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BĄDŹMY W KONTAKCIE:

instagram.com/oriflamepoland/

youtube.com/oriflamepoland

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. 

Fundacja Oriflame realizuje ideę niesienia 
pomocy dzieciom i młodym kobietom 
poprzez szeroki zakres inicjatyw i projektów 
o charakterze edukacyjnym. 

www.facebook.com/oriflamepl

www.twitter.com/oriflamepoland
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WELLNESS112

1976
1967

1980 20091998 2014

WSPÓLNIE TWÓRZMY TĘ HISTORIĘ! 
Już od 1967 roku Oriflame pomaga ludziom wyglądać, czuć się i żyć lepiej. 
Czyni życie bogatszym i spełnia marzenia wielu osób. Spełnianie Waszych 
marzeń to nasza pasja. Ku swoim marzeniom można podążać różnymi 
drogami, ale jedna rzecz jest zawsze wspólna – wspaniałe uczucie dokonywania 
pozytywnej, pięknej zmiany. Kierowania swoim życiem i pisania własnej historii. 
 
W ciągu tych 50 lat w naszej społeczności powstało wiele inspirujących 
i cieszących serce historii. Historii rozwoju, pasji i osobistych sukcesów. 
Zapraszamy Was do wspólnego ich celebrowania przez cały jubileuszowy rok.  
I świętowania wielu kolejnych w przyszłości! 

PIĘĆDZIESIĄT LAT MARZEŃ 
I INSPIRACJI! 
W 1967 roku bracia Jonas i Robert 
af Jochnick mieli marzenie. Chcieli 
stworzyć firmę kosmetyczną, która 
dotrze do kobiet na całym świecie.  
I tak narodził się Oriflame. Minęło 
50 lat, Oriflame stała się jedną 
z największych firm kosmetycznych, 
a jej unikalny model sprzedaży pozwolił 
poprawić życie milionów ludzi. Dzięki 
pasji, energii oraz determinacji Jonasa 
i Roberta, Oriflame świętuje 50 lat 
sukcesów. Razem cieszmy się na 
kolejne pięćdziesiąt!

“Nigdy się nie poddawaj. 
Zawsze jest jakiś sposób."

Sztokholm, dom Oriflame
W Szwecji powstaje 

Oriflame
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Dziś

Tender Care - nasz kultowy, 
uwielbiany od pokoleń kosmetyk 

pielęgnacyjny

SZWEDZKIE, NATURALNE, INNOWACYJNE 
Za naszymi produktami stoi filozofia łączenia tego, co najlepsze w naturze 
i nauce. W naszym Centrum Badań i Rozwoju oraz Instytucie Badawczym 
pracują wyjątkowi naukowcy – ludzie uwielbiający innowację i śmiało patrzący 
w przyszłość, pasjonaci, którym zależy na tworzeniu naprawdę niezwykłych 
produktów. Efekty? Doskonałej jakości, wyprodukowane z dbałością 
o środowisko produkty kosmetyczne oraz wellness, które dbają o całe  
ciało oraz indywidualne potrzeby skóry. 
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ŚWIĘTUJ RAZEM Z  NAMI I CIESZ SIĘ 
NAJPIĘKNIEJSZYMI CHWILAMI.  
WYDAJ 69ZŁ NA ZAKUPY  W TYM KATALOGU
I WEŹ UDZIAŁ W JUBILEUSZOWEJ LOTERII 
ORIFLAME. 

URODZINOWA 
LOTERIA

21x 21x

210x

WYGRYWAJ PRZEZ 21 DNI! 
KARTA UPOMINKOWA
O WARTOŚCI 

1000zł
KARTA UPOMINKOWA
O WARTOŚCI 

1000zł

LUKSUSOWY ZESTAW 
KOSMETYKÓW 

NAGRODA 
GŁÓWNA:
TOYOTA AURIS HYBRID 1.8 PREMIUM 
O WARTOŚCI 94.500zł

Zarejestruj swoje zgłoszenie na www.oriflame.pl/urodzinowaloteria w dniach 21.03-10.04. 2017

O WARTOŚCI 254zł

*Wyposażenie modelu przedstawionego na zdjęciu 
różni się od podanego w regulaminie loterii.
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Z NATURALNYM 
WOSKIEM PSZCZELIM

Z MIODEM 
ORGANICZNYM

Z EKSTRAKTEM 
Z RÓŻY

WYPRÓBUJ NASZĄ 
KULTOWĄ KOLEKCJĘ 

KREMÓW TENDER CARE 

TENDER CARE 15 ML
  1276 Krem uniwersalny Tender Care
  32537 Krem uniwersalny Tender Care 
z organicznym ekstraktem z miodu
  33442 Krem uniwersalny Tender Care 
z olejkiem cynamonowym
  30861 Krem uniwersalny Tender Care – 
róża
  26891 Krem uniwersalny Tender Care – 
czarna porzeczka
1726,67/l

25,90

 

 

 

 

 
•  Oryginalna formuła z woskiem 

pszczelim i witaminą E 

•  Koi skórę i przywraca jej 
elastyczność 

•  Nawilża i poprawia barierę 
ochronną skóry 

•  Wielofunkcyjny – pielęgnacja 
oraz ochrona skóry i ust

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

Świętuj z nami 50 lat Oriflame! Idealny na tę okazję będzie nasz kultowy krem 
Tender Care, od kórego wszystko się zaczęło. Teraz w złocistej, 

limitowanej edycji specjalnej.

  Krem uniwersalny Tender Care 
Edycja Jubileuszowa
Nawilżaj, zmiękczaj i chroń suchą, 
szorstką skórę jednym z ulubionych 
kosmetyków naszych klientek. 
W pięknym, złocistym opakowaniu na 
50-lecie Oriflame zamknęliśmy naszą 
kultową formułę - delikatnie pachnącą, 
zawierającą naturalny wosk pszczeli 
oraz witaminę E. 15 ml 866,00/l

33954   29,90

12,99

JUBILEUSZOWA EDYCJA TENDER CARE 

UCZCIJMY LEGENDĘ!

EDYCJA SPECJALNA 
ZA

O SŁODKIM ZAPACHU 
CZARNEJ PORZECZKI
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Z OLEJKIEM 
CYNAMONOWYM
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KWIATOWO-RÓŻANO-
FIOŁKOWY

liście fiołka, płatki róży, akordy skóry

  Woda perfumowana Volare
Woda perfumowana Volare łączy 
ekskluzywne nuty liści fiołka, peonii, płatków 
róży i pralinek, rozbrzmiewające luksusem 
i aurą romantyczności. 50 ml 1898,00/l

30025   94,90 

  Woda perfumowana 
Volare Forever
Otul się delikatnym niczym miłość, 
kwiatowym zapachem Volare Forever. 
Kobiece, miękkie nuty białych róż, 
rozświetlone akordami słonecznych kwiatów 
i subtelnym, apetycznym akcentem migdałów 
w cukrowej polewie tworzą wyjątkową 
kompozycję. 50 ml 1898,00/l

31495   94,90 

KREATORKA 
ZAPACHU: EVELYNE 
BOULANGER

Evelyne Boulanger, zwana przez 
kolegów "koronczarką" za jej 
zmysł detalu, jest impresjonistą 
perfumiarstwa, tworzącą 
mistrzowskie kompozycje 
z drobnych, subtelnych 
akordów. Pracowała dla takich 
sław jak Givenchy, Van Cleef 
& Arpels oraz Nina Ricci.

 

 

Wykreowana w 1996 roku, nasza kultowa 
kolekcja Volare to kobiece i romantyczne 
kompozycje, w których sercu króluje róża. 
To zapachy idealne dla kobiet, które celebrują 
obecną w ich życiu miłość. Volare to marzenie 
o miłości, Volare Forever emanuje aurą czystego 
uczucia, natomiast nasz najnowszy zapach, 
Volare Gold jest wysublimowanym hołdem 
dla czystej, wiecznej i prawdziwej miłości.

PRZEDSTAWIAMY 

NOWY ZAPACH  
DLA UCZCZENIA NASZEJ KULTOWEJ KOLEKCJI

Róża Grand Amour o jedwabistych płatkach w kolorze głębokiej czerwieni to symbol 
wiecznej miłości i serce wody perfumowanej Volare Gold.

  Woda perfumowana 
Volare Gold
Niczym niezapomniane chwile w życiu 
pełnym miłości, Volare Gold uwodzi 
zmysłowym, świetlistym aromatem. 
Kobiece serce kompozycji to niezwykły 
bukiet purpurowych róż Grand Amour, 
otaczający luksusowy, słodki akord 
solonego karmelu. 50 ml 1399,80/l

33448   139,90

róża, solony karmel, brzoskwinia

EDYCJA SPECJALNA 
ZA

NOWOŚĆ! 
ESENCJA

KWIATOWO-RÓŻANY
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malina, biała róża, migdały w cukrze

KWIATOWO-RÓŻANO-
FIOŁKOWY

WYPRÓBUJ!
Potrzyj w tym miejscu,  

by zachwycić się cudowną 
kompozycją Volare Gold.

69,99

 



32081 
Natural 
Radiance

32084 
Dark 

Bronze

32083 
Natural 
Peach

32082 
Natural 
Bronze
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NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

W tym roku obchodzimy 50-lecie Oriflame. To dla nas ważna rocznica. By ją uczcić, 
wprowadziliśmy specjalne edycje naszych legendarnych, uwielbianych przez klientki 

produktów, takich jak Puder w perełkach Giordani Gold, do którego dodaliśmy 
prawdziwy złoty pył.

  Puder w perełkach Giordani Gold 
Złota Edycja
Świętujmy 50-lecie Oriflame zawierającą 
prawdziwy złoty puder, specjalną edycją 
naszego klasycznego, ponadczasowego  
Pudru w perełkach Giordani Gold. 
Tworzony po mistrzowsku we Włoszech 
przez utalentowanych rzemieślników, subtelnie 
rozświetlają skórę i sprawia, że cera wygląda 
na muśniętą słońcem. 25 g 1599,60/kg

34144   79,90

•  Uzupełniające się odcienie, które poprawiają 
koloryt cery i nadają jej ciepły blask

• Zapewniają komfort i trwały efekt

• Rewelacyjny, naturalny efekt

•  Z prawdziwym złotym pyłem, 
zapewniającym efekt ciepłego lśnienia

1.  Omieć perełki dużym pędzlem.

2. Nałóż na skórę twarzy, po użyciu podkładu.

3.  Rozprowadź na kościach policzkowych, czole i linii podbródka, 
by uzyskać efekt cery muśniętej słońcem.

  Czarny pędzel do pudru Giordani Gold
 Luksusowy, profilowany pędzel z naturalnym 
włosiem, idealny do używania Pudru w perełkach 
Giordani Gold. Wymiary: 12,5 x 2,3 x 2,3 cm. 

28759   44,90   19,99 

  Puder w perełkach Giordani Gold
Ręcznie formowane, wielokolorowe pudrowe 
perełki sprawią, że twoja cera będzie wyglądać 
zdrowo i promiennie. 25 g 3196,00/kg

 79,90 

EDYCJA SPECJALNA 
ZA

39,99

EDYCJA JUBILEUSZOWA 

Z PRAWDZIWYM ZŁOTYM PYŁEM

Z PRAWDZIWYM 
ZŁOTYM PYŁEM

WYPRÓBUJ NASZĄ 
KULTOWĄ KOLEKCJĘ 

PEREŁEK 
BRĄZUJĄCYCH
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KWIATOWO-DRZEWNY

kalabryjska bergamotka, kwiat 
pomarańczy luxury essenza, 

toskańskie drewno

  Tusz do rzęs Giordani Gold 
Iconic All-in-One
Luksusowy, wielofunkcyjny tusz  
do rzęs. Wydłuża, pogrubia, podkręca 
i rozdziela. Jedwabista formuła 
z odżywczą mieszanką wygładzającą. 
Unikalna szczoteczka pokrywa nawet 
najmniejsze rzęsy. 8 ml 3748,75/l

32576   44,90

29,99 

Wszystko w jednym: 
wyjątkowa długość, 
wspaniała objętość 

i boskie podkręcenie

  Pomadka Giordani Gold Iconic 
SPF 15 Edycja Jubileuszowa
Luksusowa pomadka o satynowym 
wykończeniu, zdobionona unikalnym 
logo 40-lecia GG. Cudownie się 
rozprowadza, jest trwała i komfortowa. 
W 5 odcieniach inspirowanych pierwszą 
kolekcją Giordani Gold.  
4 g 7497,50/kg

 47,90

29,99 

*Test konsumencki

Wydłuża*, 
pogrubia*, 
podkręca*, 
rozdziela*, 
pielęgnuje  
i jest trwały*
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33268
Silky Nude

33269
Lustrous Peony

33270
Vivacious Coral

33272
Luminous Burgundy

1976

1980 1998 2009 2014

  Perfumy Giordani Gold 
Essenza 
Promienne perfumy Giordani Gold 
Essenza to eliksir luksusu 
i perfumiarskiego kunsztu. Piękna 
buteleczka z zamknięciem zdobionym 
prawdziwym złotem skrywa 
kwiatowo-drzewny, mocno 
skoncentrowany zapach pięknego 
życia. 50 ml 1999,80/l

31816   159,90

99,99

Od dziesięcioleci Giordani Gold jest symbolem szczytu perfekcji Oriflame.  
Odkryj bogactwo kolorów i zapachów dedykowanych kobietom,  
które pielęgnują sztukę pięknego życia.

DZIŚ

CHWILA LUKSUSU DLA CIEBIE

GIORDANI GOLD
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Perfumy Giordani 
Gold Essenza

TYLKO

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!
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  Ujędrniający krem na dzień  
Royal Velvet z filtrem SPF 15
Nowa, zaawansowana formuła wzbogacona 
ekstraktem z czarnego irysa. Pozostawia skórę 
bardziej jędrną i widocznie młodszą. Z filtrem SPF 15. 
50 ml 1598,00/l

22424   79,90 

  Wygładzający balsam do twarzy 
Royal Velvet
Upiększający balsam do twarzy, który natychmiast 
wygładza cerę i wyrównuje jej koloryt, odsłaniając 
promienną, miękką skórę. Wzbogacony wyciągiem 
z czarnego irysa i witaminą C, które wygładzają cerę 
i zapewniają uczucie aksamitnej miękkości i świeżości. 
30 ml 1996,67/l

31318   59,90 

  Kremowe mleczko oczyszczające 
Royal VelvetNowa, lekka 
formuła, która doskonale rozprowadza się na skórze 
i usuwa zanieczyszczenia. 200 ml 199,50/l

22421   39,90 
  Kojący tonik Royal Velvet
Nowa, kojąca formuła, która przygotowuje skórę 
do nałożenia kremu Royal Velvet na dzień lub na noc. 
200 ml 199,50/l

22423   39,90 

Wraz z wiekiem następuje 
rozpad kolagenu i elastyny 

w skórze. Właściwości 
regeneracyjne skóry ulegają 
osłabieniu, przez co oznaki 
starzenia stają się bardziej 

widoczne. 
Ekstrakt z czarnego irysa™ 
wzmacnia strukturę skóry, 
jednocześnie zapewniając 
jej intensywne nawilżenie. 

Poprawia elastyczność 
i jędrność skóry oraz unosi 

jej kontury.

do wszystkich typów cery

40+

JAK STOSOWAĆ 
KAPSUŁKI
Przełam kapsułkę, 
wylej jej zawartość 
na dłoń i delikatnie 
rozprowadź na 
oczyszczonej skórze 
twarzy i szyi.

Miliony kobiet na całym świecie kochają kosmetyki Royal Velvet za ich intensywne 
działanie ujędrniające. Odkryj legendarną, udoskonalaną przez lata formułę z ekstraktem 
z czarnego irysa i doświadcz królewskiej przyjemności.

1980

1998 2009 2014

   

 

 

 

 

 

DZIŚ

ROYAL VELVET
DROGOCENNY SEKRET JĘDRNEJ SKÓRY
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  Odbudowujący krem na noc  
Royal Velvet
50 ml 799,80/l

22814   79,90

39,99 
  Ujędrniający krem pod oczy 
Royal Velvet
15 ml 1332,67/l

22815   54,90

19,99 

  Intensywnie ujędrniające serum 
w kapsułkach Royal Velvet
28 szt. 1,79/szt.

24547   99,90

49,99 
ROYAL VELVET 

DO -60%
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DZIŚ

  Wygładzający scrub do ciała  
Milk & Honey Gold
200 ml 174,50/l

31601   34,90 

  Zmiękczające mydło do rąk w płynie  
Milk & Honey Gold
300 ml 76,33/l

31603   22,90 

  Zmiękczające mydełko  
Milk & Honey Gold
75 g 92,00/kg

31604   6,90 

  Nawilżający żel pod prysznic  
Milk & Honey Gold
200 ml 124,50/l

31605   24,90 

  Nawilżający krem do rąk  
Milk & Honey Gold
75 ml 265,33/l

31606   19,90 

Przywraca miękkość, 
blask i witalność

Maska 
do włosów

W każdym 
wieku Do cery suchej i bardzo suchej

  Odżywczy krem na dzień  
Milk & Honey Gold
Błyskawicznie nawilża na cały dzień. 
Z pozyskanym organicznie ekstraktem 
z mleka i miodu. Przywraca naturalne 
piękno cery. 50 ml 199,80/l

32542   34,90
  Odżywczy krem na noc  
Milk & Honey Gold
Intensywnie nawilża cerę podczas  
nocy. Zawiera pozyskane organicznie 
ekstrakty miodu i mleka. Odżywia skórę 
i przywraca jej naturalne piękno.  
50 ml 199,80/l

32543   34,90

KAŻDY ZA

9,99  Maska do włosów Milk & Honey
250 ml 119,60/l

31710   29,90 

INTENSYWNE ODŻYWIENIE Z ORGANICZNYCH ŹRÓDEŁ

 a 31709 Odżywka do włosów Milk & Honey
 b 31708 Szampon do włosów Milk & Honey 
Gold
49,95/l

24,90

9,99

Myj i odżywiaj swoje włosy tak często, 
jak jest to konieczne. Wmasuj szampon 
w mokre włosy i dokładnie spłucz. 
Rozprowadź odżywkę na włosach, 
od środka ich długości po końcówki, 
a następnie spłucz.

200 ml

KAŻDY ZA

Uwielbiana za wysoką jakość, nasza seria Milk & Honey Gold była stale udoskonalana. 
Wspaniały zapach, organicznie pozyskiwane ekstrakty, pielęgnacja od stóp do głów, 
miękkość i gładkość skóry... Doskonałość!

MILK & HONEY GOLD

Z ORGANICZNIE 
POZYSKIWANYMI 
EKSTRAKTAMI MLEKA I MIODU
Mleko  
Bogate w nawilżające, odżywcze witaminy, 
minerały i proteiny. Sprawia, że skóra jest 
miękka, a włosy lśniące.

Miód 
Zawiera cukry, witaminy, minerały i kwas 
foliowy. Łagodnie złuszcza, odżywia i nawilża, 
dzięki czemu skóra staje się miękka i promienna. 
Ma właściwości nawilżające i zmiękczające włosy 
oraz nadaje fryzurze wspaniały blask.

a 

b 
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Aromatyczne inspiracje w twoim domu. Najdalsze zakątki świata, niezwykłe miejsca 
i zapachy. Nasza kultowa seria Discover ma moc przenoszenia do egzotycznego raju... 
A przy tym wspaniale oczyszcza skórę i koi zmysły!

2014

2009

DZIŚ

PODRÓŻ MARZEŃ. DOKĄD SIĘ WYBIERZESZ?

DISCOVER

750 ml 
ROZMIAR 

XXL400 ml 
ROZMIAR 

XL

  30132 Żel pod prysznic  
Discover Miami Spirit
  33019 Żel pod prysznic  
Discover Cuban Rhythms
31,96/l

12,90

7,99

  32839 Żel pod prysznic  
Discover Japanese Ceremony
  31111 Żel pod prysznic  
Discover Miami Spirit
32,48/l

19,90

12,99

Z MIAMI: 
LICZI 
Pozwól dodającemu energii 
zapachowi liczi i derenia przenieść 
cię do raju.

Z KUBY: 
KAWA 
Obudź się dzięki aromatowi 
ciemnej, palonej kawy  
i słodkiego, brązowego cukru.

Z PARYŻA: 
LAWENDA 
Zrelaksuj się, delektując się 
zapachem lawendy, tofi i wanilii.

Odświeżający zapach jałowca  
i nut wodnych

Odkryj harmonię japońskiego 
ogrodu, dzięki świeżemu, 
zielonemu zapachowi Tsubaki 
i białej herbaty.

Z JAPONII: 
KAMELIA TSUBAKI

Z ISLANDII: 
JAŁOWIEC

 

 

   

 

 

  Żel pod prysznic  
Dicover Parisian Delight
750 ml 26,65/l

30743   29,90

  Żel pod prysznic  
Discover Icelandic Purity
750 ml 26,65/l

31672   29,90

19,99
KAŻDY ZA

250 ml

ŻEL POD PRYSZNIC 
DISCOVER 750 ml
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  Balsam do ust The ONE BB
Upiększający balsam BB do ust 
rozświetla, koi i chroni skórę warg. 
Zapewnia długotrwałe nawilżenie, aż 
do 24H***. Zmniejsza oznaki suchości. 
4 g 3247,50/kg

30717   26,90

12,99 

ZWIĘKSZA POZIOM NAWILŻENIA 
aż o 47%**

Zapewnia natychmiastowe nawilżenie 
trwające nawet 24H**

Wzbogacony nawilżającym 
OLEJKIEM Z ZARODKÓW 
PSZENICY i kojącym ALOESEM

**Testowany klinicznie przy użyciu korneometru

Zmniejsza widoczność drobnych 
zmarszczek***

Chroni usta dzięki filtrom SPF 15

***Dotyczy drobnych zmarszczek powstałych 
wskutek przesuszenia ust. Badanie konsumenckie.

31160 
Porcelain

31161 
Fair Nude

31162 
Nude Pink

31164 
Light Ivory

31166 
Light Nude

PODKŁADKOREKTOR

*Badanie konsumenckie z udziałem 
95 kobiet

Nałóż korektor, malując nim 
trójkąt pod oczami. Dzięki temu 
ukryjesz ciemne cienie i błyskawicznie 
rozświetlisz spojrzenie.

2014

DZIŚ

Od klasycznego szyku po look prosto z wybiegów mody, kolekcja kosmetyków The ONE 
zapewni ci wszystko, czego potrzebujesz, by wyglądać supermodnie, kobieco i pięknie. 
Inspirowane najnowszymi trendami kolory i efekty zamknęliśmy w formułach, które 
są łatwe i przyjemne w aplikacji - dzięki nim wykreujesz profesjonalny makijaż!

THE ONE
ZAWSZE MODNA
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Pędzelek 
do wosku

Pędzelek do cieni

  Zestaw do brwi The ONE
Zestaw, w którym znajdziesz 
wszystko, by twoje brwi były zadbane 
i doskonale zdefiniowane - 2 cienie, 
wosk oraz 2 pędzelki. 3 g 6663,33/kg

32031   34,90

19,99 

1.  Nałóż jeden cień 
lub zblenduj dwa 
dla uzyskania 
odpowiedniego 
odcienia.

2.  Rozprowadź cień 
za pomocą krótkich 
pociągnięć czarnego 
pędzla.

3.  Uzyskaj idealny 
kształt brwi 
pokrywając je 
woskiem za 
pomocą krótkich 
pociągnięć w górę 
białym pędzlem.

Zapewnij sobie idealny wygląd 
brwi dzięki wygodnemu w użyciu, 
kompaktowemu zestawowi, 
z którym profesjonalnie 
wymodelujesz brwi. 

 

 

 

 

  Podkład The ONE 
EverLasting
30 ml 666,33/l

 49,90

19,99 

  Korektor The ONE 
EverLasting
10 ml 999,00/l

 29,90

9,99 

24 GODZINY*

31163
Natural Beige

31167
Fair Beige

KOSMETYKI 
THE ONE DO -65%

Rozprowadź Podkład The ONE 
EverLasting, zaczynając od środka 
twarzy i rozcierając kosmetyk ku 
jej konturom. Stosuj oszczędnie, 
by uzyskać naturalny efekt.



32976 
Shimmering 

Pink

32988 
Soft 

Coral

32983 
Bright 

Orange

32991 
Pearly 
Rose

32984 
Bright 
Red

32982 
Shimmering 

Coral

32992 
Pearly 
Fuchsia

32980 
Pearly 
Peach

32985 
Soft 
Red

32994 
Pearly 
Berry

32979 
Shimmering 

Caramel

32981 
Pearly 
Coral

32995 
Soft 

Burgundy

32986 
Soft 

Raspberry

32978 
Soft 

Cinnamon

32977 
Pearly 
Pink

32987 
Shimmering 

Red

32990 
Shimmering 

Rose

32993 
Shimmering 

Cherry

32989 
Bright 
Pink

33260 
Pearly 
Pink

33257 
Soft 

Lavender

33258 
Bright 
Nude

33261 
Soft 
Pink

33259 
Pearly 
Nude

33263 
Soft 
Red

33266 
Soft 
Plum

33262 
Bright 
Red

33264 
Bright 

Raspberry

33265 
Soft 

Berry
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NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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33266 
Soft 
Plum

33262 
Bright 
Red

33259 
Pearly 
Nude

33265 
Soft 

Berry

33258 
Bright 
Nude

Dodaj życiu barw!

Makijaż: Pomadka Colourbox 32983 Bright Orange, Lakier do paznokci Colourbox 33259 Pearly Nude, Lakier do paznokci 
Colourbox 33262 Bright Red.

  Pomadka Colourbox
Szeroki wybór soczystych odcieni, świetne 
formuły oraz przystępna cena. Jeśli wiesz, 
czego chcesz - sięgaj po to bez ograniczeń! 
4 g 1997,50/kg

 15,90

7,99 

DZIŚ

Spraw, by twój świat nabrał barw, dzięki nowej linii kosmetyków kolorowych Colourbox! 
Colourbox to fantastyczne odcienie i przystępna cena - produkty idealne dla kobiet, 
które uwielbiają bawić się makijażem.

COLOURBOX 50
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  Lakier do paznokci Colourbox
5 ml 1598,00/l

 15,90

7,99
TYLKO

LAKIER lub 
POMADKA 

COLOURBOX
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NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

+ + + + + + +

  Krem do rąk 
Dream Cream
30 ml 430,00/l

21878   12,90 

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
24h Activelle nie 
pozostawiający 
białych śladów
50 ml 298,00/l

23725   14,90 

  Krem-żel do twarzy 
z aloesem Love 
Nature
50 ml 518,00/l

30127   25,90 

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

31131   19,90 

  Odżywczy krem 
do rąk i ciała  
Milk & Honey Gold
250 ml 159,60/l

31602   39,90 

  Kojąca maseczka 
z owsem Love Nature
10 ml 390,00/l

32634   3,90 

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

32644   19,90 

  Tarka do stóp
19 x 3,5 x 0,5 cm 

9588   12,90 
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Czy jest lepszy sposób na świętowanie 50-lecia Oriflame niż delektowanie 
się kolekcją kultowych produktów? Oto wyjątkowy zestaw do pielęgnacji cery  

i ciała - kosmetyki uwielbiane przez kobiety na całym świecie, w cenie, 
która zaskakuje. Niech spełnią się twoje kosmetyczne marzenia!

UCZCIJMY KULTOWE PRODUKTY!

