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Efekt "kociego oka"
Specjalna szczoteczka Feline 
Instinct podkręca rzęsy, zwłaszcza 
na zewnętrznych końcach ich linii, 
zapewniając uwodzicielski efekt 
"kociego oka".

  Tusz do rzęs The ONE 
Tremendous Fierce
10 ml 1999,00/l

 39,90

19,99 

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

•  Intensywna oprawa 
oczu kolorem, 
dzięki formule o wyrazistej, 
nasyconej czerni pigmentów*

*Test konsumencki

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 

BY DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ

Drapieżna 
śmiałość

ŚMIAŁA OBJĘTOŚĆ 
I DRAPIEŻNY STYL 
"KOCIEGO OKA"

NOWOŚĆ!
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TUSZ DO RZĘS 
TREMENDOUS 

FIERCE

U W A G A  -  T R E N D !
SUPERMODNY 

MAKIJAŻ "KOCIE OKO" 
zrobisz szybko i łatwo, dzięki nowej 

maskarze The ONE. Namaluj też kreski, 
by wzmocnić efekt!

Przed

Po

35727 Black
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WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

NOWOŚĆ!

Wypróbuj produkt 
i podziel się swoją 

opinią online!

#JoyceTurquoise

Delikatnie słodki, smakowity niczym miodowy 
nektar akord lilii wodnej przynosi intensywną 
eksplozję subtelnej, kwiatowo-owocowej 
świeżości. Poczuj, jak rozkwita twój 
wewnętrzny spokój...

Otul się 
słodyczą

Wybierz swoją kompozycję 
spośród inspirujących, pastelowych 

zapachów, które podkreślają 
twoją artystyczną naturę...

ORIENTALNO-KWIATOWY
gruszka, akord lilii wodnej, piżmo

WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

  Woda toaletowa Joyce Turquoise
50 ml 699,80/l

37767   59,90

34,99

  Woda toaletowa Joyce Rose
50 ml 699,80/l

37766   59,90

34,99 

  Woda toaletowa Joyce Jade
50 ml 699,80/l

37772   59,90

34,99 

migdały, olejek ylang ylang  
z Madagaskaru, wanilia

zielone jabłko, dzika orchidea, 
drzewo sandałowe

 

 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, BY DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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DWUFAZOWA 
FORMUŁA

Wstrząśnij przed użyciem

DWUFAZOWA 
FORMUŁA 

twój specjalista od 
makijażu wodoodpornego

BEZWZGLĘDNY 
DLA MAKIJAŻU, 
ŁAGODNY 
DLA OCZU 

Idealny dla oczu wrażliwych 
i osób noszących szkła 

kontaktowe.

9,99

W przeciwieństwie 
do wielu innych 
dwufazowych płynów 
do demakijażu, 
formuła The ONE nie 
zawiera oleju i nie 
pozostawia tłustej 
warstwy na skórze.

JAK TO DZIAŁA?

  Płyn do usuwania 
wodoodpornego makijażu 
oczu The ONE
Delikatny, nawilżający płyn do 
usuwania wodoodpornego makijażu 
oczu. Beztłuszczowa formuła. 
Pozostawia uczucie gładkości 
i odświeżonej skóry wokół 
oczu*. Produkt odpowiedni 
dla użytkowników soczewek 
kontaktowych. 100 ml 99,90/l

32138   29,90

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

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

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

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

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

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

Świat piękna pełen jest szybkich rozwiązań. To świetnie,  
ale działa tylko przez chwilę. Inspirowane pięknem  

w szwedzkim stylu holistyczne podejście do tego tematu 
zatrzyma twoje piękno na dłużej!  

 
Zdrowie jest ważniejsze od urody! 

 
Kosmetyki Oriflame nie tylko upięszają, ale przede wszystkim 

dbają o zdrowie skóry. Chronią przed zanieczyszczeniami 
i promieniami UV, formuły są rygorystycznie testowane, zawierają 

składniki pochodzenia roślinnego etc. Nasze produkty są 
bezpieczne i jednocześnie niezwykle przyjemne w użyciu - dbają 
o urodę i zmysły. Łącząc pielęgnację i makijaż, chronisz zdrowie 

skóry i na dłużej zatrzymujesz piękno.

Zdrowa skóra to  
podstawa 

oszałamiającego 
makijażu!

NAJWYŻSZE 
NORMY 

EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA

BEZ GMO

MONITORING 
EKOETYCZNY

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

NATURALNE 
EKSTRAKTY

K ATA LO G 8/2 02 0

*Test konsumencki
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CHŁODNA

NEUTRALNA

CIEPŁA

Z naturalnym olejem canola 
i witaminą E - odżywia, 
zmiękcza i pielęgnuje usta oraz 
przywraca im odpowiedni 
poziom nawilżenia.

ZACZNIJ OD BALSAMU 
DO UST!

5 w 1: 
• intensywne, kryjące 

odcienie,
• kremowa formuła,
• składniki nawilżajace,
• właściwości odżywcze 

i trwały kolor.

POMALUJ USTA SZMINKĄ 
O WIELU ZALETACH!

Wypróbuj odcienie 
pomadki The One 
Colour Stylist 
Ultimate wirtualnie 
za pomocą filtra na 
Facebooku*. Znajdź 
te, które najlepiej 
wyrażają twój styl!

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, BY ZNALEŹĆ 

NAJLEPIEJ PASUJĄCY 
ODCIEŃ

* Zainstaluj Facebooka na swoim smartfonie. 
By korzystać z naszego filtra, zeskanuj całą stronę 
katalogu za pomocą aplikacji Oriflame. Przekieruje 
cię ona bezpośrednio do filtra, gdzie będziesz mogła 
wypróbować wszystkie odcienie szminki.

Ultrakremowa, błyszcząca 
pomadka w odcieniach 

inspirowanych pięknem zachodów 
słońca w Miami.

Połyskująca szminka 
wygląda najlepiej na 
odżywionych ustach!

Makijaż: Balsam do ust Essentials 35766, 
Pomadka The ONE Colour Stylist Ultimate 
Lustrous 37484 Bliss Pink.

37301
Stylish Blush

37304
Sleek Pink

37308
Chic Burgundy

37309
Casual Brown

37300
Warm Peach

37305
Sweet Tangerine

37302
Clover Haze

37303
Mysterious Pink

37307
Trendy Crimson

37306
Classy Red

TEST
O

W
A

NE D
ERMATOLO

G
IC

ZNIE

BEZ 
GMO

  Balsam do ust Essentials
4,5 g 1775,56/kg

35766   14,90

7,99 

  Pomadka The ONE Colour 
Stylist Ultimate Lustrous
4 g 4997,50/kg

 39,90

19,99 

Specjalny 
kształt 

pomadki 
zapewnia 

perfekcyjne 
podkreślenie 

ust!

37481 Bare Nude

37482 Apricot Peach

37483 Urban Mauve

37485 Caramel Brown

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

 

 



Attracts and retains moisture

LONG WEAR

30 h

NEW

Lorem ipsum 
dolor samet!

35783
Light Beige 

Neutral

&
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TRWAŁOŚĆ*

TECHNOLOGIA SKIN 
RESPONSE PRZYCIĄGA 
I ZATRZYMUJE WILGOĆ

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, BY ZNALEŹĆ 

NAJLEPIEJ PASUJĄCY 
ODCIEŃ

Podkład świetnie wygląda na 
jednolitej i nawilżonej skórze!

Znajdź idealny odcień 
podkładu, dzięki naszemu 
przewodnikowi. Wejdź 
na www.oriflame.pl lub 
zeskanuj stronę za pomocą 
aplikacji Oriflame, aby 
uzyskać dostęp do 
przewodnika.

Najwyższy dostępny 
poziom ochrony 
UVA - chroni 
przed szkodliwym 
promieniowaniem 
i starzeniem się 
skóry.

ZACZNIJ OD KREMU 
OCHRONNEGO
Ochrona SPF 50 UVA / PA++++ 
pomaga zapobiegać 
przebarwieniom, nierównemu 
kolorytowi skóry i zmarszczkom.
• Działa przeciwstarzeniowo 

i nawilżająco.
• Specjalna technologia chroni 

skórę przed toksycznymi 
zanieczyszczeniami.

NAŁÓŻ INTELIGENTNY 
PODKŁAD, który synchronizuje 
twoją skórę z otoczeniem.

• Odporny na zmiany 
odcienia.

• Odporny na pot.
• Odporny na ścieranie.
• Wodoodporny.

Makijaż: Ochronny krem na dzień NovAge 
SPF 50 UVA/PA++++ 34143, Podkład The ONE 
Everlasting Sync 35783 Light Beige Neutral.
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  Ochronny krem na dzień 
NovAge SPF 50 UVA/PA++++
30 ml 1333,00/l

34143   79,90

39,99 

  Podkład The ONE 
Everlasting Sync
30 ml 999,67/l

 49,90

29,99 

*Test konsumencki

35778
Alabaster 

Cool

35786
Olive Beige 

Neutral

35782
Light Rose 

Cool

35790
Amber 
Warm

35780
Porcelain 

Cool

35788
Sun Beige 

Warm

35779
Vanilla 

Neutral

35787
Beige 
Warm

35783
Light Beige 

Neutral

35791
Caramel 
Warm

35781
Marble 
Neutral

35789
Golden Beige 

Warm

35785
Light Ivory 

Neutral

35792
Chestnut 

Warm

NEUTRALNE ODCIENIE

CIEPŁE ODCIENIE

35784
Light Sand 

Warm

CHŁODNE ODCIENIE
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WATERPROOF

LONG WEAR

24 h

!
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Makijaż oczu 
wygląda nieskazitelnie 
na gładkiej,  
jasnej skórze.

NAŁÓŻ CIEŃ, BY WYDOBYĆ 
PIĘKNO OCZU!
Kremowa formuła cieni do powiek 
w sztyfcie The ONE wspaniale 
rozświetla spojrzenie, jest łatwa 
w aplikacji i trwała!

34796
Cosmic 

Blue

31580
Mauve 
Lava

31582
Charcoal 

Dusk

34795
Solar 
Gold

31579
Sahara 
Bronze

31577
Iced 
Sand

31578
Arctic 
Silver

34794
Flashy 
Rose

Naturalne kosmetyki 
certyfikowane przez Ecocert 
Greenlife zgodne ze 
standardami Ecocert 
dostępnymi na http://
cosmetics.ecocert.com
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Zawiera bogate w antyoksydanty 
olejki z nasion borówki brusznicy 
i rokitnika, które pomagają:

• wygładzać i rozjaśniać 
delikatną skórę wokół oczu

• usuwać oznaki zmęczenia

ZACZNIJ OD DODAJĄCEGO 
SKÓRZE ENERGII KREMU 
POD OCZY

Nie wymaga 
temperowania - wystarczy 
lekko wykręcić sztyft. 

Formuje się specjalny film, 
dzięki czemu pigmenty nie 
rozpraszają się, co 
zapewnia trwałość koloru. 
 
Polimery tworzą 
elastyczną i jednocześnie 
odporną powłokę, więc 
cień "porusza się" razem 
z powieką, nie zbierając 
się w jej załamaniach.

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

Makijaż: Krem pod oczy 
Ecobeauty 32200, Cień do 
powiek w sztyfcie The ONE 
Colour Unlimited 34795 
Solar Gold, Cień do powiek 
w sztyfcie The ONE Colour 
Unlimited 31580 Mauve Lava.

34794 Flashy Rose

34795 Solar Gold

34796 Cosmic Blue

31582 Charcoal Dusk

31580 Mauve Lava** Test konsumencki 
z udziałem 68 kobiet

TRWAŁOŚĆ**

  Krem pod oczy 
Ecobeauty
15 ml 999,33/l

32200   49,90

14,99 

  Cień do powiek w sztyfcie 
The ONE Colour Unlimited
1,2 g 8325,00/kg

 29,90

9,99 

JAK TO DZIAŁA?

GŁÓWNY SKŁADNIK

WODOODPORNY**
 

 

Olejki z nasion borówki 
brusznicy i rokitnika są 
bogate w dwa kwasy 
tłuszczowe*, których 
organizm nie jest w stanie 
wyprodukować w naturalny 
sposób. Są niezbędne dla 
zdrowej skóry i pomagają 
utrzymać jej naturalny 
poziom nawilżenia.



TERAZ KOLOR!
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Błyszczące wykończenie 
paznokci - najlepsza 
oprawa dla gładkiej 
skóry!

38998
Dazzle 
Gold

38993
Intense 
Berry

38991
Vivid 

Raspberry

38987
Spicy 
Red

38988
Lush 

Coral

38989
Juicy 
Peach

38984
Magenta 

Pink

38983
Soft 
Pink

38982
Peach 
Pink

38981
Cloud 
Blue

38980
Minty 
Green

38978
Candy 

Lavender

38974
Ice Cream 

Beige

38977
Latte 
Taupe

38976
Tasty 
Nude

Specjalna technologia Colour 
Coverage zapewnia czysty, 
efektowny kolor, który szybko 
schnie i jest łatwy do usunięcia, 
a dzięki szerokiemu pędzelkowi 
łatwo się nakłada.

Odżywiona, gładka skóra dłoni 
to idealne tło dla szykownych 
kolorów lakierów do paznokci!

ZACZNIJ OD PIELĘGNACJI! TERAZ KOLOR!

Złocisty olejek jojoba 
szybko się wchłania, 
odżywiając, 
zmiękczając, 
wygładzając 
i odmładzając skórę. 
 

Idealny 
do torebki! 

30 ml

GŁÓWNY SKŁADNIK

  Krem do rąk 
Golden Edition
30 ml 99,67/l

33196   9,90

2,99

  Lakier do paznokci 
OnColour
5 ml 1598,00/l

 15,90

7,99

Makijaż: Krem do rąk 
Golden Edition 33196, 
39297 Purple Daze.
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39297 Purple D
aze

39296 Silvery Mauve

38995
Glitter 

Amethyst

38997
Shimmery 
Mulberry

38992
Deep 
Plum

38986
Cherry 
Burgund

38996
Silver 
Black

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

Pełne życia, 
połyskujące 

odcienie

Z lśniącymi 
drobinkami

Lśniące
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Time Reversing Intense 
pobudza twoje Geny Piękna™, 

by zaspokoić wszystkie potrzeby 
bardzo dojrzałej skóry, 

także w czasie menopauzy. 
Dzięki Amino+ ma udowodnione 

działanie przywracające 
jędrność skóry oraz zachowujące 

jej młodzieńcze piękno.

  Krem na noc Time Reversing 
Intense SkinGenistII™
50 ml 1998,00/l

24188   99,90 
  Odmładzające serum do 
twarzy i szyi Time Reversing 
Intense SkinGenistII™
30 ml 4663,33/l

30836   139,90 

  Twoja cera zalśni pięknem dzięki:

• Kompleksowi nadającemu skórze 
perfekcyjną promienność

• Antyoksydacyjnemu ekstraktowi 
z białej herbaty

• Nawilżającemu kwasowi 
hialuronowemu

• Rozświetlającym mikroperełkom

ZACZNIJ OD KREMU NA DZIEŃ 
TIME REVERSING

Skutecznie eliminuje 6 niedoskonałości 
bardzo dojrzałej skóry*:
• brak jędrności  
• głębokie zmarszczki  
• matowy odcień 
• niejednolity koloryt cery 
• utraconą elastyczność 
• nierówny kontur twarzy

* T
es

ty
 z

 u
dz

ia
łe

m
 10

8 
ko

bi
et

 p
ow

yż
ej

 5
5.

 ro
ku

 ż
yc

ia
, s

to
su

ją
cy

ch
 k

re
m

 
na

 d
zi

eń
 w

 p
oł

ąc
ze

ni
u 

z 
kr

em
em

 n
a 

no
c 

pr
ze

z 
po

na
d 

6 
ty

go
dn

i.

NASTĘPNIE ZASTOSUJ BAZĘ 
ROZŚWIETLAJĄCĄ 
GIORDANI GOLD

55+ Do cery bardzo 
dojrzałej

  Krem na dzień 
Time Reversing Intense 
SkinGenistII™ SPF 15
50 ml 999,80/l

24185   99,90

  Baza rozświetlająca 
Giordani Gold
30 ml 999,67/l

33300   59,90

49,99 29,99

* Test konsumencki z udziałem 
107 kobiet

nawilża przez 
ca ł y dzień*

nadaje skórze 
świet l ist y,  

śwież y w ygląd*

redukuje 
widoczność 

oznak starzenia*

baza  
nadająca cerze 

m łodzieńczą 
promienność

Twoja cera zalśni 
młodzieńczym, 
zdrowym pięknem 
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WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

Zapach inspirowany 
tropikami 
wymaga odrobiny 
opalenizny… 

kwiat Tiare

Dare to Shine 
zawdzięcza swoją 
intensywność nutom 
słonecznego kwiatu 
tiare. Tropikalne 
ciepło i bujna natura 
Polinezji Francuskiej, 
gdzie rośnie kwiat, 
tworzą idealne 
otoczenie dla tego 
wyrafinowanego 
zapachu.

GŁÓWNY SKŁADNIK

ORIENTALNO-KWIATOWY
zielona gruszka, kwiat Tiare, wanilia

WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU
Zapewnia 
trwałą, 
naturalnie 
wyglądającą 
opaleniznę 
już w ciągu 3 godzin**

**Test konsumencki

Szybko schnie 
- 9 na 10 
osób potwierdza**

TWARZ: 
Przetrzyj twarz wacikiem spryskanym 
samoopalczem. Dokładnie wmasuj 
w skórę, by uzyskać efekt 
równomiernej opalenizny.

CIAŁO: 
Spryskaj dłonie lub rękawicę. 
Wmasuj w skórę, aby uzyskać 
równomierną opaleniznę.

ZACZNIJ OD ZŁOCISTEJ, 
RÓWNOMIERNEJ OPALENIZNY

NA KONIEC OTUL CIAŁO 
MGIEŁKĄ ŚMIAŁEJ SŁODYCZY 
ZAPACHU DARE TO SHINE 
- kobiecej kompozycji, 
dzięki której zalśnisz niczym 
letnie słońce.   Woda toaletowa 

Dare To Shine
50 ml 999,80/l

34484   119,90

49,99

  Spray samoopalający 
Sun Zone
100 ml 149,90/l

34898   29,90

14,99
Zanim zaczniesz używać perfum, 
poczekaj, aż opalenizna pojawi 
się na skórze - dzięki temu 
będzie równa i doskonała.
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Okulary 
w stylu 
gwiazd

• modny, geometryczny kształt
• bez oprawek
• gradientowe szkła w ciepłym odcieniu brązu
• ze stylowym etui i ściereczką do czyszczenia

  Okulary przeciwsłoneczne Drift
Akryl, metal, poliester (etui i ściereczka); 
soczewki kategorii 3, rozmiar 
uniwersalny. 

37960   59,99 

Efektowne okulary przeciwsłoneczne
inspirowane cudownymi latami 70!

DLA CIEBIE ZA JEDYNE 

29,99
JEŚLI WYDASZ 69 zł  

NA PRODUKTY Z TEGO KATALOGU

ZAOSZCZĘDŹ 30 zł

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA



VERSASTYLE
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  Torebka Coral Breeze
Pojemna, stylowa i praktyczna - idealna 
torebka na lato i nie tylko. Połączenie 
klasycznego kształtu i niezwykłego, 
laserowo ciętego wzoru rafy koralowej. 
Najmodniejszy kolor sezonu - koral - pasuje 
do wielu stylizacji. Świeży, lekki i bardzo 
kobiecy projekt. Zapinana na zamek 
błyskawiczny. Wnętrze w kolorze czarnym. 
PU. Wymiary: 35,5 x 13 x 33 cm; rączka: 26 cm. 

43563

119,99   Szal Breeze Indo
Ciekawy wzór, faktura i kolor. Lekki i miękki 
w dotyku niczym bawełna szal, który idealnie 
sprawdzi się jako element letnich stylizacji. 
Możesz go nosić na wiele sposobów - wszystko 
zależy od twojej kreatywności. Poliester; 
190 x 90 cm. 

43570

49,99 

  Kolczyki Breeze Straw
Niezwykle oryginalne kolczyki z zawieszkami 
wykonanymi ze słomy. Lekkie, w kolorach natury 
i bardzo twarzowe. Doskonałe uzupełnienie 
letnich stylizacji. Możesz je nosić na dwa sposoby 
- z zawieszkami w kształcie koła lub bez. Metal, 
słoma, akryl; testowane na obecność niklu. 
Wymiary: 7,8 x 5,1 cm. 

