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ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME 

I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 
O ZAPACHU

  Woda toaletowa Mister Giordani Aqua
75 ml 933,20/l

35663   119,90

69,99 

Ukryj się w pięknym 
nadmorskim zakątku

Gdy świeżość błękitnej morskiej wody  
i zapach drzew rosnących  na brzegu 
klifu wciągnie cię na dobre, ciesz się 

jedną z najpiękniejszych chwil w życiu. 
Wyjątkowe uczucie, które odnajdziesz 

w ukrytym nadmorskim zakątku.

DRZEWNO-WODNA

WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

Unikalna kompozycja pięknych 
i uzależniających nut drzewnych została 

zainspirowana kawałkami miękkiego, 
dryfującego drewna wyrzucanego przez 
morze na brzeg i pozostawionego tam do 
wyschnięcia. Zmysłowe akordy drzewne 

połączone z wytrawnymi, ciepłymi 
i słonecznymi nutami niosą ze sobą 
charakterystyczną morską słoność.

NOWOŚĆ!

 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

bylica, akord drzewny, 
wetiwer
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  Tusz do rzęs Giordani Gold 
Incredible Length Potion
8 ml 3748,75/l

34751   47,90

29,99 
Niech twoje rzęsy z każdym dniem stają się dłuższe i mocniejsze dzięki tuszowi Giordani Gold 

Incredible Length Potion - nasyconemu serum, naturalnymi ekstraktami i woskiem pszczelim. 
Wszystko po to, by zapewnić twojemu spojrzeniu nieodparte piękno.

MASKARA 
SPOTYKA SERUM

NOWOŚĆ!

D łuższe, 
mocniejsze,  piękne... 

Twoje rzęsy

96% potwierdza 
- rzęsy wyglądają na dłuższe 

po pierwszym użyciu* 
 

87% potwierdza 
- rzęsy natychmiast wyglądają 

na zdrowsze* 
 

80% potwierdza 
- rzęsy wydają się mocniejsze 

po 4 tygodniach* 
 

*Test konsumencki

Serum Lash Activator 
 stymuluje wzrost rzęs

 Odżywcza mieszanka wosków 
zwiększa długość i objętość

Estry jojoby  
ułatwiają aplikację tuszu

Witamina E  
odżywia rzęsy

Rzęsy "czarniejsze od czerni" dzięki 
intensywnym pigmentom

Mieszanka 
intensywnych 
pigmentów

Serum Lash 
Activator

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ PRZY POMOCY 

APLIKACJI ORIFLAME 
I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

O TUSZU DO RZĘS

Odżywcza 
mieszanka wosków
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Zasady są po to, by je łamać!  
Kto powiedział, że nie możesz używać 
bronzera jako cienia do powiek lub 
różu jako pomadki? Poznaj sztyfty 
do makijażu The ONE Styler  
- naszą pierwszą kolekcję 
wielofunkcyjnych kosmetyków 
do modelowania, konturowania, 
rozświetlania i nadawania koloru 
cerze, ustom, oczom i policzkom.

4  sposoby na 
efekt "WOW!"

• Miękka, kremowa  
formuła zapewnia  

perfekcyjną aplikację

• Wielofunkcyjne sztyfty  
do ust, oczu i twarzy  

- brązujacy, rozświetlający, 
konturujący oraz róż

• Możliwość stopniowania 
koloru, stopień krycia od 
lekkiego do średniego

NOWOŚĆ!

Zawiera skwalen, lekki lipid 
roślinny, który nadaje uczucie 

nawilżenia, gładkości 
i elastyczności skóry.

GŁÓWNY SKŁADNIK

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

Nałóż róż na policzki, 
a także stosuj go jako cień 
do powiek lub szminkę!

Używaj bronzera do 
modelowania twarzy 
lub jako cień do 
powiek.

Odcień do konturowania nakładaj 
pod kości policzkowe, wzdłuż linii 
żuchwy i boków nosa; możesz też 

stosować go jako cień do powiek.

Nakładaj rozświetlacz 
na kości policzkowe, 
pod brwiami i na grzbiecie 
nosa… lub stosuj go jako 
cień do powiek!

