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Efekt żelowego manicure 
jak po wizycie w salonie! 
10 ODCIENI

Odkryj nasz 
pierwszy system stylizacji 

paznokci, który w 2 prostych 
krokach zapewnia niesamowity 

EFEKT ŻELOWEGO 
MANICURE  

jak z salonu!

Bez lampy UV. 
Bez problemu.

Więcej informacji na następnej stronie!

Zeskanuj całą stronę 
za pomocą aplikacji 

Oriflame, aby 
obejrzeć film

Makijaż: Żelowy lakier 
do paznokci The ONE 
Ultimate 41190 
Sparkling Coral.
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41187 Nude Sorbet

41195 Fi ery Red

41190 Sparkling Coral

41191 Blaze Peony

41194 Rich Goldmine
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Krok 2:
nałóż warstwę Żelowego lakieru 
nawierzchniowego The ONE Ultimate 
i ciesz się efektmi jak z salonu!

Aż do 11 dni objętości 3D i efektu 
żelowego połysku - w mgnieniu oka!
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  Żelowy lakier 
nawierzchniowy 
The ONE Ultimate
8 ml 1873,75/l

43185   29,90

14,99 

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

 29,90

14,99 

Do 11 dni żelowego połysku, 
bez poprawek*

Niezwykle błyszczące 
wykończenie*

Efekt żelowej objętości 3D*

Wyjątkowa intensywność 
kolorów*

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

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

Przy zakupie dowolnego żelowego 
lakieru do paznokci, lakier 
nawierzchniowy za jedyne 9,99!

41187
Nude Sorbet

41188
Cashmere Rose

41189
Rosy Mocha

41190
Sparkling Coral

41191
Blaze Peony

41192
Lilac Snow

41193
Mulberry Wood

41194
Rich Goldmine

41195
Fiery Red

41196
Deep Maroon

TECHNOLOGIA 
PHOTO REACTIVE 

Krok 1: 
pomaluj paznokcie Żelowym lakierem 
The ONE Ultimate.

Aktywuj technologię Photo Reactive 
w 2 prostych krokach 

i ciesz się  
wspaniałymi efektami!

Krok 1 Krok 2
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Orzeźwiający zapach dla mężczyzny, który lubi porywające przygody 
na świeżym powietrzu, niezależnie od pogody.

ODKRYJ ŚWIEŻOŚĆ LODU - IDEALNĄ NA UPAŁY

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

cytron, geranium,  
nuty drzewne

AROMATYCZNO-ŚWIEŻY

GŁÓWNY SKŁADNIK

Pochodzący z Indii 
cytron różni się od 
większości owoców 
cytrusowych tym, że 
jest bardzo wytrawny, 
ma grubą skórkę 
i niewiele miąższu. 
Ze skórki pozyskuje się 
olejek stosowany przy 
produkcji zapachów.

  Woda toaletowa Glacier
Poczuj ekscytujący wybuch lodowatej 
świeżości. Orzeźwiająca, aromatyczna 
i wyjątkowo świeża kompozycja 
o musującym i jasnym cytrusowym 
zapachu. 100 ml 499,90/l

35665   89,90

49,99

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

NOWY 
PROJEKT FLAKONU!

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ 

WIĘCEJ
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Szal Breeze Banana 
za jedyne 

29,99 
JEŚLI WYDAŁAŚ 69,99 

W POPRZEDNIM KATALOGU 
- NUMER 9

Możesz go 
nosić jako 
plażową 
spódniczkę!

  Szal Breeze Banana
Poliester, nylon. 190 x 90 cm. 

43571   59,99 

Wykończony 
stylowymi 

pomponami  
w najmodniejszym 

kolorze sezonu 
- melona 

kantalupa.

Wielobarwny 
wzór z ulubionym 

motywem 
projektantów 

- rajskimi liśćmi  
i bananami. 

Materiał: 
poliester, nylon. 

Duży! 
190 x 90 cm.

WYDAJ 69,99 

W TYM 
KATALOGU 
– NUMER 10

Cena regularna:  
79,99

ABY 
W KOLEJNYM 
KATALOGU 
- NUMER 11 

kupić kosmetyczkę 
Breeze za jedyne 

39,99

Wymiary: 
23 x 14,5 x 15 cm. 

Nieduża lecz pojemna - idealna w podróży!

ZDOBĄDŹ WSZYSTKIE 3 AKCESORIA Z LETNIEJ KOLEKCJI W SUPERCENACH!
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RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

10 11
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  Scrub do ciała z arbuzem 
i cytryną Love Nature 
Ice Pops
20 ml 199,50/l

38916   7,90

3,99

  Chłodzący balsam do rąk 
i ciała z arbuzem i cytryną 
Love Nature Ice Pops
150 ml 99,93/l

35937   24,90

14,99

• Nawilża i odżywia skórę
• Chłodzący i odświeżający efekt

Znany z właściwości 
ochronnych 
i odżywczych arbuz 
pomaga zachować 
miękkość i nawilżenie 
skóry. 
 
Organicznie uprawiana 
we Włoszech, dojrzała 
cytryna jest bogata 
w witaminę C 
i przeciwutleniacze 
- pomaga chronić 
i rewitalizować 
skórę.

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

2 kroki do 
letniego piękna ciała!

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. 

Prosta droga do 
letniego piękna

Długie, słoneczne dni i ciepłe letnie noce... Lato jest takie cudowne! 
Jednak twoja skóra może mieć inne zdanie - upał potrafi ją 

przesuszyć, spowodować pojawianie się wyprysków, a także 
sprawić, że trudno będzie ci utrzymać fryzurę w ryzach. 

 
Jeśli chcesz latem wyglądać świetnie, musisz udoskonalić swój rytuał 
pielęgnacyjny i dostosować go do wysokich temperatur, wilgotności 

i słońca. Dzięki naszym prostym sposobom na wakacyjną urodę 
możesz mieć pewność, że to będzie wyjątkowo piękne lato!

 

 

Krok 
Złuszczanie

K ATA LO G 1 0/2 02 0

Krok 
Odżywianie 
i uczucie  
chłodu

GŁÓWNY SKŁADNIK

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

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

MONITORING 
EKOETYCZNY

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

Wygodna, 
idealna 

w podróży 
saszetka
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1 2 33 kroki 
do pięknych 

stóp
Lato może nie być dobrą porą dla twoich stóp.  
Nosząc sandały i klapki, wystawiasz stopy na 

działanie wiatru, słońca i piasku, przez co ich delikatna 
skóra wysycha i może nawet pękać. Zadbaj o nie, 

by móc się pochwalić pięknymi, miękki stopami 
- wystarczą 3 proste kroki.

Za pomocą pilnika 
nadaj stopom 
miękkość i gładkość. 
Przed użyciem 
wymocz stopy 
w ciepłej wodzie.

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

27637   19,90

9,99 

Wmasuj złuszczający krem   do stóp 
w czystą, suchą skórę - okrężnymi 
ruchami, skupiając się na najbardziej 
suchych miejscach, takich jak pięty, 
palce i śródstopie. Dokładnie spłucz 
ciepłą wodą. Stosuj 3 razy w tygodniu.

  Krem wygładzający na 
pękające pięty Feet Up 
Advanced
75 ml 133,20/l

33027   24,90

9,99 

Nawilżaj i odżywiaj 
skórę stóp, stosując 
nasz krem wygładzający 
na pękające pięty 
- szczególnie w miejscach, 
gdzie skóra jest bardzo 
sucha. Następnie załóż 
wygładzające osłony 
na pięty, by zatrzymać 
wilgoć na dłużej.

Nałóż osłony na pięty, po 
pielęgnacji i nawilżeniu 
skóry kremem lub maską. 
Noś je przez noc, a rano 
twoje stopy będą 
cudownie gładkie!

SPOSÓB UŻYCIA

  Złuszczający krem 
do stóp Feet Up 
Advanced
75 ml 133,20/l

33033   29,90

9,99 

  Wygładzające osłony 
na pięty
9,5 x 10,5 cm; plastik SEBS. 

38339

14,99 
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NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

Krok 
Złuszczanie

Krok 
Nawilżanie 
i odżywianie

Krok 
Wygładzanie 
pilnikiem
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  Balsam do cery 
z wypryskami NovAge 
Breakout-Defence
30 ml 1999,67/l

45252   89,90

59,99 

Na widoczne zmiany 
zastosuj Balsam do cery  
z wypryskami NovAge, 
aby ukoić skórę i zapobiec 
pojawianiu się nowych 
wyprysków.

Jeśli pojawi się wyprysk, 
nałóż niewielką ilość żelu 
bezpośrednio na zmianę 
lub miejsca skłonne  
do powstawania 
wyprysków, by zapobiec 
pogaraszaniu się 
ich stanu.

*** Konsumenckie testy 
efektywności  
w grupie 76 osób  
po 8 tygodniach

3 kroki 
do czystej skóry 
bez wyprysków

Letnie upały, wysoka wilgotność i ekspozycja na słońce 
mogą powodować zwiększenie wydzielania sebum, 

a tym samym pojawianie się wyprysków. Oczyszczający 
system NovAge pomoże ci zwalczać niedoskonałości 

i zapobiegać występowaniu nowych zmian,  
byś mogła beztrosko cieszyć się latem.

∆4Test kliniczny

  Żel zmniejszający 
wypryski NovAge 
Targeted 24-hour 
Blemish Correction
15 ml 2666,00/l

45253   59,90

39,99 

Nie zapomnij 
o ochronie 

przeciwsłonecznej! 
Odpowiedni 

produkt znajdziesz 
na stronach 66-67.

Stosuj Żel do twarzy 
NovAge Oil Balance 
Solution, by wyrównać 
produkcję sebum, 
a także zmniejszać 
pory oraz ryzyko ich 
ponownego 
zablokowania.

∆1 Testy kliniczne natychmiast 
po pierwszym użyciu

∆2 Test kliniczny składnika 
aktywnego

  Żel do twarzy 
NovAge Oil Balance 
Solution
15 ml 3332,67/l

34508   69,90

49,99 

 

 

 

•  Zmniejsza 
widoczność 
i wielkość 
wyprysków  

o 40%  
(w ciągu 
24 godzin)∆4

•  Zmniejsza 
widoczność 
rozszerzonych 
porów skórnych  

(72%)***

•  Klinicznie udowodnione 
działanie zmniejszające 
nadmiar sebum∆1

•  Z aktywnym składnikiem 
o udowodnionym 
klinicznie działaniem 
redukującym pory 
skórne∆2
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Krok 
Równowaga i mat

Krok
Zapobieganie 
i kuracja

Krok 
Zwalczanie 
wyprysków
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1
  Krem koloryzujący 
The ONE A-Z Hydra 
Matte SPF 30
30 ml 666,33/l

 44,90

19,99 

2 ROZŚWIETLACZ

PUDER BRĄZUJĄCY

RÓŻ

Rozprowadź nieco rozświetlacza powyżej kości 
policzkowych, na środku czoła, brodzie i grzbiecie 
nosa, by dodać rysom świetlistości. Rozetrzyj granice 
nałożonych plam kolorów, by uzyskać naturalny efekt.   
Nałóż bronzer na skronie, pod kości policzkowe 
i wzdłuż podbródka, by zdefiniować kształt twarzy 
i dodać jej ciepła. Przyciemnij też boki nosa - to go 
optycznie zwęzi.   
Na koniec muśnij różem zaokrąglenia policzków. 
Wyglądasz bosko! 

SPOSÓB UŻYCIA

36490 Beige
36489 N

atural

ROZŚWIETLACZ

PUDER BRĄZUJĄCYJeden ciemny, matowy odcień do 
kreowania głębi

Jeden perłowy, jasny 
odcień do akcentowania

RÓŻ
Jeden odcień brzoskwiniowy do 

nadawania koloru 
policzkom

Stwórz lekki makijaż, 
stosując odporny na 
działanie potu, matujący 
krem koloryzujący 
The ONE A-Z. 
Krem udoskonala 
koloryt cery oraz 
zapewnia możliwość 
stopniowania efektu 
krycia i całodzienne 
nawilżenie.

Wykorzystaj zestaw do konturowania, 
by nadać twarzy zdrowy blask oraz 
podkreślić kości policzkowe i inne atuty 
urody. Poręczna, nieduża, idealna 
w podróży kasetka kryje bronzer, róż 
i rozświetlacz. To zupełnie wystarczy!

  Zestaw do konturowania twarzy 
The ONE
Zestaw do konturowania, w którym znajdują się 
trzy odcienie, mające za zadanie modelowanie 
rysów twarzy. Zaakcentuj to, co najpiękniejsze 
niczym profesjonaliści. Jedwabiste, pudrowe 
formuły zapewniają doskonałą aplikację. 
13,1 g 2289,31/kg

33152   64,90

29,99 
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2 kroki 
do lekkiego,  

letniego makijażu
Jeśli chcesz, aby twój makijaż przetrwał upał, musisz 

działać według zasady "im mniej, tym lepiej". Zamiast 
podkładu zastosuj lekki krem koloryzujący  z SPF, 
a następnie zestaw do konturowania, by uzyskać 

efekt pefekcyjnej, lekko opalonej i świetlistej cery.

 

 36488 Ivory

36487 Fair

Krok 
Przygotowanie, 
udoskonalanie 
i ochrona

Krok 
Podkreślenie  
atutów urody
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Teraz zastosuj ultrakremową 
pomadkę, nadającą ustom 
blask. Jesteś gotowa na 
letnią imprezę!

  Konturówka do ust 
The ONE
0,28 g 53535,71/kg

 27,90

14,99 

  Pomadka The ONE 
Colour Stylist 
Ultimate Lustrous
4 g 3747,50/kg

 39,90

14,99 

  Upiększająca 
baza do ust 
The ONE
2,8 g 5353,57/kg

33893   29,90

14,99 

Lśniące usta to jeden z najważniejszych letnich trendów 
w makijażu. Ten look wymaga doskonałego nawilżenia 

ust, dlatego najlepiej zacząć od bazy i stosować 
pomadkę, której formuła łączy świetliste wykończenie 

z właściwościami nawilżającymi.

3 kroki 
do najgorętszego 

w tym sezonie 
makijażu ust 

37300
Warm Peach

37301
Stylish Blush

37302
Clover Haze

37303
Mysterious Pink

37304
Sleek Pink

37305
Sweet Tangerine

37306
Classy Red

37307
Trendy Crimson

37309
Casual Brown

41147
Graceful Nude

41149
Mellow Mauve

41150
Rose Tenderness

41152
Sunset Orange

41153
Red Carpet

41155
Plum Opulence

41156
Audacious 

Brown
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Nałóż upiększającą bazę 
The ONE, by nawilżyć usta 
i przedłużyć trwałość 
pomadki - bez względu na 
to, co przyniesie dzień.

Kremową, bogatą 
w pigmenty 
konturówką nadaj 
ustom perfekcyjny 
kształt, jednocześnie 
przedłużając 
trwałość szminki.
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Wypróbuj odcienie 
pomadki The One Colour 
Stylist Ultimate wirtualnie 
za pomocą filtra na 
Facebooku*. Znajdź te, 
które najlepiej wyrażają 
twój styl!

* 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.

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, BY ZNALEŹĆ 
NAJLEPIEJ PASUJĄCY 
ODCIEŃ

Drobnymi ruchami 
obrysuj kształt ust, 
zaczynając od 
środka górnej wargi 
- nie wychodź poza 
ich naturalne kontury.

W ten sam sposób 
obrysuj kontur dolnej 
wargi. Wypełnij 
kontury, by uzyskać 
bardziej intensywny 
efekt makijażu.
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SPOSÓB UŻYCIA

37308
Chic Burgundy

Krok
Stwórz 
gładką bazę

Krok 
Podkreśl  
kształt ust

Krok 
Nasyć usta 
soczystym kolorem
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Ciesz się niesamowitą 
miękkością skóry i promiennym, 
cudownym zapachem 
Miss Giordani.

Pełna życia kompozycja z eleganckimi nutami 
neroli, sorbetu z mango i czerwonego 
pieprzu wprowadzi cię w wakacyjny nastrój!
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  Woda perfumowana Miss Giordani
Miss Giordani rozbrzmiewa żywiołowością 
klasycznych nut włoskich kwiatów neroli, byś mogła 
wraz z nią cieszyć się nieskrępowaną radością, której 
źródłem jest Twoja kobiecość. 50 ml 1199,80/l

30399   119,90

59,99 

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

32500   29,90

14,99 

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

34079   17,90

7,99 

Lato to świetny czas, aby porzucić ciężkie zapachy 
na rzecz lekkich - takich, które wprowadzą cię  

w atmosferę imprez na plaży. Woda perfumowana 
Miss Giordani idealnie sprawdzi się w tej roli. 

Możesz też cieszyć się jej zapachem w postaci 
balsamu do ciała i dezodorantu!

3 kroki 
do radosnego  

nastroju wakacji

ZAPACH KWIATOWO-
OWOCOWY

sorbet z mango, neroli, czerwony pieprz

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

 

 

 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

Zatrzymaj świeżość 
i rozkoszuj się każdą 
chwilą lata!

Krok 
Ochrona przed 
poceniem

Krok 
Pielęgnacja ciała

Krok 
Ulubiony zapach
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Stosuj tę piankę do  
golenia, która jednocześnie 
oczyszcza, by twoja skóra 
była gładka, świeża 
i nawilżona.

Żel nawilżający zatrzyma  
wilgoć w skórze i przyniesie 
uczucie chłodu, dzięki 
świeżemu mentolowi.

Wyrafinowana kompozycja  
o męskim charakterze zapewni 
ci świeżość i pewność siebie.