43537

39,99 
WYJĄTKOWY, 

laserowo cięty wzór 
rafy koralowej

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 

APLIKACJI ORIFLAME, BY 
POZNAĆ INSPIRUJĄCE 

STYLIZACJE

 

 

 

2 w 1: możesz 
nosić tylko 
z kamieniami 
lub przypiąć 
słomkowe koła

M
O

DA

Letnia fala koloru

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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  Kolczyki Breeze Shell
Modne, idealne nie tylko na lato kolczyki 
z motywem muszli - najpopularniejszym 
w tym sezonie. Piękna tonacja kolorystyczna, 
wydobywająca słoneczny blask cery 
i fantastycznie rozświetlająca stylizacje. 
Metal, epoksy; testowane na obecność niklu. 
Długość: 6,9 cm; zawieszki: 2,5 x 1,5 cm. 

43532

19,99 

  Torebka Circle Breeze
Idealna na lato, nieduża choć pojemna 
torebka. Wykonana z naturalnego, 
oddychającego materiału - bawełny 
w kolorze słomy, doskonale wpisuje się 
w trend eko. Z odpinaną broszką, którą 
możesz nosić tak jak lubisz. Bawełna, 
metal. Wymiary: 24 x 8 x 24 cm. 

43569

79,99 

  Zestaw naszyjników Breeze Shell
Zestaw dwóch naszyjników z supermodnym 
w tym sezonie motywem muszli. Możesz je nosić 
razem lub osobno, nadając stylizacjiom letni blask. 
Metal, epoksy; testowane na obecność niklu. 
Łańcuszki: 41 + 6 cm oraz 50 cm; zawieszki: 
2,6 x 1,4 oraz 2,5 x 1,5 cm. 

43533

39,99 

Artyzm natury 
Ideał letniej stylizacji

M
O

DA

Biżuteria z motywem muszli 
stała się gwiazdą 

Instagrama i ulubienicą 
stylistek. Nasza kolekcja 

Breeze Shell sprawi, że tego 
lata znajdziesz się w gronie 

wyrafinowanych 
fashionistek!

U W A G A  -  T R E N D ! 

BIŻUTERIA 
W KSZTAŁCIE 

MUSZLI

Naszyjniki 
możesz łączyć lub 

nosić osobno

Z odpinaną broszką 
z bawełny.

Z długim i krótkim paskiem.

 

 

 

Stylowe wiązanie

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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Ściągana torebka na 
drobiazgi, zrobiona 
z siateczki.

Materiał: poliester; 
długość (u góry) 63.5 cm, 
głębokość 16 cm, 
wysokość 38 cm, 
wysokość z rączką 57.5 cm; 
torebka na drobiazgi:  
29 x 18.5cm.

Zapięcie na zatrzask,
1 kieszonka z suwakiem  
i 3 bez, wewnątrz 
czarna tkanina.

Praktyczny suwak  
na dnie pomaga usunąć 
z torby piasek.

Zdobądź wszystkie 
3 akcesoria  
z letniej kolekcji 
w supercenach!

Śledź następne katalogi, 
żeby skompletować pozostałe 
elementy kolekcji!

WYDAJ 69,99 
W TYM 
KATALOGU 
- NUMER 8 

Cena regularna:  
99,99

ABY
W KOLEJNYM
KATALOGU 
- NUMER 9 
KUPIĆ
Torbę Plażową 
Breeze Banana  
za jedyne

 49,99

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Mgiełka utrwalająca makijaż 
The ONE
50 ml 299,80/l

34108   29,90

M
ak

ija
żWYRAŹ SIEBIE 

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

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

MONITORING 
EKOETYCZNY

Zamknij oczy i spryskaj ruchem 
naśladującym literę X twarz 
oraz obszar strefy T. 
Wstrząśnij przed użyciem.

14,99

Lekka mgiełka, która 
utrwala makijaż przez 
osiem godzin, nawet 

w wilgotnych warunkach 
i gdy się spocisz.

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

Technologia FreshFix, 
uwalniana wraz z mgiełką, 
nie tylko zapewnia trwałość 
i perfekcję makijażu, ale także 
pomaga odżywiać skórę. 
Nie ma potrzeby wykonywania 
poprawek w ciągu dnia, cera 
jest promienna, a ty stajesz 
się bardziej pewna siebie.

Utrwalony makijaż pozostaje 
na miejscu do ośmiu godzin*

JAK TO DZIAŁA?

Piękna 
rada!

Jesli chcesz, by twój podkład 
był jeszcze bardziej trwały, 

aplikuj go gąbeczką zwilżoną 
naszą mgiełką utrwalającą. 

Ten sposób nakładania ułatwi 
ci także rozprowadzenie 

i zblendowanie podkładu!

*Test konsumencki

Przez cały dzień, bez 
względu na warunki

Trwała 
świeżość 
makijażu

TERAZ ZA JEDYNE

JAK UŻYWAĆ:



35478 
Taupe Attraction

OSTATNI RAZ  
W KATALOGU!

30 31

  Pędzelek do ust
Długość: 18 cm (z nałożoną skuwką),  
10,4 cm (bez skuwki). Średnica: 0,6 cm.  

29599   29,90

17,99 

  Błyszczyk powiększający usta The ONE 
Lip Spa
1,7 g 11758,82/kg

32365   29,90

19,99 

  Baza zmniejszająca widoczność porów 
The ONE
Błyskawicznie zmniejsza widoczność porów, dzięki 
czemu cera wygląda na gładszą. Zawiera ochronną 
witaminę E, matuje skórę przez 7 godzin* i utrwala 
makijaż. Lekka, jedwabista formuła absorbuje 
nadmiar sebum i pięknie rozprasza światło. 
20 ml 999,50/l

33709   29,90

19,99 

  Pomadka 
The ONE Colour 
Obsession
3,7 g 6754,05/kg

 42,90

24,99 

Pędzelek do ust ze skuwką 
- możesz malować usta 
kiedy chcesz bez obaw, 
że pobrudzisz wnętrze 
torebki lub kosmetyczki!

Zewnętrzna warstwa 
poprawia mikrokrążenie, 
dzięki czemu usta 
błyskawicznie wyglądają na 
większe.

Warstwa wewnętrzna 
nawilża i poprawia gęstość 
skóry, dzięki czemu efekt 
wydatnych ust jest trwały.

POMADKA COLOUR OBSESSION

BŁYSKAWICZNY EFEKT PEŁNIEJSZYCH UST PRECYZJA GODNA 
EKSPERTA

TECHNOLOGIA 
zmniejszająca widoczność 
porów ma także działanie 

wchłaniające nadmiar 
sebum i nadające cerze 

świetny wygląd.

Nakładaj opuszkami 
palców na czystą, 
nawilżoną skórę, 
od środka twarzy 
ku jej konturom. 
Stosuj produkt sam 
lub pod makijaż. 

SPOSÓB UŻYCIA

M
A

KI
JA

Ż

PODSTAWY 
PERFEKCJI

*Test konsumencki

Wystarczy odrobina naszej bazy The ONE, 
by zredukować widoczność porów i nadać 
skórze cudowną gładkość. To nie koniec 
korzyści! Dodatkowo, cera pozostaje matowa 
nawet przez 7 godzin*. Dzięki temu makijaż 
jest perfekcyjny i bardziej trwały.

USTA W PEŁNI

 

 

 

 

LEKKIE, ŻELOWE 
WYKOŃCZENIE

35156 
Peach Passion

35159 
Coral Craze

35162 
Red Fever

35163 
Purple Power

35164 
Cherry Crave

35474 
Beige Blush

35475 
Pink Frenzy

35476 
Gorgeous Violet

35477 
Wild Red

35157
Pink Possession

BŁYSZCZYK POWIĘKSZAJĄCY USTA PĘDZELEK DO UST

35
15

9 
C

or
al 

C
ra

ze

Makijaż: 
Pomadka 
The ONE 
Colour 
Obsession 
35159 Coral 
Craze.
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33708 Dark Beige

33707 Fair Beige

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

29655   39,90

19,99 

  Rozświetlacz w płynie 
The ONE IlluSkin
15 ml 2332,67/l

36133   59,90

  Pędzelek 
do korektora
Długość: 15,2 cm. 
Średnica: 0,9 cm. 

29597   29,90

17,99 

33706 Light Nude

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

1.   Nanieś rozświetlacz na 
miejsca, którym chcesz 
dodać światła: kości 
policzkowe, grzbiet nosa, 
pod brwiami i na łuk 
Kupidyna.

2.  Wymieszaj kilka kropli ze 
swoim ulubionym kremem 
nawilżającym, bazą lub 
podkładem, by zwiększyć 
blask cery.

3.  Nałóż kilka kropli na szczyty 
ramion lub obojczyki, by 
nadać ciału efekt świetlistej, 
kuszącej trójwymiarowości.

•  Płynna formuła 
umożliwiająca stopniowe 
budowanie efektu 
rozświetlenia cery

ZAWIERA PANTENOL, 
EKSTRAKT Z PĄKÓW BUKU 
I WODĘ Z OWOCÓW KIWI, 
KTÓRE PIELĘGNUJĄ SKÓRĘ.

•  Wiele zastosowań: może 
być nakładany bezpośrednio 
na skórę, mieszany z bazą, 
podkładem lub ulubionym 
kremem nawilżającym

Rozświetlający akcent  
- idealny do każdego 

rodzaju makijażu

SPOSÓB UŻYCIA

  Korektor The ONE 
EverLasting Precision
5 ml 3598,00/l

 29,90

17,99 

M
A
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JA
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*Testy konsumenckie
◊Test kliniczny

SZYBKA APLIKACJA 
- TRWAŁY EFEKT

Dzięki precyzyjnemu aplikatorowi 
i bogatej mieszance pigmentów, 

korektor The ONE Everlasting 
pozwala uzyskać nieskazitelny 

wygląd*. Ciesz się perfekcyjnym, 
świeżym pięknem cery nawet do 

25 godzin bez ponawiania 
aplikacji◊.

Falisty profil włosia 
sprawia, że   pędzel jest 
idealny do sypkich 
i prasowanych pudrów.

Kompaktowy, płaski 
i wyprofilowany pędzelek 
do korektora doskonale 
ukrywa niedoskonałości.

DUŻY, MIĘKKI 
PĘDZEL DO 
PUDRU.

UKRYJ 
NIEDOSKONAŁOŚCI

NIESKAZITELNIE PIĘKNA
W pełnym 

blasku

  Korektor The ONE 
IlluSkin
10 ml 2990,00/l

 29,90 

  Podkład The ONE 
Illuskin Aquaboost
30 ml 1663,33/l

 49,90 

  Baza pod makijaż 
The ONE IlluSkin
30 ml 996,67/l

31585   29,90 

  Zestaw do 
konturowania 
twarzy The ONE
13,1 g 4954,20/kg

33152   64,90 

  Krem rozświetlający 
The ONE
30 ml 1263,33/l

33416   37,90 

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

 

 

   

34,99

30615
Fair 
Light

30616 
Nude 
Pink

33159
Natural 
Beige

33156
Fair 

Nude
33154
Vanilla

33155
Porcelain

33157
Nude 
Pink

PĘDZEL DO PUDRU PĘDZEL DO KOREKTORA PRECYZYJNY KOREKTOR

•  Dzięki technologii 
IlluSkin Glow odbija 
światło, nadając skórze 
wielowymiarową 
świetlistość



33694
Deep 
Brown

34513 Universal

34 35

JAK STYLIZOWAĆ BRWI:

ODCIENIE 
PUDROWE

WOSK

LUSTERKO

1.  Wybierz kolor, który najlepiej do 
ciebie pasuje lub wymieszaj oba, 
by uzyskać idealny odcień.

•  2 ultramiękkie odcienie pudru mineralnego, 
przeznaczone do wszystkich kolorów włosów, łatwe do 
blendowania i nakładania, zapewniajace naturalny 
efekt i aksamitnie matowe wykończenie.

•  precyzyjne pędzelki pomagają kreować 
idealny łuk brwi

•  miękki, kremowy wosk doskonale się 
rozprowadza, podkreślając kształt brwi 
i utrwalając stylizację

Nowy, udoskonalony 
zestaw do stylizacji brwi!

2.  Rozprowadź cień za pomocą 
krótkich pociągnięć pędzla, 
zgodnie z kierunkiem wzrostu 
włosów. 

3.  Nałóż wosk, krótkimi ruchami 
pędzla, skierowanymi ku górze.

Delikatnymi, krótkimi 
ruchami uczesz brwi 
końcówką szczteczki.

Nałóż żel na miejsca, 
którym chcesz nadać 
objętość.

Delikatnie przeczesz 
brwi, by nadać im kształt 
i go utrwalić.

IDEALNE BRWI

DODAJE OBJĘTOŚCI  
I PODKREŚLA brwi*

ODPORNY na wodę,  
pot i wilgoć*

ODŻYWCZY olejek z awokado 
pochodzenia naturalnego

SPOSÓB UŻYCIA

M
A
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*Test konsumencki

  Zestaw do brwi The ONE
Kompaktowy zestaw, dzięki któremu 
profesjonalna stylizacja brwi stanie się niezwykle 
łatwa. Wyjątkowo miękkie, pudrowe odcienie 
zapewniają naturalny i zarazem precyzyjny efekt, 
a delikatny wosk doskonale i na długo utrwala 
kształt brwi. 3 g 6663,33/kg

 39,90

  Tusz do brwi The ONE
Wodoodporny, żelowy tusz do brwi w trzech 
odcieniach, który błyskawicznie zwiększa 
objętość, nadając brwiom wyrazisty, lecz 
naturalny wygląd. Stożkowa szczoteczka ułatwia 
aplikację, a wodoodporna formuła sprawia, 
że efekt utrzymuje się przez cały dzień.
5 ml 2998,00/l

 29,90

19,9914,99
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31586
Black

30475
Black

30476
Brown

  Tusz do rzęs 
The ONE Eyes 
Wide Open
8 ml 3123,75/l

 39,90

24,99 

  Tusz do rzęs 
The ONE 
No Compromise 
Lash Styler
8 ml 3123,75/l

33732   44,90

24,99 

  Wodoodporny tusz 
do rzęs The ONE 5-w-1 
Wonderlash XXL
8 ml 3123,75/l

34441   39,90

24,99 

33
%

◊
 W

IĘ
KS

ZA
 O

BJ
ĘT

O
ŚĆ

◊ Te
st

 k
lin

ic
zn

y

31
47

3 
Bl

ac
k

  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 7196,00/l

 29,90   17,99 

  Tusz do kresek The ONE Stylo
Długo utrzymujący się płynny tusz do kresek 
z miękką końcówką zapewniającą gładką, 
nieprzerwaną aplikację – bez zaciągania*. 
Intensywne pigmenty tworzą na powiekach 
zjawiskowe efekty. 0,8 ml 24987,50/l

 34,90   19,99 
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HIPNOTYZUJĄCE SPOJRZENIE
PERFEKCJA 
LINII
Dzięki naszym superprecyzyjnym 
tuszom do kresek możesz 
kreować różne typy makijażu 
- zarówno subtelne, 
jak i odważne.
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*Test konsumencki w grupie 68 kobiet.
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*Badanie konsumenckie
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  Paski do manicure Nail It
Materiał: PET. Wymiary: 2,4 x 0,2 
oraz 2,4 x 0,25 cm. 

42284   9,90

5,99 

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

42289   14,90 

  Separatory do 
pedicure Comfort
Wymiary: 100 x 28 x 9 mm 
Materiał: EVA. 

38337   9,90

6,99 

  Olejek stymulujący 
wzrost paznokci The ONE
8 ml 3362,50/l

31032   26,90 

  Ochronny krem do rąk 
i paznokci SoftCaress
100 ml 199,00/l

31344   19,90   Pędzle do usuwania 
lakierui Nail It
Materiał: nylon, aluminium, PS. 
Wymiary: 11,1 x 0,6 x 0,5 cm 
oraz 11 x 0,1 x 0,5 cm. 

42303   39,90

24,99 

  Zmywacz do 
paznokci The ONE
75 ml 199,87/l

31034   26,90

14,99 

  Dwufazowy olejek 
do paznokci i skórek 
The ONE
8 ml 1873,75/l

33867   26,90

14,99 
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NOWOŚĆ!

NAJPIĘKNIEJSZE PAZNOKCIE POD SŁOŃCEM

Wygodne w użyciu paski 
do manicure w dwóch 
wersjach: w kształcie 
półksiężyca i litery V.

Dwa precyzyjne pędzelki 
do usuwania lakieru, 
który wylądował tam, 
gdzie nie powinien!

Formuła bez acetonu usuwa 
nawet ciemne odcienie lakieru, 
jednocześnie chroniąc 
paznokcie.

Wygodne separatory chronią świeży 
lakier do paznokci, zapewniając 
nieskazitelny pedicure.

Formuła 2 w 1 
z naturalnymi 
olejkami odżywia 
oraz nawilża 
paznokcie i skórki.

Sekret mocnych,  
długich paznokci

Właściwa pielęgnacja paznokci nie musi być trudna. 
Na zabiegi domowe wystarczy poświęcić kilka minut 

w tygodniu, a rezultaty będą naprawdę wspaniałe.

SPOSÓB UŻYCIA

Nałóż na paznokcie 
i wmasuj, aby 
zmiażdżyć mikrokulki. 
Stosuj dwa razy 
dziennie, aby uzyskać 
najlepsze efekty.

SPOSÓB UŻYCIA

Wygładź krawędzie 
pilnikiem do paznokci. Użyj 
strony 2, by wyeliminować 
szorstką powierzchnię, 
a stron 3 i 4, aby nadać 
paznokciom połysk.

 

 
 

 

 

 

 

 

ZESTAW 
3 PRODUKTÓW 

Pilnik do paznokci 
+ Krem do rąk i paznokci 

+ Olejek stymulujący wzrost paznokci 
za jedyne 

19,99 
KOD ZESTAWU: 623081
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  Gąbeczki do 
podkładu
Materiał: poliuretan. 
Wymiary: 7,8 x 5 x 2,1 cm. 

41560   7,90

5,99 

38789 Love P
ink

39371 Black

M
A
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  Błyszczyk 
do ust OnColour
8 ml 1248,75/l

 19,90

9,99 

  Podkład 
OnColour 
Power Up
30 g 666,33/kg

 29,90

19,99 

NOWOŚĆ!

  Kredka do oczu OnColour 
Mega Black
2,6 g 4996,15/kg

 22,90

12,99 

• Pozwala na uzyskanie różnych 
efektów: intensywnych linii, makijażu 
smokey eyes oraz delikatnego koloru

• Pigmenty o niezwykłej głębi 
zapewniają wyrazisty efekt

• Z witaminą E o korzystnym 
działaniu na skórę

• Czarny płynny eyeliner 
o średnim stopniu krycia 
idealnie podkreśla oczy

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

• Jedwabista formuła 
zapewnia łatwość  
i komfort aplikacji

35
42
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38805
Light 

Porcelain

38806
Warm 
Ivory

38807
Natural 
Beige

38808
Dark 
Beige

Energia i perfekcja  
dla twojej cery

Rogami gąbeczki nakładaj 
podkład w trudno dostępnych 

miejscach, rozprowadzając go 
łagodnymi ruchami.

Płaska strona do pokrywania 
większych powierzchni skóry za 
pomocą delikatnych dotknięć.

Dzięki specjalnej technologii kreuje 
odcień różu idealnie pasujący do 

naturalnej barwy twoich ust.

Naturalnie pozyskiwany 
olejek z róży i witamina E 

pomagają nawilżać 
i chronić usta.

Bogata w pigmenty formuła 
z odżywczym masłem shea  

- średnio kryjący podkład udoskonala 
wygląd cery i jest odpowiedni 

dla wszystkich typów skóry.

Odcień różu idealnie 
dopasowany do naturalnego 

koloru twoich ust

Wyraziste 
spojrzenie

Makijaż w stylu smokey, subtelny 
czy odważny? Kredka i tusz do 

kresek pomogą ci osiągnąć 
wymarzony efekt, dzięki któremu 

wyróżnisz się z tłumu.

Wystarczy dotknąć!
Gąbeczki, dzięki którym 
równomiernie i bez smug 

nałożysz i zblendujesz 
podkład.

 

 

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA

JAK UŻYWAĆ APLIKA TORA?

Idealny do nakładania 
podkładu, bazy, kremów BB 
czy CC oraz innych 
kosmetyków o płynnej 
konsystencji.