PUDEŁKO PIĘKNA ORIFLAME

W PUDEŁKU ZNAJDZIESZ AŻ 
8 PRODUKTÓW:

DLA CIEBIE ZA JEDYNE 

39,99 
ZAOSZCZĘDŹ 110 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

KOD: 121177



31598 
Translucent

31599 
Light

31600 
Medium

31598 Translucent

26 2726

  Wachlarzowy pędzel 
do pudru Professional
Wymiary: 17 cm. 

24149   29,90

14,90 

Delikatnie omiata twarz pudrem

• Zapewnia PERFEKCYJNIE MATOWE WYKOŃCZENIE  
przez cały dzień*

*Testy konsumenckie z udziałem 61 kobiet. 
Puder noszony na podkładzie.

PUDER PYŁKOWY 
Dlaczego: Lekkie, utrwalające 
makijaż wykończenie 
Jak: Nakładaj pędzlem na suchą 
skórę, by uzyskać równomierne 
pokrycie

  Puder pyłkowy  
The ONE
7 g 3141,43/kg

 44,90

21,99 

31600 Medium

31599 Light

 

 

JUŻ OD LAT INSPIRUJEMY 
MILIONY 
kobiet na całym świecie naszymi 
fantastycznymi, innowacyjnymi 
produktami. Takimi jak nasza 
kolekcja The ONE, przy tworzeniu 
której kierujemy się najnowszymi 
trendami. Profesjonalne rezultaty 
są w zasięgu twojej ręki - maluj się 
jak prawdziwa makijażystka! 

WACHLARZOWY PĘDZEL
DO PUDRU

LEKKIE, DOSKONALE MATOWE 
WYKOŃCZENIE

WIOSENNE TRENDY:  
NATURALNA PROMIENNOŚĆ 
Pokazy mody na wiosnę i lato 
zdominował niewidzialny makijaż 
- promienna, jakby pozbawiona 
podkładu cera, delikatne, różowe 
odcienie na policzkach i usta w 
subtelnych kolorach. Jeśli chcesz 
mieć tego typu makijaż, użyj Pudru 
pyłkowego The ONE, pomadki 
Featherlight i różu ze str. 28.

MAKIJAŻ JAK Z POKAZU MODY 
Lubisz delikatny makijaż? A może bardziej wyrazisty, przyciągający uwagę? 
Cokolwiek wybierzesz, mamy kosmetyki, które spełnią twoje oczekiwania, 

pozwalając ci na wykreowanie pożądanego looku. 

SEKRET MISTRZA MAKIJAŻU: 
PUDER PYŁKOWY THE ONE  
Świeży, matowy wygląd cery jest 
teraz niezwykle istotny. Delikatny, 
dający subtelny efekt puder jest 
elastyczny i "pracuje" razem 
z twoją skórą. Utrwala makijaż 
bez osadzania się w drobnych 
liniach i sprawia, że wyglądasz 
doskonale przez cały dzień. 
Wystarczy wybrać odcień najlepiej 
pasujący do tonacji twojej cery. 

NIESKAZITELNA PRZEZ CAŁY DZIEŃ
• Perfekcyjnie utrwala makijaż i nadaje mu świeżość na długo

M
A

KI
JA

ŻMAKIJAŻ

T WOJE MAR ZEN IA –  NASZ Ą INSP IR ACJĄ™

SPECJALNA OFERTA 
JUBILEUSZOWA -50%
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32688 
Radiant 
Bronze

32687 
Lustrous 

Peach

32686 
Luminous 

Rose

32717 
Taupe 
Touch

32715 
Flamingo 

Fluff

32714 
Rose 
Petal

32716 
Coral 

Caresse

32716 Coral Caresse

32712 
Pink 

Cloud

32713 
Peach 

Pavlova

32718 
Violet 
Velvet

32719 
Mulberry 
Meringue
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LŚNIJ 
PIĘKNEM

  Tusz do rzęs The 
ONE Featherlight
Niezwykle lekki tusz, który świetnie się 
rozprowadza, nie zbija w grudki i nie osypuje 
się. Formuła z naturalnymi woskami 
znakomicie wydłuża i podkreśla rzęsy bez 
ich obciążania. 8 ml 3123,75/l

 39,90

24,99 

  Pyłkowy róż The ONE
Delikatny, lekki róż sypki doskonale 
podkreśla urodę i dodaje świezości cerze. 
Zawiera doskonale łączące się ze skórą 
pigmenty mineralne oraz pozwala na 
budowanie stopnia pokrycia kolorem. 
2 g 14995,00/kg

 42,90

29,99 
2. TWARZ  
Następnie nałóż kosmetyk punktowo nad 
brwiami, na środek czoła, grzbiet nosa 
i miejsce tuż nad ustami (tzw. łuk Kupidyna), 
by zaakcentować te miejsca.

3. POLICZKI 
Nałóż kosmetyk na kości policzkowe, 
do wysokości zewnętrznego kącika oka. 
Dobrze rozprowadź krem palcami, pędzlem 
wachlarzowym lub wilgotną gąbeczką, 
by uzyskać efekt idealnego rozświetlenia.

1.OCZY 
Zacznij od nałożenia Kremu rozświetlającego 
The ONE pod linią dolnych rzęs, wzdłuż łuku 
brwiowego i w wewnętrznych kącikach oczu, 
by uzyskać wypoczęty wygląd.

  Pomadka The ONE 5-w-1 Colour 
Stylist Featherlight
Ultralekka szminka, zapewniająca ustom 
pełne, lecz niezwykle lekkie pokrycie 
kolorem. Doskonałej jakości formuła 
z naturalnymi woskami z nasion słonecznika 
i sumaka nawilża usta oraz pomaga je 
zmiękczać i odżywiać. 4 g 4997,50/kg

 34,90

19,99 

 

 

 

 

NOWOŚĆ!

CUDOWNA 
LEKKOŚĆ 
MAKI JAŻU

Wiosna to idealny moment na 
wypróbowanie makijażu w stylu  

"no make-up". Kolekcja kosmetyków  
The ONE Featherlight to produkty 
o lekkich, komfortowych formułach, 

które doskonale podkreślają naturalne 
piękno kobiety.

*Test konsumencki
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32687 Lustrous Peach

 

  Pędzel do różu
Długość: 18 cm. 

23255   29,90

17,99 

 

  Krem rozświetlający The ONE
Rozświetl swój look do perfekcji za pomocą 
gry światła. Jedwabista, przejrzysta formuła 
rozświetlająca kremu sprawia, że wykonanie 
strobingu jest superłatwe. Możesz stosować na 
całą twarz lub na wybrane miejsca, takie jak kości 
policzkowe, czy dekolt. 30 ml 833,00/l

33416   36,90

24,99 Makijaż: Krem rozświetlający The ONE 33416.
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30719
Black

30720
Black Brown

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

KROK 1 KROK 2

Pielęgnujące składniki odżywiają 
i nawilżają rzęsy*

Do 8x większa objętość**

Rzęsy podkręcone nawet do 116%**

Wydłużenie nawet o 51,7%**

Doskonale rozdzielone, 
ultrawyraziste rzęsy*

*Badanie konsumenckie z udziałem 95 kobiet
**Testowany klinicznie vs. nieumalowane rzęsy
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TWOJE  MARZENIA –  NASZĄ INSP IRACJĄ™

9,99

  Tusz do rzęs The ONE 5-w-1 Wonderlash
Wielofunkcyjna maskara ze szczoteczką rozdzielającą 
rzęsy unosi, wydłuża i zwiększa objętość rzęs jak 
nigdy przedtem! Zawiera pielęgnujące składniki 
odżywiające rzęsy. 8 ml 1248,75/l

 39,90

BESTSELLER NUMER 1
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30970
Bronzed Brown

30971
Silver Grey

30972
Rose Taupe

30973
Pink Mauve

30973
Pink Mauve

30976
Forest Green

1.
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30969
Black Pearl
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32796 Golden Yellow
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31575 Blue

31576 Gunmetal

31572 W
hite

31573 Turquoise
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  Cień do powiek  
w płynie The ONE Liquid Metal
Metaliczny cień do powiek o płynnej, 
kremowej konsystencji. Bogaty w pigmenty, 
odporny na smugi, łatwo się rozprowadza 
i utrzymuje się przez wiele godzin.  
5 ml 3998,00/l

 29,90

19,99 

Oczy wyrażają najwięcej... Pozwól im 
pokazać twój nastrój lub nadaj im  
look, na jaki tylko masz ochotę. 

Wyrafinowany? Stylowy? Kosmetyki 
The ONE chętnie ci w tym pomogą!

PERFEKCYJNY 
MAKI JAŻ 

OCZU

  Kremowy cień do powiek  
The ONE Colour Impact
Innowacyjne cienie do powiek o kremowej 
konsystencji, które po nałożeniu zmieniają 
się w puder. Wyjątkowo intensywne 
odcienie zapewniają możliwość 
stopniowania intensywności krycia oraz 
nie zbierają się w zagłębieniach powiek*.
4 g 4997,50/kg

 29,90

19,99 

Jaśniejszy cień rozprowadź na 
powiekach i łukach brwiowych. 
Obrysuj linię rzęs ciemniejszym 
cieniem.

Rozetrzyj oba odcienie grubszą 
końcówką aplikatora dla uzyskania 
profesjonalnego efektu 
przydymionych oczu.

Podkreśl oczy perfekcyjnie dobranymi, 
podwójnymi cieniami do powiek. 
Jedwabista formuła doskonale się 
rozprowadza, a bogate pigmenty
zapewniają idealny kolor.
Możesz stosować je NA MOKRO i NA 
SUCHO, a także jako kredkę do oczu

W PARZE 
Z KOLOREM

  Podwójne cienie do powiek  
The ONE Colour Match
Duety idealnie kontrastujących ze sobą cieni do powiek 
o jedwabistej fakturze i wysokiej pigmentacji, w zestawie 
z podwójnym aplikatorem. Możliwość stopniowania 
intensywności krycia. Stosuj na mokro jako kredkę 
do powiek. 2 g 12495,00/kg

 39,90

24,99 

*Badanie konsumenckie



3534

32292 Brown

32293 Grey

32294 Nude

  Tusz do kresek  
The ONE Stylo Jumbo
Duży tusz do kresek 
w intensywnym odcieniu 
czerni. Dzięki technologii 
polimerowej długo utrzymuje 
sie na skórze. 2,5 g 7996,00/kg

32161   34,90

19,99 

  Kredka do powiek  
Kajal The ONE
Intensywne pigmenty 
zapewniają bogatszą głębię 
koloru. Stożkowa końcówka 
ułatwia rysowanie kreski. 
2,5 g 7996,00/kg

 34,90

19,99 

  Kredka do oczu 
Kohl The ONE
Bogata w pigmenty kredka typu 
kohl. Gładko się rozprowadza, 
idealna do precyzyjnego 
rysowania linii i do 
przydymionego makijażu oczu. 
1,3 g 11530,77/kg

 22,90

14,99 

31186 Smoky Charcoal

31187 Carbon Black

33214 Brown Shimmer

2

3

4

CZY ZNASZ JUŻ APLIKACJĘ ORIFLAME

MAKEUP WIZARD? 
T O  T W O J E  W I R T U A L N E  L U S T R O

Chcesz wypróbować nowy cień do powiek? Albo znaleźć idealny odcień szminki? Teraz 
możesz wirtualnie przetestować kolory kosmetyków z linii The ONE, zanim 
zdecydujesz się na zakup. Nasza aplikacja Oriflame Makeup Wizard zainstalowana na 
telefonie z wbudowanym aparatem pozwala na wirtualne „malowanie się” różnymi 
kosmetykami i oglądanie efektów na ekranie w czasie rzeczywistym – zupełnie  
tak, jakbyś patrzyła w lustro. Podoba ci się makijaż? Zamów produkty u swojej konsultantki!

JAK TO ZROBIĆ:
 POBIERZ aplikację - szybko, 
łatwo i za darmo! 

 WYKREUJ swój własny makijaż 
lub użyj jednej z naszych 
propozycji.

 

UDOSTĘPNIJ SWÓJ LOOK 
na Facebooku lub Instagramie.

  Tusz do kresek  
The ONE Wonder
Tusz do kresek w płynie 
w odcieniu głębokiej czerni. 
Dzięki wygodnej końcówce 
2-w-1 możesz w łatwy sposób 
namalować cienką lub grubą 
kreskę. Szybko schnąca 
formuła, która nie rozmazuje 
się i utrzymuje na powiekach 
przez cały dzień*. 
2,5 ml 7996,00/l

 29,90

19,99 

1

POBIERZ ZA DARMO  
z Google Play lub App Store

PRECYZYJNA

WYRAZISTA"KOCIE" OCZY

MAKIJAŻ PRZYDYMIONY

EKSPERYMENTUJ 
Z EFEKTAMI
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Chcesz naprawdę wyróżnić się z tłumu? 
Przyciągaj uwagę perfekcyjnymi liniami 
w makijażu oczu! Eyelinery i kredki 
The ONE to świetny i łatwy sposób na 
stworzenie niezwykłego looku w stylu 
glamour. I pamiętaj: mocno podkreślone 
oczy doskonale wyglądają z lekko
pomalowanymi ustami.
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*Test konsumencki w grupie 68 kobiet.
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  Kremowa pomadka The ONE 5-in-1 
Colour Stylist
Wielozadaniowa szminka o bogatych, mocno 
kryjących półmatowych odcieniach. Kremowa 
i komfortowa w noszeniu, pomaga nawilżać usta 
przez cały dzień. 
4 g 4997,50/kg

 34,90

30628
Nude Reflection

30629
Rose Glacier

30631
Soft Coral

30632
Iridescent Blush

30635
Plum Dimension

TRZYMAJ SWOJĄ 
ULUBIONĄ  

SZMINKĘ W ETUI! 
Etui z lusterkiem, 
dzięki któremu

 poprawisz makijaż  
w każdej sytuacji.

  Etui na pomadkę 
The ONE
Wymiary:  9,6 x 3,2 x 3,2 cm. 

27788   39,99   9,99 

31684 Soft Rose 31685 Vivid Pink 31686 Coral Matte 31687 Red Passion
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31688 Berry Crush

  Matowa pomadka The ONE 
Colour Unlimited
Super trwała pomadka, która zapewnia 
pełne krycie ust i matowe, jedwabiste 
wykończenie. Utrzymuje się do 12 godzin*. 
1,7 g 11758,82/kg

 34,90

Twoja ulubiona, trwała 
pomadka o aksamitnie 
matowym wykończeniu 
w pięciu wspaniałych 
odcieniach. Intensywny kolor 
doskonale się rozprowadza, 
nie ściera się i nie brudzi.
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  Błyszczyk   
Power Shine The ONE
Efekt lustrzanego połysku 
i większych, pełniejszych ust to 
zasługa specjalnej formuły oraz 
aplikatora ShineBoost. 
5 ml 3998,00/l

 32,90

 

Makijaż: Kremowa pomadka The ONE 5-in-1 Colour Stylist  
31656 Taupe Delight.

LŚNIĄCE CZY KREMOWE? 
UBIERZ SWOJE USTA

Szeroka paleta klasycznych i supermodnych odcieni to niezastąpiony sposób 
na stylowy, wyrazisty makijaż.

TOTALNY 
M AT
INTENSYWNY KOLOR

KAŻDY PRODUKT DO UST ZA
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19,99

Makijaż: 
Błyszczyk  Power 
Shine The ONE 
30635 Plum 
Dimension.
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*Test konsumencki w grupie 85 kobiet
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  Lakier do paznokci The ONE 
French Manicure
Trwały lakier do francuskiego manicure 
w naturalnych, perłowo-pastelowych 
odcieniach. Dzięki technologii Expert Gel, 
lakier jest odporny na ścieranie się 
i odpryskiwanie. 8 ml 1873,75/l

 24,90

14,99 

Nałóż drugą warstwę emalii 
nawierzchniowej, by przedłużyć 
trwałość lakieru.

  Patyczki do manicure
Zestaw 5 sztuk patyczków z naturalnego 
drewna brzozowego, idealnych do 
odsuwania skórek i czyszczenia 
paznokci.  Długość: 9,5 cm. 

28283   9,90

6,99 

  Paski do manicure The ONE
40 samoprzylepnych pasków do 
francuskiego manicure. 40 pasków 
w zestawie. 

27997   9,90

6,99 

  Miseczka do manicure 
The ONE
Poręczna miseczka do przygotowania 
dłoni do manicure. Materiał: PP. 
Wymiary: 15,2 х 12,2 сm. 

27972   14,90

9,99 

  Biały lakier do paznokci The ONE 
French Manicure
Wysoki połysk, doskonałe krycie kolorem. 
Biały lakier idealny do malowania końcowek 
paznokci. Z technologią Expert Gel, która 
zapewnia równy, gładki efekt na paznokciach 
oraz precyzyjnym aplikatorem. 8 ml 1873,75/l

31482   24,90

14,99 

Nałóż jedną lub dwie warstwy 
Lakieru do paznokci The ONE 
French Manicure w swoim 
ulubionym odcieniu.

Białym lakierem The ONE French 
Manicure ostrożnie namaluj 
eleganckie paski na końcówkach 
paznokci.  32038 Utwardzacz 

do paznokci The ONE  
8 ml 3112,50/l 24,90   

 31030 Ochronna emalia 
do paznokci The ONE 8 ml 
3112,50/l 24,90  

  31033 Odżywka do 
paznokci The ONE 8 ml 
3112,50/l 24,90  

  31035 Scrub do skórek 
The ONE 7 ml 3557,14/l 24,90  

 32580 Serum do paznokci 
5 w 1 The ONE 8 ml 3112,50/l 
24,90

  Zestaw do manicure 
The ONE
Zestaw do manicure w etui 
z imitacji skóry, zawiera 5 narzędzi 
niezbędnych dla pięknego wyglądu 
paznokci. Wymiary: 10,3 x 6,9 
x 2,4 cm. 

24855

39,90 

KROK

KROK

KROK

KROK

PRZYGOTOWANIE

BIAŁE PASKI

KOLOR

LAKIER 
NAWIERZCHNIOWY
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  Zmywacz do paznokci 
w płatkach The ONE
Bawełniane płatki nasączone 
zmywaczem do paznokci. Łatwe 
w użyciu, usuwają nawet 
najciemniejsze odcienie lakierów. 
Wygodne opakowanie, idealne 
do torebki! 26 szt. 1,34/szt.

33005

34,90 

1 2
3

4 5

Trwały, metalowy 
pilnik zakończony 
haczykiem 
to praktyczne, 
wielofunkcyjne narzędzie.

2

1 Pilnik piaskowy 
pomoże Ci wygładzić 
ostre krawędzie 
paznokci.

Odpychacz 
pomoże Ci pozbyć 
się niechcianych 
skórek, a tym samym 
wzmocnić paznokcie.

3

Nożyczki doskonale 
sprawdzają się 
w nadawaniu 
odpowiedniego kształtu 
mniejszym paznokciom.

4

5 Cążki są wytrzymałe, 
a przy tym lekkie 
i wygodne w użyciu.

PIELĘGNACJA – NAIL CARE
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Wszystko, czego potrzebujesz, by wykreować 
subtelny francuski manicure - tak perfekcyjny, 
że nikt nie uwierzy, że zrobiłaś go w domu.

PERFEKCJA FR ANCUSKIEGO 
MANICURE

JAK TO ZROBIĆ?  W 4 ŁATWYCH KROKACH:

Najlepszy sposób na przygotowanie 
paznokci do manicure? Wymocz je 
przez kilka minut w miseczce do 
manicure z ciepłą wodą.

CZY MASZ 
WSZYSTKIE NIEZBĘDNE 
AKCESORIA DO 
MANICURE?

SPA DLA TWOICH
PAZNOKCI
Niech dbanie o świetny wygląd 
paznokci stanie się twoim 
cotygodniowym rytuałem.
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P IĘKNE 
PAZNOKCIE?  
BEZ PROBLEMU!

PIELĘGNACJA – NAIL CARE

SEKRETY 
MOJEGO 
STUDIO

Błyskawicznie zmiękczający Krem do skórek idealnie zadba 
o gładkość i urodę paznokci oraz skórek. Używaj zawsze,  
gdy tego potrzebujesz.

TERAZ MOŻESZ 
BYĆ Z NICH 
DUMNA

PRZYSPIESZA WZROST PAZNOKCI JUŻ W 3 DNI*

• Z ekstraktem z kiwi, witaminą C oraz E 
•  Sprawia, że paznokcie rosną dłuższe, mocniejsze i piękniejsze 
Jak używać: Nałóż na paznokcie i masuj do momentu pęknięcia 
mikrodrobinek. By uzyskać najlepsze rezultaty, aplikuj 2 razy dziennie. 

NIEZAWODNE KOSMETYKI 
DLA PIĘKNYCH PAZNOKCI

Spraw, by pielęgnacja paznokci stała 
się cotygodniowym, nieodłącznym 
elementem twojej troski o piękny 
wygląd.

Wzmaga wzrost 
paznokci już w ciągu 

3 DNI*

Z kwasem 

HIALURONOWYM, 
GLICERYNĄ 

I MASŁEM SHEA,
nawilża paznokcie  

i błyskawicznie zmiękcza 
stwardniałe skórki.

GLICERYNA 
poprawia kondycję 

skóry, a SILIKON 
to doskonały emolient 

o świetnych właściwościach 
zmiękczających.

KROK

01
KROK

02
KROK

03
KROK

04

PRZYGOTOWANIE

NAWILŻAJ

REWITALIZACJA

OCHRONA

  Krem do skórek The ONE
Luksusowy krem do skórek i paznokci o kremowej 
konsystencji. Odżywia skórę wokół paznokci i ich 
płytkę. Zawiera składniki pielęgnujące i nawilżające. 
O wspaniałym migdałowym zapachu. 10 ml 999,00/l

31031   24,90

  Szczoteczka do paznokci Bamboo
Utrzymuj paznokcie w czystości dzięki pięknej 
bambusowej szczoteczce. Wymiary: 8,5 x 4,3  
x 3,3 cm. 

28192   19,90

  Polerka do paznokci The ONE
Wielofunkcyjna, wygięta polerka do paznokci. 
4 różne powierzchnie dla pięknych paznokci: 
piłowanie, wyrównywanie, wygładzanie, polerowanie 
i nabłyszczanie. Wymiary: 18 x 2,1 x 1,6 cm. 

27570   14,90

  Olejek stymulujący wzrost paznokci 
The ONE
Głęboko odżywcza formuła olejku sprawia, 
że paznokcie rosną dłuższe i mocniejsze już po 
3 dniach stosowania. Wzbogacony ekstraktem z kiwi 
i witaminami C i E, odżywia skórki i płytkę paznokci. 
8 ml 1248,75/l

31032   24,90

  Nawilżający krem do rąk z silikonem 
i gliceryną Incredible
Intensywnie nawilżający krem do rąk z formułą 
wzbogaconą silikonem i gliceryną. 75 ml 133,20/l

30909   14,90

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE PRODUKTY, DZIĘKI 
KTÓRYM ZADBASZ O SWOJE 
PAZNOKCIE , ZARÓWNO O ICH 
KSZTAŁT, JAK I  KONDYCJĘ .
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9,99
KAŻDA ZA

JAK TO ZROBIĆ?  W 4 ŁATWYCH KROKACH:

BOGATA, KREMOWA FORMUŁA intensywnie nawilża i odżywia 
suchą skórę dłoni

KREM DO RĄK: Stosuj na dłonie, by intensywnie odżywić skórę.

Stosuj ergonomicznie zakrzywioną, czterostronną 
polerkę do paznokci, aby perfekcyjnie opiłować, 
wyrównać, wygładzić i wypolerować paznokcie.

Delikatnie i dokładnie oczyszcza



20386 
Porcelain

20388 
Sand

20387 
Ivory
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20531 Matte light

20533
Black

31902  
Natural Beige

31901  
Snow Touch

26496 Clover Haze

26497 Pink Blush

26498 Soft Coral 26499 Cerise 26500 Hot Red

42 43

  Podkład Very Me Smoothie
Odżywczy podkład wzbogacony 
ekstraktem z owoców leśnych i jogurtu 
zapewnia perfekcyjny efekt kryjący. 
30 ml 763,33/l

 22,90 

  Matujący puder prasowany  
Very Me
Matująca formuła pochłania nadmiar 
sebum i zapewnia świeży wygląd. 
Skutecznie maskuje niedoskonałości, 
nie zmieniając naturalnego kolorytu cery. 
9 g 2544,44/kg

 22,90 

  Błyszczyk do ust  
Very Me Pink Me Perfect
Transparentny błyszczyk, który po nałożeniu 
na usta zmienia się w Twój indywidualny odcień 
różu. 10 ml 1299,00/l

 17,90   12,99 

  Paletka cieni do powiek Very Me 
Light Smokey For your eyes only
Fantastyczna paletka zawierajaca 
8 kremowych, wspaniale się 
rozprowadzających cieni do powiek 
o satynowym wykończeniu. Z dołączonym 
aplikatorem. 4,8 g 5206,25/kg

31877   42,90   24,99 

  Balsam do ust  
Very Me Colour Mania
Nawilżający balsam do ust, który nadaje 
im delikatny, perłowy kolor i świeży 
zapach – miętowy lub pomarańczowy. 
5 g 2580,00/kg

 12,90 

Jeśli marzysz o wyrazistym 
różowym kolorze ust, ale nie 
możesz znaleźć właściwego 
odcienia, to Pink Me Perfect 
jest idealny dla Ciebie! Pozwala 
osiągnąć efekt kolorystyczny 
podobny do pomadki w 
płynie. Bardzo różowy, bardzo 
błyszczący, bardzo szykowny 
i bardzo w Twoim stylu!

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

  Pogrubiający tusz do rzęs  
Very Me Fat Lash
Bezkonkurencyjnie gęste rzęsy dzięki 
innowacyjnej szczoteczce i formule 
o działaniu pogrubiającym. 8 ml 2487,50/l

 19,90 

  Podkład Very Me No Time For Shine
Matujący podkład zapewniający średnie krycie, 
pochłania nadmiar sebum i zapewnia piękne 
wykończenie bez połysku. Do cery tłustej 
i mieszanej. 30 ml 433,00/l

 22,90

12,99 

  Podkład Very Me No Time For Shine
Matujący podkład zapewniający średnie krycie, 
pochłania nadmiar sebum i zapewnia piękne 
wykończenie bez połysku. Do cery tłustej 
i mieszanej. 30 ml 763,33/l

 22,90 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

EDYCJA 
LIMITOWANA
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  Błyszczyk do ust  
Very Me Mirror
Efekt lustrzanego odbicia na Twoich 
ustach! Piękne, intensywne odcienie, 
pełne pokrycie i połysk, który nie ma 
sobie równych - idealny wybór dla 
kobiety, która lubi błyszczeć 
w towarzystwie! 10 ml 999,00/l

 18,90

NIESAMOWITY 
LUSTRZANY 
POŁYSK!

9,99

Przed

5 m
inu

t pó
źniej

20531 
Matte 
light

20532
Matte 
latte
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  Pomadka Very Me Frost Addict
Szminka w twarzowych odcieniach, 
połyskujących mroźnym, perłowym 
blaskiem. 4 g 2997,50/kg

 18,90   11,99 



M
A

KI
JA

Ż

31
05

0 
C

op
pe

r

31
91

2 
Tu

rq
uo

ise

44 45

32185
Night Glow

32186
Mocha Loca

32187
 Goddess Green

32188 
Blue Lagoon

32189 
Electric Purple

26816 Downtown Grey

DLA TWOICH 
OCZU
  Cienie do powiek  
Very Me Soft N' Glam
Dobierz efekt do swojego nastroju! Cienie 
nałożone suchym aplikatorem zapewnią 
delikatne lśnienie, a zwilżonym – 
intensywniejszy, bardziej metaliczny blask. 
1,9 g 6836,84/kg

 18,90

12,99 
  Kredka do powiek  
Very Me Double Trouble
Dwa odcienie w jednej kredce to 
super pomysł na efektowny makijaż. 
Zachwycaj magnetyzującym 
spojrzeniem! 1,38 g 7239,13/kg

 17,90

9,99 

  Pęseta
 Wymiary: 9,6 x 0,9 x 0,5 cm. 
Testowana na obecność niklu. 