3 kroki do... 
uczucia świeżości 
i chłodu w czasie 

upałów
Walcz z letnim upałem od samego rana! Poczuj arktyczny 
chłód podczas golenia i nasyć spragnioną skórę dawką 

nawilżenia, stosując produkty North for Men. By zachować 
świeżość przez cały dzień, spryskaj się orzeźwiającą  

wodą toaletową i... ruszaj na podbój świata!
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  Pianka do golenia 
i mycia twarzy 
North For Men 
Subzero
200 ml 89,95/l

35870   29,90

17,99 

  Nawilżający żel 
do twarzy North 
For Men Subzero
50 ml 299,80/l

35877   24,90

14,99 

  Woda toaletowa 
Be The Wild Legend
75 ml 666,53/l

34471   109,90

49,99 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

DRZEWNO-AROMATYCZNY
czarny pieprz, lawenda,  

akord ambry

 

 
 

Krok
Oczyszczanie 
i golenie

Krok 
Nawilżenie 
i ukojenie

Krok 
Świeżość  
na dłużej



VERSASTYLE

2in1

24 25

Turkus  
- najgorętszy kolor lata

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

2 w 1: Dodaj 
błyszczące 
kamienie do 
turkusowych 

koralików

 

 

  Naszyjnik Breeze Turquoise
Metal, akryl; testowany na obecność niklu. Całkowita 
długość: 49 cm; zawieszki: 1,9 x1,5 + 1,8 x 1,2 cm. 

43529

59,99 

  Kolczyki Breeze Turquoise
Odważne, bogate w formie kolczyki w idealnym 
na lato odcieniu turkusu. Projekt 2 w 1 - możesz 
dołączyć lśniące zawieszki. Efekt WOW 
gwarantowany! Metal, akryl; testowane na obecność 
niklu. Wymiary: 7,7 x 2,4 cm; zawieszka 3,4 x 2,4 cm. 

43526

29,99 

M
O
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2 w 1



VERSASTYLE

2in1

VERSASTYLE

3in12 w 1 3 w 1

26 27

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY ODKRYĆ NASZĄ 

LETNIĄ KOLEKCJĘ

 

2 w 1: 
możesz 

nosić tylko 
z kamieniami 
lub przypiąć 

słomkowe koła

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

 

 

W promieniach 
letniego stylu

Biżuteria w kolorach  
słońca, piasku i wody 

- modny sposób 
na celebrowanie lata.

  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 

  Kolczyki Breeze Leaf
Metal; testowane na obecność niklu. 
7,9 x 3,5 cm. Zawieszki: 2,5 x 3,4 cm 
oraz 3,5 x 4,4 cm. 

43528

29,99 
  Naszyjnik Breeze Leaf
Metal, CCB; testowany na obecność niklu. 
Całkowita długość 49,2 cm; zawieszki: 
2,4 x 3,4, 2,9 x 3,8 oraz 3,5 x 4,4 cm. 

43536

39,99 

M
O

DA

3 w 1: 
dodaj małe 

lub duże liście, 
lub małe i duże 

naraz!



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

28 29
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ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

MONITORING 
EKOETYCZNY

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

38923
Metallic Taupe

38927
Mocha Brown

•  ŁATWE DO 
BLENDOWANIA, 
INTENSYWNE 
ODCIENIE, KTÓRE 
POKOCHASZ

•  KOMFORTOWE 
I TRWAŁE

38928
Velvet Black

38920
Shimmery White

38925
Silver Grey

38924
Opulent Plum

38922
Sparkle Pink

38921
Dazzle Beige

38921 
Dazzle 
Beige

38924 
Opulent 

Plum

38927 
Mocha 
Brown

38928 
Velvet Black

38920 
Shimmery 

White

38923 
Metallic 
Taupe

38925 
Silver 
Grey

38926 
Sapphire 

Blue

38922 
Sparkle 

Pink

Połyskujące

Perłowe

NADAJ OCZOM 
UWODZICIELSKI 
BLASK

38926
Sapphire Blue

8,99
  Cień do powiek OnColour
Jedwabiste, pudrowe cienie do powiek 
o subtelnie perłowym wykończeniu. 
Trwałe i komfortowe, doskonale się 
blendują, nadając spojrzeniu świetlistość. 
Możesz je nosić zarówno na dzień, 
jak i na wieczór. 2 g 4495,00/kg

 19,90

TERAZ ZA JEDYNE

WYRAŹ SIEBIE 
Twoje niepowtarzalne piękno powinno 
być widoczne, a dzięki naszym produktom 
możesz wyrazić swój styl na wiele 
barwnych sposobów. Dbamy o to, 
by odcienie były zgodne z trendami, 
a formuły jak najlepszej jakości.  
Na pewno znajdziesz coś dla siebie!
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36087
Black & White

36088
Mocha & Rose Gold

36089
Blue & Sapphire

36090
Green & Turquoise

36091
Purple & Lilac

TEMPERÓWKA 
DUAL 
GRATIS 
PRZY ZAKUPIE 
PODWÓJNEJ KREDKI 
DO OCZU ONCOLOUR!

  Temperówka Dual
Podwójna temperówka wykonana z wytrzymałego plastiku. Idealna do 
temperowania kredek do oczu i konturówek do ust. Wymiary: 3,5 x 2,8 x 2,5 cm. 

27730   9,90 

36087 Black & W
hite
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36089 Blue & Sapphire

36088 M
ocha & Rose G

old

•  2 IDEALNIE DOPASOWANE, 
UZUPEŁNIAJĄCE SIĘ KOLORY 
W JEDNEJ KREDCE

•  ŁATWA W APLIKACJI, 
KOMFORTOWA FORMUŁA

  Podwójna kredka do oczu OnColour
Podwójne kredki do oczu, dzięki 
którym stworzysz ciekawy makijaż. Dwa 
uzupełniające się kolory możesz stosować 
osobno lub mieszać, by uzyskać nowe efekty 
kolorystyczne. Jedwabiście miękka formuła 
jest łatwa w aplikacji i komfortowa w 
noszeniu. 1,5 g 6660,00/kg

 19,90

9,99

Jedna kredka, 
dwa kolory, 
nieskończone 
możliwości!

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY WYPRÓBOWAĆ 

KREDKI DO OCZU

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

 24,90

13,99 

38929 Black

•  PROWITAMINA B5  
POMAGA NAWILŻAĆ 
I ODŻYWIAĆ

• TRWAŁOŚĆ

KOLOR, 
KTÓRY ROBI 
WRAŻENIE

39
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NAWILŻAJĄCY, 
KOLORYZUJĄCY… 

SŁOWEM: 
UPIĘKSZAJĄCY! 

• NADAJE SKÓRZE 
SUBTELNY KOLOR

• Z ODŻYWCZYM, 
NATURALNYM 
OLEJKIEM 
BRZOSKWINIOWYM

• Z ROZJAŚNIAJĄCĄ 
WITAMINĄ C.

• KREDKA DO UST I OCZU
• MATOWE WYKOŃCZENIE 

W ŻYWYCH ODCIENIACH
• Z PIELĘGNUJĄCYMI, 

ODŻYWCZYMI SKŁADNIKAMI

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

5 różnych kombinacji 
odcieni dla oczu i ust!

PIĘKNE OCZY. 
PERFEKCYJNE USTA. 

JEDNA KREDKA.

  Matowa pomadka OnColour
4 g 2497,50/kg

 19,90

9,99 

38948
Soft Peach

39800
Nude Beige

39801
Blush Rose

39803
Vibe Pink

39804
Shock Fuchsia

39805
Beauty Plum

39806
Brick Red

39807
The Red

  Nawilżający krem koloryzujący 
OnColour
30 ml 433,00/l

 24,90

12,99 

SPF 
10

• LEKKI STOPIEŃ KRYCIA
• Z MIESZANKĄ 

SKŁADNIKÓW 
NAWILŻAJĄCYCH

• UKRYWA 
NIEDOSKONAŁOŚCI

  Krem BB OnColour
30 ml 499,67/l

 29,90

14,99 

  Kredka do oczu i ust On Colour
1,5 g 8660,00/kg

 27,90

12,99 

  Pomadka OnColour
4 g 2497,50/kg

 19,90

9,99 

NOWOŚĆ!

M
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• MATOWE WYKOŃCZENIE
• PERFEKCYJNA APLIKACJA
• TRWAŁOŚĆ

• BŁYSZCZĄCE, PERŁOWE 
WYKOŃCZENIE OPTYCZNIE 
POWIĘKSZAJĄCE USTA

• BOGATY, DOBRZE KRYJĄCY KOLOR
• KOMPLEKS CREAMCOMFORT 

ZAPEWNIA KOMFORT I ŁATWĄ 
APLIKACJĘ
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COŚ NA 
KAŻDY GUST? 

LŚNIENIE 
TWOICH UST!

40734
Glimmer 
Mauve

40733
Twinkle 

Red

40732
Glaze 

Bordeaux

40731
Blinky 
Fuchsia

40730
Shimmery 

Rose

40729
Glitzy 
Peach

40728
Sparkle 
Caramel

40727
Glittery 
Nude

35639
Fair

35641
Medium

35640
Light

40
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39292
Light

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!

38784
Nude & Chocolate

38785
Pink & Deep Blue

38786
Red & Jet Black

38787
Apricot Coral & Purple

38788
Berry & Grey

NAWILŻONA, 
NIESKAZITELNA 

CERA

SPEKTAKULARNA 
OBJĘTOŚĆ RZĘS
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  Pędzelek do kresek
Specjalnie wyprofilowany pędzelek do kresek, 
który dociera do linii rzęs, pozwalając na 
wyjątkowo precyzyjne zastosowanie tuszu. 
Materiał: włókno nylonowe, aluminium, bambus. 
Długość: 11,2 cm. Średnica: 0,5 cm. 

29591   19,90

12,99 

  Pędzel do różu
Pędzel o wyprofilowanym włosiu, dzięki kóremu 
aplikowanie i blendowanie różu czy bronzera 
jest niezwykle łatwe. Materiał: włókno nylonowe, 
aluminium, bambus. Długość: 17 cm. 
Średnica: 1,3 cm. 

29594   29,90

17,99 
  Dwustronny pędzel do cieni
Podwójny aplikator do idealnego nakładania 
i blendowania dowolnego typu cieni do powiek. 
Z jednej stony pędzelek, z drugiej miękka, 
zaokrąglona gąbeczka. Z dołączoną dodatkową 
gąbeczką. Materiał: włókno nylonowe, aluminium, 
bambus, pianka PU. Długość: 17,5 cm;  
średnica: 0,9 cm. 

29595   29,90

17,99 
  Pędzel do blendowania
Idealny do blendowania pędzel zapewnia 
rewelacyjne efekty przy kreowaniu 
perfekcyjnych przejść kolorystycznych. 
Materiał: włókno nylonowe, aluminium, bambus. 
Długość: 16,7 cm. Średnica: 0,9 cm. 

29598   29,90

17,99 

  Pędzel do pudru
Duży, jedwabiście miękki pędzel do 
precyzyjnego nakładania pudru, idealny zarówno 
do pudru sypkiego jak i prasowanego. Materiał: 
włókno nylonowe, aluminium, bambus. 
Długość: 18 cm. Średnica: 1,5 cm. 

29655   39,90

24,99 

DO EYELINERA

DO PUDRU

DO RÓŻU

DO CIENI DO POWIEK

DO BLENDOWANIA

  Urządzenie do manicure 
5 w 1 Nail It
Kompaktowe urządzenie 5 w 1 
do pielęgnacji paznokci, zarówno 
w domu, jak i w podróży. Zawiera 
trymer do skórek, element do 
czyszczenia paznokci, kopytko do 
skórek, pilnik i polerkę. Inteligentny 
projekt, idealny do twojej torebki. 
Materiał: ABS, papier, TPR, stal 
nierdzewna. Wymiary: 140 x 15 
x 12 cm. 

37530   14,99 

  Utwardzacz do 
paznokci The ONE
8 ml 2248,75/l

32038   26,90

17,99 

  Nawierzchniowy 
lakier The ONE 
Instant Rescue
8 ml 2248,75/l

37906   26,90

17,99 

  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 

  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 

1 2 3 4 5

• Inteligentny design

• Kompaktowe, 
idealne do torebki

• Może być używane 
w domu i w podróży

M
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Zapewnia idealnie równomierną aplikację 
pudru i lekkie, gładkie wykończenie.

Pozwala na łatwą i precyzyjną aplikację różu, 
dzięki której rysy twarzy są wymodelowane.

Idealny do nakładania i blendowania 
każdego rodzaju cieni do powiek.

Przeznaczony do makijażu oczu, 
zapewnia płynne blendowanie koloru,  
także w załamaniu powieki.

Idealny do precyzyjnej aplikacji tuszów 
do kresek i cieni o kremowej formule.

 

 

 

 

 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

 

   

 

 

Trymer do skórek: 
usuwa suchą skórę 
wokół paznokci

Pilnik: do skracania 
i modelowania 
paznokci

Polerka do 
paznokci: 
do wygładzania 
i polerowania płytek

Kopytko do skórek: 
do odpychania 
skórek wokół 
paznokci

Narzędzie do 
czyszczenia 
paznokci: usuwa 
zanieczyszczenia 
spod płytek 
paznokciowych

5 NARZĘDZI do pielęgnacji 
paznokci W JEDNYM!
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*Test konsumencki

1. 2. 3.

UTRWALENIE PRZEZ 10 GODZIN*

ŻELOWA FORMUŁA Z WŁÓKNAMI

PODKREŚLA BRWI I DODAJE IM OBJĘTOŚCI*

ODPORNY NA WODĘ, POT I WILGOĆ*

Szczotkuj brwi 
końcówką 
szczteczki, 
krótkimi, 
łagodnymi 
ruchami.

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

Nałóż tusz 
w miejsca, 
którym 
chcesz dodać 
objętości.

  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

14,99 

IDEALNE BRWI
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SPOSÓB UŻYCIA

  Błyszczyk powiększający 
usta The ONE Lip Spa
Błyszczyk z technologią Plumping 
o podwójnym działaniu: zapewnia 
błyskawiczny oraz trwały efekt 
pełniejszych ust. 1,7 g 11758,82/kg

32365   29,90

19,99 

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.

AKSAMITNY MAT
TWOICH UST

38466 
Velvet Plum

  Matowa pomadka The ONE 
Lip Sensation Matte Velvet
5 ml 5998,00/l

 42,90

29,99 

•  Matowe wykończeni e
• Nie wysusza  us t
•  Tr wała
• Kr  y je  jak szminka
• Dzięki  specjalnym pigmentom 

zapewnia pełne pokr ycie
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Makijaż: Matowa pomadka The ONE Lip 
Sensation Matte Velvet 38464 Red Velour.

 

38459
Mellow Nude

38460
Silky Rose

38461
Pink Satin

38462
Plush Mauve

38463
Orange Suede

38464
Red Velour

38465
Soft Cherry

Piękne, wydatne usta 
- błyskawicznie!

BŁYSKAWICZNY EFEKT: 
bardziej pełne 
i wydatne usta

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU
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  Tusz do rzęs The ONE 5 w 1 Wonder 
Lash XXL Black Star
8 ml 2498,75/l

34757   39,90

19,99 

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

34580   39,90

19,99 
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Pierwsza szczoteczka 
Tremendous 
w rozmiarze 
XXXL 30 mm i ponad 
300 włókien.

• PODKRĘCA 
• WYDŁUŻA 
• POGRUBIA 
• PODKREŚLA 
• ODŻYWIA

TUSZ DO RZĘS 
WONDER LASH 5 w 1 
- długość*, objętość*, 
podkręcenie*, rozdzielenie*, 
pielęgnacja.

EDYCJA 
LIMITOWANA

   

 

30720
Black Brown

30719
Black

Krótsze włoski unoszą 
i podkręcają rzęsy.

Dłuższe włoski rozdzielają 
i wydłużają każdą rzęsę 
z osobna, aby nadać im 
zachwycającą długość i objętość.

  Tusz do rzęs The ONE 5-w-1 
Wonderlash
Wielofunkcyjna maskara ze szczoteczką rozdzielającą 
rzęsy unosi, wydłuża i zwiększa objętość rzęs jak 
nigdy przedtem! Zawiera pielęgnujące składniki 
odżywiające rzęsy. 8 ml 2498,75/l

 39,90

19,99*Test konsumencki

Ekstremalna trwałość 

24h**

**Test konsumencki

Do 

57,1%  
dłuższe1

Do 

116%  
bardziej 
podkręcone1

1Test kliniczny - versus nieumalowane rzęsy

6X WIĘKSZA OBJĘTOŚĆ 
w porównaniu do 
nieumalowanych rzęs**

Nadająca rzęsom blask 
mieszanka z pigmentami Black 
Star i ponad 10000 specjalnych, 
błyszczących perełek.

Specjalny projekt 
szczoteczki zapewnia 
niesamowity efekt 
podkreślenia rzęs.
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35307
Honey Beige

32283
Vanilla

32285
Natural Rose

32284
Porcelain

32288
Natural Beige

32287
Light Ivory

32286
Natural Nude

30616 Nude Pink

Z technologią HaloLight™, 
minimalizującą widoczność drobnych 
linii i ciemnych cieni.

ROZŚWIETLA

UKRYWA NIEDOSKONAŁOŚCI
Naturany efekt i możliwość 
stopniowania pokrycia.

30615 Fair Light

  Korektor The ONE IlluSkin
Dzięki technologii HaloLight™ rozpraszającej 
światło tuszuje niedoskonałości i nadaje cerze 
promienny wygląd. Możesz nakładać go 
warstwami, bo lekka, nietłusta konsystencja 
idealnie stapia się ze skórą. 10 ml 1499,00/l

 29,90

14,99 

Nałóż Korektor IlluSkin pod 
oczami, by rozjaśnić ciemne 
cienie i ukryć niedoskonałości.

Korektor ROZŚWIETLA skórę wokół 
oczu i zmniejsza opuchnięcia**

**Test konsumencki w grupie 104 kobiet

Precyzyjny 
aplikator  

zapewnia 
delikatność 

i precyzję 
stosowania.