1.   Wyciśnij nieco produktu 
na aplikator i rozprowadź 
kosmetyk na skórze, 
lekko go wklepując.

2.  Po każdym użyciu oczyść 
aplikator mydłem i wodą. 

3.  Przed schowaniem 
aplikatora, upewnij się, że 
jest on całkowicie suchy.

EDYCJA 
LIMITOWANA

 

Aplikacja idealna
Naśladujący linie papilarne wzór 

i czysta, oszczędna aplikacja

  Aplikator silikonowy
Wymiary: 5,5 x 4,5 x 0,5 cm. 

41566

14,99 

  Tusz do kresek OnColour
3,5 ml 3711,43/l

 22,90

12,99 
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  Płaski pędzel do podkładu 
Giordani Gold
Wymiary: 15 x 1,7 x 2 cm. Materiał: 
aluminium, nylon, bambus. 

30887   39,90

19,99 

32051
Natural Beige

32050
Rose Beige

32048
Light Rose

32049
Light Ivory

32047
Porcelain
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  Podkład ujędrniający 
Giordani Gold SPF 8
30 ml 1333,00/l

 69,90

39,99 

  Podkład Giordani Gold 
Metamorphosis
30 ml 1666,33/l

 74,90

49,99 

35213
Light Porcelain 

Cool

35214
Pastel Ivory 

Warm

35215
Soft Beige 

Cool

35216
Gold Sand 

Warm

35217
Mild Cinnamon 

Warm

*Test konsumencki

• Nie ma potrzeby 
stosowania pudru*

• Tuszuje wszystkie 
niedoskonałości i zapewnia 
skórze nieskazitelny wygląd 
85% potwierdza*

• Nie zawiera wody

Supernowoczesna technologia 
MetaReactive sprawia, że w kontakcie 

ze skórą płynny podkład zmienia się 
w aksamitnie delikatny puder.

PRZED/PO

AKSAMITNIE 
PUDROWE, 

WYJĄTKOWO 
TRWAŁE 

WYKOŃCZENIE

PŁYNNA FORMUŁA NADAJE 
MATOWE WYKOŃCZENIE

Dla twojej wygody, zapakowaliśmy nasz 
luksusowy, delikatny niczym mus podkład 

w praktyczną, lekką tubkę z aplikatorem,  
który pozwala na łatwy dostęp do formuły.

Moc nowoczesnych technologii zamknięta 
w SPECJALNYM OPAKOWANIU 

Sekret młodzieńczo 
promiennej cery!

• 35 000 aksamitnie delikatnych, 
cienkich włókien zapewnia 
luksus aplikacji.

• Perfekcyjny, naturalny efekt 

• Ręcznie kształtowane włosie 
dla równomiernego 
rozprowadzania podkładu.

NIEZRÓWNANA 
MIĘKKOŚĆ

GŁÓWNY SKŁADNIK

Płynny podkład 
o klinicznie 

udowodnionym 
działaniu poprawiającym 

wygląd skóry1

SPOSÓB UŻYCIA

• Wysoki stopień krycia przez 
cały dzień 85% potwierdza*

Rzadki i egzotyczny 
ekstrakt z białej trufli 
o właściwościach 
antyoksydacyjnych 
pomaga chronić skórę 
przed uszkodzeniami, 
które mogą powodować 
jej przedwczesne 
starzenie*

*Test kliniczny

• Bambusowy uchwyt  
- przyjazny środowisku

 

 

 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, ABY 
OBEJRZEĆ TUTORIAL

Nadający cerze 
młodzieńczy blask 

podkład o niezwykle 
gładkim wykończeniu2

1Test kliniczny
2Testy konsumenckie

Wmasuj w skórę opuszkami 
palców, by w pełni cieszyć się 
efektem nieskazitelnej cery. 
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33386 Noble Nude

33387 Delicate Pink

33388 Rose Petal

33389 Luscious Coral

33390 Elegant Fuchsia

33391 Regal Amber

33392 Red Romance

33393 Graceful Mauve

33394 Currant Red

33395 Rich Burgundy

41761 Vanilla Cream

41762 Subtle Peach

41763 Refined Plum

41764 Warm Caramel

41765 Exquisite Rouge

  Pomadka Giordani Gold 
MasterCreationWspomagająca 
młody wygląd ust, luksusowa szminka o bogatych 
pigmentach. Technologia przywracajaca młodość działa 
błyskawicznie oraz z czasem, nawilżając usta i poprawiając 
ich kształt. Kremowa formuła zapewnia przyjmność 
aplikacji. 4 g 7497,50/kg

 49,90

• Błyskawicznie 
zmniejsza oznaki 
starzenia się ust *

• Zapewnia uczucie 
intensywnie 
nawilżonych ust *

• Przywraca młody 
wygląd ust*

*Test konsumencki
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  Składany pędzel do pudru 
Giordani Gold
Luksusowy, składany pędzel do pudru 
o jedwabiście miękkim włosiu. Dwustopniowy 
proces definiowania i podkreślania zapewnia 
wyjątkowe doznania podczas aplikacji 
produktów, a 30 000 cieniutkich włókien 
perfekcyjne rozprowadzenie pudru.  
Elagancki, klasyczny projekt ze złocistą obsadką. 
12,3 x 2,3 cm. Materiał: aluminium, nylon. 

30888   49,90   34,99 

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

37457   19,90   14,99 

31808 Light 31809 Natural

  Puder do twarzy 
Giordani Gold SPF 15
Wzbogacony minerałami puder 
prasowany, który nadaje cerze 
promienny wygląd. Z filtrem SPF 15. 
9 g 5554,44/kg

 69,90   49,99 

  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 

  Pomadka Giordani Gold Jewel
Satynowa, kremowa szminka w wyjątkowych 
odcieniach. Dzięki naturalnym olejkom roślinnym  
- z dzikiej róży i canola - nie tylko nadaje ustom blask, 
ale także je odżywia. Komfortowa formuła zamknięta 
jest w złocistej oprawie, zaprojektowanej na 
wyłączność Oriflame. 4 g 7497,50/kg

 49,90
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Makijaż: Pomadka 
Giordani Gold MasterCreation 
33391 Regal Amber.

40657
Pearl Nude

40658
Rose Quartz

40659
Red Garnet

40660
Fire Opal

40661
Lustrous Amber

40662
Brown Topaz

40663
Royal Ruby

40664
Purple Sapphire

SATYNOWE 
PIĘKNO 
TWOICH UST

• Zmiękcza i nawilża*

• Paleta kolorów 
inspirowana 
pięknem klejnotów.

*Test konsumencki
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29,99

DLA TWOJEJ PERFEKCJI

KAŻDA POMADKA GIORDANI GOLD 
ZA

33093 Brown

 

 

Luksusowe 
bogactwo 
koloru

• Jedwabiście 
gładka, kremowa 
konsystencja 98% 
potwierdza*
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  Woda kolońska Sensity Midnight 
Mist dla niej
Woda kolońska o świeżym zapachu 
inspirowanym aromatem kwiatów i chłodnej, 
wieczornej mgły. Stosuj na całe ciało. Flakon 
zawiera przetworzone tworzywa sztuczne. 
200 ml 124,95/l

34523   49,90

  Woda kolońska Sensity Sun Sparkle 
dla niej
Woda kolońska o orzeźwiającym, słonecznym 
zapachu, dzięki któremu poczujesz się świeżo 
i lekko, nawet wśród miejskiego zgiełku. 
Opakowanie zawiera surowce wtórne. 
200 ml 124,95/l

34524   49,90

  Woda kolońska Sensity Pink Bloom 
dla niej
Odświeżająca woda kolońska, przywołujące 
piękno natury w pełnym rozkwicie. Stosuj na 
całe ciało. Flakon zawiera przetworzone 
tworzywa sztuczne. 200 ml 124,95/l

34525   49,90

24,99
KAŻDA ZA

KWIATOWO-ORIENTALNY

NISKA KONCENTRACJA ZAPACHU

bergamotka, osmantus, bursztyn
CYTRUSOWA

NISKA KONCENTRACJA ZAPACHU

gruszka, piwonia, piżmo
KWIATOWO-OWOCOWY

 

 

 

NISKA KONCENTRACJA ZAPACHU

Za
pa
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y

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZPIECZNE FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

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

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

jagody, frezja, piżmo
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Giordani Gold Essenza 
Sensuale łączy 

wyjątkowy kwiat 
pomarańczy 

z najwyższej jakości 
wanilią, zapewniając 

kompozycji nowy poziom 
zmysłowości.

  Woda perfumowana Giordani Gold Essenza Sensuale
Zniewalająca zmysły wersja kultowych perfum Essenza, 
ukryta w pięknym flakonie z innowcyjnym aplikatorem. 
Luksusowy zapach o wysokiej koncentracji olejków 
zaprasza do celebrowania chwil przyjemności dla zmysłów. 
30 ml 1666,33/l

38354   99,90

49,99 

Dotyk 
luksusuLato to przede wszystkim zabawa i wolność, a zapach powinien podkreślać wakacyjny 

nastrój. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem soczystych, dodających energii owoców, 
delikatnych kwiatów czy subtelnych nut drzewnych, mamy dla ciebie kompozycję idealną. 

Jaki zapach nadasz swojej wersji lata?

4 zapachy 
idealne na lato

KWIATOWO-
KONWALIOWY

konwalia, białe kwiaty,  
białe piżmo

cynia, brzoskwinia, wanilia

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

  Woda toaletowa Elvie
50 ml 1199,80/l

32235   109,90

59,99 

  Woda toaletowa 
Friends World dla Niej
50 ml 1199,80/l

33962   104,90

59,99 

  Woda perfumowana  
Live In Colour
50 ml 1399,80/l

33964   119,90

69,99 

  Woda toaletowa dla niej Lucia
50 ml 1199,80/l

36004   104,90

59,99 

biały bez, wiecznie zielony bluszcz, 
indyjskie drewno sandałowe

KWIATOWO-OWOCOWO-
ZIELONY

KWIATOWO-OWOCOWO-
WODNY

różowy rabarbar, łabędzi kwiat, 
biały bursztyn

 

 

 

 

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

KWIATOWY
gardenia, kwiat pomarańczy,  

wanilia

EDYCJA 
LIMITOWANA
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1. Odkręć i zdejmij nakrętkę. 
2.  Nałóż kroplę na miejsca, w których 

krew pulsuje tuż pod skórą (szyja, 
nadgarstki, zgięcia łokci, za uszami). 

3.  Obróć i zamknij, by ponownie napełnić 
aplikator - jeśli zajdzie taka potrzeba.
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KWIATOWO-DRZEWNY
kalabryjska bergamotka, kwiat pomarańczy 

luxury essenza, toskańskie drewno

MAKSYMALNA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

WYPRÓBUJ!
Potrzyj produkt  

i poznaj zapach!

SZTUKA 
PIĘKNEGO ŻYCIA

Perfumy Giordani Gold Essenza 
reprezentują kunszt piękna. Zamknięcie 
szklanego flakonu zostało wykończone 

prawdziwym, 24-karatowym złotem 
- wyjątkowy projekt podkreśla luksusowe 
wrażenia zmysłowe oraz niepowtarzalny 

charakter kompozycji i jej pozycję premium.
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Wysublimowana nuta kwiatu pomarańczy Luxury Essenza 
została stworzona na wyłączność Oriflame, przy użyciu 

najwyższej jakości kwiatów pomarańczy, które łącząc się 
z innymi elementami, stają się niepowtarzalną interpretacją 

kultowego akordu. To prawdziwa kreacja zapachowa.

GŁÓWNY SKŁADNIK

KWIAT POMARAŃCZY LUXURY ESSENZA®

 
 

 

  Perfumowany krem do ciała 
Giordani Gold Essenza
250 ml 79,96/l

31781   42,90

19,99 
  Perfumy Giordani Gold Essenza 
50 ml 1999,80/l

31816   169,90

99,99 
  Perfumowany spray do ciała 
Giordani Gold Essenza
75 ml 199,87/l

34082   29,90

14,99 

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 

BY DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ
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  Perfumy Sublime Nature Tonka Bean
Gdy monsun znika w oddali, a południowe słońce rozświetla brzeg, intensywne promienie 
pieszczą ciemną powierzchnię tonki, otaczając ją migoczącym welonem. W jego ciepłych 
objęciach tonka budzi się i nasyca wilgotne powietrze swym aksamitnym, smakowitym 
i promiennym aromatem. Zamknęliśy zapach tej chwili w eleganckim flakonie 
- wysublimowany i podkreślony świeżymi, wodnymi niuansami tonki, uzyskanymi dzięki 
technologii Sublime CO2. Zachwycający, niezwykle zmysłowy i upajający. 50 ml 1999,80/l

33418   169,90

99,99 

ORIENTALNO-KWIATOWY

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

GŁÓWNY SKŁADNIK

Kultowa i cenna tonka kwitnie w bujnym, wilgotnym 
klimacie. Najlepiej zbierać ją po monsunach. 
Gdy nasiona odpoczną w słońcu, na ich powierzchni 
tworzy się krystaliczy woal, który intensyfikuje 
korzenną świeżość i promienność aromatu.  
To właśnie wtedy zapach tonki jest najbardziej bogaty 
- ta chwila uchwycona została w kompozycji 
Sublime Nature Tonka Bean.

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

ZAPACH SZYPROWO-KWIATOWO-
OWOCOWY

  Woda perfumowana Possess The Secret
Poczuj moc, dzięki śmiałym nutom wody 
perfumowanej, inspirowanej legendarną nordycką 
boginią Idunn. Ten wyrafinowany i uwodzicielski 
zapach z unikalnym akordem złotego jabłka pozwoli 
ci poczuć się kobietą wyjątkową i niezapomnianą. 
50 ml 1399,80/l

33955   144,90

69,99 

OFF ON

Z BLOKADĄ 
BEZPIECZEŃSTWA
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Prawdziwa siła 
kobiecości

 

 

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

czarna porzeczka, akord złotego jabłka, 
drewno sandałowe

tonka sublime CO2, wanilina bio, 
czarna porzeczka

Sięgnij po coś 
wyjątkowego...

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 

APLIKACJI ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
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  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce Signature
50 ml 159,80/l

31291   17,90

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

32160   17,90

  Perfumowany dezodorant 
kulkowy Elvie
50 ml 159,80/l

32459   17,90

  Perfumowany dezodorant 
w kulce Volare
50 ml 159,80/l

32492   17,90

  Perfumowany dezodorant 
w kulce Divine
50 ml 159,80/l

32493   17,90

  Perfumowany dezodorant 
w kulce Volare Forever
50 ml 159,80/l

32495   17,90

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Eclat Homme Sport
50 ml 159,80/l

32497   17,90

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Be The Legend
50 ml 159,80/l

34076   17,90

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

34079   17,90

7,99Dla Niego

Dla Niej

Nasze antyperspiracyjne 
dezodoranty w kulce mają 
teraz jeszcze wyższą 
koncentrację zapachu, 
dzięki czemu możesz 
cieszyć się aromatem 
ulubionej kompozycji 
przez cały dzień.

Świeżość 
zbliża!

Nie pozwól, aby coś zepsuło wasze wspólne
 chwile. Wybierz dezodorant w kulce i ciesz się 

świeżością, gdy potrzebujesz jej najbardziej. 
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  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce Glacier
50 ml 159,80/l

32173   17,90

KAŻDY DEZODORANT 
W KULCE 

DLA NIEJ I DLA NIEGO 
ZA JEDYNE

JAK TO DZIAŁA?

 

 

   

 

 

 

     

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU
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WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

MONITORING 
EKOETYCZNY D

la
 n

ie
go

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME 
I POZNAJ WIĘCEJ PRODUKTÓW  
Z TEJ KATEGORII

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZPIECZNE FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE 
NORMY 

EUROPEJSKIE

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

DRZEWNO-PIKANTNY

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

Ekspresja męskiej elegancji

Pozwól, aby naturalne 
ciepło twojego ciała 
aktywowało zapach 
- aplikuj wodę toaletową 
w miejscach, gdzie krew 
pulsuje tuż pod skórą: 
za uszami, na szyi, 
zgięciach łokci 
i nadgarstkach.

  Zestaw Men’s Collection Dark Wood
Zamknięty w eleganckim pudełku zestaw produktów 
dla mężczyzn - jedna z ulubionych wód naszych 
klientów Dark Wood oraz stowrzony specjalnie do 
tego zestawu żel do mycia ciała i włosów. Dark Wood 
to wyrafinowana kompozycja, przywołująca 
majestatyczne piękno i moc natury. Edycja limitowana. 
EdT 50ml; Wash 100ml. 20,00/szt.

37376   99,90

39,99

 

Ten magnetyczny zapach z rodziny orientalno-drzewno-bursztynowej jest 
pełną mocy kompozycją, złożoną z musujących nut czarnego pieprzu, 
drzewa gwajakowego i jasnego tytoniu. Teraz dostępny jest w zestawie 
z żelem do mycia ciała i włosów 
- to idealny prezent dla eleganckiego mężczyzny.

  Woda toaletowa Men's Collection 
Dark Wood
Nutą przewodnią tej wyjątkowej kompozycji jest 
drewno gwajakowe o ciepłym, a jednocześnie męskim 
i zmysłowym charakterze. 75 ml 399,87/l

30059   79,90

29,99 

 

ZESTAW ZA JEDYNE

EDYCJA 
LIMITOWANA

WYRAŹ SIEBIE 
Jeśli chodzi o pielęgnację, mężczyźni 
przeważnie szukają praktycznych 
rozwiązań, jednak chcąc pokazać swój 
wyjątkowy charakter, szukają czegoś 
nietuzinkowego. W Oriflame mogą 
wybierać spośród produktów do 
pielęgnacji ciała i włosów, których formuły 
mają naukowo udowodnione działanie, 
a także zapachów, dzięki którym będą 
mogli wyrazić swoją indywidualność.

czarny pieprz, drewno gwajakowe, 
tytoń jasny

PIĘKNA RADA!

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA



58 59

  Woda toaletowa Eternal Man
100 ml 499,90/l

33652   89,90

49,99 

  Woda toaletowa Soul Focus
100 ml 599,90/l

34338   104,90

59,99 

  Woda toaletowa Venture Power
100 ml 499,90/l

33951   79,90

49,99 

Esencja męskiego 
CHARAKTERU

To nieprawda, że wszyscy mężczyźni są 
tacy sami! Dzięki naszym kompozycjom 
zapachowym możesz w wyrafinowany 
sposób pokazać światu, jaki jesteś 
naprawdę.

AROMATYCZNO-WODNY
czarny kardamon, sycylijska 

bergamotka, paczula kolendra, kasztany, 
drewno marmurowe

ORIENTALNO-DRZEWNO-
BURSZTYNOWY 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU!

DRZEWNO-ZIELONY
czarny pieprz, akordy skóry, 

dymny bursztyn

D
LA

 N
IE

G
O

Zdobądź ją!

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

olejek bergamotowy, paczula, 
słodka pimento

ORIENTALNO-PAPROCIOWY

  Woda toaletowa So Fever Him
Magnetyczny, męski zapach z ognistym 
akordem papryki piri piri, namiętnymi 
nutami pelargonii burbońskiej 
i wyrazistym akcentem drewna 
imbirowego. 75 ml 933,20/l

31074   119,90

69,99 

  Woda toaletowa So Fever 
Together Him
Zmysłowa kompozycja, przywołujaca 
chwile pożądania. Mocny i pikantny 
zapach, inspirowany wyjątkowymi 
emocjami, wybuchającymi pomiędzy 
dwojgiem kochanków. 75 ml 933,20/l

35531   119,90

69,99 

drewno imbirowe, geranium, 
papryka piri piri

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

DRZEWNO-PIKANTNY

 

 

 

 

 

Zapach pobudzający zmysły, który wyzwala 
ogień namiętności. Kusi, uwodzi, zniewala. 

Hipnotyzuje obietnicą rozkoszy.
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  Woda perfumowana  
Possess The Secret Man
Pełna mocy i bardzo męska kompozycja, orzeźwiająca 
wyjątkowo świeżymi nutami akrodu lodu, pozwoli ci 
poczuć się silnym i niezapomnianym. 75 ml 933,20/l

33650   144,90

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

ORIENTALNY Z NUTĄ PAPROCI
akord lodu, szałwia, drewno dębowe

Główną inspiracją dla stworzenia zapachu Possess the Secret Man była 
moc Thora, boga piorunów, błyskawic i burz. Unikalny akord lodu 

wyraża ekstremalną, mroźną świeżość świetlistych błyskawic. 69,99

D
LA

 N
IE

G
O

Sekret 
jego mocy

Odważny zapach 
z ekstremalnie świeżym 
akordem lodu oraz 
mocnym akcentem 
drewna dębowego.

