cerę?
  Czy twoja twarz ma nieestetyczny połysk, nawet na policzkach?

  Czy pory skórne są rozszerzone, zwłaszcza wokół nosa?

  Czy twoja skóra ma skłonność do wyprysków?

Jeśli odpowiedziałaś TAK na co najmniej 2 pytania,  
oznacza to, że najprawdopodobniej masz tłustą cerę.  
Stosuj odpowiednie produkty Love Nature, by cieszyć się 
czystą i piękną skórą.

Bogaty w garbniki roślinne, 
nawilżający ekstrakt z łopianu 

głęboko oczyszcza tłustą 
skórę oraz przywraca jej 

równowagę.

GŁÓWNY SKŁADNIK 

OLEJEK Z DRZEWA 
HERBACIANEGO

Organiczny olejek z drzewa 
herbacianego jest darem 

natury dla skóry tłustej.  
Dzięki właściwościom 

antybakteryjnym pomaga 
zwalczać wypryski i głęboko 

oczyszczać skórę.

SKŁADNIKI 
ORGANICZNE

BEZ 
PARABENÓW 

 

 



PARABEN
FREE

BIODEGRADABLE
FORMULA

SILICON FREEORGANIC
INGREDIENTS
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KUP 1 MASECZKĘ W PŁACHCIE 
ZA 

10,99  

KUP 2 MASECZKI W PŁACHCIE 
ZA JEDYNE 

8,99 

KAŻDA

  Kojący płyn micelarny  
Love Nature z organicznym 
owsem i jagodami goji
150 ml 186,00/l

34858   27,90 

BEZ PARABENÓW 

GRANAT  
I  WINOGRONA 

Duet superowoców dla twojej 
skóry: granat wspomaga odnowę 

komórkową, a bogaty  
w przeciwutleniacze ekstrakt  

z pestek winogron zwalcza wolne 
rodniki, zapewniając cerze 

ochronę oraz rewitalizując ją.

POMARAŃCZA I OWIES 
Ekstrakt z soku pomarańczowego działa 
jak koktajl przeciwutleniający dla skóry, 

pomagając ją ujędrnić i ożywić. 
Naturalny ekstrakt z owsa gasi pragnienie 

skóry i zapewnia jej ukojenie.
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  Wygładzająca maseczka  
i scrub do ust
15 ml 666,00/l

37578   19,90

9,99 

  Matujący balsam Love Nature 
z organicznym drzewem 
herbacianym i limonką
50 ml 319,80/l

34845   29,90

15,99 

  Oczyszczająca maseczka  
i scrub 2 w 1 Love Nature  
z organicznym drzewem 
herbacianym i limonką
75 ml 186,53/l

35576   24,90

13,99 

  Oczyszczający żel Love 
Nature z organicznym drzewem 
herbacianym i limonką
125 ml 119,92/l

34841   27,90

14,99 
  Gąbka konjac Love Nature
Wymiary (suchej gąbki): 6,5 x 4,7 x 2,1 cm. 

41561

19,99 

DO CERY TŁUSTEJ 

W każdym wieku 

Nałóż na 
oczyszczoną, suchą 

skórę twarzy na 15-20 minut. 
Zdejmij maseczkę i wklep 

pozostałości formuły, aż do 
całkowitego wchłonięcia.  

Nie spłukuj. Unikaj 
bezpośredniego kontaktu  

z oczami. Stosuj w razie 
potrzeby. 

Uczta dla cery

  Oczyszczający tonik  
Love Nature z organicznym 
drzewem herbacianym  
i limonką  150 ml 186,00/l

34843   27,90 
  Sztyft korygujący Love 
Nature z organicznym 
drzewem herbacianym  
i limonką  4,5 g 6200,00/kg

34855   27,90 

  Odżywczy krem do twarzy 
Love Nature z organicznym 
owsem i jagodami goji
50 ml 598,00/l

34862   29,90 

Składniki idealne dla tłustej skóry - olejek z drzewa 
herbacianego pomaga zwalczać wypryski dzięki 

właściwościom antybakteryjnym, a limonka 
przywraca skórze równowagę i matuje ją.

DRZEWO HERBACIANE I LIMONKA

W każdym wieku 

CERA SUCHA 

Łatwa aplikacja  
i słodko-owocowy smak

Odżywia i nawilża 
przesuszone usta

Organiczne składniki 
pobudzają zmysły

 j 42135 Antyoksydacyjna maseczka do 
twarzy Love Nature 24 ml 457,92/l 19,90  
   42134 Rewitalizująca maseczka do twarzy 
Love Nature 24 ml 457,92/l 19,90

 

 

 

 

 

j 

 

 
 

 

 

SKŁADNIKI 
ORGANICZNE

BEZ SILIKONÓWBIODEGRADOWALNA 
FORMUŁA 

EDYCJA 
LIMITOWANA 



72 73

  Płyn micelarny Optimals Hydra
Łagodny płyn micelarny, który nie wymaga 
spłukiwania. Efektywnie i błyskawicznie 
oczyszcza skórę oraz usuwa makijaż. 
Zawiera kojącą, odżywczą szwedzką 
mieszankę naturalnych składników oraz 
nawilżającą technologię HydraRise. 
Odpowiedni dla każdego typu cery.  
200 ml 149,50/l

34002   29,90 

  Krem na dzień Optimals Hydra 
Care do cery suchej i wrażliwej
50 ml 519,80/l

32468   44,90

25,99 

  Krem na noc Optimals Hydra 
Care do cery suchej i wrażliwej
50 ml 519,80/l

32469   44,90

25,99 

  Krem pod oczy 
Optimals Even Out
15 ml 1866,00/l

33226   47,90

27,99 

  Serum rozświetlające do 
skóry z przebarwieniami 
Optimals Even Out
30 ml 1266,33/l

33108   69,90

37,99 

•  8 na 10 kobiet potwierdza 
błyskawiczne 
rozświetlenie skóry  
wokół oczu*1 

Koi i chłodzi skórę

99% 

potwierdza* 

*Test konsumencki 

Natychmiast 
odświeża skórę 

97% 

potwierdza* 

Oczyszcza, koi  
i odświeża skórę 

PŁYN MICELARNY 
Błyskawicznie odświeża, 
oczyszcza i usuwa 
makijaż. Bez pocierania  
i spłukiwania. 

W KAŻDYM WIEKU 

Do każdego typu cery /  
do cery wrażliwej 

Naturalny ekstrakt  
z wrzosu 
szwedzkiego jest 
bogaty w związki 
bioaktywne, które 
pomagają koić  
i chronić skórę. 

W KAŻDYM WIEKU 

Dla wszystkich typów cery 

W KAŻDYM WIEKU 

Do cery suchej/wrażliwej 

*1Testy konsumenckie z udziałem kobiet 

Zaspokój pragnienie 
swojej skóry
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Kup 
dowolny 

produkt ze  
str. 72 i odbierz 
płyn micelarny 

OPTIMALS 
HYDRA 

GRATIS

•  9 na 10 kobiet 
potwierdza* 
Intensywnie  
nawilża skórę

•  9 na 10 kobiet 
potwierdza*  
Koi suchą i wrażliwą 
skórę oraz zapewnia 
jej komfort

•  24-godzinne 
nawilżenie°

•  9 na 10 kobiet 
potwierdza, że 
skóra jest 
natychmiast 
bardziej miękka  
i promienna*

•  9 na 10 kobiet 
potwierdza, że 
skóra jest 
natychmiast 
nawilżona* 

Wiązówka  
Witamina C skutecznie 
redukuje przebarwienia.

* Potwierdzone przez kobiety 
biorące udział w testach 
konsumenckich z użyciem 
kremu na dzień, kremu  
na noc oraz serum z linii 
Optimals Even Out 

*Test konsumencki
°Test kliniczny 
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  Odżywczy krem na dzień Milk & Honey Gold
Błyskawicznie nawilża na cały dzień. Z pozyskanym 
organicznie ekstraktem z mleka i miodu. Przywraca 
naturalne piękno cery. 50 ml 399,80/l

32542   37,90

19,99 

  Krem ochronny do każdego 
typu cery Optimals Multi-
Protection Urban SPF 30
30 ml 1330,00/l

35441   39,90 

  Żel oczyszczający 
Optimals Even Out
150 ml 219,33/l

35462   32,90 

  Tonik Optimals Even Out
150 ml 219,33/l

35463   32,90 

  Krem na dzień do skóry 
z przebarwieniami 
Optimals Even Out SPF 20
50 ml 1198,00/l

32479   59,90 
  Krem na noc do skóry 
z przebarwieniami 
Optimals Even Out
50 ml 1198,00/l

32480   59,90 

  Mleczko oczyszczające 
Optimals Age Revive do 
twarzy i oczu
150 ml 219,33/l

35684   32,90 

  Tonik Optimals Age Revive
150 ml 219,33/l

35685   32,90 

  Krem pod oczy Optimals 
Age Revive
15 ml 3193,33/l

32476   47,90 

  Serum Optimals Age Revive
30 ml 2330,00/l

32477   69,90 

Pozwól, by 
naturalnie bogata 
formuła intensywnie 
odżywiała twoją 
skórę za dnia 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU 

Pielęgnacja 
w luksusowym stylu
Natychmiastowe nawilżenie skóry, które 
utrzymuje się przez cały dzień i całą noc. 
Przywróć swojej cerze naturalne piękno, 

gładkość i promienność.
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  Krem na noc Optimals 
Hydra Matte do cery tłustej
50 ml 519,80/l

34304   44,90

25,99 

  Oczyszczająca maseczka do twarzy 
Optimals
50 ml 499,80/l

34008   39,90

24,99 

8 na 10 kobiet 
potwierdza 
Zmniejsza 
widoczność porów 
skórnych*

Do cery tłustej W KAŻDYM 
WIEKU 

W KAŻDYM 
WIEKU 

Natychmiast 
redukuje 
nieestetyczny 
połysk 
99% potwierdza

Sprawia, że skóra 
jest oczyszczona, 
matowa i odświeżona 
97% potwierdza

Odblokowuje pory 
93% potwierdza*

*Test konsumencki *Test konsumencki 

Nakładaj na oczyszczoną skórę (palcami lub szpatułką), 
koncentrując się na strefie T (czoło, nos i podbródek).  
Po 10 minutach spłucz ciepłą wodą. Stosuj 1-2 razy w tygodniu. 
 
Wskazówka dotycząca aplikacji: nigdy nie pozwól, by 
maseczka z glinką   całkowicie wyschła. Jeśli tak się stanie, 
pokryta nią skóra także się przesuszy.

Nakładaj wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, 
omijając okolice oczu. 

NOWOŚĆ! 

Każdy typ cery 

Zielona glinka i kaolin oczyszczają skórę, 
wchłaniają nadmiar sebum i odblokowują pory.

Jasnota biała pomaga koić i chronić tłustą, 
skłonną do wyprysków skórę.

Łopian oczyszcza i równoważy skórę, nadając 
jej subtelny mat.

KROK 1: OCZYSZCZANIE I NADAWANIE MATU KROK 2: PRZYWRACANIE RÓWNOWAGI 
SKÓRY NOCĄ

Jasnota biała ma właściwości 
antyoksydacyjne i kojące, a także  
odżywia i chroni skórę.
 
Oczar wirginijski pomaga zwężać  
pory skórne.

