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Par yż nocą ma urok, jakim nie może pochwalić się żadne inne miasto. Otwórz się na 
wyjątkową elegancję i wyrafinowanie dzięki perfumom Eclat Nuit czerpiącym 

z francuskiej sztuki tworzenia wyjątkowych zapachów. Bez względu na to, gdzie 
poniesie cię noc, towarzyszyć ci będą niezapomniane widoki, gdy powietrze 

wypełni się olśniewającą energią. Poczuj niezapomnianą zmysłowość i daj się skusić 
pełnym pasji par yskim nocom uchwyconym we f lakonach pełnych Eclat Nuit.

NOWOŚĆ! 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME 
I POZNAJ ECLAT NUIT

POCZUJ WYJĄTKOWĄ ZMYSŁOWOŚĆ 
PARYSKICH NOCY
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Odkryj inspirowany paryską 
nocą szyprowo-kwiatowy 

zapach, wykreowany wokół 
jaśminu, który rozkwita  

w zniewalającym bukiecie 
białych kwiatów. 

Ponadczasowa i szykowna 
woda perfumowana 

emanuje nowoczesną 
elegancją, pozostawiając 

urzekający ślad.

NOWOŚĆ! 

KREM DO RĄK 
perfumowany eleganckim 
zapachem Eclat Nuit dla 
niej. Bogata i zarazem 
nietłusta formuła 
intensywnie nawilża 
i odżywia skórę, nadając 
dłoniom cudowną gładkość.

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

  Perfumowany krem do rąk Eclat Nuit
50 ml 199,80/l

43666   14,90   9,99 

  Woda perfumowana Eclat Nuit dla niej
 1599,80/l

40788   129,90

79,99 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

borówka, jaśmin, paczula

SZYPROWO-KWIATOWY

Kup wodę 
perfumowaną 
Eclat Nuit dla niej 
i odbierz krem   
do rąk za jedyne 

4,99



6 7

BALSAM PO GOLENIU  
o kuszącym zapachu 
kompozycji Eclat Nuit 
dla niego.

Formuła błyskawicznie się 
wchłania, natychmiast 
redukując uczucie 
suchości i napięcia skóry.

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

  Perfumowany balsam po goleniu 
Eclat Nuit
50 ml 399,80/l

42961   29,90   19,99 

Poczuj atmosferę niezwykłych 

paryskich nocy dzięki 

fascynującej, oddającej 

urok nocnego życia Paryża 

wodzie perfumowanej 

Eclat Nuit dla niego. 

Stworzona wokół luksusowego 

akordu czarnej skóry, emanuje 

subtelnymi, kontrastującymi 

ze świeżym blaskiem ciemnymi 

niuansami.

NOWOŚĆ! 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu,
 by poznać zapach! 

  Woda perfumowana Eclat Nuit dla niego
75 ml 1066,53/l

40790   129,90

79,99 

Kup wodę 
perfumowaną 
Eclat Nuit dla 
niego i odbierz 
balsam po goleniu 
za jedyne 

4,99

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

bergamotka, geranium, czarna skóra

DRZEWNO-KWIATOWO
-PIKANTNY
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Świętujmy!

WYPRÓBUJ TERAZ I KUP PRODUKT 
W NASTĘPNYM KATALOGU

  Perfumy Giordani Gold Essenza 
- próbka
1 ml 

  Regenerujący krem na noc 
NovAge Time Restore - próbka
1,5 ml 

  Odżywczy krem do rąk i ciała 
Milk & Honey Gold
250 ml 59,96/l

31602   29,90

KUP KREM DO RĄK I CIAŁA 
MILK&HONEY GOLD ZA 

14,99 

I ODBIERZ 2 PRÓBKI 

GRATIS

Intensywnie odżywia 
i nawilża skórę oraz nadaje 
jej miękkość i piękny zapach

Gdy zaczynaliśmy 55 lat temu, byliśmy jedną  
z pierwszych firm kosmetycznych, które stosowały 

naturalne ekstrakty roślinne. Znajdowanie 
inspiracji w naturze jest częścią naszego 

dziedzictwa i motywacją dla naszych naukowców, 
opracowujących doskonale działające, 

bezpieczne i odpowiedzialnie wytwarzane 
produkty, które dbają o ciebie i planetę.

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, BY ZOBACZYĆ 
WIĘCEJ ROCZNICOWYCH 
NIESPODZIANEK

Inspiracja i spojrzenie 
w przyszłość

Wypróbuj i pokochaj!
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  Zestaw biżuterii Devotion Heart
Srebrzysty zestaw biżuterii składający się z naszyjnika i pary 
kolczyków, w których serca wysadzone zostały błyszczącymi 
szklanymi kamieniami. Mosiądz, stopa cynku, szkło, stal 
nierdzewna. Imitacja platerowania rodem. Długość naszyjnika 
(łańcuszek + wisiorek): 42 + 8 cm. 

44336   59,90 

Słodkie 
przypomnienie 
twojej miłości

ZA JEDYNE 

34,99 
JEŚLI WYDASZ 69 ZŁ W TYM KATALOGU

ZAOSZCZĘDŹ 24,91

Zapakowany 
w błyszczące 

pudełko - idealny 
na prezent

ZESTAW 
BIŻUTERII 
DEVOTION 

HEART

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 
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  Krem do rąk 
Love is in the Air
75 ml 106,53/l

38484   12,90

7,99 

  Mydło Love is in the Air
75 g 53,20/kg

38485   6,90

3,99 

Nasycony kobiecym, 
zmysłowym i kwiatowym 

zapachem.

Miesiąc miłości tuż tuż, 
więc to idealny czas, by 

celebrować miłość wokół 
nas. W lutym zadbaj  

o najbliższe ci osoby, ale 
także i o siebie! Zanurz się 

w naszym katalogu, aby 
znaleźć inspiracje na 

walentynkowe prezenty, 
poznać oferty specjalne  
i wskazówki, jak uczynić 

ten czas jeszcze bardziej 
wyjątkowym.

Zestaw  
2 produktów

+
 

krem do rąk + mydło za 

9,99 
KOD ZESTAWU: 141990
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WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

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.  

MONITORING 
EKOETYCZNY 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

NAJWYŻSZE 
STANDARDY 
BEZPIECZEŃSTWA

ODPOWIEDZIALNY 
ROZWÓJ
Stosujemy składniki 
i materiały, które 
szanują naturę i są 
dobre dla ciebie.

Nasze produkty 
przechodzą testy 
bezpieczeństwa 
i spełniają najwyższe 
standardy.

Spraw, by twoje dłonie 
poczuły się wyjątkowo o tej 

porze roku – podaruj im 
odrobinę miłości, 

odżywienia i miękkości 
dzięki naszej limitowanej 
kolekcji Love is in the Air. 

Romantyczny prezent dla 
ciebie i twoich bliskich.

CZAS PODZIELIĆ 
SIĘ MIŁOŚCIĄ!
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EDYCJA 
LIMITOWANA NOWOŚĆ! 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

  Żel pod prysznic 
Scents&Moments 
Romantic Getaway
250 ml 47,96/l

39399   15,90

11,99 

  Mydło Scents&Moments 
Romantic Getaway
90 g 44,33/kg

39425   5,90

3,99   Gąbka kąpielowa 
Scents&Moments
Miękka gąbka do kąpieli w zabawnym 
kształcie wschodzącego słońca, dzięki 
której dokładnie oczyścisz skórę. Idealne 
dopełnienie kolekcji Scents&Moments. 
Wymiary: 15,5 x 11,5 x 3 cm. Materiał:  
PU, nylon. 

45109

9,99 

Udaj się w wasze  
sekretne miejsce  

o zachodzie słońca

Zapomnij na chwilę 

o swojej łazience i wyobraź 

sobie, że spacerujesz 

z ukochaną osobą 

w ustronnym miejscu na 

łonie natury. Tylko wy 
dwoje i zachód słońca.

Kolekcja przepełniona 
zmysłowym zapachem 

piwonii delikatnie myje, 
pozostawia skórę świeżą 

i delikatnie pachnącą.

250 ml

Kąpiel jak 
z marzeń

Niech każda kąpiel będzie wyjątkową chwilą! 
Ciesz się całą kolekcją Scents&Moments, 

w tym miękką gąbką w kształcie słońca.

 

 

 

S E N S U A L
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  Płyn do kąpieli Sweet Daydream
Delikatnie pieniący się płyn do kąpieli o zapachu 
słodkiej brzoskwini. Formuła o zrównoważonym pH. 
Nie zawiera mydła. 750 ml 34,65/l

38481   32,90

25,99 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

SPOSÓB UŻYCIA 

Nasycony delikatnym, 
słodkim zapachem.

Zbuduj wyjątkową walentynkową 
atmosferę, przygotowując cudowną 

kąpiel, o której dotąd można było tylko 
pomarzyć. Wszystko to dzięki słodko 

pachnącej i delikatnie oczyszczającej 
kąpieli z bąbelkami.

750 ml

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

aksamitna morela, nektar z białej 
brzoskwini, kremowe piżmo

Zanurz się 
w romantycznym 

marzeniu
Formuła 

o zrównoważonym 
pH bez dodatku 

mydła 

Idealny do   
codziennego 
stosowania

Wlej porcję płynu do wanny 
pod strumień wody - dzięki 

temu pachnąca piana 
będzie obfita. Wejdź do 

wanny i zrelaksuj się.
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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

42835   101,90   59,99 

Dziel się 

MIŁOŚCIĄ 
DO... MIŁOŚCI

DLA CIEBIE I TWOJEGO 
UKOCHANEGO

Kup DOWOLNE DWA za 

49,99
 każdy

Każda chwila, w której jesteście razem, z pewnością 
wybuchnie pożądaniem. Dodaj jej pikanterii, 
wypełniając powietrze iskrą zniewalającego 

zapachu.

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

  Woda toaletowa So Fever Together Him
Zmysłowa kompozycja, przywołujaca chwile pożądania. 
Mocny i pikantny zapach, inspirowany wyjątkowymi 
emocjami, wybuchającymi pomiędzy dwojgiem 
kochanków. 75 ml  799,87/l

35531   101,90   59,99 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 

BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O ZAPACHACH ORIFLAME

 

 

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

ORIENTALNO-KWIATOWY 
drewno sandałowe , sorbet z czerwonych 

porzeczek , akord słodkiej pimento 

olejek bergamotowy , 
paczula , słodka pimento 

ORIENTALNO-
PAPROCIOWY 

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 
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  Woda toaletowa Glacier
Poczuj ekscytujący wybuch lodowatej świeżości. 
Orzeźwiająca, aromatyczna i wyjątkowo świeża 
kompozycja o musującym i jasnym cytrusowym zapachu. 
100 ml  399,90/l

35665   64,90

39,99 

  Woda toaletowa Glacier Fire
Kompozycja o silnie męskim charakterze, inspirowana 
energią wulkanów - spotkaniem lawy z lodem. 
100 ml  399,90/l

42739   64,90

39,99 

Dziel się 

MIŁOŚCIĄ 
DO PRZYGODY

Zainspiruj się, sięgaj jeszcze wyżej 
i poczuj ekscytującą moc natury dzięki 

orzeźwiającym, świeżym zapachom  
Glacier i Glacier Fire.

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! DLA CIEBIE I TWOJEGO 

PRZYJACIELA

 

 

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

mięta , czarna cytryna , 
akordy drewna 

DRZEWNO-
AROMATYCZNY 

WYSOKA KONCENTRACJA
 ZAPACHU 

cytron , geranium , 
nuty drzewne 

AROMATYCZNO-ŚWIEŻY 

Kup DOWOLNE DWA za 

29,99
 każdy



Scent.Trap® and Pure.Scent®
Capturing scents in a responsible way

High quality fragrances inspired by the soul of Sweden. 
Sweet Cicely & Wild Rosemary

This bottle is made with recycled glass.
To learn more go to Oriflame.com

Scent.Trap® and Pure.Scent®
Capturing scents in a responsible way

High quality fragrances inspired by the soul of Sweden. 
Sweet Cicely & Wild Rosemary

This bottle is made with recycled glass.
To learn more go to Oriflame.com
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  Woda perfumowana .SE Swedish Experience Blazing Warmth
Wibrująca i intensywna niczym płomienie woda perfumowana 
tryska optymizmem i radością, wychwytując rozkwitające emocje  
i marzenia. Przydymione nuty rozżarzonego drewna brzozowego 
wywołują ciepłe uczucia, a świeża eksplozja cytrynowych kwiatów 
wrotyczu mieni się kobiecością. Świetlisty i  pełen kontrastów 
zapach jest jak nieoczekiwane doświadczenie, w którego cieple 
chcesz się zanurzyć. 75 ml  933,20/l

38571   129,90   69,99 

  Woda perfumowana .SE Swedish Experience Wild Hearts
Zainspirowana chłodnymi, mglistymi jeziorami, subtelnie uzależniająca woda 
perfumowana ożywia zmysły prawdziwymi emocjami, które przemawiają wprost do 
serca. Niezwykły zapach dzikiego rozmarynu otula skórę wodnymi i mineralnymi 
akordami orzeźwiającej wody, a kobiece nuty piżmowo-kwiatowe przeplatają się ze 
słodkim niczym likier aromatem marchewnika anyżowego. Wewnątrz pulsuje pragnienie 
wyzwolenia nowo odkrytej wolności. 75 ml  933,20/l

38575   129,90   69,99 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

Dziel się 

MIŁOŚCIĄ 

DO NIESPODZIANEK
Zawsze jesteście gotowe na to, co 

nieoczekiwane i uwielbiacie niespodzianki. 
Dlatego radość ze zmysłowej podróży do 

Szwecji będzie podwójna!

DLA CIEBIE I TWOJEJ 
NAJLEPSZEJ PRZYJACIÓŁKI

Wychwytywanie zapachów 
w odpowiedzialny sposób

Prosto ze szwedzkiej 
natury

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, BY POZNAĆ 
SWEDISH EXPERIENCE

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU 

pomarańcza, wrotycz, 
drewno brzozowe

KWIATOWO-DRZEWNO-
AROMATYCZNY

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU 

dziki rozmaryn, marchewnik 
anyżowy, piżmo

KWIATOWO-WODNO-
CYTRUSOWY

Kup DOWOLNE DWA za 

59,99
 każdy
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37649
Candy 

Pink

37650
Creamy 
Caramel

37651
Velvet 

Rosewood

37652
Chic 

Mauve

37653
Clover 
Haze

37654
Rose 
Pout

37655
Vivid 
Pink

37656
Delight 

Rose

37657
Cranberry 

Crush

37658
Elegant 

Plum

37659
Hot 
Pink

37660
Wild 

Raspberry

37661
Bold 

Coral

37662
Sunset 

Orange

37663
Rebel 
Red

37664
Passionate 

Red

37665
Timeless 

Red

37666
Wild 
Berry

37667
Tempting 
Copper

37668
Soft 

Cocoa

  Pomadka THE ONE Colour Stylist 
Ultimate
3,8 g 5786,84/kg

 35,90

21,99 

• Intensywny, bogaty kolor
• Kremowe wykończenie
• Poprawia nawilżenie ust
• Właściwości odżywcze 

Trwałość

5 w 1!

DLA CIEBIE I TWOJEJ 
KOLEŻANKI

Dziel się 

MIŁOŚCIĄ 

DO MAKIJAŻU
Nie musicie zgadzać się we wszystkim, by być 

najlepszymi przyjaciółkami. Dokonujcie 
własnych wyborów i inspirujcie się nawzajem, 

by każdego dnia stawać się najpiękniejszą 
wersją siebie.

Znajdź swój idealny 
odcień szminki 

z Oriflame 
MAKEUP WIZARD!

37663
Rebel Red

Pobierz darmową 
aplikację z Google 
Play lub App Store 
i ciesz się wirtualnym 
makijażem!

PŁASKA, DŁUGA 
STRONA Z KRÓTKIM 
WŁOSIEM 
Długie włosie rozdziela 
i wydłuża rzęsy, a krótkie 
zapewnia objętość XXL.

ZAKRZYWIONA STRONA 
SZCZOTECZKI 
Projekt ze specjalną strefą zbiorniczków 
optymalizującą aplikację i rozczesywanie.

40672
Black
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  Tusz do rzęs THE ONE 5 w 1 
Wonder Lash XXL
8 ml 2748,75/l

 30,90

21,99 

Stwórz pożądany kształt za pomocą  
ostrej końcówki, jednocześnie 

perfekcyjnie podkreślając usta. 
Uzyskaj pełne pokrycie ust kolorem dzięki 

specjalnemu kształtowi pomadki.

MOC DESIGNU 
WYJĄTKOWY KSZTAŁT POMADKI

w

*Test konsumencki

ΔTest kliniczny       

• Pielęgnuje*
• Podkręca*
• Rozdziela*

•  Wydłuża  
- rzęsy dłuższe 
nawet o 51%Δ

•  Zwiększa objętość 
– do 19xΔ

Kup DOWOLNE DWA za 

15,99
 każdy
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  Sztyft do makijażu The ONE Styler
Bronzer, rozświetlacz, róż i odcień do 
konturowania - te wielofunkcyjne sztyfty 
pozwolą ci wykreować pełny makijaż 
w kilka chwil. Cztery odcienie, które możesz 
stosować do podkreślania oczu, ust 
i policzków. Unikalna kremowa formuła, 
łatwa do nakładania i blendowania.  
6 g 4998,33/kg

 44,90

29,99 
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36140 Stunning Rose

36142 H
ot C

hocolate

Złam zasady! Kto powiedział, że 
nie wolno stosować bronzera do 
malowania oczu czy różu jako 
szminki?

  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 

•  Wbudowany 
ukośny pędzelek 
zapewnia łatwą 
i precyzyjną 
aplikację 

37738
Blonde

37739
Medium 
Brown

37740
Dark 

Brown

Dziel się 

MIŁOŚCIĄ 

DO WYRAŻANIA 
SIEBIE

Gdziekolwiek się pojawiacie, robicie 
niezapomniane wrażenie. Odważne 

i jedyne w swoim rodzaju – tak trzymać!

DLA CIEBIE I TWOJEJ 
PRZYJACIÓŁKI

 

 

Kup DOWOLNE DWA za 

21,99
 każdy

•  Miękka, kremowa 
formuła zapewnia 
perfekcyjną 
aplikację

•  Możliwość 
stopniowania 
koloru, stopień 
krycia od lekkiego 
do średniego

•  Wielofunkcyjne 
sztyfty do ust, 
oczu i twarzy  
- brązujacy, 
rozświetlający, 
konturujący  
oraz róż

Rozświetlacz Róż

Szminka Cień do powiek

• Trwała, odporna na 
rozmazywanie i blaknięcie

• Kremowa formuła  
zmienia się w puder

• Formuła o wysokiej 
zawartości pigmentu łatwo 
się rozprowadza i szybko 

wysycha 

36
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Dziel się 

MIŁOŚCIĄ 

DO PIĘKNEJ 
SKÓRY

Witamina C + k was 
sal icylow y z ekstraktu  

z wiązówki  działają w synergii, 
redukując przebarwienia oraz 

sprawiając, że cera jest świetlista, 
a jej koloryt wyrównany. 

UniTone: 
podwójnie działająca technologia, 

która redukuje przebarwienia 
i zapobiega ich powstawaniu, 

rozjaśniając cerę i zapewniając 
bardziej równomierny koloryt skóry.

POLLUPROTECT  
niewidoczna, naturalna tarcza 

ochronna, która chroni skórę przed 
cząsteczkami zanieczyszczeń  

i stresem środowiskowym.

TECHNOLOGIA MOISTURELOCKIN 
pomaga uzupełnić wilgoć, chroniąc 

barierę skóry

ANT YOKSYDANT Y Z ROŚLIN 
POCHODZ ĄCYCH ZE SZWECJI: 

różeńca górskiego, alg, maliny moroszki  
i wrzosu - pomagają neutralizować  

wolne rodniki

TECHNOLOGIA POLLUPROTECT 
zapewnia naturalną warstwę 

polimerową, zabezpieczającą przed 
zanieczyszczeniami i stresem 

środowiskowym.

DLA CIEBIE I KOGOŚ, 
KOGO LUBISZ

  Bogaty krem na noc 
Optimals Hydra 
Radiance
50 ml 439,80/l

42589   37,90   
21,99 

  Bogaty krem na dzień 
Optimals Hydra 
Radiance
50 ml 439,80/l

42588   37,90   
21,99 

BOGATY KREM   NA NOC 
głęboko odżywia cerę i pomaga 

wzmocnić barierę ochronną skóry. 
Z garbnikami ze słodkich 

kasztanów.

BOGATY KREM   NA DZIEŃ 
koi i nawilża suchą, wrażliwą 

skórę. Zawiera witaminy E, C,  
B3, B5 i B6.

  Krem na noc 
Optimals Even Out
50 ml 559,80/l

42553   45,90   
27,99 

KREM NA NOC 
zapewnia skórze bardziej 

promienny wygląd po 
przebudzeniu, pomaga 

zapobiegać pojawianiu się 
przebarwień i uzupełnia barierę 
skórną w nocy dzięki niezbędnym 

kwasom tłuszczowym z olejku 
z dzikiej róży.