GŁÓWNY SKŁADNIK

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!
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  Woda toaletowa Ascendant
Ognisty zapach kipiący energią i zmysłowością dla 
mężczyzn szukających silnych wrażeń. 75 ml 866,53/l

10919   109,90

64,99 

  Woda toaletowa Eclat Homme Sport
Subtelne nuty zamszu i intensywnie orzeźwiający akord 
bergamotki z terenów południowej Francji tworzą 
harmonijną kompozycję, łączącą ekscytującą witalność 
i niewymuszoną elegancję. Podkreślają styl mężczyzny, 
który wie, jak cieszyć się życiem. 75 ml 933,20/l

31236   119,90

69,99 

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

ORIENTALNO-PAPROCIOWY
kardamon, estragon, bób tonka

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

pieprz różowy, zamsz, bergamotka
DRZEWNO-WODNY

Świeży powiew 
elegancji inspirowany 
śródziemnomorskimi 

klimatami

Mocne wrażenia 
dla urodzonego 

przywódcy

  Woda toaletowa Giordani Gold Man
Niezwykła nuta wetiweru, teraz zamknięta we wspaniałym 
flakonie. Kultowy zapach, idealny dla charyzmatycznego 
mężczyzny, który potrafi docenić wyrafinowane drobiazgi. 
Kompozycja rozświetlona bergamotką, ze szczyptą pieprzu 
i wysublimowaną, drzewną nutą wetiweru. 75 ml 933,20/l

32155   119,90

69,99 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Giordani Gold Man
Ponadczasowa kompozycja dla 
charyzmatycznego mężczyzny 
w postaci dezodorantu o mocno 
skoncentrowanym zapachu. 
50 ml 159,80/l

32176   17,90

7,99 

  Antyperspiracyjny dezodorant 
w sprayu Giordani Gold Man
Wyrafinowana kompozycja GG Man 
w postaci dezodorantu 
antyperspiracyjnego o mocnej 
koncentracji zapachu. 150 ml 133,27/l

32461   29,90

19,99 

bergamotka, czarny pieprz, wetiwer
DRZEWNO-WETIWEROWY

WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

DOCENIAJ DETALE, 
ŻYJ Z PASJĄ

Ręcznie zbierany i powoli 
destylowany, by uzyskać 
absolutną czystość i przejrzystość, 
bogaty, drzewny zapach 
tej nuty nadaje kompozycji 
Giordani Gold Man świetlisty 
charakter i wyrafinowanie.

LUKSUSOWY SKŁADNIK 
WETIWER

GŁÓWNY SKŁADNIK

D
LA

 N
IE

G
O

 

 

 

 

 



64 65

  Antyperspiracyjny 
dezodorant kulkowy 
North for Men 
Recharge 48h  
50 ml 199,80/l

32013   17,90

9,99 

  Pianka do 
golenia dla skóry 
wrażliwej North 
for Men Sensitive
200 ml 99,95/l

32016   29,90

19,99 

  Kojący krem do 
twarzy dla skóry 
wrażliwej North 
for Men Sensitive
50 ml 399,80/l

32017   29,90

19,99 

  Spray do ciała 
North for Men 
Fresh
100 ml 199,90/l

34482   29,90

19,99 

WZMOCNIJ 
SWÓJ POTENCJAŁ

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

29446   353,50   219,00 

  Intensywnie 
przeciwstarzeniowy żelowy 
balsam do twarzy NovAge Men
50 ml 1399,80/l

33201   97,90

69,99 

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

STWORZONE DLA MĘŻCZYZN. 
GWARANCJA SUKCESU

GOLENIE I PIELĘGNACJA

W KAŻDYM WIEKU

Rekomendowane dla wieku

Walcz z brakiem energii i zmęczonym wyglądem 
skóry, stosując produkty z linii NovAge Men! 
Najnowocześniejsze technologie i naturalne 

ekstrakty w widoczny sposób redukują wszelkie 
oznaki starzenia, by zapewnić ci pełen energii, 

młodzieńczy wygląd.

• Działa przeciwstarzeniowo, 
nawilża przez 24 godziny

• Dodaje energii i zwalcza 
wszystkie oznaki starzenia

• Redukuje oznaki starzenia 
i zmęczenia skóry

D
LA

 N
IE

G
O

AROMATYCZNO-
PAPROCIOWY 

cytryna, korzeń imbiru, tonkaARCTIC PRO DEFENCE:  
Wszystkie produkty North for Men 
zawierają nasz kultowy, bogaty 
w antyoksydanty składnik 
pochodzący ze wschodniej 
Syberii, który chroni skórę przed 
zewnętrznymi i wewnętrznymi 
zagrożeniami.

 

 

 

 

 

 

  33199 Żel pod oczy NovAge Men 15 ml 4860,00/l 72,90   33200 Serum regenerująco-energizujące NovAge Men 50 ml 2498,00/l 124,90  

 33198 Złuszczający żel do mycia twarzy NovAge Men 125 ml 343,20/l 42,90

JAK TO DZIAŁA?

 

 

 

 

 

 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

66 67

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME 
I POZNAJ WIĘCEJ PRODUKTÓW  
Z TEJ KATEGORII

Pi
el

ęg
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a 

ce
ry

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

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZPIECZNE FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE 
NORMY 

EUROPEJSKIE

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

  Odbudowujący krem na noc 
Royal Velvet
Odżywczy krem na noc z ekstraktem 
z czarnego irysa odbudowuje 
naturalne, młodzieńcze piękno skóry 
i przywraca jej sprężystość kiedy 
śpisz. Luksusowa formuła. Uzyskasz 
szybszy efekt ujędrniający, jeśli 
będziesz stosować razem z kremem 
na dzień Royal Velvet. 50 ml 799,80/l

22814   69,90

39,99

Dla wszystkich 
typów cery

40+

WYCIĄG Z CZARNEGO IRYSA
Po ośmiu latach badań, nasi naukowcy odkryli 

przeciwstarzeniowe właściwości czarnego 
irysa i wykorzystali je, tworząc ekskluzywny 

kompleks, który wzmacnia procesy 
ujędrniające skóry, zatrzymuje proces 
starzenia i sprawia, że cera zachowuje 

młodzieńczy wygląd i elastyczność.

GŁÓWNY SKŁADNIK

  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 1398,00/l

22424   69,90 

  Ujędrniający krem pod oczy 
Royal Velvet
Nowa formuła, która napina i ujędrnia 
skórę wokół oczu oraz zmniejsza 
ciemne obwódki i opuchnięcia pod 
oczami. 15 ml 2993,33/l

22815   44,90 

 

 

 

Aksamitna 
gładkość skóry
Jeśli chcesz każdego ranka podziwiać swoją 
coraz bardziej jędrną cerę, pielęgnuj ją 
luksusowymi kosmetykami z ekstraktem 
z czarnego irysa. Ich stosowanie to prawdziwa 
przyjemność - odkryj ich cudowny zapach 
i kremową konsystencję.

TERAZ ZA JEDYNE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA
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RYTUAŁ PIELĘGNACJI 
CERY NOVAGE
KROK 1: 
OCZYSZCZANIE - PRZYGOTOWANIE DO LEPSZEGO WCHŁANIANIA

Opłucz twarz i szyję ciepłą wodą. Nanieś jedną 
porcję żelu oczyszczającego na dłonie i delikatnie 
lecz dokładnie masuj wilgotną skórę palcami, 
omijając okolice oczu. Spłucz ciepłą wodą  
i osusz skórę miękkim ręcznikiem.

KROK 2: 
OCZY - ODPOWIEDNIA PIELĘGNACJA

Nałóż jedną porcję serum na grzbiet dłoni, 
a następnie delikatnie i równomiernie rozprowadź 
palcami na twarzy. Omijaj okolice oczu. Łagodnymi 
ruchami masuj lub wklepuj, aż kosmetyk się wchłonie.

KROK 3: 
INTENSYWNA PIELĘGNACJA - AKTYWACJA MOCY

Nałóż punktowo krem 
w 5 miejscach - na czoło, każdy 
policzek, nos i brodę. Delikatnie 
wmasuj krem w skórę opuszkami 
palców, omijając okolice oczu, 
aż do całkowitego wchłonięcia.

KROK 4: 
NAWILŻANIE - ODŻYWIANIE I OCHRONA

Rozprowadź kroplę kremu wokół oczu i delikatnie 
wklep w skórę, aż do wchłonięcia. Unikaj 
bezpośredniego kontaktu produktu z oczami.

  Krem rozjaśniający 
na noc NovAge 
Bright Sublime
50 ml 2398,00/l

32658   119,90 

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

32804   78,90 

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

32805   139,90 

  Żel oczyszczający NovAge Supreme
150 ml 439,33/l

33984   65,90 

  Zestaw NovAge Bright Sublime
Zestaw kosmetyków o zaawansowanym działaniu zmniejsza przebarwienia, rozjaśnia cerę i wyrównuje 
jej koloryt oraz wygładza zmarszczki. Udoskonala skórę i sprawia, że jest bardziej świetlista. Z 
technologią Multi-Bright. W zestawie: żel oczyszczający, krem pod oczy, esencja oraz krem na dzień i 
na noc.  5 pełnowymiarowych produktów. 65,80/szt.

31775   539,50   329,00 

Świetliste piękno twojej cery
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Redukuje 
widoczność 
przebarwień*

Rozjaśnia cerę 
i wyrównuje 
jej koloryt

Wygładza 
zmarszczki*

*Test kliniczny

Wyraźnie rozjaśnia skórę 
wokół oczu

Rozjaśnia cerę,  
zawiera filtr SPF 20

Efektywnie 
oczyszcza 
i nawilża skórę

Wyrównuje koloryt 
i redukuje przebarwienia

Wygładza skórę 
i zwęża pory

*T
es

t k
on

su
m

en
ck

i

Niedoskonałości pigmentu skóry, takie jak przebarwienia i nierówny koloryt mogą się pojawiać na każdym etapie życia. 
Jeśli chcesz je zmniejszyć i mieć świetlistą, nieskazitelną cerę, wybierz NovAge Bright Sublime. Linia oparta jest na 

opatentowanej technologii Multi-Bright oraz ekstrakcie z roślinnych komórek macierzystych gardenii, rozjaśnia 
przebarwienia, wyrównuje i rozświetla koloryt cery, a także wygładza zmarszczki, ukazując twoje wewnętrzne piękno.

  Krem rozjaśniający 
na dzień NovAge 
Bright Sublime SPF 20
50 ml 1699,80/l

32803   119,90   84,99 

Z opatentowaną technologią Multi-Bright i ekstraktem z roślinnych 
komórek macierzystych gardenii.

W KAŻDYM WIEKURekomendowane dla wieku

ZMNIEJSZA PRZEBARWIENIA NAWET 
O 50%∆1 – UDOWODNIONE KLINICZNIE

∆1Testy kliniczne z użyciem kremu na dzień oraz esencji

Opatentowana technologia Multi-Bright hamuje 
produkcję melaniny na wszystkich kluczowych etapach.

Ekstrakt z roślinnych komórek macierzystych gardenii 
zwiększa produkcję kolagenu, wygładzając zmarszczki 
i redukując ich widoczność.

UWAGA! Skóra może potrzebować czasu, by przyzwyczaić się do intensywnego rytuału pielęgnacyjnego.  
W takim przypadku zalecamy stopniowe wprowadzanie kosmetyków.
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70% BARDZIEJ SPRĘŻYSTA SKÓRA 
JUŻ PO 12 TYGODNIACH*

*Testy kliniczne z udziałem 34 kobiet,  
trwające 12 tygodni

94% KOBIET O DOJRZAŁEJ SKÓRZE 
POTWIERDZIŁO POPRAWĘ 

ELASTYCZNOŚCI I ODŻYWIENIA CERY*1

BŁYSKAWICZNA REDUKCJA 
ZMARSZCZEK AŻ DO 49%∆1

∆1 Klinicznie udowodniony, natychmiastowy pomiar wielkości 
zmarszczek, przy używaniu kosmetyków zestawu 
NovAge Ecollagen Wrinkle Power.

  Zestaw NovAge True Perfection
5 pełnowymiarowych produktów. 45,80/szt.

31772   383,50   229,00 

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

31773   630,50

379,00 

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

31774   630,50

379,00 

  Zestaw Ecollagen Wrinkle Power
Zestaw 5 pełnowymiarowych produktów: 
żel oczyszczający, krem pod oczy, serum,  
krem na dzień i krem na noc. 59,80/szt.

31786   498,50   299,00 

TECHNOLOGIA GENISTEINSOY 
Technologia GenisteinSOY pomaga zwiększać poziom 

kolagenu oraz efektywność komórkowych kanałów 
transportujących wodę, przywracajac skórze gęstość 

i wygładzając głębokie zmarszczki.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ASPARTOLIFT 
Stymuluje aktywację komórek odpowiedzialnych 

za wytwarzanie elastyny, poprawiając 
jędrność i elastyczność skóry oraz owal twarzy.

TECHNOLOGIA TRI-PEPTIDE + KWAS HIALURONOWY 
O NISKIEJ MASIE CZĄSTECZKOWEJ + EKSTRAKT 
Z ROŚLINNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH 
SZAROTKI - silnie działające trio przeciwzmarszczkowe.

ZAWIERA EKSTRAKT Z PERSKIEGO DRZEWA 
jedwabnego i roślinnych komórek 
macierzystych acai.

11x BARDZIEJ PROMIENNA CERA*  
- UDOWODNIONE KLINICZNIE! PI
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50+

Rekomendowane  
dla wieku

40+

Rekomendowane  
dla wieku

30+

Rekomendowane  
dla wieku

20+

Rekomendowane  
dla wieku 

 

 

 

Który rytuał pielęgnacji cery NovAge wybierzesz? 
Znajdź rozwiązanie perfekcyjnie dostosowane 

do potrzeb skóry!

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

Każdy zestaw NovAge zapakowany 
jest w eleganckie pudełko 

- IDEALNY JAKO PREZENT! 

* Klinicznie udowodnione rezultaty z zastosowaniem 
pełnego Rytuału pielęgnacyjnego NovAge True Perfection 
w porównaniu do stosowania tylko produktu oczyszczającego 
i kremu na dzień.
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  Serum 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 perfumowany. 30 ml 3666,33/l

31543   159,90   109,99 

  Serum Miracle Perfecting 
Novage True Perfection
Serum o zaawansowanym działaniu, wzbogacone 
ekstraktem z perskiego drzewa jedwabnego 
i kompleksem InstantGlow. Wygładza i zwiększa 
promienność skóry. Regularnie stosowane 
pomaga opóźnić pojawienie się linii i zmarszczek. 
Lekka, szybko się wchłaniająca formuła 
optycznie udoskonala wygląd skóry od razu po 
nałożeniu. Delikatny zapach. 30 ml 2166,33/l

31979   89,90   64,99 

  Regenerujący krem na noc 
NovAge Time Restore
Intensywnie odżywczy krem na noc, 
który pomaga uzyskać efekt gęstszej skóry 
oraz mniej widocznych głębokich zmarszczek 
i przebarwień. Z technologią GenisteinSOY, 
ekstraktem z roślinnych komórek macierzystych 
babki lancetowatej oraz olejkami z perły prerii 
i nasion czarnej porzeczki.  
50 ml 2199,80/l

32628   154,90   109,99 

  Krem rozjaśniający na dzień 
NovAge Bright Sublime SPF 20
Nawilżający krem na dzień o zaawansowanym 
działaniu z opatentowaną technologią  
Multi-Bright i SPF 20. Regularnie używany 
redukuje przebarwienia, rozjaśnia cerę oraz 
wyrównuje jej koloryt, a także wygładza 
zmarszczki. O delikatnym zapachu.  
50 ml 1699,80/l

32803   119,90   84,99 

  Krem na dzień NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power SPF 30
Wielofunkcyjny krem na dzień o zaawansowanym 
działaniu. Nawilża, koryguje zmarszczki i pomaga 
spowolnić starzenie się skóry. Błyskawicznie 
zapewnia skórze miękkość, gładkość i promienność. 
Z opatentowaną technologią Tri-Peptide, 
ekstraktem z roślinnych komórek macierzystych 
szarotki, filtrem SPF 30 i technologią chroniącą 
przed zanieczyszczeniami. Przebadany  
w testach klinicznych, konsumenckich oraz 
dermatologicznie. 50 ml 1499,80/l

33981   109,90   74,99 

50+
Rekomendowane dla wieku

40+
Rekomendowane dla wieku

30+
Rekomendowane dla wieku

20+
Rekomendowane dla wieku

W KAŻDYM WIEKU

Rekomendowane dla wieku
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Piękna cera w każdym wieku

Chroni skórę przed 
promieniowaniem UV - SPF 20

Z ekstraktem 
z perskiego drzewa 
jedwabnego, który 

udoskonala skórę 
i zwiększającym jej 

blask kompleksem 
InstantGlow

Z SPF 30, ochroną przed UVA oraz 
technologią chroniącą przed 

zanieczyszczeniami

Z technologią AspartoLift, 
przywracającą 

fibroblastom 
elastyczność oraz 

przeciwzmarszczkowym 
kompleksem  

Tri-Peptide

Z technologią GenisteinSOY, która wzmacnia 
kolagen oraz ekstraktem z roślinnych komórek 

macierzystych babki lancetowatej

Bardziej świetlisty, 
wyrównany koloryt cery 

i mniej widoczne 
przebarwienia

Świeża, promienna skóra już 
od pierwszego zastosowania

Jędrna, gładka  
i elastyczna skóra*

Poprawa promienności cery 
i udoskonalenie owalu twarzy

Intensywnie odżywiona 
skóra i wygładzone 

głębokie zmarszczki***Testy konsumenckie z użyciem kremu na dzień i na noc
**Test konsumencki z użyciem zestawu NovAge Time Restore
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  Żel zmniejszający wypryski NovAge 
Targeted 24-hour Blemish Correction
15 ml 2666,00/l

45253   59,90

39,99 
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WYGLĄDZIE - W KAŻDYM 
WIEKU
•  Zmniejsza wielkość 

wyprysków i związane z nimi 
zaczerwienienie w ciągu 
jednego dnia*

•  Zmniejsza widoczność 
i wielkość wyprysków o 40% 
(w ciągu 24 godzin)∆4

•  Zapobiega pogorszeniu się 
wyprysków (w ciągu 
24 godzin) */∆4

Nakładaj niewielką ilość 
żelu bezpośrednio na 
wypryski lub miejsca 
podatne na ich 
występowanie, jak 
najszybciej po pojawieniu 
się zmiany. Stosuj 
codziennie jako część 
Rytuału pielęgnacyjnego 
NovAge do momentu, 
aż wypryski znikną. 

NOWOŚĆ!

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

27740   159,90   129,99 

Z 1 SZCZOTECZKĄ 
DO CERY  
NORMALNEJ/
WRAŻLIWEJ

*T
es

t k
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zn

y 
  *

*T
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m

en
ck

i

Profesjonalne 
oczyszczanie

5x 

ZASKAKUJĄCE EFEKTY:
•  8x większa promienność*
•  mniej widoczne pory**
•  udoskonalenie 

powierzchni skóry*
•  wyrównany koloryt**
•  przygotowanie skóry do 

lepszego wchłaniania 
substancji aktywnych

  Wymienna szczoteczka 
SkinPro do oczyszczania cery 
normalnej/wrażliwej 2 sztuki
Przekątna: 3,65 cm. 

27968   39,90   29,99 

  Wymienna szczoteczka 
SkinPro do głębokiego 
oczyszczania twarzy 2 sztuki
Przekątna: 3,65 cm. 

27969   39,90   29,99 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

NIŻ PRZY RĘCZNYM  
MYCIU TWARZY**

• MIĘKKOŚĆ 
• GŁADKOŚĆ  
• NAWILŻENIE 
• 100% SATYSFAKCJI*

BEZ 
BARWNIKÓW, 

substancji 
zapachowych  

i olejów  
mineralnych.

Stosuj po 
oczyszczeniu 
cery, przed 
nałożeniem 
kremu. Otwórz 
kapsułkę 
i palcami 

rozprowadź olejek na twarzy, 
szyi i dekolcie.