Rozświetlacz Róż Szminka Cień do powiek

Szukaj inspiracji na  
@oriflamepoland 

na Instagramie!
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  Sztyft do makijażu 
The ONE Styler
6 g 5831,67/kg

 59,90

34,99 
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Kosmetyczka Breeze 
za jedyne 

39,99
JEŚLI WYDAŁAŚ 69,90 

W POPRZEDNIM 
KATALOGU – NUMER 10

Dwie przegrody

  Kosmetyczka Breeze
Poliester, elastyczne paski. 
Wymiary: 23 x 14,5 x 15 cm. 

37548   79,99 

• Nieduża lecz pojemna - idealna w podróży!

3 kieszenie z siateczki na wewnętrznej 
stronie pokrywy; 6 miejsc na pędzle 
do makijażu i wzmocnione dno.

23 cm
15

 c
m

14.5 cm

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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• Materiał: poliester, elastyczne paski.

• Wielobarwny wzór z ulubionym motywem 
projektantów - rajskimi liśćmi i bananami.

14,5 cm



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

10 11

73% 
potwierdza*

NAJLEPSZA 
CENA ROKUMogą Państwo zwrócić Waszemu Konsultantowi 

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

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

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

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

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

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

  Ujędrniający krem pod oczy 
Royal Velvet
Nowa formuła, która napina i ujędrnia 
skórę wokół oczu oraz zmniejsza 
ciemne obwódki i opuchnięcia pod 
oczami. 15 ml 666,00/l

22815   44,90

9,99Letnie dni wymagają zmian w rytuale dbania o urodę. Czas zmienić 
zapach na lżejszy, poeksperymentować z makijażem i ulepszyć 

pielęgnację skóry, by zwalczyć wszelkie uszkodzenia powodowane 
przez promienie słoneczne. 

 
Oto doskonały moment, by to zrobić, ponieważ wiele twoich ulubionych 

produktów jest dostępnych w najlepszej cenie roku! Niezależnie od tego, 
czy chcesz zafundować sobie nowy podkład, wypróbować orzeźwiający 
zapach czy uzupełnić niezbędne produkty w swojej kosmetyczce, mamy 

oferty, które sprawią, że tego lata poczujesz się cudownie!

Dla wszystkich 
typów cery40+

Skóra wokół oczu jest 
ujędrniona i napięta

75% 
potwierdza*

* Konsumenckie testy skuteczności z udziałem 
57 kobiet powyżej 40. roku życia

Piękno w atrakcyjnych cenach!

K ATA LO G 11/2 02 0

KREM POD OCZY ZA JEDYNE
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NAJLEPSZA 

CENA  
ROKU

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKIE 
NAJLEPSZE OFERTY DOSTĘPNE  
W TYM KATALOGU

Świeże spojrzenie

Piękna 
rada!

Mniej widoczne 
zmarszczki i linie 

mimiczne

Krótkie letnie noce mogą mieć 
negatywny wpływ na wygląd skóry 

wokół oczu, powodując pojawianie się 
cieni i obrzęków. Zastosuj krem   pod 
oczy Royal Velvet przed snem, aby 

rano oczarować wszystkich 
młodzieńczo świeżym  

spojrzeniem.

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA

BEZ GMO

MONITORING 
EKOETYCZNY

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

NATURALNE 
EKSTRAKTY



12 13

PŁYN MICELARNY ZA JEDYNE

  Przeciwstarzeniowy krem 
Diamond Cellular
50 ml 2598,00/l

13659   129,90 

  Krem odżywczy na noc 
Diamond Cellular
30 ml 4330,00/l

18437   129,90 

  Płyn micelarny 
Diamond Cellular
Luksusowy preparat oczyszczający, 
tonik i płyn do demakijażu w jednym! 
Oczyszcza skórę bez korzystania 
z wody. 200 ml 149,95/l

21339   59,90  Krem pod oczy Diamond 
Cellular Multi-Perfection
15 ml 3993,33/l

22419   59,90 

Dla wszystkich  
typów cery40+

29,99

78% 
POTWIERDZA*
DELIKATNIE USUWA 
NADMIAR SEBUM 
I ZANIECZYSZCZENIA

Klejnot 
pielęgnacji cery

Piękna 
rada!