Kup DOWOLNE DWA 
produkty z tej strony za 

14,99  
każdy

DO CERY O NIERÓWNYM KOLORYCIE

  Krem na dzień 
Optimals Even Out 
SPF 20
50 ml 559,80/l

42552   45,90   
27,99 

KREM NA DZIEŃ 
z SPF 20 pomaga redukować 
przebarwienia, jednocześnie 

chroniąc skórę przed 
zanieczyszczeniami, uszkodzeniami 

powodowanymi przez UV oraz 
przedwczesnym starzeniem dzięki 

pochodnej witaminy E z olejku 
z pestek żurawiny.

DO CERY SUCHEJ/
ODWODNIONEJ

Chociaż każda twarz jest inna, wszystkie 
potrzebują ochrony i odżywienia. Dbaj 

o siebie i dziel się miłością z bliskimi.

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

 

 

 

 

Kup DOWOLNE DWA 
produkty z tej strony za 

19,99 
każdy
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  Peeling NovAge ProCeuticals 6% AHA
Roztwór złuszczający, zawierający 6% alfa-
hydroksykwasów. Chemicznie złuszcza zewnętrzną 
warstwę skóry, przyspieszając odnowę komórkową, 
dzięki czemu cera jest gładsza i ma zdrowszy wygląd. 
Testowany dermatologicznie i w testach 
konsumenckich. 30 ml 2666,33/l

40878   119,90   79,99 

  Koncentrat retinolu NovAge ProCeuticals
Serum z retinolem zamkniętym w kapsułkach zmniejsza 
widoczność zmarszczek, poprawia strukturę skóry 
i wspomaga jej zdrowy wygląd. Maksymalna siła 
działania i korzyści dla skóry. Testowany 
dermatologicznie i w testach konsumenckich. 
30 ml 2499,67/l

40872   109,90

74,99 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 

BY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK 
STOSOWAĆ PRODUKTY

Celebruj święto miłości, okazując odrobinę 
uczucia swojej skórze. Wybierz 

precyzyjnie działające rozwiązanie, 
by zredukować zmarszczki i cieszyć się 

gładszą, bardziej promienną cerą.

Dziel się 

MIŁOŚCIĄ 

DO ZDROWO 
WYGLĄDAJĄCEJ 

SKÓRY

PORY WYGLĄDAJĄ NA 
MNIEJSZE I OCZYSZCZONE 

(88% potwierdza po 7 dniach, 
92% po 14 dniach)*

ZMNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ 
GŁĘBOKICH ZMARSZCZEK 
(91% osób potwierdza, po 28 dniach)*

PROBLEMY SKÓRY: DROBNE LINIE, 
GŁĘBOKIE ZMARSZCZKI, NIERÓWNA 

POWIERZCHNIA

Sprawdzone 
działanie

Sprawdzone 
działanie

Poczuj moc NovAge ProCeuticals - linii 
profesjonalnych, precyzyjnie działających 
produktów stworzonych, by rozwiązywać 

specyficzne problemy skóry i pomagać  
w uzyskaniu idealnej cery.

PRO B LE MY S KÓ RY: 
SZO RS T KOŚĆ I  WI D O CZ N E P O RY

Alfa-hydroksykwasy (AHA) to naturalnie 
występujące kwasy, które pomagają 

przyspieszyć proces złuszczania skóry, 
usuwając suche, martwe komórki naskórka, 

tym samym umożliwiając tworzenie się 
nowych. Pomaga to przywrócić cerze blask, 
zminimalizować widoczność drobnych linii, 

zmarszczek, rozszerzonych porów, 
przebarwień i wyprysków.

6% AHA 
(zawiera 3% kwasu glikolowego 

i 3% kwasu mlekowego)

*Test konsumencki

UDOSKONALA 
POWIERZCHNIĘ SKÓRY (88% 

potwierdza po 7 dniach, 89% po 14 dniach)* *Test konsumencki

MŁODSZY WYGLĄD SKÓRY 
(84% osób potwierdza po 14 dniach, 

85% po 28 dniach)*

RETINOL
Znany ze swojej zdolności do rozwiązywania 

problemów skórnych, takich jak głębokie 
zmarszczki i tekstura skóry. Działa poprzez 

promowanie syntezy kolagenu i przyspieszenie 
wymiany komórek skóry, wygładzając drobne linie 

i zmarszczki. Nasza specjalistyczna kuracja 
zawiera 1,1% kapsułkowanego retinolu i jest 

dostarczana skórze w ochronnej, 
jednowarstwowej powłoce polimerowej,  

która zapewnia maksymalną moc działania  
i korzyści dla skóry.
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RAZEM KU 
PRZYSZŁOŚCI 

Świętujemy rocznicę Oriflame 
- 55 lat rozwoju i wspólnego 

osiągania wspaniałych 
celów. Bądź z nami i ciesz się 

wspaniałymi ofertami!

KREM NA NOC 
ROYAL VELVET  

ZA JEDYNE 

24,99 
JEŚLI WYDAŁAŚ 69 zł

W POPRZEDNIM 
KATALOGU 
(NUMER 1)

WYDAJ 69 zł 
W TYM 

KATALOGU 
(NUMER 2)

I W NASTĘPNYM 
KATALOGU 

(NUMER 3) ODBIERZ 
PODKŁAD THE ONE 

EVERLASTING SYNC 
W SUPERCENIE

Sprawdź w następnym katalogu!

  Odbudowujący krem na noc 
Royal Velvet
50 ml 899,80/l

22814   62,90

44,99 

• POPRAWIA KONTUR TWARZY - 69% POTWIERDZA*
• ZAPEWNIA UCZUCIE JĘDRNEJ, LEPIEJ NAPIĘTEJ SKÓRY - 70% POTWIERDZA* 

• ZNACZĄCO REDUKUJE WIDOCZNOŚĆ DROBNYCH LINII I ZMARSZCZEK 
74% POTWIERDZA* 

*Testy konsumenckie z udziałem 91 kobiet po 40. roku życia 

Dla wszystkich typów cery 

40+ 
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  Woda perfumowana 
Possess Absolute - próbka
1 ml. 

140584   1,50 

W Y P R Ó B U J  Z A P A C H 
I  U J A W N I J  S W O J Ą  M O C

Zapach dostępny 
od następnego katalogu 

Nieziemski zapach inspirowany postacią Wenus, wykreowany 
wokół akordu granatu – symbolu piękna i mocy.

W Z M O C N I J 
S W O J Ą 

W E W N Ę T R Z N Ą 
B O G I N I Ę 



+ +

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

MONITORING 
EKOETYCZNY 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

ODPOWIEDZIALNY 
ROZWÓJ

NAJWYŻSZE STANDARDY 
BEZPIECZEŃSTWA

ZA
PA

CH
Y 

RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI 
Wiele z naszych zapachów tworzymy 
w odpowiedzialny sposób, stosując 
zaawansowane opatentowane technologie. 
Pozwalają one perfumiarzom uchwycić zapach 
żywych roślin bez ich niszczenia. To kolejny 
sposób, w jaki pomagamy ocalić przyrodę.

RAZEM KU 
PRZYSZŁOŚCI

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

biała porzeczka, niezapominajka, 
drzewo cedrowe WYPRÓBUJ! 

Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

• Wyjątkowy kolor - w pełni 
kryjące odcienie, które  
nie blakną*

• Wyjątkowy komfort – matowe 
wykończenie i efekt 
nawilżenia*

*Test konsumencki  

  Matowa pomadka THE ONE 
Colour Unlimited
2,5 g 11960,00/kg

 29,90 

41635 N
onstop N

ude

  Woda toaletowa Lucia Bright Aura
50 ml 1818,00/l

42520   90,90 

41635 Nonstop Nude

Niech twój 
blask olśniewa!
Podkreśl swoją osobowość świetlistym 
kwiatowym zapachem oraz subtelnymi 
odcieniami do ust i paznokci!

  Lakier do paznokci 
THE ONE Gloss N’ Wear
8 ml 3112,50/l

 24,90 

41780 Sand Buff Cream

41
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•  Trwałość  
i niespotykany połysk 

•  Zapewnia uczucie 
mocniejszych 
paznokci; płytki 
wyglądają na 
grubsze*

•  Szybko schnie – mniej 
niż 60 sekund* 

*Test konsumencki

•  Zawiera kompleks 
pielęgnacyjny: olejek 
z orzechów, masło 
kakaowe i kwas 
glikolowy.

ZESTAW 3 PRODUKTÓW 
WODA TOALETOWA  

+ POMADKA + LAKIER  
DO PAZNOKCI 

ZA JEDYNE 

69,99 
KOD ZESTAWU: 141991

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 
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  Woda toaletowa On The Edge
50 ml 1199,80/l

33963   90,90

59,99 

  Woda perfumowana Infinita
50 ml 1399,80/l

35653   114,90

69,99 

  Perfumowany krem do ciała Divine
250 ml 79,96/l

41545   35,90

19,99 

  Perfumowany krem do ciała Eclat Femme
250 ml 79,96/l

42884   35,90

19,99 

NISKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

  Mgiełka zapachowa 
Love Potion Blossom Kiss
75 ml 266,53/l

38526   37,90

19,99 

Współczesna kobiecość przybiera 
nieskończenie różne oblicza. 
Wybierz sposób na wyrażenie 
swojej wersji kobiecości!

Zamknij oczy i poddaj się 
namiętności delikatnego, 
zmysłowego pocałunku.

Ciesz się ulubionymi zapachami 
zamkniętymi w perfumowanych 

kremach do ciała! ZA
PA

C
H

Y  

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU 

Dumna z bycia sobą

mandarynka, jaśmin, 
drewno kaszmirowe 

KWIATOWO-OWCOWO-
DRZEWNY 

Poczuj luksus na 
swojej skórze

pomarańcza , czarny fiołek , akord skóry 
ORIENTALNO-DRZEWNY

ORIENTALNO-KWIATOWY 
gruszka , akord lilii wodnej , piżmo 

  Woda toaletowa Joyce Turquoise
50 ml 699,80/l

42508   47,90

34,99 

Niech rozkwitnie 
twoje pożądanie

dojrzała figa, lilia, aksamitna wanilia

ORIENTALNO-WANILIOWO-
OWOCOWY
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  Woda perfumowana 
Possess The Secret
50 ml 2598,00/l

33955   129,90 

  Woda perfumowana 
Giordani Gold Original
50 ml 1599,80/l

32150   129,90

79,99 

  Woda perfumowana 
Possess
50 ml 1599,80/l

42519   129,90

79,99 

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

płatki jaśminu, akord piżma, 
białe drewno

KWIATOWY
ORIENTALNO-WANILIOWO-

OWOCOWY 

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

magnolia , malina , 
wanilia 

A L L  O R  N O T H I N G  
U N I Q U E  A C C O R D  # 1  
Gdy chcesz dopuścić do głosu zmysłową 
stronę osobowości, użyj Unique Accord # 1, 
by dodać nowe nuty do swojego zapachu 
i wzmocnić całą kompozycję.

P E R F U M Y  A L L  O R  N O T H I N G 
Pierwszą nutą jest zapach twojej skóry! Perfumy 
All or Nothing zostały stworzone, by podkreślać 
twoją wyjątkową osobowość. Nałóż je na miejsca, 
w których krew pulsuje tuż pod skórą i przygotuj się 
na zauroczenie każdego.

MOC ZAPACHU. TWOJA MOC.

  Perfumy All or Nothing
50 ml 2998,00/l

35679   209,90

149,90 

  Perfumy All or 
Nothing Unique 
Accord #1
15 ml 3666,00/l

43696   90,90

54,99 

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU 

KWIATOWO-
DRZEWNY 
mandarynka ,  

kwiat pomarańczy , 
paczula 

  30399 Woda 
perfumowana Miss 
Giordani 50 ml 2298,00/l 
114,90   42752 Woda 
perfumowana Giordani 
Gold White Original 50 
ml 2598,00/l 129,90

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU 

SZYPROWO-
KWIATOWO-
OWOCOWY 

ZA
PA

C
H

Y  

Sekret 
romantycznego 

wieczoru

Dla kobiety 
z pasją 

  Woda perfumowana Divine
50 ml 1599,80/l

38497   129,90

79,99 

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU 

  Woda perfumowana 
Divine - minispray
8 ml 3748,75/l

42041   37,90

29,99 

Poczuj się 
jak gwiazda!

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, BY 
STAĆ SIĘ SWOIM WŁASNYM 

PERFUMIARZEM

Odważ się być sobą i żyj pełnią życia dzięki perfumom All or Nothing!

KWIATOWO-
DRZEWNO-

OWOCOWY

indonezyjska 
paczula , ananas , 

ylang ylang 

drzewo sandałowe, 
lilia i frezja, fiołek
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NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA Sprytnie i stylowo

Na poranki pełne miłości

Biżuteria to zawsze świetny prezent, ale ten 
zestaw to gwarancja efektu "WOW"!

Perły nigdy nie wychodzą z mody!

Przygotuj kawę, zanim twoja dziewczyna się obudzi
 i wypijcie ją razem, ciesząc się chwilą pełną czułości.

Dla dziewczyny, która wie, 
czego chce!

Łatwe 
przymocowanie 
do telefonu

Poszukiwanie idealnego 
prezentu nie musi być 

stresującym zadaniem. 
Sprawdź nasze pomysły 

i wybierz ten, który będzie 
najlepszy dla twojej 

ukochanej.

Zestaw zapakowany 
w eleganckie pudełko

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ 

  Samoprzylepne etui na karty Clever
Etui na karty kredytowe, wyposażone 
w złotcisty uchwyt-pierścień, który służy także 
jako podstawka pod telefon oraz osłonę, 
która chroni twoje karty przed skimmingiem 
RFID. PU, poliester, stop cynku. Wymiary: 
6,5 x 10 cm. 

44344

29,99 

POMYSŁY NA 
WALENTYNKOWE 

PREZENTY 
dla niej

Wbudowana osłona 
chroni karty przed 
skimmingiem RFID

Uchwyt w kolorze 
złota służy także 
jako podstawka 
do telefonu

  Zestaw biżuterii Devotion Pearl
Klasyczny, ponadczasowy zestaw biżuterii, który wspaniale 
podkreśla kobiecość i dodaje elegancji stylizacjom na różne 
okazje. Mosiądz, stop cynku, stal nierdzewna, szkło. 
Platerowanie mosiężne. Długość łańcuszka: 45 + 6 cm. 

44335

49,99 

  Zestaw kubków Valentine
Idealny dla zakochanych zestaw 
dwóch dopasowanych kubków  
- dla niej i dla niego. Kubki 
dekorowane uchwytami  
w kształcie serca i uroczym 
nadrukiem. Ceramika, folia PE. 
Wymiary: 12 x 10,5 cm. 

44349   39,99 



SIGNATURE FOR HIM /  TOOLBOX NOT READY, 
GLOBAL LAYOUT PROPOSITION
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TWÓJ ZNAK 
ROZPOZNAWCZY

JEDYNA 
W SWOIM 
RODZAJU

  Perfumy Signature dla niej
Ponadczasowy, a jednocześnie nowoczesny 
zapach pozostawia trwałe i   eleganckie 
wrażenie Signature. Różowy pieprz dodaje 
musującego aspektu tej pięknej, kobiecej 
kompozcyji, rozkwitającej kwiatowymi 
i drzewnymi akcentami nuty Fleur de Lavande. 
50 ml  1999,80/l

38540   169,90

99,99 

Kiedy patrzysz w lustro, twoje 
odbicie pokazuje jaka jesteś 
naprawdę. Mówią, że oczy są 
zwierciadłem duszy i opowiadają 
twoją historię...

PERFUMY DLA NIEJ

Fleur de Lavande, 
nowa kobieca świeżość 

Zapach kwiatów lawendy jest 
wielowymiarowy - kryją się w nim 
nuty kwiatowe, ziołowe, drzewne  
i lekko owocowe. Symbolizująca 

południe Francji, Fleur de Lavande 
jest klasyczną nutą stosowaną  

w najdoskonalszych kompozycjach, 
nadającą perfumom świeży, 

aromatyczny charakter.
WYPRÓBUJ! 

Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

różowy pieprz, Fleur de Lavande, 
drzewo sandałowe

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

ORIENTALNO-KWIATOWY

ZA
PA

C
H

Y  

Wielokrotnego użytku, zdejmowana 
oprawa wykonana 
z odpowiedzialnie 

pozyskiwanego drewna

ZESKANUJ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O WIELOFUNKCYJNYCH 

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

MONITORING 
EKOETYCZNY 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

ODPOWIEDZIALNY 
ROZWÓJ

NAJWYŻSZE STANDARDY 
BEZPIECZEŃSTWA

RAZEM KU 
PRZYSZŁOŚCI

DL
A 

NI
EG

O 

TERAZ ZA JEDYNE 

  Woda toaletowa Ascendant
Pełen dynamicznej energii, orientalny 
zapach, który doda ci mocy. Kompozycja 
oddaje siłę męskiego charakteru, emanując 
ciepłem pikantnych nut aromatycznego 
kardamonu. 75 ml 666,53/l

42490   101,90

49,99
WYSOKA KONCENTRACJA 

ZAPACHU 

ORIENTALNO-PAPROCIOWY 
bergamotka , kardamon , wanilia 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach! 

Czy jesteś 
gotowy, by 

ujawnić moc?
Czas się wznieść, uwolnić siłę 
fizyczną i pozwolić ujawnić się 
swojej mocy dzięki kompozycji, 

który przepełni cię 
dynamiczną energią.

RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI 
Oferujemy szeroką gamę produktów do 
pielęgnacji ciała i włosów oraz zapachów 
stworzonych z myślą o wyjątkowych potrzebach 
mężczyzn. Pomagamy mężczyznom wyglądać 
jak najlepiej i wyrażać siebie – dziś i jutro.
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OTWARTEZAMKNIĘTE

Z blokadą 
bezpieczeństwa

ORIENTALNO-
PAPROCIOWY 

niedojrzały grejpfrut , 
liść laurowy , irys 

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

  Woda perfumowana 
Possess The Secret Man
75 ml 1732,00/l

33650   129,90 

  Woda toaletowa 
Possess Man
75 ml 1066,53/l

31825   129,90

79,99 
  Perfumy Signature dla niego
Ponadczasowy, a jednocześnie nowoczesny 
zapach pozostawia trwałe i   eleganckie 
wrażenie Signature. Musujący różowy pieprz 
wnosi świeżość do tej drzewnej, męskiej 
kompozycji, a drewno cedrowe nadaje 
zapachowi ponadczasową jakość.  
75 ml  1333,20/l

38587   169,90

99,99 

  Woda toaletowa Mister 
Giordani
75 ml 933,20/l

33654   114,90

69,99 

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

DRZEWNO-AROMATYCZNY

D
LA

 N
IE
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WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU 

akord Vetiver Top , geranium , 
grejpfrut 

AROMATYCZNO-
PAPROCIOWY 

  42837 Woda toaletowa 
Mister Giordani Aqua 75 ml 
1532,00/l 114,90   32155 
Woda toaletowa Giordani 
Gold Man 75 ml 1732,00/l 
129,90

WALENTYNKOWY 
PREZENT 2 W 1!

Odważna i charyzmatyczna kompozycja Possess Man przywołuje 
poczucie siły, aurę pewności siebie... i smak zwycięstwa.

Podaruj mu zapach, który stanie się jego 
znakiem rozpoznawczym... i sposobem na 

pamiętanie o tobie. Flakon ma zdejmowaną 
drewnianą ramkę, w którą twój ukochany 
może oprawić zdjęcie. Najlepiej twoje!

Magnetyczna siła
Mister Giordani to zapach wyrażający spontaniczność  

i zmysłowość. Podobnie jak twój nieodparty uśmiech, 
jego urok także jest uzależniający!

Wielokrotnego użytku, 
zdejmowana oprawa 
wykonana z odpowiedzialnie 
pozyskiwanego drewna

Urodzony zwycięzca

różowy pieprz, szałwia muszkatołowa, 
drzewo cedrowe 
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  Woda toaletowa Men's 
Collection Citrus Tonic
75 ml 865,33/l

30058   64,90 

  Woda toaletowa Men's 
Collection Dark Wood
Nutą przewodnią tej wyjątkowej 
kompozycji jest drewno gwajakowe 
o ciepłym, a jednocześnie męskim
i zmysłowym charakterze.    
75 ml  466,53/l

42518   64,90

34,99 

Odżywia włosy 
i dodaje energii skórze

Jeśli chcesz, by twoje włosy i skóra wyglądały 
zdrowo, postaw na doskonałe produkty, które 
jednocześnie oczyszczają i nawilżają. Dzięki 

technologii Arctic Pro Defence i elektrolitom, ten 
żel do mycia odżywia włosy i zmiękcza skórę.