26862   14,90

7,99 

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

27730   9,90

4,99 

BAW SIĘ PALETĄ BARW!

  Tusz do kresek Very Me Glitter
Metaliczne tusze w mocnych kolorach 
wydobędą barwę Twoich oczu. Cienki pędzelek 
ułatwia precyzyjne namalowanie kreski.  
3,5 ml 3711,43/l

 22,90

12,99 

  Tusz do kresek Very Me Sparkle
Tusz do kresek, który roziskrzy twoje 
spojrzenie perfekcyjną, połyskującą kreską. 
Cienki pędzelek do precyzyjnej aplikacji. 
3,5 ml 4282,86/l

 22,90

14,99 

MOCNY 
METALICZNY BLASK

  Tusz do rzęs Very Me Extenda
Tusz, który wydłuża, podkręca i definiuje rzęsy, 
zapewniając wyrazisty efekt makijażu. 8 ml 1248,75/l

 19,90

9,99 

  Tusz do rzęs  
Very Me Eye Lash Stylist
Bądź kreatywna! Tusz Eye Lash Stylist 
pozwala na zdefiniowanie rzęs 
w dowolnym stylu - od lekkiego 
podkreślenia do wyrazistego, odważnego 
makijażu. Dzięki lśniącym drobinkom 
idealnie nadaje się do makijażu 
wieczorowego. 8 ml 1248,75/l

 19,90

9,99 

FANTASTYCZNE 
RZĘSY!

26819 Lady Lilac
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  Płaski pędzel do podkładu Giordani Gold
Pędzel z płaską końcówką do gładkiego rozprowadzania 
podkładu. Drewniana rączka. Miękkie, nylonowe włosie. 
Wymiary: 12 x 1,5 x 2,3 cm 

28526   34,90

19,99 
  Podkład mineralny Giordani Gold Long 
Wear SPF 15
Długotrwała formuła podkładu zapewnia pełne 
krycie przez cały dzień. Wzbogacona filtrem SPF 15 
i drogocennymi minerałami wulkanicznymi pochodzenia 
włoskiego, o właściwościach regenerujących 
i odmładzających.  30 ml 1333,00/l

 64,90

39,99 

L U K S U S OW Y 
L O O K

Kreuj doskonały makijaż gdzie chcesz i kiedy chcesz. 
Luksusowa Paleta Giordani Gold zawiera wszystko, czego 

potrzebuje kobieta o wyrafinowanym stylu.

Podaruj cerze idealnie gładkie 
wykończenie dzięki podkładowi 
Giordani Gold Mineral Long Wear. 
Pełne krycie i wysoka trwałość, 
regenerujące minerały wulkaniczne 
pochodzenia włoskiego, filtr SPF 15.

N I E S K A Z I T E L N I E 
J E DWA B I S TA

  Kredka do brwi ze szczoteczką Giordani Gold
Luksusowa, wygodna w użyciu kredka do stylizowania brwi. 
Kremowa, aksamitnie miękka formuła z pielęgnującą 
witaminą E. Specjalnie zaprojektowana szczoteczka 
doskonale rozprowadza kolor i pozwala na nadanie 
brwiom idealnego kształtu.  
1,2 g 16658,33/kg

 29,90

19,99 

  Paleta do makijażu Giordani Gold Luxury
Stylowa paleta do makijażu, w której znajdziesz wszystko, 
czego potrzebujesz, by stworzyć oszałamiający makijaż. 
Kompaktowa, elegancka kasetka zapinana na zamek 
błyskawiczny. Paleta zawiera 6 cieni do powiek,  
2 błyszczyki, 1 róż, 1 rozświetlacz, 3 aplikatory i duże 
lusterko. Wymiary: 16 x 11 x 3 cm. 10698,29/kg

32379   199,99

149,99 31802 
Porcelain

31803 
Light Rose

31805 
Rose Beige

31806 
Natural Beige

31804 
Light Ivory

Szczoteczka 
do cieniowania 
i kształtowania

róż

rozświetlacz

2 błyszczyki
6 cieni do powiek

pędzelek do różu/
rozświetlacza

pędzelek do ust
aplikator do cieni

33092
Blonde

33093
Brown
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  Puder do twarzy Giordani Gold SPF 15
Wzbogacony minerałami puder prasowany, który 
nadaje cerze promienny wygląd. Z filtrem SPF 15. 9 g 
4443,33/kg

 69,90

39,99 
  Korektor Giordani Gold SecretKorektor
 zapewniający doskonały stopień pokrycia. Formuła 
wzbogacona ekstraktami roślinnymi o właściwościach 
antystarzeniowych znakomicie maskuje 
niedoskonałości cery. 2 g 14995,00/kg

 42,90

29,99 

  Nawilżający krem 
koloryzujący Giordani Gold 
SPF 20
Lekki krem koloryzujący, nadający cerze 
subtelny, promieniejący zdrowiem 
wygląd. Zawiera filtr SPF 20. 
30 ml 999,67/l

32661   49,90   29,99 

  Pęseta Giordani Gold
Elegancka pęseta ze stali nierdzewnej 
o matowym, złocistym wykończeniu.  
Ozdobiona logo GG. Z luksusowym etui. 
Wymiary: 9,5 x 0,9 cm. 

28280   19,90

14,99 

  Kredka do oczu 
Giordani Gold
Bardzo trwała kredka do oczu 
z wysoką zawartością pigmentów. 
Dostępna w 4 odcieniach.  
1,8 g 11105,56/kg

 26,90

19,99 

  Tusz do kresek Giordani Gold
Tusz do kresek o bogatym, intensywnym kolorze 
pozostaje na swoim miejscu przez cały dzień*.   
4 ml 7497,50/l

 42,90

29,99 

  Kremowy cień do powiek  
Giordani Gold Luminous
Długo utrzymujące się* kremowe cienie 
w zmysłowo połyskujących kolorach. Formuła 
FirmEsse Active pomaga zwiększać jędrność 
skóry**. W zestawie ze specjalnie 
zaprojektowaną szczoteczką. 4,5 g 6664,44/kg

 42,90   29,99 

PUDER

KOREKTOR

KREM NAWILŻAJĄCY KREDKA DO OCZU
31808 Light 31809 Natural

31366 Light 31367 Medium
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31402 Brown 31403 Charcoal Grey 31404 Midnight Blue
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Frosted White
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Gold Sparkle
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Precious Ivy
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P E R F E K C Y J N A 
G Ł A D KO Ś Ć 
C E RY
Nieskazitelna cera to podstawa wysublimowanego makijażu. 
Kosmetyki Giordani Gold zapewnią ci perfekcyjny efekt 
pięknej, promiennej skóry.

I D E A L N A 
O P R AWA 
O C Z U

*Badanie konsumenckie
**Na podstawie informacji o składniku

KREMOWY CIEŃ DO POWIEK

31809 Natural

32250 Black

Makijaż: Kremowy cień do powiek Giordani Gold Luminous  
30993 Gold Sparkle, Tusz do kresek Giordani Gold 32250 Black.

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

Makijaż: Korektor Giordani Gold Secret 31366 Light, Puder do twarzy  
Giordani Gold SPF 15 31808 Light.

32057 Translucent
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32317
Nude 
Rose

32318
Pink 

Touch

32318
Pink 

Touch

32319
Fresh 
Pink

32320
Perfect 
Peach

32321
Orange  
Coral

32322
Violet 
Pink

32323
Bright 
Berry

32324
Dusky 
Rose

32325
Forever 

Red

32326
Dark 

Burgundy

30445
Satin 
Beige

30446
Creamy 
Nude

30447
Pink 

Nude

30448
Pearly 
Pink

30449
Rose 
Petal

30455
Red 

Fatale

30456
Muted 
Plum

30457
Lavender 

Lustre

30458
Copper 
Shine

30459
Cherry 
Love

30451
Lucent 
Pink

30452
Raspberry 

Blush

30453
Fuchsia 
Divine

30454
True 
Red

30450
Peach 
Pink
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  Pomadka Giordani Gold 
Iconic SPF 15
Głębokie, kremowe kolory 
o satynowym połysku i długotrwałe 
poczucie komfortu. Z regenerującym  
olejkiem arganowym i filtrami SPF 15. 
4 g 11975,00/kg

 47,90 

  Puder pyłkowy Giordani 
Gold Invisible Touch
Lekki puder pyłkowy 
zapewniający matowe, 
a zarazem promienne 
wykończenie makijażu. 
Z rozświetlającymi drobinkami, 
które zmniejszają widoczność 
drobnych zmarszczek 
i nawilżającą formułą Hydration 
System. 10 g 7990,00/kg

 79,90 

  Tusz do kresek 
Giordani Gold Calligraphy
Ultraczarny tusz do kresek 
w pisaku z ukośnie 
wyprofilowanym aplikatorem 
umożliwia narysowanie płynnej, 
intensywnej kreski. Dzięki 
zawartości kompleksu LashVital 
odżywia i wzmacnia rzęsy. 
0,8 ml 53625,00/l

 42,90 

  Upiększająca baza pod 
makijaż Giordani Gold
Jedwabista baza, która zmniejsza 
widoczność porów i drobnych 
zmarszczek, rozświetla skórę 
oraz przedłuża trwałość 
makijażu*. Stosuj bazę pod 
podkład, by uzyskać efekt 
perfekcyjnego makijażu. 
Zawiera ekstrakt z orchidei. 
30 ml 1496,67/l

32058   44,90 

  Paletka cieni do powiek 
Giordani Gold
Luksusowe, trwałe cienie do 
powiek. Cztery intensywne, 
nasycone i zmysłowe odcienie 
w paletce. Odpowiednie dla 
wrażliwych oczu.  
5,2 g 11519,23/kg

 59,90 

  Podkład ujędrniający 
Giordani Gold SPF 8
Podkład nadający skórze 
perfekcyjny wygląd. Wyrównuje 
koloryt, dzięki czemu cera 
wygląda młodziej*. 
30 ml 2163,33/l

 64,90 

  Lakier do paznokci 
Giordani Gold Intense Shine
Lakier o intensywnym połysku 
i wyjątkowej klarowności koloru. 
Dostępny w wielu wspaniałych 
odcieniach. 8 ml 4987,50/l

 39,90 

  Tusz do rzęs Giordani Gold 
Incredible Length
Tusz wydłużający 
z mikrowłóknami,który nadaje 
rzęsom uwodzicielską długość 
oraz wspaniale je rozdziela. 
8 ml 5612,50/l

 44,90 

  Pomadka Giordani Gold 
Iconic Matte SPF 12
Bogata, kremowa pomadka 
o intensywnych odcieniach 
i jedwabiście matowym, w pełni 
kryjacym wykończeniu. Z dodatkiem 
olejku arganowego, zapewniającego 
komfort przez cały dzień*. Z filtrem 
SPF 12. 4 g 11975,00/kg

 47,90 

  Odmładzający balsam do ust 
Giordani Gold SPF 12
Kremowy balsam do ust z kwasem 
hialuronowym pomaga odmładzać 
i udoskonalać usta*, dzięki czemu 
stają się gładsze i młodzieńczo 
witalne. Wypełnia i ujędrnia* usta, 
zapewniając im odpowiedni poziom 
nawilżenia. Filtr SPF 12 chroni 
delikatną skórę. 10 ml 3990,00/l

 39,90 

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

28292   29,90 

    Puder prasowany 
Giordani Gold Jewel
Jedwabiście gładki puder 
rozprasza światło, sprawiając, 
że drobne linie są mniej 
widoczne. Matuje oraz zapewnia 
efekt nieskazitelnej cery. 
9 g 7766,67/kg

 69,90 

  Żel do brwi Giordani Gold
Zapewnia długotrwały kolor 
i wymodelowany kształt 
brwi dzięki nawilżającej 
prowitaminie B5.
4 ml 7475,00/l

 29,90 

  Korektor Giordani Gold
Korektor w wygodnej formie, dzięki 
któremu ukryjesz oznaki zmęczenia, 
ciemne cienie czy drobne linie. 
Satynowa konsystencja łatwo 
i precyzyjnie się rozprowadza. 
Błyskawicznie rozpromienia, 
rozjaśnia i odświeża wygląd*. 
2,7 ml 18481,48/l

 49,90 

  Zestaw do manicure Giordani Gold
Stylowy, 5-częściowy zestaw do manicure, w eleganckim 
etui aksamitnym w dotyku. Etui: imitacja skóry, poliester.  
Wymiary: 12,2 x 7,2 x 2,6 cm. 

28281   69,90

49,99 

USTA TWARZ

PAZNOKCIE 
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32088 
Light

32089 
Natural

32089 Natural

32047 
Porcelain

32048 
Light 
Rose

32049 
Light 
Ivory

32050 
Rose 
Beige

32051 
Natural 
Beige

*Testy konsumenckie
32252 
Light

32254 
Medium

31381
Nude

31383
Rose

31382
Coral
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  Pomadka Giordani Gold Jewel
Pomadki miękkie i delikatne jak kaszmir, 
ze składnikami, które odżywiają i nawilżają usta 
przez cały dzień. Intensywne kolory w klasycznych, 
długotrwałych odcieniach. Dostępne w przepięknych, 
złocistych opakowaniach. 4 g 8747,50/kg

 47,90

34,99 

  Konturówka do ust Giordani Gold
Luksusowa, kremowa konturówka, zapewnia 
intensywne nawilżenie i kolor bez smug 
i rozmazywania się przez cały dzień*. Unikalnie 
wyprofilowana szczoteczka dla łatwej aplikcji 
i rozcierania błyszczyka. 1,6 g 12493,75/kg

 29,90

19,99 
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Wyjątkowy 
pędzelek do 

aplikacji szminki

22746
Pink Secret

22748
Rose Blossom

22749
Cerise Pink

22752
Warm Coral

31376
Beige Suede

31377
Pink Delicacy

31380
Red Attraction

I d e a l n e 
D L A  T WO I C H  U S T

OCZY

AKCESORIA

Z drugiej strony  
kredki
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W  Ś R O D K U 
Zapięcie na zamek 

błyskawiczny, podszewka, 
1 duża kieszonka i 1 kieszonka 

zapinana na suwak. 
 

NOWOŚĆ!
EDYCJA LIMITOWANA
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Z okazji 50-lecia Oriflame stworzyliśmy specjalną kolekcję Celebration.  
Ozdobiliśmy ją eleganckimi, złocistymi elementami oraz wyjątkowym wzorem 

nawiązującym do naszego jubileuszu. Klasyczne, ponadczasowe i piękne  
dodatki - mamy nadzieję, że się wam spodobają!

NOWOŚĆ!
EDYCJA LIMITOWANA

W środku: 
podszewka 

z jubileuszowym 
wzorem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Torebka Classica
Piękna torebka wykonana z czarnej imitacji skóry Saffiano. 
Wyrafinowany, elegancki projekt, łączący czerń ze złocistymi 
detalami. Wyjątkowość torebki podkreśla sławne logo 
Tender Care. Wymiary: 35 x 15 x 27 cm. 

29103

129,99 

  Portfel Classica
Piękny, ponadczasowy portfel wykonany z imitacji skóry 
Saffiano. Elegancka czerń wygląda doskonale jako tło dla 
kontrastujących przeszyć i sławnego logo Tender Care. 
Wymiary: 19 x 3 x 10,5 cm. 

29104

59,99 

  Szal Classica
Jedyny w swoim rodzaju szal, którego miękkie sploty 
harmonijnie łączą się z abstrakcyjnym wzorem w kolorach 
ziemi. Modne wykończenie nadaje mu nowoczesny look.   
Wymiary: 190 x 90 cm. 

29105

39,99 

  Torebka Camel Classica
Klasyczna torebka z imitacji skóry w kolorze camel. 
Zapinana na suwak ze stylowym, ułatwiającym 
otwieranie elementem. Z wewnętrznymi 
kieszeniami, w tym dużą zapinaną na zamek 
błyskawiczny. Wymiary: 35 x 15 x 27 cm. 

29332

129,99 
  Portfel Camel Classica
Klasyczny portfel z imitacji skóry w kolorze camel, 
zdobiony złocistym detalem. Zapinany na zatrzask, 
z podszewką w odcieniu kremowym. Z zapinaną na 
suwak przegródką na monety oraz 12 miejscami na 
karty. Wymiary: 19 x 3 x 10,5 cm. 

29333

59,99 
  Szal Camel Classica
Wyjątkowy szal z modnymi nadrukami w ciekawych 
kolorach. Wymiary: 90 x 190 cm. Materiał: poliester. 

29334

39,99 
  Zakładka do książek 
Fairy City Lights Angel
Testowana na obecność niklu. 
Wymiary: 7 x 6,5 cm. 

27236

9,99 
  Długopis Fairy City 
Lights Angel
Wymiary: długość 13,2 cm. 

27237

17,99 

  Torebka Celebration
Klasyczna torebka "hobo" wykonana z imitacji 
skóry w kolorze kremowym. Zdobiona eleganckim, 
słynnym wzorem chevron. Może być noszona w ręku 
lub na ramieniu. W środku podszewka o wzorze 
chevron w cytrynowym odcieniu. Ze złocistymi 
elementami i kieszonkami, w tym jedną na suwak. 
31,5 x 14 x 23,5 cm 

29403

119,99 

  Szal Celebration
Elegancki, miękki niczym jedwab szal, wykonany 
z poliestru. Luksusowy i lekki, zdobiony biało-żółtym 
wzorem. Delikatny i klasyczny, doda szyku każdej 
stylizacji. 160 x 90 cm 

29404

49,99 

50 LAT PASJI DO MODY: WYJĄTKOWE 
AKCESORIA DLA OSZAŁAMIAJĄCEGO EFEKTU
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Mieszaj i łącz: noś 
wisiorek na łańcuszku 

lub naszyjniku.

ko
l e k c j a  d e l i c a t e  p e a r l

k o l e
k c

j a
 n

a u
t i

c a

k o l e k c j a  d e l i c a t e

A
KC

ES
O

RI
A

U WA G A , T R E N D ! 
P l e c i o n y  n a s z y j n i k  i n s p i r ow a ny  g e o m e t r y c z n y m i  w zo r a m i , 

k t ó r e g o  m o c  t k w i  w  k o n t r a s t u j ą c y c h  b a r w a c h  i  g r a f i c z n y m 
d e s i g n i e  t o  d o d a t e k  w p r o s t  z  w y b i e g ó w  m o d y.

T RO P I K A L N A  W Y P R AWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

EDYCJA LIMITOWANA

  Naszyjnik Nautica
Testowany na obecność niklu. Wewnętrzna 
średnica naszyjników: 12,7 cm każdy. 
Długość łańcuszka: 56 cm + 6 cm + element 
z wisiorkiem 26 cm. 

29074

39,99 

  Bransoletka Nautica
Testowana na obecność niklu. 
Regulowana. Wewnętrzna 
średnica: 6,7 cm. 

29075

29,99 

  Pierścionek Nautica
Testowany na obecność niklu. 
Regulowany. Wewnętrzna 
średnica: 1,7 cm. 

29077

19,99 

  Naszyjnik Delicate Pearl
Testowany na obecność niklu. 
Długość: 45 + 6 cm. 

29168

39,99 
  Bransoletka Delicate Pearl
Testowana na obecność niklu. 
Rozmiar uniwersalny. Średnica: 
18 cm. 

29169

19,99 

  Kolczyki Delicate Pearl
Testowane na obecność niklu. 
Długość: 4,5 cm. 

29173

24,99 

  Pierścionek Delicate Pearl
Testowany na obecność niklu. 
Rozmiar uniwersalny. Obręcz: 
1,7 cm, kamień: 1 cm. 

29174

19,99 

  Naszyjnik Delicate
Testowany na obecność niklu. 
Długość: 104 cm. 

29164

39,99 

  Kolczyki Delicate
Testowane na obecność niklu. 
Długość: 2,5 cm. 

29165

19,99 

  Pierścionek Delicate
Testowany na obecność 
niklu; 1,7 cm. 

29167

14,99 

  Naszyjnik Vibrant
Naszyjnik z poliestrowych sznurków w trzech żywych 
kolorach i złocistego łańcuszka. Stylowy i niezwykle 
modny, zawiązywany miękką wstążką. Testowany na 
obecność niklu. Długość: 104 cm. Można dostosowywać 
długość do stylizacji. 

29488

39,99 

  Bransoletka Vibrant
Świetna bransoletka z plecionych, 
poliestrowych sznurków w trzech żywych 
kolorach - różowym, turkusowym i fioletowym 
oraz złocistego łańcuszka. Ciekawy detal 
w kolorze złota. Testowana na obecność niklu. 
19 x 3 cm 

29489

29,99 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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H A R M O N I A 
KO N T R A S T Ó W

Sz l a che tne  s za rośc i , k tó r ym m iękkość  nada j ą  sub te l ne  f a k tu r y, 
u rocze  de ta l e  i  kob iece  akcen ty  ko lo r y s t y c zne  tworzą  pe łen 

kon t r a s tów, super modny  look  o  l ekk im zaba rw ien iu  romantycznym .
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  Naszyjnik Imana
Wyrafinowany w formie naszyjnik 
w odcieniach bursztynu, dekorowany 
motywem szylkretu i złocistymi detalami. 
Doskonały zarówno do biura, jak i na 
wieczór. Testowany na obecność niklu. 
Długość: 45 + 6 cm. 

29079

39,99 

  Torebka Imana
Ponadczasowy wzór skóry węża, modny 
kształt i piękna kolorystyka w odcieniach 
brązu. Złociste detale i kontrastujący, 
regulowany pasek w jasnym odcieniu beżu. 
Wyjątkowo elegancka torebka, którą możesz 
nosić do wielu stylizacji. 
Wymiary: 21,5 x 15 x 24,2 cm. 

29106

99,99 
  Miniportfel Imana
Wygodny, nieduży portfel z doskonałej 
imitacji skóry węża. W tym portfelu 
twoje karty, monety, klucze i inne 
drobiazgi z pewnością będą bezpieczne. 
Zapinany na złocisty zamek błyskawiczny. 
Wymiary: 10 x 1,5 x 7 cm. 

29107

29,99 

  Bransoletka Imana
Elegancka i nowoczesna bransoletka w zachwycającej, 
bursztynowej tonacji, zdobiona szylkretowym wzorem. 
Złociście połyskujące detale nadają jej luksusowy wygląd. 
Testowana na obecność niklu. Średnica: 6 cm; szerokość: 
1,5 cm. 

29080

34,99 
  Kolczyki Imana
Supermodne kolczyki w ciekawym kształcie, dzięki 
którym każda stylizacja nabierze charakteru. Piękne 
i niezwykle eleganckie połączenie barwy bursztynu i złota. 
Wkręty ze stali nierdzewnej. Testowane na obecność 
niklu. Wymiary: 3 x 2,6 cm. 

29081

29,99 

  Zegarek Imana
Wyjątkowy zegarek, którego design 
łączy elegancję złocistej koperty 
z modnym akcentem szylkretowym 
bransolety o bursztynowym odcieniu. 
Tarcza dekorowana czterema 
kryształkami. Deklaracja zgodności CE. 
Tył koperty wykonany ze stali 
nierdzewnej. Mechanizm kwarcowy. 
Z dołączoną baterią bezrtęciową.  
Testowany na obecność niklu. 
Wewnętrzny obwód bransolety:  
19 cm; średnica koperty: 3,2 cm. 

29082

99,99 

  Kosmetyczka Poetry
Kosmetyczka z imitacji zamszu, 
w fantastycznym odcieniu 
szarości. Wnętrze z imitacji 
skóry w odcieniu zgaszonego 
różu. Zapinana na suwak. 
Wymiary: 16 x 8,2 x 11,2 cm. 

29323

39,99 

  Szal Poetry
Szal z poliestru, idealnie pasujący do torebki 
Poetry. Piękne połączenie barw i stylowe 
ozdoby-frędzle. Wymiary: 90 x 190 cm; 
długość frędzli: 4 cm. Materiał: poliester. 

29324

49,99 

  Naszyjnik Poetry
Naszyjnik w kolorze złota ozdobiony 
pastelowymi kamieniami. Dzięki 
uroczej, różowej wstążce możesz 
regulować jego długość. Zapakowany 
w sakiewkę z organzy. Długość: 85 
cm. Testowany na obecność niklu. 

29353

49,99 

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA

dla niego

dla niej

SZYKOWNE 
PREZENT Y
D L A  C E N I ĄC YC H  E L E G A N C J Ę

 

 

 

 

 

  Zegarek dla Niej Back to Work
Ponadczasowy, stylowy zegarek z kryształkami 
Swarovskiego i paskiem imitującym skórę. Mechanizm 
kwarcowy. Zapakowany w eleganckie pudełko. Znak 
zgodności CE. Testowany na obecność niklu. Wymiary: 
długość paska 22,9 cm, średnica koperty 3,2 cm. 

28897

129,99 
  Zegarek dla Niego Back to Work
Męski, nowoczesny zegarek z bransoletą wykonaną ze 
stali nierdzewnej. Mechanizm kwarcowy. Zapakowany 
w eleganckie pudełko. Znak zgodności CE. Testowany na 
obecność niklu. Wymiary: średnica bransolety 10,9 cm, 
średnica koperty 4,2 cm.  

28900

129,99 



 

5958

  Szal Cerulean
Uroczy szal w kolorze błękitu 
o efekcie sprania. Geometryczny 
design i stylowe frędzle. Wymiary: 
110 x 110 cm; długość frędzli: 8 cm. 
Materiał: bawełna, poliester. 

29370

49,99 

Możesz je nosić 
jako kolczyki 

wkręcane lub wiszące, 
w zależności od okazji. 

Z odczepianymi 
elementami.

Z A L E T Y: 
O d c ze p i a ny  p a s e k , 

z a p i ę c i e  m ag n e t y c z n e , 
wew n ę t r z n e  k i e s zo n k i , 
w  t y m  j e d n a  n a  s u w a k .

W I E L K I  B Ł Ę K I T

N o s t a l g i c z n e  i m p r e s j e  p r z y wo d z ą c e  n a 
my ś l  ś r ó d z i e m n o m o r s k i e  w a k a c j e  -  b ł ę k i t 
g ł ę b i n  i  k o r o n k owe  c i ę c i a  n a d a j ą  k o l e k c j i 

r o m a t y c z n y  l o o k .

Możesz nosić 
tylko naszyjnik lub 
dodać zawieszkę.
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  Naszyjnik 
Extravagant
Średnica naszyjnika: 13 cm; 
długość zawieszki: 33 cm. 
Przebadany na obecność 
niklu. 

29233

49,99 

  Naszyjnik Savanna
Testowany na obecność niklu. 
Długość: 45 + 5,5 cm. 

29083

39,99 
  Kolczyki Savanna
Testowane na obecność niklu. 
Długość: 4,2 cm. 

29084

19,99 

  Bransoletka Savanna
Testowana na obecność niklu. 
Długość: 18,3 + 3,5 cm. 

29088

29,99 
  Torebka Circle
Torebka w kolorze czarnym 
z imitacji skóry o ciekawej, 
różnorodnej fakturze, 
dekorowana złocistym detalem. 
Z odczepianym paskiem 
i zapięciem magnetycznym. 
Wymiary: 23,5 x 4,8 x 15,5 cm. 