9 na 10 kobiet 
potwierdza 
Przywraca 
równowagę skórze*

Mat i równowaga 
w 2 prostych krokach

GŁÓWNY SKŁADNIK GŁÓWNY SKŁADNIK 
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EDYCJA 
LIMITOWANA 

  Balsam do ust Essentials
4,5 g 2220,00/kg

35766   14,90

9,99 

   Krem do twarzy i ciała Essentials
150 ml 99,93/l

35767   25,90

14,99 

  Krem do twarzy Essentials 
z ekstraktem z papai
75 ml 146,53/l

36194   19,90

10,99 

  Żel do mycia twarzy 
Essentials
150 ml 112,67/l

35764   16,90 

  Maseczka do twarzy 
Essentials
10 ml 390,00/l

35765   3,90 

  Krem do twarzy 
Essentials
75 ml 265,33/l

42027   19,90 

  Żel peelingujący  
do mycia twarzy  
Pure Skin
150 ml 119,93/l

32647   29,90

17,99 

  Lekki balsam matujący 
Pure Skin
50 ml 359,80/l

32649   29,90

17,99 

  Oczyszczająca 
maseczka Pure Skin
50 ml 259,80/l

32650   19,90

12,99 

  Szczoteczka do 
twarzy
4,5 x 2,5 cm. 

38679   19,90

12,99 

  Krem do twarzy 
Ecobeauty
50 ml 1598,00/l

32199   79,90 

  Krem pod oczy Ecobeauty
Silnie nawilżający krem pod oczy, który 
błyskawicznie redukuje oznaki zmęczenia. 
Formuła z bogatymi w antyoksydanty olejkami  
z arktycznej borówki i rokitnika pomaga 
wygładzać i rozjaśniać delikatną skórę wokół 
oczu. Nie zawiera parabenów. Certyfikat Ecocert 
Natural oraz Fairtrade. 15 ml 1999,33/l

32200   49,90

29,99 
  Olejek do twarzy 
Ecobeauty
50 ml 2198,00/l

32201   109,90 

  37570 Maseczka do twarzy 2 w 1 Pure Skin Dual Action 2 x 6 ml. 825,00/l 9,90   34872 Maseczka  
z węglem aktywnym Pure Skin 50 ml 398,00/l 19,90   32646 Żel do mycia twarzy Pure Skin 150 ml 
199,33/l 29,90   32648 Tonik Pure Skin 150 ml 199,33/l 29,90   32652 Krem peelingujący  
i oczyszczająca maseczka Pure Skin 2 x 6 ml 825,00/l 9,90   32651 Żel wysuszający wypryski Pure 
Skin SOS 6 ml 4983,33/l 29,90

Papaja jest bogata w cukry  
i witaminy, działa kojąco  
i odżywczo na skórę oraz 
zapewnia jej miękkość  
i świeżość. 

Do cery tłustej 

W KAŻDYM WIEKU Naturalny olej canola 
Dzięki kwasom tłuszczowym, fitosterolom i witaminie E, olej canola 
(rzepakowy) odżywia, zmiękcza i odżywia skórę, jednocześnie 
pomagając przywrócić jej odpowiedni poziom nawilżenia.  
Nasz olej nie zawiera GMO! 

W KAŻDYM 
WIEKU 

Dla wszystkich  
typów cery 

Nawilżający krem pod oczy 
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PEŁNA 
PIELĘGNACJA, 

ŻADNYCH 
PROBLEMÓW

EKSPRESEM DO NIESKAZITELNEJ CERY 

Oczyszcza pory 

Usuwa 
zanieczyszczenia 

Usuwa makijaż 

Nałóż oczyszczającą 
maseczkę na 5 minut  
i spłucz.

Krok 1 Krok 2 

1. Peelingujący żel do mycia twarzy  
oczyszcza i złuszcza skórę

2. Maseczka pomaga oczyścić pory i usunąć zaskórniki
3. Balsam do twarzy natychmiast zmniejsza połysk skóry*  

i zapobiega powstawaniu wyprysków *

Z TECHNOLOGIĄ DETECT ZAWIERAJĄCĄ 
KWAS SALICYLOWY

Wyciśnij niewielką ilość 
balsamu do twarzy  
na palce i delikatnie 
wmasuj w twarz i szyję. 
Stosuj codziennie po 
oczyszczeniu cery.

Delikatnie wmasuj w twarz żel 
peelingujący i dokładnie 
spłucz. Stosuj 1-2 razy  
w tygodniu lub w razie potrzeby, 
by głęboko oczyszczyścić skórę 
i złuszczyć martwe komórki. 
Omijaj okolice oczu.

*Testy konsumenckie 

Krok 3 MAT OCZYSZCZANIEZŁUSZCZANIE 
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ŁOKCIE 
Użyj kremu na skórę łokci, 
by nie pozwolić na jej 
przesuszenie i pękanie. 

SKÓRKI 
Wmasuj w suche, 
popękane skórki, 
by je zmiękczyć  
i wygładzić.

STOPY 
Wmasuj krem w suche, 
szorstkie miejsca stóp,  
by je zmiękczyć.

USTA
Stosuj krem na usta, by je 
nawilżyć i odżywić, a także 
zapobiec ich łuszczeniu się.

  Krem uniwersalny  
Tender Care z olejkiem  
z nasion borówki 
Nawilża, zmiękcza oraz chroni 
suchą, szorstką skórę. Znana  
i lubiana formuła z witaminą E  
i naturalnym woskiem pszczelim 
została wzbogacona olejkiem  
z nasion borówki. Krem pomaga 
odżywiać skórę oraz ma 
wspaniały, owocowy zapach 
borówek. 15 ml 732,67/l

33445   25,90

  Krem uniwersalny 
Tender Care
Wielofunkcyjny balsam  
z naturalnym woskiem 
pszczelim. Delikatnie 
nawilża, odżywia, koi  
i chroni, a także cudownie 
zmiękcza i wygładza skórę. 
15 ml 732,67/l

1276   25,90

10,99

Podstawa formuł kremów  
Tender Care jest wciąż ta sama  
- to wosk pszczeli i witamina E, 

które koją twoją skórę i chronią ją 
przed wolnymi rodnikami. 

Wypróbuj różne warianty, by 
doświadczyć cudownych 

zapachów i odżywczej mocy 
dzięki dodatkowym składnikom!

Razem 
pielęgnujcie 
czułe chwile

Kup 1 
Tender 

Care za

Kup 2 
dowolne 

kremy 
Tender 

Care za 
7,99 
każdy
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EDYCJA 
LIMITOWANA 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ  
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY OBEJRZEĆ 
WIDEO 

 

 

 

  Ochronny krem uniwersalny Tender Care  
Let's Celebrate
Kultowa formuła Tender Care, zamknięta w wyjątkowym 
opakowaniu i wzbogacona luksusowym olejkiem różanym. 
Odżywia, nawilża, chroni oraz koi suche usta i skórę. Kuszący 
zapach róży sprawia, że jego stosowanie to przyjemność dla 
zmysłów! Dzięki lśniącemu, wyjątkowemu opakowaniu balsam 
jest idealny jako prezent - na każdą okazję! 15 ml 732,67/l

35807   25,90



OPHTHALMOLOGICALLY 
TESTED
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OCZY

Stosuj krem na dzień, 
by nawilżać i chronić skórę, 

a krem na noc, by ją regenerować  
i odżywiać. 

 

OCZYSZCZANIE

Oczyszczaj skórę dwa razy dziennie, 
aby usunąć zanieczyszczenia  
i przygotować ją do lepszego 

wchłaniania składników kolejnych 
kosmetyków rytuału pielęgnacyjnego.

Sięgnij po krem   pod oczy,  
by rozwiązać problemy skóry okolic oczu, 

takie jak zmarszczki, obrzęki i cienie.

SUPERPIELĘGNACJA

Stosuj serum przed kremami na dzień  
i na noc, aby wzmocnić ich działanie  

i dostarczyć skórze nawilżające  
i chroniące młodość składniki aktywne.

NAWILŻANIE 

  Żel oczyszczający 
NovAge Supreme
150 ml 299,93/l

33984   65,90

44,99 

  Krem pod oczy NovAge Skinergise 
Ideal Perfection
15 ml 3332,67/l

34515   69,90

49,99 

Opuchnięcia pod 
oczam są wyraźnie 

zredukowane 
86% potwierdza*1 
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Testowany klinicznie 
i okulistycznie; testowany 

przez konsumentów w ramach 
pełnego rytuału 

pielęgnacyjnego.

  Serum NovAge Skinergise 
Ideal Perfection
30 ml 3330,00/l

34517   99,90 

  Krem na dzień NovAge 
Skinergise Ideal Perfection 
SPF 30
50 ml 1698,00/l

34511   84,90 

  Krem na noc NovAge 
Skinergise Ideal Perfection
50 ml 1698,00/l

35075   84,90 

  Zestaw NovAge Skinergise 
Ideal Perfection
Zestaw 5 pełnowymiarowych 
produktów: żel oczyszczający,  
krem pod oczy, serum, krem  
na dzień i krem na noc. 

42723   420,50

249,00 

Udoskonalona  
promienność skóry 25xΔ2 
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SERUM MODELUJĄCE  
DO SZYI I DEKOLTU 

GRATIS 
przy zakupie dowolnego  
zestawu NovAge

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA 
POMOCĄ 
APLIKACJI 
ORIFLAME, 

BY ZOBACZYĆ, 
JAK CZYNNIKI 
ZEWNĘTRZNE 

WPŁYWAJĄ NA 
TWOJĄ SKÓRĘ

PROBLEMY SKÓRY:  
pierwsze oznaki starzenia, 
zmęczony wygląd.20+ 

Rekomendowane dla wieku 

TECHNOLOGIA ENERGETYZUJĄCA NA BAZIE TAURYNY   
z tauryną pochodzenia roślinnego oraz skandynawskimi algami 
rewitalizuje skórę, pobudza energię komórkową i natychmiast 
zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek.

EKSTRAKT Z ROŚLINNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH 
AÇAI  pomaga chronić skórę przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników oraz zwiększa nawilżenie.

TESTOWANY OKULISTYCZNIE 
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40+ 50+ 
Rekomendowane dla wieku 

30+ 
Rekomendowane dla wieku Rekomendowane dla wieku 

Rozwiąż problemy skóry 
dzięki opatentowanej 
technologii AspartoLift 
i ekstraktowi z komórek 
macierzystych budlei.

PROBLEMY SKÓRY: 
głębokie zmarszczki, utrata 
gęstości i owalu twarzy.

PROBLEMY SKÓRY: 
utrata jędrności  
i elastyczności.

  Zestaw NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
5 pełnowymiarowych produktów. 
59,80/szt.

42489   498,50

299,00 

  Zestaw NovAge  
Time Restore
5 pełnowymiarowych  
produktów. 75,80/szt.

31774   630,50

379,00 

  Zestaw NovAge 
Ultimate Lift
5 pełnowymiarowych produktów. 
75,80/szt.

31773   630,50

379,00 

  Zestaw NovAge 
Bright Sublime
5 pełnowymiarowych produktów. 
65,80/szt.