LEKKA FORMUŁA 
nie pozostawia na skórze połysku

Nieskazitelność 
i naturalna 

promienność

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

41560   7,90

4,99 

  Podkład The ONE 
Everlasting Foundation 
Extreme SPF 30
30 ml 999,67/l

 44,90

29,99 

  Korygujący puder utrwalający 
The ONE
5 g 3998,00/kg

34651   32,90

19,99 

  Róż The One Make-up Pro 
Marble Blend
5 g 3998,00/kg

 29,90

19,99 

  Kompaktowa kasetka 
The One Make-up Pro
Kompaktowa kasetka na cienie do powiek. 
Z wbudowanym lusterkiem i magnesem 
do łączenia dwóch cieni lub różu. 
Niewielkie rozmiary - idealnie sprawdza 
się także w podróży. 5,5 x 4,2 cm. 

33688   24,90

14,99 
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EDYCJA 
LIMITOWANA

ŁATWE MOCOWANIE 
NA MAGNES!

KREUJ 
MAGNETYCZNE 
MAKIJAŻE!

1. WYBIERZ TYP MAKIJAŻU 
2. DOBIERZ ODCIENIE 
3.  ZMIENIAJ ODCIENIE 

W PALETCE, BY KREOWAĆ 
WŁASNE ZESTAWY

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

pomaga zneutralizować 
żółte odcienie

pomaga ukryć niedoskonałości 
o niebieskim zabarwieniu oraz 
cienie pod oczami
pomaga zatuszować niedoskonałości 
o zabarwieniu fioletowym

pomaga zmniejszyć widoczność 
zaczerwienienia

35781
Marble 
Neutral

35789
Golden 
Beige 
Warm

35785
Light 
Ivory 

Neutral

35792
Chestnut 

Warm

NEUTRALNE ODCIENIE

CIEPŁE ODCIENIE
35784
Light 
Sand 

Warm

CHŁODNE ODCIENIE

  Podkład The ONE Everlasting Sync
30 ml 1663,33/l

 49,90 

 

 

 

 

 

 

 
 



MINERAL
INGREDIENTS

MINERAL
INGREDIENTS
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31805 
Rose 
Beige

31806 
Natural 
Beige

31803 
Light 
Rose

31802 
Porcelain

31804 
Light 
Ivory

Trwały,  
mocno kryjący*

Doskonale ukrywa 
niedoskonałości i na długo 
nadaje cerze młodzieńczy, 

zdrowy wygląd

Z filtrem SPF 15 dla ochrony 
przed przedwczesnym 

starzeniem się skóry

MINERAŁY 
WULKANICZNE  

Pozyskiwana z Etny kompozycja 
pięciu minerałów, która przyczynia 

się do pięknego wyglądu skóry 
oraz chroni ją przed starzeniem

  Podkład mineralny Giordani Gold 
Long Wear SPF 15
Pielęgnuj i regeneruj skórę z pomocą 
podkładu mineralnego Giordani Gold. 
Jego długotrwała formuła zapewnia pełne 
krycie*. Zawiera filtr SPF 15 i drogocenne 
minerały wulkaniczne pochodzenia 
włoskiego, które regenerują skórę i chronią 
przed starzeniem się**. 30 ml 1333,00/l

 69,90

Podaruj cerze idealnie gładkie wykończenie dzięki 
podkładowi Giordani Gold Mineral Long Wear. 

Pełne krycie i wysoka trwałość, regenerujące minerały 
wulkaniczne pochodzenia włoskiego, filtr SPF 15.

CENNY PODARUNEK DLA 
NIESKAZITELNEJ CERY
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  Rozświetlający puder w perełkach 
Giordani Gold
Udoskonalona wersja perełek rozświetlających. 
Bardziej intensywne, bogatsze odcienie, nasycone 
Esencją Młodości, znaną ze swych właściwości 
ujędrniających i jedwabiste minerały nadają 
cerze miękką świetlistość. Perełki są starannie, 
ręcznie wykańczane przez doświadczonych 
rzemieślników z Włoch i zapewniają możliwość 
stopniowania koloru. 25 g 1999,60/kg

 79,90

49,99 

Możliwość 
stopniowania koloru

Delikatna, gładka aplikacja

34547 Subtle Rose

JAK UŻYWAĆ:

Omieć perełki pędzlem i nałóż 
puder na kości policzkowe,  
dekolt i inne miejsca,  
które chcesz podkreślić.

Specjalnie dobrane minerały 
sprawiają, że perełki pięknie 

opalizują i są aksamitnie gładkie.

  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

29,99 

Twoje świetliste 
piękno

 

 

  Podkład Giordani Gold Metamorphosis
30 ml 2496,67/l

 74,90 

35213
Light 

Porcelain 
Cool

35214
Pastel 
Ivory 
Warm

35215
Soft 

Beige 
Cool

35216
Gold 
Sand 

Warm

35217
Mild 

Cinnamon 
Warm

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

 74,90 

32923
Amber

32922
Natural 
Beige

32920
Porcelain

32921
Light 
Ivory

32919
Vanilla

  Podkład ujędrniający 
Giordani Gold SPF 8
30 ml 2330,00/l

 69,90 

32050
Rose 
Beige

32051
Natural 
Beige

32047
Porcelain

32048
Light 
Rose

32049
Light 
Ivory

  Baza rozświetlająca 
Giordani Gold
30 ml 1996,67/l

33300   59,90 

  Puder w perełkach Giordani Gold
25 g 3196,00/kg

 79,90 

34545
Sublime 
Radiance

34546
Luminous 

Peach

34548
Matte 
Bronze

39,99
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  Cienie do powiek Giordani Gold
Satynowe cienie do powiek, których formuła perfekcyjnie się rozprowadza. Idealnie 
dopasowane odcienie zawierają intensywne pigmenty, zapewniające wyrazisty 
kolor. Elegancka kasetka z lusterkiem i aplikatorem. 2,4 g 14579,17/kg

 49,90

34,99 

38845
Delicate Pink 
- Rose Eyes

38846
Vibrant Ginger 
- Intense Eyes

38847
Snow Blue 

- Frozen Eyes

38848
Golden Brown 
- Noble Eyes

38
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38849
Purple Cream 
- Smokey Eyes

  Zwiększająca objętość baza pod tusz do rzęs Giordani Gold Iconic
Lekka baza pod tusz, która dzięki formule białej pianki i specjalnej, zwiększającej objętość 
szczoteczce dociera do każdej, nawet najmniejszej rzęsy. Pomaga  zintensyfikować kolor tuszu 
oraz sprawia, że rzęsy błyskawicznie nabierają imponującej objętości i wyglądają wspaniale. 
8 ml 3123,75/l

33656   39,90

24,99 

  Zalotka Giordani Gold
Żelazo, guma. Wymiary: 
10 x 6,2 cm. 

37449   24,90

19,99 

  Pęseta Giordani Gold
Materiał: stal nierdzewna. 
Wymiary: 9,5 x 1 x 1,48 cm. 

37457   19,90

14,99 

Podwójne cienie - formuła 
z intensywnymi pigmentami

Specjalnie 
wyprofilowany 

kształt, dzięki 
któremu zalotka 

podkręca nawet 
najdrobniejsze rzęsy

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

Pozwala na usunięcie 
nawet najmniejszych rzęs

Wyprofilowana końcówka 
zapewnia niezwykłą 

precyzję

 

 

 

 

  Tusz do rzęs Giordani Gold 
Incredible Length
Tusz wydłużający z mikrowłóknami, który nadaje 
rzęsom uwodzicielską długość oraz wspaniale je 
rozdziela. 8 ml 2748,75/l

 47,90

21,99 

32079 Black

CO SPRAWIA, ŻE LINIA GIORDANI GOLD JEST TAK WYJĄTKOWA?
Giordani Gold łączy innowację i włoski kunszt, a produkty z tej linii są wyjątkowo przyjemne w użyciu. 
Inspirujemy się luksusową jakością, celebrując piękno i elegancję kobiety. Wybierz swój look i przekonaj się, 
co oznacza być kobietą w stylu Giordani Gold...

32
07

9 
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k

Nieziemsko długie, 
perfekcyjnie 

podkreślone rzęsy

 

• Perfekcyjnie podkreśla rzęsy
• Wydłuża rzęsy nawet o 49%*
•  Z mikrowłóknami, które 

wspaniale wydłużają rzęsy
• Trwały
• Nie rozmazuje się
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•  Formuła musu i pogrubiająca szczoteczka: zastosuj 
bazę Giordani Gold, a następnie tusz, by nadać 
rzęsom niesamowitą objętość.

Nominacja redakcji
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NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

38967
Gold Sand

38968
Deep Bronze
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ZŁOCISTY POCAŁUNEK 
SŁOŃCA

  Puder brązujący Giordani Gold Cinque Terre
Nadający cerze aksamitny mat puder brązujący. Formuła z pudrem mineralnym i mikropigmentami 
zapewnia skórze komfort oraz efekt zdrowej, pełnej energii cery muśniętej słońcem. 
Udoskonala rysy twarzy i podkreśla atuty urody. 10 g 3999,00/kg

 69,90

39,99

 

• Intensywny kolor 
i przyjemnie kremowa 
formuła z technologią 
wspomagającą młody 

wygląd ust

  Pomadka Giordani Gold 
MasterCreation
Wspomagająca 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

29,99 

USTA NICZYM 
DZIEŁO SZTUKI

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
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• Zawiera składniki 
zwiększające 

witalność skóry

W BLASKU 
ZŁOCISTEGO 

ŚWIATŁA

Aksamitnie matowy puder 
brązujący Giordani Gold  

w odcieniach świetlistego piasku  
i subtelnego brązu pozwoli ci 
uzyskać wyrafinowany look, 
inspirowany złotym świat łem 

wybrzeża Morza Śródziemnego. 
Miękka, prasowana formuła  

z wyt łoczonym wzorem fal 
na piasku będzie skarbem 

twojej kosmetyczki.
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RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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Δ3Test kliniczny. Krem do twarzy i ciała Essentials z witaminą E 
i  olejem canola, po pierwszym użyciu. Naskórek.

Głębokie nawilżenie skóry  
- natychmiast i aż do 12 godzinΔ3

Z witaminą E i naturalnym olejem canola
Do twarzy i ciała

Prosta pielęgnacja 

DLA CAŁEJ RODZINY

WSZYSTKIE TYPY CERY

Odpowiednie do wrażliwej skóry

BEZ 
GMO

Utrzymuje nawilżenie 
skóry do 24 godzinΔ1

Δ1Test kliniczny. Maseczka do twarzy 
Essentials po pierwszym użyciu. 

Warstwa rogowa naskórka.

Efektywnie oczyszcza skórę

GŁÓWNY SKŁADNIK

NATURALNY 
OLEJ CANOLA  
Naturalny olej canola 
świetnie działa na skórę, 
dzięki bogatej zawartości 
kwasów tłuszczowych, 
fitosteroli i witaminy E. 
Odżywia, zmiękcza 
i pielęgnuje skórę, 
jednocześnie pomagając 
przywrócić jej nawilżenie. 
I - podobnie jak wszystkie 
składniki Oriflame - nasz 
olej nie zawiera GMO.

MONITORING 
EKOETYCZNY

Pi
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ęg
na

cj
a 

ce
ry

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE 
NORMY 

EUROPEJSKIE

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

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

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

  Żel do mycia twarzy Essentials
150 ml 66,60/l

35764   16,90

9,99 
  Maseczka do twarzy Essentials
10 ml 299,00/l

35765   3,90

2,99 

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

35767   25,90

14,99 

 

 

 

DO 

-40%!

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA
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Kremowa formuła z organicznie 
pozyskiwanymi ekstraktami mleka 
i miodu nawilża i odżywia przez 
cały dzień.

Bogata formuła 
z organicznie 
pozyskiwanymi 
ekstraktami mleka 
i miodu zapewnia 
intensywne 
nawilżenie 
podczas snu.

MIÓD 
Składnik bogaty w cukry, witaminy, minerały i kwas 
foliowy. Łagodnie złuszcza, rewitalizuje i zatrzymuje 
wilgoć sprawiając, że skóra jest gładka i promienna. 

MLEKO  
Bogate w nawilżające, odżywcze witaminy, 

minerały i proteiny, zmiękcza skórę. 

  Odżywczy krem na dzień 
Milk & Honey Gold
50 ml 399,80/l

32542   37,90

  Odżywczy krem na noc 
Milk & Honey Gold
50 ml 399,80/l

32543   37,90

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich 
typów cery

19,99
KAŻDY KREM DO TWARZY  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  

 34855 Sztyft korygujący Love Nature z organicznym 
drzewem herbacianym i limonką 4,5 g 6200,00/kg 27,90

  Matujący balsam 
Love Nature z organicznym 
drzewem herbacianym 
i limonką
50 ml 359,80/l

34845   29,90

17,99 

  Oczyszczający 
olejek Love Nature 
z organicznym drzewem 
herbacianym i limonką
10 ml 1999,00/l

34849   34,90

19,99 

  Oczyszczająca 
maseczka i scrub 2 w 1 
Love Nature  z organicznym 
drzewem herbacianym 
i limonką  75 ml 213,20/l

35576   24,90

15,99 

  Odświeżający żel pod oczy Love Nature 
z organicznym aloesem i wodą kokosową
15 ml 1066,00/l

35590   24,90

15,99 

Chłodzi i odświeża

Nawilża i zmiękcza skórę

Usuwa oznaki zmęczenia

  34820 Odświeżający tonik 
Love Nature z organicznym 
aloesem i wodą kokosową 150 ml 
186,00/l 27,90   34822 Odświeżająca 
maseczka i scrub 2 w 1 Love 
Nature z organicznym aloesem 
i wodą kokosową 75 ml 332,00/l 
24,90   34821 Nawilżający krem 
do twarzy Love Nature 
z organicznym aloesem i wodą 
kokosową 50 ml 598,00/l 29,90  

 34819 Krem oczyszczający 
Love Nature z organicznym 
aloesem i wodą kokosową 125 ml 
223,20/l 27,90

Organiczna limonka to 
superskładnik, który 
przywraca skórze wigor 
oraz tonizuje i matuje cerę.

Organiczny olejek z drzewa 
herbacianego jest niemal 
niezastąpiony, jeśli chodzi 
o oczyszczanie skóry. Pomaga 
także pozbyć się wyprysków.

GŁÓWNE SKŁADNIKI

DO CERY TŁUSTEJ

W każdym wiekuW każdym wieku

DO CERY NORMALNEJ
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CIESZ SIĘ ŚWIEŻĄ CERĄ BEZ 
NIEESTETYCZNEGO POŁYSKU

Zwalcza wypryski, tonizuje 
skórę i zmniejsza pory

Efektywnie oczyszcza, 
złuszcza i matuje skórę

Oczyszcza 
i redukuje 
nieestetyczny  
połysk

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Świeżość 
pełnego energii 

spojrzenia

Pielęgnacyjne mleko 
i odnawiający miód
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  Krem pod oczy Optimals Hydra 
Seeing is Believing
Nawilżający krem, który rozświetla skórę 
wokół oczu oraz redukuje widoczność 
ciemnych cieni i obrzęków. Zawiera szwedzką 
mieszankę naturalnych składników oraz 
kofeinę. Do każdego typu cery. 15 ml 1332,67/l

32464   39,90

19,99 

  Serum nawilżające Optimals Hydra
Ultralekkie serum, które intensywnie nawilża, 
zwiększa promienność i pomaga chronić cerę przed 
szkodliwym działaniem wolnych rodników. Zawiera 
malinę moroszkę, borówkę oraz witaminy C i E. 
Odpowiednie do każdego typu cery. Testowane 
dermatologicznie. 30 ml 999,67/l

33135   59,90

29,99 

  Nawilżający krem na dzień 
Optimals Hydra Radiance do 
cery normalnej i mieszanej
50 ml 898,00/l

32462   44,90 

  Krem na noc Optimals 
Hydra Radiance do cery 
normalnej i mieszanej
50 ml 898,00/l

32463   44,90 

  Krem na dzień Optimals 
Hydra Care do cery suchej 
i wrażliwej
50 ml 898,00/l

32468   44,90 

  Krem na noc Optimals 
Hydra Care do cery suchej 
i wrażliwej
50 ml 898,00/l

32469   44,90 

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

32476   47,90 

  Krem na noc Optimals 
Hydra Matte do cery tłustej
50 ml 898,00/l

34304   44,90 

  Żel do mycia twarzy 
Optimals Hydra Radiance do 
cery normalnej i mieszanej
150 ml 219,33/l

35406   32,90 

  Tonik Optimals Hydra 
Radiance do cery normalnej 
i mieszanej
150 ml 219,33/l

35408   32,90 

• Natychmiast 
rozświetla

• Nawilża 

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich 
typów cery

• Zmniejsza widoczność cieni

• Zmniejsza widoczność 
opuchnięć

Błyskawiczny komfort 
dla twojej skóry

Linia Optimals Hydra to formuły ze 
szwedzką mieszanką naturalnych 

składników. Chroni przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników, nawilża 

skórę oraz nadaje jej piękną promienność.

  Hydrożelowe płatki do 
twarzy Optimals Insta-Cool
7 g 1427,14/kg

35916   19,99

*Test konsumencki

Natychmiast nawilża, 
koi i chłodzi skórę 
– 10 na 10 potwierdza*

Obrzęki i cienie są 
zredukowane 
– 10 na 10 potwierdza*

Szybkie i skuteczne! Hydrożelowe płatki do twarzy Optimals 
sprawią, że twoja cera będzie świeża, ukojona i nawilżona 

- w mgnieniu oka.

W KAŻDYM WIEKU Dla wszystkich typów cery
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9,99

10 minut

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

Najpierw usuń 
przezroczysty film. 
Nałóż płatki na czystą, 
suchą skórę, następnie 
usuń biały film i pozostaw 
na 10 minut. Nie spłukuj. 
Unikaj bezpośredniego 
kontaktu z oczami.  
 
Jeśli chcesz, by efekt 
chłodzenia był 
mocniejszy, przed 
użyciem przechowuj 
płatki w lodówce.