29401

69,99 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA

  Torebka Ibiza Cerulean
Torebka o modnym laserowym cięciu. 
Z podszewką, zapianana na suwak, 
z wewnętrznymi kieszeniami, w tym 
z zapięciem na zamek błyskawiczny. 
Wymiary: 32 x 14,5 x 26,5 cm. 

29368

129,99 

  Portfel Ibiza Cerulean
Portfel o dekorowanej laserowo fakturze, 
wykonany z imitacji skóry. Zapinany na suwak, 
z podszewką. W środku zapinana na zamek 
błyskawiczny przegródka na monety, 
2 przegródki oraz 8 miejsc na karty. 
Wymiary: 19,5 x 2,5 x 10 cm. 

29369

59,99 

  Naszyjnik Cerulean
Wyjątkowo piękny naszyjnik w odcieniach koloru niebieskiego. 
Złocisto-niebieskie kwiaty lśnią kryształkami. Zapakowany 
w etui z organzy. Długość: 45 + 6 cm. Testowany na obecność 
niklu. 

29373

59,99 

  Kolczyki Cerulean
Śliczne kolczyki dekorowane złocisto-niebieskim motywem 
kwiatów lśniących kryształkami. Zapakowane w etui z organzy. 
Długość: 4,5 cm. Testowane na obecność niklu. 

29374

24,99 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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ORIENTALNO-WANILIOWO-
OWOCOWY

białe truskawki, białe kwiaty, biała czekolada

  Woda perfumowana Love Potion Secrets 
dla niej
Kompozycja oszałamia iskrzącym aromatem owoców, 
z zaskakująca białą truskawką w roli głównej. Jego 
serce otwiera się łożem białych kwiatów, a w nucie 
głębi odsłania swą seksowną naturę, zaklętą 
w kremowej ambrze, drzewie sandałowym 
i smakowitej, białej czekoladzie. 50 ml 1198,00/l

31493   119,90

59,90 

SPECJALNA 
OFERTA 

JUBILEUSZOWA -50%

PIERWSZY W ŚWIECIE PERFUM 
akord smakowitej białej truskawki 
zanurzonej w białej czekoladzie 
znalazł się w naszej kompozycji 
Love Potion Secrets. Kreacja jest 
wyjątkowo apetyczna i bardzo 
zmysłowa - jest jak afrodyzjak, 
uzależniająca i nieodparcie kusząca. 

Uczcij kobiecą stronę swojej osobowości czarodziejską kompozycją intrygującej białej 
truskawki, białych kwiatów i smakowitej białej czekolady. 

Pod tajemniczą woalką intryg 
znajduje się kuszący element 
uwodzenia. Gwałtowne uniesienie, 
które zdejmuje okowy ukrytych 
pragnień i potęguje ekstazę. 
Jest twoje, kiedy tylko zechcesz.

PRZEPIS NA SŁODKIE 
UWODZENIE

PRZEPYSZNY JAK…BIAŁA CZEKOLADA

JAKO JEDEN Z WIODĄCYCH 
PRODUCENTÓW 
ZAPACHÓW, 
0riflame odnosi globalne sukcesy 
– nasze kompozycje pokochały 
klientki z 60 krajów. Dostępne 
dane rynkowe mówią, że jesteśmy 
w pierwszej piątce największych 
światowych firm sprzedających 
perfumy.

OPOWIEŚCI WYSNUTE Z PACHNĄCYCH KOMPOZYCJI 
Pół wieku doświadczenia w biznesie kosmetycznym daje nam obraz tego, co się podoba 

i co jest pożądane. Nasze tworzone przez ekspertów zapachy pozwalają ludziom na całym 
świecie wyrażać swą indywidualność i unikalny styl. Każdego dnia. 

T WOJE  MAR ZEN IA –  NASZ Ą INSP IR ACJĄ™

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!
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  Woda perfumowana  
My Red
Seksowne, uwodzicielskie nuty wody 
perfumowanej My Red, wzbogacone 
ulotnym aromatem czerwonego 
jaśminu, przyspieszą bicie serca każdego, 
kto znajdzie się w zasięgu Twojego 
nieodpartego uroku. 50 ml 1599,80/l

25403   139,90

79,99 

  Woda toaletowa My Naked Truth
Subtelna, kobieca kompozycja z dominującą 
nutą miękkiego, pudrowego kwiatu 
bawełny. Wyszukany zapach dla kobiety, 
która pragnie podkreślić swoje naturalne 
piękno. 50 ml 1599,80/l

31121   119,90

79,99 

  Woda perfumowana Paradise
Delikatna woń piwonii miesza się z akcentami 
jaśminu i pikantnymi tonami różowego pieprzu. 
Zapach ewoluuje podążając szlakiem akordów 
zmysłowego cedru i piżma, by zaprowadzić 
Cię prosto do raju. 50 ml 1999,80/l

23853   139,90

99,99 

  Perfumowany spray 
do ciała Paradise
Spray do ciała wspaniale 
pachnący szykownymi, 
wibrującymi nutami Paradise. 
Może być używany do całego 
ciała. 75 ml 398,67/l

31706   29,90 

różowy pieprz, płatki jaśminu, piżmo

KWIATOWO-DRZEWNO-
PIŻMOWY

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

czerwony jaśmin, puder annato, 
żurawina

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

 japoński osmanthus , kwiat bawełny, 
kwiat jabłoni

POZNAJ 
zapach raju…

Dla kobiety 
z pasją

Przy zakupie zapachu spray do ciała 

GRATIS
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KWIATOWO-DRZEWNY

mandarynka, kwiat pomarańczy, paczula

 

 

 

 

 

  Woda perfumowana dla niej Giordani Gold Original
Ponadczasowy, kwiatowo-drzewny zapach w nowej, udoskonalonej odsłonie. 
Zamknięty w dopracowanym w każdym szczególe, ozdobionym złotem flakonie, 
o sercu lśniącym kwiatem pomarańczy, będzie idealną kompozycją dla kobiet, 
które kochają życie. 50 ml 1199,80/l

32150   104,90

59,99 



 

 

64 65

Z
A

PA
C

H
Y 

ORIENTALNO-WANILIOWO-DRZEWNY

bursztyn, heliotrop, mandarynka

W aurze 
tajemniczości

kwiat imbiru, słodkie drzewo sandałowe, czarna porzeczka

ORIENTALNO-WANILIOWO-DRZEWNY

Zdobądź go!

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

  Woda perfumowana Amber Elixir
Inspiracji do stworzenia tego zapachu dostarczył bursztyn.  
Amber Elixir emanuje zmysłowością i ponadczasowym pięknem.  
50 ml 999,80/l

11367   104,90

49,99 

  Woda perfumowana So Fever Her
Prowokacyjny, odważny zapach kobiecy, który uwodzi słodyczą drzewa 
sandałowego i czarnej porzeczki, a zniewala ognistą nutą kwiatu imbiru. 
50 ml 999,80/l

31099   104,90

49,99 
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  Woda toaletowa dla niej 
Women’s Collection Innocent 
White Lilac
Kwiatowy, świeży zapach, który sprawi, 
że poczujesz się jak w ogrodzie pełnym 
kwitnącego białego bzu. 50 ml 799,80/l

32438   79,90

39,99 

zielone liście, biały bez, heliotrop

Czystość 
białego bzu

Wejdź do cudownego, 
PACHNĄCEGO OGRODU...

konwalia, białe kwiaty, białe piżmo

akordy ciepłego mleka, orchidea 
waniliowa, rabarbar

biała lilia królewska, kwiat 
brzoskwini, kaszmirowe piżmo

  Woda toaletowa Lovely Garden
50 ml 1399,80/l

23838   94,90

  Woda toaletowa Elvie Firefly
50 ml 1399,80/l

31119   94,90

  Woda toaletowa Tenderly 
Promise  50 ml 1399,80/l

31875   94,90

Każdy zapach za 69,99

  Woda perfumowana Divine Idol
Bądź divą! Rzuć świat na kolana siłą swojej kobiecości! Oszałamiający 
zapach z rodziny kwiatowo-drzewno-szyprowej nie pozwoli nikomu 
przejść obok Ciebie obojętnie. Majestatyczny, złoty irys tworzy serce 
tej hipnotyzującej kompozycji, która z wolna prowadzi Twoich 
wielbicieli tajemną ścieżką zmysłowości. 50 ml 1199,80/l

31297   99,90

59,99 

Siła 
znakomitości

czerwone owoce, złoty irys, ambra

KWIATOWO-DRZEWNO-SZYPROWY

Z
A

PA
C

H
Y 

KWIATOWO-PIŻMOWO-BZOWY
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NOWOŚĆ!

kwiat brzoskwini, gardenia, orchidea waniliowa

ORIENTALNO-WANILIOWO-DRZEWNY

  11355 Woda toaletowa Divine 50 ml 99,90   13850 Woda toaletowa Enigma 50 ml 119,90   22434 Woda toaletowa Ice 30 ml 39,90  

  22435 Woda toaletowa Fire 30 ml 39,90   22436 Woda toaletowa Air 30 ml 39,90   30886 Woda perfumowana Possess 50 ml 139,90   

 26769 Woda toaletowa Power Woman 50 ml 99,90   30128 Woda toaletowa Eclat Femme 50 ml 104,90   31293 Woda toaletowa 

Eclat Femme Weekend 50 ml 104,90   30411 Woda toaletowa Voyager Woman 50 ml 94,90   31630 Woda toaletowa Happydisiac 

Woman 50 ml 94,90   33137 Woda perfumowana Giordani Gold White Original 50 ml 104,90   32235 Woda toaletowa  

Elvie 50 ml 94,90   32535 Woda perfumowana My Destiny 50 ml 139,90   32440 Woda toaletowa dla niej Women’s Collection 

Delicate Cherry Blossom 50 ml 79,90   32672 Woda toaletowa Memories Chasing Butterflies 30 ml 39,90   32673 Woda toaletowa 

Memories Flirting Under Fireworks 30 ml 39,90   32671 Woda toaletowa Memories Daydreaming in a Hammock 30 ml 39,90 
   25447 Woda toaletowa Seductive Musk 50 ml 59,90   30399 Woda perfumowana Miss Giordani 50 ml 99,90  1 30892  Woda 

toaletowa Lucia Starlight  50 ml 94,90  2 31635 Mgiełka zapachowa Miss Happy 75 ml 34,90  3 31634 Mgiełka zapachowa  

Miss Relax 75 ml 34,90  4 32871 Woda toaletowa Eclat Mademoiselle 50 ml 99,90  5 32504 Woda perfumowana  

Amazing Paradise 50 ml 139,90  6 31300 Woda toaletowa Wonderflower 50 ml 94,90  7 31998 Woda perfumowana dla niej  

VIP Only 50 ml 94,90  8 22442 Woda perfumowana Love Potion 50 ml 119,90

DLA NIEJ

Magiczny moment 
pożądania
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WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

Woda toaletowa dla pań Full Moon
Zapach otwierają soczyste nuty kwiatu brzoskwini i olejku neroli, płynnie 
przechodzące w romantyczną, kwiatową woń kwitnącego nocą jaśminu i 
gardenii. Pełna kuszącej magii orchidea waniliowa i oryginalne nuty mchu 
tworzą kuszącą bazę tego upojnego eliksiru. 30 ml 999,67/l

22380   49,90

29,99 
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  Woda toaletowa Be the Legend
Pewny siebie, a zarazem otwarty. 
Fascynujący, a jednocześnie zrelaksowany: 
woda toaletowa Be the Legend perfekcyjnie 
odzwierciedla jego pełną kontrastów naturę, 
łącząc soczyste nuty jabłka ze zmysłowymi 
akordami skóry i bobu tonka. 75 ml 625,33/l

30468   94,90

46,90 
akordy skóry, jabłko, bób tonka

SPECJALNA 
OFERTA 

JUBILEUSZOWA -50%

DLA NAJWAŻNIEJSZEJ
GWIAZDY IMPREZY

URODZONY, BY STAĆ SIĘ 
LEGENDĄ
Zapach idealny dla stylowego 
buntownika, mieszkańca miasta, 
który podąża własnymi ścieżkami. 
Silnego i czarującego, stanowczego, 
lecz zarazem swobodnego 
- urodzonego, by stać się legendą...

DZIEDZICTWO KREOWANIA 
WYJĄTKOWYCH ZAPACHÓW  
Nasze kompozycje zdobyły 
szerokie uznanie czytelników 
najlepiej sprzedających się 
magazynów oraz nagrodę FiFi, 
przyznaną przez organizacje 
partnerskie Fragrance Foundation 
za wyjątkowe osiągnięcia 
w przemyśle perfumeryjnym.

Bądź w centrum zainteresowania... 
Be the Legend to kompozycja, 
w której zamknęliśmy 
magnetyzującą aurę kontrastu, 
łącząc zmysłowy akord skóry 
z kruchym, soczystym jabłkiem 
i odurzającym ciepłem bobu tonka.

ZAPACH MOCY, ZAPACH PASJI 
Nasze fantastyczne kompozycje dla mężczyzn mają moc zmieniania i inspirowania. 
Zaczynając pracę nad nowym zapachem, zawsze myślimy o tobie. Jaki jesteś i jak 

chcesz wyrazić swoją osobowość.

PEWNY SIEBIE. CHARYZMATYCZNY. ELEGANCKI. 
Spraw, by swobodny urok stał się twoim znakiem rozpoznawczym. Charyzmatyczna kompozycja  

Be the Legend łączy chrupkie jabłko i uwodzicielski akord skóry w zapach o niezwykle buntowniczym stylu.

T WOJE  MAR ZEN IA –  NASZ Ą INSP IR ACJĄ™

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

ORIENTALNO-DRZEWNO-
OWOCOWY
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  Woda toaletowa Ascendant
Ognisty zapach kipiący energią 
i zmysłowością dla mężczyzn 
szukających silnych wrażeń. Łączy 
świeżość bergamotki z intrygującym 
aromatem kopru i nowoczesną 
interpretacją klasycznych nut 
orientalnych. 75 ml 933,20/l

10919   99,90

69,99 

  Woda toaletowa Excite Force
Uwolnij swoją siłę i pokaż swoje 
prawdziwe ja! Soczysta świeżość melona 
i pobudzający zapach gniecionych igieł 
sosnowych sprawia, że woda toaletowa 
Excite Force zaznacza Twoją obecność 
mocnym akcentem, przechodzącym 
w niezapomniany akord czarnego 
bursztynu. 75 ml 933,20/l

31639   84,90

69,99 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu Ascendant
Skuteczny dezodorant 
antyperspiracyjny w sprayu, 
perfumowany zapachem Ascendant.  
150 ml 199,33/l

31699   29,90 

  Antyperspiracyjny dezodorant 
w sprayu Excite Force
Uwolnij swoją siłę i pokaż swoje 
prawdziwe ja, dzięki zapachowi Excite 
Force w formie antyperspiracyjnego 
dezodorantu. Soczysta świeżość 
melona, zapach gniecionych igieł 
sosnowych oraz niezapomniany akord 
czarnego bursztynu. 150 ml 199,33/l

33350   29,90 

kardamon, estragon, bób tonka

ORIENTALNO-
PAPROCIOWY

melon, gniecione igły sosnowe, 
czarny bursztyn

AROMATYCZNO-
DRZEWNY

Przy zakupie zapachu 
dezodorant w sprayu 

GRATIS
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ORIENTALNO-CYTRUSOWO-DRZEWNY

herbata himalajska, akord skóry, bób tonka

Szlachetna 
kompozycja dla niego

Idealna równowaga między tym, 
co ponadczasowe, a najnowszymi 

trendami. To majestatczny 
zapach, który ucieleśnia 

esencję francuskiego luksusu. 
Wyrafinowany wyznacznik stylu 

nowoczesnego gentlemana.

 

  Woda toaletowa Eclat Homme
Nowoczesna interpretacja męskości. Doskonała harmonia 
ponadczasowej elegancji i współczesnego stylu. Ten uwodzicielski 
zapach wyróżnia się oryginalnymi nutami cytronu i skóry, uosabiając 
wytworny męski wdzięk – esencję luksusu rodem z Francji. 
75 ml 799,87/l

30173   104,90

59,99 
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WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

Porywająca wyprawa. 
Niezwykłe odkrycie.

  Woda toaletowa Paradise Man
Paradise Man zabierze cię do kwitnącego zapachami, utopijnego świata lasu deszczowego. 
Wyrafinowana i bardzo męska kompozycja z rodziny aromatyczno-owocowej ma w sobie 
wyjątkową nutę rzadkiego owocu kiwano, pozyskaną za pomocą innowacyjnej technologii 
NaturePrint®. Luksusowy flakon i trwały, wspaniały zapach spełni wymagania nawet 
najbardziej wymagających panów. 75 ml 1066,53/l

32997   109,90

79,99

NOWOŚĆ!

meksykańska limonka, Kiwano NaturePrint®, 
wetiwer haitański

AROMATYCZNO-OWOCOWYWyobraź sobie bogatą głębię dzikiego, południowoamerykańskiego 
lasu deszczowego. Słychać jedynie śpiew egzotycznych ptaków, 
a w tle szum wodospadu. Nagle, wśród gąszczu drzew dostrzegasz 
rzadki, egzotyczny owoc kiwano... Paradise Man zabierze cię 
właśnie w to magiczne miejsce.

KIWANO NATUREPRINT®  
Kiwano to egzotyczny owoc o złocistej skórce z bursztynowymi 
kolcami, skrywającej soczyste wnętrze. Jego aromat pozyskaliśmy 

dzięki innowacyjnej technologii NaturePrint®. Metoda ta polega na 
"uchwyceniu" zapachu bez niszczenia składnika, z którego aromat 

pochodzi. 
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NOWOŚĆ!

Zapach inspirowany 
legendarną postacią 
Spartakusa

Przy zakupie zapachu 
dezodorant w sprayu
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  Woda toaletowa Possess Man
Starcie świeżego olejku laurowego i niedojrzałych 
grejpfrutów z oszałamiającym irysem. Kompozycja oddająca 
nieposkromionego ducha Spartakusa, stworzona dla mężczyzny, 
którego przeznaczeniem jest rządzenie światem! 75 ml 1066,53/l

31825   109,90

79,99 

niedojrzały grejpfrut, liść laurowy, irys

ORIENTALNO-PAPROCIOWY

  Antyperspiracyjny dezodorant w sprayu Possess Man
Charyzmatyczna kompozycja Possess Man w postaci 
antyperspiracyjnego dezodorantu w sprayu. Świeżość 
niedojrzałego grejpfruta wspaniale kontrastuje z olejkiem 
laurowym i uzależniającym aromatem irysów.  150 ml 199,33/l

32496   29,90 

Odważny, charyzmatyczny 
zapach, łączący świeżość, 

elegancję i wyrafinowanie. 
Stworzony, by kreować 
wrażenie męskiej mocy, 

pewności siebie i zwycięstwa.

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Architect
Połączenie nut kardamonu, 
świerku z akordami drzewa 
gwajakowego i sekwoi, dopełnione 
ostrym akcentem tytoniu. 
150 ml 133,27/l

31711   29,90

19,99 

DRZEWNO-WETIWEROWY

świerk, drewno sekwoi, tytoń

  Woda toaletowa Architect
Na początek rześki kardamon 
i świerk, następnie dominujące drzewo 
gwajakowe i sekwoja, a w głębi ostre 
tytoniowe nuty. 75 ml 799,87/l

21559   104,90

59,99 

Kształtuj 
Rzeczywistość

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

  Zegarek Classic Luxe
 Długość paska: 27 cm, wymiary koperty: 4,1 x 1,2 cm. 

29184   79,99 

EDYCJA 
LIMITOWANA

Złocista koperta, tarcza w ciemnym 
odcieniu brązu, tył koperty ze stali 
nierdzewnej
Pasek z imitacji skóry krokodyla 
w kolorze brązowym

 

 

 

 

 

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!
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U N L I M I T E D

  Żel do mycia ciała 
i włosów North for 
Men Original
Oczyszcza i jednocześnie 
odżywia skórę oraz włosy. 
Dodaje wigoru i zapewnia 
uczucie nawilżenia.  
250 ml 79,60/l

32005   19,90 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant 24 h North 
for Men Original
Zapewnia 24-godzinną 
ochronę przed 
powstawaniem 
nieprzyjemnego zapachu. 
Zmiękcza i wygładza skórę 
oraz nie pozostawia białych 
śladów. 150 ml 132,67/l

32006   19,90 

  Mydło w kostce North 
for Men Original
Testowane 
dermatologicznie mydło 
oczyszcza i odświeża skórę.  
100 g 69,00/kg

32007   6,90 

  Pianka do golenia dla skóry 
wrażliwej North for Men 
Sensitive
Superbogata, nawilżająca pianka 
zapewnia dokładne i zarazem 
łagodne golenie. Pomaga tworzyć 
warstwę chroniącą przed 
zacięciami oraz zapobiega 
przesuszaniu i pojawianiu się 
uczucia ściągnięcia skóry. 
Testowana dermatologicznie.  
200 ml 149,50/l

32016   29,90 

  Kojący krem do twarzy dla 
skóry wrażliwej North for 
Men Sensitive
Chłodzący krem po goleniu 
wzbogacony kompleksem Arctic 
Pro Defence i aloesem. 
Błyskawicznie zwalcza uczucie 
przesuszenia i ściągnięcia skóry, 
koi, zapewnia długotrwały 
komfort oraz 24 godziny 
nawilżenia cery**. Testowany 
dermatologicznie. 50 ml 598,00/l

32017   29,90 

  Żel do mycia ciała 
i włosów North For Men 
Unlimited
Przeznaczony dla mężczyzn żel 
do mycia ciała, twarzy i włosów. 
Zawiera trawę cytrynową, 
dzięki czemu pomaga zachować 
zdrowie skóry. Oczyszcza, 
nawilża i rewitalizuje skórę 
i włosy. 250 ml 79,60/l

33160   19,90 

  Pianka do golenia North 
For Men Unlimited
Nawilżająca pianka 
przeznaczona specjalnie dla 
mężczyzn. Zawiera Arctic Pro 
Defence i dodającą wigoru 
trawę cytrynową. Dzięki 
specjalnej technologii 
redukującej tarcie ułatwia 
golenie. 200 ml 149,50/l

33161   29,90 

  Woda po goleniu North 
For Men Unlimited
Woda po goleniu, która łatwo 
się wchłania, kojąc skórę. 
Rewitalizuje, dzięki dodającemu 
wigoru zapachowi i zawartości 
olejku z trawy cytrynowej.  
100 ml 499,00/l

33162   49,90 

  Żel do mycia ciała 
i włosów North  
for Men Recharge
Żel do mycia o podwójnym 
działaniu: oczyszczającym 
i odżywiającym. Pozostawia 
uczucie świeżości i nawilżenia, 
zarówno włosom, jak i skórze. 
250 ml 79,60/l

32011   19,90 

  Zestaw kosmetyków 
North for Men Recharge
Zestaw, w którym znajdziesz 
odżywczy Żel do mycia ciała i 
włosów oraz Antyperspiracyjny 
dezodorant kulkowy 48 h z serii 
North for Men Recharge. 
Testowane dermatologicznie. 
250 + 50 ml 83,30/l

32019   24,99 

  Przeciwzmarszczkowy 
krem pod oczy North for 
Men Advanced Age 
Control
Lekki krem-żel, który szybko 
się wchłania i ożywia zmęczone 
spojrzenie oraz redukuje 
zmarszczki, opuchnięcia 
i ciemne cienie*. Przebadany 
oftalmologicznie 
i dermatologicznie. 
15 ml 1993,33/l

32015   29,90 

  Żel do golenia North 
for Men Recharge
Superbogaty żel ze składnikami 
nawilżającymi zapewnia 
efektywne i doskonałe golenie. 
Rewitalizuje cerę i dodaje jej 
energii. 200 ml 199,50/l

32009   39,90 
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  Pianka do golenia 
North for Men Original
Bogata pianka do golenia 
zapewniająca efektywne i łatwe 
golenie. Po użyciu cera jest 
gładka i nawilżona. 
200 ml 99,95/l

32002   29,90

19,99 

  Przeciwzmarszczkowy krem North 
for Men Advanced Age Control
Lekki krem-żel, który szybko się wchłania 
i nawilża skórę nawet do 24 godzin**. Poprawia 
elastyczność i jędrność skóry oraz wyraźnie 
zmniejsza widoczność zmarszczek*. Przebadany 
dermatologicznie. 50 ml 599,80/l

32014   39,90

29,99 

Wyglądaj świetnie 
CZUJ SIĘ WSPANIALE

ARCTIC PRO DEFENCE: 
nasz kultowy ekstrakt 

pozyskiwany z korzeni roślin 
wschodniosyberyjskich. Bogaty 

w antyoksydanty, chroni 
skórę przed wewnętrznymi 

i zewnętrznymi zagrożeniami.

Dbaj o swojego mężczyznę! Kosmetyki  
North For Men błyskawicznie dodają  
wigoru oraz zapewniają świetny wygląd.

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu North 
for Men Recharge 48h
Zapewnia 48-godzinną ochronę 
przed powstawaniem 
nieprzyjemnego zapachu†. 
Nie pozostawia białych śladów. 
Testowany dermatologicznie.  
150 ml 99,93/l

32012   19,90

14,99 

  Szampon 
przeciwłupieżowy North 
for Men Original
Tworzący bogatą pianę szmpon, 
który sprawia, że łupież znika  
już po jednym myciu włosów.  
250 ml 71,96/l

32001   22,90

17,99 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant kulkowy 
North for Men Recharge 
48h  
Wzbogacony kompleksem 
Arctic Pro Defence, 
żeń-szeniem i minerałami. 
Chroni przed poceniem 
i zapewnia 48-godzinną 
ochronę przed powstawaniem 
nieprzyjemnego zapachu†. 
Szybko wchłaniająca się 
formuła nie pozostawia białych 
śladów*. Testowany 
dermatologicznie. 
50 ml 298,00/l

32013   14,90 

  Balsam po 
goleniu North 
for Men Original
Chłodzący balsam koi 
i chroni skórę po goleniu, 
zmniejsza uczucie suchości 
oraz ściągnięcia i zapewnia 
efekt 24-godzinnego 
nawilżenia. 50 ml 398,00/l

32004   19,90 

 
 

 

 

*Test konsumencki, **Testy instrumentalne, †Test kliniczny

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA
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NOWOŚĆ!
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zielone jabłko, bób tonka, wetiwer

ORIENTALNO-DRZEWNO-OWOCOWY

  31641 Perfumowany dezodorant do ciała GO! Cool & Charming 150 ml 199,33/l 29,90  

  31642 Perfumowany dezodorant do ciała GO! Hot & Sexy 150 ml 199,33/l 29,90   15560 Woda toaletowa 

Excite by Oriflame 75 ml 1132,00/l 84,90   15183 Woda toaletowa S8 Night  50 ml 1698,00/l 84,90  

  32636 Woda toaletowa S8 Icon 50 ml 1698,00/l 84,90   30059 Woda toaletowa Men's Collection Dark  

Wood 75 ml 1065,33/l 79,90   30058 Woda toaletowa Men's Collection Citrus Tonic 75 ml 1065,33/l 79,90   

 26764 Woda toaletowa Manful 75 ml 1065,33/l 79,90   19639 Woda toaletowa Flamboyant 75 ml 1265,33/l 94,90   

 32799 Woda toaletowa Venture Beyond 100 ml 799,00/l 79,90   32797 Woda toaletowa Giordani Gold 

Notte 75 ml 1398,67/l 104,90   32159 Woda toaletowa dla niego Happydisiac 75 ml 1265,33/l 94,90  

  32155 Woda toaletowa Giordani Gold Man 75 ml 1398,67/l 104,90   32950 Woda toaletowa Eclat  

Lui 75 ml 1332,00/l 99,90   31288 Woda toaletowa Signature Zoom 75 ml 1332,00/l 99,90   12190 Woda 

toaletowa Signature 75 ml 1332,00/l 99,90   31236 Woda toaletowa Eclat Homme Sport 75 ml 1398,67/l 104,90   

 32503 Woda toaletowa Venture 100 ml 799,00/l 79,90   8150 Woda toaletowa Glacier 100 ml 799,00/l 79,90  

  31145 Woda toaletowa Glacier Rock 100 ml 799,00/l 79,90   1 31074 Woda toaletowa  

So Fever Him 75 ml 1398,67/l 104,90

DLA NIEGO

Wsłuchaj się w głos swojego 
instynktu. Pozwól zmysłom 

prowadzić Cię we właściwym 
kierunku. Gdy księżyc w pełni, 

wszystkie pragnienia mają 
szansę się urzeczywistnić.