31775   539,50

329,00 

  Serum modelujące do szyi 
i dekoltu NovAge
75 ml 1065,33/l

35076   79,90 

Stosuj obficie na oczyszczoną 
skórę szyi i dekoltu, rano  
i wieczorem, po zakończeniu 
Rytuału pielęgnacji cery 
NovAge. Masuj skórę ruchami 
ku górze. 

JAK UŻYWAĆ: 

Poprawa 
jędrności  

i elastyczności 
skóry  

92% potwierdza* 

SERUM MODELUJĄCE DO SZYI I DEKOLTU 

GRATIS 
przy zakupie dowolnego zestawu NovAge

94% kobiet o dojrzałej skórze  
potwierdziło poprawę elastyczności  

i odżywienia cery*1 

*1Test konsumencki z użyciem wszystkich kosmetyków z zestawu NovAge Time Restore 

70% bardziej sprężysta 
skóra już po 12 tygodniach* 

*Testy kliniczne przy zastosowaniu serum,  
kremu na dzień i kremu na noc 

Zmniejsza przebarwienia 
nawet o 50%∆1  

– udowodnione klinicznie 
∆1Testy kliniczne z użyciem kremu na dzień oraz esencji 

Błyskawiczna redukcja 
zmarszczek aż do 

49%∆1 

∆1Klinicznie udowodniony, natychmiastowy pomiar wielkości 
zmarszczek, przy używaniu kosmetyków zestawu NovAge 

Ecollagen Wrinkle Power. 

PROBLEMY SKÓRY: 
widoczne drobne linie  
i zmarszczki,  
przesuszenie cery

PROBLEMY SKÓRY: 
niedoskonałości 
pigmentacji skóry,  
nierówny koloryt.

W KAŻDYM WIEKU 

Rekomendowane dla wieku 

 
   

 

 

Rozwiąż problemy skóry 
dzięki opatentowanej 
technologii Multi-Bright  
i ekstraktowi z komórek 
macierzystych gardenii.

Rozwiąż problemy skóry 
dzięki opatentowanej 
technologii Tri-Peptide, 
kwasowi hialuronowemu  
o niskiej masie cząsteczkowej  
i ekstraktowi z komórek 
macierzystych szarotki.

Rozwiąż problemy skóry dzięki 
technologii GenisteinSOY oraz 
ekstraktowi z roślinnych komórek 
macierzystych babki lancetowatej◊1 

◊1Krem na dzień i krem na noc. 
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  Żel oczyszczający 
NovAge Supreme
150 ml 299,93/l

33984   65,90

44,99 

•  Głęboko 
oczyszczająca 
SZCZOTECZKA

Krem do okolic oczu  
i ust redukuje 

widoczność głębokich 
zmarszczek 

Szybko wchłaniające się serum, 
które nadaje skórze miękkość, 

jędrność i promienność. 

Ujędrniona skóra w 4 tygodnie 
- potwierdzone klinicznie∆3 

∆3Testy kliniczne z użyciem kremu  
na dzień i na noc 

Sprawia, że cera jest jaśniejsza  
i ma równy koloryt oraz redukuje 

widoczność przebarwień. 
 

Delikatnie usuwa zanieczyszczenia 
i nawilża skórę, sprawiając, że jest 

czysta, świeża i elastyczna.

  Soniczna szczoteczka do twarzy 
SkinPro 3 w 1
Urządzenie: 15,8 x 5,8 x 5,8 cm, ABS. 
Średnica szczoteczki oczyszczającej:  
4,77 cm; PP, nylon. Średnica silikonowej 
szczoteczki złuszczającej: 5 cm; PP, silikon. 
Wymiary metalowej głowicy masującej:  
6,1 x 5 cm: PP, stal nierdzewna. 

29915   219,90

169,99 

  Wymienne szczoteczki 
SkinPro Sonic
Średnica: 4,77 cm. Materiał: 
PP, nylon włosie. 

30878   49,90

39,99 
  Krem rozjaśniający na noc 
NovAge Bright Sublime
50 ml 1699,80/l

32658   119,90

84,99 

  Aplikator kremów 
pod oczy SkinPro
Chłodzący aplikator kremów 
pod oczy zapewnia delikatny  
i odświeżający sposób aplikacji 
kremu na wrażliwe okolice 
oczu, jednocześnie stymulując 
przepływ krwi i zmniejszając 
występowanie worków i cieni 
pod zmęczonymi oczami.  

45279   32,90

19,99 

  Serum NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
30 ml 2999,67/l

33980   124,90

89,99 

  Krem liftingujący na dzień 
NovAge Ultimate Lift SPF 15
50 ml 2199,80/l

31540   154,90

109,99 

  Krem do okolic oczu i ust 
NovAge Time Restore
15 ml 3666,00/l

32629   79,90

54,99 

•  Tonizująca 
METALOWA 
GŁOWICA DO 
MA SAŻU

•  Udoskonalająca 
SILIKONOWA 
GŁOWICA 
ZŁUSZCZAJĄCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

50+ Rekomendowane 
dla wieku 30+ Rekomendowane 

dla wieku 
W KAŻDYM 
WIEKU 

Rekomendowane 
dla wieku 40+ Rekomendowane 

dla wieku 

SPECYFICZNYCH PROBLEMÓW SKÓRY
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UKIERUNKOWANE ROZWIĄ Z ANIA
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  Krem redukujący 
zaczerwienienia NovAge 
Anti-Redness Solution
Redukuje widoczne zaczerwienienia, 
zapewniając błyskawiczne oraz 
postępujące efekty. Natychmiast 
poprawia koloryt cery i koi skórę. 
Stosowany regularnie, z czasem pomaga 
zmniejszyć zaczerwienienia i wzmocnić 
barierę ochronną skóry. 30 ml 1666,33/l

33975   79,90   49,99 

  Krem liftingujący 
i modelujący kontur 
twarzy na noc NovAge 
Ultimate Lift Overnight
50 ml 3098,00/l

31541   154,90 

  Krem liftingujący pod 
oczy NovAge 
Ultimate Lift
15 ml 5326,67/l

31542   79,90 

  Serum liftingujące 
NovAge Ultimate Lift
30 ml 5330,00/l

31543   159,90 

  Korygujący krem na 
dzień NovAge Time 
Restore SPF 15
50 ml 3098,00/l

32627   154,90 

  Regenerujący krem 
na noc NovAge Time 
Restore
50 ml 3098,00/l

32628   154,90 

  Serum regenerujące 
NovAge Time Restore
30 ml 5330,00/l

32630   159,90 

  Krem rozjaśniający na 
dzień NovAge Bright 
Sublime SPF 20
50 ml 2398,00/l

32803   119,90 

  Rozjaśniający krem 
pod oczy NovAge 
Bright Sublime
15 ml 5260,00/l

32804   78,90 

  Rozjaśniająca esencja 
NovAge Bright 
Sublime
30 ml 4663,33/l

32805   139,90 

  Krem pod oczy 
NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
15 ml 4860,00/l

33979   72,90 

  Krem na noc NovAge 
Ecollagen Wrinkle 
Power
50 ml 2198,00/l

33982   109,90 

  Krem na dzień 
NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power SPF 35
50 ml 2198,00/l

42426   109,90 

  Kapsułki do twarzy 
NovAge Nutri6
30 kapsułek 5,00/szt.

32631   149,90 
  Esencja tonizująca 
NovAge
150 ml 332,67/l

33987   49,90 

  Odnawiający peeling 
NovAge
100 ml 499,00/l

33988   49,90 

  Ochronny krem na 
dzień NovAge SPF 50 
UVA/PA++++
30 ml 2663,33/l

34143   79,90 

  Żel do twarzy 
NovAge Oil Balance 
Solution
15 ml 4660,00/l

34508   69,90 

  Wzmacniająca 
maseczka do twarzy 
NovAge
25 ml 1196,00/l

35077   29,90 
  Oczyszczający olejek 
do twarzy NovAge
150 ml 399,33/l

38828   59,90 

  Balsam do cery  
z wypryskami NovAge  
Breakout-Defence
30 ml 2996,67/l

45252   89,90 

  Żel zmniejszający 
wypryski NovAge 
Targeted 24-hour 
Blemish Correction
15 ml 3993,33/l

45253   59,90 

W KAŻDYM WIEKU 

Rekomendowane dla wieku 30+ 

Rekomendowane dla wieku 40+ 

Produkty uzupełniające 

Wmasuj Intensywnie 
odmładzający krem 

do rąk SPF 25 NovAge 
w skórę dłoni. 

Włóż nasze miękkie, 
bawełniane 
rękawiczki - noś je, 
gdy tego potrzebujesz 
lub przez całą noc, 
by uzyskać bardziej 
intensywny efekt 
nawilżenia. 

  Intensywnie 
odmładzający krem 
do rąk SPF 25 NovAge
50 ml 499,80/l

35073   39,90

24,99 

  Rękawiczki do nawilżania
Materiał: bawełna, elastan,  
włókno metalizowane. 
Wymiary: 18,8 x 12,9 cm. 

37607   24,90

15,99 

Pochwal się delikatnymi, młodo wyglądającymi dłońmi 

Możesz śledzić 
swoje ulubione 
media 
społecznościowe 
w czasie kuracji! 

Rekomendowane dla wieku 50+ 

OSTATNI RAZ  
W KATALOGU !

*1Intensywnie odmładzający krem do rąk  
SPF 25 NovAge. Testowany klinicznie przez  

8 tygodni. Minimum dwie aplikacje dziennie.

*2Testowany na bazie substancji czynnej. 
Testowany klinicznie przez 8 tygodni. 

Minimum dwie aplikacje dziennie.

Klinicznie udowodnione 
działanie znacznie 

zmniejszające 
widoczność zmarszczek*1 

i przebarwień*2 

Uzupełnij swój rytuał pielęgnacyjny NovAge o produkty, które rozwiązują 
specyficzne problemy skóry i stwórz własną, pefekcyjnie dostosowaną 

do potrzeb cery pielęgnację - taką, o której zawsze marzyłaś.

POŻEGNAJ 
ZACZERWIENIENIA! 
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  Woda toaletowa Enigma
Uwodzicielski wdzięk róży i rozkwitającego nocą 
jaśminu łączy się ze zmysłowością paczuli, nadając 
kompozycji intensywność i głębię. Ten zapach sprawi, 
że odkryjesz w sobie czarodziejkę. 50 ml 1399,80/l

13850   119,90

Za
pa

ch
y JESTEŚ JEDYNA W SWOIM 

RODZAJU 
Rozkoszuj się luksusem chwili i wyrażaj 
swoją osobowość w najbardziej niezwykły 
sposób: używając podprogowej mocy 
zapachów. Możliwości są nieograniczone! 

ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O PRODUKTACH 

MONITORING 
EKOETYCZNY 

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZPIECZNE 
FORMUŁY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU 

czarna róża , datura , 
drzewo sandałowe 

KWIATOWO-
DRZEWNY 

Woda toaletowa Enigma 
zawdzięcza swój 

niepowtarzalny charakter 
czarnej róży. Legendarne 
„czarne róże” uprawiane  

w Turcji mają w rzeczywistości 
głęboko czerwony kolor, tuż na 
granicy czerni. W połączeniu  
z kwitnącym nocą jaśminem  

i paczulą zapach ten pozwala 
wyrażać kobiecość. 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

TERAZ ZA JEDYNE 

69,99

W aurze 
wdzięku
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  Woda perfumowana Infinita
Świetlista i urzekająca woda perfumowana, która 
celebruje twoje prawdziwe kobiece piękno i wyraża 
dumę z bycia kobietą w dzisiejszym świecie. 
Wyrafinowana kompozycja z najwyższej jakości 
składnikiem, jaśminem wielkolistnym z Grasse, podkreśla 
twoją klasyczną, czystą i delikatną aurę. 50 ml 1159,80/l

35653   104,90

57,99 

Ponadczasowa kobiecość
Aby uczcić istotę kobiecości, poprosiliśmy dwie mistrzynie 

perfumiarstwa, by stworzyły zapach oparty na najbardziej 
delikatnym, kultowym składnikiem perfumerii  

- jaśminie wielkokwiatowym. Ten pochodzący z Grasse, 
miejsca narodzin sztuki kreowania zapachów,  

cenny kwiat jest symbolem kobiecego piękna i siły.
BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 

ZAPACHU 

KWIATOWO-OWCOWO-
DRZEWNY 

mandarynka, jaśmin, 
drewno kaszmirowe 

Jaśmin wielkokwiatowy jest wysokiej 
jakości surowcem sztuki kreowania 

perfum i zarazem składnikiem  
o najbardziej kobiecym charakterze. 

Uprawiany od ponad 300 lat na 
nasłonecznionych wzgórzach 

Grasse, ma urzekający zapach,  
który symbolizuje wewnętrzną siłę, 

finezję i piękno kobiety. 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

ZA
PA

C
H

Y  

Św
ię

tu
jm

y!
 

Mimo, że swoją 
premierę miała 
dopiero w zeszłym 
roku, Infinita już teraz 
staje się jednym  
z waszych ulubionych 
zapachów! Kup ją  
w specjalnej cenie  
i przygotuj się na 
komplementy!

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA 

POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, BY 

DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ O ZAPACHU 
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  Woda perfumowana So Fever 
Together Her
Zatrać się w ekscytującej grze 
gorącego pożądania, dzięki zmysłowej, 
hipnotyzującej mieszance nut 
owocowych i uwodzicielskich 
kwiatowych akordów, przywołującej 
namiętne uczucia, łączące kobietę  
i mężczyznę. 50 ml 1199,80/l

35532   119,90

drewno sandałowe , sorbet  
z czerwonych porzeczek ,  

akord słodkiej pimento 

ORIENTALNO-KWIATOWY 

59,99

ZA
PA

C
H

Y  

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

W ogniu pożądania
Ten zmysłowy i uwodzicielski zapach wyraża niezwykłe 

emocje między kobietą i mężczyzną. Urzekająca 
kompozycja utkana wokół uzależniającego aromatu 

słodkiej pimiento przywołuje moment gorącego 
pożądania.

  Woda toaletowa 
Eclat Amour
50 ml 1199,80/l

35649   104,90

59,99 

  Woda perfumowana 
Amber Elixir Crystal
50 ml 1399,80/l

33044   119,90

69,99 

biały fiołek, biały irys, 
drewno cedrowe 

ORIENTALNO-KWIATOWY 

ORIENTALNO-KWIATOWO-
DRZEWNY 

nuta drewna agarowego , 
esencja różana , szafran 

KWIATOWY 
konwalia , jaśmin , 

białe piżmo 

Każdy za 47,99
  34361 Woda toaletowa Women's Collection Mysterial Oud 50 ml 
959,80/l 79,90   33168 Woda toaletowa dla niej Women´s Collection 
Sensual Jasmine 50 ml 959,80/l 79,90

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY 

czarnuszka, akord 
bałtyckiego bursztynu, 

brązowy cukier 

 

 

 

 

 

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU
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  Woda toaletowa Joyce Turquoise
Inspirująca, otulająca słodyczą woda 
toaletowa, dzięki której zachowasz 
dziecięcą ciekawość świata. Lekkie, lśniące 
akcenty mają moc kojenia zmysłów oraz 
podnoszenia na duchu, tworząc 
kompozycję przypominającą spokojne 
jezioro kwitnące pięknymi liliami wodnymi. 
50 ml 599,80/l

37767   59,90

ZA
PA

C
H

Y  

  32338 Perfumowany krem do ciała Amber Elixir 
250 ml 79,96/l 42,90   31778 Perfumowany krem do 
ciała Eclat Femme 250 ml 79,96/l 42,90

19,99
KAŻDY KREM DO CIAŁA 

  Perfumowany dezodorant do ciała 
w sprayu Giordani Gold Original
Twój ulubiony zapach z rodziny kwiatowo-
drzewnej teraz w postaci perfumowanego 
dezodorantu. Kompozycja emanująca jakością 
i luksusem. 75 ml 239,87/l

31707   29,90

17,99 

  Perfumowany dezodorant w kulce 
Giordani Gold Original
Wyrafinowany i kobiecy zapach Giordani Gold 
Original w postaci zapewniającego świeżość 
dezodorantu.  50 ml 199,80/l

32160   17,90

9,99 

Perfu
m

ow

any dezodorant w
 kulce 

Elegancja  
i kontrola 24/7 

KWIATOWO-DRZEWNY 
mandarynka , kwiat pomarańczy , 

paczula 

bergamotka , osmantus , bursztyn 
CYTRUSOWA 

  Perfumowana mgiełka do ciała 
Sensity Sun Sparkle dla niej
200 ml 124,95/l

34524   49,90

24,99 

29,99

ORIENTALNO-
KWIATOWY 

gruszka , akord lilii 
wodnej , piżmo 

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

Rozkwitaj 
słodyczą 
radości

 

 

 

 

 

 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

BIODEGRADABLE
FORMULA

POST-CONSUMER
RECYCLED PLASTIC

9796

POCZUJ SIĘ CUDOWNIE 
Uważamy, że dobre samopoczucie jest 
tak samo ważne jak wygląd. W naszym 
katalogu znajdziesz bogaty wachlarz 
kosmetyków do pielęgnacji ciała  
- wspaniale pachnące, przyjemne  
w stosowaniu formuły z inspirowanymi 
naturą składnikami, które zadowolą  
twoje ciało i zmysły. Wszystko po to,  
aby zmienić codzienną rutynę  
w rozkoszny rytuał piękna. 
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ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  
O PRODUKTACH 

MONITORING 
EKOETYCZNY 

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI 

NATURALNE  
EKSTRAKTY 

BEZPIECZNE  
FORMUŁY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

  Żel pod prysznic z oliwą z oliwek  
i aloesem Love Nature
Odświeżający żel pod prysznic z naturalną 
oliwą z oliwek i aloesem, nadający uczucie 
miękkości. Piękny zapach i biodegradowalna 
formuła. 250 ml 79,60/l

32608   19,90 

  Mydełko z oliwą z oliwek i aloesem 
Love Nature
Pachnące mydełko, które nadaje uczucie 
świeżości, miękkości i gładkości. W pełni 
biodegradowalna formuła. 75 g 105,33/kg

32609   7,90 

  Nawilżający krem do rąk  
z olejkiem z awokado
Nawilżający krem do rąk z naturalnym 
olejkiem z awokado. Pomaga zmiękczać  
i wygładzać skórę dłoni oraz poprawiać jej 
kondycję. 75 ml 225,33/l

34065   16,90 

NATURALNY OLEJEK Z AWOKADO 
Naturalny olejek z awokado, prawdziwy 

kosmetyczny skarb, zawiera emolienty  
i antyoksydacyjną witaminę E - składniki 

zapewniające skórze i włosom 
dodatkowe nawilżenie i miękkość.

Odżywcza  
moc natury

GŁÓWNY SKŁADNIK 

 

 

 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

PIELĘGNACYJNA OLIWA  
Z OLIWEK I ALOES 

Bogaty w proteiny i minerały aloes gasi 
pragnienie skóry, a oliwa z oliwek chroni 

ją przed uszkodzeniami i sprawia,  
że jest jedwabiście miękka.

SUROWCE 
WTÓRNE* 

*T
yl

ko
 b

ut
el

ki

BIODEGRADOWALNA 
FORMUŁA 

15,99
 

KOD: 137976

ZESTAW ZA JEDYNE
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DO MASAŻU:  
•  Rozgrzej niewielką ilość 

olejku między dłońmi. 
•  Masuj całe ciało - skóra 

może być sucha lub 
wilgotna.

 
PO PRYSZNICU LUB KĄPIELI:
•  Wmasuj w całe ciało  

- w suchą lub wilgotną 
skórę.

•  Delikatnie wygładź i osusz. 

SPOSÓB UŻYCIA 

SPOSÓB UŻYCIA 

OLEJEK DO CIAŁA 

Odkryj sposób na relaks 

  Olejek do ciała  
Swedish Spa Mirror Ocean
100 ml 249,90/l

34024   39,90

24,99 

  Maseczka do rąk  
Swedish Spa Soft Tide
75 ml 173,20/l

34730   19,90

12,99 

1.  Nałóż maseczkę obficie przed 
snem i delikatnie wmasuj  
w dłonie, by rano były miękkie  
i gładkie. 

  Balsam do rąk i ciała 
Zielona mandarynka i Kwiat 
pomarańczy Essense&Co.
300 ml 99,97/l

35834   39,90

29,99 

  Żel do mycia rąk i ciała 
Zielona mandarynka i Kwiat 
pomarańczy Essense&Co.
300 ml 83,30/l

35833   34,90

24,99 

  Zmiękczające 
mydełko Milk  
& Honey Gold
75 g 79,87/kg

31604   9,90

5,99 

  Zmiękczające 
mydło do rąk  
w płynie Milk  
& Honey Gold
300 ml 59,97/l

31603   24,90

17,99 

  Wygładzający 
scrub do ciała Milk  
& Honey Gold
200 ml 124,95/l

31601   34,90

24,99 

  31850 Mydło do rąk w płynie Cytryna i Werbena Essense&Co.  
300 ml 116,33/l 34,90   31851 Balsam do rąk i ciała Cytryna i Werbena 
Essense&Co. 300 ml 133,00/l 39,90   31852 Żel pod prysznic Cytryna  
i Werbena Essense&Co. 300 ml 116,33/l 34,90   35830  Żel do mycia rąk  
i ciała Irys i Szałwia Essense&Co. 300 ml 116,33/l 34,90   35831 Balsam do 
rąk i ciała Irys i Szałwia Essense&Co. 300 ml 133,00/l 39,90   35832 Mydło 
Irys i Szałwia Essense&Co. 75 g 132,00/kg 9,90

  31602 Odżywczy krem do rąk i ciała Milk & Honey Gold  
250 ml 159,60/l 39,90   31606 Nawilżający krem do rąk Milk  
& Honey Gold 75 ml 265,33/l 19,90   33447 Wygładzający scrub 
do rąk Milk & Honey Gold 75 ml 265,33/l 19,90   35960 
Kremowy żel pod prysznic Milk&Honey 250 ml 111,60/l 27,90
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Pobudzajaca świeżość Gładka, miękka, piękna

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY OBEJRZEĆ WIDEO 

 

 

 

 

 

 

2.  Nałóż maseczkę na dłonie  
- na tak długo, jak chcesz. Usuń 
nadmiar produktu i wmasuj 
pozostałości, by nadać skórze 
miękkość na cały dzień. 