Świeży wygląd 
w mgnieniu oka!

JAK ZWALCZYĆ ZMĘCZONY 
WYGLĄD SKÓRY W 10 MINUT?

Stosuj w razie potrzeby na czoło, 
pod oczami lub w okolicy policzków 

czy linii żuchwy.
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  Ujędrniający krem na dzień Royal Velvet 
z filtrem SPF 15
Nowa, zaawansowana formuła wzbogacona 
ekstraktem z czarnego irysa. Pozostawia skórę 
bardziej jędrną i widocznie młodszą. Z filtrem 
SPF 15. 50 ml 999,80/l

22424   69,90

49,99
*Testy konsumenckiez udziałem 91 kobiet po 40 roku życia

•  POPRAWIA KONTUR 
TWARZY 
69% potwierdza*

•  ZAPEWNIA UCZUCIE 
JĘDRNEJ, LEPIEJ 
NAPIĘTEJ SKÓRY 
70% potwierdza*

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

Ekskluzywna pielęgnacja 
ujędrniająca z wyciągiem 

z czarnego irysa™
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OPASKA 
GRATIS 
PRZY ZAKUPIE 
UJĘDRNIAJĄCEGO 
KREMU NA DZIEŃ 
ROYAL VELVET

Dla wszystkich typów cery40+

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

20574   10,90 
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  Krem pod oczy Diamond Cellular Multi-Perfection
Wysokiej skuteczności krem pod oczy nadaje spojrzeniu 
młodzieńczy wygląd. Krem redukuje opuchnięcia i cienie pod 
oczami, zmniejsza zmarszczki i linie mimiczne, intensywnie 
nawilża. 15 ml 2666,00/l

22419   59,90

39,99 

  Krem na noc Time Reversing Intense SkinGenistII™
Niezwykle skuteczny przeciwstarzeniowy krem odpowiadający potrzebom 
skóry po okresie menopauzy. Z GenisteinSOY i kompleksem Amino+, które 
skutecznie wypełniają głębokie zmarszczki, poprawiają kontury twarzy 
i przywracają gęstość skórze. 50 ml 1199,80/l

24188   99,90

59,99 

  Krem na dzień Time Reversing Intense 
SkinGenistII™ SPF 15
50 ml 1998,00/l

24185   99,90 

  18437 Krem odżywczy na noc Diamond Cellular 30 ml 4330,00/l 
129,90   13659 Przeciwstarzeniowy krem Diamond Cellular 
50 ml 2598,00/l 129,90   21339 Płyn micelarny Diamond Cellular 
200 ml 299,50/l 59,90

KOMPLEKS DIAMOND ELIXIR™  
z pudrem z prawdziwych diamentów 

nadaje skórze świetlistość   
 

EKSTRAKT Z BIAŁEJ TRUFLI  
Z POŁUDNIOWEJ FRANCJI  

działa przeciwzmarszczkowo   
 

AKTYWNY SKŁADNIK ROZJAŚNIAJĄCY 
(EKSTRAKT Z GROCHU)  

redukuje nierówną pigmentację  
i udoskonala cerę

Jasne, 
młodzieńcze 

spojrzenie

Dla wszystkich typów cery

40+

Regenerująca seria Time Reversing Intense to intensywna terapia dla delikatnej 
skóry w czasie menopauzy: unikalna kombinacja astaksantyny i aktywnych 

składników naturalnych regeneruje skórę oraz przywraca jej gęstość 
i elastyczność.

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

* Testy z udziałem 108 kobiet powyżej 55. roku życia, stosujących krem na dzień 
w połączeniu z kremem na noc przez ponad 6 tygodni.

55+
Do cery bardzo 
dojrzałej

Młodzieńcze piękno 
dojrzałej cery
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Opakowania z pompką są nie tylko 
wygodne - zapobiegają również 
kontaktowi kosmetyku z powietrzem, 
który spowodowałby jego utlenienie 
i utratę części właściwości.

 

 

 

 

 

 

GŁÓWNY SKŁADNIK
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KROK 1: OCZYSZCZANIE - PRZYGOTOWANIE 
DO LEPSZEGO WCHŁANIANIA
Prawidłowe oczyszczanie skóry rano i wieczorem 
sprawia, że skóra jest zdrowsza, a produkty 
pielęgnacyjne lepiej się wchłaniają, zapewniając 
optymalne rezultaty.

KROK 2: OCZY - ODPOWIEDNIA PIELĘGNACJA
Kremy pod oczy mają lżejszą konsystencję i są 
bezzapachowe. Zostały specjalnie opracowane, by 
odpowiadać na specyficzne potrzeby skóry okolic 
oczu - zmarszczki, opuchnięcia i cienie.

KROK 3: INTENSYWNA PIELĘGNACJA 
- AKTYWACJA MOCY
Serum to potężna dawka mocy w rytuale 
pielęgnacyjnym. Płynna konsystencja serum sprawia, 
że produkt szybko i efektywnie dostarcza skórze 
przed nałożeniem kremu na dzień lub na noc.

KROK 4: NAWILŻANIE  
- ODŻYWIANIE I OCHRONA
Kremy na dzień i na noc to ostatnia dawka 
aktywnych składników oraz nawilżenia.  
Krem na dzień pomaga nawilżać i chronić skórę, 
natomiast krem na noc regeneruje ją podczas snu.

 

 

 

 

 

∆1Klinicznie udowodnione rezultaty z zastosowaniem pełnego Rytuału 
pielęgnacyjnego w porównaniu do skóry bez produktów pielęgnacyjnych lub 
uproszczonej pielęgnacji produktami NovAge True Perfection, Time Restore, 

Ecollagen, Ultimate Lift.

70% bardziej sprężysta skóra  
już po 12 tygodniach*

*Testy kliniczne z udziałem 34 kobiet, trwające 12 tygodni

  Zestaw NovAge Ultimate Lift
Stworzony, by przywracać sprężystość skóry oraz kontur twarzy. Zestaw zaawansowanych 
kosmetyków, opartych na przełomowej, opatentowanej technologii AspartoLift. W zestawie: żel 
oczyszczający, krem pod oczy, serum oraz krem na dzień i na noc. 5 pełnowymiarowych produktów. 
75,80/szt.

31773   630,50   379,00 

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ASPARTOLIFT 
Stymuluje aktywację komórek odpowiedzialnych 
za wytwarzanie elastyny, poprawiając jędrność 

i elastyczność skóry oraz owal twarzy.

EKSTRAKT Z ROŚLINNYCH KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH BUDLEI 

Ekstrakt ten pomaga zapobiegać naturalnej 
degradacji kolagenu w skórze, a także zapewnia 
ochronę przed wolnymi rodnikami, dzięki czemu 

spowalnia proces starzenia.

Ujędrnia i udoskonala 
kontury oczu

Nadaje cerze 
promienność oraz  
młodzieńczy 
owal twarzy

Ujędrniający, 
liftingujący krem 
na dzień z SPF 15

Inteligentna 
formuła 2 w 1: żel 

oczyszczający 
i tonik

Przywraca 
odpowiednie 
nawilżenie, 
jędrność 
i elastyczność 
podczas twojego 
snu
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  33984 Żel oczyszczający NovAge Supreme 150 ml 439,33/l 65,90  

 31542 Krem liftingujący pod oczy NovAge Ultimate Lift 15 ml 3666,00/l 
79,90 54,99   31543 Serum liftingujące NovAge Ultimate Lift 30 ml 
5330,00/l 159,90   31540 Krem liftingujący na dzień NovAge 
Ultimate Lift SPF 15 50 ml 3098,00/l 154,90   31541 Krem liftingujący 
i modelujący kontur twarzy na noc NovAge Ultimate Lift Overnight 
50 ml 3098,00/l 154,90

40+Rekomendowane 
dla wieku

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ, 

JAK UJĘDRNIĆ 
ZWIOTCZAŁĄ SKÓRĘ
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CO NAJMNIEJ 7x LEPSZE REZULTATY, DZIĘKI 
STOSOWANIU RYTUAŁU PIELĘGNACJI CERY 
NOVAGE - UDOWODNIONE KLINICZNIE∆1
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  Zestaw NovAge True Perfection
Zestaw kosmetyków o zaawansowanym działaniu. Intensywnie nawilża 
oraz sprawia, że cera jest świeża i promienna. Produkty zawierają 
ekstrakt z perskiego drzewa jedwabnego oraz roślinnych komórek 
macierzystych acai. 5 pełnowymiarowych produktów. 45,80/szt.

31772   383,50   229,00 

  Zestaw NovAge Time Restore
Zestaw kosmetyków o zaawansowanym działaniu. Produkty sprawiają, 
że cera dojrzała jest gęstsza, bardziej elastyczna, a kontury twarzy 
udoskonalone. Zmniejszają skłonność skóry do tworzenia głębokich 
zmarszczek oraz związanych z wiekiem przebarwień. Z technologią 
GenisteinSOY i ekstraktem z komórek macierzystych babki lancetowatej.  
5 pełnowymiarowych produktów. 75,80/szt.

31774   630,50   379,00 

  Zestaw NovAge Bright Sublime
Zestaw kosmetyków, które zmniejszają przebarwienia, rozjaśniają cerę 
i wyrównują jej koloryt oraz wygładzają zmarszczki. Udoskonalają 
skórę i sprawiają, 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 

  Zestaw Ecollagen Wrinkle Power
Pełna pielęgnacja skóry, która błyskawicznie wypełnia i wygładza 
zmarszczki, koryguje je z czasem i pomaga spowolnić starzenie się 
skóry. Produkty oparte na opatentowanej technologii Tri-Peptide, 
kwasie hialuronowym i ekstrakcie z roślinnych komórek macierzystych. 
Przebadane w testach klinicznych, konsumenckich i dermatologicznych. 
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 

94% KOBIET O DOJRZAŁEJ SKÓRZE 
POTWIERDZIŁO POPRAWĘ 
ELASTYCZNOŚCI I ODŻYWIENIA CERY*1

BŁYSKAWICZNA REDUKCJA 
ZMARSZCZEK AŻ DO 49%∆1

TECHNOLOGIA GENISTEINSOY 
Technologia GenisteinSOY pomaga zwiększać poziom 
kolagenu oraz efektywność komórkowych kanałów 
transportujących wodę, przywracajac skórze gęstość 
i wygładzając głębokie zmarszczki.

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!

50+
Rekomendowane dla wieku

30+
Rekomendowane dla wieku20+

Rekomendowane dla wieku

W KAŻDYM WIEKU

Rekomendowane 

Z OPATENTOWANĄ TECHNOLOGIĄ 
MULTI-BRIGHT i EKSTRAKTEM 
Z ROŚLINNYCH KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH GARDENII.

ZMNIEJSZA PRZEBARWIENIA 
NAWET O 50%∆1  

– UDOWODNIONE KLINICZNIE
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Który rytuał pielęgnacji cery NovAge wybierzesz? 
Znajdź rozwiązanie perfekcyjnie dostosowane  
do potrzeb twojej skóry!

Każdy zestaw NovAge zapakowany jest  
w eleganckie pudełko - IDEALNY JAKO PREZENT! 
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  Soniczna szczoteczka  
do twarzy SkinPro 3 w 1
Urządzenie: 15,8 x 5,8 x 5,8 cm, ABS. Średnica 
szczoteczki oczyszczającej: 4,77 cm; PP, nylon. 
Średnica silikonowej szczoteczki złuszczającej: 
5 cm; PP, silikon. Wymiary metalowej głowicy 
masującej: 6,1 x 5 cm: PP, stal nierdzewna. 

29915   219,90

169,99 
  Wymienne szczoteczki 
SkinPro Sonic
Zestaw 2 wymiennych 
szczoteczek do SkinPro Sonic  
3 w 1. Średnica: 4,77 cm. 
Materiał: PP, nylon włosie. 

30878   49,90

39,99 

  Krem liftingujący pod oczy 
NovAge Ultimate Lift
Lekki, jedwabisty krem pod oczy z technologią 
AspartoLift i ekstraktem z roślinnych komórek 
macierzystych. Ujędrnia, liftinguje i z czasem 
poprawia elastyczność skóry, dzięki czemu 
zmarszczki są mniej widoczne, a spojrzenie 
młodsze. Bezzapachowy. 15 ml 3666,00/l

31542   79,90

54,99 

  Rozświetlająco-odświeżający krem 
pod oczy True Perfection
Udoskonalający krem pod oczy z aplikatorem 
kulkowym. Wygładza pierwsze zmarszczki mimiczne, 
rozświetla oraz z czasem pomaga redukować 
opuchnięcia i ciemne cienie pod oczami. Z ekstraktem 
z perskiego drzewa jedwabnego. Bezzapachowy. 
15 ml 2666,00/l

31981   52,90

39,99 

  Krem rozjaśniający na noc 
NovAge Bright Sublime
Krem na noc o zaawansowanym działaniu 
z opatentowaną technologią Multi-Bright. 
Regularnie używany redukuje przebarwienia, 
rozjaśnia cerę oraz wyrównuje jej koloryt. 
Delikatny zapach. 50 ml 1699,80/l

32658   119,90

84,99 

  Serum NovAge Ecollagen Wrinkle Power
Lekkie, łatwo się wchłaniająca superserum nawilżające, 
zapewniające skórze gładkość, promienność i zdrowy 
wygląd. Koryguje zmarszczki i udoskonala cerę, działając 
błyskawicznie oraz z czasem. Oparte na technologii 
Tri-Peptide, kwasie hialuronowym o niskiej masie 
cząsteczkowej i aktywnym składniku prebiotycznym. 
Przebadane w testach konsumenckich oraz 
dermatologicznie. 30 ml 2999,67/l

33980   124,90

89,99 

•  Głęboko czyszczająca SZCZOTECZKA

•  Tonizująca METALOWA GŁOWICA 
DO MASAŻU

•  Udoskonalająca SILIKONOWA 
GŁOWICA ZŁUSZCZAJĄCA

MŁODSZY WYGLĄD 
SKÓRY JUŻ PO 

PIERWSZYM UŻYCIU*

NATYCHMIAST: NATYCHMIAST: NATYCHMIAST: NATYCHMIAST:

Z CZASEM:

Z CZASEM:

Z CZASEM:

Z CZASEM:

EFEKTY: EFEKTY: EFEKTY: EFEKTY: EFEKTY:

NATYCHMIAST:
Natychmiast: nawilża, 
wygładza i rozświetla 
okolice oczu, dzięki 
czemu wyglądasz 
na wypoczętą.

Z CZASEM:
Z czasem: wygładza 
pierwsze zmarszczki 
mimiczne, pomaga 
zmniejszać opuchnięcia 
i ciemne cienie oraz 
zwiększa promienność 
skóry. Opóźnia 
powstawanie zmarszczek 
wokół oczu.

Natychmiast: wygładza 
i zmiękcza, dzięki 
czemu spojrzenie 
nabiera świeżości.

Z czasem: ujędrnia 
i przywraca 
elastyczność skórze 
wokół oczu sprawiając, 
że ich kontur się 
poprawia, zmarszczki 
są mniej widoczne, 
a spojrzenie odzyskuje 
młodzieńczy blask.
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  Krem do okolic oczu i ust 
NovAge Time Restore
Krem stworzony specjalnie do udoskonalania, 
poprawiania konturu i wygładzania zmarszczek 
okolic oczu i ust. Z technologią GenisteinSOY 
oraz ekstraktem ze świetlika. Zmniejsza opuchnięcia 
i ciemne cienie pod oczami. 15 ml 3666,00/l

32629   79,90

54,99 

Gdy ty śpisz, krem 
pomaga skórze 
zregenerować się po 
stresach dnia.

Sprawia, że cera 
jest jaśniejsza 
i ma równy koloryt 
oraz redukuje 
widoczność 
przebarwień.
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Opatentowana 
technologia Tri-Peptide 
pomaga redukować 
zmarszczki, zwiększając 
produkcję kolagenu 
w skórze.

Pomaga przywrócić skórze gęstość 
i wygładza głębokie zmarszczki.

Redukuje widoczność cieni pod oczami 
oraz obrzęków.

Kwas hialuronowy 
o niskiej masie 
cząsteczkowej 
nawilża skórę oraz 
przywraca jej 
jędrność, a także 
sprawia, że cera jest 
niezwykle gładka 
i promienna.

W KAŻDYM 
WIEKU

Rekomendowane

20+

Rekomendowane 
dla wieku

30+

Rekomendowane 
dla wieku

40+

Rekomendowane 
dla wieku

50+

Rekomendowane 
dla wieku
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  Kojący żel do demakijażu oczu 
NovAge
150 ml 166,60/l

32664   39,90

24,99 

  Serum modelujące do szyi i dekoltu 
NovAge
75 ml 666,53/l

35076   79,90

49,99 

  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 

Produkty uzupełniające

Produkty uzupełniające

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

32630   159,90 

Rekomendowane dla wieku 50+

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

32627   154,90 

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

31980   79,90 

Rekomendowane dla wieku 20+

Oczyszczająca

  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 

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

33979   72,90 

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

33982   109,90 

  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 

  Serum Miracle Perfecting 
Novage True Perfection
30 ml 2996,67/l

31979   89,90 

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

32803   119,90 

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

32804   78,90 

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

32805   139,90 

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

32631   149,90 

  Rewitalizująca maseczka do 
twarzy NovAge
15 ml 1993,33/l

33973   29,90 

BEZZAPACHOWA, ŻELOWA FORMUŁA 
Innowacyjny preparat, który delikatnie oczyszcza i nawilża, jednocześnie kojąc i odświeżając 
skórę okolic oczu. Testowany okulistycznie, bezzapachowy i odpowiedni nawet dla osób 
noszących soczewki kontaktowe.