Magiczny moment 
pożądania

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

  Woda toaletowa dla panów Full Moon
Prawdziwie męska mieszanka! Na początek energetyczna woń jabłka, 
ostrego pieprzu i gorącej kolendry. Następnie łagodny aromat bobu tonka 
skontrastowany z korzennymi nutami bylicy. Na koniec klasyka w najlepszym 
wydaniu - orzeźwiający wetiwer i paczula. 30 ml 999,67/l

22383   49,90

29,99 
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39,99

7,99

  Antyperspiracyjny dezodorant 
w kulce Signature
50 ml 159,80/l

31291   16,90

  Perfumowany dezodorant 
w kulce Giordani Gold Original
50 ml 159,80/l

32160   16,90

  Antyperspiracyjny dezodorant 
w kulce S8
50 ml 159,80/l

32171   16,90

  Antyperspiracyjny dezodorant 
kulkowy Glacier
50 ml 159,80/l

32173   16,90

  Perfumowany dezodorant 
kulkowy Elvie
50 ml 159,80/l

32459   16,90

  Perfumowany dezodorant 
kulkowy Happydisiac
50 ml 159,80/l

32491   16,90

  Perfumowany dezodorant 
kulkowy Volare
50 ml 159,80/l

32492   16,90

  Perfumowany dezodorant 
Volare Forever
50 ml 159,80/l

32495   16,90

  Dezodorant antyperspiracyjny 
Eclat Homme Sport
50 ml 159,80/l

32497   16,90

  Woda toaletowa  
Incognito dla Niej
Odważ się na śmiały ruch 
w miłosnej rozgrywce. Przyspiesz 
bicie jego serca kuszącym koktajlem 
iskrzącej miechunki, delikatnej 
konwalii i zmysłowego zapachu 
drewna sandałowego oraz pralin. 
50 ml 799,80/l

32538   59,90

  Woda toaletowa  
Incognito dla Niego
Wygraj miłosną rozgrywkę dzięki 
śmiałej kompozycji cierpkiej, 
soczystej miechunki, liści cedru 
i zmysłowej paczuli. 
50 ml 799,80/l

32540   59,90

Gra się 
rozpoczyna

KWIATOWO-OWOCOWY

praliny, konwalia, miechunka

AROMATYCZNO-
DRZEWNY

paczula, liście cedru, miechunka

PACHNĄCE DEZODORANTY KULKOWE 
każdy za

Każdy zapach za

  Perfumowany dezodorant 
kulkowy Divine
50 ml 159,80/l

32493   16,90
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NA SUCHE WŁOSY: 
Rozprowadź nieco olejku na 
suchych włosach, zaczynając 
od ich najbardziej 
zniszczonych części. Dwie 
porcje kosmetyku powinny 
wystarczyć na włosy średniej 
długości. Użyj nieco więcej lub 
mniej, w zależności od 
długości i kondycji włosów. 

PRZED STYLIZACJĄ: 
Zastosuj olejek na wytarte 
ręcznikiem włosy (przed 
użyciem kosmetyku do 
stylizacji), by zapewnić im blask  
i chronić je podczas układania.  

  Maska do włosów Eleo
125 ml 319,20/l

31611   39,90 

  Wygładzający olejek do włosów 
Eleo
50 ml 938,00/l

31615   46,90 

  Odżywka do włosów Eleo
150 ml 199,33/l

31610   29,90 

  Ochronny olejek do włosów Eleo
50 ml 938,00/l

31614   46,90 

  Szampon do włosów Eleo
200 ml 149,50/l

31609   29,90 

NA SUCHĄ SKÓRĘ 
GŁOWY: 
Aplikuj na włosy u ich nasady 
i wmasuj w skórę głowy. 
Po 2-3 minutach umyj włosy 
szamponem Eleo. 

JAKO DODATEK DO 
MASKI LUB ODŻYWKI: 
Wymieszaj nieco olejku 
z maską lub odżywką, 
by wzmocnić odżywcze 
działanie kosmetyków.

Raz w tygodniu, zamiast odżywki zastosuj 
maskę Eleo. Rozprowadź kosmetyk na 
wilgotnych włosach i po 3-5 minutach spłucz.

  Suchy olejek do 
włosów Eleo
50 ml 498,00/l

31613   49,90

24,90 
SPECJALNA 

OFERTA 
JUBILEUSZOWA -50% 

   

 

   

 

Odkryj jedwabistą pielęgnację 
cennych olejków Eleo. Luksusowy, 
naturalny olejek arganowy 
oraz różany, łopian i witamina 
E błyskawicznie nadają włosom 
blask i piękny zapach. Ale to 
nie wszystko! Włosy są także 
odżywiane od wewnątrz, by 
mogły stawać się coraz piękniejsze 
i zdrowsze. Dzień po dniu.

PIELĘGNUJ WŁOSY SERIĄ 
KOSMETYKÓW ELEO, BY 
CIESZYĆ SIĘ PIĘKNYMI, 
LŚNIĄCYMI WŁOSAMI 
Stosuj się do poniższych zasad 
pielęgnacji. Używaj szamponu 
i odżywki tak często, jak tego 
potrzebujesz. Raz w tygodniu 
zastąp odżywkę maską do 
włosów, aby zapewnić im ultra 
głębokie odżywienie. Przed lub po 
ułożeniu fryzury nałóż kilka kropli 
wybranego olejku Eleo.  

POKOCHAJ SWOJE WŁOSY 
NA NOWO

DOSKONAŁY 
DLA WŁOSÓW 
ZNISZCZONYCH

• Głęboko odżywia • Wygładza • Wzmacnia  
• Naprawia strukturę włosa 

• Dodaje blasku

IDEALNY DO 
WŁOSÓW 

FARBOWANYCH

ŚWIETNY DO 
PUSZĄCYCH SIĘ 
WŁOSÓW

GŁĘBOKO ODŻYWIA WŁOSY
CZUJ SIĘ PIĘKNIE. KAŻDEGO DNIA. 

Jako szwedzka firma wierzymy, że by wyglądać dobrze, trzeba czuć się 
dobrze. Ta filozofia stoi za każdym z naszych produktów do pielęgnacji ciała 

i włosów, stworzonym, by pielęgnować cię od stóp do głów.

ŚWIĘTUJMY 50 LAT 
NIEDOŚCIGNIONEJ JAKOŚCI  
Wierzymy, że wysokie standardy 
i jakość zawsze oprą się upływowi 
czasu. Dlatego tak wiele naszych 
produktów ma specjalne 
certyfikaty potwierdzające jakość. 
Jednak największą nagrodą jest 
lojalność naszych klientów.

T WOJE  MAR ZEN IA –  NASZ Ą INSP IR ACJĄ™
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  Wałki do włosów
Dodaj włosom objętości lub wykreuj 
wspaniałe loki dzięki łatwym w użyciu 
wałkom do włosów. Materiał: PP. 
W zestawie 5 sztuk. Wymiary:  
2,4 x 2,7 x 8,8 cm. 

24858   12,90   7,99 

  Grzebień
Gładki grzebień zaprojektowany, by 
rozczesywać włosy bez splątywania. 
Wymiary: długość 22,8 cm, szerokość 
4,8 cm, wysokość 3 cm. 

27130   19,90   9,99 

  Szczotka do włosów
Szczotka z miękkim podszyciem 
umożliwia rozczesywanie włosów bez ich 
zaciągania, splątywania oraz uszkadzania 
nawet najbardziej delikatnych pasm. 
Wymiary: długość: 25 cm, szaerokość:  
6,5 cm, wysokość: 3,8 cm. 

27131   19,90   9,99 

  Szczotka do włosów – okrągła
Okrągła szczotka idealna do 
modelowania, podkręcania i dodawania 
włosom objętości. Długość: 24,5 cm. 
Średnica: 5 cm. 

27132   29,90   12,99 

  Wentylująca szczotka 
do włosów
Uniwersalna szczotka do podkręcania 
i stylizacji włosów przy użyciu suszarki. 
Otwory zwiększają  bezpośredni dopływ 
ciepłego powietrza do włosów, co 
przyspiesza proces suszenia i układania 
fryzury. Wymiary: długość: 23,2 cm, 
szerokość: 4,5 cm, wysokość: 4 cm.

27133   19,90   9,99 

  Szczotka do włosów – 
modelująca
Szczotka stworzona do stylizacji 
włosów przy użyciu suszarki. 
Zapewnia maksymalny przepływ 
gorącego powietrza, dzięki czemu 
znacznie skraca czas potrzebny do 
ułożenia fryzury. Wymiary:  
długość: 23 cm, szerokość: 7,8 cm.

27134   24,90   12,99 

  Grzebień o szeroko 
rozstawionych zębach
Grzebień z matowego, czarnego 
plastiku o szeroko rozstawionych 
zębach, ozdobiony logo Oriflame. 
Wymiary: 15,5 x 6,2 cm. 

28284   9,90   4,99 

  Grzebień
Wykonany z wysokiej jakości plastiku 
grzebień, doskonały zarówno do 
stylizacji, jak rozczesywania włosów.  
22 x 2,6 cm 

29277   19,90   9,99 

STWÓRZ PERFEKCYJNE 
STYLIZACJE 
Z PROFESJONALNYMI 
AKCESORIAMI
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  Suchy szampon dodający 
włosom objętości HairX  
Volume Boost
Suchy szampon absorbuje sebum 
i odświeża włosy, w sytuacjach,  
gdy nie masz czasu na umycie głowy. 
150 ml 133,27/l

26676   26,90

19,99 

  Pianka do stylizacji 
włosów HairX 
Volume Boost
200 ml 99,95/l

30550   24,90

19,99 

  Wygładzający krem do stylizacji 
HairX Smooth & Sleek
150 ml 133,27/l

30881   24,90

19,99 

  Lakier do włosów  
HairX Volume Boost
200 ml 99,95/l

31091   24,90

19,99 

ZJAWISKOWA 
OBJĘTOŚĆ

–  ABSORBUJE SEBUM zapewniając DŁUGOTRWAŁE UCZUCIE 
ŚWIEŻOŚCI*

– Z KOMPLEKSEM CERAMIDOWYM –

– Ultralekka formuła DLA PIĘKNYCH I SPRĘŻYSTYCH WŁOSÓW*

SUCHY SZAMPON  
Odświeża włosy bez użycia wody
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UŻYWAJ Z INNYMI 
PRODUKTAMI ZWIĘKSZAJĄCYMI 
OBJĘTOŚĆ WŁOSÓW

OCHRONA PRZED 

PUSZENIEM
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Chroni dojrzałe włosy przed 
łamliwością i przesuszaniem.

WYJĄTKOWA FORMUŁA 
Z PROTEINAMI JEDWABIU
Proteiny jedwabiu tworzą wokół włosa lekki film, 
sprawiając, że włosy stają się jedwabiście miękkie, 
doskonale odżywione i odzyskują młodzieńczy 
blask.

ODZYSKAJ MŁODOŚĆ 
WŁOSÓW 
dzięki zaawansowanej 
technologii TimeResist
“TimeResist z proteinami jedwabiu 
i systemem odnawiającym pomaga 
nawilżać i wzmacniać włosy, walcząc 
z oznakami ich starzenia się oraz 
przywracając fryzurze wygląd 
charakterystyczny dla włosów 
młodszych."

MŁODZIEJ 
WYGLĄDAJĄCE 
WŁOSY JUŻ PO 
2 TYGODNIACH*!

ZWALCZ 5 OBJAWÓW 
STARZENIA SIĘ WŁOSÓW
Zaawansowany system odnowy 
i proteiny jedwabiu zwalczają  
oznaki starzenia się włosów:

• SUCHOŚĆ 
• ŁAMLIWOŚĆ 
• MATOWOŚĆ 
• CIENKOŚĆ  
• NIESFORNOŚĆ 

*Ocena własna w grupie 82 kobiet w wieku 40+ 
stosujących szampon, odżywkę i serum 

Jane Bonner, 
Trycholog/ 
Naukowiec ds. 
Pielęgnacji Włosów 
w Centrum Badań 
i Rozwoju Oriflame

SERUM BEZ SPŁUKIWANIA

Pozostawia uczucie 
intensywnego nawilżenia 
włosów*

ODŻYWKA

Przywraca objętość i blask 
włosom dojrzałym.

SZAMPON

Kojące i oczyszczające 
właściwości 6-GINGEROL 
pomagają zachować zdrowie 
skóry głowy, dzięki czemu włosy 
są odżywione i piękne.

Nałóż na włosy zaczynając 
od ich nasady. Po 2 minutach 
dokładnie spłucz.

SERUM Pomaga słabym, 
zniszczonym włosom oprzeć 
się szkodliwemu działaniu 
czasu

  Szampon do włosów  
HairX Advanced TimeResist
Szampon przywracający witalność i objętość 
włosom dojrzałym, zapewnia im młodszy wygląd. 
200 ml 74,95/l

31275   24,90

14,99 

  Serum do włosów  
HairX Advanced TimeResist
Serum bez spłukiwania do włosów dojrzałych 
zapewnia im głębokie odżywienie i pozwala 
oprzeć się upływowi czasu*. 30 ml 666,33/l

31276   32,90

19,99 

  Odżywka do włosów  
HairX Advanced TimeResist
Odżywka do włosów dojrzałych, która zapewnia 
głębokie nawilżenie, ułatwia rozczesywanie i sprawia, 
że włosy lepiej się układają. 150 ml 99,93/l

31393   24,90

14,99 
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[6-GINGEROL] 
CARE FOR SCALP

Nałóż na suche 
końcówki, nie spłukuj.

JAK STOSOWAĆ:

*Ocena własna w grupie 82 kobiet w wieku 40+ stosujących 
szampon, odżywkę i serum
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  Ochronny szampon do 
włosów farbowanych HairX
Delikatnie oczyszczający szampon 
do włosów przełuża trwałość 
koloru dzięki zawartości ekstraktu 
z liści baobabu. 400 ml 62,25/l

30180   24,90 

  Lakier do włosów HairX 
Supreme Hold
Rewelacyjny lakier do włosów 
z keratyną utrzymujący fryzurę 
przez 48 godzin, przy czym włosy 
pozostają elastyczne. Poziom 
utrwalenia: 5. 200 ml 124,50/l

30551   24,90 

  Termoochronny spray do 
stylizacji bez spłukiwania 
HairX
Chroń swoje włosy przed 
uszkodzeniami termicznymi stosując 
spray zabezpieczający je aż do 
230°C, z wzbogaconą keratyną 
formułą o 24-godzinnym działaniu 
antystatycznym. Poziom utrwalenia 2. 
150 ml 166,00/l

30552   24,90 

  Przeciwłupieżowy szampon 
do włosów HairX Dandruff 
Rescue
Niezwykle skuteczny szampon, 
który pozostawia skórę głowy 
i włosy czyste i bez śladu łupieżu. 
400 ml 62,25/l

30879   24,90 

  Pianka skręcająca włosy 
HairX Curls & Waves
Ultramocna pianka wzbogacona 
keratyną podkreśla kształt loków 
i zapobiega elektryzowaniu się 
włosów. Zapewnia utrwalenie 
loków do 24 godzin, poziom 4. 
200 ml 124,50/l

31090   24,90 

  Żel do stylizacji włosów 
HairX Invisible Hold
Przezroczysty żel z keratyną łatwo 
się rozprowadza i jest zupełnie 
niewidoczny na włosach, 
zapewniając 48-godzinną kontrolę. 
Poziom utrwalenia: 5. 
100 ml 149,00/l

31092   14,90 

  Krem CC do włosów HairX
 Wielozadaniowy kosmetyk 10 w 1 
pomaga nawilżać, chronić 
i wzmacniać włosy. Używaj go 
kiedy chcesz, by błyskawicznie 
nadać włosom zdrowy i piękny 
wygląd. 150 ml 199,33/l

32142   29,90 

  Szampon przywracający 
włosom równowagę HairX
System normalizujący reguluje 
wytwarzanie sebum. Włosy 
wyglądają czysto i świeżo przez 
dłuższy czas. 250 ml 79,60/l

30064   19,90 

  Suchy szampon do włosów 
HairX
Zawiera system normalizujący, 
by natychmiast rozprawić się 
z nieestetycznym wyglądem 
przetłuszczonych włosów. 
150 ml 179,33/l

30065   26,90 

  Rewitalizujący szampon 
do włosów HairX Advanced 
NeoForce
Szampon do codziennego 
stosowania z ekstraktem 
z roślinnych komórek macierzystych, 
który przywraca witalność cienkim 
włosom. 200 ml 124,50/l

31140   24,90 

  Odbudowujący szampon 
do włosów HairX Ultimate 
Repair
Szampon do codziennego 
stosowania odżywia i odbudowuje 
powierzchnię włosów. Włosy 
wyglądają na gęstsze, mocniejsze 
i lśnią zdrowiem. 250 ml 79,60/l

32998   19,90 
  Odbudowująca odżywka 
do włosów HairX Ultimate 
Repair
Odżywka do codziennego 
stosowania z systemem 
rekonstruującym odbudowuje 
powierzchnię włosów. Włosy 
wyglądają na gęstsze, mocniejsze 
oraz bardziej lśniące. Zmniejsza 
łamliwość†1 włosów. 200 ml 99,50/l

32999   19,90 

  Odbudowująca maska 
do włosów HairX Ultimate 
Repair
Bogata, odżywcza maska, która 
odbudowuje powierzchnię włosów 
oraz przywraca ich sprężystość 
w ciągu kilku minut. 200 ml 124,50/l

33000   24,90 

  Tonik stymulujący wzrost 
włosów HairX Advanced 
NeoForce
Zaawansowana formuła toniku 
pomaga stymulować wzrost włosów, 
sprawiając, że stają się grubsze 
i gęstsze już po 3 miesiącach 
stosowania**. 100 ml 349,00/l

31141   34,90 

  Spray dodający włosom 
objętości HairX Advanced 
NeoForce
Wzmacniający spray, który 
znacząco zwiększa objętość 
włosów, wzmacnia ich strukturę* 
i głęboko je odżywia. 150 ml 152,67/l

31142   22,90 
  Ochronny szampon do 
włosów farbowanych HairX
Ochronny szampon z ekstraktem 
z liści baobabu, który delikatnie 
oczyszcza włosy, jednocześnie 
chroniąc i przedłużając trwałość 
koloru. 250 ml 59,96/l

26666   19,90

14,99 

  Ochronna odżywka do 
włosów farbowanych HairX
Odżywa z ekstraktem z liści 
baobabu. Przedłuża trwałość 
koloru farbowanych włosow, oraz 
sprawia, że lepiej się układają. 
200 ml 74,95/l

26672   19,90

14,99 

SPEŁNIJ MARZENIE 
O INTENSYWNYM

I TRWAŁYM 
KOLORZE

  Regenerujący szampon 
do włosów HairX Restore 
Therapy
Szampon do codziennego 
stosowania z dodatkiem olejku 
arganowego. Sprawia, że zniszczone 
włosy są odżywione i błyszczące 
oraz przywraca im zdrowy wygląd. 
250 ml 79,60/l

26642   19,90 

  Szampon dodający włosom 
objętości HairX Volume 
Boost
Lekki szampon z kompleksem 
ceramidowym delikatnie oczyszcza 
włosy, jednocześnie zwiększając ich 
objętość. 250 ml 79,60/l

26670   19,90 

  Regenerująca odżywka 
do włosów HairX Restore 
Therapy
Odżywka do codziennego 
stosowania z formułą z dodatkiem 
olejku arganowego, która zmiękcza, 
odżywia i wzmacnia włosy. 
200 ml 99,50/l

26671   19,90 

  Maska do włosów HairX 
Restore Therapy
Intensywnie odżywiająca maseczka 
przywracająca włosom zdrowy 
wygląd i jedwabistą gładkość już 
po 2 minutach od nałożenia. 
200 ml 124,50/l

26673   24,90 

  Regenerujące serum na 
rozdwajające się końcówki 
włosów HairX Restore 
Therapy – bez spłukiwania
Odżywcze serum z dodatkiem 
olejku arganowego regeneruje 
włosy i zapobiega rozdwajaniu się 
końcówek. 30 ml 996,67/l

26674   29,90 

  Odżywka dodająca włosom 
objętości HairX Volume 
Boost – bez spłukiwania
Lekka formuła bez spłukiwania, 
wzbogacona kompleksem 
ceramidowym. Zwiększa objętość 
włosów oraz sprawia, że włosy 
łatwiej się rozczesują i lepiej 
układają. 150 ml 166,00/l

26675   24,90 

  Wygładzająca odżywka 
do włosów HairX Smooth 
Control
Kremowa odżywka sprawia, że 
włosy łatwiej się układają, a także 
zapobiega ich puszeniu się. 
200 ml 99,50/l

30067   19,90 

  Wygładzający szampon 
do włosów HairX Smooth 
Control
Szampon do codziennego 
stosowania delikatnie oczyszcza 
włosy i zapobiega ich puszeniu się 
sprawiając, że są bardziej podatne 
na układanie. 250 ml 79,60/l

30066   19,90 

  Regenerujący szampon do włosów 
HairX
Szampon do codziennego stosowania 
z dodatkiem olejku arganowego oczyszcza 
włosy oraz przywraca im odpowiednie 
odżywienie, zdrowy wygląd i blask.  
400 ml 37,48/l

30331   24,90

14,99 
  Szampon zwiększający objętość 
HairX Volume Boost
Lekki szampon z kompleksem ceramidowym, 
który delikatnie oczyszcza włosy i dodaje im 
objętości. 400 ml 37,48/l

30179   24,90

14,99 

 

 

400 ml 
ROZMIAR 

XL

   

BO ZDROWE ZNACZY 

PIĘKNE
Czy twoje włosy stały się suche i pozbawione 
życia po zimie? Szampony HairX z pewnością 

pomogą! Zawierająca olejek arganowy seria 
Restore Therapy odbudowuje osłonkę włosa, 
natomiast linia Volume Boost dodaje włosom 

objętości dzięki kompleksowi ceramidowemu.
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PIELĘGNUJĄCA STYLIZACJA

ADVANCED NEOFORCE

ULTIMATE REPAIR

KURACJA REGENERUJĄCA

CZYSTA RÓWNOWAGA

WYGŁADZAJĄCE

DODAJĄCE OBJĘTOŚCI
**Test kliniczny w grupie kobiet i mężczyzn

*Ocena własna w grupie 85 mężczyzn i kobiet 
o osłabionych włosach - osób używających całej serii 
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  Krem do depilacji Silk Beauty
Zawiera tubkę kremu do depilacji, szpatułkę 
i instrukcję. 100 ml 249,90/l

32600   34,90

24,99 

  Żel do golenia Silk Beauty
Żel do depilacji, który przygotowuje skórę do zabiegu golenia 
oraz tworzy film, który ułatwia golenie i zapobiega zranieniom. 
Kompleks Hair Minimising koi skórę i opóźnia odrastanie 
włosków. 150 ml 86,60/l

32601   19,90

12,99 

  Paski z woskiem do depilacji  
Silk Beauty
Ciesz się jedwabiście gładkimi nogami bez 
włosków nawet do 4 tygodni od depilacji*. 
Pielęgnujące plastry zawierają naturalny wosk 
pszczeli, proteiny jedwabiu oraz olejek z wiesiołka. 
Łatwe i wygodne w aplikacji. Do skóry normalnej. 
Zawiera 8 dwustronnych pasków do depilacji, 
2 chusteczki łagodzące oraz instrukcję. 2,18/szt.

32598   34,90 

  Krem do rąk Silk Beauty
Intensywnie nawilżający krem do rąk 
wzbogacony proteinami jedwabiu i olejkiem 
z pierwiosnka wieczornego. Szybko się 
wchłania i zapewnia dłoniom aksamitną 
miękkosć przez 24h i orientalno-kwiatowy 
zapach. 150 ml 132,67/l

31364   19,90 

  Dezodorant antyperspiracyjny  
24h Silk Beauty
Dezodorant antyperspiracyjny 24 h w kulce, 
zawierający  proteiny jedwabiu i olejek z pierwiosnka 
wieczornego. Chroni przed powstawaniem 
nieprzyjemnego zapachu i wilgoci oraz nawilża 
skórę, sprawiając, że jest jedwabiście gładka. 
Przebadany dermatologicznie. 50 ml 298,00/l

31365   14,90 

   Paski z woskiem do depilacji twarzy Silk Beauty
Paski z woskiem do depilacji na zimno zapewniające gładką skórę 
bez włosków aż do 4 tygodni*. Formuła z naturalnym woskiem 
pszczelim, proteinami jedwabiu i olejkiem z wiesiołka. Łatwe 
w aplikacji, w rozmiarze idealnym do usuwania włosków 
z delikatnej skóry twarzy. Do skóry normalnej. Zawiera 
10 dwustronnych pasków do depilacji, 4 chusteczki łagodzące 
oraz instrukcję. 1,50/szt.

32599   29,90 

Zestaw 3 potrójnych 
ostrzy zapewniających 
dokładne i wygodne 
golenie

Potrójne, ruchome 
ostrze

Paski z witaminą E 
i aloesem

JEDWABIŚCIE GŁADKA 
SKÓRA NA DŁUŻEJ

NOWOŚĆ!

  Krem pod prysznic Silk Beauty
Kremowy żel do mycia ciała z proteinami 
jedwabiu i olejkiem z wiesiołka delikatnie 
oczyszcza skórę. 
200 ml 74,95/l

31280   24,90

14,99 

  Mydełko Silk Beauty
Kremowe mydełko z proteinami 
jedwabiu olejkiem z wiesiołka, 
zapewniające 24-godzinne uczucie 
gładkości skóry. 100 g 49,90/kg

31281   6,90

4,99 

JEDWABISTA GŁADKOŚĆ
MIĘKKA SKÓRA PRZEZ CAŁY DZIEŃ. CO DNIA.

Pielęgnacja, która sprawia, że twoja skóra staje się miękka i pachnąca.  
Bogate w składniki nawilżające produkty nawilżają i odżywiają ciało  
mocą protein jedwabiu i olejku z wiesiołka.

24-GODZINNE* 
NAWILŻENIE 

I ODŻYWIENIE DLA 
SKÓRY JAK JEDWAB
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  Jednorazowe maszynki do golenia 
dla kobiet
Jednorazowe maszynki do golenia - każda ma 
potrójne ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, 
ruchomą głowicę i pasek z witaminą E oraz 
aloesem. Wygodna, antypoślizgowa rączka. 
3 sztuki w zestawie. Wymiary: 12,9 x 2,3 cm. 