  34021 Złuszczające mydełko do masażu 
Swedish Spa Smooth Rocks 100 g 14,90  

 34022 Solny peeling do ciała Swedish Spa 
Salt Crystals 200 ml 49,90   34023 Pianka 
pod prysznic Swedish Spa Ocean Foam 
200 ml 39,90   34025 Masło do ciała 
Swedish Spa Whipped Waves 200 ml 39,90
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  Żel do mycia rąk z olejem kokosowym
Dbaj o świeżość, czystość i gładkość rąk, 
stosując nasz pachnący kokosem żel 
oczyszczający. Nieklejąca, szybkoschnąca 
formuła z alkoholem pochodzenia 
naturalnego oczyszcza dłonie bez 
konieczności użycia wody. Zawiera olej 
kokosowy, który odświeża i pomaga 
redukować ilość bakterii. Idealny do 
torebki oraz w czasie podróży.  
50 ml 199,80/l

41478   19,90

9,99 

Czyste, świeże 
dłonie! 
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  Szczoteczka 
Optifresh Medium
Włosie szczoteczki jest 
ustawione pod różnymi 
kątami. 

27980   14,90

9,99 

  Szczoteczka 
Optifresh Soft  
– Różowa
Włosie szczoteczki jest 
ustawione pod różnymi 
kątami. 

27981   14,90

9,99 

  Szczoteczka 
Optifresh Soft
Włosie szczoteczki jest 
ustawione pod różnymi 
kątami. 

27982   14,90 

  Szczoteczka 
Optifresh Kids Soft 
– Różowa
Długość: 14 cm. 

28266   14,90

9,99 

  Szczoteczka 
Optifresh Kids Soft 
– Niebieska
Długość: 14 cm. 

28267   14,90

9,99 

  Pasta do zębów 
Optifresh Complete 
8 Total Protection
100 ml 199,00/l

31123   19,90 

  Pasta do zębów 
Optifresh System 8 
Crystal White
100 ml 199,00/l

31131   19,90 

  Pasta do zębów 
Optifresh System 8 
Extreme Fresh
100 ml 199,00/l

31132   19,90 

  Ziołowa pasta do 
zębów Optifresh 
System 8
100 ml 129,90/l

31673   19,90

12,99 

 
 

 

  

  Szczoteczka 
Optifresh Medium  
– Fioletowa
Włosie szczoteczki jest 
ustawione pod różnymi 
kątami. 

27979   14,90 

  Pasta do zębów dla 
dzieci Optifresh  
o smaku 
truskawkowym
50 ml 298,00/l

31133   14,90 

W trosce  
o zdrowy 
uśmiech

Dla dzieci  
w wieku  
3-7 lat. 

Do 
normalnych 
zębów 

Do wrażliwych 
zębów 

Z eukaliptusem, miętą  
i olejkiem rozmarynowym 

  

OLEJEK Z ORZECHÓW MAKADAMIA 
Zapobiega przesuszaniu się skóry, szybko się 

wchłania. Uwielbiany na całym świecie  
za intensywne działanie nawilżające. 

Pomaga przywracać 
naturalny poziom 
nawilżenia skóry 

ODŻYWCZY

Krem o silnie odżywczej formule / 
Do odwodnionej skóry rąk 

OCHRONNY

Piękno w twoich dłoniach

KAŻDY PRODUKT ZA 
  Odżywczy 
krem do rąk 
SoftCaress
100 ml 99,90/l

31345   19,90

  Ochronny 
krem do rąk 
i paznokci 
SoftCaress
100 ml 99,90/l

31344   19,90
9,99

Wygodna butelka  
z atomizerem 

  Spray do oczyszczania rąk SoftCaress
Skutecznie zabija zarazki 
Łagodny dla skóry 
Nie wymaga mycia rąk 
Łatwy do noszenia w torebce 
100 ml. 149,90/l

42954   24,90

14,99 

Pozbądź się 
zarazków już od 
pierwszej aplikacji 

ALKOHOLU 

74 %

• Redukuje ilość bakterii
• Łagodny dla skóry
• Nie wymaga spłukiwania, nie klei się
• Może być stosowany do dezynfekowania powierzchni
• Stosuj przed i po kontakcie z powierzchniami  

w miejscach publicznych



ESSENTIALS PURIFYING 
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  Żel do mycia ciała i włosów dla dzieci Baby O
Łagodny żel o właściwościach myjących i pielęgnujących. 
Nie powoduje łzawienia, delikatnie oczyszcza i odżywia 
skórę oraz włosy dziecka. Koi, nadaje miękkość skórze  
i włosom oraz chroni je. Testowany alergologicznie  
i dermatologicznie, zatwierdzony przez pediatrów. 
Odpowiedni dla noworodków i do wrażliwej skóry. Lekko 
pieniąca się formuła zawiera 95% naturalnych składników, 
w tym złocisty szwedzki olej owsiany. 200 ml 124,95/l

35775

Tworzy delikatną 
piankę, która łagodnie 

oczyszcza skórę 
dziecka 

• Testowany alergologicznie  
i dermatologicznie 

• Formuła bez parabenów, 
fenoksyetanolu i środków 
uwalniających formaldehyd 

• Bezzapachowy 

• Odpowiedni dla noworodków  
i do wrażliwej skóry 

• Nie powoduje łzawienia 

Oczyszczanie 
kojące jak 
kołysanka 

24,99

• 95% składników pochodzenia 
naturalnego 

  35772 Balsam wielofunkcyjny dla dzieci 
Baby O 75 ml 333,20/l 24,99   35773 Olejek do 
ciała i skóry głowy dla dzieci Baby O 150 ml 
233,27/l 34,99   35774 Krem pod pieluszkę 
Baby O 75 ml 333,20/l 24,99   35776 Mleczko 
oczyszczające skórę pod pieluchą Baby O 150 
ml 233,27/l 34,99

  Oczyszczający żel  
pod prysznic Essentials  
z witaminą E i zieloną herbatą
250 ml 47,96/l

37791   17,90

11,99 

  Oczyszczające mydło 
Essentials z witaminą E  
i zieloną herbatą
75 g 53,20/kg

37797   6,90

3,99 

Ekstrakt z zielonej herbaty 
to naturalna formuła 
zwalczająca bakterie, 
która zapewnia świeży 
zapach, jednocześnie 
redukując podrażnienia. 
Doskonale wspiera 
kontrolowanie 
nieprzyjemnego zapachu  
i utrzymuje świeżość. 

CZY WIESZ, ŻE... 

Prosta pielęgnacja 
dla całej rodziny 

Prosta pielęgnacja - tylko z Essentials. Przedstawiamy linię 
delikatnie oczyszczających produktów, idealnych dla  

całej rodziny. Potrójnie działająca formuła z witaminą E  
i zieloną herbatą chroni i nawilża skórę. 
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  38266 Mydło Essentials Gentle 
Care z witaminą E i masłem shea 
75 g 92,00/kg 6,90   37792 Żel pod 
prysznic Essentials Gentle Care  
z witaminą E i masłem shea 250 ml 
71,60/l 17,90

ZATWIERDZONE  
PRZEZ PEDIATRÓW 
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  Kojący płyn do higieny 
intymnej Feminelle  
z aloesem i malwą
300 ml 66,63/l

34499   29,90

19,99 

  Delikatny płyn do 
higieny intymnej dla 
nastolatek Feminelle
300 ml 66,63/l

34501   29,90

19,99 

• Do stosowania  
pod prysznicem
• Łatwy w użyciu  

- wystarczy spienić  
i spłukać

• Tylko do użytku 
zewnętrznego 
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  Krem do higieny oraz 
golenia okolic intymnych 
Feminelle
200 ml 99,95/l

42579   29,90

19,99 

• Minimalizuje dyskomfort 
powodowany goleniem 

• Odpowiedni do 
stosowania na skórę 

okolic intymnych 

• Z neutralizującą 
nieprzyjemny zapach 

technologią Fresh Scent 

  Szlafrok Moment
Nie ma nic lepszego niż leniwe przechadzanie się po 
domu w luksusowym, zachwycająco czerwonym 
szlafroku! Jeden, uniwersalny rozmiar. Poliester,  
jeden rozmiar. Długość: 106 cm, szerokość: 65 cm. 

38322   159,99

99,99 
10

6
 c

m
 

45
 cm 

51  c
m

 

65
 cm 

Wygodny i elegancki 
szlafrok do kolan, 

wykonany z cudownie 
miękkiego pluszu.  

Otul się miękkością 

• Luksusowy  
czerwony plusz

• Jeden uniwersalny 
rozmiar 

• Szerokie rękawy 
• 2 wygodne kieszenie 
• Z paskiem i zawieszką 

 

 

 

 

  Żel pod prysznic 
Discover Costa Rican 
Explorer
250 ml 39,96/l

34461   17,90

9,99 

  Mydełko Discover 
Costa Rican Explorer
90 g 44,33/kg

34462   6,90

3,99 

Odkryj cudownie pachnące żele pod prysznic i mydła,  
pełne egzotycznych aromatów z całego świata. 

Lekki, owocowo-
kwiatowy zapach 

Lekki zapach  
tropikalnych kwiatów 

  Mydełko Discover 
California Beach
90 g 44,33/kg

35968   6,90

3,99 

  Żel pod prysznic 
Discover California 
Beach
250 ml 39,96/l

35967   17,90

9,99 

  Żel pod prysznic 
Discover California 
Beach
400 ml 37,48/l

34496   21,90

14,99 

EDYCJA 
LIMITOWANA 

EDYCJA 
LIMITOWANA 
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Prysznic aromatycznej 
świeżości

Wyjątkowa świeżość, 
komfort i pewność 
siebie. Dla ciebie.

te
s t

ow
any gineko

logicznie •

400 ml 

 

       



!

106 107

Kształtuj, definiuj i upiększaj!

  Trymer Remington
Kompaktowy trymer w formie 
długopisu z grzebykiem do brwi,  
który możesz ustawić na dwie różne 
długości i ostrzem do usuwania zbyt 
długich lub odstających włosków. 
Znak zgodności CE. Z dołączoną 
baterią AAA i instrukcją obsługi. 
Wymiary: 13 x 1,5 x 1,3 cm. 

27799   89,90

59,99 

Trymer bez 
nasadki idealnie 
nadaje się do 
precyzyjnych 
poprawek.

Trymer jest idealny do 
nadawania kształtu 
brwiom.

Z łatwością usuwa 
włoski z okolic ust, 
dzięki czemu skóra  
jest gładka.

Grzebyk do brwi  
ma dwie długości.

Szczoteczka 
oczyszczająca

  Jednorazowe 
maszynki do golenia 
dla kobiet
Wymiary: 12,9 x 2,3 cm. 

29321   19,90 

  Żel do golenia 
Silk Beauty
150 ml 132,67/l

32601   19,90 

  Paski z woskiem do depilacji 
twarzy Silk Beauty
Zawiera 10 dwustronnych pasków 
do depilacji, 4 chusteczki łagodzące 
oraz instrukcję. 1,00/szt.

32599   29,90

19,99 
  Paski z woskiem do 
depilacji Silk Beauty
Zawiera 8 dwustronnych 
pasków do depilacji,  
2 chusteczki łagodzące 
oraz instrukcję. 2,18/szt.

32598   34,90 

Na naszych dezodorantach możesz polegać! Dezodoranty Activelle z technologią 
ActiBoost zapewnią ci świeżość, ochronę i pewność siebie - zawsze, 

gdy będziesz jej potrzebować.