D
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  Żel do mycia ciała  
i włosów North For Men 
Subzero
250 ml 51,96/l

35878   24,90

12,99 

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU 

DRZEWNO-PIKANTNY 

ZMYSŁOWY, 
ELEGANCKI,
TAJEMNICZY
Zainspirowany szlachetnym 
drewnem, przeznaczony na 
specjalne okazje, ten męski 
zapach wyraża urok nocy.

 

 

 

czarny pieprz , drewno gwajakowe , 
tytoń jasny 
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Seria SubZero North For Men została 
opracowana z wykorzystaniem 
technologii Arctic Pro Defence, 

bogatej w składniki pochodzenia 
arktycznego i elektrolity o działaniu 
nawilżającym, kojącym, dodającym 

energii i udoskonalającym skórę.

  Nawilżający żel do twarzy 
North For Men Subzero
50 ml 199,80/l

35877   19,90

9,99 

Zapewnia 

24-godzinne 
nawilżenie◊

◊Test kliniczny

Nakładaj codziennie 
rano i/lub wieczorem 
na twarz i szyję, po 
goleniu i oczyszczeniu 
skóry.

Nawilżający żel zapewni twojej skórze prawdziwy komfort,  
dzięki zatrzymującej wilgoć formule z chłodzącym mentolem 

Arctic Fresh.

Dbaj o siebie!

SPOSÓB UŻYCIA 

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
North For Men Subzero
Dezodorant o udowodnionym 
klinicznie, 72-godzinnym 
działaniu◊. Chroni przed 
nadmiernym poceniem 
i zapewnia orzeźwiające 
uczucie chłodu. 
Szybkoschnąca formuła 
z elektrolitami i technologią 
Arctic Pro Defence zapewnia 
arktyczny zastrzyk świeżości, 
na którym możesz polegać! 
Testowany dermatologicznie, 
opracowany klinicznie 
dla mężczyzn. 
◊Test kliniczny. 50 ml 159,80/l

35880   14,90

  Spray do ciała 
North For Men Intense
100 ml 249,90/l

38913   37,90

24,99 

Drzewo cisowe nadaje 
pełnej energii elegancji, 

którą dodatkowo 
rozświetla zapach skórki 

cytrusa oraz ciepłe, 
drzewne nuty 
zapachowe.

GŁÓWNY SKŁADNIK 

NISKA KONCENTRACJA ZAPACHU

ORIENTALNO-PAPROCIOWY
ananas, lawenda, 

drzewo cisowe

Czuj świeżość. 
Zawsze. Wszędzie.

  38610 Mydło North for Men PowerMax 100 g 89,00/kg 
8,90   38613 Żel po goleniu 2 w 1 North for Men 
PowerMax 50 ml 398,00/l 19,90   38614 Złuszczający żel 
pod prysznic North for Men PowerMax 250 ml 119,60/l 
29,90   38615 Dezodorant w kulce North for Men 
PowerMax 50 ml 298,00/l 14,90

  35887 Mydło North For Men 
Subzero 100 g 89,00/kg 8,90 

  35870 Pianka do golenia i mycia 
twarzy North For Men Subzero 
200 ml 124,50/l 24,90

Nieważne, jaka jest pogoda - świeżość zawsze 
zapewnia komfort!

MAKSYMALNA 
OCHRONA, 
DOSKONAŁE 
NAWILŻENIE

7,99

 

 

 

 

 

 

 

 

+ ELEKTROLITY
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  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

99,99 do brody, brwi 
i bokobrodów

do nosa i uszu

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

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 
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•  Wysokiej jakości akcesoria do 
pielęgnacji w etui: pęseta, nożyczki  
i pilnik do paznokci

•  Pęseta 2 w 1 z minigrzebieniem do 
pielęgnacji brwi lub brody

Niezbędne trio 
pielęgnacyjne 

Szukasz prezentu dla 
ukochanego i nie wiesz, 
na co się zdecydować? 

Skorzystaj z naszych 
propozycji - oto kilka 

prostych, praktycznych 
prezentów, które na pewno 

go zaskoczą i ucieszą.

Wszystko na swoim miejscu

Praktyczny 
drobiazg

Szybki sposób 
na perfekcję

Wystarczająco pojemna, by pomieścić wszystkie 
niezbędne akcesoria do pielęgnacji - idealna na 

siłownię lub wycieczkę.

Zapinana  
na zamek 
błyskawiczny

ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, BY 

UZYSKAĆ DOSTĘP DO QUIZU  
I ZNALEŹĆ NAJLEPSZY PREZENT 

DLA NIEGO!

Praktyczny i bezpieczny 
sposób na 

przechowywanie kart 
kredytowych.

Ko
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POMYSŁY NA 
WALENTYNKOWE

 PREZENTY 
dla niego

  Kosmetyczka Archipelago
Elegancka i  praktyczna kosmetyczka - pojemna 
i wygodna, idealna w podróży. Zapinana na 
zamek błyskawiczny. Poliester, stop cynku, 
PU,   PET. Wymiary: 22 x 12 x 13 cm. 

44341

39,99 

  Zestaw akcesoriów dla mężczyzn
Praktyczny zestaw akcesoriów do 
pielęgnacji dla mężczyzn. Zawiera 
pęsetę z grzebieniem do brwi lub 
brody, wielofunkcyjne nożyczki 
i pilnik do paznokci. Wygodne 
przechowywanie w eleganckim etui. 
Wymiary: pilnik: 9,2 x 1 cm, pęseta: 
10 x 1 cm, nożyczki: 9 x 4 cm, 
etui: 11 x 6 cm. Materiał: stal 
nierdzewna, PU. 

44020

24,99 

  Samoprzylepne etui 
na karty Black
Etui na karty, które można 
przymocować do telefonu, 
jednocześnie chroniąc dane przed 
skimmingiem RFID dzięki wbudowanej 
osłonie. PU, poliester. Wymiary: 
6,5 x 10 cm. 

44343

29,99 Łatwe przymocowanie 
do telefonu
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Technologia przeciwstarzeniowa oparta na baobabie, 
najnowocześniejszym składniku bioaktywnym, opracowanym 
specjalnie dla skóry mężczyzn i ukierunkowanym bezpośrednio 
na problem, by redukować oznaki zmęczenia.

Świetne 
działanie 
i widoczne 
efekty

WIĘCEJ NIŻ 
PIELĘGNACJA SKÓRY

D
LA
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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. Zawiera 
4 pełnowymiarowe produkty. 54,75/szt.

29446   353,50   219,00 

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

33198   42,90 

  Żel pod oczy 
NovAge Men
15 ml 4860,00/l

33199   72,90 

  Serum 
regenerująco-
energizujące 
NovAge Men
50 ml 2498,00/l

33200   124,90 

  Intensywnie przeciwstarzeniowy 
żelowy balsam do twarzy 
NovAge Men
50 ml 1359,80/l

33201   97,90

67,99 

  Żel do golenia NovAge Men
200 ml 249,50/l

35864   49,90 

  Żel po goleniu NovAge Men
100 ml 449,00/l

35865   44,90 

OCZY NAWILŻANIE SUPERPIELĘGNACJAOCZYSZCZANIE

Dodające energii, 
pełne rozwiązanie 
przeciwstarzeniowe 

PROBLEMY SKÓRY: 
zmęczony wygląd, zmarszczki, odwodnienie i szorstkość

W KAŻDYM WIEKU 
Rekomendowane 

ZWALCZAJ 
WSZYSTKIE 
OZNAKI 
STARZENIA
Skóra mężczyzn starzeje się 
później niż kobiet, ale gdy proces 
się zacznie, jego efekty są 
bardziej widoczne i głębsze. 
Walcz z nimi, stosując prostą 
4-etapową pielęgnację NovAge 
Men! Efekt? Młodzieńczy wygląd 
gwarantujący pewność siebie.

Technologia roślinnych komórek macierzystych energetyzuje 
i chroni skórę, wspiera zdrowsze funkcjonowanie jej komórek 
oraz zdolność antyoksydacyjną.
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  Szampon 2 w 1 z olejkiem 
z awokado i rumiankiem do 
wszystkich rodzajów włosów 
Love Nature
250 ml 43,96/l

32624   17,90

  Szampon z pokrzywą 
i cytryną do włosów 
przetłuszczających się 
Love Nature
250 ml 43,96/l

32625   17,90

  Szampon do włosów 
farbowanych z granatem 
i owsem Love Nature
250 ml 43,96/l

34832   17,90

  Odżywka do włosów 
farbowanych Love Nature 
z granatem i owsem
250 ml 43,96/l

34833   17,90
10,99

KAŻDY PRODUKT ZA 

Do każdego typu 
włosów

Olejek z awokado 
i rumianek

Do włosów 
przetłuszczających się 

Pokrzywa i cytryna 

Do włosów farbowanych 

Granat i owies 

SUROWCE 
WTÓRNE* 

*T
yl

ko
 b

ut
el

ki

BIODEGRADOWALNA 
FORMUŁA 

Miłość 
od pierwszego... 

mycia!
Owoce to prawdziwi superbohaterowie 
walki z oznakami uszkodzenia włosów. 

Bogate w odżywcze witaminy i proteiny, 
gwarantują włosom miękkość 

i dodatkowy zastrzyk nawilżenia. 
Nakarm swoje włosy mocą pysznych 

superowoców!

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU 

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

MONITORING 
EKOETYCZNY 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

ODPOWIEDZIALNY 
ROZWÓJ

NAJWYŻSZE STANDARDY 
BEZPIECZEŃSTWA

PI
EL

ĘG
NA

CJ
A 

CI
AŁ

A 

RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI 
Od zawsze poszukujemy nowych sposobów na 
doskonalenie i poszerzanie naszego bogatego 
portfolio wysokiej jakości produktów do 
pielęgnacji ciała i włosów. Chcemy, by dbanie 
o siebie i najbliższych było skuteczne 
i przyjemne zarazem. Dziś i jutro.

RAZEM KU 
PRZYSZŁOŚCI 

 

 
 



BIODEGRADABLE
FORMULA

POST-CONSUMER
RECYCLED PLASTIC

SILICON FREE

SILICON FREEBIODEGRADABLE
FORMULA
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  Żel pod prysznic 
z wodą kokosową 
i melonem Love Nature
250 ml 79,60/l

34087   19,90 

  Złuszczający żel pod 
prysznic z miętą i maliną 
Love Nature
500 ml 69,80/l

33330   34,90 

  Żel pod prysznic  
z oliwą z oliwek i aloesem 
Love Nature
500 ml 69,80/l

33334   34,90 

  Olejek na gorąco 
z pszenicą i kokosem 
do włosów suchych 
Love Nature
15 ml 299,33/l

32620   6,90

4,49 

  Olejek do ciała 
i włosów Love Nature 
z olejkiem z awokado
100 ml 159,90/l

42897   22,90

15,99 

  Szampon do włosów w kostce z olejkiem 
z awokado i rumiankiem Love Nature
Odżywczy szampon do włosów w kostce 
o smakowitym zapachu olejku z awokado 
i rumianku. Jego biodegradowalna 
i niezawierająca silikonu formuła odżywia 
i oczyszcza wszystkie typy włosów. 
75 g 373,20/kg

39530   32,90

27,99 

  Nawilżająca maska  
z bananem do włosów suchych 
Love Nature Hair Smoothie
30 ml 199,67/l

41957   7,90

5,99 

  Żel pod prysznic 
Love Nature Fruit Infusion
250 ml 79,60/l

34840   19,90 

  Kremowy żel pod 
prysznic z olejkiem 
sezamowym i magnolią 
Love Nature
250 ml 79,60/l

34830   19,90 
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*Tylko butelki

 

SUROWCE WTÓRNE* 

BIODEGRADOWALNA 
FORMUŁA 

BEZ SILIKONÓW 

Włosy: nakładaj na 
wilgotne włosy od 
połowy długości po 
końcówki, by je 
dodatkowo odżywić. 
Ciało: stosuj jako balsam 
do ciała po kąpieli lub do 
masażu ciała.

SPOSÓB UŻYCIA 

Sposób 1: wmasuj w mokre włosy 
od nasady aż po końce i spłucz 
po 10 minutach. 

Sposób 2: wmasuj w mokre włosy 
od nasady aż po końce, przykryj 
czepkiem i pozostaw na noc.

1.   Przed otwarciem umieść 
tubkę na 1 minutę 
w gorącej wodzie.

2.  Przełam zamknięcie, 
zawartość wmasuj 
w wilgotne włosy.

3.  Pozostaw na włosach 
przez 1 minutę, następnie 
spłucz.

Jedna kostka szamponu 
wystarcza na dwa razy dłużej 
niż standardowa butelka 
szamponu o pojemności 250 ml 
- oszczędzasz wodę, plastik 
i pieniądze!

25
0 

m
l

25
0 

m
l

Dobro dla twoich włosów i naszej planety 
- odżywcza, biodegradowalna formuła 
bez silikonów. Jedna kostka szamponu 
wystarcza na dwa razy dłużej niż 
standardowa butelka 250 ml  
- oszczędzasz wodę, pieniądze i plastik!

Zawiera składniki odżywcze, które 
zapobiegają wysuszaniu włosów  
oraz nadają im miękkość. 

Do każdego typu włosów 

OLEJEK Z AWOKADO 
I RUMIANEK

BEZ SILIKONÓW BIODEGRADOWALNA 
FORMUŁA 

SPOSÓB UŻYCIA 

1.    Dokładnie zmocz 
włosy.

2.  Wetrzyj szampon  
w kostce bezpośrednio 
we włosy i spień.

3. Spłucz.

SPOSÓB UŻYCIA 

SPOSÓB UŻYCIA 

Dobro natury dla włosów Skarby pielęgnacji

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME 
I ZOBACZ, DLACZEGO 
SZAMPONY W KOSTKACH TO 
DOBRY WYBÓR

EDYCJA 
LIMITOWANA 
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  Suchy szampon HairX Advanced Care 
Oil Control
150 ml 133,27/l

32907   32,90   
19,99 

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

42889   29,90   
19,99 

  Szampon przeciw 
wypadaniu włosów HairX 
Advanced Care Fall Defence
250 ml 59,96/l

35926   24,90

14,99 

  Odżywka przeciw wypadaniu 
włosów HairX Advanced Care 
Fall Defence
200 ml 74,95/l

35931   24,90

14,99 

  Tonik do skóry głowy przeciw 
wypadaniu włosów HairX 
Advanced Care Fall Defence
100 ml 249,90/l

41979   37,90

24,99 

  Spray przeciw wypadaniu 
włosów HairX Advanced Care 
Fall Defence
150 ml 113,27/l

41980   27,90

16,99 

SPOSÓB UŻYCIA 

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Spryskaj wilgotne włosy

2. Ułóż fryzurę jak zwykle

3.  Wysusz suszarką, by 
uzyskać najlepsze efekty

Nieklejący, nietłusty spray 
znacznie zwiększa objętość 
włosów, nadając im pełniejszy  
i zdrowszy wygląd.

Odpowiedni do stosowania zarówno 
przez kobiety jak i mężczyzn tonik do 
skóry głowy pomaga stymulować 
wzrost włosów u nasady i przedłuża 
cykl ich życia, zapewniając efekt 
przeciwdziałający wypadaniu włosów 
w zaledwie 8 tygodni*!

* Badania kliniczne przeprowadzone w celu 
oceny działania przeciwdziałającego 
wypadaniu włosów szamponu i toniku do 
skóry głowy stosowanych razem

Wmasuj w czystą skórę głowy. 
Stosuj dwa razy dziennie  
- na suche lub wilgotne włosy.  
Nie spłukuj.

Kremowa, łatwa do spłukania formuła 
odżywia i wzmacnia włosy, zapobiegając  
ich wypadaniu.

Stymuluje wzrost włosów u ich 
nasady - już po 8 tygodniach

 

 

 

 

Wzmocnij włosy, zapewnij 
sobie pewność siebie!

DLA KOBIET 
I MĘŻCZYZN
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3.  Rozprowadź serum na 
włosach wysuszonych 
ręcznikiem, od połowy 
ich długości po końce, 
unikając nakładania 
kosmetyku przy skórze 
głowy.

2.  Potrzyj między dłońmi, 
by uzyskać równą 
warstwę kosmetyku  
na skórze.

1.   Nałóż na dłoń serum 
w ilości odpowiadającej 
wielkością monecie.

SPOSÓB UŻYCIA 

•  Odświeża fryzurę, 
usuwając nadmiar 
sebum

•  Włosy natychmiast 
wyglądają na 
czystsze*

•  Potwierdzona 
redukcja sebum 
o 78%*

•  Nie zostawia 
widocznej warstwy 
po szczotkowaniu

•  Pomaga przedłużyć 
czas między myciem 
włosów*

•  Testowany 
dermatologicznie 

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. 

SPOSÓB UŻYCIA 

Kompleks fitoskładników 
Fitoskładniki pozyskane 

z oleju z nasion soi i krokosza 
są mieszanką białek 

i lipidów, podobnych do tych 
występujących naturalnie we 
włosach. Naśladują naturę, 

by chronić, odżywiać 
i regenerować włosy od 
środka, zapewniając im 

zdrowy wygląd.

Redukuje rozdwojone 
końcówki

Profesjonalna 
pielęgnacja 

włosów na zimę
 

 

*Test konsumencki 
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  Szczotka do 
tapirowania włosów
Wymiary: 21 x 1,5 cm. 
Materiał: ABS, nylon. 

30611   22,90

11,45 

  Maska do włosów  
Milk & Honey Gold
250 ml 91,96/l

35959   30,90

22,99 
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SPOSÓB UŻYCIA 

1.  Rozpyl bezpośrednio na 
wilgotne lub suche włosy,  
lub na dłonie.

2.   Rozprowadź równomiernie na 
włosach. Nie spłukuj.

  Odżywczy olejek do włosów 
Eleo
50 ml 699,80/l

38600   48,90

34,99 

Oprócz Złocistego Eliksiru Eleo, każdy 
olejek do włosów wzbogacony jest 

charakterystycznym, siódmym olejkiem, 
zapewniającym doskonałe działanie 

odżywcze, ochronne lub odbudowujące.

7. cudowny olejek

 

  38601  Ochronny olejek do 
włosów Eleo 50 ml 978,00/l 48,90  

 38585 Szampon do włosów Eleo 
250 ml 159,60/l 39,90   38597 
Odżywka do włosów Eleo 200 ml 
199,50/l 39,90   38602 
Regenerujący olejek do włosów na 
noc Eleo 50 ml 978,00/l 48,90

ZŁociste olejki 
dla piękna 

twoich włosówPo umyciu włosów, 
przesusz je ręcznikiem 
i nałóż maskę, od 
połowy długości po 
końcówki. 

Delikatnie wmasuj 
maskę, by równomiernie 
pokryć włosy, pozostaw 
na pięć minut, 
a następnie dokładnie 
spłucz. 

Nakładaj nawilżającą, 
odżywczą maskę 1-2 
razy w tygodniu: 

SPOSÓB UŻYCIA Odżywcza moc 
natury dla twoich 

włosów 
Twoje włosy będą wyglądać pięknie 

dzięki luksusowym, nawilżającym 
i odżywczym produktom z udoskonalonej 

linii Milk & Honey, zawierającym 
mieszankę składników znaną jako  

„eliksir życia”. 

  35957 Szampon do włosów 
Milk & Honey Gold 250 ml 99,60/l 24,90 

  35958 Odżywka do włosów 
Milk & Honey Gold 250 ml 99,60/l 24,90

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

30608   27,90

13,95 

  Klasyczna 
szczotka do włosów
Wymiary: 24 x 6 cm. 
Materiał: ABS, guma, 
nylon. 

30579   22,90

11,45 

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

30580   22,90

11,45 

  Okrągła szczotka 
do włosów
Wymiary: 22 x 4,5 cm. 
Materiał: ABS, nylon. 

30595   22,90

11,45 

  Przyrząd do 
czyszczenia szczotek 
do włosów
Wymiary: 12,3 x 1,8 cm. 
Materiał: ABS, PET, stal 
nierdzewna. 

30923   22,90

11,45 

Okrągła szczotka 
do podkręcania 
lub prostowania,  
a także suszenia 
krótkich włosów

Wentylująca 
szczotka do włosów 

suszenie włosów 
krótkich i średniej 

długości

Przyrząd do 
czyszczenia 
szczotek do włosów 
zapewni czystość 
wszystkim twoim 
szczotkom.

Szczotka 
do włosów 

rozczesywanie 
i wstępne suszenie

Okrągła szczotka 
do włosów 
szybsze suszenie 
i kreowanie loków 

Nowy poziom stylizacji włosów

Szczotka do 
tapirowania 
włosów 
dodaje objętości, 
rozczesuje, 
wygładza 

-50%

 

   

 

 
 

 

 

 
     

 



NATURAL
ALCOHOL
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Formuła 
na bazie alkoholu 

naturalnego 
pochodzenia.
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  Ochronny żel do oczyszczania 
rąk SoftCaress
50 ml 299,80/l

42953   29,90   14,99 

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

34730   19,90   12,99 

  Mydło do rąk w płynie 
Love Nature Fruit Infusion
300 ml 49,97/l

34842   19,90   14,99 

  Odżywczy krem do rąk 
SoftCaress
100 ml 89,90/l

31345   14,90   8,99 

Luksusowo odżywcza 
maska   do dłoni, 
zapewniająca skórze 
jedwabistą miękkość

100 ml

75 ml 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

OLEJEK Z ORZECHÓW 
MAKADAMIA 
Zapobiega przesuszaniu się 
skóry, szybko się wchłania. 
Uwielbiany na całym świecie 
za intensywne działanie 
nawilżające. 