Pryszcze powstają w wyniku zatkania 
gruczołów łojowych lub ich infekcji 
bakteryjnej. Nasze produkty do cery 
z wypryskami NovAge głęboko oczyszczają 
i odblokowują pory, równoważą poziom 
sebum i zapobiegają pojawianiu się 
nowych zmian. Efekt? Czysta i promienna 
cera oraz znacznie mniejsze pory.

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

Nałóż jedną lub dwie porcje olejku 
na wnętrza dłoni. Wmasuj delikatnie 
w skórę, aż olejek zamieni się 
w balsam. Spłucz czystą, ciepłą wodą. 
Stosuj rano i wieczorem. Jeśli chcesz, 
możesz po olejku zastosować swój 
ulubiony produkt oczyszczający,  
np. żel lub płyn micelarny.

SPOSÓB UŻYCIA

•  NATYCHMIAST USUWA 
ZANIECZYSZCZENIA  
I NAWET WODOODPORNY 
MAKIJAŻ - 96% POTWIERDZA*

•  SZYBKO SIĘ SPŁUKUJE  
I NIE POZOSTAWIA 
TŁUSTEJ WARSTWY  
- 100% POTWIERDZA*

*Test konsumencki

W KAŻDYM WIEKU Dla wszystkich 
typów cery

 

 

 

 

 

  Kapsułki do twarzy  
NovAge Nutri6
30 kapsułek 3,33/szt.

32631   149,90

99,99 
  Oczyszczający olejek do twarzy 
NovAge
150 ml 266,60/l

38828   59,90

39,99 

 

 

  34508 Żel do twarzy NovAge Oil Balance Solution 15 ml 
4660,00/l 69,90   45252 Balsam do cery z wypryskami 
NovAge Breakout-Defence 30 ml 2996,67/l 89,90

 

*Test konsumencki
∆4Test kliniczny

Piękna cera dzięki 
naturalnym olejkom

*Test konsumencki

SKUTECZNIEJSZE 
OCZYSZCZENIE 
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Wykonany z naturalnych włókien drzewnych, ultracienki, oddychający 
materiał maseczek NovAge tworzy delikatną niczym druga skóra 
warstwę wilgoci, która pozwala aktywnym składnikom dotrzeć do 

każdego miejsca twarzy.

JAK UŻYWAĆ:

  Rewitalizująca maseczka do twarzy NovAge
Jednorazowa, intensywnie nawilżająca tkaninowa 
maseczka o zaawansowanym działaniu. Błyskawicznie 
ożywia, wypełnia, wygładza i rozpromienia cerę, 
a także zmniejsza widoczność zmarszczek. 
Zawiera kwas hialuronowy oraz witaminy B3, C i E. 
15 ml 1332,67/l

33973   29,90

  Wygładzająca maseczka do twarzy NovAge
Wygładzająca maseczka do twarzy z antyoksydacyjnym 
ekstraktem z roślinnych komórek macierzystych pomaga 
skutecznie neutralizować wolne rodniki. Intensywnie nawilża, 
pomaga zminimalizować widoczność zmarszczek oraz nadaje 
cerze młodzieńczą promienność. 25 ml 799,60/l

35074   29,90

Każda maseczka za

19,99

Rewitalizująca maseczka  
z KWASEM HIALURONOWYM 
WITAMINAMI C + E 
WITAMINĄ B3

  Dwustopniowa pielęgnacja 
odmładzająca NovAge 
Advanced Skin Renewing
8 x 5 ml 2497,50/l

33434   99,90 

  Krem redukujący zaczerwienienia 
NovAge Anti-Redness Solution
30 ml 2663,33/l

33975   79,90 

  Odnawiający peeling NovAge
100 ml 499,00/l

33988   49,90 

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

35076   79,90 

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

33490   99,90 

Produkty uzupełniające

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

32630   159,90 
  Korygujący krem na dzień 
NovAge Time Restore SPF 15
50 ml 3098,00/l

32627   154,90 
  Krem do okolic oczu i ust 
NovAge Time Restore
15 ml 5326,67/l

32629   79,90 

  Krem liftingujący na dzień 
NovAge Ultimate Lift SPF 15
50 ml 3098,00/l

31540   154,90 
  Krem liftingujący i modelujący 
kontur twarzy na noc NovAge 
Ultimate Lift Overnight
50 ml 3098,00/l

31541   154,90 

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

31542   79,90 

  Rozświetlająco-odświeżający 
krem pod oczy True Perfection
15 ml 3526,67/l

31981   52,90 

  Odnawiający krem na noc 
Novage True Perfection
50 ml 1598,00/l

31980   79,90 

  Żel oczyszczający NovAge 
Supreme
150 ml 439,33/l

33984   65,90 

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

35077   29,90 

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

35078   29,90 

  Nawilżający krem na dzień 
NovAgeTrue Perfection
50 ml 1598,00/l

31978   79,90 

  Kojący żel do demakijażu oczu 
NovAge
150 ml 266,00/l

32664   39,90 

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

33979   72,90 
  Serum NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
30 ml 4163,33/l

33980   124,90 
  Krem na noc NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
50 ml 2198,00/l

33982   109,90 
  Esencja tonizująca NovAge
150 ml 332,67/l

33987   49,90 

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

35073   39,90 

Wygładzająca maseczka 
z ANTYOKSYDACYJNYM EKSTRAKTEM  

Z ROŚLINNYCH KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH ORAZ KOMPLEKSEM 

NAWILŻAJĄCYM

Nałóż maseczkę na 
oczyszczoną twarz na 
15 minut. Następnie delikatnie 
ją zdejmij i wklep pozostałości 
formuły w skórę, aż do 
całkowitego wchłonięcia.

 

 

Nawilżaj, 
udoskonalaj, chroń!

Rekomendowane dla wieku 30+

Chcesz, by twoja cera zawsze wyglądała jak najlepiej - tak naturalnie młodo i zdrowo, jak to możliwe. Gdy wyglądasz 
świetnie - świetnie się czujesz. Masz wrażenie, że możesz osiągnąć wszystko i to ma wpływ na twój wygląd. NovAge to 
seria zaawansowanych technologicznie produktów, dostosowanych do zmieniających się z wiekiem potrzeb skóry  
- od pierwszej drobnej linii do głębokich zmarszczek.  
Wybierz swój zestaw NovAge - synergiczne działanie produktów zapewnia najlepsze efekty!

Produkty uzupełniające

Rekomendowane dla wieku 20+

Oczyszczająca Rekomendowane dla wieku 40+

Rekomendowane dla wieku 50+
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  Nawilżający krem na dzień Optimals Hydra 
Radiance do cery normalnej i mieszanej
50 ml 599,80/l

32462   44,90

29,99 

  Krem na noc Optimals Hydra Radiance do cery 
normalnej i mieszanej
50 ml 599,80/l

32463   44,90

29,99 

  Antyoksydacyjny krem-booster Optimals
Łatwy w użyciu krem-booster o działaniu antyoksydacyjnym, zapewniający 
zmęczonej cerze jasny, świeży blask. Wysoce skoncentrowana formuła 
z mieszanką naturalnych szwedzkich składników poprawia koloryt skóry oraz 
redukuje utratę elastyczności i jędrności. Może być stosowany codziennie lub 
jako miesięczna kuracja. Odpowiedni do każdego typu cery. 15 ml 2666,00/l

36250   49,90

39,99 

Witamina C hamuje produkcję melaniny, dzięki czemu 
cera jest bardziej świetlista, jaśniejsza. Pomaga również 

utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia i chroni skórę 
przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem UV.

SPOSÓB UŻYCIA
NOWOŚĆ!

Twoja skóra potrzebuje zastrzyku energii? Spełnij jej potrzeby 
i spraw, by wyglądała świetnie, stosując wysoce skoncentrowany, 

rewitalizujący krem-booster Optimals. Wystarczy dodać kroplę 
boostera do kremu do twarzy, by stworzyć wyjątkowy rytuał 

pielęgnacji cery, dostosowany do jej konkretnych potrzeb - bez 
względu na to, czy jesteś dziewczyną bywającą na imprezach, 

zmęczoną mamą czy kobietą biznesu.

W KAŻDYM 
WIEKU

Do cery normalnej  
i mieszanej

W KAŻDYM 
WIEKU

Do cery normalnej 
i mieszanej

Do cery tłustejW KAŻDYM 
WIEKU

  Krem na noc Optimals Hydra Matte 
do cery tłustej
50 ml 599,80/l

34304   44,90

29,99 

•  Zwiększa i utrzymuje  
nawilżenie skóry

•  Pomaga chronić skórę przed 
zewnętrznymi agresorami

• Przywraca cerze witalność

• Odświeża i zmiękcza skórę

• Zapewnia uczucie świeżej, 
pełnej energii cery

• Matuje, nawilża i przywraca 
równowagę

• Pomaga zapobiegać przetłuszczaniu 
się cery oraz je zmniejsza  

• Zmniejsza widoczność porów

• Zwiększa promienność cery

Booster: ENERGETYCZNA 
BOMBA DLA SKÓRY 

Przy zakupie boostera 
KREM DO TWARZY GRATIS!

• NADGODZINY

• BRAK SNU

Zacznij od umycia rąk. Nałóż 
porcję kremu na wnętrze dłoni.

Dodaj 1-2 krople booster to ta 
do kremu do twarzy.

Wymieszaj do uzyskania 
jednolitej konsystencji.

Nałóż krem z boosterem na 
skórę twarzy. Nie stosuj 
boostera bezpośrednio na 
skórę, zawsze mieszaj go 
z kremem.

Naturalne ekstrakty z truskawek i rokitnika 
w połączeniu z witaminą C nawilżają i rozjaśniają skórę, 
wyrównują jej koloryt i znacznie zwiększają promienność.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

KROK  1

KROK  2

KROK  3

KROK  4

KREM NA NOC HYDRA MATTE

KREM NA DZIEŃ HYDRA 
RADIANCE

KREM NA NOC HYDRA 
RADIANCE
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  32474 Krem na dzień Optimals Age 
Revive SPF 15 50 ml 1198,00/l 59,90   32475 
Krem na noc Optimals Age Revive 50 ml 
1198,00/l 59,90   32476 Krem pod oczy 
Optimals Age Revive 15 ml 3193,33/l 47,90

  Serum rozświetlające do skóry 
z przebarwieniami Optimals Even Out
30 ml 999,67/l

33108   69,90

29,99 
  32479 Krem na dzień do 
skóry z przebarwieniami 
Optimals Even Out SPF 20 
50 ml 1198,00/l 59,90   32480 
Krem na noc do skóry 
z przebarwieniami Optimals 
Even Out 50 ml 1198,00/l 59,90

•  Zmiękcza  
i rozświetla skórę

•  Z czasem 
wygładza cerę

•  Nadaje cerze 
promienność

•  Chroni przed 
szkodliwym 
promieniowaniem UV 
i zanieczyszczeniami

Sposób na 
promienną 
cerę
Linia Optimals HydraRadiance została 
stworzona z myślą o cerze normalnej 
i mieszanej. Produkty zawierające 
szwedzką mieszankę naturalnych 
składników oczyszczają skórę oraz 
nadają jej promienność.

Dla wszystkich 
typów cery35+W KAŻDYM 

WIEKU
Do cery normalnej 
i mieszanej
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rozświetlona cera

  Gąbka
Używaj jej razem z ulubionym 
żelem lub mleczkiem Oriflame, 
by dokładnie oczyścić cerę. 
Wykonana z celulozy. 
Wymiary: ok. 70 x 10 mm 

8617   6,90

3,99 

Przywróć skórze 
młodość
Efektywne formuły kosmetyków Age Revive to wynik 
połączenia doskonałości natury i precyzji naukowców 
Oriflame. Kosmetyki działają na różne oznaki starzenia 
się skóry. Drobne linie i zmarszczki są mniej widoczne, 
a cera jest ujędrniona, gładsza i bardziej promienna.  

 

  

 

 

 

  Żel do mycia twarzy 
Optimals Hydra Radiance 
do cery normalnej 
i mieszanej
150 ml 133,27/l

35406   32,90

19,99 

  Tonik Optimals Hydra 
Radiance do cery normalnej 
i mieszanej
150 ml 133,27/l

35408   32,90

19,99 

  Serum Optimals 
Age Revive
30 ml 999,67/l

32477   69,90

29,99 

  Mleczko oczyszczające 
Optimals Age Revive  
do twarzy i oczu
150 ml 133,27/l

35684   32,90

19,99 

  Tonik Optimals 
Age Revive
150 ml 133,27/l

35685   32,90

19,99 

Głęboko oczyszcza  
i delikatnie usuwa makijaż

Zwiększa 
promienność 

cery

Oczyszcza skórę i chroni 
jej naturalny poziom 

nawilżenia

* Potwierdzone przez kobiety 
biorące udział w testach 
konsumenckich, używające 
wszystkich kosmetyków z serii 
Optimals Age Revive 

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich 
typów cery

Pory skórne wyglądają na 
mniejsze - 9 na 10 kobiet 

potwierdza**

**Test konsumencki

Błyskawicznie 
wygładza 
powierzchnię skóry 
- 9 na 10 kobiet 
potwierdza*

Głęboko oczyszcza, usuwając 
makijaż i zanieczyszczenia
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ZESKANUJ TĘ STRONĘ, BY 
POZNAĆ WYJĄTKOWĄ OFERTĘ, 
DOSTĘPNĄ TYLKO ONLINE!

instagram.com/oriflamepoland

Powiemy ci coś w sekrecie... 
Czeka na ciebie niezwykły produkt… 
A jego cena jest bardzo atrakcyjna!

Gdy skaner 
zidentyfikuje stronę, 
dowiesz się więcej 
o produkcie.

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

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

Pobierz aplikację 
Oriflame z:

CZY KORZYSTASZ JUŻ 
Z APLIKACJI ORIFLAME?
UŻYWANIE APLIKACJI JEST 
NIEZWYKLE ŁATWE:

Wypróbuj nasz filtr na 
Instagramie i uzyskaj 

efekt niesamowitych rzęs.

Nagraj film stosując 
filtr i udostępnij 
na Instagramie, 
oznaczając go 

#betremendous

ZESKANUJ TĘ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY UZYSKAĆ 
DOSTĘP DO FILTRU

WYJĄTKOWA 
OFERTA ONLINE
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Przywraca cerze młodzieńczą 
promienność

Wyrównuje poziom 
nawilżenia skóry

Usuwa zanieczyszczenia 
i zmniejsza pory

  Żel oczyszczający do twarzy 
z organiczną morelą 
i pomarańczą
125 ml 119,92/l

35910   27,90

14,99 

  Rozświetlający żel 
do twarzy z organiczną 
morelą i pomarańczą
50 ml 299,80/l

35911   29,90

14,99 

  Rozświetlający tonik z organiczną 
morelą i pomarańczą
150 ml 99,93/l

35912   27,90

14,99 

W KAŻDYM WIEKU

Dla wszystkich typów ceryNOWOŚĆ!

Chcesz poznać sekret nieskazitelnej, 
promiennej skóry? To gąbka konjac!

Wykonana w 100% z naturalnego włókna konjac, porowata gąbka głęboko oczyszcza i złuszcza skórę, 
odsłaniając jej blask. Pokochasz ją!

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich 
typów cery

 

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 

BY DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ

  Gąbka konjac Charcoal
W 100% naturalna gąbka z włókna konjac - może być 
stosowana z kosmetykiem oczyszczającym lub bez. 
Delikatnie lecz głęboko oczyszcza i złuszcza skórę. 
Odpowiednia do twarzy i ciała oraz każdego typu cery. 
Z bawełnianym sznurkiem do zawieszania. Biodegradowalna. 
Wymiary (sucha gąbka): 5,6 x 5,6 x 2,5 cm. 

37552   24,90

19,99

1.   Zanurz gąbkę w ciepłej wodzie na 
kilka chwil, aż zmięknie i nieznacznie 
się powiększy.

2.  Delikatnie ściśnij ją w dłoniach, aby 
usunąć nadmiar wody.

3.  Okrężnymi ruchami masuj twarz 
i szyję, koncentrując się na obszarach 
suchych lub podatnych na zaskórniki. 
Omijaj okolice oczu.

4.  Dokładnie wypłucz gąbkę w czystej, ciepłej wodzie 
i powieś, by wyschła.

WSKAZÓWKA: jeśli używasz gąbki z kosmetykiem 
oczyszczającym, po namoczeniu nałóż niewielką ilość 
produktu bezpośrednio na gąbkę i postępuj w ten sam 
sposób, ale nadal omijaj okolice oczu.

Pełna energii, 
promienna, cudowna!

POMAGA USUWAĆ 
MAKIJAŻ

BIODEGRADOWALNAŁAGODNIE OCZYSZCZA 
I ZŁUSZCZA

GŁÓWNY SKŁADNIK

JAK STOSOWAĆ GĄBKĘ KONJAC

 

 

 

Organiczny ekstrakt z moreli 
jest pełen cukrów i kwasów 
owocowych, utrzymujących 
odpowiedni poziom nawilżenia 
oraz wspierających odnowę 
komórkową. Dzięki temu twoja 
cera będzie nawilżona i gładka. 
 
Organiczny ekstrakt z soku 
pomarańczowego jest bogaty 
w witaminę C, jedną z najsilniejszych 
substancji zwiększających 
promienny blask skóry.  
Ma również fantastyczne 
działanie antyoksydacyjne.
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  Dwustronny 
przyrząd do usuwania 
zaskórników
Wymiary: 0,7 x 11,5 cm. 

26825   14,90

7,99 

  Odświeżająca maseczka i scrub 2 w 1 Love 
Nature z organicznym aloesem i wodą kokosową
Maseczka i peeling w wygodnej formie 2 w 1. Zawiera 
organiczny aloes i wodę kokosową. Głęboko oczyszcza 
i złuszcza skórę oraz nawilża ją i nadaje jej promienność. 
Ożywia zmęczoną cerę. Testowana dermatologicznie, 
biodegradowalna formuła bez parabenów i silikonów. 
Do skóry normalnej. Stosuj dwa razy w tygodniu. 
75 ml 199,87/l

34822   24,90

14,99 

  Odświeżający żel 
pod oczy Love Nature 
z organicznym aloesem 
i wodą kokosową
15 ml 1660,00/l

35590   24,90 

  Matujący balsam Love Nature 
z organicznym drzewem
herbacianym i limonką
50 ml 399,80/l

34845   29,90

19,99 

Wmasuj delikatnie w twarz i szyję rano i wieczorem 
po oczyszczaniu i tonizowaniu. Omijaj okolice oczu.

Matuje skórę

  Sztyft korygujący 
Love Nature 
z organicznym drzewem 
herbacianym i limonką
4,5 g 3331,11/kg

34855   27,90

14,99 

REDUKUJE WIDOCZNOŚĆ 
WYPRYSKÓW

Stosuj bezpośrednio na 
wypryski, gdy tylko się pojawią 

lub w razie potrzeby. Omijaj 
okolice oczu.

DO CERY TŁUSTEJW każdym wieku

NA CZARNE 
ZASKÓRNIKI 
Przyłóż końcówkę 
z dziurką 
bezpośrednio 
na zaskórnik,  
delikatnie usuń 
zanieczyszczenia 
i oczyść pory.

NA BIAŁE ZASKÓRNIKI 
Delikatnie dociśnij kółko 
wokół zaskórnika.

W każdym wieku

DO CERY 
NORMALNEJ

Maseczka i scrub 
w jednym!

• Nie zawiera 
alkoholu 
i parabenów

• Biodegradowalna 
formuła 
bez silikonów

• Oczyszcza pory 
i złuszcza

• Odświeżająca 
i chłodząca

• Nadaje uczucie 
jedwabistej 
gładkości
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  34860 Kojąca maseczka 
Love Nature z organicznym 
owsem i jagodami goji 75 ml 
332,00/l 24,90   34858 
Kojący płyn micelarny 
Love Nature z organicznym 
owsem i jagodami goji 
150 ml 186,00/l 27,90   34862 
Odżywczy krem do twarzy 
Love Nature z organicznym 
owsem i jagodami goji 
50 ml 598,00/l 29,90

  31396 Przeciwstarzeniowy 
krem pod oczy Love Nature 
15 ml 1660,00/l 24,90   31394 
Przeciwstarzeniowy krem 
na dzień Love Nature 
z filtrem SPF 10 50 ml 
598,00/l 29,90   31395 
Przeciwstarzeniowy krem 
na noc Love Nature 50 ml 
598,00/l 29,90

  34841 Oczyszczający żel Love Nature 
z organicznym drzewem herbacianym 
i limonką 125 ml 223,20/l 27,90   34843 
Oczyszczający tonik Love Nature 
z organicznym drzewem herbacianym 
i limonką 150 ml 186,00/l 27,90

ORGANICZNA MEKSYKAŃSKA 
LIMONKA 
MATUJĄCA 
Ekstrakt pozyskany z ręcznie zbieranych 
limonek o właściwościach tonizujących 
i matujących. Limonki dojrzewają 
w rejonie pełnego słońca, meksykańskiego 
wybrzeża, więc są najwyższej jakości.