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

JAK UŻYWAĆ:

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

34143   79,90 

  Krem na dzień NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power SPF 30
50 ml 2198,00/l

33981   109,90 

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

38828   59,90 

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

35074   29,90 

W każdym wieku
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Z TECHNOLOGIĄ PRO-LASTIN 
O UDOWODNIONYM KLINICZNIE DZIAŁANIU:

– poprawiającym elastyczność i jędrność skóry 
o minimum 17%∆1 

– redukującym obwisłość skóry na linii żuchwy 
i zwiększającym elastyczność skóry dekoltu∆2

– redukującym zmarszczki i zmęczony 
wygląd skóry∆2

Spersonalizuj rytuał 
pielęgnacji cery, aby 

dopasować go do 
swoich potrzeb!

ROZWIĄŻ NASZ 
INTERNETOWY QUIZ 

DOTYCZĄCY 
PIELĘGNACJI SKÓRY

i dowiedz się, 
które produkty 

NovAge są 
dla ciebie najlepsze.

Zeskanuj całą stronę za pomocą 
aplikacji Oriflame, aby uzyskać 

dostęp do testu lub wejdź na 
pl.oriflame.com/novage-skincare-quiz

NovAge: 
idealnie dopasowana 

pielęgnacja cery
Udoskonalaj swój Rytuał pielęgnacji cery NovAge, stosując 

produkty uzupełniające, dzięki którym twoje naturalne 
piękno rozkwitnie!

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

32628   154,90 

 

 

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

33490   99,90 

Rekomendowane dla wieku 30+

∆1 Test kliniczny składnika aktywnego 
po 8 tygodniach

∆2 Test kliniczny składnika aktywnego 
po 12 tygodniach
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  Krem do opalania do skóry wrażliwej SPF 50+ 
Sun 360
50 ml 599,80/l

35760   54,90

29,99 

∆Test kliniczny

WODOODPORNY*

Ochrona przed 
zanieczyszczeniami

SPF

Te szwedzkie rośliny zostały wybrane ze 
względu na ich unikalne właściwości - chronią 
skórę przed uszkodzeniami powodowanymi 
przez promieniowanie słoneczne oraz 
odwodnieniem. 
Wysoka zawartość witamin A, C i E oraz 
polifenoli zapewnia skórze ochronę przed 
promieniami UV oraz utrzymuje odpowiednie 
nawilżenie podczas przebywania na słońcu.

  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 

  Krem do opalania dla dzieci SPF 50 Sun 360
Silna ochrona przeciwsłoneczna dla wrażliwej skóry dzieci. 
Technologia Multi-Rays z filtrami UV o szerokim spektrum 
działania, SPF50 i witaminą E chroni przed szkodliwym 
promieniowaniem UV i zanieczyszczeniami. Lekka formuła 
zawiera szwedzką mieszankę składników, zapobiegającą 
odwodnieniu skóry. Bezzapachowy. Wysoce odporna na 
wodę i pot formuła. 125 ml 479,92/l

34896   79,90   59,99 

  Spray samoopalający Sun Zone
Nadaje skórze naturalnie wyglądającą, złocistą opaleniznę 
w ciągu zaledwie 3 godzin. Intensywnie nawilża, dzięki 
czemu efekt jest bardziej trwały. Szybkoschnąca, lekka 
formuła i aplikator w formie sprayu pozwalają na uzyskanie 
świetnych rezultatów bez smug. Testowany 
dermatologicznie. 100 ml 199,90/l

34898   29,90   19,99 
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MOROSZKANORDYCKA 
BAWEŁNA   Balsam do opalania SPF 30 Sun 360

125 ml 279,92/l

34890   59,90

34,99 

  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, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

50  

SPF

Zaawansowana ochrona 
przeciwsłoneczna dla całej rodziny

+

Czy wiesz, że...
- Wysoki SPF zapewnia lepszą ochronę przed 

szkodliwymi promieniami UV w porównaniu 
z naturalną ochroną naszego organizmu. 

- SPF 30 zapewnia 30-krotnie dłuższą 
ochronę w porównaniu do niestosowania 

produktu przeciwsłonecznego

- SPF 50+ zapewnia 60-krotnie dłuższą 
ochronę w porównaniu do niestosowania 

produktu przeciwsłonecznego 

*Test kliniczny

GŁÓWNY SKŁADNIK

Wysoka ochrona przeciwsłoneczna DLA DZIECI

Ochrona przed 
odwodnieniem skóry∆
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  Żel peelingujący 
do mycia twarzy 
Pure Skin
150 ml 133,27/l

32647   29,90

19,99 

  Lekki balsam 
matujący Pure Skin
50 ml 399,80/l

32649   29,90

19,99 

  32652 Krem peelingujący i oczyszczająca maseczka 
Pure Skin 2 x 6 ml 825,00/l 9,90   32650 Oczyszczająca 
maseczka Pure Skin 50 ml 398,00/l 19,90   34872 Maseczka 
z węglem aktywnym Pure Skin 50 ml 398,00/l 19,90   32646 Żel 
do mycia twarzy Pure Skin 150 ml 199,33/l 29,90   32648 Tonik 
Pure Skin 150 ml 199,33/l 29,90

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

29043   29,90

24,99 

  Szczoteczka do twarzy
Nieduża, ale bardzo efektywna szczoteczka, 
przeznaczona do stosowania z kosmetykami 
oczyszczającymi. Tysiące miękkich, nylonowych włókien 
łagodnie, lecz skutecznie oczyszczają skórę. Idealna do 
stosowania w trudno dostępnych miejscach, takich jak 
zagłębienia wokół nosa. Ochronna plastikowa osłonka 
w zestawie. Do każdego typu cery. 4,5 x 2,5 cm. 

38679   12,90

9,99 

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

29038   19,90

14,99 

Kontroluje niechciany 
połysk i matuje skórę. 

Używaj codziennie, 
po oczyszczeniu 

skóry.

ŻEL PEELINGUJĄCY
Oczyszcza i redukuje nieestetyczny 

połysk. Używaj każdego dnia,  
rano i wieczorem.

Mat dla tłustej cery

 

W KAŻDYM WIEKU

Do cery tłustej

NOWOŚĆ!

Nic się nie oprze naszej 
nowej szczoteczce 
- zanieczyszczenia, mocny 
makijaż, a nawet krem   
przeciwsłoneczny nie mają 
szans! Twoja cera będzie 
idealnie czysta, jasna 
i promienna.

Składany uchwyt, na którym 
możesz lusterko powiesić  

lub postawić

Dwustronne: normalne 
i trzykrotnie powiększające

Wykonana w 100% z naturalnych włókien roślinnych 
Głęboko oczyszcza cerę 

Miękka i delikatna 
Odpowiednia do codziennego stosowania

  Żel wysuszający 
wypryski Pure Skin 
SOS
6 ml 3331,67/l

32651   29,90

19,99 
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OCZYSZCZA PORYUSUWA 
ZANIECZYSZCZENIA

USUWA MAKIJAŻ

Perfekcyjna 
czystość cery

BALSAM MATUJĄCY
ŻEL SOS NA 
WYPRYSKI
Zwalcza wypryski 
w 8 godzin* 
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RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Omega 3
Suplement diety dostarczający organizmowi 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, które 
pomagają w utrzymaniu dobrego samopoczucia. 
Zawiera bogaty w omega-3 olej rybny, zapewniający 
organizmowi EPA i DHA - kwasy tłuszczowe 
niezbędne dla zdrowia serca*, wzroku** i mózgu**. 
Przyjmuj dwie kapsułki 250 mg dziennie podczas 
posiłku. 60 kapsułek. 41,6 g. 1322,51/kg

29705   79,90

DOSTARCZA NIEZBĘDNE 
SKŁADNIKI ODŻYWCZE

POMAGA ZMNIEJSZYĆ STAN ZAPALNY 
I RYZYKO CHORÓB SERCA

NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO 
ROZWOJU MÓZGU I OCZU

STANOWI CZĘŚĆ WSZYSTKICH BŁON 
KOMÓRKOWYCH - TAKŻE SKÓRY

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

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY W

el
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OLEJE RYBNE ZAWARTE 
W NASZYCH 

PRODUKTACH MAJĄ 
CERTYFIKAT FOS

ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O PRODUKTACH54,99

Małe kapsułki o wielkim 
potencjale ochronnym

Redukcja stanów zapalnych, prawidłowy rozwój mózgu i regeneracja skóry - to tylko kilka z wielu 
korzyści, jakie niezbędne kwasy tłuszczowe EPA i DHA zapewniają organizmowi. Ponieważ twoje 
ciało nie jest w stanie ich wyprodukować, musisz je pozyskać z diety lub suplementów. Pomoże ci 
w tym Omega 3 Wellness by Oriflame. Wystarczą tylko 2 kapsułki dziennie, by zoptymalizować 

spożycie tych składników odżywczych!

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

  * Korzystny efekt uzyskuje się przy dziennym spożyciu 
250 mg EPA i DHA
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• 12 witamin i 10 minerałów
• Niezbędne kwasy 

i antyoskydanty
• Wygodna, zwłaszcza 

w podróży, forma saszetki
• Unikalne formuły dla kobiet 

i dla mężczyzn
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*Dzienne zalecane spożycie ustalone przez 
Unię Europejską to dzienny poziom 

spożycia składnika odżywczego, który jest 
uważany za wystarczający do zaspokojenia 

wymagań 97-98% zdrowych osób.

*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

Czy wiesz, że... 
Co czwarte opakowanie WellnessPack 

za 1 zł!*

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

29697   132,90 

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

29696   132,90 

Pokrywa 
do 100% RDI* 
na witaminy 
i minerały!

Najlepszy towarzysz podróży
Lato może być wyzwaniem dla twojego dobrego samopoczucia. Częste podróże, zmiany stref czasowych 
i temperatur nie wpływają korzystnie na naszą kondycję. Wzmocnij swój układ odpornościowy i chroń skórę, 
stosując nasz WellnessPack, by móc w pełni cieszyć się beztroską wakacji!

Astaksantyna i ekstrakt z borówek 
Astaksantyna jest jedynym przeciwutleniaczem, 
który może zapewnić ochronę wszystkim trzem 
warstwom skóry. Pomaga chronić skórę przed 
promieniami UV, poprawia jej nawilżenie oraz 
krążenie, nadając cerze zdrowy blask.

Omega 3 
Kwasy tłuszczowe DHA i EPA są niezbędne dla 
prawidłowego rozwoju mózgu i wzroku, a także 
pomagają zmniejszać stany zapalne oraz ryzyko 
chorób serca.

Multiwitaminy i minerały 
Kompleks 12 witamin i 10 minerałów, dostosowany  
do unikalnych potrzeb kobiet i mężczyzn, pomaga 
uzupełnić niedobory żywieniowe.

 

 

Bez względu na to, czy spędzasz 
lato w mieście, czy na leżaku przy 
basenie, twoje ciało stoi przed 
ciągłymi wyzwaniami. Wysokie 
temperatury, wilgotność, 
nasłonecznienie i klimatyzacja mogą 
mieć negatywny wpływ na twój 
organizm. Jak uchronić go przed 
uszkodzeniami i cieszyć się 
wakacjami? Wrzuć do walizki... 
WellnessPack!

ZESKANUJ STRONĘ I DOWIEDZ SIĘ, JAK PREZENTOWAĆ 
ZALETY PRODUKTU SWOIM PRZYJACIOŁOM
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Oparte 
na nauce

 i bezpieczne

Naturalne

Smaczne

Opracowany przez szwedzkich 
naukowców, zgodnie z zalecanymi przez 

Światową Organizację Zdrowia dziennymi 
dawkami dla dzieci.

Głównym słodzikiem jest ksylitol  
- bezpieczny dla zębów. Bez sztucznych 

aromatów i konserwantów, cukrów, 
barwników, materiałów pochodzących 

z organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie lub żelatyny.

Tabletki do żucia o naturalnym 
smaku pomarańczy
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*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

Czy wiesz, że...  
Co czwarte opakowanie WellnessKids za 

1 zł*!

Zdrowe dzieci - szczęśliwi rodzice

Multiwitaminy i minerały WellnessKids

Bezpieczne, skuteczne formuły, 
którym możesz zaufać:
• Bez GMO
• Bez konserwantów, sztucznych 

barwników i aromatów
• Bez glutenu
• Bez dodatku cukru
• Z naturalnymi składnikami

Czy wiesz, że...
400 gramów owoców i warzyw 
plus 3 porcje ryb tygodniowo - to 
zalecenie żywieniowe dla dzieci 
w wieku 4-10 lat. Czy dieta 
twojego dziecka jest zgodna 
z tym zaleceniem? Nie bylibyśmy 
zaskoczeni, gdyby się okazało, 
że nie.
Jeśli chcesz mieć pewność, że 
twoja pociecha ma zapewnione 
wszystkie składniki niezbędne 
dla zdrowia i prawidłowego 
rozwoju, podawaj jej nasz 
suplement - Multiwitaminy 
i minerały WellnessKids.

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

28241   46,90 

Dzięki zawartości 13 witamin i 8 minerałów WellnessKids zadba o to, by twoje dziecko miało wystarczającą 
ilość składników odżywczych i mogło zdrowo uczyć się, rosnąć i... nie dać się wirusom!

• Tabletki do żucia o smaku pomarańczowym.
• Wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
• Wspomaga zdrowy wzrost i rozwój całego organizmu.
• Pozwala uniknąć niedoborów, szczególnie jeśli dziecko jest 

bardzo wybredne w kwestii jedzenia.
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NIE 
ZAWIERA 
GLUTENU

BEZ 
GMO

BEZ OLEJU 
PALMOWEGO

SKŁADNIKI 
POCHODZENIA 
NATURALNEGO 

7 
BATONÓW

NOWOŚĆ!
Nowy baton 

Natural Balance  
- najlepszy stał się 

jeszcze lepszy!
Baton proteinowy Wellness Natural 
Balance z owocami jagodowymi to 

dobry wybór, jeśli chcesz się bardziej 
zdrowo odżywiać. Pełen substancji 
odżywczych i smaku, a tak niewiele 
kalorii - tylko 115. Zawiera mnóstwo 

składników pochodzenia naturalnego, 
w tym wysokiej jakości białko i błonnik 
pokarmowy. Pyszny, wyrazisty słodki 

smak i ciekawa konsystencja 
sprawiają, że ten niewielki baton  

jest wielką ucztą. Smacznego!  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 

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

29706   89,90 

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

29703   76,90 

  Wapń pochodzenia 
morskiego i witamina D
30 tabletek. 29,4 g. 2,33/szt.

31766   69,90 

*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

Suplementy premium, zapewniające 
istotne korzyści dla zdrowia

  31750 Napój z błonnikiem prebiotycznym 150 g 399,93/kg 59,99   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   29690 Koktajl Natural Balance o smaku waniliowym 21 porcji. 378 g. 372,75/kg 140,90   29691 Koktajl Natural 

Balance o smaku czekoladowym 21 porcji. 378 g. 372,75/kg 140,90   29689 Koktajl Natural Balance o smaku truskawkowym 
21 porcji. 378 g. 372,75/kg 140,90   25479 Szejker z miarką Pojemność: 250 ml. 14,90

 

 

 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

Czy wiesz, że...  
Co czwarte opakowanie Napoju z błonnikiem prebiotycznym lub zupy Natural Balance lub koktajlu Natural Balance lub Koktajlu proteinowego za 1 zł!*

115 kalorii w batonie

2,1 g tłuszczu w batonie

10,5 g białka w batonie

4 rodzaje owoców 
jagodowych: żurawina, 
jeżyna, malina i czarna 
porzeczka

4,5 g cukrów w batonie

5,6 g błonnika 
pokarmowego w batonie

Bez glutenu, GMO, sztucznych 
substancji słodzących, 
barwników i konserwantów

  Baton proteinowy o smaku 
owoców jagodowych
245 g 183,63/kg

29693   59,99

44,99
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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 WIĘCEJ 

O TYM ZESTAWIE



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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4,99

  Nawilżająca maska 
z bananem do włosów suchych 
Love Nature Hair Smoothie
30 ml 166,33/l

41957   8,90

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

41958   8,90

  Rewitalizująca maska 
z mango do włosów 
farbowanych Love Nature 
Hair Smoothie
30 ml 166,33/l

41959   8,90

DO WŁOSÓW SUCHYCH

Nawilżający banan

DO WŁOSÓW FARBOWANYCH

Rewitalizujące mango

Odżywcze awokado

DO KAŻDEGO TYPU WŁOSÓW

Smakowita uczta 
dla twoich włosów!

Bogaty w witaminy i kwasy 
tłuszczowe olejek z awokado ma 

doskonałe właściwości odżywcze  
i jest idealny do każdego  

rodzaju włosów.

Smakowicie pachnący, 
naturalny ekstrakt z banana 

nawilża i odżywia suche włosy.

Bogaty we flawonoidy, witaminę A oraz 
kwasy tłuszczowe ekstrakt z mango pomaga 

utrzymać intensywność koloru włosów 
farbowanych.

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

 

 

 

KAŻDA MASECZKA DO WŁOSÓW
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  Wzmacniający olejek do włosów 
Eleo
50 ml 1098,00/l

38949   54,90 

  Maska do włosów Eleo
Intensywnie odżywiająca maska do włosów z naturalnym 
olejkiem arganowym i olejkiem różanym. Regeneruje 
włosy sprawiając, że stają się silniejsze, gładsze 
i bardziej lśniące, a do tego cudownie pachnące. 
Do wszystkich rodzajów włosów. 125 ml 279,92/l

38413   49,90

34,99 

  Odżywka do włosów Eleo
Odżywka do włosów z naturalnym olejkiem 
arganowym i olejkiem różanym. Odżywia włosy, 
ułatwia rozczesywanie i sprawia, że lepiej się układają. 
Do wszystkich rodzajów włosów. 150 ml 133,27/l

38412   34,90

19,99 
  Ochronny olejek do włosów Eleo
50 ml 1098,00/l

31614   54,90 

  Szampon do włosów Eleo
Luksusowy szampon do włosów wzbogacony 
naturalnym olejkiem arganowym i olejkiem 
różanym. Delikatnie oczyszcza włosy i odżywia je 
nadając im zdrowy blask i cudowny zapach. 
Do wszystkich rodzajów włosów. 200 ml 99,95/l

31609   34,90

19,99 

Odżywcze bogactwa. 
Zdrowe, lśniące włosy.