Odżywia, redukuje 
szorstkość, nadaje 
uczucie świeżości

Pomaga 
zredukować ilość 

bakterii 

Nie wymaga 
spłukiwania

GŁÓWNY SKŁADNIK 

Bogactwo naturalnych 
ekstraktów owocowych  
z kiwi, grejpfruta i zielonego 
jabłka. Wykorzystaj ich 
moc dla własnej korzyści!  
Pełne witamin, minerałów 
i przeciwutleniaczy ekstrakty 
sprawią, że twoja skóra 
będzie odżywiona, 
odświeżona i chroniona.

  31603 Zmiękczające mydło do rąk w płynie 
Milk & Honey Gold 300 ml 25,90   31347 

Ochronny krem do rąk i paznokci SoftCaress  
150 ml 19,90   31348 Odżywczy krem do rąk 

SoftCaress 150 ml 19,90   42954 Spray do 
oczyszczania rąk SoftCaress Skutecznie czyści 
dłonie. Łagodny dla skóry. Nie wymaga mycia rąk 

wodą. Łatwy do noszenia w torebce 24,90

  Ochronny krem do rąk 
i paznokci SoftCaress
100 ml 89,90/l

31344   14,90   8,99 

Z olejkiem 
z makadamia, 
pielęgnuje dłonie 
i paznokcie

Oczyszczaj, 
odżywiaj  
i chroń swoje 
dłonie

OCZYSZCZANIE ODŻYWIANIE OCHRONA

 

   

 

 

 
  

 



8 Essential Minerals + Botanical Extract

BEAUTAN ICALS
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Twoja droga do zdrowszego życia

RAZEM KU 
PRZYSZŁOŚCI

  Rewitalizujący 
żel pod prysznic 
Beautanicals
Oczyszczający 
i nawilżający żel pod 
prysznic zawierający 
8 niezbędnych minerałów 
i wyciąg ze szwedzkiego 
wiciokrzewu. Zarejestrowany  
w The Vegan SocietyTM, 
opracowany bez 
parabenów i silikonów, 
biodegradowalny 
i przetestowany 
dermatologicznie. 
300 ml 83,30/l

35892   37,90   
24,99 

Elementy twojego 
naturalnego piękna

95% SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA 

NATURALNEGO*

ZAREJESTROWANE 
W THE VEGAN SOCIETY™ 

BIODEGRADOWALNE 
FORMUŁY** 

MATERIAŁ 
Z RECYKLINGU*** 

  35889 Rewitalizujące mydło 
w kostce Beautanicals 100 g 14,90  

 35890 Regenerująca odżywka 
do włosów Beautanicals 150 ml 
34,90   35891 Szampon 
naprawczy Beautanicals 250 ml 
34,90   35893 Regenerujący 
krem do rąk Beautanicals 50 ml 
22,90

8 minerałów • ekstrakty roślinne

***Gdzie technicznie wykonalne 
**Do wszystkich formuł spłukiwanych *Krem do rąk, mydło i odżywka 

Ciesz się mocą ekstraktu z wiciokrzewu! 
Ekstrakt ten nie tylko nadaje Beautanicals 

piękny zapach, ale także, dzięki silnym 
właściwościom przeciwutleniającym, 

chroni i nawilża skórę.

  31850 Mydło do rąk w płynie 
Cytryna i Werbena Essense&Co. 
300 ml 30,90   31851 Balsam do 
rąk i ciała Cytryna i Werbena 
Essense&Co. 300 ml 35,90  

 35833 Żel do mycia rąk i ciała 
Zielona mandarynka i Kwiat 
pomarańczy Essense&Co. 300 ml 
30,90   35834 Balsam do rąk 
i ciała Zielona mandarynka 
i Kwiat pomarańczy Essense&Co. 
300 ml 35,90

  Balsam do ciała i rąk 
z szafranem i paczulą 
Essense&Co.
300 ml 99,97/l

39450   35,90   29,99 

  Mydło z szafranem 
i paczulą Essense&Co.
75 g 106,53/kg

39454   8,90   7,99 

  Płyn do mycia ciała i rąk 
z szafranem i paczulą 
Essense&Co.
300 ml 83,30/l

39448   30,90   24,99 

Skarby 
Orientu

Poczuj dotyk luksusu za 
każdym razem, gdy myjesz 

ręce. Odkryj wspaniałe 
konsystencje formuł 

i aromaty naturalnych 
olejków eterycznych.

 

 

 

       

 
 

 
 

 



NATURAL
EXTRACTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

RIGOROUS
SAFETY TESTING

NON-GMO

NATURAL
EXFOLIANTS
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MONITORING EKOETYCZNY 

NATURALNE EKSTRAKTY BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE EKSFOLIANTY 

ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ NAJWYŻSZE STANDARDY 
BEZPIECZEŃSTWA

Czas, by wziąć się za siebie  
i wprowadzić piękne zmiany właśnie 

nadszedł! Nowy kalendarz daje ci 
możliwość zrobienia kroku we 

właściwym kierunku. To impuls do 
ważnych postanowień, dlatego 

przygotowaliśmy informacje, w jaki 
sposób Wellness może pomóc ci  

w realizacji twoich planów.

Nowy rok,  
nowe sposoby  

na doskonałość

BEZ 
GMO 

NIE 
ZAWIERA 
GLUTENU 

  SuperShake zastępujący 
posiłek do kontroli masy 
ciała – smak czekoladowy
525 g. 333,14/kg

38890   174,90 

  SuperShake zastępujący 
posiłek do kontroli masy 
ciała – smak waniliowy
525 g. 333,14/kg

43271   174,90 
* W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Partnera Oriflame 

Co czwarte opakowanie 
SuperShake za 1% ceny!*

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***.

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

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

 

 

Postanowienie: 
Będę walczyć o siebie

KSZTAŁTUJ SWOJĄ SYLWETKĘ

SuperShake zastępujący posiłek do kontroli masy ciała 
to wysokiej jakości, bogate w składniki odżywcze 
rozwiązanie oparte na nauce, które pozwoli ci 
osiągnąć i utrzymać wyznaczoną masę ciała.

  Miarka do SuperShake
Materiał: polipropylen. 
Wymiary: 11 x 4 cm 

42498   3,99 

Zrzucanie zbędnych kilogramów nie jest łatwe. Wiele 
rozwiązań dietetycznych nie smakuje dobrze i nie dostarcza 

niezbędnych składników odżywczych, pojawia się głód 
i frustracja. Obiecują niemożliwe do uzyskania efekty, a jeśli 

nawet działają, to nie na długo. SuperShake zastępujący 
posiłek do kontroli masy ciała jest bogaty w białko i błonnik, 
które nie tylko świetnie sycą, ale także zapewniają energię 

przez długi czas. Włączając SuperShake do swojego menu, 
możesz osiągnąć wymarzoną sylwetkę bez wyrzeczeń 
i niepożądanego efektu jojo. To skuteczny sposób na 

schudnięcie i utrzymanie masy ciała!

3 źródła białka
• Porcja dostarcza 20,2-20,7 g białka po zmieszaniu 

z mlekiem lub napojem sojowym, w tym wszystkich 
9 niezbędnych aminokwasów z grochu, fasoli faba 
i mleka lub soi.

5 źródeł błonnika
• Porcja dostarcza 4,5-7,0 g błonnika pokarmowego 

z fasoli faba, cykorii, kukurydzy, gumy ksantanowej, 
gumy guar oraz błonnika z kakao (smak czekoladowy).

W naszych formułach 
nie stosujemy 
organizmów 
modyfikowanych 
genetycznie.

*** Środek spożywczy zastępujący posiłek do kontroli masy ciała nie 
zawiera dodatku cukrów. Mleko krowie zawiera naturalnie 
występujące cukry. Napój sojowy może zawierać dodatek cukrów.
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* W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Partnera Oriflame 

Czy wiesz, że... Co czwarte 
opakowanie WellnessPack 
za 1% ceny!* 

  WellnessPack dla mężczyzn
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 
2037,48/kg

29697   135,90 

  WellnessPack dla kobiet
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 
2037,48/kg

29696   135,90 

Postanowienie: 
Każdego dnia dam 

z siebie 100%
Tempo życia jest zawrotne, dni mijają 
szybko. Gdy każdą chwilę wypełniają 

zadania do wykonania i napięte 
terminy, mamy wrażenie, że brakuje 
nam czasu, by odhaczyć wszystko  

z listy rzeczy do zrobienia. Jak więc 
znaleźć czas na rytuały, których 

potrzebujemy, by utrzymać  
zdrowie psychiczne i fizyczne  

w doskonałej formie?

Ważne jest, by być dla siebie dobrym 
i dbać o wszystko, co sprawia, 

że wyglądamy i czujemy się wspaniale. 
Bez względu na to, czy jest to 

odprężający rytuał pielęgnacyjny, 
trening, pyszny pożywny posiłek czy 

też.... codzienna dawka witamin 
i składników odżywczych, która 

zapewni nam pełny poziom energii.

WPROWADŹ DOBRE NAWYKI

Szerokie spektrum 
niezbędnych składników 
odżywczych 
dostosowanych do potrzeb 
kobiet i mężczyzn - wspiera 
metabolizm, poziom 
energii, odporność, 
zdrowie skóry i ogólne 
samopoczucie.

 

 • Do 100% RWS 
(referencyjnych wartości 
spożycia) 12 witamin i 10 
składników mineralnych.

Jedna saszetka zawiera:
• 2 kapsułki Omega 3
• 1 tabletkę Astaksantyny 

i ekstraktu z borówek
• 1 tabletkę Multiwitamin 

i minerałów dla kobiet lub 
dla mężczyzn

WellnessPack zapewnia spektrum cennych składników odżywczych, które pomagają uzupełnić 
niedobory mikroelementów w diecie zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Wygodne saszetki pomogą ci 
pozostać w najlepszej formie – przez cały dzień, każdego dnia.
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OLEJE RYBNE 
ZAWARTE 

W NASZYCH 
PRODUKTACH 

MAJĄ CERTYFIKAT 
FOS

  Omega 3
60 kapsułek. 41,6 g. 
1921,60/kg

29705
79,90

Postanowienie: 
Zadbam o siebie  

i bliskich

Ludzki mózg składa się głównie 
z tłuszczu, a około 15-20% tego  
tłuszczu to DHA. Znajdujący się 

w tłustych rybach DHA jest jednym 
z kwasów tłuszczowych zawartych 

w naszym Omega 3.

Nasz organizm nie wytwarza kwasów 
tłuszczowych omega 3, więc muszą być 
one pozyskiwane z pożywienia. Jednak 

z różnych powodów nasza dieta jest często 
uboga w ten niezwykle zdrowy składnik. 
Jego niedobór wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, 

raka, cukrzycy, zaburzeń poznawczych  
i wzroku. Dlatego opracowaliśmy suplement 
z olejem rybnym, dzięki któremu twój organizm 

otrzyma odpowiednią ilość omega 3.

WPROWADŹ DOBRE NAWYKI

Omega 3 to rodzina tłuszczów, które są 
kluczowe dla naszego zdrowia i samopoczucia. 
Omega 3 Wellness by Oriflame to suplement 
zawierający pozyskany w sposób 
zrównoważony olej rybny, źródło niezbędnych 
kwasów tłuszczowych, których organizm 
potrzebuje, by zachować prawidłowe 
funkcjonowanie mózgu, serca i oczu.

• Dostarcza kwasy 
tłuszczowe EPA i DHA, 
których może brakować  
w diecie

• Otoczka kapsułki składa 
się z żelatyny rybnej

• Bez żelatyny wołowej 
i wieprzowej

• Wysoka zawartość 
kwasów tłuszczowych 
omega 3

• Idealnie oczyszczony,  
by zapewnić wysokiej 
jakości, czysty produkt

• Certyfikowany przez  
Friend of the Sea
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  Baton proteinowy 
Natural Balance 
z owocami jagodowymi
Opakowanie zawiera 7 batonów. 
280 g (7 x 40 g). 212,20/kg

29693   64,90

  Baton proteinowy 
Natural Balance z czekoladą
Opakowanie zawiera 7 batonów. 
245 g (7 x 35 g). 212,20/kg

29692   64,90
51,99

BEZ 
GMO 

NIE 
ZAWIERA 
GLUTENU 

KSZTAŁTUJ SWOJĄ SYLWETKĘ
SKŁADNIKI 

POCHODZENIA 
NATURALNEGO  

BEZ 
OLEJU 

7 BATONÓW 

 

 

Odżywcze i pyszne batony Natural Balance zawierają 
składniki pochodzenia naturalnego, w tym wysokiej 
jakości białko mleka i błonnik pokarmowy.

Głód kusi cię, by sięgnąć po coś 
słodkiego… Ale nie wygra, gdy masz 
pod ręką zdrowszą słodycz. Wrzuć 
batonik Natural Balance do torebki, 

trzymaj go na biurku lub w innym łatwo 
dostępnym miejscu i ciesz się jego 

smakiem bez poczucia winy!

Postanowienie: 
Nie ulegnę słodkiej 

pokusie

Spotkania towarzyskie mogą 
zrujnować nasze postanowienia 

dotyczące zdrowszego odżywiania. 
Spodziewasz się gości? Pokrój batony 
Natural Balance na mniejsze kawałki 

i podaj je z owocami - taka przekąska 
wszystkim będzie smakować!

Białko serwatkowe wysokiej jakości
• Dostarcza 10,5-10,7 g białka* (w jednym batonie)  

z mleka, w tym wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów
4 źródła błonnika, w tym prebiotycznego
• Dostarcza 5,6-5,8 g błonnika pokarmowego* (w jednym 

batonie) z cykorii (fruktooligosacharydy), polidekstrozy, 
ryżu pełnoziarnistego, owoców jagodowych i kakao*

• Dostarcza błonnika rozpuszczalnego 
i nierozpuszczalnego, w tym prebiotycznego

* Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności
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Szerokie spektrum niezbędnych składników odżywczych dostosowanych do 
potrzeb kobiet i mężczyzn - wspiera metabolizm, poziom energii, odporność, 
zdrowie skóry i ogólne samopoczucie.

Postanowienie: 
Posłucham  

swojego ciała

Prowadzenie zdrowego stylu życia 
wymaga dobrej organizacji i pamiętania  
o wielu sprawach. Nie zawsze jesteśmy  

w stanie wszystko kontrolować – dotyczy  
to również tego, co jemy. Pozwól sobie 

pomóc! Suplementy diety będą wspierać 
twój organizm, zapewniając mu  
niezbędne składniki odżywcze.

WPROWADŹ DOBRE NAWYKI

W połączeniu ze zbilansowaną dietą, Multiwitaminy  
i minerały Wellness by Orfilame pomagają uzupełnić 
niedobory mikroelementów, natomiast wapń  
i witamina D są niezbędne dla utrzymania mocnych 
kości na wszystkich etapach życia.
Multiwitaminy i minerały dla kobiet i dla mężczyzn
• Bogate źródło witamin: A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, 

B6, B7, B12 oraz kwasu foliowego
• Wysoka zawartość minerałów: żelaza, cynku, 

miedzi, manganu, selenu, jodu, chromu  
i molibdenu

• Źródło wapnia i magnezu
• Do 100% RWS (referencyjnych wartości 

spożycia) 12 witamin i 10 składników mineralnych.

Wapń pochodzenia morskiego i witamina D
• Źródło w 100% biodostępnego wapnia, 

unikalnego kompleksu mineralnego 
zawierającego ponad 70 pierwiastków 
śladowych. Aquamin TG™ pozyskiwany jest  
w zrównoważony sposób z czerwonych  
alg rosnących w czystych, nieskażonych 
wodach Islandii.

• Badania kliniczne dowodzą, że witamina D 
zapewnia optymalne wchłanianie, 
wykorzystanie i poziom zawartości wapnia.

Lepsza biodostępność  
- unikalny skład AquaminTM 
sprawia, że   jest on łatwiej 
wchłaniany i wykorzystywany 
przez organizm.

  Multiwitaminy  
i minerały dla kobiet
60 tabletek. 63,6 g. 
1209,12/kg

29704   76,90 

  Multiwitaminy  
i minerały dla 
mężczyzn
60 tabletek. 63,6 g. 
1209,12/kg

29703   76,90 

  Wapń pochodzenia 
morskiego i witamina D
30 tabletek. 45 g. 2,33/szt.

31766   69,90 
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  29695 Zupa szparagowa Natural Balance 
21 porcji. 420 g. 340,24/kg 142,90   29694 Zupa 
pomidorowa z bazylią Natural Balance 21 porcji. 
420 g. 340,24/kg 142,90   36169 Koktajl 
proteinowy 378 g. 378,04/kg 142,90

  29690 Koktajl Natural Balance o smaku 
waniliowym 21 porcji. 378 g. 378,04/kg 142,90  

 29691 Koktajl Natural Balance o smaku 
czekoladowym 21 porcji. 378 g. 378,04/kg 142,90  

 29689 Koktajl Natural Balance o smaku 
truskawkowym 21 porcji. 378 g. 378,04/kg 142,90  

 45381 Szejker Wellness Materiał: PE, PP, stal 
nierdzewna. Nie zawiera BPA. Wymiary: 220 x 95 mm. 
600 ml. 39,90 31,99

*Z wyłączeniem szejkera

Co czwarte opakowanie produktu 
pokazanego poniżej za 1% ceny!* 

WYGLĄDAJ PIĘKNIE

*W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Partnera Oriflame 

* W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Partnera Oriflame 

  Kompleks 
odżywczy do włosów 
i paznokci
42 tabletki. 29,4 g. 
3055,93/kg

29706   89,90 

  Napój w proszku Aqua Glow
15 szt. 7,33/szt.

32557   109,90 

Co czwarte opakowanie Kompleksu 
odżywczego do włosów i paznokci 
lub Napoju Aqua Glow za 1% ceny!*

 

 

Kompleks odżywczy do włosów i paznokci został 
opracowany z myślą o problemach z włosami  
i paznokciami. Wspiera ich prawidłową pielęgnację, dzięki 
czemu paznokcie są mocne, a włosy lśnią zdrowiem.

• Wysoka zawartość witaminy C
• Wysoka zawartość żelaza
• Źródło cynku
• Źródło selenu

  31750 Napój z błonnikiem prebiotycznym 
412,67/kg 61,90   38882 WellBiotyk L. 
plantarum 299V™ 12,8 g 11710,94/kg 149,90  

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

 
 

 

 

     

 
 

 

Wszyscy to słyszeliśmy: twoje ciało jest twoją świątynią. 
Jeśli się o nie zatroszczysz, będziesz wyglądać i czuć 

się wspaniale. Czynniki takie jak dieta, jakość snu i stres 
mogą wpływać na wygląd naszej skóry, włosów 
i paznokci. Okaż im więc choć odrobinę miłości!

Postanowienie: 
Zadbam o swój wygląd

• Technologia CeramosidesTM wspiera barierę skórną  
i pomaga zatrzymać wilgoć - nie tylko w skórze twarzy, 
ale całego ciała!

• Ekstrakt z borówki brusznicy zawiera korzystnie 
działające przeciwutleniacze, które pomagają chronić 
komórki przed powodującymi przedwczesne starzenie 
wolnymi rodnikami.

• Witaminy C i B3 przyczyniają się do prawidłowej 
produkcji kolagenu, a tym samym odpowieniedniego 
funkcjonowania skóry.

Aqua Glow to kombinacja różnych składników 
odżywczych, przyczyniających się do prawidłowej 
produkcji kolagenu, a tym samym poprawiających wygląd 
skóry od wewnątrz. W wygodnej w stosowaniu formie 
napoju w proszku o smaku jagodowym!
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  Zestaw Kontrola wagi Vanilla
525 g 978,29/kg

45117   513,60 

  Zestaw energia 
i odżywienie dla 
niej (czekolada)
525 g 582,48/kg

45132   305,80 

  Energia  
i odżywienie - dla 
niego (wanilia)
525 g 582,48/kg

45128   305,80 

  Zestaw kontrola wagi wanilia 
i czekolada 
525 g 978,29/kg

45118   513,60 

  Energia i odżywienie dla niej 
- wanilia 
525 g 582,48/kg

45129   305,80 

lub

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA 
POMOCĄ 
APLIKACJI 

ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ 

WIĘCEJ 

278,80 

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

29690

  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479

  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

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

29690
  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479

  Zupa szparagowa 
Natural Balance
21 porcji. 420 g. 

29695

  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

421,70 

  Zestaw WellnessLife+ Zdrowie 
dla kobiet
Na 21 dni. 

28487

  Zestaw WellnessLife+ Zdrowie 
dla mężczyzn
Na 21 dni. 