EGZOTYCZNY, AFRYKAŃSKI OLEJEK 
Z DRZEWA HERBACIANEGO  
OCZYSZCZAJĄCY 
Dzięki właściwościom antyseptycznym, 
pomaga usuwać wypryski. Zmniejsza 
utratę wilgoci i poprawia nawilżenie skóry.

30+ DLA WSZYSTKICH 
TYPÓW CERY

W każdym 
wieku

CERA SUCHA

W każdym 
wieku

DO CERY NORMALNEJ

GŁÓWNE SKŁADNIKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nawilżający krem do twarzy 
Love Nature z organicznym 
aloesem i wodą kokosową
50 ml 598,00/l

34821   29,90 
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Błyskawiczne nawilżenie skóry!Δ4

Lekka, nietłusta konsystencja

BEZ GMO

Łatwa pielęgnacja 
dla całej rodziny!

KAŻDY TYP CERY

Odpowiednie do skóry wrażliwej

Z witaminą E i naturalnym 
olejem canola

  Maseczka do twarzy Essentials
10 ml 249,00/l

35765   3,90

2,49 

  Krem do twarzy Essentials
75 ml 133,20/l

42027   19,90

9,99 
  35764 Żel do mycia twarzy Essentials 
150 ml 112,67/l 16,90   35767  Krem do 
twarzy i ciała Essentials 150 ml 172,67/l 25,90

FORMUŁY O POTRÓJNYM 
DZIAŁANIU 
Każda formuła Essentials została 
specjalnie opracowana, by 
działać potrójnie: produkty 
o kremowej formule i balsamy 
nawilżają, odżywiają i chronią, 
a żel do mycia oczyszcza, 
odświeża i chroni. Ciesz się 
wieloma korzyściami w jednym 
kosmetyku i zapewnij swojej 
rodzinie nieskomplikowaną, lecz 
skuteczną pielęgnację.

Znajdź chwilę dla siebie i odpręż się... Ukryj się przed zgiełkiem, 
nałóż maseczkę i pozwól jej upiększać twoją cerę.

Relaks dla ciebie 
i twojej skóry

  Opaska
Materiał: poliester. Wymiary: 24 x 6 cm. 

20574   10,90

7,99 

  42134 Rewitalizująca 
maseczka do twarzy Love 
Nature 24 ml 829,17/l 19,90 

  42135 Antyoksydacyjna 
maseczka do twarzy Love 
Nature 24 ml 829,17/l 19,90

  Oczyszczająca maseczka 
z łopianem Love Nature
Oczyszczająca maseczka 
z ekstraktem z łopianu. Odpowiednia 
do cery tłustej. Testowana 
dermatologicznie. 10 ml 249,00/l

32635   4,90

2,49 

W KAŻDYM WIEKU

Dla wszystkich typów cery

Zapewnia wygodę 
podczas mycia 

twarzy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Odświeżająca 
maseczka 
z ogórkiem 
Love Nature
10 ml 490,00/l

32633   4,90 

  Kojąca 
maseczka 
z owsem 
Love Nature
10 ml 490,00/l

32634   4,90 

KREMOWA 
MASECZKA

ŻELOWA 
MASECZKA

MASECZKI 
W PŁACHCIE

Δ4 Test kliniczny. Krem do twarzy Essentials po pierwszym użyciu. Warstwa 
rogowa naskórka.
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  Krem uniwersalny Tender Care 
z olejkiem z nasion borówki 
Nawilża, zmiękcza oraz chroni suchą, szorstką 
skórę. Znana i lubiana formuła z witaminą E 
i naturalnym woskiem pszczelim została 
wzbogacona olejkiem z nasion borówki. 
Krem pomaga odżywiać skórę oraz ma wspaniały, 
owocowy zapach borówek. 15 ml 666,00/l

33445   25,90

  Krem uniwersalny Tender Care 
z olejkiem z nasion żurawiny
Nawilża, zmiękcza i chroni suchą, szorstką skórę. 
Kultowa formuła z witaminą E i naturalnym 
woskiem pszczelim wzbogacona olejkiem z nasion 
żurawiny. O wspaniałym zapachu owoców 
żurawiny. 15 ml 666,00/l

33446   25,90 9,99

SKÓRKI 
Wmasuj w suche, popękane 

skórki, by je zmiękczyć  
i wygładzić.

ŁOKCIE 
Użyj kremu na skórę łokci,  

by nie pozwolić na jej 
przesuszenie i pękanie.

OCZY 
Odrobina kremu nałożona na 

zewnętrzne kąciki oczu nawilża 
skórę i zmniejsza drobne 

zmarszczki.

STOPY 
Wmasuj krem w suche, szorstkie 

miejsca stóp, by je zmiękczyć.

USTA 
Stosuj krem na usta, by je  

nawilżyć i odżywić, a także 
zapobiec ich łuszczeniu się. 

TENDER CARE 
UWIELBIANY OD 1980
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Kojąca pieszczota 
dla skóry i zmysłów

ŻURAWINA 
Olejek z nasion żurawiny jest 
niezwykle bogaty w niezbędne 
kwasy omega 3 oraz 6, 
zapewnia skórze odpowiednie 
odżywienie, nawilżenie oraz 
ochronę antyoksydacyjną. 

BORÓWKA 
Olejek z nasion borówki zawiera 
mnóstwo antyoksydantów 
i działa jak aktywny składnik 
odżywczy, który pomaga 
pielęgnować, zmiękczać 
i odżywiać skórę oraz usta. 

Odkryj legendarny sekret piękna, uwielbiany i używany przez pokolenia kobiet, 
które dbają o swoją urodę. Delikatny, wielozadaniowy balsam z naturalnym 
woskiem pszczelim chroni usta i suche miejsca na skórze już od ponad 35 lat. 
Krem uniwersalny Tender Care. Pielęgnacja pełna miłości.

 

 

             

  32537 Krem uniwersalny Tender Care z organicznym ekstraktem z miodu 15 ml 
1726,67/l 25,90   33442 Krem uniwersalny Tender Care z olejkiem cynamonowym 
15 ml 1726,67/l 25,90   1276 Krem uniwersalny Tender Care 15 ml 1726,67/l 25,90  

 30861 Krem uniwersalny Tender Care – róża 15 ml 1726,67/l 25,90   34042 Krem 
uniwersalny Tender Care z organicznym olejkiem z pestek granatu 15 ml 1726,67/l 25,90  

 34875 Krem uniwersalny Tender Care z olejkiem z pestek moreli 15 ml 1726,67/l 25,90  

 35807 Ochronny krem uniwersalny Tender Care Let's Celebrate 15 ml 1726,67/l 25,90

EDYCJA 
LIMITOWANA

TENDER CARE 
Z OLEJKIEM  

Z NASION BORÓWKI 
LUB ŻURAWINY 

ZA JEDYNE

JAK STOSOWAĆ TENDER CARE

GŁÓWNE SKŁADNIKI
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DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

Odpowiada na różne potrzeby żywieniowe

49,99

  Wapń pochodzenia morskiego i witamina D
30 tabletek. 29,4 g. 1,67/szt.

31766   69,90

Wyższa biodostępność 
- unikalna kompozycja 

AquaminTM sprawia, 
że wapń jest łatwiej 

wchłaniany 
i wykorzystywany 
przez organizm.

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME 
I POZNAJ WIĘCEJ PRODUKTÓW  
Z TEJ KATEGORII

ZDROWY TRYB ŻYCIA 
Pochodzimy ze Szwecji, więc głęboki 
szacunek dla przyrody jest częścią naszej 
tożsamości. Dlatego formuły naszych 
kosmetyków oraz produktów wellness 
zawierają naturalne i przebadane 
naukowo składniki. Chcemy, by każdego 
dnia twoje życie było zdrowe, aktywne 
i przyjemne.

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE 
NORMY 

EUROPEJSKIE

NATURALNE 
EKSFOLIANTY W
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AQUAMINTM: 
wyjątkowe źródło wapnia 
o wyższej biodostępności, 

pozyskiwane ze zwapniałych 
wodorostów - klinicznie 

udowodniono, że wspiera 
gęstość mineralną kości 

i zdrowie zębów.

WITAMINA D:  
klinicznie udowodniono, 
że ułatwia wchłanianie 

wapnia.

Co zawiera 1 tabletka? 
Wapń: 250 mg (31% ZDS*) 
Witamina D: 5 µg (100% ZDS*) 
Wystarczą tylko 2 tabletki dziennie, 
by pokryć około 60% dziennego 
zapotrzebowania na wapń! 
Wygodna forma tabletek do żucia 
z naturalnym słodzikiem.

Czy wiesz, że nasze ciała zawierają więcej wapnia niż innych 
minerałów? Jednocześnie badania pokazują, że wiele krajów 

nie spełnia zaleceń dietetycznych dotyczących wapnia. 
Wspieraj maksymalną gęstość kości, gdy jesteś młody, i utrzymuj 
ich moc oraz zdrowie wraz z upływem czasu, przyjmując Wapń 

pochodzenia morskiego i witaminę D Wellness by Oriflame.

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

POZYSKANE W ZRÓWNOWAŻONY SPOSÓB 
z dziewiczych wód Islandii.

OCEAN ZDROWIA  
DLA TWOICH KOŚCI

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA
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Czy wiesz, że... 
Niezbędne kwasy tłuszczowe, EPA i DHA nie mogą być 
wytwarzane przez organizm, muszą więc być każdego 

dnia pozyskiwane z pożywienia oraz suplementów. 

Do produkcji suplementu Omega 3 używamy naturalnego oleju 
rybnego o czystości preparatów farmaceutycznych, który posiada 
certyfikat zrównoważonych zasobów stowarzyszenia Friend of the 
Sea - niezależnej organizacji, której misją jest ochrona środowiska 

wodnego przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonych 
zasobów rybnych.

59,99

W przeciwieństwie do 
wielu dostępnych na 
rynku suplementów, 

nasze kapsułki Omega 3 
nie zawierają żelatyny 
wołowej i wieprzowej, 

lecz wyłącznie 
żelatynę rybną.

Przyjmuj Omega 3 codziennie, aby:
• zapewniać organizmowi niezbędne kwasy 

tłuszczowe, ważne dla funkcjonowania serca, 
mózgu, stawów, skóry, oczu oraz układu 

krwionośnego i odpornościowego 
• zmniejszyć stan zapalny i ryzyko chorób serca

Złocista kapsułka, bogata w składniki 
odżywcze pozyskiwane z poławianych 

w naturalnym środowisku ryb W
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ZESKANUJ STRONĘ 
I DOWIEDZ SIĘ, 

JAK PREZENTOWAĆ 
ZALETY PRODUKTU 

SWOIM 
PRZYJACIOŁOM

  Omega 3
60 kapsułek. 41,6 g. 1442,76/kg

29705   79,90
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* Ilości różnią się nieznacznie 
w zależności od smaku

TWÓJ KOKTAJL 
ZAWIERA*:
ENERGIA:  
70 kcal w porcji

BIAŁKO:  
6,8-7,0 g w porcji

TŁUSZCZ:  
1,5-1,7 g w porcji

WĘGLOWODANY: 
6,1-6,4 g w porcji

CUKIER:  
tylko 3,5-3,8 g w porcji 

BŁONNIK:  
1,6-1,8 g w porcji

  Koktajl Natural Balance 
o smaku czekoladowym
21 porcji. 378 g. 372,75/kg

29691

  Koktajl Natural Balance  
o smaku waniliowym
21 porcji. 378 g. 372,75/kg

29690

  Koktajl Natural Balance 
o smaku truskawkowym
21 porcji. 378 g. 372,75/kg

29689

KAŻDY ZA
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*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

Czy wiesz, że... 
Co czwarte opakowanie 
Koktajlu Natural Balance za 

1 zł!*

 

 

 

21 dni większej wartości 
odżywczej twojej diety!

 

SMAK 
CZEKOLADOWY

SMAK 
WANILIOWY

SMAK 
TRUSKAWKOWY

Czy wiesz, że... 
Jeśli wymieszasz koktajl z mlekiem lub napojem 

sojowym, możesz zwiększyć ogólną zawartość białka, 
węglowodanów i kalorii. To zarówno świetny zastrzyk 

dodatkowego "paliwa" przed treningiem, jak i po 
treningu, by pomóc mięśniom w regeneracji!  Jedna 

porcja koktajlu Natural Balance to zaledwie 70 kalorii. 140,90

PORCJI
21BEZ 

GMO
NIE 

ZAWIERA 
GLUTENU
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NOWOŚĆ!

  28241 Multiwitaminy i minerały WellnessKids – suplement diety 21 tabletek x 1,1 g. 2030,78/kg 46,90   29695 Zupa szparagowa 
Natural Balance 21 porcji. 420 g. 335,48/kg 140,90   29694 Zupa pomidorowa z bazylią Natural Balance 21 porcji. 420 g. 335,48/kg 140,90  

 36169 Koktajl proteinowy 378 g. 372,75/kg 140,90   25479 Szejker z miarką Pojemność: 250 ml. 14,90   29696 WellnessPack dla kobiet 
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 1992,50/kg 132,90   29697 WellnessPack dla mężczyzn 21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 1992,50/kg 132,90
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* O szczegóły zapytaj  
swojego Konsultanta

•  Dzięki silnym 
właściwościom 
przeciwutleniającym 
zwalcza negatywne 
skutki działania 
wolnych rodników

•  Zawiera witaminy C 
i E, które pomagają 
chronić komórki 
przed stresem 
oksydacyjnym.

Do 100% zalecanej 
przez UE dziennej 
dawki 12 witamin 

i 10 minerałów, 
dostosowanej do 

potrzeb kobiet 
i mężczyzn.

Zawiera cynk, 
selen, żelazo, 
witaminę C, 
aminokwasy 
i ekstrakty 
roślinne, dzięki 
którym włosy 
i paznokcie 
lśnią zdrowiem.

  Astaksantyna i ekstrakt 
z borówek
Na 1 miesiąc stosowania. 4299,45/kg

29688   93,90 

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

29704   76,90 

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

29703   76,90 

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

29706   89,90 

Suplementy premium, zapewniające 
istotne korzyści dla zdrowia

Napój z błonnikiem 
prebiotycznym Wellness 
jest zarejestrowany w Vegan 
Society, niemodyfikowany 
genetycznie, bezglutenowy 
oraz nie zawiera konserwantów, 
sztucznych barwników, 
aromatów i słodzików.

Dbaj o florę bakteryjną 
jelit - będziesz zdrowszy!

Czy wiesz, że... 
Co czwarte opakowanie WellnessKids, zupy Natural Balance, Koktajlu proteinowego lub WellnessPack za 

1 zł!*

 

   

 

 

 
 

 

 

   

  Napój z błonnikiem 
prebiotycznym
150 g 399,93/kg

31750 59,99

Czy wiesz, że w jelitach 
bytują biliony dobrych 
i złych drobnoustrojów? 
Mają one moc 
wpływania na twoje 
ogólne zdrowie, nie 
tylko układ trawienny. 
Są małe, ale potężne! 
 
Dlatego tak ważne jest, 
aby dbać o dobre 
bakterie, zapewniając 
im to, czego potrzebują, 
czyli błonnik prebiotyczny. 
Niestety, dieta 
większości z nas 
nie dostarcza 
wystarczającej ilości 
błonnika. Napój 
z błonnikiem 
prebiotycznym Wellness 
to niezwykle łatwy 
sposób na dbanie 
o dobre bakterie, 
których obecność 
w układzie pokarmowym 
jest niezwykle istotna 
dla naszej kondycji. 
 

Jak stosować? 
Wymieszaj 1 porcję 5 g (1 łyżeczka - 5 g) z 250 ml 
płynu lub dodaj do jedzenia i popij danie szklanką 
wody.Napój z błonnikiem prebiotycznym Wellness 
został opracowany jako uzupełnienie zróżnicowanej 
i dobrze zbilansowanej diety.

BEZ 
GMO

NIE 
ZAWIERA 
GLUTENU
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WYBIERZ PRODUKTY:

  Zestaw WellnessLife+ Sylwetka  
dla kobiet 

28489
  Zestaw WellnessLife+ Sylwetka  
dla mężczyzn 

28491

+ + =

WellnessPack dla kobiet 
lub WellnessPack 

dla mężczyzn

Pudełko i szejker 
Wellness w pierwszym 

zestawie

Koktajl o smaku waniliowym 
oraz zupa szparagowa 

Natural Balance

414,70

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

Czy wiesz, że... 
Co czwarty zestaw za

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

29697

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

29696

  Zupa szparagowa Natural Balance
21 porcji. 420 g. 

29695

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

29690
  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479

1.

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

Czy wiesz, że... 
Co czwarty zestaw za

+ + =

Koktajl Natural 
Balance 
o smaku 

waniliowym

WellnessPack dla kobiet 
lub WellnessPack 

dla mężczyzn

Pudełko i szejker 
Wellness w pierwszym 

zestawie

  Zestaw WellnessLife+ Zdrowie 
dla kobiet

28487
  Zestaw WellnessLife+ Zdrowie 
dla mężczyzn

28488

273,80

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

29696

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

29697

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

29690

  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479

WYBIERZ PRODUKTY:

Redukcja niedoborów składników 
odżywczych i zachowanie doskonałego 

zdrowia - bez wysiłku!
Zapewnienie swojemu ciału porcji niezbędnych 

składników odżywczych: białka i błonnika.

TWOJE POTRZEBY: TWOJE POTRZEBY:

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

Wybierz WellnessPack dla 
kobiet lub dla mężczyzn.

WSPIERAJ ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE ZWIĘKSZ SPOŻYCIE BIAŁKA I BŁONNIKA

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Szampon do włosów Eleo
200 ml 174,50/l

31609   34,90 
  Maska do włosów Eleo
125 ml 399,20/l

38413   49,90 

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

31614   54,90

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

38949   54,90

34,99

Nałóż 2-3 krople na suche lub 
wilgotne włosy, zwracając 
szczególną uwagę na miejsca 
od połowy długości po 
końcówki. Ponawiaj aplikację, 
gdy to konieczne - na suche 
włosy. Nie spłukuj.

*Test konsumencki w grupie 80 kobiet

•  Głęboko odżywia włosy
•  Odnawia i wzmacnia je 

od wewnątrz
•  Wygładza powierzchnię 

włosów, zapewniając im 
zdrowy wygląd

Nanieś nieco olejku na 
wewnętrzną stronę dłoni 
- ilość olejku uzyskana 
z dwóch przyciśnięć pompki 
buteleczki będzie idealna 
dla włosów średniej 
długości. Wyciśnij 
odpowiednio więcej lub 
mniej olejku, jeśli masz 
dłuższe lub krótsze włosy. 
Rozprowadź olejek 
w dłoniach, a następnie 
wetrzyj go w suche lub 
zwilżone włosy. Nie spłukuj.  

NOWOŚĆ!
• Odnawia kruche, osłabione 

włosy oraz przywraca im siłę, 
miękkość i blask*

• Lekka, nietłusta formuła*
• Z olejkiem tamanu, zatrzymuje 

wilgoć we włosach i wzmacnia je

  Odżywka do włosów Eleo
150 ml 232,67/l

38412   34,90 

MONITORING 
EKOETYCZNY

POCZUJ SIĘ CUDOWNIE 
Uważamy, że dobre samopoczucie jest 
tak samo ważne, jak wygląd. W naszym 
katalogu znajdziesz bogaty wachlarz 
kosmetyków do pielęgnacji ciała - wspaniale 
pachnące, przyjemne w stosowaniu 
formuły z inspirowanymi naturą składnikami, 
które zadowolą twoje ciało i zmysły. 
Wszystko po to, aby zmienić codzienną 
rutynę w rozkoszny rytuał piękna.
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ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

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

KAŻDY OLEJEK ZA

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

 

 

 
 

 

Pokochaj 
swoje włosy 
na nowo!
PRZYWRÓĆ WŁOSOM SIŁĘ!