* Test konsumencki z udziałem 93 kobiet 
o różnych typach cery
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NAJLEPSZA 

CENA  
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Nie pozwól, aby oczyszczanie 
wysuszyło twoją skórę! 

Mycie twarzy wodą może sprawić, że skóra  
będzie sucha i wrażliwa. Jeśli chcesz tego uniknąć, 

stosuj płyn micelarny. Zawiera on micele, 
małe cząsteczki oleju zawieszone w wodzie, 
które rozpuszczają i usuwają brud, makijaż 
i nadmiar sebum, jednocześnie utrzymując 

odpowiednie nawilżenie skóry.
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ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, 
JAK DBAĆ O SUCHĄ 

SKÓRĘ

KAŻDY KREM DO TWARZY 
ZA JEDYNE

9 na 10 
kobiet potwierdza* 

Intensywnie 
nawilża skórę

12,99
  Krem na dzień Optimals 
Hydra Care do cery suchej 
i wrażliwej
50 ml 259,80/l

32468   44,90

  Krem na noc Optimals Hydra 
Care do cery suchej i wrażliwej
50 ml 259,80/l

32469   44,90

SUBSTANCJE ROŚLINNE 
O KORZYSTNYM 

DZIAŁANIU NA SKÓRĘ  
znalazły się w formułach 

kosmetyków Hydra Care. 
Działając synergicznie, 

składniki te odżywiają skórę 
i chronią ją przed 

uszkodzieniami powodowanymi 
przez wolne rodniki.

Piękna 
rada!

W KAŻDYM WIEKU

Do cery suchej/wrażliwej

*Test konsumencki

 

 

N
A

JL
EP

SZ
A

 C
EN

A
 R

O
KU

NAJLEPSZA 

CENA  
ROKU

Chroń swoją skórę 
przed zanieczyszczeniami! 

Życie w mieście może mieć negatywny 
wpływ na twoją skórę, ponieważ 
zanieczyszczenia powodują jej 

przedwczesne starzenie i zmęczony  
wygląd. Produkty z linii Optimals Hydra 

Care zawierają aktywny składnik, 
który pomaga chronić skórę przed 

zanieczyszczeniami, tworząc 
na jej powierzchni lekki,  

niewyczuwalny film.
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  Podkład Giordani Gold 
Liquid Silk SPF 12
Lekki, płynny podkład perfekcyjnie 
udoskonala wygląd cery, zapewniając 
naturalny efekt. Rozpraszające światło 
składniki sprawiają, że niedoskonałości 
są mniej widoczne, a cera staje się 
świetlista. Zawiera filtr SPF 12. 
Odpowiedni do cery normalnej 
i tłustej. 30 ml 999,67/l

 74,90

Piękna 
rada!

• Satynowa, płynna formuła
• Naturalne, nieskazitelne 

wykończenie
• Lekki i komfortowy 

w noszeniu
• SPF 12

NISKI/ŚREDNI 
STOPIEŃ KRYCIA

32919
Vanilla

32920
Porcelain

32921
Light Ivory

32922
Natural Beige

32923
Amber

Inspirowany delikatnym jedwabiem 
Podkład Giordani Gold Liquid Silk 
zapewnia perfekcyjne i zarazem 
naturalne wykończenie. Ten lekki 

podkład z filtrem SPF 12 to kosmetyk, 
którego nie poczujesz i nie zobaczysz 

na skórze. Wystarczy odrobina, 
by udoskonalić wygląd cery  

i nadać jej świetlistość.
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Letnia lekkość makijażu
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PODKŁAD ZA JEDYNE

  Płaski pędzel do podkładu 
Giordani Gold
Luksusowy pędzel do podkładu, 
wykonany z 35 000 aksamitnie 
delikatnych, cienkich włókien, ręcznie 
kształtowanych dla uzyskania idealnej 
formy, dzięki której efekt blendowania 
jest perfekcyjny. Miękki, sprawia, 
że nakładanie podkladu staje się 
zmysłową przyjemnością. Wymiary: 
15 x 1,7 x 2 cm. Materiał: aluminium, 
nylon, bambus. 