28488

  Zestaw WellnessLife+ Sylwetka 
dla kobiet
Na 21 dni. 

28489

  Zestaw WellnessLife+ Sylwetka 
dla mężczyzn
Na 21 dni. 

28491

lub

Zawiera SuperShake w wybranym przez ciebie smaku oraz WellnessPack dla kobiet lub dla mężczyzn. 

Zawiera 2 opakowania SuperShake w wybranych przez ciebie smakach, 
Astaksantynę i ekstrakt z borówek oraz Omega 3.

NOWOŚĆ! 

NOWOŚĆ! 

  Zestaw energia 
i odżywienie dla 
niego (czekolada)
525 g 582,48/kg

45131   305,80 

 

 

 

 

  Zestaw kontrola wagi czekolada
525 g 978,29/kg

45119   513,60 

 

 
 

* W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Partnera Oriflame 

Co czwarty zestaw za 1% ceny!*

Zdrowie i dobre samopoczucie

* W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Partnera Oriflame 

Co czwarty zestaw za 1% ceny!*

Życie w stylu fit

SuperShake zapewnia 
zbilansowany posiłek, dzięki 
któremu możesz kontrolować 
kalorie, natomiast WellnessPack, 
zawierający Astaksantynę, 
Multiwitaminy i minerały oraz 
Omega 3 to wygodny sposób na 
codzienne wsparcie żywieniowe. 
 

* W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Partnera Oriflame 

Co czwarty zestaw za 1% ceny!*

Zestaw Energia i Odżywianie

SuperShake zapewnia zbilansowany 
posiłek, dzięki któremu możesz 
kontrolować kalorie i jednocześnie 
otrzymujesz wszystkie potrzebne 
składniki odżywcze, natomiast 
Astaksantyna pomaga zwalczać 
szkodliwy stres oksydacyjny,  
a Omega 3 dostarcza niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe.

* W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Partnera Oriflame 

Co czwarty zestaw za 1% ceny!*

Zestaw Kontrola Wagi
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  Astaksantyna i ekstrakt 
z borówek
Na 1 miesiąc stosowania. 
2,33/szt.

29688   93,90

  Kremowy żel pod prysznic 
Milk&Honey
250 ml 59,96/l

35960   24,90

14,99 

Zanurz 
swoją skórę 

w zmysłowym 
luksusie

Teraz twój ulubiony krem   pod prysznic 
jest jeszcze bardziej luksusowy 

- ma więcej składników nawilżających 
i cudownie pieści skórę... 

PI
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A
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EKSTRAKTY POZYSKANE 
ORGANICZNIE 

Rozpieszczająca włosy  
mieszanka składników

MLEKO: bogate w składniki 
odżywcze, pomaga nawilżać  
i zmiękczać włosy już podczas 

ich mycia.

MIÓD: zawiera cukry, które 
zmiękczają, wygładzają i pielęgnują 

włosy. Minerały i witaminy 
przywracają włosom blask.

GŁÓWNY SKŁADNIK 

Nawilża i zmiękcza skórę 
podczas mycia oraz nadaje 
jej cudowny zapach.

69,99

Postanowienie: Zapewnię swojemu ciału 
ochronę antyoksydacyjną
Przeciwutleniacze potrafią chronić zdrowe 
komórki przed uszkodzeniami oksydacyjnymi 
powodowanymi przez szkodliwe wolne rodniki. 
Wolne rodniki są generowane przez wiele 
różnych czynników, takich jak niezdrowa dieta, 
dym tytoniowy, ekspozycja na promieniowanie 
UV i zanieczyszczenia powietrza.

WPROWADŹ DOBRE NAWYKI

Astaksantyna i ekstrakt z borówek 
pomaga zwalczać stres oksydacyjny 
spowodowany nadmierną ekspozycją 
na szkodliwe wolne rodniki. Jak? 
Zapewniając naszym komórkom 
ochronę antyoksydacyjną od 
wewnątrz.

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME,  

BY OBEJRZEĆ FILM 
O MILK&HONEY

250 ml
Astaksantyna
• Uprawiana naturalnie
• Unikalna struktura 

molekularna sprawia, 
że astaksantyna 
przenika całą błonę 
komórkową, 
zapewniając ochronę 
antyoksydacyjną od 
wewnątrz.

Ekstrakt z borówki czarnej
• Zawiera różne rodzaje 

antyoksydantów, 
między innymi 
antocyjany.

• Źródło witaminy C
• Źródło witaminy E



NOWOŚĆ! 
NOWOŚĆ! 

EDYCJA LIMITOWANA 
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Zanurz się w cudownych chwilach

  Żel pod prysznic 
Scents&Moments Sweet Dreams
250 ml 47,96/l

39389   15,90

11,99 

  Mydło Scents&Moments 
Sweet Dreams
90 g 44,33/kg

39391   5,90

3,99 

  Żel pod prysznic 
Scents&Moments Soft Cuddles
250 ml 47,96/l

39393   15,90

11,99 

  Mydło Scents&Moments 
Soft Cuddles
90 g 44,33/kg

39397   5,90

3,99 

  Żel pod prysznic 
Scents&Moments 
Paradise Sunrise
250 ml 47,96/l

39426   15,90

11,99 

  Mydło Scents&Moments 
Paradise Sunrise
90 g 44,33/kg

39428   5,90

3,99 
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  Zestaw ręczników Sandstone
Stylowy komplet dwóch ręczników w uspokajającym kolorze piaskowca. 
Wykonane z miękkiej i chłonnej 100% bawełny i owinięte piękną satynową 
kokardą. Wymiary: 65 x 125 cm oraz 30 x 50 cm. Materiał: 100% bawełna. 

44591

59,99 

Stylowe oblicze miękkości

•  Praktyczne i stylowe

•  100% bawełna

•    Chłonne i miękkie

Zmień swój codzienny rytuał w niezapomniane chwile. Scents&Moments to zachwycające zapachy, 
które sprawią, że kąpiel i prysznic będą najlepszą częścią dnia.

P I E L Ę G N U J Ą C EP O B U D Z A J Ą C E

Ciesz się najbardziej 
przytulnymi chwilami, jakie 

można sobie wyobrazić dzięki 
delikatnemu zapachowi 

kwiatów migdałowca.

Poczuj się jak w raju dzięki 
podnoszącemu na duchu 

i egzotycznemu zapachowi 
owoców cytrusowych.

Ciesz się głębokim relaksem 
dzięki kojącemu zapachowi 

lawendy.

R E L A K S U J Ą C E

 

 

 

 

 

 



!
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  Mleczko 
oczyszczające skórę 
pod pieluchą Baby O
150 ml 232,67/l

35776   34,90 

  Balsam 
wielofunkcyjny dla 
dzieci Baby O
75 ml 332,00/l

35772   24,90 

  Krem pod pieluszkę 
Baby O
75 ml 332,00/l

35774   24,90 

  Olejek do ciała 
i skóry głowy dla 
dzieci Baby O
150 ml 232,67/l

35773   34,90 

Pielęgnacja dziecka - tak 
dobra, jak tego chce natura

OD 1. DNIA ŻYCIA

skóra wrażliwa

Formuły produktów 
Baby O nie zawierają 

parabenów, fenoksyetanolu 
i środków uwalniających 

formaldehyd
.

95% 
SKŁADNIKÓW 

NATURALNEGO 
POCHODZENIA

SK
IN

 H

EALTH ALLIAN
C

E

ZATWIERDZONE 
PRZEZ PEDIATRÓW

  Żel do mycia ciała 
i włosów dla dzieci 
Baby O
200 ml 124,50/l

35775

24,90 

•  Uroczy króliczek 
dla dodatkowego 
komfortu

•  Miękki, przytulny 
materiał

•  Zapakowany  
w pudełko idealne 
na prezent
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  Kocyk Baby O 
Comfort
Materiał: poliester 
Wymiary: 30 x 30 cm 
Prać z podobnymi kolorami 

42348

29,99 

Nie powoduje łzawienia 

Łagodnie oczyszcza 
ciało i włosy

  Szczoteczka do zębów 
Optifresh All In One 
Sensitive - miękka

42450   13,90

6,99 

  Pasta do zębów 
Optifresh Maximum Fresh
100 ml 109,90/l

44952   17,90

10,99 

  Pasta do zębów dla 
dzieci Optifresh o smaku 
truskawkowym
50 ml 159,80/l

44954   14,90

7,99 

  Szczoteczka do zębów 
Optifresh Kids miękka 
- niebieska

40877   13,90

6,99 

  Szczoteczka do zębów 
Optifresh Kids miękka 
- różowa

42453   13,90

6,99 

Jasny uśmiech 
dla całej rodziny

Kluczem do zdrowia jamy ustnej 
i zębów jest ustalenie właściwej 
rutyny higieny jamy ustnej. Dzięki 

szerokiemu wyborowi szczoteczek 
do zębów i past do zębów, które 
pomagają chronić zęby, język, 

policzki i dziąsła, linia Optifresh jest 
idealna dla wszystkich członków 

twojej rodziny.

Z powierzchnią do 
czyszczenia 

języka

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU 

 

 

 

   

EDYCJA 
LIMITOWANA 
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  Mydełko z wodą kokosową 
i melonem Love Nature
75 g 92,00/kg

34092   6,90 

  Żel pod prysznic z wodą kokosową 
i melonem Love Nature
500 ml 69,80/l

35947   34,90 

  Odświeżający żel pod oczy 
Love Nature z organicznym aloesem 
i wodą kokosową
15 ml 1326,67/l

35590   19,90 

Chłodzi i odświeża

Nawilża 
i zmiękcza skórę

Usuwa oznaki 
zmęczenia

Pamiętaj, że najlepsze 
prezenty to takie, które 
wyrażają twoją miłości. 

Obsyp bliskich 
upominkami, dzięki 
którym poczują się 

szczęśliwi i zadbani.

Ożywia dzięki 
zawartości naturalnej 
wody kokosowej 
i melona

Skóra jest oczyszczona  
i odświeżona po  

każdym użyciu

Smakołyki dla ciała
Zamknij oczy i poczuj, jak woda kokosowa  

i melon oczyszczają oraz odżywiają  
twoją skórę.

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ 

  Wygładzający scrub do 
ciała Milk & Honey Gold
200 ml 159,50/l

31601   31,90 

  Zmiękczające mydełko 
Milk & Honey Gold
75 g 105,33/kg

31604   7,90 

  Nawilżający krem do rąk 
Milk & Honey Gold
75 ml 198,67/l

31606   14,90 

ZESTAW 
3 PRODUKTÓW 

mydło + scrub + krem   do rąk 

29,99 
KOD ZESTAWU: 141993

ZESTAW 
3 PRODUKTÓW

 żel pod oczy + żel pod prysznic 
+ mydło 

24,99 
KOD ZESTAWU: 141992

Słodki zapach luksusu
Ciesz się cudownymi chwilami pielęgnacji dzięki 

połączonym odżywczym właściwościom 
organicznych ekstraktów z miodu i mleka.

Sprawia, że dłonie są 
cudownie miękkie i gładkie

Złuszcza 
i wygładza skórę

Ultrakremowe 
mydło 
oczyszczające
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Pomysły na 
WALENTYNKOWE 

PREZENTY
pielęgnacja ciała

++

+ +
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  Odświeżający płyn do 
higieny intymnej Feminelle
300 ml 59,97/l

34500   25,90

17,99 

  Antyperspiracyjny 
krem do stóp 
Feet Up Comfort
75 ml 159,87/l

32368   14,90

11,99 

  Obcinacz do paznokci 
Comfort XL
Wymiary: 81 x 15 mm. 
Materiał: stal węglowa. 

37554   16,90

8,99 

  Spray do stóp 
z arbuzem 
i ogórkiem Feet Up
150 ml 99,93/l

39524   27,90

14,99 

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

32643   32,90

21,99 

  Odświeżający krem 
do stóp Feet Up 
Comfort
75 ml 159,87/l

32644   14,90

11,99 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Activelle Extreme
150 ml 99,93/l

33147   22,90

14,99 
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Pielęgnacja intymna 

•  Zapewnia 
dodatkową, trwałą 
świeżość okolicom 
intymnym 

•  Z odświeżającą skórę 
czarną porzeczką  
i kwiatem lotosu 

Naturalne szwedzkie ekstrakty, kwas mlekowy i prebiotyk działają 
synergicznie, dzięki czemu produkty do higieny intymnej delikatnie 

oczyszczają, jednocześnie chroniąc mikrobiom.

Musujący zapach cytrusów 
Maksymalna ochrona nawet 

po aktywności fizycznej*

 72h

*Test konsumencki

DO

Świeżość, 
ochrona 
i świetne 

samopoczucie

  34498 Ochronny płyn do higieny intymnej 
Feminelle 300 ml 86,33/l 25,90   34499 Kojący 
płyn do higieny intymnej Feminelle z aloesem  
i malwą 300 ml 86,33/l 25,90   34501 Delikatny 
płyn do higieny intymnej dla nastolatek Feminelle 
300 ml 86,33/l 25,90   34504 Pielęgnacyjny 
krem myjący do higieny intymnej Feminelle 300 ml 
86,33/l 25,90

  33142 Dezodorant 
antyperspiracyjny Activelle 
Extreme 50 ml 298,00/l 14,90  

 33139 Dezodorant 
antyperspiracyjny Activelle 
Comfort 50 ml 298,00/l 14,90

Chcesz dać zmęczonym stopom 

chwilę błogiego relaksu? Nasza 

kolekcja Feet Up Comfort zapewnia 

wszystko, czego potrzebujesz do 

szybkiego rytuału odnowy stóp.

  32371 Odżywiający krem do stóp 

Feet Up Comfort 150 ml 166,00/l 24,90 
 32372 Odświeżający spray do stóp 

Feet Up Comfort 150 ml 186,00/l 27,90 
 32369 Zmiękczający krem do stóp 

Feet Up Comfort 150 ml 166,00/l 24,90 
 34935 Nawilżająca maska do stóp na 

noc Feet Up Comfort 150 ml 166,00/l 24,90

Chłodzi 
i zmiękcza 
stopy
Dzięki szybkoschnącej 
formule i odświeżającemu 
zapachowi spray jest 
cudownie odżywczą 
ucztą dla stóp.

Krok ku idealnej 
pielęgnacji stóp

Błyskawicznie odświeża 
stopy. Odpowiedni także 

do wnętrza butów!

Natychmiast 
odświeża 
oraz utrzymuje 
suchość 
i świeżość stóp.

Odżywia skórę 
sprawiając, że 

jest miękka 
i elastyczna.

Zdrowe i zadbane stopy zapewnią lekkość i energię, 
dzięki której z uśmiechem przejdziesz każdy dzień. 
Wybierz relaksujące i regenerujące produkty do 
pielęgnacji stóp i dodaj je do 
swojej codziennej pielęgnacji.

 

 

 

 

  

   
   

 

 

 

 

EDYCJA 
LIMITOWANA 
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  Krem wygładzający na 
pękające pięty Feet Up 
Advanced
75 ml 186,53/l

33027   24,90

13,99 

Gdy już usuniesz zrogowacenia, 
za pomocą tarki pozbądź się 
suchej, szorstkiej skóry. Jeśli nie 
masz modzeli, możesz zacząć 
rytuał pielęgnacji stóp od 
użycia tarki (nie musisz 
stosować ścinacza).

SPOSÓB UŻYCIA 

  Złuszczający krem do stóp 
Feet Up Advanced
75 ml 186,53/l

33033   24,90

13,99 

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. 

Stosuj dwa razy dziennie, rano 
i wieczorem, najlepiej po kąpieli. 
Wmasuj w stopy, zwracając 
szczególną uwagę na pięty i inne 
miejsca o bardzo suchej skórze.

Zawiera intensywnie nawilżający 
mocznik, masło kakaowe, 
pantenol oraz odżywczą 
mieszankę Mineral4E.

SPOSÓB UŻYCIA 

PO 7 DNIACH** PRZED 

**Test kliniczny

  Tarka do stóp
Wymiary: 19 x 3,8 cm. 
Materiał: stal nierdzewna, 
50% PS z recyklingu. 

40778   17,90

12,99 

Krok 
Złuszczanie

Krok 
Nawilżanie 
i odżywianie

Krok 
Wygładzanie 
pilnikiem
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3 kroki do 
pięknych 

stóp
Przygotuj się na czyste 

orzeźwienie dla zmęczonych 
stóp i nóg! Odkryj jeszcze 

skuteczniejszą pielęgnację 
Feet Up Advanced 

i poczuj różnicę.

Rozpoczęcie pielęgnacji 
stóp od wygładzenia ich 
pilnikiem przygotuje skórę 
do lepszego wchłaniania 
składników produktów, 
których będziesz używać.

Ten krok sprawi, że twoja 
skóra będzie w pełni 
gotowa do aplikacji 
produktów nawilżających.

Zakończ rytuał odżywczym 
masażem kremem 
nawilżającym, który 
zapewni miękkość 
i gładkość stóp.
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UŻYWANIE APLIKACJI JEST NIEZWYKLE ŁATWE: 

Zakochaj się 
w wyjątkowych 

ofertach

Wspólnie celebrujmy 55 lat Oriflame

55 ofert przez cały 
rok - co tydzień!
ŚLEDŹ NAS ONLINE I ODKRYWAJ NOWE 
OFERTY CO TYDZIEŃ PRZEZ CAŁY ROK!

Zeskanuj całą stronę za pomocą aplikacji Oriflame

pl.oriflame.com/55-anniversary-weekly-offers

Gdy skaner 
zidentyfikuje stronę, 
dowiesz się więcej 
o produkcie. 

Pobierz aplikację 
Oriflame z:

Szukaj ikon skanowania 
na stronach katalogu. 
Przytrzymaj telefon nad 
stroną i zeskanuj ją całą 
za pomocą aplikacji.

LUB

pl.oriflame.com/online-exclusive

Zeskanuj całą stronę za pomocą 
aplikacji Oriflame

LUB

ZESKANUJ JEDNĄ 
STRONĘ KATALOGU

Do

60%
taniej

TYLKO 
ONLINE!



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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TERAZ ZA JEDYNE 

49,99

Dla wszystkich 
typów cery 40+ 

Zawsze nakładaj krem   na noc 
okrężnymi ruchami ku górze, 

aby przeciwdziałać grawitacji 
i utracie jędrności. 

Aplikuj krem   również na 
szyję, ponieważ skóra 

w tym miejscu jest bardzo 
cienka i podatna na 

tworzenie się zmarszczek.

PIĘKNA RADA! 

  Płyn micelarny Diamond Cellular
Luksusowy preparat oczyszczający, tonik i płyn do 
demakijażu w jednym! Oczyszcza skórę bez korzystania 
z wody. 200 ml 239,50/l

21339   47,90 

  Krem odżywczy na noc Diamond Cellular
Intensywna kuracja wspomaga regenerację skóry i nadaje 
jej promienny wygląd. Stosuj codziennie, na noc. 
30 ml 3496,67/l

18437   104,90 

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

MONITORING 
EKOETYCZNY 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

ODPOWIEDZIALNY 
ROZWÓJ

NAJWYŻSZE STANDARDY 
BEZPIECZEŃSTWA
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RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI 
W naszym Instytucie Badań Skóry nasi naukowcy 
oceniają bioaktywne ekstrakty roślinne 
i opracowują innowacyjne technologie 
kosmetyczne. Wiele z naszych przyszłych 
produktów premium rozpoczyna swoją podróż 
właśnie tutaj!

RAZEM KU 
PRZYSZŁOŚCI

  Przeciwstarzeniowy 
krem Diamond Cellular
Diamond Elixir™ dodaje skórze 
blasku, a kompleks Eternal 
Beauty przedłuża życie 
komórek. Pigmenty odbijające 
światło błyskawicznie 
rozświetlają cerę. 
50 ml 999,80/l

13659   104,90

 

 

 

Pełna blasku, 
bardziej promienna cera

Pozbądź się ziemistego kolorytu cery i odzyskaj jej naturalną promienność! Wypróbuj znakomitą formułę 
z pudrem diamentowym, białą truflą i aktywnym składnikiem rozświetlającym, która pomaga zredukować nierówności 

pigmentacyjne, wygładzić zmarszczki i unieść owal twarzy, jednocześnie nadając skórze młodzieńczy blask.

78% 
potwierdza 

– skóra jest 
widocznie 

rozjaśniona*
*Testy konsumenckie 

PŁYN MICELARNY

KREM NA NOC



WIDOCZNIE BARDZIEJ 
NAPIĘTA I JĘDRNA SKÓRA

ZMNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ 
CELLULITU W CIĄGU 14 DNI*

!

100 101

Kofeina, lotos i aplikator w formie 
masażera stymulują spalanie 
tłuszczu, a skóra zyskuje gładkość 
i lepszy wygląd.