Zapewnij swoim włosom luksusową pielęgnację 
z serią Eleo. Szampon, odżywka i maseczka 

regenerują, odżywiają i chronią włosy od 
końcówek aż po same końce, nadając im 

zdrowy wygląd i promienny blask.

GŁÓWNY SKŁADNIK

Naturalny olejek arganowy 
Wnika głęboko w łodygę  
włosa, aby ją zregenerować  
i wzmocnić od środka. 
Wygładza strukturę włosa 
tworząc naturalną barierę 
chroniącą włosy przed 
uszkodzeniami.

Błyskawicznie odżywia, ułatwia 
rozczesywanie oraz układanie, 

a także nadaje włosom 
wielowymiarowy blask.

Wzmacnia włosy, 
przywraca im 

gładkość i blask oraz 
chroni je przed 
uszkodzeniami.

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ 

O OLEJKACH DO 
WŁOSÓW

  

 

 GRZEBIEŃ 
GRATIS 
PRZY ZAKUPIE 
DOWOLNEGO 
PRODUKTU ELEO

  Grzebień o szerokich zębach
Grzebień o szeroko rozstawionych zębach, przeznaczony 
do rozczesywania mokrych włosów i nakładania masek. 
Wymiary: 15 x 6 cm. Materiał: PP. 

30610

9,90 
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Sprawia, że włosy są 
błyszczące aż do 

następnego mycia 92%1

1  Testy konsumenckie z udziałem kobiet 
stosujących szampon, odżywkę,  
maskę i olejek 
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  Odżywczy 
szampon do włosów 
HairX Advanced 
Care Ultimate 
Repair
400 ml 49,98/l

32877   39,90

19,99 

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

32878   29,90 

  Szampon do 
włosów farbowanych 
HairX Advanced 
Care Colour Reviver
400 ml 49,98/l

32884   39,90

19,99 

  Odżywka 
do włosów 
farbowanych HairX 
Advanced Care 
Colour Reviver
200 ml 149,50/l

32885   29,90 

  Szampon 
dodający włosom 
objętości HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
400 ml 49,98/l

32890   39,90

19,99 

  Odżywka 
dodająca włosom 
objętości HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
200 ml 149,50/l

32891   29,90 

JAK TO DZIAŁA?

Wiedza, 
innowacyjność 

i efekt 
- wspomagane 
przez naturę.

Nareszcie znalazłaś pełne rozwiązanie 
pielęgnacyjne, dzięki któremu 

zapewnisz swoim włosm piękno. 
Dzięki HairX Advanced Care 

puszenie się, wyblakły kolor lub brak 
blasku należą już do przeszłości.

Metoda OMO: świetny sposób na piękne włosy!
Metoda odżywianie-mycie-odżywianie (OMO) to nowy sposób mycia włosów, podczas którego dwukrotnie  

używasz odżywki - przed i po zastosowaniu szamponu. Metoda ta jest idealna, jeśli twoje włosy są suche, 
zniszczone czy kręcone lub jeśli masz wrażliwą skórę głowy. 

Lekko zwilż włosy, 
wmasuj w nie odżywkę 
i spłucz. Następnie 
umyj włosy szamponem 
i spłucz. Ponownie 
nałóż odżywkę - tym 
razem tylko na końce 
- i spłucz.

Zastosowanie odżywki 
przed umyciem włosów 
szamponem chroni 
skórę głowy i zapobiega 
jej wysuszeniu. 
Poprawia również 
wygląd loków, 
zmiękcza i wygładza 
włosy oraz zapewnia 
dodatkowe nawilżenie.

Kompleks ceramidowy: 
Wzmacnia zniszczone włosy, 
dzięki czemu stają się bardziej 
sprężyste, lśniące i gładsze. 
Ceramidy to lipidy występujące 
naturalnie w strukturze włosów. 
Tworzą barierę ochronną, 
która pomaga zatrzymać 
białka i wilgoć.

System Colour Reflection: 
odbija światło, by zwiększyść 
blask koloru. 
 
Filtry UV: pomagają chronić 
przed szkodliwym działaniem UV 
i wolnych rodników, które mogą 
powodować blaknięcie koloru.

Mikeratyna: Kiedy włosy są 
uszkodzone fizycznie, chemicznie 
lub z powodu czynników 
środowiskowych, takich jak słońce, 
naturalny poziom keratyny znacznie 
spada. Mikrokeratyna w formułach 
Ultimate Repair działa synergicznie 
z kompleksem fitoskładników, 
zwalczając 7 kluczowych oznak 
uszkodzenia włosów.

Przy zakupie szamponu, odżywka za jedyne 9,99!

     

     

SPOSÓB UŻYCIA
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  Okrągła szczotka do włosów  
- średnia
Szczotka przeznaczona do szybszego 
suszenia i kreowania bujnych loków. 
Wymiary: 23 x 4,8 cm. 
Materiał: aluminium, nylon. 

30608   29,90

17,99 

  Klasyczna szczotka do włosów
Szczotka przeznaczona do rozczesywania 
i wstępnego suszenia delikatnych włosów. 
Wymiary: 24 x 6 cm. Materiał: ABS, 
guma, nylon. 

30579   25,90

14,99 

  Wentylująca szczotka do włosów
Szczotka do rozczesywania i suszenia włosów. 
Wymiary: 22 x 5 cm. Materiał: ABS, nylon. 

30580   25,90

14,99 

  Odżywcze serum do włosów HairX Advanced 
Care Ultimate Repair
Bogate, nietłuste serum, opracowane, by okiełznać 
uszkodzone, zmęczone stylizacją włosy oraz ułatwić ich 
układanie. Zawiera unikalny kompleks fitoskładników, który 
pomaga wzmocnić włókna włosów od środka. Do codziennego 
użytku. Testowane dermatologicznie. 30 ml 666,33/l

32882   34,90

19,99 
  Upiększający spray CC HairX Advanced Care
Wielozadaniowy kosmetyk w wygodnej formie sprayu bez 
spłukiwania. Zawiera poprawiąjący układanie się włosów, 
upiększający kompleks fitoskładników. Nietłusta i nieklejąca 
formuła. Odpowiedni do każdego rodzaju włosów. 
150 ml 133,27/l

32908   34,90

19,99 

  Suchy szampon HairX Advanced 
Care Oil Control
150 ml 99,93/l

32907   32,90

14,99 

WŁOSY PRZETŁUSZCZAJĄCE SIĘ

Błyskawiczne 
odświeżenie fryzury

•  Odświeża fryzurę,  
usuwając nadmiar sebum

•  Włosy natychmiast 
wyglądają na czystsze*

•  Potwierdzona 
redukcja  sebum o 78%*

•  Zaprojektowany, by nie 
pozostawiać widocznej 
warstwy  po szczotkowaniu

•  Pomaga przedłużyć czas 
między myciem włosów*

• Testowany dermatologicznie

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

Sprawdź, jak działa Suchy szampon  
HairX Advanced Care Oil Control!

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

2.  Wmasuj produkt 
we włosy.

3.  Odczekaj kilka 
minut i wyczesz 
włosy.

JAK UŻYWAĆ:

  Przyrząd do czyszczenia szczotek 
do włosów
Praktyczne urządzenie usuwa ze szczotek 
włosy, do których może przylegać  
kurz i brud. Wymiary: 12,3 x 1,8 cm. 
Materiał: ABS, PET, stal nierdzewna. 

30923   25,90

14,99 

PRZYRZĄD DO CZYSZCZENIA 
SZCZOTEK DO WŁOSÓW 
zapewni czystość wszystkim 
twoim szczotkom.

SZCZOTKA DO WŁOSÓW 
rozczesywanie i wstępne suszenie

OKRĄGŁA SZCZOTKA DO WŁOSÓW 
szybsze suszenie i kreowanie loków

WENTYLUJĄCA SZCZOTKA DO WŁOSÓW 
suszenie włosów krótkich i średniej długości

NOWY POZIOM STYLIZACJI WŁOSÓW Przywróć włosom 
zdrowe piękno
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  Żel pod prysznic 
z oliwą z oliwek 
i aloesem 
Love Nature
250 ml 51,96/l

32608   19,90

12,99 

  Szampon 
z pszenicą i kokosem 
do włosów suchych 
Love Nature
500 ml 39,98/l

33339   29,90

19,99 

  Złuszczający żel pod 
prysznic z miętą i maliną 
Love Nature
750 ml 33,32/l

33640   44,90

24,99 

  Szampon 2 w 1 z olejkiem 
z awokado i rumiankiem 
do każdego rodzaju włosów 
Love Nature
750 ml 39,99/l

34094   49,90

29,99 

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

34095   19,90

12,99 

  Pielęgnujący żel pod prysznic 
Love Nature z oliwą z oliwek 
i aloesem
750 ml 33,32/l

34818   39,90

24,99 

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

34840   19,90

12,99 

  Żel pod prysznic 
z marakują i ananasem 
Love Nature Ice Pops
250 ml 51,96/l

35936   19,90

12,99 

  Mydełko 
z marakują 
i ananasem 
Love Nature Ice Pops
75 g 53,20/kg

35938   7,90

3,99 

Love Nature działa nie 
tylko na korzyść twojej 

urody - formuły 
produktów 

oczyszczających są 
biodegradowalne, 
więc nie wywierają 

negatywnego wpływu 
na środowisko wodne.
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NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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Energia soczystych aromatów
Poranne rytuały, które dodają energii, odświeżają oraz dbają o twoje włosy i skórę. 
Inspirowane dobrocią natury, cudownie pachnące... Który wybierzesz?

750 ml

     

 

 

 

 

 

 

Żel pod prysznic

Żel pod prysznic

Żel pod prysznic

Szampon

Szampon

Szampon

Żel pod prysznic

Żel pod prysznic

Wielki rozmiar, 
mała cena!

Z dodającymi  
energii ekstraktami 

z owoców

Nadaje uczucie 
gładkości skóry

Odświeżający 
zapach soczystych, 

tropikalnych 
owoców

Zwalcza 
uszkodzenia 

i przesuszenie 
włosów Dodaje objętości 

cienkim włosom

Z drobinkami 
złuszczającymi 

naturalnego 
pochodzenia

Oczyszcza 
i odżywia włosy

Zmiękcza i nawilża 
suchą skórę
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ESSENTIALS PURIFYING 

90 91

  Oczyszczający żel pod prysznic 
Essentials z witaminą E 
i zieloną herbatą
250 ml 39,96/l

37791   17,90

9,99 
  Oczyszczające mydło 
Essentials z witaminą E 
i zieloną herbatą
75 g 53,20/kg

37797   6,90

3,99 

Prosta pielęgnacja 
dla całej rodziny

Witamina E chroni naturalną 
barierę skórną i utrzymuje 
odpowiednie nawilżenie, 
zapewniając skórze miękkość, 
elastyczność i gładkość.

Prosta pielęgnacja - tylko z Essentials. 
Przedstawiamy linię delikatnie oczyszczających 

produktów, idealnych dla całej rodziny. 
Potrójnie działająca formuła z witaminą E 
i zieloną herbatą chroni i nawilża skórę.

Znana ze względu na silne 
właściwości antyoksydacyjne 
zielona herbata  pomaga 
głęboko oczyszczać 
i rewitalizować skórę.

Wszystkie formuły Essentials mają 
potrójne działanie. Ciesz się efektami 
tego działania, zapewniając skórze 
pielęgncję, na którą zasługuje - prostą, 
łagodną i skuteczną.

NOWOŚĆ!
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Żel zmienia się w miękką, kremową 
piankę - twoja rodzina to polubi!
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  Maseczka do rąk 
Swedish Spa Soft Tide
75 ml 265,33/l

34730   19,90 

  Rozgrzewająca maseczka 
do twarzy Swedish Spa
50 ml 399,80/l

41660   29,90

19,99 

  Dyfuzor zapachowy 
Swedish Spa Aquatic 
Harmony
W zestawie 5 drewnianych 
patyczków. 90 ml. 
Średnica: 47,5 mm, 
wysokość: 107,7 mm. 
Materiał: szkło, PP, 
powłoka aluminiowa. 
444,33/l

41693   69,99

39,99 

  Olejek pod prysznic 
Swedish Spa 
Gentle Ripples
200 ml 249,50/l

34020   49,90 

  Pianka pod prysznic 
Swedish Spa 
Ocean Foam
200 ml 199,50/l

34023   39,90 
  Solny peeling do ciała 
Swedish Spa Salt Crystals
200 ml 149,95/l

34022   49,90

29,99 

  Złuszczające mydełko 
do masażu Swedish Spa 
Smooth Rocks
100 g 99,90/kg

34021   14,90

9,99 

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

34025   39,90 

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

34024   39,90

24,99 
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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.Ostrożnie zdejmij 

nakrętkę i włóż  
patyczki do butelki. 
Patyczki nasiąkną 
zapachem i uwolnią go 
w pomieszczeniu. 

Nałóż na czystą skórę 
i pozostaw na 5-10 minut. 
Zetrzyj ciepłą ściereczką. 
Unikaj bezpośredniego 
kontaktu z oczami.
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SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

DO MASAŻU:  
•  Rozgrzej niewielką ilość 

olejku między dłońmi. 
•  Masuj całe ciało  

- skóra może być sucha 
lub wilgotna. 

PO PRYSZNICU 
LUB KĄPIELI:
•  Wmasuj w całe ciało  

- w suchą lub 
wilgotną skórę.

•  Delikatnie wygładź 
i osusz.

•  Delikatnie masuj wilgotną 
skórę okrężnymi ruchami.

•  Dokładnie spłucz ciepłą 
wodą.

Stosuj 1-2 razy w tygodniu, 
by skóra była miękka 
i promienna.

SPOSÓB UŻYCIASPOSÓB UŻYCIA

Po prostu odpręż się...
Zanurz się w przyjemnościach domowego spa. Wypełnij łazienkę relaksującym zapachem, 

zadbaj o piękno skóry i rozpieszczaj zmysły.

•  Odżywia cerę i nadaje 
jej miękkość

•  Technologia sauny 
zapewnia kojące  
uczucie ciepła

EDYCJA 
LIMITOWANA

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME I DOWIEDZ SIĘ, 
JAK STWORZYĆ SPA W DOMU

Odkryj sposób 
na relaks

Poświęć chwilę na pielęgnację ciała oraz ukojenie umysłu 
i zmysłów. Peeling Swedish Spa usunie nie tylko napięcie i stres, 

ale też szorstki naskórek, ułatwiając skórze wchłonięcie 
odżywczych składników luksusowego olejku.

OLEJEK DO CIAŁAPEELING DO CIAŁADYFUZOR ZAPACHOWY MASECZKA DO TWARZY

 

 

GŁÓWNY SKŁADNIK
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MIÓD 
Składnik bogaty w cukry, 
witaminy, minerały i kwas 
foliowy. Łagodnie złuszcza, 
rewitalizuje i zatrzymuje wilgoć 
sprawiając, że skóra jest gładka 
i promienna. 
 

MLEKO  
Bogate w nawilżające, 
odżywcze witaminy, minerały 
i proteiny, zmiękcza skórę. 
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  Krem do rąk i ciała Milk & Honey 
Gold Precious Collection
250 ml 79,96/l

34922   39,90

19,99 

  Olejek do ciała Milk & Honey Gold 
Precious Collection
150 ml 133,27/l

34923   29,90

19,99 

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

35958   24,90 

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

35957   24,90 

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

35959   29,90 

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

31602   39,90 

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

31606   19,90 

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

31604   9,90

5,99 

  Wygładzający scrub do 
ciała Milk & Honey Gold
200 ml 99,95/l

31601   34,90

19,99 

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

31603   24,90

17,99 

  Wygładzający scrub 
do rąk Milk & Honey 
Gold
75 ml 265,33/l

33447   19,90 

Luksus zamknięty w słoiczku

Wstrząśnij przed użyciem. 
Wmasuj w skórę, aż do 
całkowitego wchłonięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozpieszczaj skórę i poczuj się wyjątkowo, dzięki luksusowym produktom 
z linii Milk&Honey Gold Precious. Krem odżywi skórę i nada jej cudowny zapach, 

a olejek podkreśli opaleniznę pięknym blaskiem. 

Nawilża i odżywia 
skórę, dzięki zawartości 
organicznie 
pozyskiwanych 
ekstraktów z mleka 
i miodu.

Podkreśla opaleniznę, 
nadając skórze blask.

Stosuj scrub na wilgotne 
ciało 1-2 razy w tygodniu, by 
delikatnie złuszczać martwe 
komórki naskórka oraz odżywiać 
skórę i nasycać ją cudownym 
zapachem mleka i miodu. 
Zawiera naturalne drobinki 
złuszczające.

Najwyższej jakości 
pielęgnacja dłoni i ciała 
oparta na organicznych 

ekstraktach z mleka 
i miodu, które nawilżają 

i odżywiają skórę, 
czyniąc ją cudownie 
miękką i elastyczną.

Cała dobroć mleka i mioduEDYCJA 
LIMITOWANA

 

 

 

 

 

GŁÓWNY SKŁADNIK

WYGŁADZAJĄCY SCRUB DO CIAŁA

OLEJEK DO CIAŁA 
Z POŁYSKUJĄCYMI 
DROBINKAMI
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CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? 
ZESKANUJ TĘ STRONĘ 
I POZNAJ NASZĄ SPECJALNĄ 
OFERTĘ ONLINE!

TYLKO ONLINE!
ZESKANUJ TĘ STRONĘ, BY POZNAĆ 

WYJĄTKOWĄ OFERTĘ DOSTĘPNĄ 
TYLKO ONLINE!

Gdy skaner zidentyfikuje stronę, 
dowiesz się więcej o produkcie.