30887   39,90

19,99 
ZESKANUJ CAŁĄ 

STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ 

WIĘCEJ O PODKŁADACH

 

29,99
Przy wysokich temperaturach 

i wilgotności lepiej zapomnieć o mocno 
kryjących podkładach i zdecydować się 
na lekkie formuły. Podkład Giordani Gold 

Liquid Silk nie tylko zapewnia naturalne 
wykończenie i świetlistość, ale także 

chroni skórę dzięki SPF 12.



1918

3 KROKI DO  
PERFEKCYJNYCH BRWI

14,99

  Zestaw do brwi The ONE
Kompaktowy zestaw, dzięki któremu 
profesjonalna stylizacja brwi stanie się 
niezwykle łatwa. Wyjątkowo miękkie, 
pudrowe odcienie zapewniają 
naturalny i zarazem precyzyjny efekt, 
a delikatny wosk doskonale i na długo 
utrwala kształt brwi. 3 g 6330,00/kg

 39,90

Akcent na brwi!

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

Piękna 
rada!

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

 

3.  Nałóż wosk, krótkimi ruchami pędzla, 
skierowanymi ku górze.
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ZESTAW DO BRWI ZA JEDYNE

34513 U
niversal

Latem stawiamy na minimalizm  
w makijażu, ale idealnie zdefiniowane 

brwi są koniecznością. Zestaw The ONE 
pozwoli ci wykreować idealny rysunek 

brwi - wyrazisty i jednocześnie  
naturalny. Bez względu  

na pogodę!

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

•  precyzyjne pędzelki 
pomagają kreować 
idealny łuk brwi

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



VOLUMISING
EFFECT

BRILLANTE
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POMADKA POWER SHINE HD 
ZA JEDYNE

  Pomadka The ONE 
Power Shine HD
Pomadka, która nadaje ustom 
wyjątkowy blask oraz sprawia, 
że wydają się pełniejsze i wyglądają 
bardziej zmysłowo. Bogata w lśniące 
mikroperełki, lekka i nawilżająca 
formuła zapewnia komfort przez 
cały dzień. 1,7 g 7641,18/kg

 37,90

12,99
Wymowne usta

Piękna 
rada!

EFEKT 
WIĘKSZYCH UST

NIESPOTYKANIE 
INTENSYWNY BLASK

WYSOKI KOMFORT 
NOSZENIA
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Jeśli malujesz tylko usta, szminka musi 
zapewnić spektakularny efekt.  

Najlepszym wyborem będzie nasza 
pomadka Powershine HD  

z mikroperełkami, nadającymi ustom 
wspaniały połysk i nawilżenie.
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DEZODORANT W SPRAYU 
ZA JEDYNE

OCHRONY

OCHRONY

DEZODORANT W KULCE 
ZA JEDYNE

13,995,99
  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Extreme
50 ml 119,80/l

33142   17,90

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Comfort
50 ml 119,80/l

33139   17,90

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Activelle Comfort
150 ml 93,27/l

33144   27,90

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Activelle Extreme
150 ml 93,27/l

33147   27,90

Wybierz ochronę  
delikatną dla twojej skóry

Piękna 
rada!

 

 

 

 

JAK TO DZIAŁA?

AŻ DO

AŻ DO

Dezodoranty 
w kulce - wygoda 
użycia w każdym 

miejscu!

*Działanie potwierdzone klinicznie
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Activelle Extreme 

Aż do 72 godzin ochrony* 

Maksymalna ochrona nawet po aktywności fizycznej** 

Pudrowy zapach ożywczych cytrusów

**Test konsumencki

Activelle Comfort 
Zawiera nawilżające 
składniki pielęgnujące 
skórę, aby zapewnić 
maksymalny komfort 
Aż do 48 godzin ochrony* 
Chłodzący, lekko 
kwiatowy zapach N
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NAJLEPSZA 

CENA  
ROKU

Odżywianie i ochrona skóry pod pachami 
jest w dezodorancie tak samo ważna jak 
działanie antyperspiracyjne. Wypróbuj 

Activelle Comfort z dodatkiem 
składników pielęgnujących skórę  

i ciesz się komfortem i ochroną  
przez 48h.