*Ocena konsumencka w grupie 64 kobiet

  Ujędrniający balsam do ciała 
Optimals z peptydami roślinnymi
250 ml 151,60/l

31314   37,90 

  Antycellulitowy żel do ciała 
Optimals z kofeiną i ekstraktem 
z liści lotosu
150 ml 306,00/l

31317   45,90 

NAPINA SKÓRĘ 
BRZUCHA 
I BIUSTU

Tonizuje, napina i ujędrnia skórę, 
jednocześnie udoskonalając jej 
powierzchnię i nawilżenie.

  Żel do brzucha i biustu Optimals Body
Żel efektywnie poprawiający wygląd brzucha 
i biustu. Wygładza, ujędrnia i napina skórę 
oraz pomaga chronić ją przed dalszą utratą 
elastyczności. Z kompleksem TargetShape. 
125 ml 159,92/l

31983   39,90

19,99 

WYPRÓBUJ KOSMETYKI 
DO PIELĘGNACJI 
CIAŁA OPTIMALS, 
które łączą to, co najlepsze w nauce i naturze 
i ciesz się zaskakującymi efektami! 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

KOFEINA 
Ekstrakty z kofeiny poprawiają 

mikrokrążenie krwi, pomagając 
w ten sposób redukować cellulit 

praz wygładzać i ujędrniać skórę.

•  Pomaga chronić skórę  
przed dalszą utratą 
elastyczności

•  Napina, wygładza  
i uelastycznia  
okolice brzucha i biustu

•  Z kompleksem  
TargetShape

  Krem oczyszczający Optimals
150 ml 119,93/l

42609   29,90

17,99 

  Krem pod oczy 
Optimals Age Revive
15 ml 1466,00/l

42550   40,90

21,99 

  Odżywcza maseczka w płachcie 
Optimals
26 ml 653,46/l

35917   21,90

16,99 

  42548 Krem na dzień 
Optimals Age Revive SPF 15 
50 ml 45,90   42549 Krem 
na noc Optimals Age Revive 
50 ml 45,90   42551 Serum 
Optimals Age Revive 30 ml 
52,90

KREM POD OCZY 
Błyskawicznie 

chłodzi, rozjaśnia, 
zmniejsza obrzęki 

i cienie pod oczami 
dzięki poprawiającej 

mikrokrążenie 
escynie.

ODPOWIEDNIE ODŻYWIENIE SKÓRY: 

JAŚNIEJSZE 
SPOJRZENIE

Oznaki 
przedwczesnego 

starzenia

35+ 
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OSTATNI RAZ 
W KATALOGU 

KREMOWA 
FORMUŁA 

głęboko i zarazem 
delikatnie oczyszcza, 

łagodzi i zmiękcza skórę

BOGATA W SKŁADNIKI ODŻYWCZE 
MASECZKA DO TWARZY rozjaśnia,  
ujędrnia i energetyzuje skórę

 
 

 

 

 

 

 

EDYCJA 
LIMITOWANA 

Nałóż na czystą, suchą 
skórę na 15-20 minut. 
Następnie delikatnie 

zdejmij i wklep nadmiar 
serum w twarz i szyję aż do 
wchłonięcia. Nie spłukuj. 

Po użyciu wyrzuć 
do kosza na śmieci.

 

 

PIELĘGNACJA CERY OPTIMALSOPTIMALS DO CIAŁA

SPOSÓB UŻYCIA 
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ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 

• POMAGA ZMINIMALIZOWAĆ 
widoczność porów i innych 

niedoskonałości

• STYMULUJE ODNOWĘ skóry, 
usuwając martwy naskórek

•  Uspokaja skórę i łagodzi jej 
dyskomfort JUŻ W 10 MINUT!*

•  Skóra natychmiast wygląda 
promiennie i zdrowo* 
97% POTWIERDZAMALINA

KWAS HIALURONOWY

  Nawilżająca maseczka do twarzy 
Optimals
50 ml 798,00/l

42616   39,90 

  Scrub do twarzy Optimals
75 ml 398,67/l

42614   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.

  Oczyszczająca 
maseczka i scrub 
2 w 1 Love Nature 
z organicznym drzewem 
herbacianym i limonką
75 ml 292,00/l

35576   21,90 

  Matujący balsam 
Love Nature z organicznym 
drzewem herbacianym 
i limonką
50 ml 418,00/l

34845   20,90 

  Oczyszczający tonik 
Love Nature z organicznym 
drzewem herbacianym 
i limonką
150 ml 132,67/l

34843   19,90 
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MASKA I SCRUB 2 W 1 
przeznaczony do rewitalizacji 

zmęczonej, matowej skóry

BALSAM 
DO TWARZY 

pomaga 
oczyszczać skórę 

i zmniejszać 
nieestetyczny 

połysk

TONIK 
pomaga minimalizować 

widoczność porów

ZESTAW 
2 PRODUKTÓW

nawilżająca maseczka + scrub

 27,99 
KOD ZESTAWU: 141998

ZESTAW 
2 PRODUKTÓW

balsam matujący + maseczka 
i scrub  + tonik

24,99 
KOD ZESTAWU: 141999

Moc nawilżenia 
dla skóry

Dziel się miłością 
do matowej cery

piękna cera

Okazywanie miłości 
sobie lub bliskim może 

przybierać różne formy. 
Co powiesz na pomoc  

w uzyskaniu zdrowo 
wyglądającej i wolnej 

od niedoskonałości 
cery?

 

 

 

 

 

ORGANICZNE DRZEWO 
HERBACIANE I LIMONKA

Nawilżająca maseczka do twarzy

Złuszczający scrub do twarzy

POMYSŁY NA 
WALENTYNKOWE 

PREZENTY 

+

+ +

*T
es
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•  Pomaga wygładzać 
drobne zmarszczki

• Pomaga oczyszczać 
skórę

6,99

  35427 Nadająca promienność maseczka do 
twarzy Love Nature 10 ml 699,00/l 11,90   35426 
Rewitalizująca maseczka do twarzy Love Nature 
10 ml 699,00/l 11,90   35428 Oczyszczająca 
maseczka do twarzy Love Nature 10 ml 699,00/l 11,90

  Nawilżające płatki z kiwi Love Nature
Nawilżające skórę płatki w zabawnym kształcie 
plastrów kiwi. Mogą być stosowane na twarz, 
szyję, dekolt, dłonie lub łokcie. Pełen witamin 
i przeciwutleniaczy organiczny ekstrakt z kiwi 
pomaga ożywić blask skóry. 8 szt. 1,75/szt.

41696   17,90

13,99 

Nasyć swoją skórę 
soczystą porcją nawilżenia!

• Wygładzają skórę i sprawiają, że jest  
ona promienna

• Nawilżenie dla skóry

• Pomagają zredukować drobne zmarszczki 
spowodowane przesuszeniem cery

  Odświeżająca maseczka i scrub 2 w 1 Love 
Nature z organicznym aloesem i wodą kokosową
75 ml 213,20/l

34822   21,90

15,99 

W KAŻDYM 
WIEKU 

DO CERY 
NORMALNEJ 

Witaj, 
szczęśliwsza skóro!

  Krem oczyszczający Love Nature 
z organicznym aloesem i wodą kokosową
125 ml 103,92/l

34819   19,90

12,99 

GŁÓWNY SKŁADNIK 

Aloes jest niezrównany w utrzymywaniu  
wilgoci w skórze, a woda kokosowa nawilża 

i odświeża niczym morska bryza.

ORGANICZNY ALOES 
I WODA KOKOSOWA

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

32635   4,90

2,49 

  Rewitalizująca maseczka  
do twarzy Love Nature
24 ml 416,25/l

42134   15,90

9,99 

ŁOPIAN
Bogaty w garbniki 

roślinne, nawilżający 
ekstrakt z łopianu 

głęboko oczyszcza tłustą 
skórę oraz przywraca 

jej równowagę.

•  Sprawia, że cera jest 
bardziej promienna

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.

Potrójna radość  
dla twojej cery

Nałóż wszystkie 8 płatków na czystą, 
suchą skórę. Unikaj kontaktu z oczami. 

Pozostaw na 10 minut, a następnie zdejmij 
i wyrzuć do kosza na śmieci. Nie spłukuj. 

Płatki można nakładać na twarz, 
 szyję, dekolt, dłonie i łokcie.

SPOSÓB UŻYCIA 

  34820 Odświeżający 
tonik Love Nature 
z organicznym aloesem 
i wodą kokosową 150 ml 
132,67/l 19,90   34821 
Nawilżający krem do 
twarzy Love Nature 
z organicznym aloesem 
i wodą kokosową 50 ml 
418,00/l 20,90

ORGANICZNY EKSTRAKT
 Z KIWI tryska owocowym dobrem 
dla skóry. Pełen jest witamin i silnych 
antyoksydantów, które skutecznie 

neutralizują wolne rodniki  
i pomagają przywrócić cerze 

świeżość i blask.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

NOWOŚĆ! 

8 SZTUK

KAŻDA MASECZKA DO TWARZY ZA
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* Test konsumencki z udziałem 66 
kobiet i mężczyzn

• Głęboko oczyszcza skórę  

93% potwierdza*

• Skutecznie oczyszcza skórę,  
nie wysuszając jej przy tym

• Redukuje zaczerwienienia 
związane z wypryskami  

84% potwierdza*

• Odblokowuje  
i minimalizuje pory

KROK 1: 
1. Trzymaj pęsetę między kciukiem a palcem 
wskazującym, drugą ręką naciągając skórę. 

2. Umieść płaską część końcówki 
równolegle do powierzchni skóry, trzymając 

końcówki skierowane na zewnątrz po obu 
stronach zaskórnika.

KROK 2: 
1. Lekko dociśnij, a gdy zaskórnik wypłynie, 

zaciśnij narzędzie wokół niego i obróć. 
2. Unieś zakrzywioną końcówkę do góry, 

by usunąć zaskórnik. 
3. Dokładnie oczyść skórę po użyciu.

SPOSÓB UŻYCIA 
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  41676 Żel SOS na wypryski Pure Skin 
6 ml 4150,00/l 24,90   41675 
Wygładzający scrub do twarzy 
Pure Skin 75 ml 332,00/l 24,90  

 41673 Matujacy balsam Pure Skin 
50 ml 498,00/l 24,90

  Oczyszczający tonik 
Pure Skin
150 ml 106,60/l

41672   24,90

15,99 

  Żel do mycia twarzy 
Pure Skin
150 ml 106,60/l

41671   24,90

15,99 

  Pęseta do usuwania 
zaskórników Advanced
Stal nierdzewna. 9 cm. 

42464   14,90

11,99 

W KAŻDYM WIEKU Dla wszystkich 
typów cery 

Prosty sposób na 
piękną skórę 

Potrójne działanie: 
nawilża, odżywia i chroni

Wierzymy, że proste rzeczy mogą mieć ogromny wpływ na twoją skórę. 
Właśnie dlatego stworzyliśmy kolekcję Essentials - stanowiącą 

podstawę codziennej pielęgnacji, dzięki której twoja skóra będzie 
wyglądać świetnie, a ty będziesz czuć się znakomicie każdego dnia.
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  35764 Żel do mycia twarzy Essentials 150 ml 99,33/l 14,90   35767  Krem do twarzy i ciała Essentials 
150 ml 146,00/l 21,90   35766 Balsam do ust Essentials 4,5 g 2866,67/kg 12,90

  Krem do twarzy Essentials
75 ml 119,87/l

42027   15,90

8,99 
  Maseczka do twarzy Essentials
10 ml 249,00/l

35765   3,90

2,49 

Δ1Test kliniczny. Maseczka do twarzy Essentials  
po pierwszym użyciu. Warstwa rogowa naskórka. 

Utrzymuje nawilżenie skóry 
do 24 godzinΔ1 

Do cery tłustej ze skłonnością do wyprysków

PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

ER
Y 

Glukonolakton (PHA) 
usuwa martwe komórki 
naskórka oraz redukuje 

wypryski

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME 

I WYPRÓBUJ 
PIELĘGNACJĘ DLA 

SKÓRY ZE 
SKŁONNOŚCIĄ 

DO WYPRYSKÓW
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Olejek z pestek 
borówki 

nawilża, odżywia 
i pielęgnuje suchą skórę.

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.

PI
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N
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Uwielbiany przez miliony krem Tender Care słynie  
z właściwości odżywczych. Wybierz swój wariant naszego 

kultowego produktu i wykorzystaj jego antyoksydacyjną  
oraz pielęgnującą moc, by odżywić usta i skórę.

KUP 1
dowolny Tender Care 

za jedyne

10,99

KUP 2 
dowolne Tender Care 

za jedyne

8,99 
każdy

KUP 3 
dowolne Tender Care 

za jedyne

7,99 

każdy
  30861 Krem uniwersalny Tender Care – róża 15 ml 732,67/l 19,90   34042 Krem 
uniwersalny Tender Care z organicznym olejkiem z pestek granatu 15 ml 732,67/l 
19,90   33445 Krem uniwersalny Tender Care z olejkiem z nasion borówki  15 ml 
732,67/l 19,90

 

 

 

Składniki czule 
pielęgnujące skórę

Organiczny olejek 
z pestek granatu 
koi skórę i chroni ją przed 

szkodliwymi wolnymi 
rodnikami.

Olejek różany 
przywraca nawilżenie oraz 

zmiękcza i chroni suchą skórę.

SPOSÓB UŻYCIA 
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TESTED

110 111

Nowy poziom oczyszczania

BESTSELLER 

Jeśli chcesz poznać więcej opinii, odwiedź naszą stronę 
internetową i śledź nas w mediach społecznościowych! 

  Oczyszczający olejek do twarzy NovAge
Odżywczy olejek oczyszczający, który eliminuje 
nadmiar sebum, produkty na bazie oleju, makijaż, 
także wodoodporny i inne zanieczyszczenia. Nadaje 
skórze gładkość, świeżość i nawilżenie. Z naturalnym 
olejkiem z wiesiołka. Bez barwników, substancji 
zapachowych i olejów mineralnych. Testowany 
oftalmologicznie i w badaniach konsumenckich. 
Wmasuj w skórę i spłucz ciepłą wodą. 
150 ml 266,60/l

38828   59,90

39,99 

Uwielbiam go! Nie jestem fanką olejków oczyszczających, ponieważ mam po nich wypryski, 
ale ten jest niesamowity. Rozpuszcza makijaż, w tym tusz do rzęs, a cera jest po nim rewelacyjna. 

Po oczyszczaniu stosuję krem   pod oczy, serum i krem do twarzy. Daj mu szansę, warto!

TESTOWANY 
OKULISTYCZNIE 

Skutecznie usuwa 
tłuste zanieczyszczenia.

Bez barwników, substancji 
zapachowych i olejów 
mineralnych. 

Rozprowadza się jak 
olejek, a pod wpływem 
wody zmienia się  
w łatwy do spłukiwania 
mleczny balsam.

Po zastosowaniu skóra jest 
czysta, miękka, nawilżona 
i odświeżona.

*Test konsumencki 

Natychmiast usuwa 
zanieczyszczenia 
i nawet wodoodporny 
MAKIJAŻ 

96% potwierdza*

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME
 I OBEJRZYJ TUTORIAL 

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

42489   498,50

299,00 

OCZYSZCZANIE SUPERPIELĘGNACJA NAWILŻANIE OCZY

Rekomendowane 
dla wieku 

  33984 Żel oczyszczający NovAge Supreme 150 ml 439,33/l 65,90   33979 Krem pod oczy NovAge Ecollagen Wrinkle Power 15 ml 4860,00/l 
72,90   33980 Serum NovAge Ecollagen Wrinkle Power 30 ml 4163,33/l 124,90   42426 Krem na dzień NovAge Ecollagen Wrinkle Power  
SPF 35 50 ml 1499,80/l 109,90 74,99   33982 Krem na noc NovAge Ecollagen Wrinkle Power 50 ml 2198,00/l 109,90

Natychmiast redukuje zmarszczki aż do 49%Δ2

PROBLEMY SKÓRY: widoczne 
drobne linie i zmarszczki, 
przesuszenie cery.

30+ 

Δ2Klinicznie udowodniony, natychmiastowy pomiar wielkości zmarszczek, przy używaniu kosmetyków zestawu NovAge Ecollagen Wrinkle Power. 

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA 
TRI-PEPTIDE 

Opatentowana technologia Tri-Peptide 
zwiększa naturalną syntezę kolagenu  

w skórze, by wyraźnie korygować zmarszczki 
w miarę stosowania rytuału pielęgnacyjnego.

Wspieranie naturalnej 
struktury skóry

Dwie kluczowe substancje zapewniające cerze gładkość  
i jędrność to kolagen oraz kwas hialuronowy - obie 

naturalnie występują w skórze. Za prawidłową strukturę  
i jędrność odpowiada kolagen (włókna białkowe),  

a kwas hialuronowy (cząsteczki przyciągające wodę) 
tworzy wokół niego wspierającą poduszkę wilgoci.  

Z biegiem czasu substancje te naturalnie się degenerują, 
dlatego tak ważne jest dostarczanie ich skórze, 

zapobiegając tym samym pojawianiu się zmarszczek.
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KWAS HIALURONOWY O NISKIEJ 
MASIE CZĄSTECZKOWEJ 

Kwas hialuronowy o niskiej masie 
cząsteczkowej wypełnia zmarszczki od 

środka, natychmiast je wygładzając.

EKSTRAKT Z KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH SZAROTKI  

Ekstrakt z komórek macierzystych szarotki 
pomaga zapobiegać degradacji 
kolagenu i kwasu hialuronowego 

w skórze, by spowolnić jej starzenie się.

Więcej  
o tym etapie 
pielęgnacji  

na str. 116-117.
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  Zestaw NovAge 
Skinergise Ideal Perfection
Zestaw 5 pełnowymiarowych 
produktów. 49,80/szt.

42723   420,50

249,00 

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

31774   630,50

379,00 

  Zestaw NovAge 
Brilliance
Zestaw 5 pełnowymiarowych 
produktów. 65,80/szt.

44680   539,50

329,00 

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

44941   630,50

379,00 

PROBLEMY SKÓRY: 
głębokie zmarszczki, utrata gęstości  
i owalu twarzy.50+ 

Rekomendowane dla wieku 

Przywraca elstyczność 
dojrzałej skórze 
94% potwierdzaΔ1

Δ1 Test konsumencki z użyciem zestawu 
NovAge Time Restore

Rekomendowane

W KAŻDYM WIEKU 

Zmniejsza 
przebarwienia 
i wyrównuje koloryt 
cery już w 2 tygodnie*
*Test konsumencki

PROBLEMY SKÓRY: 
utrata jędrności i elastyczności.40+ 

Rekomendowane dla wieku 

Przywraca 40% 
utraconej elastyczności 
w zaledwie 4 tygodnie!Δ3

Δ3 Test kliniczny z użyciem pełnego zestawu 
Novage Ultimate Lift w porównaniu z samym 
produktem oczyszczającym i kremem na dzień

PROBLEMY SKÓRY: pierwsze 
oznaki starzenia, zmęczony wygląd.

Udoskonalona 
promienność skóry 
25xΔ2 

20+ 
Rekomendowane dla wieku 

Δ2 Test kliniczny, pełny rytuał 
pielęgnacyjny NovAge Skinergise,  
po 8 tygodniach stosowania 

Rozwiąż problemy skóry dzięki 
technologii energetyzującej na bazie 
tauryny oraz ekstraktowi z roślinnych 
komórek macierzystych açai.

Rozwiąż problemy skóry dzięki 
opatentowanym technologiom AspartoLift  
i Tri-Peptide oraz ekstraktowi z komórek 
macierzystych budlei.

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

  33984 Żel oczyszczający NovAge 
Supreme 150 ml 439,33/l 65,90   35746 
Krem pod oczy NovAge Brilliance 15 ml 
5260,00/l 78,90   34509 Serum 
NovAge Brilliance Infinite Luminosity 30 ml 
4663,33/l 139,90   35744 Krem na dzień 
NovAge Brilliance Infinite Luminosity 
SPF30 50 ml 1699,80/l 119,90 84,99 

  35745 Krem na noc NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 50 ml 2398,00/l 119,90

  33984 Żel oczyszczający NovAge 
Supreme 150 ml 439,33/l 65,90   34552 
Krem pod oczy NovAge Ultimate Lift 15 ml 
5326,67/l 79,90   34550 Serum 
NovAge Ultimate Lift 30 ml 5330,00/l 
159,90   34510 Krem na dzień NovAge 
Ultimate Lift SPF 15 50 ml 2198,00/l 154,90 
109,90   34549 Krem na noc NovAge 
Ultimate Lift 50 ml 3098,00/l 154,90

  33984 Żel oczyszczający NovAge 
Supreme 150 ml 439,33/l 65,90   32629 
Krem do okolic oczu i ust NovAge Time 
Restore 15 ml 5326,67/l 79,90   32630 
Serum regenerujące NovAge Time Restore 
30 ml 5330,00/l 159,90   32627 
Korygujący krem na dzień NovAge  
Time Restore SPF 15 50 ml 2198,00/l 154,90 
109,90   32628 Regenerujący krem na 
noc NovAge Time Restore 50 ml 3098,00/l 
154,90

  33984 Żel oczyszczający NovAge 
Supreme 150 ml 439,33/l 65,90 

  34515 Krem pod oczy NovAge 
Skinergise Ideal Perfection 15 ml 
4660,00/l 69,90   34517 Serum 
NovAge Skinergise Ideal Perfection 
30 ml 3330,00/l 99,90   34511 Krem 
na dzień NovAge Skinergise Ideal 
Perfection SPF 30 50 ml 1199,80/l 84,90 
59,99   35075 Krem na noc NovAge 
Skinergise Ideal Perfection 50 ml 
1698,00/l 84,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMY SKÓRY: przebarwienia, 
nierówny koloryt cery

N
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Rozwiąż problemy skóry dzięki technologii 
regulującej koloryt cery, ekstraktowi z roślinnych 
komórek macierzystych babki lancetowatej oraz 
strategii nawilżania Aqua-Bank.