29321   14,90

9,99 

  Krem do ciała Silk Beauty
Krem do ciała, który zapewnia skórze miękkość przez 
24 h. Szybko się wchłania. Zawiera proteiny jedwabiu 
i olejek z pierwiosnka wieczornego. 200 ml 89,95/l

31279   29,90

17,99 
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  Szczoteczka Optifresh Medium – Fioletowa
Włosie szczoteczki jest ustawione pod różnymi kątami. 

27979   14,90

9,99 

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

27980   14,90 

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

27981   14,90

9,99 
  Szczoteczka Optifresh Soft – Biała
Włosie szczoteczki jest ustawione 
pod różnymi kątami. 

27982   14,90 
  Szczoteczka 
Optifresh Kids  
Soft – Różowa
Rekomendowana dla dzieci 
w wieku 3-7 lat.   
Długość: 14 cm. 

28266   14,90 

  Szczoteczka Optifresh Kids Soft – Niebieska
Długość: 14 cm. 

28267   14,90

9,99 

  Pasta do zębów dla dzieci 
Optifresh o smaku 
truskawkowym
Żelowa pasta do zębów o delikatnym 
truskawkowym smaku. Zawiera 
rekomendowaną dzienną dawkę fluoru 
przeznaczoną dla mlecznych zębów. 
Delikatnie czyści zęby. Odpowiednia dla 
dzieci w wieku 2-6 lat. 50 ml 199,80/l

31133   14,90

9,99 

  Pasta do zębów Optifresh 
System 8 Extreme Fresh
Zapewnia uczucie ekstremalnej świeżości 
na długi czas! 100 ml 129,90/l

31132   19,90

12,99 

  Ziołowa pasta do zębów Optifresh 
System 8
100 ml 199,00/l

31673   19,90 

POŁYSKUJĄCY 
ŻEL O PYSZNYM 

SMAKU 
TRUSKAWEK

  Odświeżający dezodorant do 
higieny intymnej Feminelle
Odświeżający dezodorant do higieny 
intymnej. Wzbogacony witaminami, 
chłodzącym wyciągiem z kwiatu lotosu 
i kompleksem zapobiegającym 
powstawaniu nieprzyjemnych 
zapachów. 75 ml 265,33/l

24890   19,90 

  Kojący płyn do higieny 
intymnej Feminelle
Ekstrakt z kwiatów peonii, olejek 
ze słodkich migdałów i witaminy 
zapewniają długotrwałe uczucie 
ukojenia i komfortu. 300 ml 83,00/l

24891   24,90 

  Odświeżające chusteczki 
do higieny intymnej 
Feminelle
Odświeżające chusteczki do higieny 
intymnej wzbogacone kwasem 
mlekowym zachowują naturalny 
poziom pH skóry. 
20 szt. 1,00/szt.

30004   19,90 

  Nawilżający balsam do okolic 
intymnych Feminelle Special Care+
Nawilżający, kojący balsam do pielęgnacji okolic 
intymnych, idealny po goleniu lub depilacji 
woskiem. Z naturalnym kwasem mlekowym 
i kompleksem łagodzącym. Testowany 
dermatologicznie, ginekologicznie 
i alergologicznie. 75 ml 239,87/l

32340   27,90

17,99 

Redukuje dyskomfort:
 uczucie ściągnięcia 

i suchości 

95%
 potwierdza*

TWÓJ INTYMNY 
KOMFORT

  Ochronny płyn do higieny intymnej 
Feminelle
Delikatny płyn myjący z ochronnym ekstraktem 
z aloesu i witaminami. Pomaga zapobiegać 
wysuszaniu skóry i zapobiega uczuciu dyskomfortu 
w okolicach intymnych. Testowany alergologicznie, 
dermatologicznie i ginekologicznie. 300 ml 49,97/l

31326   24,90

14,99 

  Odświeżający płyn do higieny 
intymnej Feminelle
Odświeżający, łagodny płyn do higieny 
okolic intymnych z dodatkiem wody 
różanej. Do codziennego stosowania. 
Testowany dermatologicznie, 
ginekologicznie i alergologicznie. 
300 ml 49,97/l

33022   24,90

14,99 

 

 

 

 

 

   

   

 

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

31123   19,90 

EKSTREMALNA ŚWIEŻOŚĆ 
DLA UŚMIECHU PEŁNEGO 
PEWNOŚCI SIEBIE
System remineralizujący 
OPTIFRESH pomaga twoim 
zębom zachować zdrowie, 
a tobie - piękny, pełen miętowej 
świeżości uśmiech!

ŚREDNIA

MIĘKKA

DLA 
DZIECI
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  Krem na pękające pięty Feet Up Advanced
Regeneruje i przynosi ulgę popękanym piętom. Działa szybko 
i skutecznie, głęboko nawilżając i zmiękczając skórę dzięki 
zawartości mocznika, masła kakaowego i witaminy B. 
Wzbogacony kompleksem Intensive Care. Stosować dwa razy 
dziennie. Pierwsze efekty widoczne już po 7 dniach. 
75 ml 305,33/l

21889   22,90 

  Dezodorant antyperspiracyjny do stóp  
Feet Up Advanced 24H
Odświeżający, szybkoschnący dezodorant antyperspiracyjny 
z technologią Pro-Active i kompleksem Intensive Care pomaga 
utrzymać higienę stóp, zapewniając im suchość i poczucie komfortu. 
Z dodatkiem talku, który pochłania wilgoć i chroni przed przykrym 
zapachem. 150 ml 199,33/l

25448   29,90 

  Skarpety Lilac
Rozmiar EU: 36-39. 

29134   

14,99 

  Skarpety Delicate
Rozmiar EU 36-39 

29185   

29,99 

  Poduszki ochronne
Trwałe poduszki ochronne redukujące 
ból i dyskomfort stóp podczas długiego 
stania lub chodzenia. Przezroczyste, 
doskonale pasują do każdego rodzaju 
obuwia, także sandałów i botków. 
Wielokrotnego użytku, mogą być 
myte. Rozmiar uniwersalny. 
Wykonane z silikonu. Wymiary:  
9,4 x 6,5 cm.  

28741   14,90 

KOMFORT 
I PIELĘGNACJA 
DLA TWOICH 
STÓP

  Zestaw do pedicure
Zestaw podstawowych akcesoriów do 
pielęgnacji paznokci, idealny w czasie podróży. 
W zestawie: cążki, pilnik i odpychacz do 
skórek w uroczym etui. Wymiary etui:  
14,5 x 11 cm. 

29019   19,90

14,99 

  Regenerująca maseczka do stóp  
Feet Up Advanced
Natychmiast po nałożeniu nawilża stopy dzięki kompleksowi 
Intensive Care i ekstraktom zmiękczającym. Aby uzyskać 
najlepsze rezultaty, pozostaw maskę na stopach  
przez całą noc. 100 ml 179,90/l

22689   25,90

17,99 

  Spray do stóp przeciw 
odciskom i obtarciom  
Feet Up Advanced
Spray do stóp, który zapewnia im 
natychmiastową ochronę przed 
obtarciami dzięki technologii  
PRO-SHIELD. Nie pozostawia tłustej, 
klejącej powłoki. 100 ml 179,90/l

31681   25,90

17,99 

CHCESZ ZAPOBIEC 
POWSTAWANIU 
OTARĆ I BĄBLI?
NIEWIDZIALNA BARIERA 
MIĘDZY STOPĄ A BUTEM
Ochronny film na skórze 
chroni ją przed otarciami 
i powstawaniem bąbli. 
Technologia PRO-SHIELD 
z kaszmirem i substancjami 
zapobiegającymi tarciu.

Jak używać: 
Spryskaj skórę 
w miejscach, gdzie 
zazwyczaj pojawiają 
się odciski.

PEŁNY RYTUAŁ PIELĘGNACYJNY  

ŚWIEŻOŚĆ I MIĘKKOŚĆ  
DLA STÓP

85% 
ZWIĘKSZENIE 
nawilżenia dla twoich stóp*

79% 
osób potwiedziło ochronę 

stóp przed powstaniem 
pęcherzy*  

*Ze względu na otarcia - test 
konsumencki z udziałem 80 kobiet 
i meżczyzn 

ZAWIERA: 
CĄŻKI, PILNIK, 
ODPYCHACZ 
DO SKÓREK.

EDYCJA 
LIMITOWANA

  Separatorki do pedicure
Zestaw dwóch separatorków 
rozdzielających palce u stóp, 
wykonanych z pianki w różowym 
i fioletowym kolorze. Dzięki nim 
wygodnie i łatwo pomalujesz 
paznokcie. Wymiary: 13,5 x 5,5  
x 0,8 cm. 

28287   9,90

4,99 

C
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 I 
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*Testy konsumenckie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCA, 
CAŁONOCNA KURACJA
• Zanim położysz się spać, nałóż na swoje stopy 

sporą ilość maseczki regenerującej.
• Unikalny kompleks ochronno-nawilżający 

z witaminą E, emolientami i bisabololem.

ŚWIEŻOŚĆ I NAWILŻENIE 
DLA ZMĘCZONYCH STÓP
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  Multiwitaminy i minerały 
WellnessKids – suplement diety
Dzieci 3–9 lat jedna tabletka dziennie. 
Dzieci powyżej 10 roku życia dwie 
tabletki dziennie. 21 tabletek x 1,1 g.  
1727,68/kg

28241   39,90 

  Żel do mycia ciała i włosów Oriflame 
Star Wars
Żel do mycia ciała i włosów, którego 
opakowanie zdobi podobizna Lorda Vadera. 
Ma piękny owocowy zapach i jest przeznaczony 
do delikatnej skóry dzieci. Nie powoduje 
łzawienia i nie zawiera mydła. 200 ml 74,95/l

32825   19,90

14,99 

  Mydełko Oriflame Star Wars
Mydełko w kształcie R2D2 zamieni kąpiel 
twojego dziecka w świetną, międzygwiezdną 
przygodę. Łagodne, testowane 
dermatologicznie. Odpowiednie do delikatnej 
skóry dziecka. O owocowym zapachu.  
75 g 66,53/kg

32826   6,90

4,99 

  Woda toaletowa 
Oriflame Disney Frozen
100 ml 199,90/l

31676   29,90

19,99 

Przeżyj magiczną 
przygodę z Elsą i Anną!

Testowany 
dermatologicznie. Nie 
zawiera mydła. Nie 
powoduje łzawienia.

NIECH MOC 
BĘDZIE Z TOBĄ

Niezbędne dla 
NASZYCH POCIECH!

Soczysty zapach 
i łagodna formuła.

EDYCJA 
LIMITOWANA

Zapewnij swojemu dziecku galaktykę świetnej 
zabawy! Woda toaletowa, żel do mycia i mydełko 
o świeżym, cytrusowym zapachu to kosmetyki 
idealne dla fanów "Gwiezdnych wojen"!  

Śnieg tak pięknie lśni... Zabierz 
swoją córeczkę do zaczarowanej 
krainy "Frozen"! Niech poczuje się 
jak prawdziwa księżniczka dzięki 

magicznemu zapachowi wody 
toaletowej.

©
 D

isney / Pixar

©
 & ™

 Lucasfilm
 Ltd.

Delikatny, 

dziewczęcy 

zapach

Co czwarte  

opakowanie 

WellnessKids za 

1 zł!
*W subskrypcji Wellness  

O szczegóły zapytaj 

swojego Konsultanta

MÓZG I UKŁAD 
NERWOWY  
• Witamina B kompleks 
• Jod, cynk

WZROK 
• Witamina A, ryboflawina 
• Cynk

ODPORNOŚĆ 
• Witaminy A, C, D 
• Cynk, selen

  Żel pod prysznic Oriflame 
Disney Finding Dory
200 ml 74,95/l

32823   19,90

14,99 

Łagodny, nie zawiera 
mydła, testowany 
dermatologicznie.

NIEZAPOMNIANA, 
PODWODNA 

PRZYGODA!

©
 D

isney / Pixar

  Mydełko Oriflame Disney 
Finding Dory
75 g 66,53/kg

32763   6,90

4,99 

Łagodna, testowana 
dermatologicznie 
formuła.

EDYCJA 
LIMITOWANA

Dory, zapominalska rybka o pogodnym 
usposobienu, to ulubienica wszystkich 

dzieci. Teraz twoja pociecha może 
razem z nią przeżywać podwodne 

przygody, dzięki żelowi pod prysznic 
oraz mydełku o świeżym, owocowym 

zapachu! 
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Od samego początku, czyli powstania Oriflame w 1967 
roku mamy ogromny szacunek dla natury. Starannie 

dobieramy i pozyskujemy składniki dla naszych 
kosmetyków, zarówno w Szwecji, jak i na całym świecie. 

Naszym celem jest upiększanie was, naturalnie! 

INSPIROWANE 

NATURĄ
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  Odżywcze mleczko do 
ciała Happy Skin do bardzo 
suchej skóry
Intensywnie regenerujące mleczko 
do ciała ukoi suchą, szorstką skórę. 
Z olejem z pestek dyni o 
wzmacniających i pielęgnujących 
właściwościach. 400 ml 37,25/l

23733   29,90
  Nawilżający balsam do 
ciała Happy Skin do skóry 
normalnej i suchej
Szybko wchłaniający się balsam 
z olejem sezamowym, który 
pomaga zmiękczać i intensywnie 
nawilżać skórę. 400 ml 37,25/l

23730   29,90

14,90
KAŻDY ZA

SPECJALNA 
OFERTA 

JUBILEUSZOWA 

50% 

 

 

Bez względu na to, czy twoja skóra jest normalna, czy ma tendencję do przesuszania się, z pewnością potrzebuje 
nawilżenia i ukojenia. Nasza seria Happy Skin to kosmetyki z bogatymi, naturalnymi olejkami, które zapewnią 

skórze nawilżenie przez 24 godziny.

POCZUJ SIĘ CUDOWNIE W SWOJEJ SKÓRZE

Olej sezamowy zastosowany w nawilżającym balsamie 
do ciała, został wyselekcjonowany ze względu na swoje 
wyjątkowe właściwości nawilżające i zmiękczające skórę. 

Z kolei olej z pestek dyni wybraliśmy do odżywczego 
mleczka, ponieważ kondycjonuje skórę i wspomaga jej 

regenerację.

CZY WIESZ, ŻE...

TWOJE  MARZENIA –  NASZĄ INSP IRACJĄ™
TANIEJ
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400 ml 
ROZMIAR 

XL

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

EDYCJA 
LIMITOWANA

  Złuszczający żel pod prysznic Nature 
Secrets z energetyzującą miętą i maliną
400 ml 49,98/l

22670   24,90

19,99 
  Żel pod prysznic Nature Secrets 
z relaksującą lawendą i figą
400 ml 62,25/l

24212   24,90 

  Kremowy żel pod prysznic z morelą 
i mleczkiem ryżowym Nature Secrets
250 ml 51,96/l

33015   16,90

12,99 

  Mydełko z morelą i mleczkiem ryżowym 
Nature Secrets
75 g 53,20/kg

33017   5,90

3,99 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

ROZKOSZNIE 
MIĘKKA 
I NAWILŻONA 
SKÓRA

  Żel pod prysznic Nature Secrets 
z nawilżającym aloesem i arbuzem
Żel z nawilżającym ekstraktem z aloesu 
i kojącym ekstraktem z arbuza delikatnie 
oczyszcza i orzeźwia zmysły. Zbilansowane pH.    
750 ml 26,65/l

26454   39,90

19,99 

  Szczotka kąpielowa Bamboo
Rączka z bambusa; włosie z nylonu;  
sznurek z bawełny. Wymiary: 31 x 7 x 2,8 cm; 
sznurek: 9 cm. 

28022   39,90

29,99 

Aloes słynie ze swoich właściwości kojących 
i nawilżających oraz stanowi bogate źródło 
witamin i minerałów. Arbuz zawiera kwasy 
owocowe i pomaga nawilżać, zmiękczać 
i wygładzać skórę. 

 

   

 

   Ochronne mydełko Nature Secrets 
z wanilią i granatem
75 g 78,67/kg

30883   5,90 

 

Kosmetyki pod prysznic z serii Nature Secrets 
to bogata kompozycja naturalnych składników 
przynoszących intensywne orzeźwienie. 
Na dobry początek dnia!
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  Tonik Ecobeauty
200 ml 199,50/l

32198   39,90 

  Krem do twarzy 
Ecobeauty
50 ml 1598,00/l

32199   79,90 

  Mleczko 
oczyszczające 
Ecobeauty
200 ml 199,50/l

32197   39,90 

  Krem pod oczy 
Ecobeauty
15 ml 3660,00/l

32200   54,90 

  Serum do twarzy Ecobeauty
Lekkie, kojące serum z bogatym w antyoksydanty, 
organicznym olejkiem z wiesiołka oraz nawilżającym 
ekstraktem z aloesu. Intensywnie nawilża skórę oraz 
nadaje jej promienność i świeżość. Nie zawiera 
parabenów. Certyfikat Ecocert Organic. 
30 ml 2996,67/l

32203   89,90 

ODNAWIA SKÓRĘ, DZIĘKI 
ZAWARTOŚCI ORGANICZNEGO 
OLEJKU Z WIESIOŁKA

ODŻY WCZY OLEJEK 
DO TWARZY

ODŻYWIA TWOJĄ  
SKÓRĘ ODNAWIAJĄCYM, 

ORGANICZNYM  
OLEJKIEM ARGANOWYM

DO KAŻDEGO  
TYPU CERY

UŻYWAJ ZAMIAST 
KREMU NA NOC:

 
Rozgrzej nieco olejku 
w dłoniach i delikatnie 
rozprowadź na skórze. 
Ogrzanie olejku ułatwia 

wchłanianie się kosmetyku.

OCZYSZCZA 
SKÓRĘ, DZIĘKI 
ZAWARTOŚCI 
ORGANICZNEGO
BŁAWATKA

Z KOJĄCĄ, 
ORGANICZNĄ 
WODĄ RÓŻANĄ

TŁOCZONY NA ZIMNO 
OLEJEK ARGANOWY: 
Pozyskiwany w procesie, w trakcie 
którego nie użyto żadnych 
środków chemicznych, ani 
wysokiej temperatury; czysty 
i naturalnie bogaty w witaminę E, 
kwasy tłuszczowe i antyoksydanty.

Oznaczenie "Stworzone w Szwecji" mówi o tym, że każdy produkt Oriflame 
spełnia naszą obietnicę kreowania łatwych w użyciu, nowoczesnych i  godnych 

zaufania produktów, które respektują środowisko naturalne. 

Delikatnie perfumowane, 
doskonale się wchłania 

i zwiększa poziom nawilżenia

SERUM 
REWITALIZUJĄCE

Olejek z wiesiołka 
pomaga odżywiać 
skórę, a cukry 
roślinne, zawarte 
w ekstrakcie z liści 
aloesu odnawiają 
cerę i intensywnie 
ją nawilżają.

  Olejek do twarzy Ecobeauty
Głęboko odżywiający olejek nawilża i zmiękcza skórę, 
dzięki zawartości ekstraktu z bawełny i olejku 
arganowego. Bogaty w witaminę E oraz substancje 
odżywcze doskonale pielęgnuje cerę. Idealny do 
stosowania na noc. Nie zawiera parabenów. 
Certyfikat Ecocert Organic.   50 ml 1399,80/l

32201   99,90

69,99 
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  Złuszczający 
scrub Swedish Spa
150 ml 266,00/l

18483   39,90 

  Krem 
antycellulitowy 
Swedish Spa
200 ml 149,50/l

22683   29,90 

  Odżywczy 
olejek Swedish 
Spa
150 ml 266,00/l

18765   39,90 

  Odżywczy 
scrub do ciała 
Swedish Spa
150 ml 199,33/l

30837   29,90 

  Odżywczy 
krem do ciała 
Swedish Spa
200 ml 149,50/l

30838   29,90 

  Oczyszczający 
scrub do twarzy 
Swedish Spa
75 ml 398,67/l

30840   29,90 

  Odżywczy 
krem na noc do 
rąk i paznokci 
Swedish Spa
75 ml 265,33/l

30839   19,90 

EDYCJA 
LIMITOWANA

SZWEDZKIE SPA W TWOIM DOMU
Delektuj się witalnością pochodzącą z dodających wigoru, 
odżywczych formuł Swedish Spa. Inspirowana darami mórz 
kolekcja to luksusowe kosmetyki do codziennego użytku,  
które stymulują, nawilżają i zmiękczają skórę.

Oczyszczenie, złuszczenie, 
odświeżenie i delikatny masaż 
skóry!

  Oczyszczająca maseczka 
do twarzy Swedish Spa
Detoksująca maseczka 
z kompleksem Hydracare+, 
malachitem i glinką białą bogatą 
w mikroelementy i minerały. 
50 ml 299,80/l

20372   29,90

Maseczka, stosowana 
regularnie raz w tygodniu, 
usunie ze skóry 
zanieczyszczenia i pomoże 
zachować jej piękny, 
świeży wygląd.

MASECZKA 
OCZYSZCZAJĄCA

  Złuszczające mydełko 
Swedish Spa
Oczyszczające mydełko, które 
masuje i złuszcza skórę. 
O świeżym, kwiatowo-wodnym 
zapachu. 100 g 69,90/kg

30005   12,90
ZŁUSZCZAJĄCE 

MYDEŁKO ZA

6,99

MASECZKA DO 
TWARZY ZA 

14,99
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Poczuj aromat bogatych, cytrusowych 
nut olejku neroli splatających się 
z luksusowym zapachem jaśminu.

NEROLI I JAŚMIN:
ZAPACH OGRODU  
W TWOIM DOMU

ESSENSE & CO, nasza seria 
kosmetyków z segmentu premium 
to najlepszej jakości naturalne olejki 

i wysublimowane kompozycje zapachowe 
w postaci przyjemnych formuł, 

zamkniętych w eleganckich opakowaniach.

  Taca Essense & Co
Taca dekoracyjna z trwałego plastiku, na której 
możesz stawiać swoje ulubione kosmetyki. Z logo 
ESSENSE & CO. i elementami antypoślizgowymi. 
Wymiary: 16,4 x 5,9 x 2,4 cm. 

28835   14,90 

  Mydło do rąk w płynie Jaśmin i Neroli 
Essense&Co.
Mydło do rąk o świeżym, kwiatowym zapachu nawilża 
skórę i nadaje jej elegancki zapach neroli i jaśminu. 
Luksusowa formuła odpowiednia do suchej skóry. 
Łagodna, do codziennego użytku. Testowane 
dermatologicznie. 300 ml 83,30/l

32827   32,90

24,99 

  Balsam do rąk i ciała Jaśmin i Neroli 
Essense&Co.
Nawilżający balsam do rąk i ciała z naturalnymi 
olejkami pielęgnuje skórę i nadaje jej świeży, 
kwiatowy zapach neroli i jaśminu. Testowany 
dermatologicznie. 300 ml 99,97/l

32828   39,90

29,99 

  Mydło Jaśmin i Neroli Essense&Co.
Pachnące mydełko z naturalnymi olejkami neroli 
i jaśminu. Łagodnie oczyszcza skórę, nadając jej 
jednocześnie piękny zapach. Testowane 
dermatologicznie. 150 g 66,60/kg

32829   14,90

9,99 

Kremy z serii SoftCaress to kompletna pielęgnacja dłoni dla całej 
rodziny. Intensywnie nawilżające formuły z olejkiem z orzeszków 
makadamia chronią skórę przed przesuszeniem i sprawiają,  
że ręce są gładkie, odżywione i nawilżone. 

ODŻYWCZA MAKADAMIA
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  Odżywczy krem do rąk SoftCaress
150 ml 132,67/l

31348   19,90 

  Ochronny żel oczyszczający do rąk 
SoftCaress
50 ml 398,00/l

31346   19,90 

  Odżywczy krem do rąk SoftCaress
100 ml 149,00/l

31345   14,90 

   Ochronny krem do rąk i paznokci 
SoftCaress 
150 ml 132,67/l

31347   19,90 

RĘKAWICZKI DO 
NAWILŻANIA 

Miękkie rękawiczki, 
dzięki którym 

pielęgnacja jest 
bardziej intensywna

  Pilniczki do paznokci
3 pilniczki w opakowaniu. Wymiary:  
długość 11,5 x szerokość 1,2 cm. 

28193   9,90

4,99 

15 
miękkich 
chusteczek 

w praktycznym 
opakowaniu

  Rękawiczki do nawilżania
Wymiary: 20,5 cm x 13 cm. 

26406   19,90

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

31344   14,90

  Chusteczki odświeżające 
do rąk SoftCaress
15 sztuk 0,67/szt.

31349   22,90

150 ml

SZTOKHOLM 1967

9,99
KAŻDY PRODUKT ZA

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

EDYCJA 
LIMITOWANA
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  Pobudzający scrub do 
stóp Feet Up Comfort
Scrub do stóp z naturalną oliwą 
z oliwek, ekstraktem 
z miłorzębu i pestkami oliwek. 
Złuszcza naskórek, dodaje 
stopom wigoru oraz wygładza 
je, oczyszcza i odświeża. 
75 ml 265,33/l

32373   19,90 

  Nawilżający krem do 
stóp na noc Feet Up 
Comfort
Intensywnie nawilżający 
krem do stosowania na noc 
z naturalnym ekstraktem 
z awokado i aloesu koi 
i zmiękcza nawet najtwardszą 
skórę. 75 ml 265,33/l

32370   19,90 

  Odżywiający krem do 
stóp Feet Up Comfort
Bogaty krem z naturalnym 
woskiem pszczelim i olejkiem 
z migdałów intensywnie 
odżywia i wygładza skórę 
oraz poprawia kondycję stóp.  
150 ml 199,33/l

32371   29,90 

  Odświeżający spray do 
stóp Feet Up Comfort
Dodający wigoru spray, 
wzbogacony naturalnym 
olejkiem eukaliptusowym 
i miętowym błyskawicznie 
chłodzi stopy oraz 
przeciwdziała powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu.  
150 ml 166,00/l

32372   24,90 

 

 

 

 

  Odświeżający spray  
do stóp Feet Up Comfort
Spray do stóp o działaniu 
chłodzącym, który dodaje wigoru 
zmęczonym stopom. Wzbogacony 
naturalnym olejkiem 
eukaliptusowym i miętowym 
odświeża i usuwa przykry zapach.  
250 ml 79,96/l

32643   34,90

19,99 

Spryskaj nim czyste, suche stopy 
z odległości ok. 15 cm. Możesz go też 
używać do odświeżania wnętrza butów.

  Zmiękczający krem  
do stóp Feet Up Comfort
Odżywczy krem z arniką i olejkiem 
jojoba zmiękcza, wygładza i nawilża 
skórę bez pozostawiania tłustej 
warstwy.  150 ml 99,93/l

32369   29,90

14,99 

  Antyperspiracyjny krem 
do stóp Feet Up Comfort
Błyskawicznie odświeża i hamuje 
nadmierne wydzielanie potu. 
Zawiera olejek z drzewa 
herbacianego oraz ekstrakt z szałwii. 
Nie pozostawia klejącej warstwy 
naźskórze. 75 ml 133,20/l

32368   19,90

9,99 

 

 

 

IN
SP

IR
O

W
A

N
E 

N
AT

U
RĄ

Wypielęgnowane stopy przyczyniają 
się do doskonałego samopoczucia 
całego ciała. Zadbaj o nie i ruszaj 
lekkim krokiem na podbój nowego 
dnia! Nasze produkty pomogą 
ci zrelaksować, odżywić i dodać 
wigoru stopom - codziennie.