IDEALNY DO WŁOSÓW 
FARBOWANYCH
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  Termoochronny 
spray HairX 
Style Smart
150 ml 133,27/l

34914   29,90   
19,99 

  Mus do stylizacji 
włosów HairX 
Style Smart
200 ml 99,95/l

34938   29,90   
19,99 

  Szczotka 
modelująca 3D
Wymiary: 22 x 10 cm. 
Materiał: PP, ABS. 

30647   29,90   
19,99 

  Okrągła szczotka 
do włosów - duża
Wymiary: 22 x 8,8 cm. 
Materiał: ABD, nylon. 

30609   29,90   
19,99 
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  Odżywczy szampon do 
włosów HairX Advanced 
Care Ultimate Repair
250 ml 79,96/l

32875   29,90

19,99 

  Odżywcza maska do 
włosów HairX Advanced 
Care Ultimate Repair
200 ml 124,95/l

32881   34,90

24,99 

  Szampon do włosów 
farbowanych HairX 
Advanced Care 
Colour Reviver
250 ml 79,96/l

32883   29,90

19,99 

  Pielęgnacyjna maska 
do włosów farbowanych 
HairX Advanced Care 
Colour Reviver
200 ml 124,95/l

32887   34,90

24,99 

  Szampon dodający 
włosom objętości HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
250 ml 79,96/l

32888   29,90

19,99 

Szczotka 
modelująca 3D 
łatwa stylizacja 
loków  
i objętości

Okrągła szczotka do 
włosów - duża 

podkręcanie lub 
prostowanie, suszenie 

średnich i długich 
włosów

Zwalcza 7 oznak 
uszkodzenia włosów

Bardziej intensywny 
i lśniący kolor 
na dłużej

Nadaj włosom 
superobjętość 

i sprężystość

Wiedza, innowacyjność i efekt 
- wspomagane przez naturę.

Kompleks fitoskładników 
Fitoskładniki pozyskane 
z oleju z nasion soi 
i krokosza są mieszanką 
białek i lipidów, 
podobnych do tych 
występujących naturalnie 
we włosach. Naśladują 
naturę, by chronić, 
odżywiać i regenerować 
włosy od środka, 
zapewniając im 
zdrowy wygląd.

JAK TO DZIAŁA?

 

 

 

 

 

   

 

 

Twoja fryzura, twój styl
Stylowa fryzura nie musi być efektem wielogodzinnych zabiegów w salonie.  
Dzięki naszym akcesoriom i produktom do stylizacji HairX możesz w domu, 

dosłownie w ciągu kilku minut, stworzyć fantastyczne stylizacje włosów.
Każda z serii HairX Advanced Care została stworzona, by odpowiadać na 
określone potrzeby włosów, takie jak zwiększenie objętości, ochrona koloru czy 
regeneracja. Znajdź idealną linię dla siebie!

Raz w tygodniu zamiast 
odżywki zastosuj maskę. 
Nakładaj ją obficie na 
wilgotne włosy, omijając 
ich nasadę. Delikatnie 
wmasuj, odczekaj 
5 minut i spłucz.

Colour Reviver 
zawiera system Colour 
Reflection, który odbija 
światło, by zwiększyć 
blask koloru oraz filtry UV, 
chroniące przed 
promieniami słonecznymi 
i wolnymi rodnikami.

SPOSÓB UŻYCIA

Mus do stylizacji 
zapewnia 
mocne, 
24-godzinne 
utrwalenie bez 
sklejania włosów

Termoochronny spray 
chroni włosy przed 

uszkodzeniem
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  Olejek na gorąco z pszenicą 
i kokosem do włosów suchych 
Love Nature
Nietłusty olejek, który intensywnie nawilża, 
a także pomaga walczyć z przesuszeniem 
włosów oraz zapobiegać ich uszkodzeniom. 
Nie zawiera silikonów. 15 ml 266,00/l

32620   9,90
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3.  Pozostaw na włosach przez 
1 minutę, następnie spłucz.

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

2.  Przełam zamknięcie, 
zawartość wmasuj 
w wilgotne włosy. 3,99

Proteiny pszenicy zawierają 
peptydy, które tworzą ochronny 
film na powierzchni włosów. 
 
Olej kokosowy ma 
rewelacyjne właściwości 
kondycjonujące i sprawia, 
że włosy są mocniejsze oraz 
bardziej miękkie i lśniące.

PRZYWRÓĆ 
WŁOSOM 
ODPOWIEDNIE 
NAWILŻENIE
Nietłusty kosmetyk, który 
intensywnie nawilża włosy

Stosujesz produkty do pielęgnacji 
włosów Love Nature? Zatem... 
uśmiechnij się! Kosmetyki te nie 

tylko doskonale działają i pięknie 
pachną. Nie zawierają silikonu i są 
biodegradowalne, a to oznacza, 
że   nie wywierają negatywnego 

wpływu na środowisko wodne i są 
lepsze dla twoich włosów!

Wybierz szampon, który odpowie na 
wszystkie potrzeby twoich włosów!
Bez względu na to, czy twoje włosy są suche, tłuste 
czy cienkie, mamy szampony spełniające ich 
wysokie wymagania. Formuły nie tylko pięknie 
pachną, ale też doskonale działają!

 

 
 

 

 

 

  Szampon z pszenicą i olejem 
kokosowym do włosów suchych 
Love Nature
250 ml 59,96/l

32618   19,90

  Szampon 2 w 1 z olejkiem 
z awokado i rumiankiem do 
wszystkich rodzajów włosów 
Love Nature
250 ml 59,96/l

32624   24,90

  Szampon z pokrzywą 
i cytryną do włosów 
przetłuszczających się 
Love Nature
250 ml 59,96/l

32625   19,90

  Szampon z zieloną herbatą 
i liczi do włosów cienkich 
Love Nature
250 ml 59,96/l

34095   19,90

  Szampon 2 w 1 z jabłkiem 
i bambusem do włosów cienkich 
Love Nature
250 ml 59,96/l

34097   24,90

Kup 1 za 14,99, kup 2 za 9,99 każdy

GŁÓWNE SKŁADNIKI

JAK UŻYWAĆ

Dodaje objętości 
cienkim włosom

Zmiękcza 
i intensywnie 

odżywia

Kremowa formuła  
2 w 1 wzmacnia 

osłabione włosy

Pomaga zwalczać 
przesuszenie 
i uszkodzenia

Usuwa nadmiar 
sebum, aby 

wydłużyć czas do 
kolejnego mycia
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  Złuszczający żel pod prysznic 
z truskawką i limonką Love Nature
500 ml 49,98/l

34817   37,90

24,99 

  Mydło do rąk w płynie 
Love Nature Fruit Infusion
300 ml 43,30/l

34842   19,90

12,99 

  Złuszczający żel pod prysznic 
z miętą i maliną Love Nature
500 ml 49,98/l

33330   37,90

24,99 

  Żel pod prysznic z wodą kokosową 
i melonem Love Nature
Dodający wigoru żel pod prysznic z naturalną wodą 
kokosową i melonem. Smakowicie pachnie i tworzy 
lekką, kremową piankę. Nadaje skórze miękkość 
i gładkość. W pełni biodegradowalna formuła. 
500 ml 45,98/l

35947   34,90

22,99

Podaruj swojej skórze 
orzeźwiający dotyk... 

Seria Love Nature 
z naturalną wodą kokosową 
i melonem sprawi, że   kąpiel 

będzie prawdziwą 
przyjemnością, która 

dodaje wigoru, odświeża 
i pięknie pachnie.

ŚWIEŻOŚĆ 
W ROZMIARZE XXL!

Love Nature działa nie tylko 
na korzyść twojej urody 

- formuły produktów 
oczyszczających są 

biodegradowalne, więc nie 
wywierają negatywnego 

wpływu na środowisko 
wodne.

Pobudzające WODA KOKOSOWA 
I MELON

NOWOŚĆ!
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Rozpieszczaj 
zmysły. 

Naturalnie!
Dzięki produktom Love Nature 

możesz zmienić codzienne 
zabiegi pielęgnacyjne 
w relaksujące rytuały.

500 ml

 

  Myjka luffa
100% luffa. Wymiary: 10 x 6 cm. 

41543

EDYCJA 
LIMITOWANA

9,99

  Kremowy żel pod prysznic 
z olejkiem sezamowym i magnolią 
Love Nature
250 ml 51,96/l

34830   19,90

12,99 

 

 

 

 
 

Odświeżająca 
skórę formuła 
z ekstraktami 
z grejpfruta, 
jabłka i kiwi

Nawilża 
i chroni skórę, 

dzięki zawartości 
olejku sezamowego 

i magnolii



!
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  Krem do rąk Radiant Rose
75 ml 106,53/l

35438   16,90

7,99 

  Woda kolońska Radiant Rose
400 ml 74,98/l

35436   39,90

29,99   Mydełko Bright Petals
Delikatne mydełko w kształcie kwiatu, które 
oczyszcza i zmiękcza skórę oraz nadaje jej radosny 
i świeży zapach bukietu wiosennych kwiatów. 
75 g 66,53/kg

35849   6,90

4,99 

  Krem do rąk Bright Petals
Ciesz się świeżym, radosnym aromatem bukietu 
wiosennych kwiatów - każdego dnia! Głęboko 
nawilżający, odżywczy krem do rąk nadaje dłoniom 
piękny zapach, miękkość i gładkość. 75 ml 106,53/l

35848   16,90

7,99 

  Kremowy żel pod prysznic Bright Petals
Kremowa formuła o radosnym i świeżym, 
kwiatowym zapachu. Rewitalizuje skórę i nadaje 
jej miękkość. Nie zawiera mydła, zbalansowane 
pH. Łagodny, może być stosowany codziennie. 
250 ml 51,96/l

35847   16,90

12,99 

Delikatne nuty wody 
różanej zamknięte 

w  pięknie 
zaprojektowanych, 

różowo-złotych 
opakowaniach.

Rozkoszna delikatność róż

EDYCJA 
LIMITOWANA
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Zachwycająca 
mieszanka radosnego 
aromatu arbuza,  
jabłka, płatków jaśminu 
i eleganckiego piżma, 
która kwitnie czystą 
i pełną wdzięczności 
miłością.

EDYCJA 
LIMITOWANA

GŁÓWNY SKŁADNIK

Bukiet pełen miłości

  Żel pod prysznic 
Discover Costa Rican 
Explorer
750 ml 26,65/l

34497   34,90

19,99 

  Mydełko Discover 
Kamchatka Wilderness
90 g 44,33/kg

34466   6,90

3,99 

  Żel pod prysznic 
Discover Kamchatka 
Wilderness
400 ml 32,48/l

34495   21,90

12,99 

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

34462   6,90

3,99 

PRYSZNIC EGZOTYCZNYCH 
AROMATÓW

Lekki i świeży zapach róży przywołuje nastrój długich, 
letnich wieczorów. Urok tych chwil będzie towarzyszył ci 

każdego dnia, dzięki naszej kolekcji Radiant Rose.

Lekko spryskaj wodą 
kolońską miejsca, 
w których krew pulsuje 
tuż pod skórą i ciesz się 
aromatem wody różanej 
przez cały dzień.

SPOSÓB UŻYCIA
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  Złuszczająca 
rękawica
Rozmiar uniwersalny: 
18,5 x 16 cm. 

28021   9,90

6,99 

  Nawilżający krem do 
rąk Milk & Honey Gold
75 ml 106,53/l

31606   19,90

7,99 

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

31604   9,90

5,99 

  Wygładzający scrub do 
rąk Milk & Honey Gold
75 ml 106,53/l

33447   19,90

7,99 

  Olejek pod 
prysznic Swedish 
Spa Gentle Ripples
200 ml 149,95/l

34020   49,90

29,99 

  Pianka pod prysznic 
Swedish Spa Ocean 
Foam
200 ml 149,95/l

34023   39,90

29,99 

  Relaksujący olejek do 
kąpieli Swedish Spa 
Tranquil Drops
200 ml 149,95/l

34019   49,90

29,99 

ROZKOSZUJ SIĘ RELAKSUJĄCYMI 
FORMUŁAMI SWEDISH SPA

Swedish Spa ma wyjątkowy zapach o udowodnionym naukowo działaniu głęboko 
odprężającym ciało i umysł. Wodno-kwiatowy akord z subtelnymi morskimi tonami nadaje 
kompozycji słoneczny, kobiecy i uspokajający charakter. Jest jak delikatna morska bryza...
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SPOSÓB UŻYCIA

Produkty zawierają ekstrakty 
z alg morskich, między innymi 
Corallina Officinalis i Alaria 
Esculenta. Są one bogate 
w cukry, minerały i inne 
odżywcze związki, znane 
ze względu na właściwości 
przeciwutleniające, 
nawilżające i rewitalizujące.

LUKSUSOWA PIELĘGNACJA 
DLA TWOICH RĄK

GŁÓWNY SKŁADNIK

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

31601   34,90 

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

31602   39,90 

  Zmiękczające mydło 
do rąk w płynie  
Milk & Honey Gold
300 ml 83,00/l

31603   24,90 

  Odżywczy krem na dzień 
Milk & Honey Gold
50 ml 758,00/l

32542   37,90 

  Odżywczy krem na noc 
Milk & Honey Gold
50 ml 758,00/l

32543   37,90 

  Złuszczające mydełko do 
masażu Swedish Spa 
Smooth Rocks
100 g 149,00/kg

34021   14,90 

  Solny peeling do ciała 
Swedish Spa Salt Crystals
200 ml 249,50/l

34022   49,90 

  Olejek do ciała Swedish 
Spa Mirror Ocean
100 ml 399,00/l

34024   39,90 

  Masło do ciała Swedish Spa 
Whipped Waves
200 ml 199,50/l

34025   39,90 

  Maseczka do rąk Swedish 
Spa Soft Tide
75 ml 265,33/l

34730   19,90 

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

35957   24,90 

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

35958   24,90 

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

35959   29,90 O
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WYGŁADZAJĄCY 
SCRUB DO RĄK
Wmasuj w skórę dłoni 
oraz skórki wokół 
paznokci. Spłucz, 
a następnie zastosuj 
swój ulubiony krem 
do rąk.



ORRIS 
& SAGE
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Elegancka mieszanka majestatycznego irysa 
i uspokajającej szałwii to idealna kompozycja, 

która pieści skórę i zmysły. Piękny, subtelnie kwiatowy 
zapach oraz bogate, nawilżające formuły kolekcji 
Essense & Co. z irysem i szałwią wniosą odrobinę 

luksusu do twojego domu.
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NOWOŚĆ!

   Żel do mycia rąk i ciała Irys i Szałwia 
Essense&Co.
300 ml 83,30/l

35830   34,90

24,99 

  Balsam do rąk i ciała Irys i Szałwia 
Essense&Co.
300 ml 99,97/l

35831   39,90

29,99 

  Mydło Irys i Szałwia Essense&Co.
75 g 93,20/kg

35832   9,90

6,99 

•  Nawilżająca formuła z naturalnymi 
ol ejkami eterycznymiΔ

• Nadaje skórze subtelny zapachΔ

•  Testowany dermatologicznie, 
zbalansowane pH

•  Z naturalnym irysem i szałwią, 
które rewitalizują skóręΔ 

∆Informacje o składnikach

Pozyskiwany z pięknego, 
majestatycznego kwiatu 
irysa ekstrakt działa 
pobudzająco 
i rewitalizująco na skórę.

WYPRÓBUJ!
Potrzyj produkt  

i poznaj zapach!

•  Formuły wzbogacone 
naturalnymi olejkami 
eterycznymi

•  Nadają skórze delikatny 
zapach

•  Testowane dermatologicznie

 

 

 

Olejek eteryczny z szałwii 
jest silnym antyoksydantem, 
znanym ze swoich 
właściwości 
uspokajających 
i kojących. Olejek 
eteryczny z szałwii 
odpręża ciało i umysł.

Dotyk luksusu 

GŁÓWNY SKŁADNIK

•  Oczyszcza skórę, zawiera naturalne 
olejki eteryczneΔ

•  Nawilża skórę*
•  Nadaje skórze delikatny zapachΔ

•  Testowany dermatologicznie, 
zbalansowane pH

•  Z naturalnym irysem i szałwią, 
które rewitalizują skóręΔ

∆Informacje o składnikach
*Testy konsumenckie z udziałem 76 kobiet
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  Odżywczy krem do rąk 
z olejkiem kokosowym
Odżywczy krem do rąk z bogatym 
w niezbędne nienasycone kwasy 
tłuszczowe i witaminy olejkiem 
kokosowym. Pomaga zatrzymać wilgoć 
w skórze, łatwo się wchłania, przywraca 
dłoniom miękkość oraz nadaje im świeży, 
kokosowy zapach. Idealny do torebki! 
75 ml 106,53/l

35846   16,90
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Olej kokosowy od wieków 
znany jest ze swoich 
właściwości 
pielęgnacyjnych. 
Jest również bogaty 
w niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe 
i witaminy, które działają 
odżywczo i nawilżająco 
na skórę.

Nałóż odrobinę kremu 
na dłonie i wmasuj 
równomiernie. Stosuj 
codziennie lub zawsze, 
gdy poczujesz, że skóra 
rąk jest sucha.

GŁÓWNY SKŁADNIK

GŁÓWNY SKŁADNIK

Tropikalna 
uczta dla 
twoich dłoni

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

34065   16,90 

  Nawilżająca maska do stóp 
na noc Feet Up Comfort
Intensywnie nawilżający krem do 
stóp, przeznaczony do stosowania 
na noc. Zawiera naturalne ekstrakty 
z awokado i aloesu. Zmiękcza nawet 
wyjątkowo twardy naskórek i pomaga 
koić zmęczone stopy. 150 ml 199,33/l

34935   29,90 

Nakładaj krem na czystą 
skórę - delikatnie wmasuj 
w dłonie, od czubków 
palców po nadgarstki. 
Ponawiaj aplikację tak 
często, jak to konieczne.

KREM DO RĄK

JAK UŻYWAĆ

JAK UŻYWAĆ

Piękna od stóp 
do głów

Wejdź do spokojnego świata, 
w którym twoje dłonie i stopy 
odzyskają piękno oraz 
będą doskonale miękkie 
i nawilżone. Dniem i nocą.

KREM DO STÓP
Stosuj wieczorem 
- dokładnie wmasuj 
w czyste stopy. Pozwól 
formule się całkowicie 
wchłonąc, zanim 
wstaniesz.

Bogaty w ochronne 
antyoksydanty i kwasy 
tłuszczowe olejek 
z awokado ma wyjątkowe 
właściwości regenerujące 
oraz pomaga nawilżać 
i zmiękczać skórę.

7,99

ZESTAW 
2 PRODUKTÓW 

Krem do rąk 
+ Krem do stóp 

za jedyne 

14,99 
KOD ZESTAWU: 623078
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  Spray do stóp 
z mango  
i żeń-szeniem 
Feet Up Mango 
Infusion
150 ml 99,93/l

36192   24,90

14,99 

  Pumeks Comfort
Delikatnie usuwa suchy, szorstki naskórek, dzięki 
czemu stopy odzyskują miękkość. Wykonany 
z trwałego, sztucznego pumeksu. Wygodny 
w użytkowaniu, owalny kształt. Wymiary: 
97 x 57 x 30 mm. Materiał: TPR, poliester. 

37558   17,90

9,99 

  Odświeżający krem 
do stóp Feet Up 
Comfort
75 ml 133,20/l

32644   19,90

9,99 

EDYCJA 
LIMITOWANA
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Odświeża i nawilża 
przez cały dzień, zawiera 
olejek eukaliptusowy 
i masło shea. 

LETNIA 
ŚWIEŻOŚĆ STÓP 
Zapach 
soczystego mango

Rozkoszna 
świeżość 
i gładkość

Letnia 
odsłona stóp

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

33144   27,90

14,99 

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

33147   27,90

14,99 

NOWOŚĆ! NOWOŚĆ!

JAK DŁUGO POWINIEN DZIAŁAĆ?

◊Udowodnione klinicznie

Activelle zapewnia ochronę, na której możesz 
polegać przez 48 lub 72 godziny◊.

TECHNOLOGIA KAPSUŁEK Z ZAPACHEM

ACTIBOOST  
to technologia, w której 

kapsułki zapachu są 
aktywowane ruchem ciała. 
Innowacyjne mikrokapsułki: 

olejek zapachowy zamknięty 
został w specjalnej powłoce.