◊Kremy na dzień i na noc
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Krem na dzień, obok kremu na noc, zapewnia 
skórze ostatnią warstwę składników aktywnych 
i nawilżenia. Jego zadaniem jest ochrona twojej 
cery przed agresorami w ciągu dnia, zapewnianie 
całodziennego odżywienia i odpowiadanie na 
specyficzne potrzeby skóry. Odpowiednio dobrany 
krem   na dzień sprawi, że poczujesz się świeżo 
i pięknie, dzięki czemu możesz stawić czoła 
każdemu wyzwaniu, jakie masz przed sobą. 
Zakończ poranny rytuał kremem na dzień, 
nakładając go za pomocą miękkiego pędzla.

  Korygujący krem na dzień 
NovAge Time Restore SPF 15
50 ml 2198,00/l

32627   154,90

109,90 

  Krem na dzień NovAge 
Ecollagen Wrinkle Power SPF 35
50 ml 1499,80/l

42426   109,90

74,99 

  Pędzel do kremów SkinPro
Długość: 18,5 cm. 

45275   27,90

17,99 

  Krem na dzień NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity SPF30
50 ml 1699,80/l

35744   119,90

84,99 

  Krem na dzień NovAge 
Skinergise Ideal Perfection 
SPF 30
50 ml 1199,80/l

34511   84,90

59,99 

  Krem na dzień NovAge 
Ultimate Lift SPF 15
50 ml 2198,00/l

34510   154,90

109,90 

NAWILŻANIE 

PROBLEMY SKÓRY: 
przebarwienia i hiperpigmentacja

PROBLEMY SKÓRY: 
utrata jędrności i elastyczności.

PROBLEMY SKÓRY: 
widoczne drobne linie 
i zmarszczki, przesuszenie cery.

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

PROBLEMY SKÓRY: 
pierwsze oznaki starzenia, 
zmęczony wygląd.

*1 Test konsumencki z użyciem kremu  
na dzień i na noc.

Zmarszczki są 
wygładzone*1

Wygładza głębokie 
zmarszczki 82%*1

*1 Test konsumencki z udziałem 71 kobiet 
stosujących krem   na dzień i na noc

Klinicznie 
potwierdzone, 
całodzienne 
nawilżenie skóryΔ3 

Δ3 Warstwa rogowa naskórka. Krem na 
dzień po pierwszym zastosowaniu.

Jaśniejsza cera  
o świetlistym,  
zdrowym kolorycie*
*Test konsumencki

Sprawia, że owal 
twarzy wygląda na 
udoskonalony*1

*1 Test konsumencki z udziałem  
77 kobiet w wieku 55-65, 
prowadzony przez ponad 6 tygodni  
z użyciem wszystkich kosmetyków 
zestawu NovAge Time Restore

Stosuj pędzel 
do delikatnego 
i równomiernego 
nakładania kremu 
nawilżającego

Znajdź swój 
krem   na dzień
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  Esencja tonizująca NovAge
Luksusowa, bogata i zarazem lekka formuła z silnie działającym prebiotycznym składnikiem aktywnym 
pochodzenia morskiego. Wzmacnia i rewitalizuje skórę oraz poprawia poziom jej nawilżenia, nadając cerze 
młodzieńczy, piękny wygląd. Wygładza i ujędrnia skórę, a także redukuje widoczność porów. 150 ml 266,60/l

33987   49,90

39,99 

  Ochronny krem na dzień NovAge SPF 50 
UVA/PA++++
Krem na dzień, który chroni skórę i spowalnia 
pojawianie się oznak starzenia na trzy sposoby oraz 
sprawia, że skóra jest promienna, a jej koloryt równy. 
30 ml 1666,33/l

34143   79,90

49,99 

N
ov

A
ge

Poprawia 
nawilżenie 
i odżywia skórę, 
zapewniając 
cerze piękno 
i zdrowy 
wygląd*
* Test konsumencki przy użyciu Esencji 

NovAge; po pierwszym użyciu. 

ZIMOWA PIELĘGNACJA
Chłodne miesiące stawiają twoją 
skórę przed wieloma wyzwaniami 
– brak nawilżenia, przesuszenie 
i podrażnienia to tylko niektóre z nich. 
Dlatego tak ważna jest odpowiednia 
pielęgnacja skóry zimą. Pamiętaj, 
by dostosować swój codzienny 
rytuał do warunków zewnętrznych, 
zapewniając cerze dodatkową 
warstwę nawilżenia oraz ochronę 
– stosuj SPF nawet w pochmurne dni.  Kapsułki do twarzy 

NovAge Nutri6
30 kapsułek 5,00/szt.

32631   149,90 

  Intensywnie regenerująca 
maseczka na noc NovAge 
Intense Skin Recharge
50 ml 1998,00/l

33490   99,90 

  Odnawiający peeling NovAge
100 ml 499,00/l

33988   49,90 

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

34508   69,90 

  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 

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

30878   49,90 

  Intensywnie odmładzający 
krem do rąk SPF 25 NovAge
50 ml 798,00/l

35073   39,90 

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

35076   79,90 

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

37607   24,90 

  10% roztwór witaminy C 
NovAge ProCeuticals
4 x 7 ml 0.2 fl.oz. 8567,86/l

40874   239,90 

  Ampułki NovAge ProCeuticals 
Instant Peptide
Tygodniowa kuracja, 
7 ampułek x 1,8 ml. 10706,35/l

40880   134,90 

  Maseczka do twarzy 
z niacynamidem i Cica 
NovAge ProCeuticals
26 ml 1919,23/l

41563   49,90 

  Silikonowa nakładka na serum 
i maseczki SkinPro
Wymiary: 220 x 140 mm. 

43850   27,90 

  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 

  Szpatułka do maseczek 
SkinPro
Length: 19 cm. 

45276   27,90 

  Szpatułka do kremu SkinPro
Length: 15.8 cm. 

45277   24,90 

  Aplikator kremów pod oczy 
SkinPro
163 mm 

45279   32,90 

SPF 50 
UVA/PA++++ 
pomaga 
zapobiegać 
pojawianiu się 
przebarwień 
i zmarszczek.
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  Zalotka Giordani Gold
Wysokiej jakości, lekka zalotka 
zapewnia idealny nacisk i wspaniale 
podkręca rzęsy. Wygodna w użyciu, 
unosi rzęsy już u ich nasady 
sprawiając, że oczy wyglądają na 
większe, a spojrzenie jest świeże  
i kuszące. Żelazo, guma.  
Wymiary: 10 x 6,2 cm. 

37449   32,90

16,99 

Unosi rzęsy u nasady, 
sprawiając, że oczy 
wydają się większe

35990
Black 
Forte

P E R F E K C J A 
T W O I C H  R Z Ę S

ΔUdowodnione klinicznie

*Test konsumencki

5 razy większa objętość  
w porównaniu do  

nieumalowanych rzęsΔ

 
84% bardziej zmysłowe podkręcenie  

w porównaniu do nieumalowanych rzęsΔ

Trwały, nie rozmazuje się*

  Zwiększający objętość tusz do rzęs 
Giordani Gold Fortemente 
Harmonijna równowaga eleganckiej 
objętości, podkręcenia i uniesienia rzęs 
z natychmiastowym efektem na długi czas 
dzięki specjalnie zaprojektowanej 
szczoteczce i luksusowej formule. 
Wzbogacony o zagęszczającą odżywkę 
przyczynia się do prawidłowego odżywienia 
mocniejszych rzęs. 8 ml 2748,75/l

 42,90

TERAZ ZA JEDYNE 

21,99

M
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ija
ż 

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

MONITORING 
EKOETYCZNY 

NATURALNE 
EKSTRAKTY 

BEZ GMO 

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE 

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA 

NATURALNE 
EKSFOLIANTY 

ODPOWIEDZIALNY 
ROZWÓJ

NAJWYŻSZE STANDARDY 
BEZPIECZEŃSTWA

RAZEM KU JUTRZE 
Kreatywność i ciekawość są naszą siłą 
napędową już od 55 lat. Badamy najnowsze 
osiągnięcia w nauce, modzie, technologii 
i otaczającym nas świecie. W ten sposób 
możemy dostarczyć ci  zgodne z najnowszymi 
trendami, wysokiej jakości produkty.

RAZEM KU 
PRZYSZŁOŚCI

  Pęseta Giordani Gold
Wykonana z najwyższej jakości stali 
nierdzewnej pęseta, dzięki której 
usuniesz nawet najdrobniejsze włoski  
u ich nasady. Wyprofilowany kształt 
zapewnia komfort i precyzję  
depilacji Materiał: stal nierdzewna.  
Wymiary: 9,5 x 1 x 1,48 cm. 

37457   24,90

15,99 

Wyprofilowana 
końcówka zapewnia 
niezwykłą precyzję
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  Rozświetlający puder 
w perełkach Giordani Gold
25 g 1999,60/kg

 69,90

49,99 

  Pędzel Kabuki Giordani Gold
Aluminium, nylon. Wymiary: 6,5 x 2,7 cm. 

38956   44,90

29,99 
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•  Około 70 000 
jedwabiście 
miękkich włókien.

•  Produkt przyjazny 
zwierzętom. 
Zarejestrowany  
w The Vegan 
Society.
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36805
Timeless 
Red

36806
Coffee 
Caramel

36807
Sepia 
Flame

36808
Spicy 
Plum

36799
Ecru 
Cream

36800
Ginger 
Caress

36801
Rose 
Angel

36802
Taupe 
Grace

36803
Magenta 
Passion

36804
Coral 
Vibrance

  Pomadka Giordani Gold Iconic 
Matte
3,8 g 9471,05/kg

 49,90

35,99 

  Tusz do kresek 
Giordani Gold Iconic
0,56 ml 57125,00/l

 41,90

31,99 

Technologia 
w służbie urody

42
34

6 
Bl

ac
kEKSTRAKT Z NIEZAPOMINAJKI 

zapewnia wszystko, czego pragną 
twoje usta: odżywienie, ochronę, 
wygładzenie i pielęgnację!

OLEJEK Z JABŁEK,  
OLEJEK ARGANOWY,  
witaminy i kwasy tłuszczowe nawilżają 
i chronią usta podczas noszenia 
pomadki.

 

 

 

 

*Test konsumencki

WYJĄTKOWO MIĘKKI 
PĘDZELEK zapewnia  
precyzyjną aplikację*

TRWAŁA PRZEZ CAŁY DZIEŃ, 
wodoodporna i odporna na 

rozmazywanie formuła,  
która nie blaknie*

Stworzone dla twojego piękna

•  Nowa, bogatsza paleta 
kolorów, zapewniająca jeszcze 
doskonalszą promienność.

• Ręcznie kształtowane perełki

•  Z Esencją Młodości z kwasem 
hialuronowym, zapewniającą 
cerze jędrność i młodszy wygląd

Otul skórę młodzieńczym blaskiem

34547
Subtle Rose

Omieć perełki pędzlem 
i nałóż puder na kości 

policzkowe, dekolt i inne 
miejsca, które chcesz 

podkreślić.

SPOSÓB UŻYCIA 
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  Gąbka do makijażu Precision
Gąbka do makijażu, której 
zaokrąglona strona zapewnia pełne 
pokrycie, końcówka doskonale kryje 
niedoskonałości, a płaską krawędź 
ułatwia konturowanie. Może być 
używana na mokro lub na sucho. 
Z dołączoną instrukcją. Materiał: 
pianka PU. Wymiary: 4 x 6,5 cm. 

29924   24,90

UKRYWAJ! 
Ostro zakończonym końcem 
pokryj niedoskonałości 
i trudno dostępne miejsca 
twarzy, a następnie 
zblenduj.   

APLIKUJ! 
Zaokrągloną stroną 
blenduj podkład, 
by uzyskać idealny efekt. 

KONTURUJ  
I ROZŚWIETLAJ!
Za pomocą płaskiej strony 
możesz rzeźbić rysy twarzy, 
by wyglądać perfekcyjnie. 
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ZGRZEWANE OPAKOWANIA   
Każdy pędzel zabezpieczony jest 

przezroczystym, zgrzewanym  
i higienicznym opakowaniem, które 
dodatkowo chroni nasze akcesoria  
do makijażu przed odkształcaniem. 

 
 

 

Praktyczne 
opakowanie 

i instrukcja 
użytkowania.

 

17,99

  Pędzel do 
konturowania
Długość: 16,8 cm, 
średnica: 1,3 cm. 

29723   31,90

17,99 

  Pędzel do 
blendowania
Długość: 16,7 cm. 
Średnica: 0,9 cm. 

29598   20,90

14,99 

  Wachlarzowy 
pędzel do pudru
Długość: 17,1 cm, 
średnica: 0,9 cm. 

29596   20,90

14,99 

  Grzebyk 
do brwi i rzęs
Długość: 13 cm. 
Średnica: 0,7 cm.  

29592   14,90

9,99 

  Pędzelek do kresek
Długość: 11,2 cm. 
Średnica: 0,5 cm. 

29591   14,90

9,99 

 

 

PŁASKA 
KRAWĘDŹ

ZAOKRĄGLONA 
STRONA

KOŃCÓWKA

WSZYSTKO W JEDNYM! 
APLIKACJA, UDOSKONALANIE I KONTUROWANIE

• Stosuj na sucho, by 
uzyskać pełne krycie

• Wilgotna gąbeczka 
zapewnia lekkie 
krycie

SPOSÓB UŻYCIA 

WSKAZÓWKA!

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU 
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SKIN RESPONSE
TECHNOLOGY

LONG WEAR

12 h

!
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  Puder sypki THE ONE 
Make-up Pro
5 g 4040,00/kg

43416   44,90

20,20 

  Gąbeczka do pudru
Materiał: PU z powłoką PET. 
Wymiary: 4 x 5 cm 

42472   

19,99 

Nanoszenie pudru 
Zanurz suchą gąbeczkę  
w sypkim pudrze i nałóż 
równomiernie ruchem 
stemplującym.

Utrwalanie makijażu 
Po nałożeniu podkładu 
zwilż gąbeczkę i wyciśnij 
nadmiar wody. Zanurz ją 
w pudrze sypkim i delikatnie 
wklepując nałóż puder  
na twarz.

Opracowana z myślą  
o optymalnej aplikacji 
sypkiego pudru

Z PUDREMBEZ PUDRU

• Nie powoduje odbicia światła na 
zdjęciach, tzw. efektu flashback*

• Idealny do zdjęć

• Rozprasza światło, redukując 
widoczność porów i drobnych 

zmarszczek*

• Odpowiedni dla każdego 
typu cery, także wrażliwej

*Test konsumencki

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

29655   31,90

17,99 

  Pędzel do 
podkładu
Długość: 16,5 cm. 
Średnica: 1,3 cm. 

29674   31,90

17,99 

ZAPEWNIA 
IDEALNIE 

RÓWNOMIERNĄ 
APLIKACJĘ 

PUDRU I LEKKIE, 
GŁADKIE 

WYKOŃCZENIE. 

PERFEKCYJNIE 
ROZPROWADZA 
PODKŁAD, 
TWORZĄC 
NIESKAZITELNĄ 
BAZĘ.

Podkład
• Aksamitnie matowe 

wykończenie

• Odporny na: zmiany 
odcienia, ścieranie 
i działanie wilgoci*

  Podkład matujący 
THE ONE Everlasting Sync 
SPF 10
30 ml 999,67/l

 44,90

29,99 

TECHNOLOGIA 
SKIN RESPONSE

42124
Alabaster 

Cool

42125
Vanilla 
Neutral

42126
Porcelain 

Cool

42127
Beige 

Neutral

42128
Ivory 

Neutral

42129
Beige 
Warm

42130
Sun 

Beige 
Warm

42131 
Amber 
Warm

42132
Caramel 

Warm

42133 
Chestnut 

Warm

Trwały puder 
matujący

34649 
Medium

34650 
Dark

• Trwałe, matowe wykończenie  
– do 10 godzin*

• Zmniejsza widoczność drobnych 
zmarszczek i niedoskonałości*

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

 47,90

29,99 

34648 
Light Plus

34647 
Light

Nieskazitelna 
cera na 
wszystkich 
twoich 
zdjęciach

NOWOŚĆ! 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 
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ODPORNY 
NA WODĘ*

TRWAŁOŚĆ*

*Test konsumencki

* Testowany przez 
konsumentki na zwykłym 
podkładzie w płynie

• 12-godzinne świeże matowe 
wykończenie*
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SPF 

43458
Natural 

Cool

43459
Beige 
Warm

43456
Fair 

Warm

43457
Ivory 

Warm

Naturalnie nieskazitelna 
od A do Z

43460
Fair 

Warm

43461
Ivory 

Warm

43462
Natural 

Cool

43463
Beige 
Warm

  Krem 
koloryzujący 
THE ONE A-Z Hydra 
Matte SPF 30
30 ml 1263,33/l

 37,90 

  Krem koloryzujący The ONE A-Z Hydra 
SPF 30
Nawilżający krem koloryzujący, który kryje w sobie 
ponad 10 korzyści i natychmiast zapewnia cerze 
świeży wygląd oraz całodzienne nawilżenie. 
Zawiera kompleks Hydra Multi-Core o działaniu 
pielęgnacyjnym i ochronnym oraz SPF 30. Lekka 
formuła o niskim stopniu krycia. Odpowiedni dla 
cery wrażliwej. 30 ml 733,00/l

 37,90

21,99 
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43459
Beige 
Warm

43458
Natural 

Cool

43457
Ivory 

Warm

43456
Fair 

Warm

43456
Fair 

Warm

• Rozświetla, by skóra była 
nieskazitelna i promienna*

HYDRA BOOSTER 
Hydra Booster zapobiega utracie 

wilgoci i zapewnia nawilżenie 
przez cały dzień, dzięki czemu 

skóra staje się miękka i elastyczna.

I JESZCZE WIĘCEJ!

*Test konsumencki

• Błyskawicznie kamufluje wypryski, 
cienie, blizny, widoczne naczynka, 
przebarwienia i zaczerwienienia*

• Pełne pokrycie niedoskonałości*

• Trwały*

  Zestaw korektorów 
THE ONE
3,9 g 6407,69/kg

 34,90

24,99 

40772 Light

40773 Medium

40774 Dark

Spersonalizowana 
korekta

Żółtym zakryj lekkie 
zaczerwienienia 
i ciemne cienie 
pod oczami

Zieleń ukryje wypryski 
i zaczerwienienia

Użyj ciemniejszych 
odcieni do cieniowania 
i konturowania

 

BEZZAPACHOWE, 
NIE ZATYKAJĄ PORÓW 
SKÓRNYCH.

Z ekstraktem 
z rumianku,  
który pomaga ukoić 
skórę oraz przywrócić 
jej równowagę.

BAZA KORYGUJĄCA 
STOSUJ NA 
POLICZKI, BY 
WYCISZYĆ 
ZESTRESOWANĄ 
SKÓRĘ.

Niedoskonałości? 
Niewidoczne! 

 

  Baza korygująca 
THE ONE Make-up Pro
30 ml 933,00/l

41974   41,90

27,99 

Cienki, 
zwężający się 

pędzelek  
o kompaktowym 

kształcie idealnie 
nadaje się do 

aplikacji korektora 
w okolicach oczu 

i nosa.

  Pędzelek do 
korektora
Płaski, świetnie 
wyprofilowany pędzelek 
do nakładania korektora 
wokół oczu i na okolice 
nosa. Materiał: włókno 
nylonowe, aluminium, 
bambus. Długość: 15,2 cm. 
Średnica: 0,9 cm. 

29597   20,90

14,99 
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  41973 Baza 
rozświetlająca 
THE ONE Make-up Pro 
30 ml 1396,67/l 41,90  

 41972 Baza 
matująca THE ONE 
Make-up Pro 30 ml 
1396,67/l 41,90

10 KORZYŚCI

• Nawilża przez cały dzień*

• Odporny na pot*

 

 

 

 

 OSTATNI RAZ 
W KATALOGU 

*Test konsumencki
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Z MIŁOŚCI 
DO PAZNOKCI

IDEALNY W PODRÓŻY!

Skracaj paznokcie nożyczkami lub 
obcinaczem zgodnie z ich naturalnym 

kształtem. Użyj pilnika do paznokci, 
by wygładzić szorstkie krawędzie. 

W razie potrzeby odsuń skórki  
i nałóż ulubiony lakier.