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Fresh
50 ml 358,00/l

33140   17,90 
  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Comfort
50 ml 358,00/l

33139   17,90 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Activelle Comfort
150 ml 186,00/l

33144   27,90 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Activelle Extreme
150 ml 186,00/l

33147   27,90 
  Antyperspiracyjny dezodorant 
w sprayu Activelle Fresh
150 ml. 119,93/l

33145   27,90

17,99 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kremie 
Activelle Comfort
50 ml 398,00/l

33149   19,90 

Gotowa na wszystko

48h
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  Dezodorant antyperspiracyjny 
Activelle Invisible
50 ml 199,80/l

33141   17,90

9,99 
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24-godzinna miękkość skóry

Niewidzialna 
ochrona - żadnych 
śladów na ubraniach

Cytrusowo-kwiatowy 
zapach



RECYCLED
PLASTIC
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  Intensywnie nawilżająca maska 
do stóp Feet Up Advanced
100 ml 149,90/l

33028   29,90

14,99 

  Złuszczający krem do stóp 
Feet Up Advanced
75 ml 199,87/l

33033   29,90

14,99 

ZAAWANSOWANA PIELĘGNACJA  
STÓP ODPOWIADAJĄCA NA  

TWOJE POTRZEBY 

POPRAWIA STAN SKÓRY*2 

WYGŁADZA I ZMIĘKCZA SKÓRĘ 

Formuła z intensywnie odżywczymi 
składnikami: gliceryną, woskiem pszczelim, 
masłem shea oraz kompleksem Mineral4E. 

 

 

*2Test konsumencki z udziałem 63 osób o suchej, stwardniałej skórze. 

 
 

  Minipoduszki żelowe do stóp 
Festive Feet
Cztery miękkie, przezroczyste żelowe 
minipoduszki, które można umieścić  
w dowolnym miejscu wewnątrz buta, 
powodującym dyskomfort lub 
powstawanie odcisków. Rozmiar 
uniwersalny. Wymiary: 3 x 2,5 cm  
(4 sztuki). Materiał: PU 

38336   14,90

9,99 

  Poduszki ochronne do stóp 
Festive Feet
Miękkie, przezroczyste żelowe 
wkładki, które amortyzują śródstopie 
podczas noszenia butów na wysokim 
obcasie. Pasują do większości butów. 
Rozmiar uniwersalny. Wymiary:  
9 cm x 6,5 cm x 2 mm (2 sztuki). 
Materiał: TPR. 

41249   14,90

9,99 

  Ścinacz do usuwania zrogowaceń 
naskórka
Pozbądź się nawet najtwardszych modzeli 
za pomocą specjalnego hebla do 
zrogowaciałej skóry stóp. Ścinacz ma 
ergonomiczny uchwy i wymienne ostrze. 
Jest wykonany ze stali nierdzerwnej  
i zapewnia niezrównaną kontrolę podczas 
zabiegów pielęgnacyjnych. Dwa dodatkowe 
ostrza i instrukcja obsługi w zestawie. 
Wymiary: 14,8 x 3,1 cm. Materiał: stal 
nierdzewna, 50% PS z recyklingu. 

40779   24,90

14,99 

Styl i komfort  
przez cały dzień! 

  33027 Krem wygładzający  
na pękające pięty Feet Up 
Advanced 75 ml 24,90   33197 
Kojący żel do zmęczonych stóp  
i nóg Feet Up Advanced 150 ml 
29,90   35835 Serum do stóp 
Feet Up Advanced Rapid Repair 
30 ml 24,90

 
 

 

 

Nakładaj obficie na czyste, suche 
stopy 2-3 razy w tygodniu na minimum 
20 minut. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze 
lepsze efekty, nałóż bawełniane 
skarpetki na noc. Rano zdejmij 
skarpetki i wmasuj pozostały krem  
w skórę stóp.

Gładkie, miękkie  
i piękne stopy 
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Po zmiękczeniu skóry w kąpieli stóp lub 
pod prysznicem zastosuj ścinacz do 
usuwania zrogowaciałego naskórka, 
by usunąć nawet najtrudniejsze 
zgrubienia. Delikatnymi pociągnięciami 
zdejmij zewnętrzną warstwę  
twardej skóry. 

PLASTIK  
Z RECYKLINGU 

SPOSÓB UŻYCIA 

SPOSÓB UŻYCIA 

SPOSÓB UŻYCIA 

Okrężnymi ruchami wmasuj 
Złuszczający krem do stóp 
Feet Up Advanced  
w czystą, suchą skórę, 
zwracając szczególną 
uwagę na najbardziej 
przesuszone miejsca  
- pięty, palce i śródstopie. 
Dokładnie spłucz ciepłą 
wodą. 
 

Nawilżające masło shea 
pomaga odżywiać, koić  

i chronić skórę oraz nadaje 
jej miękkość i gładkość. 
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  Pumeks Comfort
Wymiary: 97 x 57 x 30 mm. 
Materiał: TPR, poliester. 

37558   17,90

10,99 

SPOSÓB UŻYCIA 

Lekko naciskając, 
okrężnymi ruchami masuj 
skórę przez dwie lub trzy 
minuty. Stosuj regularnie, 
aby zachować gładkość 
skóry. 

Perfekcyjna 
gładkość

Z odświeżającym 
ekstraktem z limonki  
i nawilżającym pyłkiem 
bawełnianym 

  Dezodoryzujący talk do 
stóp Feet Up Comfort
75 g 159,87/kg

32374   19,90

11,99 

Krok ku świeżości   Odżywiający krem do 
stóp Feet Up Comfort
150 ml 199,33/l

32371   29,90 

  Odświeżający krem 
do stóp Feet Up 
Comfort
75 ml 265,33/l

32644   19,90 

  Nawilżająca maska do 
stóp na noc Feet Up 
Comfort
150 ml 199,33/l

34935   29,90 

  Odświeżający spray do 
stóp Feet Up Comfort
250 ml 87,96/l

32643   34,90

21,99 

  Odświeżający spray do 
stóp Feet Up Comfort
150 ml 166,00/l

32372   24,90 

Błyskawicznie 
odświeżający 
antyperspirant  
do stóp 
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Energia i jedwabista 
miękkość dla twoich stóp 

EDYCJA 
LIMITOWANA 

  Krem do stóp Feet Up  
z olejkiem imbirowym  
i mandarynką
75 ml 133,20/l

35836   17,90

9,99 

  Płyn do kąpieli stóp 
Feet Up z olejkiem 
imbirowym  
i mandarynką
150 ml 93,27/l

35837   22,90

13,99 

Pomaga nadać 
suchej skórze stóp 

miękkość  
i gładkość. 

Oczyszcza, nawilża 
i odpręża stopy 

Specjalny kształt ułatwia 
dotarcie do wszystkich 
miejsc na stopach 

  Antyperspiracyjny 
krem do stóp Feet Up 
Comfort
75 ml 265,33/l

32368   19,90 

  Zmiękczający krem do 
stóp Feet Up Comfort
150 ml 199,33/l

32369   29,90 

  Pilnik do stóp 
Festive
Materiał: 50% PS, 50% PS  
z recyklingu. Wymiary:  
18 x 4,5 x 1 cm. 

45033   

7,99 

1.  Dodaj 1 nakrętkę 
płynu do ciepłej 
wody.

2.   Namocz i rozluźnij 
stopy na 5-10 minut, 
a następnie spłucz. 
Na koniec użyj 
kremu do stóp  
Feet Up. 

Zawiera odżywczy, 
orzeźwiający wyciąg 
z mandarynki  
i olejek imbirowy 
znany ze swoich 
właściwości 
rozgrzewających. 
Wspólnie urządzą one 
odprężającą ucztę, 
która rozjaśni długi, 
zimny dzień. 

SPOSÓB UŻYCIA 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

 

 

 

 

 

 

250 ml 



BIODEGRADABLE
FORMULA

SILICON FREE POST-CONSUMER
RECYCLED PLASTIC
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  Olejek do ciała i włosów 
Love Nature z olejkiem 
z migdałów
100 ml 159,90/l

38907   34,90

15,99 

  Odżywcza maska z awokado do 
każdego rodzaju włosów Love Nature 
Hair Smoothie
30 ml 166,33/l

41958   8,90

4,99 

Naturalne i przemyślane formuły 
zapewniające piękne zdrowe włosy. 

  Regenerująca odżywka  
do włosów Beautanicals
150 ml 173,27/l

35890   39,90

25,99 
**
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97% potwierdza  
– błyskawicznie 

rewitalizuje włosy,  
które zyskują  

zdrowy wygląd** 

Delikatna i kremowa, 
naprawia i ułatwia 

rozczesywanie włosów 

  Szampon naprawczy 
Beautanicals
250 ml 103,96/l

35891   39,90

25,99 

94% potwierdza 
– włosy są lepiej 
odżywione** 

97% potwierdza 
– odnawia wygląd 
zniszczonych włosów** 

Kremowa konsystencja  
i formuła, która odżywia 
i naprawia włosy 

 

 

  Rewitalizujące mydło 
w kostce Beautanicals
100 g 149,00/kg

35889   14,90 

  Rewitalizujący żel 
pod prysznic 
Beautanicals
300 ml 133,00/l

35892   39,90 

  Regenerujący krem 
do rąk Beautanicals
50 ml 458,00/l

35893   22,90 

SPOSÓB UŻYCIA 

Ostrożnie nałóż szampon 
na mokre włosy,  
a następnie spień i spłucz. 
Po umyciu szamponem 
nałóż odżywkę na mokre 
włosy, wygładzając je od 
połowy długości włosów 
aż po końcówki. Przeczesz 
palcami, aby upewnić się, 
że wszystkie pasma są 
pokryte, a następnie 
spłucz odżywkę. 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

 

 

NATURALNY OLEJEK Z AWOKADO 
Naturalny olejek z awokado, prawdziwy kosmetyczny 

skarb, zawiera emolienty i antyoksydacyjną witaminę E 
- składniki zapewniające skórze i włosom dodatkowe 

nawilżenie i miękkość.

OLEJEK ZE SŁODKICH 
MIGDAŁÓW 

Bogaty w odżywczy kwas 
oleinowy i ochronne 

witaminy, olejek ze słodkich 
migdałów to prawdziwy 

agent do zadań specjlanych 
- głęboko nawilża, zmiękcza  

i pielęgnuje skórę 
oraz włosy.

PLASTIK Z RECYKLINGU BIODEGRADOWALNA 
FORMUŁA 

BEZ SILIKONÓW



!
BIODEGRADABLE

FORMULA
POST-CONSUMER

RECYCLED PLASTIC
SILICON FREE
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Porcja owocowej 
świeżości

KOKTAJL OWOCOWY 
Soczysta mieszanka kiwi, 
grejpfruta i jabłka, pełna 

witamin, minerałów  
i przeciwutleniaczy  

pomoże ożywić, odświeżyć 
i ochronić twoją skórę.

TRUSKAWKA I LIMONKA 
Truskawka zawiera kwasy AHA, 
które pomagają usunąć martwy 

naskórek i nadają skórze 
jedwabistą gładkość. Limonka 

energetyzuje i rozjaśnia 
pozbawioną blasku skórę.  

Razem tworzą efekt WOW! 