Technologia ActiBoost 
- zapach aktywowany ruchem 
W technologii ActiBoost zapach 
jest zamknięty w kapsułkach. 
Kiedy zaczynasz się ruszać lub 
pocić, mikrokapsułki pękają, 
uwalniając mocniejszy zapach. 
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PERFUMOWANA MGIEŁKA 
DO CIAŁA ZA JEDYNE

19,99

Jeśli spędzasz lato w betonowej 
dżungli, potrzebujesz czegoś, co 

połączy cię z naturą. Perfumowane 
mgiełki do ciała Sensity to trzy 

lekkie, inspirowane naturą 
zapachy, które dodadzą 

ci energii. Który 
wybierzesz?

Pokochaj naturę!

Piękna 
rada!

KWIATOWO-
ORIENTALNY

NISKA KONCENTRACJA ZAPACHU

bergamotka, osmantus, 
bursztyn

CYTRUSOWA

NISKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

gruszka, piwonia, 
piżmo

KWIATOWO-OWOCOWY

NISKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU
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NAJLEPSZA 

CENA  
ROKU

200 ml

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, ABY DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT MGIEŁEK

jagody, frezja, 
piżmo

  34523 Perfumowana mgiełka 
do ciała Sensity Midnight Mist 
dla niej 200 ml 99,95/l 49,90  

 34525 Perfumowana mgiełka 
do ciała Sensity Pink Bloom dla 
niej 200 ml 99,95/l 49,90   34524 
Perfumowana mgiełka do ciała 
Sensity Sun Sparkle dla niej 
200 ml 99,95/l 49,90
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KAŻDA ZA JEDYNE

29,99

  Woda toaletowa Joyce Rose
50 ml 599,80/l

37766   59,90

  Woda toaletowa Joyce Jade
50 ml 599,80/l

37772   59,90

Dodaj nowy  
klejnot do swojej 

kolekcji zapachów!

Piękna 
rada!

KWIATOWO-OWOCOWO-
ZIELONY

zielone jabłko, dzika orchidea, 
drzewo sandałowe

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

ORIENTALNO-KWIATOWY
migdały, olejek ylang ylang 

z Madagaskaru, wanilia

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

 

 

Wypróbuj produkt i podziel 
się swoją opinią online!

#JoyceRose

#JoyceJade

RADOŚĆ W ROZKWICIE
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NAJLEPSZA 
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ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, ABY WZIĄĆ 
UDZIAŁ W NASZYM QUIZIE 
I WYBRAĆ ZAPACH DLA SIEBIE

Niech letnie dni zainspirują cię do 
wzbogacenia swojej kolekcji zapachów! 

Wybierz zalotną Joyce Rose, jeśli  
bardziej lubisz świeże, kwiatowe  

nuty lub dodającą energii  
Joyce Jade, jeśli wolisz radosne,  

owocowe kompozycje.
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KAŻDA ZA JEDYNE

49,99
  Woda toaletowa 
So Fever Him
75 ml 666,53/l

31074   119,90

  Woda perfumowana 
So Fever Her
50 ml 999,80/l

31099   119,90

kwiat imbiru, słodkie drzewo 
sandałowe, czarna porzeczka

ORIENTALNO-WANILIOWO-
DRZEWNY

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

Prowokująca mieszanka
dla uwodzicielki

Magnetyczna kompozycja 
dla nowoczesnego 

mężczyzny
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NAJLEPSZA 

CENA  
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DRZEWNO-
PIKANTNY

drewno imbirowe, geranium, 
papryka piri piri

WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

Piękna 
rada!

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK 
WYBRAĆ ZAPACH NA WIECZÓR

Letni zapach na dzień powinien być 
świeży i pełen światła, natomiast na 

wieczór warto wybrać bardziej pikantną 
i kuszącą kompozycję. Niech zmysłowe 
nuty So Fever zainspirują cię do odkrycia 

uwodzicielskiej strony osobowości...
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  Woda toaletowa Elvie
Zapach pełen mistycznej wręcz harmonii. Miękka 
nuta białego piżma idealnie współgra ze świeżym 
bukietem cytrusów i delikatną wonią białych 
kwiatów. 50 ml 599,80/l

32235   109,90

KWIATOWO-
KONWALIOWY

konwalia, białe kwiaty, 
białe piżmo

WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

Zapach świetlistej harmonii

29,99
WYPRÓBUJ! 

Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!
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Gdy skaner 
zidentyfikuje stronę, 
dowiesz się więcej 
o produkcie.