  Szybkoschnący lakier nawierzchniowy 
THE ONE Pro Wear
8 ml 2248,75/l

42568   24,90

17,99 

  Pilnik do paznokci 2-w-1 Nail It
Materiał: poliester, papier ścierny. 
Wymiary: 17,8 x 2 x 1,5 cm. 

42289   12,90

9,99 

  Maseczka do paznokci na noc THE ONE 
Expert Care
8 ml 2498,75/l

41766   27,90

19,99 

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

41760   29,90

21,99 

  Zmywacz do paznokci 
THE ONE Expert Care
75 ml 213,20/l

38722   24,90

15,99 

  Lakier podkładowy THE ONE Pro Wear
8 ml 2248,75/l

37907   24,90

17,99 

ODŻYWIANIE

ODNOWA
Nałóż na czyste, suche paznokcie  
i pozostaw na noc. Rano wystarczy  
zmyć maseczkę wodą z mydłem  
- bez konieczności użycia zmywacza  
do paznokci.
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Cztery niezbędne 
narzędzia do 
manicure! 
• NOŻYCZKI
• OBCINACZ DO PAZNOKCI
• PILNIK DO PAZNOKCI
• KOPYTKO DO SKÓREK

 

 

 

 

 

 

 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA PRZYGOTOWANIE

Usuń lakier i wygładź krawędzie 
paznokci, by przygotować je do 
zabiegu odnawiającego!

Przed zrobieniem manicure 
podaruj swoim paznokciom 

dodatkowy zastrzyk 
odżywienia! Przekręć obsadkę, 

by uwolnić olejek, nałóż  
na paznokcie i masuj,  

aż formuła się wchłonie.

BAZA I OBJĘTOŚĆ
Zastosuj lakier podkładowy przed 
nałożeniem kolorowego. Wykończ 

manicure warstwą lakieru 
nawierzchniowego, która zapewni 

paznokciom zdrowszy wygląd.

Uroczy prezent 
dla ukochanej 

osoby... 
i przydatne 
narzędzie 
dla siebie!

SPOSÓB UŻYCIA 

  Zestaw do manicure Valentine
Walentynkowy zestaw do manicure w etui 
w kształcie serca. Zawiera cztery niezbędne, 
wysokiej jakości narzędzia: nożyczki ze stali 
nierdzewnej, obcinacz do paznokci, pilnik 
do paznokci i kopytko do skórek. Idealnie 
sprawdzi się w podróży. Stal nierdzewna, 
stal węglowa, papier ścierny, TPR i PU. 
Etui: 105 x 100 mm. 

44038

24,99 
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DWUFAZOWA 
FORMUŁA

Wstrząśnij przed użyciem

DWUFAZOWA FORMUŁA 
TWÓJ SPECJALISTA OD 

MAKIJAŻU 
WODOODPORNEGO

BEZWZGLĘDNY 
DLA MAKIJAŻU, 

ŁAGODNY DLA OCZU

W przeciwieństwie do 
wielu innych dwufazowych 

płynów do demakijażu, 
formuła The ONE  
nie zawiera oleju  

i nie pozostawia tłustej 
warstwy na skórze.

JAK TO DZIAŁA?   Płyn do usuwania wodoodpornego 
makijażu oczu The ONE
Delikatny, nawilżający płyn do usuwania 
wodoodpornego makijażu oczu. 
Beztłuszczowa formuła. Pozostawia uczucie 
gładkości i odświeżonej skóry wokół oczu*. 
Produkt odpowiedni dla użytkowników 
soczewek kontaktowych. 100 ml 159,90/l

32138   25,90

15,99 
*Test konsumencki 

OCZYSZCZAJ 
I ODŚWIEŻAJ

Idealny  
dla oczu 

wrażliwych 
i osób noszących 

szkła  
kontaktowe.
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•  Mocno napigmentowana 
formuła zapewniająca efekt 
już po jednej aplikacji*

• Trwałość do 16 godzin*

• Wodoodporna*
•  Odporna na 

rozmazywanie*
• Odporna na ścieranie*
• Testowana okulistycznie

*Test konsumencki

HIPNOTYZUJĄCE 
SPOJRZENIE

  Kredka do oczu THE ONE
1,1 g 10900,00/kg

 19,90

11,99 

Makijaż:  Kredka do oczu 
THE ONE 42417 Black.

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

27730   9,90

7,99 

Podwójna 
temperówka nadaje 
kredkom do oczu i ust 
odpowiedni kształt, 
pozwalajacy na 
perfekcyjny makijaż.
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Równomierne i kremowe,  
matowe wykończenie zapewnia  

efekt wyrazistego, hipnotyzująco 
uwodzicielskiego spojrzenia.
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•  Trwałość dzięki 
technologii 
polimerowej 

•  Intensywna czerń 
zapewnia odważny 
efekt 

•  Forma długopisu 
zapewnia pełną 
kontrolę i precyzję 
przy każdej 
aplikacji 

42779 
Black

M
A

KI
JA
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  Tusz do kresek 
THE ONE Stylo Jumbo
2,5 g 7996,00/kg

 31,90

19,99 

Śmiałość 
spojrzenia

  Tusz do rzęs The ONE 
Tremendous Fierce
10 ml 2199,00/l

 30,90

21,99 

• Ekstremalna objętość 
Unikalne włókna w kształcie serca otulają 
rzęsy, zapewniając im niesamowitą objętość* 

•  Szczoteczka Feline Instinct zwiększa objętość 
zewnętrznych rzęs, zapewniając efekt 
kociego spojrzenia

• Intensywny, nasycony kolor* 

Ekstremalna 
objętość rzęs

*Test konsumencki

35727 
Black

  Tusz do rzęs The ONE 
Tremendous Big Volume
10 ml 3090,00/l

34580   30,90 

  Wydłużający tusz do rzęs 
THE ONE Lash Extension
8 ml 3862,50/l

 30,90 

34580
Black

35425
Black

42119
Black

42120
Black

  Tusz do rzęs THE ONE 
5 w 1 Wonder Lash
8 ml 3862,50/l

 30,90 

  Tusz do rzęs 
THE ONE 
Double Effect
8 ml 3862,50/l

 30,90 

42780
Black

  Tusz do kresek 
THE ONE Stylo
0,8 ml 37375,00/l

 29,90 

42769 Black Metal

37751 Brown Mocha

37750 Black Ink

  Tusz do kresek 
THE ONE Wonder Liner
2,5 ml 11960,00/l

 29,90 

35742
Black

  Kredka do oczu 
The ONE High Impact
0,3 g 66333,33/kg

 19,90 

36551
Urban 
Grey

36553
Skyline 

Blue

36548
Hickory 
Brown

36550
Forest 
Green

36547
Pitch 
Black
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  Wodoodporny tusz 
do kresek THE ONE 
Stylo
1,6 g 18687,50/kg

 29,90 
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  Lusterko kieszonkowe
Eleganckie kompaktowe lusterko, 
idealne do częstych poprawek 
makijażu w podróży lub biurze. 
Dzięki niemu zawsze możesz 
wyglądać perfekcyjnie - miej 
lusterko zawsze przy sobie,  
w kieszeni lub torebce! ABS, szkło. 
6,9 x 6, 9 cm. 

37525   17,90

12,99 
  Kosmetyczka
Praktyczna i pojemna 
kosmetyczka z elastycznymi 
uchwytami na pędzle sprawdzi 
się zarówno w podróży,  
jak i w domu, pozwalając 
na utrzymanie porządku 
w kosmetykach i akcesoriach 
do makijażu. Zapinana na 
zamek błyskawiczny. Poliester. 
Wymiary:19 x 13 x 13 cm. 

41121   49,90

35,99 
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• INTENSYWNIE 
MIENIĄCE SIĘ wykończenie 
dzięki ultralśniącym perełkom

• LEKKA FORMUŁA  
100% potwierdza*

• Zawiera kompleks  
LIP COMFORT, 

który odżywia, nawilża 
i wygładza usta

Superpodkreślenie
POŁYSK.

42157
Peach 
Glow

42158
Radiant 

Pink

42159
Clover 
Gleam

42160
Luster 
Plum

42161
Radiant 
Cherry

42162
Sparkling 

Berry

42163
Dazzle 
Wine

42156
Luminous 

Nude

  Pomadka THE ONE 
Power Shine HD
Pomadka łącząca oszałamiający 
kolor, średni stopień krycia 
i mieszankę ultralśniących perełek, 
by nadać ustom niezwykle 
intensywny blask. Natychmiast 
i długotrwale nawilża dzięki 
zawartości kompleksu Lip Comfort. 
2,5 g 7196,00/kg

 29,90

*Test konsumencki

17,99Makijaż:  Pomadka THE ONE Power Shine HD 42161 Radiant Cherry.

 

42161 Radiant C
herry

Stylowy sposób 
NA PORZĄDEK 
W KOSMETYKACH

 

 

Pr
od

uk
ty

 sp
rz

ed
aw

an
e 

są
 o

dd
zi

el
ni

e
BLASK TWOICH UST

Dzięki mieszance ultralśniących perełek, nadaje intensywny perłowy blask, 
jednocześnie doskonale podkreślając kształt ust. Idealna na specjalną okazję, ale także... 

potrafi każdą okazję uczynić specjalną!
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• Udowodniony klinicznie  
efekt większej mocy uwodzeniaΔ

• Wysoka pigmentacja - pełne pokrycie kolorem 
już w jednym geście makijażowym*

• Lekka, niezwykle komfortowa formuła 
o kremowej konsystencji*

• Trwały, wysoki połysk do 6 godzin*

ΔPotwierdzone klinicznie

*Test konsumencki

  Pomadka THE ONE Irresistible 
Touch High Shine
4 ml 6247,50/l

 35,90

24,99 

38868
Pink 

Passion

38867
Tempting 

Brown

38869
Magnetic 

Red

38870
Cherry 
Crush

38866
Sweet 

Caramel

38871
Glamorous 

Mauve

38872
Striking 

Berry

38865
Captivating 

Nude

INNOWACYJNE 
opakowanie z wyprofilowaną 
poduszeczką do precyzyjnej 
i pieszczącej zmysły aplikacji.

38864
Luscious 

Taupe

38863
Charming 

Rose

Olśniewaj!
Makijaż:  Pomadka THE ONE Irresistible 
Touch High Shine 38871 Glamorous 
Mauve.

M
A
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39913
Light 
Ivory
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  Pędzel do podkładu Rose
Włosie: PBT, uchwyt: ABS. 

44053   

29,99 

Jeśli masz randkę 
w ciągu dnia, postaw na 

NATURALNY 
MAKIJAŻ. 

Wystarczy pokryć 
niedoskonałości korektorem 

i nałożyć zapewniający 
naturalne, subtelnie matowe 

wykończenie krem   BB. 
I nie zapomnij o pudrze 
do twarzy - przyda się 

do drobnych poprawek.

•  Mika pomaga kontrolować 
i wchłaniać nadmiar sebum 
i potu

•  Zmniejsza widoczność 
niedoskonałości 

  Krem BB OnColour
30 ml 399,67/l

 21,90

11,99 
  Korektor OnColour
4,5 g 1997,78/kg

 17,90

8,99 

• Lekki stopień krycia
•  Z mieszanką składników 

nawilżających
• Ukrywa niedoskonałości

• Ukrywa niedoskonałości i przebarwienia
• Nawilża
• Zapewnia średni stopień krycia
• Łatwa aplikacja

38800
Light 

Porcelain

38801
Medium 

Beige

  Puder do twarzy OnColour
6 g. 1998,33/kg

 21,90

11,99 

...tak 
nieskazitelna!

Naturalnie 
piękna 
cera...

SPF 
10

 

 

 

35639
Fair

35641
Medium

35640
Light

 

Kompleks kontrolujący sebum 
Formuła z unikalnym kompleksem 
miękkich, lekkich pudrów, które 
absorbują sebum, zapewniając 

cerze świeżość.

PIĘKNA RADA! 

Miękkie syntetyczne włosie jest 
delikatne dla twarzy oraz 

przynosi luksusowe doznania.
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NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

38800 Light Porcelain

WALENTYNKOWE 
PORADY 

MAKIJAŻOWE

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, BY DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ 

39913
Light 
Ivory

39914
Natural 
Beige



142 143

PIĘKNA RADA! 

Problemy ze stworzeniem 
równych skrzydeł? 

Otwórz oczy i zaznacz miejsca, w których 
chciałabyś mieć końce linii, pamiętając,  

że muszą się one znajdować na tej  
samej wysokości. Gotowe!

•  Czarny płynny eyeliner  
o średnim stopniu krycia 
idealnie podkreśla oczy 

•  Elastyczna końcówka 
zapewnia precyzję linii  
- zarówno grubszych,  
jak i cienkich 

•  Jedwabista formuła 
zapewnia łatwość  
i komfort aplikacji 

  Wydłużający tusz do rzęs OnColour 
Length Up
8 ml 1248,75/l

 17,90

9,99 

• Z ochronną 
antyoksydacyjną 
witaminą E 
i nawilżającą 
prowitaminą B5.

• Formuła z woskiem 
zapewnia efekt 
niezwykle długich, 
czarnych rzęs 

• Perfekcyjnie 
podkreśla, podkręca 
i rozdziela rzęsy 

Perfekcyjna 
oprawa 

oczu 

Unikalna szczoteczka 
O SPECJALNYCH 

WŁÓKNACH, 
które pokrywają tuszem 

każdą rzęsę od 
nasady aż po końce 

oraz wspaniale je 
rozdzielają

  Tusz do kresek OnColour
3,5 ml 2854,29/l

 15,90

9,99 

35
42

4 
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ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 

BY DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ 

Niech zatraci się 
w pięknie twoich oczu!

TWOJE OCZY  
W ROLI 

GŁÓWNEJ! 
Przed randką wypróbuj 

różne stylie kreski i wybierz 
ten, który najbardziej ci 
odpowiada: zmysłowe  

kocie oko, wyraziste 
podwójne skrzydło lub 

ogniste lisie oko. I pamiętaj  
o dodatkowym podkreśleniu 

spojrzenia tuszem do rzęs!

34750
Black

35424
Black

 

 

WALENTYNKOWE 
PORADY 

MAKIJAŻOWE
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  Paletka cieni do powiek 
i brwi OnColour Wild 
Chocolate
4,24 g 5422,17/kg

40971   37,90

22,99 

  Paletka cieni do powiek 
i brwi OnColour
4,24 g 5422,17/kg

 37,90

22,99 

38814
Blushed Pastel

2 pudrowe, 
matowe 
odcienie 
do brwi 

6 subtelnie 
połyskujących 
odcieni 
do powiek 

  Dwustronny 
pędzel do cieni
Długość: 17,5 cm;
średnica: 0,9 cm. 

29595   20,90 

38815
Smokey Nude

Jeśli umówiłaś się  
na randkę wieczorem, 

postaw na 

ZMYSŁOWY 
MAKIJAŻ 

SMOKEY EYE 
i wypróbuj naszą paletkę 

OnColour w smakowitych 
kolorach czekolady. Brzmi 

kusząco? Na następnej 
stronie poznasz w pełni 

czekoladowy look!

Twoja ukochana paletka 
teraz w kolorach 

inspirowanych czekoladą! 
Dwa matowe i sześć subtelnie 

błyszczących odcieni. 
Łatwa w użyciu, trwała, 

aksamitna formuła pudru 
i stylowy efekt. 

Żywe kolory o średnim 
stopniu krycia.

Kup dowolną 
paletkę i odbierz 

pędzel do cieni 
za jedyne

9,99

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

WALENTYNKOWE 
PORADY 

MAKIJAŻOWE

 

 

 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU 

ODCIENIE 
INSPIROWANE 

CZEKOLADĄ

Czekoladowa 
PIĘKNOŚĆ

Smakowita 
czekolada
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Paletka cieni do powiek i brwi 
OnColour - Wild Chocolate (40971)

Pomadka OnColour 
- Chocolate Rust (40914)

Lakier do paznokci OnColour 
- Cocoa Dream (40948)
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Czy wiesz, że zapachy 
mogą sprawić, że się 
zakochasz? Zapach 

czekolady uważany jest 
za bardzo atrakcyjny, 

więc pachnące nią usta 
mogą zagwarantować 

miłość od... 

PIERWSZEGO 
POCAŁUNKU!

  Lakier do paznokci OnColour
5 ml 1398,00/l

 15,90

6,99 

  Pomadka OnColour
4 g 1997,50/kg

 17,90

7,99 

...i ust!
Czekoladowe 
przysmaki dla 

paznokci...

40914
Chocolate 

Rust

40914
Chocolate 

Rust

40913
Spiced 

Caramel

40913
Spiced 

Caramel 40912
Melted 

Rose

40912
Melted Rose

40911
Ginger 
Nude

40911
Ginger Nude

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 

40949
Ginger 

Caramel

40948
Cocoa 
Dream

40947
Latte 

Taupe
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WALENTYNKOWE 
PORADY 

MAKIJAŻOWE
 TECHNOLOGIA COLOUR 

COVERAGE zapewnia 
dobre pokrycie kolorem 
oraz pomaga niwelować 

niedoskonałości paznokci

38998
Dazzle 
Gold

38997
Shimmery 
Mulberry

38993
Intense 
Berry

38991
Vivid 

Raspberry

38987
Spicy 
Red

38986
Cherry 

Burgund

38983
Soft 
Pink

38982
Peach 

Pink

38981
Cloud 
Blue

38980
Minty 
Green

38978
Candy 

Lavender

38977
Latte 

Taupe

38976
Tasty 
Nude

38974
Ice Cream 

Beige

ZAPACH 
CZEKOLADY!

WYPRÓBUJ 
TEŻ INNE ODCIENIE 

LAKIERÓW ONCOLOUR!

•  Niesamowity efekt 
kolorystyczny 
w rozgrzewających 
brązach i błyszczące 
wykończenie

•  Łatwy do nałożenia 
i kreowania różnych  
stylizacji paznokci
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•  Kremowe wykończenie 
i smakowity zapach 
mlecznej czekolady

• Łatwa w aplikacji i trwała
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Stosuj 1-3 
razy w tygodniu. 

Nałóż warstwę maseczki 
na czystą, suchą skórę 

i pozostaw na 20-30 minut. 
Delikatnie zdejmij 

maseczkę, zaczynając od 
zewnętrznych krawędzi 

i ciągnąc w dół.

Do cery tłustej ze skłonnością do wyprysków

Kw
as s

alicylowy (BHA) oczyszcza skórę i odblokowuje pory.
W

ęgiel drzewny wchłania sebum
 i usuw

a zanieczyszczenia ze skóry. Eks
tra

kt
 z

 a
na

na
sa

 złuszcza naskórek i zmniejsza w
idoczność wyprysków.

ODBLOKOWUJE, 
OCZYSZCZA 

I MINIMALIZUJE PORY 

POTWIERDZA*

*Testy konsumenckie w grupie 67 kobiet/mężczyzn

MASECZKA 
OCZYSZCZAJĄCA 

PORY ZA JEDYNE

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 120-147

10,99
  Maseczka oczyszczająca pory Pure SkinOczyszczająca maseczka 
typu   peel-off, która odblokowuje pory, redukuje zaskórniki i sprawia, że   pory 
wydają się mniejsze, jednocześnie usuwając zanieczyszczenia oraz nadmiar 
sebum i zapewniając skórze miękkość, gładkość i komfort. 50 ml 498,00/l

42881   24,90 
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NIESKAZITELNIE 
JEDWABISTA
– kropla perfekcji –

  Podkład Giordani Gold Liquid Silk SPF 12
Lekki, płynny podkład inspirowany delikatnością 
jedwabiu perfekcyjnie udoskonala wygląd cery*. 
Zapewnia naturalny efekt i jest niewyczuwalny na 
skórze. Rozpraszające światło składniki sprawiają, 
że niedoskonałości są mniej widoczne, a cera staje 
się świetlista, dzięki czemu wygląda młodziej*. 
Zawiera filtr SPF 12, chroniący przed szkodliwym 
wpływem czynników zewnętrznych. Odpowiedni 
do cery normalnej i tłustej. 30 ml 999,67/l

 64,90

29,99
Płynny podkład z filtrem 
SPF 12, którego nie czuć 
i nie widać, choć 
zapewnia nieskazitelny, 
naturalny efekt 
i subtelne rozświetlenie 
cery.

Idealne naturalne wykończenie

32919
Vanilla

32920
Porcelain

32921
Light Ivory

32922
Natural Beige

32923
Amber

*Test konsumencki 
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  Perfumowany dezodorant 
w kulce Giordani Gold 
Original
50 ml 139,80/l

32160   15,90

  Perfumowany dezodorant 
w kulce Divine
50 ml 139,80/l

41542   15,90

  Perfumowany dezodorant 
w kulce Miss Giordani
50 ml 139,80/l

34079   15,90

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Giordani Gold Man
50 ml 139,80/l

32176   15,90

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Mister Giordani
50 ml 139,80/l

42524   15,90

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Be The Legend
50 ml 139,80/l

34076   15,90  
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