POKAŻ PIĘKNE, 
WYPIELĘGNOWANE 
STOPY

DO -50%
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  Emulsja do 
twarzy z olejkiem 
z drzewa 
herbacianego 
Love Nature
50 ml 518,00/l

30124   25,90 

  Korektor 
w sztyfcie  
z olejkiem z drzewa 
herbacianego 
Love Nature
4 g 6225,00/kg

30155   24,90 

  Oczyszczający 
olejek z drzewa 
hebracianego 
Love Nature
10 ml 3490,00/l

33023   34,90 

  Przeciwstarzeniowy 
krem na dzień Love 
Nature z filtrem SPF 
10
50 ml 598,00/l

31394   29,90 

  Przeciwstarzeniowy 
krem pod oczy 
Love Nature
15 ml 1660,00/l

31396   24,90 

  Przeciwstarzeniowy 
krem na noc 
Love Nature
50 ml 598,00/l

31395   29,90 

  Krem do twarzy 
z rumiankiem 
Love Nature
50 ml 518,00/l

30157   25,90 

  Tonik do twarzy 
z rumiankiem 
Love Nature
150 ml 166,00/l

30158   24,90 

  Kremowe 
mleczko 
oczyszczające 
z rumiankiem Love 
Nature  125 ml 199,20/l

30159   24,90 
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  Krem na dzień z 
ekstraktem z dzikiej 
róży Love Nature
50 ml 299,80/l

30160   25,90

14,99 

  Krem na noc z 
ekstraktem z dzikiej 
róży Love Nature
50 ml 299,80/l

30161   27,90

14,99 

  Tonik z olejkiem 
z drzewa 
herbacianego 
Love Nature
150 ml 99,93/l

30126   24,90

14,99 

  Żel oczyszający 
z olejkiem z drzewa 
herbacianego 
Love Nature
150 ml 99,93/l

30153   24,90

14,99 

  Oczyszczające 
chusteczki do 
twarzy z olejkiem 
z drzewa 
herbacianego Love 
Nature  25 szt. 0,48/szt.

31078   19,90

11,99 

W KAŻDYM WIEKU

W KAŻDYM WIEKU

CERA SUCHA

W KAŻDYM WIEKU CERA TŁUSTA

OLEJEK Z DZIKIEJ 
RÓŻY 
pomaga ukoić suchą 
skórę i przywrócić jej 
aksamitną miękkość.

MATUJĄCE DRZEWO HERBACIANE

KOJĄCA DZIKA RÓŻA

Zmywają 
makijaż, usuwają 
nadmiar sebum 
i zanieczyszczenia

OLEJEK Z DRZEWA 
HERBACIANEGO,  
ceniony za właściwości 
antymikrobowe, pomaga 
oczyszczać skórę i zwalczać 
wypryski.

WSZYSTKIE  TYPY 
CERY

30+

SKÓRA WRAŻLIWA

KOCHAJ, PIELĘGNUJ I CHROŃ
Przyjemne konsystencje, cudowne zapachy i rozkoszna 
pielęgnacja dla twojej skóry. Oto dobra natury - specjalnie 
dla ciebie.

  Żel oczyszczający 
do twarzy z aloesem 
Love Nature
150 ml 66,60/l

30144   24,90

9,99 

  Tonik do twarzy 
z aloesem Love Nature
150 ml 66,60/l

30149   24,90

9,99 

W KAŻDYM WIEKU

W KAŻDYM WIEKU

CERA NORMALNA 
I MIESZANA

CERA NORMALNA

Delikatnie oczyszczający 
żel usuwa makijaż 
i  zanieczyszczenia

Przywraca skórze 
właściwe pH 
i wyrównuje  
poziom nawilżenia.

  Krem pod oczy 
z ekstraktem 
z dzikiej róży 
Love Nature
15 ml 666,00/l

30162   19,90

9,99 

PONAD-50%  Scrub do twarzy z maliną 
Love Nature
50 ml 199,80/l

31304   19,90

9,99 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Oczyszczający scrub 
do twarzy
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  Baton proteinowy Natural Balance 
czekoladowy
W 100% naturalne, zdrowe batony w dwóch  
smakach – owocowym i czekoladowym. Stworzone, 
by dostarczać zdrowej energii, bogate w białko 
i błonnik, o niskim indeksie glikemicznym. 7 sztuk 
w opakowaniu. 280 g (7 x 40 g). 142,82/kg

25385   49,90

  Baton proteinowy Natural Balance 
owoce leśne
W 100% naturalne, zdrowe batony w dwóch  
smakach – owocowym i czekoladowym. Stworzone, 
by dostarczać zdrowej energii, bogate w białko 
i błonnik, o niskim indeksie glikemicznym. 7 sztuk 
w opakowaniu. 280 g (7 x 40 g). 142,82/kg

25386   49,90

39,99

baton Natural Balance 
zawiera:

BŁONNIK 
Tyle co w jednej porcji 
owsianki

TŁUSZCZE 
Tyle co na jednej łyżeczce 
oleju roślinnego

WĘGLOWODANY 
Tyle co w jednej 
pomarańczy

KALORIE 
Tyle co w garści orzechów

Produkty przedstawione powyżej zawierają także 
mikroelementy, które nie występują w składzie  
batonów Natural Balance.

BIAŁKO 
Tyle co w jednym jajku

Czy wiesz, że...

ODPOWIEDNIE DLA 
WEGETARIAN

BATONY NATURAL BALANCE. DLA ZDROWEJ I NATURALNEJ UTRATY WAGI.

7
BATONÓW 
W KAŻDYM 

OPAKOWANIU!

W

100%
NATURALNE

TYLKO

150
KALORII

WOLNO PRZYSWAJALNE 
WĘGLOWODANY 
ułatwiają utratę wagi obniżając 
poziom cukru we krwi i poziom 
insuliny

UNIKALNA FORMUŁA 
idealna kompozycja niezbędnych 
składników odżywczych

BOGATE W BIAŁKO I BŁONNIK 
zapewniają uczucie sytości na długi 
czas

Dowód, że słodka przekąska 
MOŻE BYĆ ZDROWA!

Opakowanie 
7 batonów 

teraz za jedyne

BATONY NATURAL 
BALANCE 

to idealna słodka 
przekąska dla OSÓB, 

KTÓRE DBAJĄ 
O ZDROWIE. Sięgaj po 

nie, gdy potrzebujesz 
odżywczej dawki energii.
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  Zupy Natural Balance
Wysokobiałkowy, niskotłuszczowy środek spożywczy 
służący do przygotowania pysznych i sycących posiłków. Jest 
to produkt w 100% naturalny, zawierający kompozycję białka 
z trzech wegetariańskich źródeł. Z dodatkiem zdrowego 
oleju rzepakowego. Sposób przygotowania: wymieszaj dwie 
łyżki (28g) proszku z 220 ml gorącej wody (wrzątku), aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Zawiera 21 porcji.  
Dostępny w dwóch smakach. 420 g 309,29/kg

129,90

porcja Koktajlu Natural Balance zawiera:

BIAŁKO 
Tyle co w jednym jajku

BŁONNIK 
Tyle co w jednej marchewce

TŁUSZCZ 
Tyle co w jednej porcji białej fasoli

WĘGLOWODANY 
Tyle co w jednej papryce

KALORIE
 Tyle co w jednym jabłku

porcja Zupy Natural Balance zawiera:

BIAŁKO 
Tyle co w jednej porcji serka wiejskiego

BŁONNIK 
Tyle co w jednej garści nasion słonecznika
TŁUSZCZE 
Tyle co w jednej szklance 
niskotłuszczowego mleka

WĘGLOWODANY 
Tyle co w jednym małym ziemniaku

KALORIE 
Tyle co w jednym bananie

CIESZ SIĘ PYSZNYM POSIŁKIEM 
GOTOWYM W KILKA SEKUND!

  Koktajle Wellness Natural Balance
Koktajl Natural Balance to środek spożywczy zawierający 
optymalną kompozycję naturalnych składników, dla 
bezpiecznego i efektywnego odżywiania. Jest bogaty 
w białko, kwasy Omega 3 i 6, węglowodany i błonnik. 
Pomaga utrzymać stabilny poziom cukrów we krwi 
i zaspokajać głód. Formuła produktu została opracowana 
w Szwecji. Zawiera 21 porcji. 378 g 343,65/kg

129,90

BEZ GLUTENU, sztucznych barwników 
i konserwantów.

Stowarzyszenie Wegan potwierdza, że wszystkie 
zupy Natural Balance to gwarancja używania 
składników, wśród których nie ma substancji 

pochodzenia zwierzęcego. 

*W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego 

Konsultanta

Co czwarte 
opakowanie Zupy lub 

Koktajlu Natural Balance 
za 

1 ZŁ!

  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479   12,90 

21 
PORCJI W OPAKOWANIU

POJEMNIK 
za 49,99 przy 
zakupie Zupy  
lub Koktajlu  

Natural Balance 

Czy wiesz, że...

Czy wiesz, że...

  Pojemnik Wellness 
Premium
Wymiary: 14,5 x 11 cm. 

27728   69,90 

1

TYLKO 

76 
KALORII

 w jednej porcji Zupy Wellness

TYLKO 

65 
KALORII 

w jednej porcji Koktajlu Wellness

Produkty pokazane na zdjęciach zawierają także substancje odżywcze,  
których nie ma w zupach i koktajlach Natural Balance.

Koktajle i zupy Wellness 

 

 

   

Zupy Natural Balance to doskonałe 
uzupełnienie koktajli - idealna, ciepła przekąska 
lub część większego posiłku. Smaczna i pełna 
substancji odżywczych, pomoże ci 
kontrolować twoją wagę.

W
EL

LN
ES

S

  28583  
Pomidorowa z bazylią

  28584 
Szparagowa

  15447 
Truskawkowy

  15448 
Waniliowy

  22138 
Czekoladowy
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  Kwas Omega 3 – suplement diety 
Naturalny olej rybny wysokiej jakości, zawiera nienasycone kwasy 
tłuszczowe Omega 3 (EPA i DHA). Uważa się, że zwiększają one nawilżenie 
skóry i ją wygładzają. Badania wskazują także, że kwasy Omega 3 
wspomagają pracę mózgu i zdrowie układu krążenia. 60 kapsułek 1801,35/kg

15397   74,90 

  Kompleks Swedish Beauty Plus – suplement diety
Zawiera wyciąg z jagód i karotenoid astaksantynę, które chronią 
naturalne piękno skóry, zwiększają wytrzymałość mięśni oraz dbają 
o zdrowie układu krążenia. Opakowanie zawiera 30 kapsułek. 3658,42/kg

25414   79,90 

  Kompleks odżywczy  
do włosów i paznokci
Zapobiega wypadaniu włosów oraz 
zapewnia wlosom i paznokciom dawkę 
niezbędnych substancji odżywczych. 
Włosy odzyskują objętość i grubość, 
a paznokcie się wzmacniają. Przyjmuj 
2 tabletki dziennie przez co najmniej trzy 
miesiące. 42 tabletki x 730 mg 2716,01/kg

28507   79,90 

  WellnessPack. Suplement diety dla kobiet
Zestaw składa się z 21 saszetek. Jedna saszetka 
zawiera zestaw suplementów diety: 1 tabletkę 
multiwitamin i minerałów dla kobiet, 1 kapsułkę 
kompleksu Swedish Beauty Plus (astaksantyna 
i ekstrakt z jagód) oraz 2 kapsułki kwasów Omega 3. 
Zawiera 21 saszetek. 1799,15/kg

22791   119,90 
  WellnessPack. Suplement diety dla 
mężczyzn
Zestaw składa się z 21 saszetek. Jedna saszetka 
zawiera zestaw suplementów diety: 1 tabletkę 
multiwitamin i minerałów dla mężczyzn, 1 kapsułkę 
kompleksu Swedish Beauty Plus (astaksantyna 
i ekstrakt z jagód) oraz 2 kapsułki kwasów Omega 3. 
Zawiera 21 saszetek. 1799,19/kg

22793   119,90 

55%
Więcej energii 
i zwiększona 
wytrzymałość**

WELLNESSPACK. PIĘKNO I ZDROWIE W JEDNEJ SASZETCE

53%
Zmniejsza zmarszczki 
zarówno na najwyższych, 
jak i na głębszych 
warstwach skóry*

*Yamashita, E., Efekty suplementacji diety astaksantyną na 
stan skóry, Carotenoid Science, nr 10, 2006
**Malmsten C. L., Suplementacja diety astaksantyną z mączki 
alg wzmacnia wytrzymałość siłową. Badanie metodą podwójnie 
ślepej próby z zastosowaniem placebo na studentach płci 
męskiej. Carotenoid Science 2008; 13: 20-22

Szwedzki 
SEKRET 
MŁODOŚCI!

• Lepsza odporność organizmu 
• Zmniejszone stany zapalne

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY

SERCE
•  Zdrowsze serce i właściwy poziom 

cholesterolu

KORZYŚCI:
• Poprawa nawilżenia i elastyczności 
•  Większa odporność na promieniowanie 

UV i mniej zmarszczek

SKÓRA

WZROK
• Zwiększona ochrona przed UV 
• Mniej zmęczone oczy

MIĘŚNIE i STAWY
• Większa wytrzymałość podczas ćwiczeń 
•  Zmniejszone stany zapalne i mniej 

odczuwalny ból po wysiłku fizycznym

WITALNOŚĆ
• Mniej odczuwalne zmęczenie

CODZIENNA PORCJA SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH 
w 1 saszetce: 
1 x kapsułka z astaksantyną 
2 x kapsułka z Omega 3 
1 x tabletka z multiwitaminami i minerałami

  Multiwitaminy i minerały dla kobiet
Kombinacja witamin i minerałów opracowana specjalnie z myślą 
o codziennych potrzebach kobiety. Opakowanie zawiera 60 tabletek 
(2 miesiące stosowania). 1020,97/kg

22794   64,90 

  Multiwitaminy i minerały dla mężczyzn
Kombinacja witamin i minerałów, opracowana specjalnie z myślą 
o codziennych potrzebach mężczyzny. Opakowanie zawiera: 
60 tabletek (2 miesiące stosowania). 1211,66/kg

22795   64,90 

*W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego 

Konsultanta

Wzmocnione działanie 
przeciwstarzeniowe
Redukuje zmarszczki i chroni 
skórę przed działaniem wolnych 
rodników

Odporność dla 
stawów i zdrowie 
dla układu krążenia
Wysokiej jakości, naturalne 
i łatwo dostępne źródło 
kwasów Omega 3, których 
dobroczynne działanie dla 
zdrowia i urody trudno 
przecenić.

Grubsze włosy 
i mocniejsze paznokcie

Widoczne rezultaty już po  
3 miesiącach stosowania!

Doskonale skomponowany 
zestaw witamin i minerałów 
dla kobiet i mężczyzn
• Lepsze samopoczucie każdego dnia
• Wzmacnia system odpornościowy

Co czwarty 
zamówiony 

WellnessPack za 

1 zł.*
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  Żel do mycia twarzy 
Pure Skin
150 ml 92,67/l

32646   27,90

13,90 

  Tonik Pure Skin
150 ml 92,67/l

32648   27,90

13,90 

  Oczyszczająca 
maseczka Pure Skin
50 ml 198,00/l

32650   19,90

9,90 

  Żel peelingujący do 
mycia twarzy Pure Skin
150 ml 186,00/l

32647   27,90 

  Lekki balsam matujący 
Pure Skin
50 ml 558,00/l

32649   27,90 

Doskonale oczyszcza, redukuje 
błyszczenie się cery i odświeża.

Usuwa resztki zanieczyszczeń, 
tłuszcz i brud; oczyszcza,  
tonizuje i zwęża pory.

Pomaga oczyszczać 
zaskórniki już od pierwszego 
zastosowania oraz zapobiega 

ich powstawaniu;  
oczyszcza pory.

   Żel wysuszający 
wypryski Pure Skin SOS
6 ml 4650,00/l

32651   27,90 

Głęboko oczyszcza i złuszcza. 
Używaj 1-2 razy w tygodniu.

Kontroluje niechciany połysk 
i matuje skórę. Używaj 
codziennie, po oczyszczeniu
skóry.

SPECJALNA OFERTA 
JUBILEUSZOWA 

-50%

CZYSTSZA CERA DZIĘKI SUPEROWOCOM
Niszcz wypryski i zaskórniki kosmetykami Pure Skin - teraz udoskonalonymi 

formułami z ekstraktami z superowoców: ściągającemu granatowi, 
tonizującej papai i kojącej gujawy.

TECHNOLOGIA DETECT 
Z KWASEM SALICYLOWYM 
Technologia Detect ma właściwości 
aktywnego regulowania sebum 
oraz bakterii. Kwas salicylowy 
głęboko oczyszcza i zapewnia 
równowagę mikrobiologiczną, 
by pomóc ograniczać powstawanie 
wyprysków. Efekt to czysta, matowa 
cera i mniej niedoskonałości.

PI
EL
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N
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JA
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ER

Y

PIELĘGNACJA CERY
IKONY INNOWACJI I PIELĘGNACJI 

Za naszymi kosmetykami do pielęgancji cery stoi najnowocześniejsza nauka 
i najlepsze składniki pozyskane z natury. Nasze wyjątkowe serie pielęgnacyjne 
są znane jako jedne z wiodących w świecie. I rekomendowane przez miliony 

zadowolonych klientów!

PIĘKNA REWOLUCJA, KTÓRA 
NIE MA KOŃCA  
Nasze zespoły badawczo-naukowe 
każdego dnia ciężko pracują, 
by tworzyć produkty, dzięki 
którym w łatwy sposób możesz 
pielęgnować swoją cerę. Nasz 
cel? Kosmetyki, które zapewniają 
rewelacyjne rezultaty i są niezwykle 
przyjemne w użyciu.

POŻEGNAJ 
NIEDOSKONAŁOŚCI, 
POWITAJ PIĘKNĄ CERĘ! 
Bez względu na to, czy twoja 
skóra ma niedoskonałości, takie 
jak nadmiar sebum oraz wypryski, 
czy też nie sprawia kłopotów, 
mamy sposoby, by zawsze 
wyglądała doskonale. Seria Pure 
Skin z technologią Detect, kwasem 
salicylowym oraz ekstraktami 
z superowoców pomoże ci 
kontrolować wygląd skóry. 

T WOJE  MAR ZEN IA –  NASZ Ą INSP IR ACJĄ™

 

 

 

 

 

  Krem peelingujący 
i oczyszczająca maseczka 
Pure Skin
2 x 6 ml 575,00/l

32652   6,90 
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  Krem na dzień Optimals Oxygen Boost do cery  
suchej/wrażliwej
Znakomicie koi skórę dzięki recepturze dostosowanej do potrzeb cery 
suchej i wrażliwej. Zawiera opatentowaną technologię antyoksydacyjną 
Lingon 50:50™ oraz cząsteczki aktywnego O². 50 ml 399,80/l

25194   42,90
  Krem na noc Optimals Oxygen Boost do cery  
suchej/wrażliwej
Odżywia skórę nocą i wspomaga jej oddychanie dzięki aktywnemu 
tlenowi. 50 ml 399,80/l

25195   42,90

  Krem na dzień Optimals Oxygen Boost do cery normalnej/mieszanej
Odświeża i dodaje skórze miękkości. Opatentowana technologia antyoksydacyjna  
Lingon 50:50™ oraz aktywny tlen dbają o zdrowy, promienny wygląd skóry. 
Przeznaczony do cery normalnej i mieszanej. 50 ml 399,80/l

25196   42,90

  Krem na noc Optimals Oxygen Boost do cery normalnej/mieszanej
Nawilża skórę, nadaje jej świeżość i miękkość. Z opatentowaną antyoksydacyjną 
technologią Lingon 50:50™ oraz aktywnym tlenem. Przeznaczony do cery normalnej 
i mieszanej. 50 ml 399,80/l

25197   42,90

DLA GŁADKIEJ 
I ODŻYWIONEJ SKÓRY

Uzupełnia poziom nawilżenia  
i koi suchą skórę

ULGA PODCZAS SNU 
Bogata formuła zapobiega 
utracie nawilżenia i regeneruje 
skórę

PRZYWRACA 
RÓWNOWAGĘ 
I CHRONI 
Osłania skórę przed 
działaniem szkodliwych 
czynników zewnętrznych, 
takich jak promieniowanie UV 
i zanieczyszczenie powietrza

REGENERUJE SKÓRĘ 
NOCĄ 
Przywraca odpowiedni poziom 
nawilżenia i świeżość cery dzięki 
ochronie antyoksydacyjnej

Całodzienne nawilżenie 
DZIĘKI OCHRONIE 
ANTYOKSYDACYJNEJ 19,99

  Mleczko oczyszczające  
Optimals do cery suchej/wrażliwej
Delikatne mleczko usuwa zanieczyszczenia oraz 
makijaż, pozostawiając przyjemne uczucie nawilżenia 
skóry. 200 ml 149,50/l

25210   29,90 

  Żel oczyszczający Optimals do cery 
normalnej/mieszanej
Doskonale oczyszcza cerę normalną i mieszaną. 
Zawiera opatentowaną technologię antyoksydacyjną 
Lingon 50:50™. Przyjemnie się pieni. 200 ml 149,50/l

25260   29,90 

  Krem pod oczy Optimals Seeing is Believing
Wielozadaniowy krem pod oczy wyraźnie zmniejsza 
opuchnięcia i cienie, a jednocześnie nawilża i rozświetla 
skórę oraz dodaje jej energii. 15 ml 2660,00/l

25264   39,90 

  Tonik normalizujący Optimals do cery 
normalnej/mieszanej
Po oczyszczeniu twarzy żelem, zastosuj ten 
odświeżający tonik, który usuwa martwy naskórek 
i pozostałości zanieczyszczeń. 200 ml 149,50/l

26000   29,90 

  Tonik łagodzący Optimals do cery  
suchej/wrażliwej
Po oczyszczeniu mleczkiem przetrzyj skórę kojącym 
tonikiem zawierającym opatentowaną technologię 
Lingon 50:50™. 200 ml 149,50/l

26001   29,90 

  Bibułki matujące do twarzy  
Optimals Oxygen Boost
Proste w użyciu bibułki matujące o wysokim stopniu 
chłonności, natychmiast usuwają ze skóry nadmiar 
sebum, zapewniając jej idealnie matowy wygląd. 
50 sztuk w opakowaniu. 50 szt. 0,40/szt.

27670   19,90 

  Wygładzający balsam do ciała  
Optimals z olejkiem z awokado
Regenerujący balsam do ciała zapewniający 24-godzinne 
nawilżenie. Zawiera kompleks DeepMoist i olejek 
z awokado. Do skóry suchej. 250 ml 119,60/l

31312   29,90 

  Odżywczy balsam do ciała  
Optimals z olejkiem arganowym
Bogaty, odżywczy balsam do ciała zapewniający 
24-godzinne nawilżenie. Z kompleksem DeepMoist 
i odżywiającym olejkiem arganowym. Do bardzo suchej 
skóry. 250 ml 119,60/l

31313   29,90 

  Ujędrniający balsam do ciała  
Optimals z peptydami roślinnymi
Aktywnie działający balsam do ciała, który wygładza 
struktury skóry i uelastycznia ją zapewniając widocznie 
jędrniejszą i gładszą skórę. Zawiera kompleks BodyShape. 
Do wszystkich typów skóry. 250 ml 119,60/l

31314   29,90 

  Antycellulitowy żel do ciała Optimals z kofeiną 
i ekstraktem z liści lotosu
Żel antycellulitowy o wysokiej skuteczności działania 
z aplikatorem w postaci kulkowego masażera. Zmniejsza 
widoczność cellulitu i wygładza skórkę pomarańczową 
dzięki Kompleksowi CelluSmooth. Odpowiedni do 
wszystkich typów skóry. 150 ml 266,00/l

31317   39,90 

  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 239,20/l

31983   29,90 

  Ochronny krem do rąk z filtrem SPF 10 
Optimals Body
Ochronny, głęboko odżywiający krem do rąk z filtrem SPF 10. 
Pomaga wyrównać koloryt skóry i zapobiega uszkodzeniom 
powodowanym przez promienie słoneczne oraz oznakom 
przedwczesnego starzenia się skóry. Wzbogacony witaminą E 
i kompleksem EvenRenew. 75 ml 265,33/l

31984   19,90 

  Krem na noc Optimals 
Vital Definition
Intensywnie odżywiający krem na 
noc, który ujędrnia i liftinguje cerę 
oraz modeluje kontur twarzy. 
50 ml 1098,00/l

25209   54,90 

  Krem na dzień Optimals 
Smooth Out SPF10
Przeciwstarzeniowy krem na dzień, 
wygładza zmarszczki i pomaga 
zwiększać elastyczność skóry. SPF 10. 
50 ml 699,80/l

25205   49,90   34,99 
  Krem pod oczy Optimals 
Smooth Out
Ten przeciwstarzeniowy krem pod 
oczy wygładza zmarszczki i ujędrnia 
skórę. 15 ml 1999,33/l

25266   42,90   29,99 

Wygładza zmarszczki 
i wypełnia obwisłą 

skórę. Z aplikatorem 
kulkowym.

Przywraca skórze 
elastyczność 

i wygładza zmarszczki

50+ | Każdy typ cery

• Napięte kontury skóry 
• Skóra wygląda jak po liftingu 
• Skóra jest ujędrniona 
• Mniej zmarszczek

DO CIAŁA DO TWARZY

W każdym wieku | Skóra sucha i wrażliwa W każdym wieku | Skóra normalna i mieszana

KAŻDY KREM 
DO TWARZY

40+ | Każdy typ cery

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU
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  Krem odżywczy na noc 
Diamond Cellular
30 ml 4996,67/l

18437   149,90 

  Płyn micelarny Diamond 
Cellular
200 ml 349,50/l

21339   69,90 

  Krem pod oczy Diamond 
Cellular Multi-Perfection
15 ml 4660,00/l

22419   69,90 

  Krem na dzień Time Reversing 
Intense SkinGenistII™ SPF 15
50 ml 2298,00/l

24185   114,90 

  Krem na noc Time Reversing 
Intense SkinGenistII™
50 ml 2298,00/l

24188   114,90 

  Odmładzające serum do twarzy 
i szyi Time Reversing Intense 
SkinGenistII™
30 ml 4330,00/l

30836   129,90 

PRZEJMIJ KONTROLĘ
NAD 
ZMARSZCZKAMI!

Wzmacniający efekt 
masaż okolic oczu: 
wystarczy 1 minuta:
Po nałożeniu kremu, masuj okolice oczu, 
delikatnie naciskając skórę. Taki masaż pomaga 
zmniejszać opuchnięcia i sprawia, że skóra 
wygląda na jaśniejszą.

40+ | Każdy typ cery

Unikalny kompleks peptydowy o udowodnionym 
działaniu regenerującym i odbudowującym 
matrycę skóry. Poprawia jędrność, zmniejsza 
zmarszczki i modeluje kontur twarzy.

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

Wygładzenie linii
 

mimicznych i zmarszczek: 

67% 
skuteczności*

GenisteinSOY i Amino+

Skóra 
ODMŁODZONA 
I PEŁNA BLASKU

Naturalny puder 
diamentowy wizualnie 

wygładza cerę. Ekstrakt z mirtu 
pobudza regenerację komórek 

skóry. Ekstrakt z białych trufli 
tonizuje skórę i redukuje 

zmarszczki.