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

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

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

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

CZY KORZYSTASZ 
JUŻ Z APLIKACJI 
ORIFLAME?

instagram.com/oriflamepoland/

youtube.com/oriflamepoland

www.facebook.com/oriflamepl

www.twitter.com/oriflamepoland

UŻYWANIE APLIKACJI JEST NIEZWYKLE ŁATWE:

Pobierz aplikację Oriflame z:

youtube.com/oriflamepoland

www.facebook.com/oriflamepl

instagram.com/oriflamepoland/

youtube.com/pieknatakjakchce
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  Balsam do rąk i ciała  
Irys i Szałwia Essense&Co.
300 ml 133,00/l

35831   39,90 
  Żel do mycia rąk i ciała  
Irys i Szałwia Essense&Co.
300 ml 116,33/l

35830   34,90 

  Mydło Irys i Szałwia 
Essense&Co.
75 g 132,00/kg

35832   9,90 

  Olejek do ciała 
i masażu 
Irresistible 
Aphrodite
100 ml 199,90/l

35972   29,90

19,99 
  Żel pod prysznic 
Irresistible 
Aphrodite
250 ml 39,96/l

35970   16,90

9,99 

  Mgiełka do ciała 
i pościeli Irresistible 
Aphrodite
100 ml 199,90/l

35979   39,90

19,99 

  Żel do mycia rąk z olejem 
kokosowym
Dbaj o świeżość, czystość i gładkość 
rąk, stosując nasz pachnący 
kokosem żel oczyszczający. 
Nieklejąca, szybkoschnąca formuła 
z alkoholem pochodzenia 
naturalnego oczyszcza dłonie 
bez konieczności użycia wody. 
Zawiera olej kokosowy, który 
odświeża i pomaga redukować ilość 
bakterii. Idealny do torebki oraz 
w czasie podróży. 50 ml 199,80/l

41478   19,90

9,99 

  Mydło do rąk w płynie Cytryna 
i Werbena Essense&Co.
300 ml 83,30/l

31850   34,90

24,99 
  Balsam do rąk i ciała Cytryna 
i Werbena Essense&Co.
300 ml 99,97/l

31851   39,90

29,99 

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.

Dzięki wygodnemu w użyciu 
żelowi oczyszczającemu 
z olejem kokosowym, twoje 
dłonie zachowają czystość 
i świeżość. Żel nie wymaga 
spłukiwania, chroni skórę 
i jest idealny do torebki.

NOWOŚĆ!

kwiat pomarańczy, złoty irys, 
wanilia

BOGINI 
ZMYSŁÓW

Złoty irys i biała perła 
Promienny i zmysłowy zapach 

z rodziny kwiatowo-orientalnej 
to kompozycja hipnotyzujących 
nut kwiatów pomarańczy, róż, 

ylang-ylang i złotych irysów 
- bukietu zanurzającego się 

w miękkich objęciach drzewa 
cedrowego i wanilii.

POBUDZAJĄCA CYTRYNA I WERBENA: 
WSPOMNIENIE LETNIEGO 

SŁOŃCA 
Delikatne, cytrusowe aromaty cytryny i werbeny 

idealnie do siebie pasują, tworząc świeży, 
pobudzający zapach, przywołujący  

słoneczne lato.

EDYCJA 
LIMITOWANA

   

 

   

 

   

 

Czyste, świeże 
dłonie - w każdej 
sytuacji!

W razie potrzeby nałóż 
niewielką ilość na 
dłonie. Nie musisz 
spłukiwać żelu wodą.

GŁÓWNY SKŁADNIK

SPOSÓB UŻYCIA
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  Kosmetyczka podróżna Feel Good
Lekka, świetnie zaprojektowana i zarazem stylowa kosmetyczka  
w modnym kształcie woreczka. Wysokość: 24 cm. Średnica: 16 cm. 
Materiał: poliester, stopu cynku. 

42291   79,90

39,99 
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POJEMNA KOSMETYCZKA PODRÓŻNA

EDYCJA 
LIMITOWANA

Wystarczy odwinąć górną 
część, by uzyskać łatwy 
dostęp do kosmetyków. 
 
Wiele przegródek 
zapewnia stabilność 
i bezpieczeństwo.

Zabezpiecz swoje produkty 
za pomocą wewnętrznych 
elastycznych pasków, 
a następnie złóż 
kosmetyczkę i ściśnij 
sznurkiem.
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  34463 Żel pod prysznic Discover 
Hollywood Dreams 250 ml 39,96/l 17,90 

  37561 Żel pod prysznic Discover 
Parisian Lights 250 ml 39,96/l 17,90 

  34461 Żel pod prysznic Discover 
Costa Rican Explorer 250 ml 39,96/l 17,90

  34462 Mydełko Discover 
Costa Rican Explorer 90 g 
44,33/kg 6,90   34464 Mydełko 
Discover Hollywood Dreams 
90 g 44,33/kg 6,90

3,99
KAŻDE MYDEŁKO ZA

EDYCJA 
LIMITOWANA

Zwykły, codzienny prysznic? Żele 
Discover zamienią go w ekscytującą, 
egzotyczną podróż marzeń...

Aromatyczna podróż 
dookoła świata

  Myjka Sunshine
Praktyczna myjka pod prysznic 
w słonecznym kolorze. Doskonale 
oczyszcza i usuwa martwe komórki 
naskórka, dzięki czemu ciało jest gładsze. 
Wymiary: 12 cm, sznurek 11 cm. 

37542   5,99 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

Kup 1 żel pod prysznic 

za 9,99  
Kup 2 żele pod prysznic 

za 7,99 każdy

 

 

 

     

 

 

  Szczotka do ciała
Wymiary: 31 x 7,5 x 4,5 cm. 

18819   24,90

19,99 
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  Nawilżająca maska do stóp 
na noc Feet Up Comfort
150 ml 106,60/l

34935   29,90

15,99 

Ze zmiękczającym 
olejkiem z awokado 
i nawilżającym sokiem 
z liści aloesu.

Z odświeżającym 
olejkiem 

eukaliptusowym 
i chłodzącym 

olejkiem 
miętowym.

Łatwa pielęgnacja stóp

Niezwykle 
bogata, 
odżywcza 
formuła na noc.

Błyskawicznie chłodzi  
i nadaje przyjemny 
zapach zmęczonym 

stopom.

  Chłodzący spray do stóp 
z zielonym jabłkiem i miętą 
Feet Up Ice Pops
150 ml 99,93/l

35851   24,90

14,99 

  Chłodzący krem do stóp 
z zielonym jabłkiem i miętą 
Feet Up Ice Pops
75 ml 133,20/l

35850   19,90

9,99 

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

38337   9,90

6,99 

  Pilnik do stóp 
Comfort
Wymiary: 183 x 44 
x 11 mm. Materiał: 
papier piaskowy, 
50% GPPS z recyklingu. 

37559   14,90

7,99 

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

32368   19,90 

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

32372   24,90 

  Odżywiający krem do stóp 
Feet Up Comfort
150 ml 106,60/l

32371   29,90

15,99 
  Dezodoryzujący talk do 
stóp Feet Up Comfort
75 g 265,33/kg

32374   19,90 

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

32369   29,90 

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

28741   14,90

9,99   Odświeżający krem do 
stóp Feet Up Comfort
75 ml 265,33/l

32644   19,90 
  Odświeżający spray do stóp 
Feet Up Comfort
250 ml 103,96/l

32643   34,90

25,99 

PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

IA
ŁA

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

Świeżość i miękkość u twoich stóp
Podaruj swoim stopom ultraświeżość i przyjemne uczucie 

chłodu! Duet produktów z linii Feet Up Ice Pops 
z orzeźwiającym, zielonym jabłkiem i chłodzącą miętą 

to ratunek dla zmęczonych i szorstkich  stóp.

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU!

Wejdź do spokojnego świata, w którym twoje 
stopy odzyskają komfort - stwórz pielęgnacyjny 
rytuał, dzięki któremu będą wyglądać 
wspaniale, a ty poczujesz się lekko i świeżo.

Z kojącym woskiem pszczelim  
i nawilżającym olejkiem 
migdałowym.

Bogaty krem, który świetnie 
odżywia stopy.

Podaruj swoim stopom komfort... 
Zasługują na to!

Te drobiazgi o wielkiej mocy sprawią, że twoje stopy  
staną się gładkie i miękkie, a tobie zapewnią wygodę  

w niemal każdym rodzaju obuwia.

150 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

250 ml
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  Ochronny płyn do 
higieny intymnej 
Feminelle
300 ml 99,67/l

34498   29,90 

Na naszych dezodorantach możesz polegać!  
Dezodoranty Activelle z technologią ActiBoost zapewnią ci świeżość,  

ochronę i pewność siebie - zawsze, gdy będziesz jej potrzebować.

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

34499   29,90

19,99 

  Odświeżający 
dezodorant do higieny 
intymnej Feminelle
75 ml 332,00/l

34502   24,90 

  Odświeżający płyn do 
higieny intymnej 
Feminelle
300 ml 99,67/l

34500   29,90 

  Balsam do okolic intymnych 
Feminelle
75 ml 266,53/l

34505   29,90

19,99 

  Pielęgnacyjny krem 
myjący do higieny 
intymnej Feminelle
300 ml 99,67/l

34504   29,90 

  Delikatny płyn do 
higieny intymnej dla 
nastolatek Feminelle
300 ml 99,67/l

34501   29,90 

  Odświeżające 
chusteczki do higieny 
intymnej Feminelle 
Daily Care
20 szt. 1,00/szt.

34503   19,90 

  Trymer Remington
Wymiary: 13 x 1,5 x 1,3 cm. 

27799   89,90

59,99 

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Invisible
50 ml 358,00/l

33141   17,90 

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Extreme
50 ml 358,00/l

33142   17,90 

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Fresh
50 ml 199,80/l

33140   17,90

9,99 

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Comfort
50 ml 358,00/l

33139   17,90 

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

33144   27,90 

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

33147   27,90 
  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Activelle Fresh
150 ml. 99,93/l

33145   27,90

14,99 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kremie 
Activelle Comfort
50 ml 219,80/l

33149   19,90

10,99 
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Kształtuj, definiuj 
i upiększaj!
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Trymer bez nasadki 
idealnie nadaje się do 
precyzyjnych poprawek.

Trymer jest idealny 
do nadawania kształtu 
brwiom.

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

•  Z kompleksem składników 
nawilżających

•  Z ekstraktami 
z aloesu i malwy, 
które koją skórę

•  Mogą być stosowane 
codziennie oraz tak 
często, jak to konieczne, 
także podczas 
menstruacji, ciąży, 
karmienia piersią 
i menopauzy.

Pielęgnacja intymna

 

 

 

 

 

 

Gotowa na wszystko
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150 ml

  Krem do rąk 
Sparkling Love
75 ml 225,33/l

34955   16,90 

  Mydełko 
Sparkling Love
75 g 92,00/kg

34954   6,90 

  Zestaw kremów do 
rąk Spring Blossoms
3 x 30 ml. 166,56/l

41388   19,90

14,99 
  Skoncentrowany krem 
odżywczy do rąk
Masło shea, olejek ze słodkich migdałów 
i ekstrakt z arniki odżywiają i zmiękczają 
nawet bardzo suchą skórę, przywracając 
jej poczucie komfortu i gładki wygląd. 
50 ml 239,80/l

17305   19,90

11,99 

DO BARDZO 
SUCHYCH DŁONI

Odżywczy i ochronny 
balsam z ekstraktem z arniki, 
masłem shea i olejkiem ze 
słodkich migdałów.

50 ml

PI
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  Ochronny krem do rąk i paznokci SoftCaress 
Lekki krem do rąk, który szybko się wchłania. Zawiera 
olejek z orzechów makadamia, który odżywia skórę 
dłoni i płytkę paznokci. 150 ml 86,60/l

31347   27,90
  Odżywczy krem do rąk SoftCaress
Intensywnie odżywczy krem do rąk z olejkiem 
z orzechów makadamia, szybko się wchłania i doskonale 
nawilża dłonie. 150 ml 86,60/l

31348   27,90 12,99

EDYCJA 
LIMITOWANA

  Mydełko "Żurawina 
i czarna herbata"
75 g 66,53/kg

35903   9,90

4,99 

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA

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

KAŻDY KREM DO RĄK 
150 ml ZA JEDYNE

 

 

 

 

 

 

 

Piękno w twoich dłoniach

ZESTAW DWÓCH 
PRODUKTÓW 

mydełko + krem   do rąk 
za jedyne 

11,99 
kod zestawu: 

623109

Ogromna porcja 
odżywienia  
z olejkiem z orzechów 
makadamia

GŁÓWNY SKŁADNIK
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  Szczoteczka Optifresh 
Soft
Włosie szczoteczki jest 
ustawione pod różnymi kątami. 

27982   14,90

9,99 

  Szczoteczka Optifresh 
Medium
Włosie szczoteczki jest ustawione 
pod różnymi kątami. 

27980   14,90

9,99 

  Szczoteczka Optifresh 
Kids Soft – Różowa
Długość: 14 cm. 

28266   14,90

9,99 

  Pasta do zębów 
Optifresh System 8 
Extreme Fresh
100 ml 99,90/l

31132   19,90

  Ziołowa pasta do 
zębów Optifresh 
System 8
100 ml 99,90/l

31673   19,90
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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  

Olśniewaj 
uśmiechem

  27979 Szczoteczka Optifresh Medium – Fioletowa Włosie 
szczoteczki jest ustawione pod różnymi kątami. 14,90   27981 
Szczoteczka Optifresh Soft – Różowa Włosie szczoteczki jest 
ustawione pod różnymi kątami. 14,90   28267 Szczoteczka 
Optifresh Kids Soft – Niebieska Długość: 14 cm. 14,90  

 31133 Pasta do zębów dla dzieci Optifresh o smaku 
truskawkowym 50 ml 298,00/l 14,90   31131 Pasta do zębów 
Optifresh System 8 Crystal White 100 ml 199,00/l 19,90  

 31123 Pasta do zębów Optifresh Complete 8 Total 
Protection 100 ml 199,00/l 19,90

Kup 1 pastę do zębów za 9,99 
Kup 2 pasty do zębów za 7,99 każda

Zdrowie zębów 
dla całej rodziny
Dzięki naszym 
szczoteczkom Optifresh 
twój uśmiech może 
być piękny i zdrowy!

 

 

 

   

   

   

 

 

Z powierzchnią 
do czyszczenia języka 

oraz rączką z gumowym 
uchwytem 

antypoślizgowym.

**W oparciu o skład produktu
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ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O PRODUKTACH

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.

TERAZ ZA JEDYNE

  Perfumy Eclat Style dla niego
75 ml 1333,20/l

34522   159,90

99,99

Perfekcyjnie 
elegancki

PRESTIŻOWY AKORD DE LAIRE

Zapach Eclat Style został zbudowany wokół jednego 
z najbardziej ekskluzywnych i kultowych składników perfumerii 

- akordu De Laire. Mistrzynie perfumiarstwa Emilie Coppermann 
i Alienor Massenet starannie skomponowały mocny, szlachetny 

zapach skóry z cennymi nutami kwiatu irysa, tworząc 
wyjątkowy akord De Laire Sellier.

Odkryj najdoskonalszy, najbardziej 
wyrafinowany poziom paryskiego szyku. 
Eclat Style to ponadczasowe, najwyższej 
jakości perfumy dla mężczyzny, którego 

perfekcja jest w pełni naturalna.

Pierwsze 
w Oriflame 
perfumy dla 
mężczyzn!

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

DRZEWNO-AROMATYCZNO-
BURSZTYNOWY

grejpfrut, Akord De Laire 
Sellier, wetiwer

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY
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  Woda toaletowa 
Men's Collection Citrus Tonic
75 ml 666,53/l

30058   79,90

49,99 

  Woda toaletowa dla niego 
Men´s Collection Cool Lavender
75 ml 666,53/l

33349   79,90

49,99 

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHUWYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

limonka, drewno, tonik

DRZEWNO-CYTRUSOWO-
AROMATYCZNY

PAPROCIOWO - AROMATYCZNO - 
WODNY

pieprz, morska lawenda, morskie porosty

  Woda toaletowa Eclat Homme
Ten uwodzicielski zapach wyróżnia się oryginalnymi 
nutami cytronu i skóry, uosabiając wytworny, męski 
wdzięk i esencję luksusu rodem z Francji. 75 ml 866,53/l

30173   119,90

64,99 

  Antyperspiracyjny dezodorant w sprayu 
Eclat Homme
Dezodorant antyperspiracyjny o wysoko skoncentrowanym 
zapachu Eclat Homme to doskonała harmonia ponadczasowej 
elegancji i współczesnego stylu. 150 ml 99,93/l

31698   29,90

14,99 

Esencja 
francuskiego 

luksusu

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

ORIENTALNO-CYTRUSOWO-
DRZEWNY

D
LA
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IE

G
O

Który wybierzesz?

   

 

 

herbata himalajska, akord skóry, 
bób tonka
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  Żel po goleniu 
NovAge Men
100 ml 449,00/l

35865   44,90 

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

35864   49,90 

  Intensywnie 
przeciwstarzeniowy 
żelowy balsam do 
twarzy NovAge Men
50 ml 1958,00/l

33201   97,90 

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

33199   72,90   49,99 

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

33200   124,90 

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

33198   42,90 

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

29446   353,50   219,00 
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◊2Test  kliniczny z użyciem zestawu NovAge Men
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Udowodniony klinicznie efekt 
przeciwdziałający zmęczeniu! 
Działanie: 
• Redukcja zmarszczek◊3 
• Poprawa gładkości◊3 
• Nawilżenie◊2  
• Elastyczność◊3 
• Napięcie skóry◊3

◊3 Ekspercka ocena kliniczna z użyciem 
zestawu NovAge Men

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

34486   29,90   19,99 

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

34487   29,90   19,99 

  Żel do włosów 
North for Men
100 ml 99,90/l

34920   14,90   9,99 

AROMATYCZNO-
PAPROCIOWY 

ORIENTALNO-
PAPROCIOWY

SPOSÓB UŻYCIA

Czuj się świeżo  
i wyglądaj świetnie

Potrzebujesz świeżości? 
Chcesz wystylizować 

fryzurę? Możesz liczyć  
na ekspercką pomoc  

North for Men!