ZAPACH AKTYWOWANY 
RUCHEM 

Tarcie wywołane ruchem 
kruszy powłokę. Mikrokapsułki 

ActiBoost otwierają się, 
zapewniając ci świeży zapach.

Gotowa na wszystko

DODO

48 
GODZIN

KONTROLI NAD 
NIEPRZYJEMNYM 

ZAPACHEM◊

72 
GODZIN

KONTROLI NAD 
NIEPRZYJEMNYM 

ZAPACHEM◊

Do 72h ochrony
Do 48h ochrony + pielęgnacja 

skóry pod pachami

JAK TO DZIAŁA?

Zapewnia 
natychmiastowy 
efekt chłodzący oraz 
odświeżający, dzięki 
odżywczemu mango 
i dodającemu energii 
żeń-szeniowi.

   

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA

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

Gładko. Miękko. Przyjaźnie dla natury.
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  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
do stóp Feet Up 
Advanced 36h
150 ml 133,27/l

33034   32,90

19,99 

36-GODZINNA 
kontrola antyperspiracyjna∆

SZYBKOSCHNĄCA FORMUŁA

Stosuj na oczyszczoną 
skórę, rano lub zawsze, 
gdy tego potrzebujesz. 
Spryskaj całe stopy, także 
miejsca między palcami. 
Produktu możesz też 
używać do wnętrza butów.

POMAGA KONTROLOWAĆ 
POCENIE I NIEPRZYJEMNY 
ZAPACH
∆Test kliniczny

  Pilnik do stóp 
Advanced
Wymiary: 23 x 6,5 cm. 

27637   19,90 

SPOSÓB UŻYCIA

  Spray przeciw 
otarciom Feet Up 
Advanced
100 ml 199,90/l

33035   29,90

19,99 
Przy zakupie dowolnego sprayu do stóp pilnik  Advanced 
GRATIS

Pełna pielęgnacja  
u twoich stóp!

* Test konsumencki z udziałem 
80 osób noszących buty 
z odkrytymi palcami lub 
inne buty bez skarpet  

U 8 NA 10 OSÓB 
CHRONI SKÓRĘ PRZED 
POWSTAWANIEM 
OTARĆ*

Spryskaj równomiernie całe 
stopy, nie zapominając 
o palcach.

SPOSÓB UŻYCIA

  Poduszki 
ochronne
Wymiary: 9,4 x 6,5 cm.  

28741   14,90   
9,99 

  Intensywnie 
nawilżający balsam 
do stóp Feet Up 
Advanced
50 ml 399,80/l

34016   29,90

19,99 

  Serum do stóp Feet Up 
Advanced Rapid Repair
30 ml 499,67/l

35835   24,90

14,99 

KWAS 
HIALURONOWY 
to substancja, która 
niezwykle intensywnie 
nawilża skórę. 
Ma zdolność 
zatrzymywania do 
1000 razy więcej 
wody niż sama waży, 
pomagając zmiękczać 
skórę, wzmacniać jej 
barierę ochronną oraz 
zapewniając trwałe 
nawilżenie.

Wybierz rozwiązania bazujące 
na zaawansowanych 
technologiach

Z olejkiem z drzewa 
herbacianego, który 
zapewnia stopom 
i paznokciom świeżość 
i uczucie czystości*

Z witaminą E, która 
rewitalizuje i odżywia 
paznokcie*
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Redukuje modzele oraz twardą 
skórę na stopach w zaledwie 
1 tydzień!*

Stosuj obficie na skórę, 
najlepiej dwa razy 
dziennie.

Kwas salicylowy 
"rozpuszcza" wiązania 
między martwymi 
komórkami naskórka, 
usuwając twardą, 
szorstką i zrogowaciałą 
skórę.

Formuła z kompleksem 
Mineral4E - miedź, cynk, 
magnez i żelazo - dla 
ochrony i regeneracji skóry.

Zmniejszają ból stóp i dyskomfort 
podczas noszenia różnego rodzaju 
obuwia - także sandałów czy botków.

SPOSÓB UŻYCIA

PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

IA
ŁA

 

 

   

 

 

NOWOŚĆ!
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Gładka, miękka 
i pozbawiona 
włosków skóra 
twarzy aż do 
4 tygodni*

Jedwabiście 
gładkie, 
pozbawione 
włosów nogi 
i miękka skóra 
nawet do 
4 tygodni*

Nawilżona, 
jedwabiście 
gładka skóra, 
bez skaleczeń!

• Z olejkiem z wiesiołka 
o działaniu odżywczym 
i wygładzającym

• Potrójne, 
ruchome ostrze

• Usuwa nawet krótkie 
(2-3 mm) włoski! 

• Przy regularnym 
stosowaniu sprawia, że 
odrastających włosków 
jest mniej oraz są one 
cieńsze

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

29321   19,90   12,99 

  Żel do golenia 
Silk Beauty
150 ml 86,60/l

32601   19,90   12,99 

  Paski z woskiem do depilacji twarzy 
Silk Beauty
Zawiera 10 dwustronnych pasków do depilacji, 
4 chusteczki łagodzące oraz instrukcję. 0,90/szt.

32599   29,90   17,99 

  Paski z woskiem do depilacji 
Silk Beauty
Zawiera 8 dwustronnych pasków 
do depilacji, 2 chusteczki łagodzące 
oraz instrukcję. 1,25/szt.

32598   34,90   19,99 

Wybierz rozwiązania stworzone 
z myślą o twojej doskonałości

 

 

 

 

 

*Test konsumencki

Skóra bez włosków i podrażnień. 
W domowym zaciszu!

SPOSÓB UŻYCIA

Delikatnie przyciśnij 
metalową sprężynę 
w miejscu, które 
chcesz wydepilować. 
Przesuwaj ją po 
niechcianych włoskach, 
aż osiągniesz efekt 
gładkiej skóry. 
Omijaj okolice oczu.

NOWOŚĆ!
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Delikatne i skuteczne zarazem 
narzędzie do depilacji, które szybko 

usuwa niechciane włosy razem 
z cebulką, bez podrażniania skóry. 

Metalowa sprężyna z łatwością 
chwyta i wyciąga cienkie włoski 

z miejsc nad górną wargą, brody, 
policzków i szyi w prosty, naturalny 

i bezpieczny sposób. Niewielkie, 
wygodne wymiary.

  Depilator do twarzy
Delikatne i skuteczne zarazem narzędzie 
do depilacji, które szybko usuwa niechciane 
włosy razem z cebulką, bez podrażniania 
skóry. Niewielkie, wygodne wymiary. 
Wymiary: ok. 10,5 x 5 cm. Stal nierdzewna 
i plastik. 

38495   19,90

14,99 

Zestaw 
3 maszynek 
do golenia
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Wybierz rozwiązania,  
które wspierają naturalne 
mechanizmy obronne skóry.

RÓWNOWAGA 
I OCHRONA 
MIKROBIOMU 
Optymalizują pH 
mikrobiomu okolic intymnych 
i zapewniają mu ochronę.

NATURALNE SZWEDZKIE 
EKSTRAKTY - dzięki 
dodatkowym właściwościom 
odświeżającym, chroniącym 
i kojącym odpowiadają na 
specyficzne potrzeby skóry okolic 
intymnych.

KWAS MLEKOWY I PREBIOTYKI 
- naturalne składniki wspierające 
intymny mikrobiom 
i zapewniające mu  
równowagę, ochronę  
i zdrowie.

TECHNOLOGIA 
UTRZYMUJĄCA 
ŚWIEŻOŚĆ - neutralizuje 
zapachy, zapewniając  
świeżość okolic intymnych.

Testowane 
dermatologicznie 
i ginekologicznie   

Dla kobiet, które 
potrzebują 
odżywczej 
i nawilżającej 
pielęgnacji okolic 
intymnych.

Specjalnie opracowany 
dla dziewcząt w wieku 
13–18 lat, które zaczynają 
bardziej dbać 
o higienę intymną, 
szukając łagodnych 
i delikatnych formuł.

Ochrona przed 
powstawaniem 
nieprzyjemnego 
zapachu oraz 
dyskomfortem; 
silne właściwości 
kojące 
i odświeżające.

SPOSÓB UŻYCIA

KAŻDY 
PRODUKT ZA

 
  

14,99  34504 Pielęgnacyjny krem myjący do higieny intymnej Feminelle 300 ml 49,97/l 29,90  

 34498 Ochronny płyn do higieny intymnej Feminelle 300 ml 49,97/l 29,90  

 34501 Delikatny płyn do higieny intymnej dla nastolatek Feminelle 300 ml 49,97/l 29,90

•  Do stosowania pod 
prysznicem

•  Łatwy w użyciu 
- wystarczy spienić 
i spłukać

•  Tylko do użytku 
zewnętrznego



EDYCJA 
LIMITOWANA
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  Balsam do ust Oriflame 
Minnie Mouse Disney
4,5 g 2220,00/kg

34081   17,90

9,99 

  Mydełko Oriflame Disney Princess
Ruszaj ku wodnej przygodzie z Ariel i jej psotnym 
przyjacielem Florkiem! Mydełko o smakowitym 
zapachu arbuza zamieni mycie w świetną zabawę. 
Łagodna formuła, opracowana specjalnie dla dzieci. 
Testowane dermatologicznie. 75 g 66,53/kg

34887   6,90

4,99 

  Woda toaletowa Oriflame Disney Princess
Ruszaj na podbój mórz z Ariel i jej przyjacielem Florkiem! 
Woda toaletowa o smakowitym, soczystym zapachu 
arbuza sprawi, że twoja mała syrenka poczuje zew przygody. 
Testowana dermatologicznie formuła bez alkoholu, 
odpowiednia dla delikatnej skóry dzieci. 100 ml 199,90/l

34888   29,90

19,99 

  Mydełko Oriflame 
Disney Duck Tales
75 g 66,53/kg

34885   6,90

4,99 

  Żel do mycia ciała i włosów 
Oriflame Disney Duck Tales
200 ml 64,95/l

34886   19,90   
12,99 

Kąpielowe przygody 
czekają!

Dołącz do siostrzeńców Kaczora Donalda - Hyzia, Dyzia 
i Zyzia - oraz ich kuzynki Tasi i bawcie się wspniale podczas 

kąpieli!  Łagodne kosmetyki nie powodują łzawienia, 
zostały specjalnie opracowane dla dzieci oraz 

wnikliwie przebadane dermatologicznie.
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OSTATNI RAZ 
W KATALOGU!

EDYCJA 
LIMITOWANA

Każda młoda dama chce być piękna 
i zadbana, więc z pewnością pokocha 

nasz nowy balsam do ust, przeznaczony 
specjalnie dla dziewczynek! Zapach 

świeżo zerwanych truskawek i słodkiej 
wanilii oraz śliczne opakowanie sprawi, 

że ten odżywczy balsam będzie 
gwiazdą toaletki naszej małej królewny.

O zapachu 
truskawek

Podwodne przygody 
z Małą Syrenką

Pozwól swojemu dziecku dołączyć do Ariel i Florka  
i razem z nimi przeżywać zabawne przygody!

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU!

 

   

 

 

DZIEŃ
DZIECKA



128 129

  Szczoteczka Optifresh 
Medium
Włosie szczoteczki jest 
ustawione pod różnymi kątami. 

27980

  Pasta do zębów 
Optifresh Complete 8 
Total Protection
100 ml 129,90/l

31123   19,90

12,99 
  Szczoteczka Optifresh Kids Soft 
– Niebieska
Długość: 14 cm. 

28267

  Pasta do zębów dla dzieci 
Optifresh o smaku truskawkowym
50 ml 199,80/l

31133   14,90

9,99 

AKTYWNY KOMPLEKS 
OCHRONNY OPTIFRESH  

łączy 3 silnie działające 
składniki, które zapewniają 
świeży oddech, a także siłę 

i zdrowie zębów oraz dziąseł 
- olejek ze świeżych goździków, 

siarczan cynku i fluor.

OLEJEK GOŹDZIKOWY 
jest powszechnie stosowany 
w łagodzeniu bólu zębów, 

ma również właściwości 
antyseptyczne i pomaga 

zwalczać bakterie.

CYNK,  
niezbędny pierwiastek śladowy, 

odgrywa kluczową rolę 
w redukowaniu demineralizacji 

szkliwa, a siarczan cynku ma 
pozytywny wpływ na poziom 

twardości zębów.

FLUOR  
znany jest przede wszystkim ze 

względu na właściwości ochronne 
- chroni powierzchnię zębów 
przed szkodliwym wpływem 
kwasów, zmniejszając w ten 

sposób powstawanie ubytków.

12 godzin pełnej ochrony

Średnio twarda 
szczotka do 

normalnych zębów

Z włosiem o różnych 
kątach nachylenia

SERIA PAST DO 
ZĘBÓW OPTIFRESH 
SYSTEM 8 POMAGA**: 
• zapobiegać próchnicy 
• zapobiegać powstawaniu 

płytki nazębnej 
• zapobiegać powstawaniu 

kamienia nazębnego 
• zapobiegać erozji szkliwa 
• utrzymać zdrowe dziąsła 
• odświeżać oddech
•  wzmacniać szkliwo 
• usuwać osad nazębny  

**Testy kliniczne

Olśniewaj 
uśmiechem

Przy zakupie pasty do zębów dla dzieci 
szczoteczka do zębów GRATIS

Przy zakupie pasty do zębów  
szczoteczka do zębów GRATIS
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14,9014,90

DZIEŃ
DZIECKA
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  Krem do opalania dla dzieci SPF 50 
Sun 360
125 ml 399,92/l

34896   79,90

49,99 

  Krem do opalania do skóry wrażliwej 
SPF 50+ Sun 360
50 ml 799,80/l

35760   54,90

39,99 

  Żel po opalaniu Sun 360
150 ml 133,27/l

35759   29,90

19,99 

TECHNOLOGIA MULTI-RAYS 
to technologia opracowana specjalnie dla 
linii Sun 360. Zawiera filtry UV o szerokim 

spektrum działania, o wysokim i bardzo 
wysokim SPF, które chronią skórę przed 

promieniowaniem UV, poparzeniem 
słonecznym, przedwczesnym starzeniem 

się skóry i zagrożeniem, związanym 
z nowotworem. Witamina E, silny 

przeciwutleniacz znany ze względu na 
korzystne działnie na skórę, zwalcza stres 

oksydacyjny wywołany przez 
zanieczyszczenia i promienie słoneczne.

Stosuj produkt 15–20 minut 
przed ekspozycją na 
słońce. Wmasuj w skórę, 
aż do wchłonięcia i pozwól 
jej wyschnąć przed 
włożeniem ubrań. 
Ponawiaj aplikację 
minimum co 2 godziny.

MOROSZKA NORDYCKA 
BAWEŁNA

SPOSÓB UŻYCIA

NOWOŚĆ!
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Najbezpieczniej pod słońcem

Zaawansowana 
ochrona 

przeciwsłoneczna 
dla wrażliwej 
skóry dzieci

•  SPF 50+ bardzo 
wysoka ochrona 
przeciwsłoneczna∆

•  Odpowiedni do 
skóry wrażliwej

•  Wysoka odporność 
na wodę i pot∆

∆Test kliniczny

•  Błyskawicznie łagodzi 
skórę po opalaniu 
-99% potwierdza*

•  Zapewnia uczucie 
intensywnego, 
trwałego nawilżenia 
skóry 96% potwierdza*

*Test konsumencki

Skandynawskie kobiety mają dobry 
nawyk - zawsze chronią skórę za 

pomocą filtrów UV. Zainspiruj się ich 
sposobem i zachowaj młody wygląd 

cery na długo!

DZIEŃ
DZIECKA

Szwedzkie składniki pomagają chronić skórę 
przed uszkodzeniami powodowanymi przez 

promieniowanie UV!

U W A G A  -  T R E N D ! 
SKANDYNAWSKA 

PIĘKNOŚĆ

  Balsam do opalania SPF 30 
Sun 360
Balsam do opalania z zaawansowaną 
technologią Multi-Rays z filtrami UV 
o szerokim spektrum działania, wysokim 
SPF i witaminą E, które chronią skórę 
przed uszkodzeniami powodowanymi 
przez promienie słoneczne oraz 
zanieczyszczeniami. Szwedzka mieszanka 
składników - maliny moroszki i bawełny 
nordyckiej nawilża skórę i przeciwdziała 
stresowi oksydacyjnemu. Lekka, 
nietłusta formuła szybko się wchłania 
i nie pozostawia białych śladów. 
Wyjątkowo odporny na działanie 
wody i potu. 125 ml 359,92/l

34890   59,90   44,99 

  Mgiełka do opalania SPF 50 
Sun 360
Wygodny w użyciu spray o lekkiej, 
suchej formule. Nadaje skórze 
jedwabistą gładkość. Dzięki zaawansowanej 
technologii Multi-Rays z filtrami UV 
o szerokim spektrum działania, wysokim 
SPF i witaminą E, które chronią skórę 
przed uszkodzeniami powodowanymi 
przez słońce i zanieczyszczenia. 
Szwedzka mieszanka składników: 
maliny  moroszki i bawełny nordyckiej 
pomaga chronić skórę przed stresem 
oksydacyjnym i odwodnieniem. Idealny 
dla osób, które preferują formę sprayu 
i są łatwość aplikacji. Wyjątkowo 
odporny na wodę i pot. 100 ml 499,90/l

34891   69,90   49,99 
  Sztyft przeciwsłoneczny 
SPF 30 Sun 360
Kieszonkowy, idealny w podróży sztyft 
przeciwsłoneczny z wysokim SPF, 
doskonały do delikatnych miejsc, takich 
jak usta i twarz. Technologia Multi-Rays 
z filtrami UV o szerokim spektrum 
działania zapewnia ochronę przed 
szkodliwymi promieniami, a witamina E 
przeciwdziała negatywnym skutkom 
stresu oksydacyjnego, powodowanego 
przez światło słoneczne i zanieczyszczenia 
środowiskowe. Silnie działająca szwedzka 
mieszanka składników - maliny moroszki 
i bawełny nordyckiej chroni skórę przed 
odwodnieniem. 8 g 6248,75/kg

34899   69,90   49,99 

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA 
POMOCĄ 
APLIKACJI 
ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ
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  Żel do brzucha i biustu Optimals Body
125 ml 319,20/l

31983   39,90 

Z silnie działającą kofeiną 
i ekstraktem z cibory, które 
pomagają chronić skórę przed 
dalszą utratą elastyczności.

Żel do brzucha 
i biustu 

za jedyne

FORMUŁA, KTÓRA SKUTECZNIE 
NAPINA I UELASTYCZNIA SKÓRĘ

Stosuj na skórę biustu 
i brzucha rano oraz 
wieczorem.

SPOSÓB UŻYCIA

9,99
PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 102-131
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BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

KWIATOWO-DRZEWNO-SZYPROWY
czerwone owoce, złoty irys, ambra

Uwolnij naturę bogini

Zapach otwiera się soczystymi, 

pełnymi blasku nutami czerwonych 

owoców, mandarynek i słonecznych 

neroli, by rozkwitnąć bukietem 

olśniewających złotych irysów. 

Nuta głębi z ciepłymi, pudrowymi 

i zarazem wytrawnymi akordami 

ambry, paczuli i piżma zapewnia 

równowagę między zmysłowością 

a wyrafinowaniem.

  Woda perfumowana Divine Idol
50 ml 699,80/l

31297   104,90

34,99
WYPRÓBUJ!

Potrzyj flakon 
i poznaj zapach!
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MASECZKA Z WĘGLEM ZA JEDYNE

NAJLEPSZA CENA 
ROKU 2020

  Maseczka z węglem 
aktywnym Pure Skin
Maseczka typu peel-off z pudrem 
węglowym, ekstraktem z ananasa 
oraz kwasem salicylowym. 
Delikatnie i zarazem efektywnie 
usuwa zanieczyszczenia i nadmiar 
sebum, odsłaniając matową, 
gładką skórę. 50 ml 199,80/l

34872   19,90

Krok 2

Krok 1

IDEALNA CZYSTOŚĆ 
TWOJEJ CERY
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9,99
•  Nałóż maskę cienką, 

równą warstwą, omijając 
okolice oczu, linię włosów, 
brwi i usta. Skup się na 
miejscach, w których pory 
mają tendencję do 
rozszerzania się, takich 
jak strefa T, nos i broda.

•  Pozostaw na 20-30 minut.
•  Delikatnie zdejmij 

maseczkę, odrywając 
w dół od zewnętrznych 
krawędzi twarzy,  
od czoła do brody.
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