 

 

 

 

 

PRECYZYJNY 
I HIGIENICZNY 

APLIKATOR
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55+ | Bardzo dojrzała skóra

  Przeciwstarzeniowy krem Diamond Cellular
Ten wyjątkowy krem zwalcza widoczne oznaki starzenia i wzmacnia 
skórę, która skuteczniej opiera się upływowi czasu. Rozświetla 
cerę dzięki prawdziwemu pyłkowi diamentowemu. Zmniejsza 
widoczność drobnych zmarszczek dzięki ekstraktowi z białej trufli. 
Kompleks proteinowy pomaga odmłodzić kontur twarzy.  
50 ml 1599,80/l

13659   139,90

79,99 

  Krem pod oczy Time Reversing Intense 
SkinGenistII™
Wielowymiarowa pielęgnacja skóry wokół oczu, 
eliminująca wszystkie oznaki starzenia powstałe w okresie 
pomenopauzalnym. Z dodatkiem GenisteinSOY i kompleksu 
Amino+ o udowodnionym działaniu wypełniającym głębokie 
zmarszczki, modelującym kontury oczu i poprawiającym 
gęstość skóry. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, 
stosować dwa razy dziennie. 15 ml 1999,33/l

24667   59,90

29,99 



*Test konsumencki z udziałem 66 kobiet

1 2

3 4
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  Waciki kosmetyczne
Waciki z bawełny 100% dla delikatnego 
oczyszczania i tonizowania skóry. 40 sztuk. 

17964   9,90

6,99 

  Pędzel do rozprowadzania 
maseczek na twarzy
Komfortowy pędzel ułatwiający gładką 
aplikację maseczek do twarzy. Materiał: 
włosie nylonowe, aluminium, drewno. 
Długość: 16 cm. 

20575   29,90

12,99 

  Szczoteczka do oczyszczania 
twarzy SkinPro
Efektywna szczoteczka do głębokiego 
oczyszczania twarzy i masażu. 2 prędkości 
obrotów. 13,2 x 9 x 4,5 cm. 

27740   149,00

119,99 

  Wymienna szczoteczka SkinPro do 
głębokiego oczyszczania twarzy 2 sztuki
Szczoteczka przeznaczona do mycia cery raz 
w tygodniu, gdy potrzebujesz zwiększyć 
promienność skóry lub oczyścić pory. 
Przekątna: 3,65 cm. 

27969   34,90 

  Gąbka KonjacGąbka 
w 100% wykonana z naturalnych włókien 
roślinnych, stworzona, by doskonale oczyszczać 
i złuszczać skórę. Z wygodnym sznureczkiem 
do wieszania schnącej gąbki. Może być 
stosowana z kosmetykiem oczyszczającym, 
ale nie jest to konieczne. Średnica: 6 cm. 

29038   

19,99 

  Lusterko
Dwustronne lusterko w eleganckiej oprawie. 
Z jednej strony normalne, z drugiej 
powiększające (3x). Z ruchomym uchwytem, 
na którym możesz lusterko powiesić lub 
postawić w wygodnej dla użytkownika pozycji. 
Średnica: 15,5 cm. Wymiary: 22 x 8 cm. 

29043   34,90

24,99 

  Szczoteczka do twarzy
Ułatwia oczyszczenie skóry. Za jej pomocą 
zmienisz żel oczyszczający w obfitą pianę,  
którą dokładnie umyjesz twarz. Materiał: PS, 
włosie nylonowe. Wymiary: 4,2 x 6,5 cm 

9507   12,90

4,99 

  Pojemnik kosmetyczny
Sposób na porządek w toaletce! Dzięki 
pojemnikowi waciki i patyczki kosmetyczne będą 
zawsze na swoim miejscu. Wymiary: 8,7 x 7,65 cm 

9522   24,90

14,99 
  Wymienna szczoteczka SkinPro 
do oczyszczania cery normalnej/
wrażliwej 2 sztuki
Szczoteczka do codziennego oczyszczania 
skóry. Delikatne włosie zaprojektowane 
specjalnie do używania szczoteczki do mycia 
twarzy. Przekątna: 3,65 cm. 

27968   34,90 

Do wszystkich typów ceryW każdym wieku

Szczoteczki do cery 
normalnej/wrażliwej
2 sztuki

Szczoteczki do głębokiego 
oczyszczania
2 sztuki

*Test konsumencki z udziałem 66 kobiet

4 ŁATWE KROKI  
Łagodna - do 

codziennego stosowania*

Oczyszczaj skórę przez 
1 minutę, przesuwając 
szczoteczkę okrągłymi 
ruchami.

Spłucz twarz wodą. 

Rozprowadź na twarzy 
swój ulubiony żel.

Zmocz główkę szczoteczki.

PĘDZEL DO 
NAKŁADANIA

MASECZEK
Specjalnie zaprojektowany, 

by równomiernie 
rozprowadzać na skórze 

wszystkie rodzaje 
maseczek.

GĄBKA KONJAC DO ŁAGODNEGO  
OCZYSZCZANIA SKÓRY
Wykonana ze 100% naturalnych włókien roślinnych

Wszystko, czego potrzebujesz, 
BY DBAĆ O URODĘ

ZAWIERA: 
1 szczoteczkę do cery 

normalnej/wrażliwej 
+ obracająca się głowica 

+ 2 prędkości automatyczne 
+ wyłączanie po 1 minucie

DWUSTRONNE: 
normalne i trzykrotnie 
powiększające

SZCZOTECZKA 
WZMACNIAJĄCA 
DZIAŁANIE ŻELU
OCZYSZCZAJĄCEGO
Pomaga głęboko 
oczyszczać skórę 
twarzy
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  Miniserum liftingujące NovAge 
Ultimate Lift
Superserum o jedwabistej konsystencji ujędrnia, 
liftinguje, redukuje zmarszczki oraz poprawia 
sprężystość skóry i kontur twarzy, dzięki czemu 
cera wygląda młodziej. Z opatentowaną 
technologią AspartoLift i Kompleksem 
Trójpeptydowym. Delikatnie perfumowane. 
5 ml 1998,00/l

32100   19,90

6,99 

  Krem przeciwzmarszczkowy na dzień 
NovAge Ecollagen Light
Zaawansowany krem nawilżający na dzień 
wzbogacony technologią Tri-Peptide oraz 
ekstraktem z roślinnych komórek macierzystych 
Solanaceae. Koryguje zmarszczki, zmiękcza cerę, 
wygładza jej powierzchnię oraz odświeża koloryt. 
Idealny do skóry normalnej, tłustej i mieszanej. 
Delikatnie perfumowany. 50 ml 1199,80/l

32655   89,90

59,99 

  Kojący żel do demakijażu oczu 
NovAge
Zaawansowany preparat do demakijażu oczu 
o formule żelu. Zawiera prowitaminę B5, 
efektywnie lecz łagodnie usuwa makijaż, 
zanieczyszczenia i nadmiar sebum zapeniając 
skórze uczucie ukojenia i świeżości. Pomaga 
wzmacniać rzęsy. Bezzapachowy. Odpowiedni 
dla osób noszących szkła kontaktowe. 
Testowany oftalmologicznie. 150 ml 199,93/l

32664   39,90

29,99 

Nałóż nieco kosmetyku na płatek 
kosmetyczny i przetrzyj powieki. 
By uzyskać najlepsze rezultaty, 
stosuj żel przed oczyszczaniem 
twarzy.

JAK UŻYWAĆ ŻELU 
DO DEMAKIJAŻU:

Oczyszczanie skóry z makijażu, 
martwych komórek naskórka 
i innych zanieczyszczeń pozwala na  
lepsze wchłanianie się produktów 
pielęgnacyjnych i uzyskanie 
optymalnych rezultatów ich 
działania.

Odkryj swoje 
UKRYTE 
PIĘKNO

• Błyskawicznie usuwa makijaż 
i zanieczyszczenia z okolic oczu* 

• Nawilża i koi skórę* 

• Pomaga wzmacniać rzęsy*

EFEKTY:

Z prowitaminą B5

  Krem ochronny na dzień  
SPF 30 NovAge
Zaawansowany krem ochronny na dzień 
z filtrem SPF 30, kwasem hialuronowym oraz 
składnikami poprawiającymi koloryt skóry. 
Nietłusty, lekki krem łatwo się wchłania 
zapewniając skórze komfort, gładkość, 
promienność oraz odpowiedni poziom 
nawilżenia. 30 ml 2330,00/l

32214   69,90 

  Kapsułki do twarzy NovAge Nutri6
Intensywnie odżywiające kapsułki, zawierające 
unikalną mieszankę sześciu naturalnych, cennych 
olejków zapewniających cerze miękkość, gładkość 
i promienność. Odpowiednie w każdym wieku. 
Przebadane podczas testów konsumenckich.
30 kapsułek 5,00/szt.

32631   149,90 

  Wygładzający scrub NovAge
Scrub do twarzy z kwasem mlekowym 
i masłem shea. Łagodnie złuszcza, oczyszczając 
cerę z martwch komórek naskórka, makijażu, 
zanieczyszczeń i nadmiaru sebum. 
Błyskawicznie wygładza i zwiększa 
promienność cery,  z czasem widocznie 
poprawia wygląd powierzchni skóry. 
100 ml 399,00/l

32645   39,90 

  Baza wygładzająca NovAge
Stres, brak snu i zanieczyszczenie środowiska mogą 
mieć negatywny wpływ na wygląd skóry. Pory się 
rozszerzają, powstają drobne zmarszczki, a cera 
wygląda na zmęczoną. Baza wygładzająca NovAge 
udoskonala wygląd skóry, ukrywając efekty 
intensywnego trybu życia. Natychmiast minimalizuje 
widoczność porów oraz drobnych zmarszczek 
i sprawia, że cera wygląda na nieskazitelną,  
gładszą i młodszą. 30 ml 2663,33/l

33944   79,90 

LINIE I ZMARSZCZKI 
5 OZNAK STARZENIA 
Zmarszczki na czole 
Tzw. lwia bruzda 
Kurze łapki 
Zmarszczki pod oczami 
Zmarszczki nad górną wargą

PROBLEM SKÓRY

Połączenie tych technologii przeciwdziała 
obniżeniu się poziomu kolagenu aktywując 
wewnętrzne mechanizmy naprawcze skóry 
i wypełniając linie od środka.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA 
TRI-PEPTIDE + EKSTRAKT 
Z ROŚLINNYCH KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH SOLANACEAE 

SKŁADNIK AKTYWNY 

+

JAK UŻYWAĆ SERUM
Aplikuj serum palcami, delikatnie 
wklepując je w skórę. Poczekaj kilka 
minut, by całkowicie się wchłonęło. Teraz 
możesz nałożyć krem. Efekty stosowania 
serum są najlepsze, gdy używasz go rano 
i wieczorem.

?

 

 

 

 

 

 

 

W każdym wieku

Rekomendowane dla wieku 30+ Rekomendowane dla wieku 40+

Twardy dla zmarszczek, 
LEKKI DLA 
SKÓRY

      ZALETY SERUM
• wysoka koncentracja składników 

aktywnych
• Szybciej i głębiej się wchłania
• Zwiększa efekty działania innych 

kosmetyków

W każdym wieku
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*Testy konsumenckie

EDYCJA 
LIMITOWANA
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KROK 1 

KROK 4

KROK 3

KROK: 2 PIELĘGNACJA OKOLIC
OCZU

Stosuj zestaw dla 
najlepszych rezultatów 
NAWILŻONA, 

PROMIENNA CERA

Ilustracja przedstawiająca, jak działa ekstrakt z perskiego 
drzewa jedwabnego na poszarzałą, zmęczoną skórę

OCZYSZCZA SKÓRĘ 
NA POZIOMIE KOMÓRKOWYM

  Odnawiający tonik 
NovAge
200 ml 199,50/l

32128   39,90 

  Żel do mycia twarzy 
NovAge
200 ml 199,50/l

32596   39,90 

  Odnawiający krem 
na noc Novage True 
Perfection
50 ml 1398,00/l

31980   69,90 

  Nawilżający krem 
na dzień NovAgeTrue 
Perfection
50 ml 1398,00/l

31978   69,90 

  Rozświetlająco-
odświeżający krem pod 
oczy True Perfection
15 ml 3326,67/l

31981   49,90 

  Serum Miracle 
Perfecting Novage 
True Perfection
30 ml 2663,33/l

31979   79,90 

ZANIECZYSZCZONE 
KOMÓRKI
Kumulacja szkodliwych zanieczyszczeń 
w komórkach może sprawić, że zostanie 
zachwiana ich optymalna odnowa 
i funkcje komórkowe. W rezultacie 
cera traci zdrowy koloryt i wygląda 
na zmęczoną.

OCZYSZCZONE 
KOMÓRKI  
Zgłoszony do opatentowania ekstrakt 
z perskiego drzewa jedwabnego 
oczyszcza komórki od środka i pomaga 
przywrócić ich właściwą odnowę oraz 
funkcjonowanie, sprawiając, że cera staje 
się bardziej promienna.

• Poprawia świetlistość i promienność cery

Zaawansowana 
OBRONA PRZECIW 

STARZENIU

Stosuj rano, na 
zakończenie rytuału 
pielęgnacyjnego. Jeśli 
to konieczne, ponawiaj 
aplikację w ciągu dnia. 
Unikaj bezpośredniego 
kontaktu z oczami.

Przyspieszający starzenie wpływ czynników 
zewnętrznych może powodować, że skóra staje 

się poszarzała i przesuszona, a jej koloryt nierówny. 
Chroń swoją cerę i zatrzymaj jej młody wygląd 

stosując Ochronny krem na dzień NovAge Day 
Shield SPF 50 UVA/PA ++++.

NOWOŚĆ!

   

 

 

 

 

 

W każdym wieku

Przy zakupie 
dowolnego  

zestawu NovAge 
OCHRONNY KREM 
GRATIS

INTENSYWNA 
ODNOWA

NAWILŻANIE

PRZYGOTOWANIE

JAK UŻYWAĆ:

Przy zakupie 
dowolnego 
zestawu NovAge  
OCHRONNY KREM

 GRATIS
(Patrz str. 128)

•  Chroni skórę przed odwodnieniem 
i pomaga spowolnić jej starzenie. 

Chroni skórę przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi, takimi jak
zanieczyszczenie powietrza.

SPF 50 UVA/PA++++ pomaga zapobiegać 
pojawianiu się przebarwień i zmarszczek.
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REZULTATY:

11x  
BARDZIEJ 
PROMIENNA CERA*

  -  UDOWODNIONE KLINICZNIE!

*Testy klinicznie prowadzone 
ponad 2 dni z udziałem 22 kobiet 
 

Rekomendowane dla wieku  

20+

  Zestaw Novage True Perfection
Zestaw kosmetyków o zaawansowanym działaniu. Produkty intensywnie nawilżają, oczyszczają, odświeżają 
i nadają promienność.  Zawierają ekstrakt z perskiego drzewa jedwabnego oraz ekstrakt z roślinnych 
komórek macierzystych acai.  Zawiera 6 produktów o standardowej pojemności. 33,17/szt.

28970   349,40

199,00 

  Ochronny krem na dzień NovAge SPF 50  
UVA/PA++++
Krem na dzień stworzony, by chronić skórę przed 
przyspieszającymi starzenie efektami działania promieni UV 
i zanieczyszczeń, między innymi nierównym kolorytem, 
przebarwieniami i zmarszczkami. Pomaga spowolnić pojawianie 
się oznak starzenia na trzy sposoby oraz sprawia, że skóra jest 
promienna, a jej koloryt równy. 30 ml 1999,67/l

34143   79,90

59,99 
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Stosuj zestaw, by osiągnąć 
najlepsze rezultaty: 

BARDZIEJ SPRĘŻYSTA, 
MŁODZIEJ 

WYGLĄDAJĄCA SKÓRA

KROK 1 

  Wygładzające mleczko 
oczyszczające NovAge 
200 ml 199,50/l

32597   39,90 

  Zmiękczjący tonik 
NovAge 
200 ml 199,50/l

32742   39,90 

KROK 4

KROK 3 INTENSYWNA 
ODNOWA

KROK: 2 PIELĘGNACJA OKOLIC 
OCZU

  Serum liftingujące 
NovAge Ultimate Lift
30 ml 4996,67/l

31543   149,90 

  Krem liftingujący na 
dzień NovAge Ultimate 
Lift SPF 15  50 ml 2798,00/l

31540   139,90 

  Krem liftingujący pod 
oczy NovAge Ultimate 
Lift  15 ml 4993,33/l

31542   74,90 

  Krem liftingujący 
i modelujący kontur 
twarzy na noc NovAge 
Ultimate Lift Overnight
50 ml 2798,00/l

31541   139,90 

  Odnawiający tonik 
NovAge
200 ml 199,50/l

32128   39,90 

  Żel do mycia twarzy 
NovAge
200 ml 199,50/l

32596   39,90 

KROK 1 

KROK 4 WYGŁADZANIE

KROK 3 INTENSYWNA 
ODNOWA

KROK: 2 PIELĘGNACJA 
OKOLIC OCZU

  Krem przeciwzmarszczkowy 
na dzień NovAge Ecollagen 
SPF 15  50 ml 1798,00/l

31544   89,90 

  Serum 
przeciwzmarszczkowe 
NovAge Ecollagen
30 ml 3663,33/l

31547   109,90 

  Krem przeciwzmarszczkowy 
na noc NovAge Ecollagen
50 ml 1798,00/l

31545   89,90 

Stosuj zestaw dla 
najlepszych rezultatów  

WIDOCZNA REDUKCJA 
ZMARSZCZEK 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Przy zakupie 
dowolnego 
zestawu NovAge  
OCHRONNY KREM

 GRATIS
(Patrz str. 128)

PRZYGOTOWANIE PRZYGOTOWANIE

Ilustracja przedstawiająca efekty działania AspartoLift 
na fibroblasty skóry. Od osłabionej sieci elastyny przed 

zastosowaniem, po jej wzmocniony obraz po użyciu 
technologii.

MODELOWANIE 
KONTURU TWARZY

Kolagen nadaje skórze strukturę, kształt i jędrność. 
Gdy skóra się starzeje, synteza kolagenu spowalnia, 

powodując powstawanie zmarszczek. 70%
BARDZIE J 
SPRĘŻYSTA SKÓRA JUŻ 

PO 12 TYGODNIACH*

*Testy kliniczne z udziałem 
34 kobiet, trwające 12 tygodni

REZULTATY:

Rekomendowane dla wieku 

40+

Przy zakupie 
dowolnego 
zestawu NovAge  
OCHRONNY KREM

 GRATIS
(Patrz str. 128)

REZULTATY:

SKÓRA DOJRZAŁA: 
kiedy poziom kolagenu 
spada, a struktury 
zewnątrzkomórkowe słabną, 
cera traci jędrność i pojawiają 
się zmarszczki.

MŁODA CERA: 
poziom kolagenu jest 
optymalny, a struktury 
zewnątrzkomórkowe mocne 
i gęste, dzięki czemu skóra jest 
jedrna.

*Testy klinicznie z udziałem 
31 kobiet prowadzone przez 
ponad 2 tygodnie

REDUKUJE 

ZMARSZCZKI 
NAWET O 

33%* 
– POTWIERDZONE KLINICZNIE

  Krem 
przeciwzmarszczkowy pod 
oczy NovAge Ecollagen
15 ml 4326,67/l

31546   64,90 
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Rekomendowane dla wieku 

30+

PRZED ZASTOSOWANIEM: 
skóra z uszkodzonymi 
fibroblastami posiada osłabioną 
siatkę elastynową, co skutkuje 
utratą jędrności i elastyczności.  

PO ZASTOSOWANIU: 
odnowione fibroblasty mogą 
bez trudu syntetyzować 
elastynę, co sprawia, że skóra 
staje się jędrniejsza i bardziej 
sprężysta. 

  Zestaw NovAge Ultimate Lift
Zestaw zaawansowanych kosmetyków stworzony, by przywracać skórze sprężystość, działać liftingująco 
i poprawiać kontur twarzy. W zestawie: mleczko, tonik, krem pod oczy, serum oraz krem na dzień i na noc. 
Zawiera 6 pełnowymiarowych produktów. 58,17/szt.

28968   584,40

349,00 

  Zestaw NovAge EcollagenZestaw 
zaawansowanych kosmetyków redukujących zmarszczki oraz poprawiających wygląd cery. Z opatentowaną 
technologią Tri-Peptide oraz ekstraktem z komórek macierzystych. W zestawie: mleczko, tonik, krem pod 
oczy, serum oraz krem na dzień i na noc. Zestaw zawiera 6 pełnowymiarowych produktów. 43,17/szt.

28971   434,40

259,00 



132 133

UTRATA GĘSTOŚCI 
I KONTURU
GŁĘBOKIE 
ZMARSZCZKI
PRZESUSZENIE

PRZEBARWIENIA

Walczy z typowymi 
NIEDOSKONAŁOŚCIAMI 

SKÓRY DOJRZAŁEJ:

Podczas menopauzy poziom estrogenów drastycznie spada. Jedną z funkcji estrogenów jest 
syntezowanie kolagenu i cząsteczek będących nosicielami wody, dzięki którym skóra jest odpowiednio 
gęsta i wypełniona oraz ma właściwy poziom nawilżenia. Gdy poziom estrogenów się obniża, zmniejsza 

się prędkość syntezy kolagenu, natomiast zwiększa się jego ubytek. Efektem tego procesu jest 
przesuszenie cery, skóra traci gęstość i elastyczność, zmarszczki się pogłębiają, a kontury twarzy 

tracą kształt.  
 

Linia NovAge Time Restore, za którą stoi innowacyjna technologia, precezyjnie i bezpośrednio 
działa w obszarach utraty kolagenu, elastyny i poziomu nawilżenia cery w okresie menopauzalnym.

NOWOŚĆ!
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PEŁNA ODNOWA 
SKÓRY DOJRZAŁEJ

Technologia GenisteinSOY to kapsułki z izoflawonami 
pozyskiwanymi z soi. Pomaga zwiększać poziom kolagenu, 
sprawiając, że skóra jest gęstsza i mniej skłonna do formowania 
głębokich zmarszczek, a owal twarzy lepiej zdefiniowany. Poprawia 
efektywność komórkowych kanałów transportujących wodę. 
W rezultacie cera jest lepiej nawilżona i wypełniona. Ma także 
właściwości antyoksydacyjne, więc pomaga chronić skórę przez 
szkodliwym działaniem wolnych rodników. 

Ekstrakt z komórek macierzystych babki 
lancetowatej◊ pomaga chronić integralność 
kolagenu i elastyny w strukturach 
zewnątrzkomórkowych. Mocniejsza, gęstsza 
struktura kontroluje kumulację melaniny w dojrzałej 
skórze, zmniejszając przebarwienia 
związane z wiekiem.  

◊Kremy na dzień i na noc
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UDOWODNIONA KLINICZNIE 
POPRAWA WYGLĄDU DOJRZAŁEJ CERY◊

PRZED

NOWOŚĆ!

Nowa generacja 
PIELĘGNACJI CERY DOJRZAŁEJ

Nałóż nieco na płatek 
kosmetyczny i rozprowadź na 
skórze twarzy i szyi. Omijaj 
okolice oczu. 

JAK UŻYWAĆ

Stosuj na oczyszczoną skórę 
wokół oczu oraz okolice górnej 
wargi, rano i wieczorem, przed 
nałożeniem serum oraz kremu 
na dzień lub na noc.

JAK UŻYWAĆ

Aplikuj serum rano i wieczorem, 
na oczyszczoną skórę. 
Rozprowadź delikatnie, omijając 
okolice oczu.

JAK UŻYWAĆ

Rozprowadź palcami na skórze 
twarzy, linii brody i szyi, omijając 
okolice oczu.

JAK UŻYWAĆ

2MINUTY
razy dziennie

  Wygładzające 
mleczko 
oczyszczające 
NovAge 
200 ml 199,50/l

32597   39,90 

  Korygujący 
krem na dzień 
NovAge Time 
Restore SPF 15
50 ml 2798,00/l

32627   139,90 

  Regenerujący 
krem na noc 
NovAge Time 
Restore
50 ml 2798,00/l

32628   139,90 

  Krem do okolic oczu i ust  
NovAge Time Restore
15 ml 5326,67/l

32629   79,90 

  Serum regenerujące  
NovAge Time Restore
30 ml 4996,67/l

32630   149,90 

  Zmiękczjący 
tonik NovAge 
200 ml 199,50/l

32742   39,90 

4 KROKI 
DO UCZUCIA WYPEŁNIONEJ SKÓRY 

i uniesionych konturów twarzy

Rekomendowane dla wieku 

50+

94%
KOBIET O DOJRZAŁEJ 
CERZE POTWIERDZIŁO 
POPRAWĘ 
ELASTYCZNOŚCI 
I ODŻYWIENIA 
SKÓRY *

PO ZASTOSOWANIU

**Testy kliniczne z użyciem wszystkich 
kosmetyków zestawu NovAge Time Restore

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

ZESTAW 
ZAPAKOWANY JEST 
W ELEGANCKIE 
PUDEŁKO

PRZYGOTOWANIE
KROK 1 

OCZY I USTA
KROK 2

INTENSYWNA ODNOWA
KROK 3

REWITALIZACJA
KROK 4

Przy zakupie dowolnego 
zestawu NovAge 
OCHRONNY KREM

 GRATIS
(Patrz str. 128)

Drastyczny spadek poziomu 
kolagenu i elastyny związany 
z menopauzą skutkuje utratą 
gęstości skóry i pojawieniem 
się głębokich zmarszczek.

Przywraca poziom kolagenu 
i elastyny w strukturach 
zewnątrzkomórkowych, dzięki 
czemu skóra jest gęstsza 
i mniej skłonna do tworzenia 
głębokich zmarszczek.

  

 

 

 

 

 

◊Krem na dzień i na noc.
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Oczyszczając skórę z makijażu, martwych 
komórek i innych zanieczyszczeń sprawiasz, 
że produkty pielęgnacyjne lepiej się wchłaniają, 
a ich działanie przynosi optymalne rezultaty.  
Mleczko i tonik NovAge oczyszczają cerę 
oraz głęboko odżywiają i nawilżają.

Krem do okolic oczu i ust NovAge Time 
Restore został opracowany do stosowania 
na skórę wokół oczu oraz miejsca nad ustami. 
Pomaga wygładzać głębokie zmarszczki 
i przywracać skórze gęstość, dzięki czemu 
skóra wygląda znacznie lepiej.

Serum regenerujące NovAge Time Restore 
intensywnie nawilża skórę, czego rezultatem 
jest odnowiony i odmłodzony wygląd. 
Wzmacnia działanie kremu na dzień i na noc.

Korygujący krem na dzień NovAge Time 
Restore zawiera filtr SPF 15, by w ciągu dnia 
chronić cerę przed niekorzystnym działaniem 
promieni UV. Regenerujący krem na noc 
NovAge Time Restore odżywia komórki 
skóry podczas twojego snu.

  Zestaw NovAge Time Restore
Zestaw kosmetyków o zaawansowanym działaniu. Produkty sprawiają, że cera dojrzała jest gęstsza, 
bardziej elastyczna, a kontury twarzy udoskonalone. Zmniejszają skłonność skóry do tworzenia głębokich 
zmarszczek oraz związanych z wiekiem przebarwień. Z technologią GenisteinSOY i ekstraktem z komórek 
macierzystych babki lancetowatej◊. Zestaw zawiera sześć pełnowymiarowych produktów. 58,17/szt.

28972   589,40

349,00 
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 WYPRÓBUJ! 
 Potrzyj produkt 
i poznaj zapach! 

 Przyjemny zapach moreli, 
magnolii i miodu  Udekorowane uroczym 

motywem koronki 

  �   Krem do rąk Lace Love
Zmiękczający i nawilżający krem do rąk. 
Piękny zapach i urocze opakowanie. 
75 ml 66,53/l

31868   14,90

4,99  

  �   Mydełko Lace Love
Cudownie pachnące mydełko 
do codziennego użytku. Smakowity, 
owocowo-kwiatowy zapach. Idealne 
na prezent. 75 g 39,87/kg

31869   5,90

2,99  
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 MIĘKKOŚĆ 
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