ZIELONA HERBATA I LICZI

PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

IA
ŁA

 

  Złuszczające mydełko  
z truskawką i limonką  
Love Nature
75 g 59,87/kg

32611   7,90

4,49 

  Szampon z olejkiem z drzewa 
herbacianego i łopianem do 
włosów z łupieżem Love Nature
250 ml 51,96/l

32623   19,90

12,99 

  Szampon z pokrzywą  
i cytryną do przetłuszczających 
się włosów Love Nature
500 ml 39,98/l

33337   29,90

19,99 

  Mydełko z wodą kokosową  
i melonem Love Nature
75 g 59,87/kg

34092   7,90

4,49 

  Szampon z zieloną herbatą  
i liczi do włosów cienkich  
Love Nature
250 ml 51,96/l

34095   19,90

12,99 

  Złuszczający żel pod 
prysznic z truskawką  
i limonką Love Nature
500 ml 43,98/l

34817   37,90

21,99 

  Żel pod prysznic  
Love Nature Fruit Infusion
250 ml 51,96/l

34840   19,90

12,99 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

OLEJEK Z DRZEWA  
HERBACIANEGO I ŁOPIAN 

Do włosów z łupieżem Do włosów 
przetłuszczających się 

POKRZYWA I CYTRYNA 

Do cienkich włosów 

Owocowe dobro dla twoich włosów

 

 
 

 

 

 

 

OSTATNI RAZ  
W KATALOGU 

Z delikatnie złuszczającymi  
nasionami truskawek

SUROWCE 
WTÓRNE* 

*Tylko butelki

BIODEGRADOWALNA 
FORMUŁA 

BEZ SILIKONÓW
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  Suchy szampon HairX Advanced 
Care Oil Control
150 ml 106,60/l

32907   32,90

15,99 

WŁOSY PRZETŁUSZCZAJĄCE SIĘ 

Błyskawiczne 
odświeżenie 

fryzury 

•  Odświeża fryzurę,  
usuwając nadmiar sebum

•  Włosy natychmiast 
wyglądają na czystsze*

•  Potwierdzona redukcja 
sebum o 78%*

•  Zaprojektowany, by nie 
pozostawiać widocznej 
warstwy po szczotkowaniu

•  Pomaga przedłużyć czas 
między myciem włosów*

• Testowany dermatologicznie 

*T
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Bez względu na to, gdzie jesteś, co robisz i jak 
bardzo się spieszysz, możesz mieć czyste,  
świeże włosy - bez kropli wody. Sprawdź,  

jak działa Suchy szampon HairX  
Advanced Care Oil Control! 

1.  Dobrze wstrząśnij 
i spryskaj włosy  
z odległości  
ok. 20 cm, 
koncentrując się 
na ich nasadzie. 

2.  Wmasuj produkt 
we włosy. 

3.  Odczekaj kilka 
minut i wyczesz 
włosy. 

JAK UŻYWAĆ: 
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  Suchy szampon 
dodający włosom 
objętości HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
150 ml 219,33/l

32892   32,90 

  Upiększający spray CC 
HairX Advanced Care
150 ml 232,67/l

32908   34,90 

  Szampon do włosów 
farbowanych HairX 
Advanced Care Colour 
Reviver
250 ml 119,60/l

32883   29,90 

  Pielęgnacyjna maska 
do włosów 
farbowanych HairX 
Advanced Care Colour 
Reviver
200 ml 174,50/l

32887   34,90 

  Odżywcza maska do 
włosów HairX 
Advanced Care 
Ultimate Repair
200 ml 174,50/l

32881   34,90 

  Odżywka 
dodająca włosom 
objętości HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
200 ml 99,95/l

32891   29,90

19,99 

  Odżywka do włosów 
HairX Advanced Care 
Ultimate Repair
200 ml 149,50/l

32878   29,90 

  Odżywcze serum 
do włosów HairX 
Advanced Care 
Ultimate Repair
30 ml 666,33/l

32882   34,90

19,99 

  Odżywka  
do włosów 
farbowanych HairX 
Advanced Care 
Colour Reviver
200 ml 99,95/l

32885   29,90

19,99 

  Szampon 
do włosów 
farbowanych HairX 
Advanced Care 
Colour Reviver
400 ml 62,48/l

32884   39,90

24,99 

  Szampon 
dodający włosom 
objętości HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
400 ml 62,48/l

32890   39,90

24,99 

Zachowuje  
blask włosów 
farbowanych  

i rozjaśnionych

Na długo unosi 
cienkie włosy

Odżywia włosy, 
dodaje im blasku  

i sprężystości

 

 

 
 

 

 

400 ml

Redukuje 
rozdwojone 

końcówki

Pomaga utrwalić 
pigmenty, aby 

zachować głębię 
i blask koloru

ODŻYWKA 
PIELĘGNACYJNA

SZAMPON 
PIELĘGNACYJNYSERUM ODŻYWKA 

DODAJĄCA 
SZAMPON 

DODAJĄCY 
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  Odżywka w piance 
Eleo
200 ml 124,95/l

35898   34,90

24,99 

NOWOŚĆ! 
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  Spray do stylizacji 
włosów HairX Style 
Smart
200 ml 99,95/l

34919   29,90

19,99 

  Spray 
nabłyszczający 
HairX Style Smart
100 ml 199,90/l

34939   29,90

19,99 

• Formuła z olejkiem 
sojowym  
i witaminą F, 
nadająca włosom 
wyjątkową 
jedwabistość  
i blask 
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• Nieklejąca się formuła 
nadaje włosom 
miękkość i ułatwia ich 
układanie* 

Podstawy piękna 
twoich włosów 

 

 

Stylizacja  
bez ograniczeń 

  Okrągła szczotka do 
włosów - średnia
Wymiary: 23 x 4,8 cm. 
Materiał: aluminium, nylon. 

30608   29,90

19,99 

  Wentylująca 
szczotka do włosów
Wymiary: 22 x 5 cm. 
Materiał: ABS, nylon. 

30580   25,90

14,99 

•  Z olejkiem z kamelii 
japońskiej, który wzmacnia  
i nawilża włosy oraz 
poprawia ich wygląd 

•  Nie pozostawia śladów  
na poduszce  
99% potwierdza* 

•  Włosy są wygładzone  
i bardziej lśniące  
95% potwierdza* 

  Szampon do włosów 
Eleo
200 ml 174,50/l

31609   34,90 

  Maska do włosów Eleo
125 ml 399,20/l

38413   49,90 

Okrągła szczotka 
do włosów 
szybsze suszenie  
i kreowanie loków 

Dla piękna twoich włosów

Twoje włosy są cienkie  
i delikatne? Nasza nowa, 
lekka odżywka w piance 
odżywi każde ich pasmo 

luksusową mieszanką 
drogocennych  
olejków Eleo.

Δ
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  Wzmacniający olejek 
do włosów Eleo
50 ml 1098,00/l

38949   54,90 

  Ochronny olejek do 
włosów Eleo
50 ml 1098,00/l

31614   54,90 
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  Olejek do włosów na noc Eleo 
Night Elixir
50 ml 699,80/l

34907   54,90

34,99 

  Odżywka do włosów 
Eleo
150 ml 166,60/l

38412   34,90

24,99 

Wentylująca szczotka 
do włosów 
suszenie włosów 
krótkich i średniej 
długości

•  Zapewnia uczucie bardziej 
sprężystych włosów 86%1  

•  Uczucie większej miękkości 
włosów 91%1 

• Zdrowy blask włosów aż do 
następnego mycia 92%1 

•  Nie obciąża włosów 
100% potwierdzaΔ

•  Zapewnia uczucie 
odżywionych włosów 
100% potwierdzaΔ 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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WYRAŹ SIEBIE 
Jeśli chodzi o pielęgnację, mężczyźni 
przeważnie szukają praktycznych 
rozwiązań, jednak chcąc pokazać swój 
wyjątkowy charakter, szukają czegoś 
nietuzinkowego. W Oriflame mogą 
wybierać spośród produktów do 
pielęgnacji ciała i włosów, których formuły 
mają naukowo udowodnione działanie, 
a także zapachów, dzięki którym będą 
mogli wyrazić swoją indywidualność. 
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TERAZ ZA JEDYNE ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O PRODUKTACH 

MONITORING 
EKOETYCZNY 

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZPIECZNE 
FORMUŁY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

limonka , drewno , 
tonik 

DRZEWNO-CYTRUSOWO-
AROMATYCZNY 

PEŁNIA ENERGII 
DLA TWOJEGO 
MĘŻCZYZNY 

  Woda toaletowa Men's 
Collection Citrus Tonic
Woda toaletowa Citrus Tonic 
z orzeźwiającą nutą przewodnią 
gorzkiej pomarańczy to 
energetyzujący zapach, który 
doda Ci energii do działania 
każdego dnia. 75 ml 466,53/l

30058   79,90

34,99

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 
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DRZEWNO-AROMATYCZNY 
mięta , czarna cytryna , 

akordy drewna 

  Woda toaletowa Glacier Fire
100 ml 549,90/l

35669   89,90

54,99 

AROMATYCZNO-
DRZEWNO-GOURMAND 

szwedzki bluszcz , szałwia , 
bób tonka 

drzewo cedrowe , damiana , mięta 

AROMATYCZNO-
PAPROCIOWY    

  Woda toaletowa Venture
100 ml 499,90/l

32503   79,90

49,99 

  Woda toaletowa 
Friends World dla Niego
75 ml 799,87/l

33384   104,90

59,99 

  Woda toaletowa Flamboyant
75 ml 866,53/l

19639   109,90

64,99 

DRZEWNO-CYTRUSOWY 

cytryna , ogórek , bursztyn mineralny 
AROMATYCZNY FOUGERE 

  Woda toaletowa 
Glacier Rock
100 ml 549,90/l

35667   89,90

54,99 

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

akord Vetiver Top , 
geranium , grejpfrut 

AROMATYCZNO-
PAPROCIOWY 
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  Woda toaletowa Mister Giordani
Kompozycja z wyjątkowym akordem Vetiver Top 
przywołuje spontaniczność młodzieńczego uroku. 
Jej nowoczesna świeżość emanuje subtelną pewnością 
siebie, elegancją i uwodzicielskim ciepłem. Zapach ten 
ma w sobie charyzmę, która niczym nieodparty 
uśmiech, potrafi uzależnić. 75 ml 799,87/l

33654   119,90

59,99 

Spontaniczny urok Mister Giordani 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME  
I WYBIERZ NAJLEPSZY ZAPACH

Różne style, 
różne kompozycje

 
 

 

 

 

 

grejpfrut , wyciąg z liścia laurowego , 
kardamon 
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WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

ORIENTALNO-CYTRUSOWO-
DRZEWNY 

herbata himalajska , akord skóry , 
bób tonka 

Esencja 
francuskiego 
luksusu 

Podaruj mu 
stylowy prezent 

  Zegarek męski Amore
Klasyczny i zarazem nowoczesny zegarek  
z paskiem z imitacji skóry krokodyla  
w odcieniu kawy i detalami w kolorze 
różowego złota - najlepszy dodatek do 
wyrafinowanych stylizacji! Stal nierdzewna, 
stop cynku, mosiądz, szkło, PU,   IP  
w kolorze różowego złota. Pełna długość: 
24 cm. Średnica koperty: 3,6 cm. 
Mechanizm Seiko. 