Delikatnie ściśnij tubkę 
i aplikuj krem masażerem 
kulkowym ok. pół 
centymetra poniżej oczu. 
Stosuj rano i wieczorem. 
Unikaj bezpośredniego 
kontaktu z oczami.

Dodające energii, 
pełne rozwiązanie 
przeciwstarzeniowe

Młodszy wygląd, 
skóra pełna energii
Chcesz wyglądać jak po dobrze przespanej nocy? 

Pokonaj oznaki zmęczenia i starzenia skóry, 
dzięki temu energizującemu żelowi pod oczy! 

Efekt - świeże, młodzieńcze spojrzenie.

 

Zmniejsza się widoczność 
zmarszczek 
76% potwierdza*

Zwalcza zmęczony 
wygląd oczu 
87% potwierdza*

Cienie pod 
oczami są zredukowane 
76% potwierdza*
*Test konsumencki w grupie mężczyzn.

ananas, lawenda, 
drewno cisu

 

 

 

 

arbuz, koniczyna, 
mech
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  Woda toaletowa 
Excite by Oriflame
75 ml 733,20/l

15560   89,90

54,99 

  Woda toaletowa Venture
100 ml 499,90/l

32503   79,90

49,99 

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

33384   104,90

59,99 

7,99
KAŻDA ZA

D
LA
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IE
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drzewo cedrowe, damiana, mięta
AROMATYCZNO-PAPROCIOWY   

melon, herbata, mech
AROMATYCZNO-DRZEWNY

DLA NIEGO

DLA NIEJ

Skuteczna ochrona 
dla niej i dla niego
Świeżość i pewność siebie przez cały dzień - wybierz dezodorant 
dla siebie i ciesz się zapachem ulubionej kompozcji!

 

 

 

 

 

 

 

 

  31291 Antyperspiracyjny dezodorant w kulce Signature 50 ml 159,80/l 17,90 

  32497 Antyperspiracyjny dezodorant w kulce Eclat Homme Sport 50 ml 159,80/l 17,90  

 34076 Antyperspiracyjny dezodorant w kulce Be The Legend 50 ml 159,80/l 17,90

  32493 Perfumowany 
dezodorant w kulce Divine 
50 ml 17,90   32459 
Perfumowany dezodorant 
kulkowy Elvie 50 ml 17,90

AROMATYCZNO-ŚWIEŻY
szwedzki bluszcz, szałwia, bób tonka
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  Woda toaletowa Loved Up Feel Good
Zmysłowa, orientalno-owocowa kompozycja 
z grzesznie kuszącymi nutami śliwki i czarnego 
pieprzu, specjalnie opracowana, by odkryć 
twoją namiętną i uwodzicielską stronę. 
50 ml 499,80/l

37214   59,90

24,99

Zakochaj się! 
Śliwka i czarny  

pieprz
Zmysłowość to słowo, które idealnie 

opisuje kompozycję Feel Good 
Loved Up. Aksamitnie kwiatowa nuta 
śliwki kreuje aurę słodkiej tajemnicy, 

a uważany za afrodyzjak pieprz 
dodaje zapachowi pikanterii.

WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

śliwka, czarny pieprz,  
drewno sandałowe

ORIENTALNO-KWIATOWO-
OWOCOWY

Za
pa

ch
y

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!

TERAZ ZA JEDYNE   Żel pod prysznic 
Feel Good Loved Up
200 ml 64,95/l

35993   19,90

12,99 

  Mus pod prysznic 
Loved Up
150 ml 133,27/l

41658   29,90

19,99 

 

 

 

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!
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  Woda perfumowana Volare
Woda perfumowana Volare łączy ekskluzywne 
nuty liści fiołka, peonii, płatków róży i pralinek, 
rozbrzmiewające luksusem i aurą romantyczności. 
50 ml 999,80/l

30025   104,90

49,99 
  Perfumowany dezodorant w kulce Volare
Delikatnie różana, romantyczna kreacja Volare w postaci 
dezodorantu kulkowego o większej koncentracji zapachu. 
50 ml 358,00/l

32492   17,90 

ZA
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Elegancja róż 
zamknięta we flakonie

Zainspirowany doskonałym, klasycznym zapachem 
płatków róży, znany na całym świecie perfumiarz 

Fabrice Pellegrin stworzył Volare - delikatną, 
kobiecą i zarazem nowoczesną kompozycję, 

która otoczy cię zmysłową aurą romantyczności 
i nieprzemijającego piękna.

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY ODKRYĆ 3 NIEZWYKŁE FAKTY 
DOTYCZĄCE SZTUKI 
PERFUMERYJNEJ

DEZODORANT 
VOLARE 
GRATIS 
PRZY ZAKUPIE WODY 
PERFUMOWANEJ VOLARE

KWIATOWO-RÓŻANO-
FIOŁKOWY

liście fiołka, płatki róży,  
akordy skóry

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!
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  Perfumowany żel pod 
prysznic Friends World 
Tropical Sorbet
200 ml 49,95/l

36092   19,90

9,99 

  Woda toaletowa 
Friends World 
Tropical Sorbet
50 ml 999,80/l

35659   104,90

49,99 

  Perfumowany balsam do 
ciała Friends World 
Tropical Sorbet
150 ml 99,93/l

42313   24,90

14,99 
KWIATOWO-OWOCOWO-

ORIENTALNY

Długie, spokojne letnie noce, podziwianie zachodów słońca 
z przyjaciółmi, beztroski śmiech, uczucie ciepła słonecznych 
promieni na skórze, niezapomniane egzotyczne przygody... 

To chwile, które chcesz zachować w sercu na zawsze. Zapach 
wody toaletowej Friends World z limitowanej edycji Tropical 
Sorbet przywołuje najpiękniejsze wakacyjne wspomnienia.

ZA
PA

C
H

Y 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

  Woda toaletowa 
Divine Royal
50 ml 999,80/l

34475   109,90

49,99 

  Kremowy żel pod 
prysznic Divine Royal
200 ml 49,95/l

34805   24,90

9,99 

  Perfumowany balsam 
do ciała Divine Royal
150 ml 99,93/l

41711   29,90

14,99 

Dzięki Divine Royal twoja 
charyzmatyczna i inspirująca 
osobowość olśni wszystkich 

królewskim luksusem.

ORIENTALNO-KWIATOWO-
DRZEWNY

mandarynka, amarylis, 
drzewo sandałowe

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

EDYCJA 
LIMITOWANA

 

 

 
   

 

Celebruj 
swoje 

piękno

Wspomnienie 
egzotyczych wakacji

akord gujawy, konwalia, 
drewno cedrowe
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  Woda toaletowa 
Eclat Femme
Kwiaty jaśminu o olśniewającym 
zapachu słyną ze swojej 
szlachetnej urody. Pochodzą 
z upraw we francuskim Grasse, 
światowej kolebce 
perfumiarstwa. 50 ml 1299,80/l

30128   119,90

64,99 WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

ORIENTALNO-CYTRUSOWO-DRZEWNY
płatki jaśminu, mandarynka,  

drzewo sandałowe

Stosujemy tylko najlepsze, 
naturalne składniki

Co sprawia, że zapachy Oriflame są tak wyjątkowe?

Cenione ze względu na delikatne, pełne blasku piękno 
i szlachetną esencję, kwiaty jaśminu tworzą serce  
i duszę tego bajecznego zapachu. Są one uprawiane 
w miejscu najważniejszym dla sztuki perfumeryjnej 
- Grasse we Francji.

Tajemnica świetności zapachu tkwi w doskonałych, naturalnych składnikach. 
Właśnie dlatego perfumy Oriflame są opracowywane przy użyciu najbardziej 
egzotycznych, rzadkich i drogich surowców na świecie, w tym kwiatu 
pomarańczy, białych irysów i płatków jaśminu. Nasze kompozycje 
oczarowują zmysły i sprawiają, że czujesz się wyjątkowo.

  Perfumy Eclat Mon Parfum
Najbardziej wykwintny wyraz 
francuskiej elegancji i stylu. Perfumy 
Eclat Mon Parfum zdobi akord, 
stworzony na wyłączność przez 
legendarny, paryski dom 
perfumeryjny DeLaire - szlachetny 
akord białego irysa. 50 ml 1999,80/l

33957   159,90

99,99 

ZA
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KWIATOWO-ZIELONY

Eclat Mon Parfum jest jednym z niewielu zapachów 
w historii, które mają w sobie legendarny akord DeLaire. 
To przywilej dzielony jedynie z takimi kultowymi markami 
jak Chanel i Guerlain. Akord De Laire Boudoir wydobywa 
najlepsze nuty białego irysa - najbardziej prestiżowego 
kwiatu perfumerii.

 

 

WYJĄTKOWY AKORD DELAIRE BOUDOIR

PŁATKI JAŚMINU Z GRASSE

GŁÓWNY SKŁADNIK

GŁÓWNY SKŁADNIK

gruszka nashi, migdały,  
akord DeLaire Boudoir

MAKSYMALNA KONCENTRACJA ZAPACHU
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  Woda toaletowa 
Scentsational
50 ml 1199,80/l

34519   104,90

59,99 

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

35532   119,90

59,99 

  Mgiełka zapachowa 
Scentsational
100 ml 199,90/l

35757   39,90

19,99 

ZA
PA

C
H

Y 

drewno sandałowe, sorbet z czerwonych 
porzeczek, akord słodkiej pimento

ORIENTALNO-KWIATOWY

WODA TOALETOWA 
SCENTSATIONAL

KWIATOWO-
OWOCOWO-DRZEWNY

MGIEŁKA ZAPACHOWA 
SCENTSATIONAL

KWIATOWO-
OWOCOWO-DRZEWNY

Co sprawia, że zapachy Oriflame są tak wyjątkowe?

Łączymy najwyższą jakość 
i szacunek dla planety

  Woda toaletowa 
On The Edge
50 ml 999,80/l

33963   79,90

49,99 

ORIENTALNO-DRZEWNY

Dokładamy wszelkich starań, aby składniki naszych produktów były 
pozyskiwane i wykorzystywane z poszanowaniem natury i zarazem 
bezpiecznie dla ciebie. Dlatego zamiast syntetycznych alkoholi na bazie  
ropy naftowej, w formułach naszych wód toaletowych i perfumowanych  
oraz perfumach i sprayach, stosujemy alkohol w 100% pochodzenia 
naturalnego, często wytwarzany ze sfermentowanych ziaren.

 

 

 

  WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

nasiona guarany, słoneczna róża, 
paczula

pomarańcza, czarny fiołek, 
akord skóry nasiona guarany,  

kwiat jabłoni, paczula

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU
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  Woda perfumowana 
Infinita
Świetlista i urzekająca woda 
perfumowana, która celebruje 
twoje prawdziwe kobiece piękno 
i wyraża dumę z bycia kobietą 
w dzisiejszym świecie. 
Wyrafinowana kompozycja 
z najwyższej jakości składnikiem, 
jaśminem wielkolistnym z Grasse, 
podkreśla twoją klasyczną, czystą 
i delikatną aurę. 50 ml 1199,80/l

35653   104,90

59,99 

  Woda perfumowana 
Love Potion Secrets
Kompozycja oszałamia iskrzącym 
aromatem owoców, z zaskakująca 
białą truskawką w roli głównej. 
Jego serce otwiera się łożem 
białych kwiatów, a w nucie głębi 
odsłania swą seksowną naturę, 
zaklętą w kremowej ambrze, 
drzewie sandałowym 
i smakowitej, białej czekoladzie. 
50 ml 999,80/l

31493   119,90

49,99 
BARDZO WYSOKA 

KONCENTRACJA ZAPACHU

ORIENTALNO-WANILIOWO-
OWOCOWY

białe truskawki, białe kwiaty, 
biała czekolada

ZA
PA

C
H

Y Co sprawia, że zapachy Oriflame są tak wyjątkowe?

Produkujemy niemal 100 różnych zapachów  i współpracujemy z ponad 
70 najlepszymi perfumiarzami na świecie. Niektórzy z nich to nagradzane 
ikony branży, autorzy i autorki znanych kompozycji. Ciężko pracują, 
 by kreować wyjątkowe zapachowy, których jakość spełnia,  
a nawet przewyższa poziom prestiżowych perfumerii. Woda perfumowana 

Love Potion Secrets to 
dzieło Honorine Blanc, 
pochodzącej z Libanu 
mistrzyni perfumiarstwa. 
Po raz pierwszy w historii 
kreowania zapachów, 
twórca połączył cudowną 
białą truskawkę z pyszną 
białą czekoladą. 
Powstała smakowita, 
zmysłowa kompozycja 
- uzależniająca 
i nieodparta. 

Współpracujemy z najlepszymi 
światowymi perfumiarzami

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

KWIATOWO-OWCOWO-DRZEWNY
mandarynka, jaśmin,  
drewno kaszmirowe

Dwóch najlepszych perfumiarzy 
na świecie - francuskie mistrzynie 
perfumiarstwa Aliénor Massenet 
i Émilie Coppermann - zinterpretowały 
kwintesencję kobiecości, kreując pełną 
mocy i kuszącą kompozycje, opartą 
na nutach cennego jaśminu 
wielkokwiatowego.Aliénor Massenet Émilie Coppermann

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ O ZAPACHU

 

 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!
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  Woda perfumowana 
Amber Elixir Mystery
Uwolnij tajemniczą stronę swojej 
zmysłowości, dzięki wyjątkowej 
kompozycji Amber Elixir Mystery, 
która odkrywa sekrety urzekającego 
czerwonego bursztynu z Morza 
Bałtyckiego. To zapach egzotyczny, 
tajemniczy i uzależniający, który 
doskonale podkreśla kobiecy urok. 
50 ml 1199,80/l

35681   119,90

59,99 

  Woda perfumowana 
Amber Elixir
Inspiracji do stworzenia tego 
zapachu dostarczył bursztyn. 
Amber Elixir emanuje 
zmysłowością i ponadczasowym 
pięknem. 50 ml 1199,80/l

11367   119,90

59,99 

  Perfumowany krem 
do ciała Amber Elixir
250 ml 79,96/l

32338   42,90

19,99 

Co sprawia, że zapachy Oriflame są tak wyjątkowe?

Jakość naszych zapachów testowana jest podczas profesjonalnych badań. Mierzymy, między innymi, 
dyfuzję i trwałość zapachu, by mieć pewność, że nasza kompozycja spełnia najwyższe standardy 
branżowe. A wszystko po to, byś mogła cieszyć się wspaniałymi, trwałymi zapachami, dzięki którym 
nie pozostaniesz niezauważona.

Staramy się spełniać najwyższe 
standardy branży perfumeryjnej ORIENTALNO-WANILIOWO-

DRZEWNY

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

bursztyn, heliotrop, mandarynka

ORIENTALNO-CYTRUSOWO-
KWIATOWA

 

 

 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!pomarańczowa wanilia, czerwona lilia, 

bursztyn

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU
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PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 118-131

MOROSZKA NORDYCKA 
BAWEŁNA

•  Błyskawicznie łagodzi  
skórę po opalaniu 
99% potwierdza*

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

Zapewnij skórze ukojenie i nawilżenie 
po dniu spędzonym na słońcu

•  Natychmiastowy efekt 
chłodzenia skóry 
96% potwierdza*

Szwedzkie składniki pomagają 
zadbać o skórę po ekspozycji 
na słońce!

Żel po 
opalaniu 
za jedyne

  Żel po opalaniu Sun 360
Kojący żel natychmiast chłodzi poparzoną słońcem skórę. 
Nasycony czystą wodą z lodowca i nawilżającym 
ekstraktem z moroszki, zapewnia długotrwałe uczucie 
obniżenia temperatury nawet o 2 stopnie. Intensywnie 
nawilża skórę i przynosi uczucie przyjemnej, chłodnej 
świeżości. 150 ml 199,33/l

35759   29,90 

   9,99

*Test konsumencki



**W porównaniu do kremu na dzień Age Revive

134 135

9,99

Dla wszystkich 
typów cery

35+

  Krem na dzień Optimals 
Age Revive SPF 15
50 ml 199,80/l

32474   59,90

  Krem na noc Optimals 
Age Revive
50 ml 199,80/l

32475   59,90

SUBSTANCJE ROŚLINNE O KORZYSTNYM DZIAŁANIU NA SKÓRĘ

kryją się w szwedzkich mieszankach naturalnych składników. 
Działając na konkretne problemy, każda z nich pomaga 
osiągnąć piękniejszą, bardziej świetlistą i zdrowszą skórę.

Czerwona porzeczka 
– pomaga walczyć z drobnymi 

liniami i zmarszczkami 

Brzoza biała 
– pomaga zapobiegać 

pojawianiu się 
przebarwień.

Chroń za dnia, 
regeneruj nocą

KAŻDY KREM ZA

 

 

•  Chroni skórę przed 
uszkodzeniami powodowanymi 
przez promienie UV 
i przedwczesnym starzeniem 

•  Pomaga chronić przed 
agresorami środowiskowymi, 
takimi jak zanieczyszczenia

• Zawiera SPF 15
•  Wzmacnia barierę skórną
•  Testowany dermatologicznie

•  Dwa razy więcej oleju lnianego 
pomaga zmiękczać  
i odżywiać skórę**

•  Przywraca właściwe funkcje 
bariery skórnej

•  Testowany dermatologicznie
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  Krem uniwersalny Tender Care
Wielofunkcyjny balsam z naturalnym 
woskiem pszczelim. Delikatnie nawilża, 
odżywia, koi i chroni, a także cudownie 
zmiękcza i wygładza skórę.   
15 ml 532,67/l

1276   25,90

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.

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 ZA JEDYNE

Nawilżanie, odżywianie i ochrona suchej skóry

7,99

kod: 132015.1
PL
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