42058   

109,99 

Zapakowany 
w elegancke 

pudełko

Pasek w kolorze 
kawy

Klasyczny, 
ponadczasowy 
design

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

 

 

 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

  Woda toaletowa 
Eclat Homme
75 ml 799,87/l

30173   119,90

59,99 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Eclat Homme
150 ml 119,93/l

31698   29,90

17,99 
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  Zestaw NovAge Men
Zestaw kosmetyków zwalczających oznaki 
starzenia i zmęczenia. Dodaje skórze energii oraz 
sprawia, że cera wygląda na świeższą, gładszą i młodszą. 
Stosowanie pełnego Rytuału pielęgnacyjnego ma 
udowodnione klinicznie efekty redukujące oznaki 
zmęczenia i zmarszczki oraz poprawiające 
gładkość, nawilżenie, elastyczność i napięcie skóry. 
W zestawie: żel oczyszczający, żel pod oczy, serum 
i żelowy balsam. Stosuj rano i wieczorem. Zestaw 
zawiera 4 pełnowymiarowe produkty. 54,75/szt.

29446   353,50   219,00 
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Rekomendowane W KAŻDYM WIEKU 

  Żel pod oczy NovAge Men
Energizujący żel z technologią 
przeciwstarzeniową opartą na 
baobabie, kofeiną i ekstraktem  
z roślinnych komórek 
macierzystych Coffea Bengalensis. 
Zmniejsza widoczność zmarszczek 
oraz obrzęków i cieni pod oczami, 
zapewniając świeży, młodzieńczy 
wygląd. Z wygodnym aplikatorem 
kulkowym. 15 ml 3332,67/l

33199   72,90

49,99 

  Trymer 2 w 1
Trymer do brody i nosa 2 w 1 ze stojakiem  
i nasadką ochronną. Może być także stosowany 
do pielęgnacji brwi, uszu i bokobrodów. 
Wymaga 1 baterii AA (brak w zestawie). ABS, 
stal nierdzewna, PET. Wymiary: 13,5 x 2,5  
x 2,5 cm. 

29727   129,90

89,99 

Zarządzaj zarostem 
twarzy - szybko  
i skutecznie!

do brody, brwi  
i bokobrodów

do nosa  
i uszu NOWOŚĆ! 

Potrzebujesz łatwego 
narzędzia do pielęgnacji  
w domu? Ten trymer do 
brody i nosa 2 w 1 pozwoli ci 
profesjonalnie uporać się  
z zarostem!

  35865 Żel po goleniu NovAge 
Men 100 ml 449,00/l 44,90   35864 
Żel do golenia NovAge Men 200 ml 
249,50/l 49,90

 

 

KROK 1: OCZYSZCZANIE 
Złuszczający żel do mycia 
twarzy NovAge Men usuwa 
martwe komórki naskórka, 
nadmiar sebum  
i zanieczyszczenia. 

KROK 2: OCZY 
Żel pod oczy 
NovAge Men  
został specjalnie 
opracowany, by 
silnie działającą 
technologię 
zastosować do 
delikatnej strefy 
wokół oczu  
i redukować oznaki 
zmęczenia. 

  Złuszczający żel do mycia 
twarzy NovAge Men
125 ml 343,20/l

33198   42,90 

KROK 3: INTENSYWNA 
PIELĘGNACJA  
Serum regenerująco-
energizujące NovAge Men  
o wysokim stopniu koncentracji 
składników aktywnych 
błyskawicznie dodaje energii, 
nawilża i koi skórę. 
  Serum regenerująco-
energizujące NovAge Men
50 ml 2498,00/l

33200   124,90 

KROK 4: NAWILŻANIE 
Intensywnie odmładzający 
żelowy balsam do twarzy 
NovAge Men zwalcza oznaki 
starzenia oraz zapewnia 
odpowiedni poziom 
nawilżenia. 
  Intensywnie 
przeciwstarzeniowy żelowy 
balsam do twarzy  
NovAge Men
50 ml 1958,00/l

33201   97,90 

GOLENIE I PIELĘGNACJA 

KOMPLETNE, 
ENERGIZUJĄCE 
ROZWIĄZANIE 
PRZECIWSTARZENIOWE 

 

 

 

SERUM DO SZYI I DEKOLTU 
GRATIS PRZY ZAKUPIE 
DOWOLNEGO ZESTAWU 
NOVAGE
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  Złuszczający żel pod prysznic 
North for Men PowerMax
250 ml 79,96/l

38614   29,90

19,99 

  Mydło North for Men PowerMax
100 g 79,90/kg

38610   8,90

7,99 

  Dezodorant w kulce 
North for Men PowerMax
50 ml 199,80/l

38615   14,90

9,99 

 

 

 

Hydrolizowane proteiny  
roślinne znane są z właściwości 
utrzymywania nawilżenia  
i sprężystości skóry oraz włosów. 
Ekstrakt z jarmużu zawiera 100% 
więcej witaminy C niż pomarańcze  
i jest silnym przeciwutleniaczem, 
który dodaje energii skórze i ciału. 
Te składniki oraz technologia Arctic 
Pro Defence sprawiają, że linia 
PowerMax to prawdziwy  
zastrzyk energii.

2x hydrolizowane 
proteiny + ekstrakt  
z jarmużu

Zastrzyk 
energii
Walcz z brakiem energii i stresem  
- włącz pełną moc dzięki linii 
produktów do pielęgnacji twarzy  
i ciała, stworzonych specjalnie,  
by obudzić skórę i ciało oraz  
pomóc ci pozostać na szczycie.

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

NOWOŚĆ! 

Rewitalizujący żel do 
mycia ciała z drobinkami 
peelingującymi - zastrzyk 
energii i świeżości.

Chłodzący, szybko schnący 
dezodorant w kulce, zapewniający 

potwierdzoną klinicznie, 
72-godzinną ochronę przed 

nieprzyjemnym zapachem.

Mydło w kostce z naturalnymi 
drobinkami złuszczającymi 
zapewnia skórze świeżość, 
czystość i energię.



130 131

D
LA

 N
IE

G
O

 

Wzmocnij swój potencjał 

 

  Żel po goleniu 2 w 1 
North for Men PowerMax
50 ml 299,80/l

38613   19,90

14,99 

Aby uzyskać najlepsze 
rezultaty, nakładaj żel  
na twarz i szyję po 
oczyszczaniu i goleniu, 
codziennie rano i/lub 
wieczorem.

SPOSÓB UŻYCIA 

Ostre cążki do 
precyzyjnego 
obcinania 
paznokci

Pęseta 
zapewnia 
precyzyjną 
pielęgnację

Minipilnik do 
kształtowania 
paznokci  
i wygładzania 
ostrych krawędzi

  Zestaw akcesoriów 
pielęgnacyjnych dla mężczyzn
Eleganckie, kompaktowe etui  
mieści pilnik, obcinacz oraz pęsetę  
- akcesoria, dzięki którym mężczyzna 
będzie zawsze wyglądać doskonale. 
Stal nierdzewna, stal węglowa, PU,   
poliester, żelazo. Etui: 20 x 6 cm. 

42354   29,99 

Niewielkie akcesoria  
o wielkich możliwościach

  Zestaw do pielęgnacji brody
Zestaw do pielęgnacji brody zamknięty 
w poręcznym brązowym etui: nożyczki ze stali 
nierdzewnej i minigrzebień do brody. Wymiary: 
12 x 8 x 1cm. Materiał: PU, PP, stal nierdzewna. 

41088   29,99 

Profesjonalna 
stylizacja brody 

twojego mężczyzny 

EDYCJA 
LIMITOWANA 

Żel do twarzy  
o podwójnym działaniu, 
zapewniający 
24-godzinne nawilżenie  
i efekt chłodzenia  
po goleniu.

NOWOŚĆ! 

Nadaj brodzie 
świetny styl

Osiągnij 
wymarzony kształt  
i pozbądź się 
rozdwojonych 
końcówek!

 
 

Zapach poznasz 
na stronie 129

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 
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  Dezodorant antyperspiracyjny do stóp  
Feet Up Advanced 36h
Efektywny, antyperspiracyjny spray do stóp  
z technologią Pro-Active oraz kompleksem Mineral4E. 
Zapewnia uczucie chłodnej świeżości, pomaga 
kontrolować wilgoć oraz zapobiega powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu przez 36 godzin. Przebadany 
klinicznie i w testach konsumenckich. 150 ml 219,33/l

33034   32,90 

36-GODZINNA 
KONTROLA 
ANTYPERSPIRACYJNA∆ 

Z technologią Pro-Active stworzoną, 
by redukować wilgoć, nieprzyjemny 
zapach i problemy higieniczne 

∆Test kliniczny 

SPOSÓB UŻYCIA 

Stosuj na czyste stopy rano lub 
w razie potrzeby. Spryskaj całe 
stopy, także między palcami. 
Nadaje się również do 
stosowania wewnątrz butów. 

Trwała świeżość  
dla twoich stóp

Talk absorbujący wilgoć  
sprawia, że   skóra jest pachnąca i świeża. 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

DEZODORANT 
ANTYPERSPIRACYJNY 

DO STÓP FEET UP 
ADVANCED 
ZA JEDYNE

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 120-131

11,99 
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  Przeciwstarzeniowy krem 
Diamond Cellular
Diamond Elixir™ dodaje skórze 
blasku, a kompleks Eternal Beauty 
przedłuża życie komórek. Pigmenty 
odbijające światło błyskawicznie 
rozświetlają cerę. 50 ml 859,80/l

13659   129,90

42,99

EFEKT: redukcja 
zmarszczek 

67% 
skuteczność* 

Dla wszystkich  
typów cery 40+ 

Diament pielęgnacji
PROBLEM: 
pozbawiona blasku skóra  
z widocznymi oznakami 
starzenia. 
NASZE ROZWIĄZANIE: 
doskonały krem   
przeciwstarzeniowy,  
który łączy w sobie 
zaawansowaną technologię  
i luksusowe składniki, 
pomagające zredukować 
nierówną pigmentację, 
wygładzić zmarszczki  
i udoskonalić owal twarzy, 
jednocześnie nadając skórze 
młodzieńczy blask.

* Testy konsumenckie  
z udziałem 90 kobiet po  
4 tygodniach stosowania 
kremu 



  Perfumowany krem do ciała 
Possess
Miękkość dla skóry i wysoka koncentracja 
zapachu. Krem do ciała Possess pachnie 
uwodzicielsko nutami ylang ylang. 
250 ml 51,96/l

31784   42,90

12,99 

  Perfumowany spray do ciała 
Possess
Ponadczasowa, musująca i intensywnie 
uwodzicielska kompozycja Possess 
w formie perfumowanego sprayu do ciała 
wyraża prowokacyjny urok Kleopatry, 
której legendarna moc uwodzenia rzuciła 
Marka Antoniusza na kolana. 
75 ml 146,53/l

34337   29,90

10,99 

ZAPACH SZYPROWO-
KWIATOWO-OWOCOWY 
indonezyjska paczula , ananas , 

ylang ylang 

Ubierz się w zapach
instagram

.com
/oriflam

epoland/ 

youtube.com
/oriflam

epoland 

w
w

w
.facebook.com

/oriflam
epl 

w
w

w
.tw

itter.com
/oriflam

epoland 
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