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

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

Pobierz aplikację 
Oriflame z:

UŻYWANIE APLIKACJI JEST 
NIEZWYKLE ŁATWE:

Pobierz aplikację Oriflame, 
aby uzyskać dostęp do 
dodatkowych korzyści! NAJLEPSZA CENA 

ROKU 2020

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME,  
ABY POZNAĆ CENY W NASZEJ 
SPECJALNEJ OFERCIE ONLINE

Sprawdź nasze wyjątkowe letnie oferty! Przejdź do trybu 
online, aby sprawdzić ceny wybranych produktów.

Odkryj nowy wymiar  
rodzinnej zabawy! 

 
Zajrzyj na strony z produktami Baby O i zeskanuj je za pomocą aplikacji 

Oriflame, by otworzyć drzwi do magicznego świata! Obejrzyj 
interaktywną historię w rzeczywistości rozszerzonej ze swoimi dziećmi  

i baw się w chowanego z naszymi bohaterami! 
 

Baw się dobrze, graj, nagraj swój ekran i opublikuj w kanałach 
społecznościowych z hashtagiem #BabyO, oznaczając lokalne  

strony Oriflame na Instagramie i Facebooku.



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Sztyft korygujący Love Nature 
z organicznym drzewem herbacianym 
i limonką
4,5 g 2220,00/kg

34855   27,90

ORGANICZNA 
MEKSYKAŃSKA LIMONKA 

MATUJĄCA 
Ekstrakt pozyskany z ręcznie 

zbieranych limonek 
o właściwościach 

tonizujących i matujących. 
Limonki dojrzewają w 

rejonie pełnego słońca, 
meksykańskiego wybrzeża, 
więc są najwyższej jakości.

EGZOTYCZNY, 
AFRYKAŃSKI 

OLEJEK Z DRZEWA 
HERBACIANEGO  

OCZYSZCZAJĄCY 
Dzięki właściwościom 

antyseptycznym, pomaga 
usuwać wypryski. Zmniejsza 

utratę wilgoci i poprawia 
nawilżenie skóry.
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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.

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

TERAZ ZA JEDYNE

9,99

Stosuj bezpośrednio na 
wypryski, gdy tylko się pojawią 
lub w razie potrzeby. 
Omijaj okolice oczu.

SPOSÓB UŻYCIA

GŁÓWNY SKŁADNIK

DO CERY TŁUSTEJW każdym wieku

 

 

 

 

 

 

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

  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   34845 Matujący balsam Love Nature 
z organicznym drzewem herbacianym i limonką 50 ml 598,00/l 29,90 

  34849 Oczyszczający olejek Love Nature z organicznym drzewem 
herbacianym i limonką 10 ml 3490,00/l 34,90   35576 Oczyszczająca 
maseczka i scrub 2 w 1 Love Nature z organicznym drzewem 
herbacianym i limonką 75 ml 332,00/l 24,90

NAJLEPSZA 

CENA  
ROKU
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  Rozświetlający żel 
do twarzy z organiczną 
morelą i pomarańczą
50 ml 319,80/l

35911   29,90

15,99 

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

35910   27,90

14,99 

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

35912   27,90

14,99 

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

41561   19,90

14,99 
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Pełna energii, promienna, cudowna!

GŁÓWNY SKŁADNIK

Przywraca cerze 
młodzieńczą 
promienność

Wyrównuje poziom 
nawilżenia skóry

Usuwa 
zanieczyszczenia 
i zmniejsza pory

W KAŻDYM WIEKU

Dla wszystkich typów cery SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

EDYCJA 
LIMITOWANA

Organiczny ekstrakt z moreli 
jest pełen cukrów i kwasów 
owocowych, utrzymujących 

odpowiedni poziom nawilżenia 
oraz wspierających odnowę 

komórkową. Dzięki temu twoja 
cera będzie nawilżona i gładka. 

 
Organiczny ekstrakt z soku 

pomarańczowego jest bogaty 
w witaminę C, jedną 

z najsilniejszych substancji 
zwiększających promienny blask 
skóry. Ma również fantastyczne 

działanie antyoksydacyjne.

Głęboko 
oczyszcza 
i złuszcza

 
 

 

 

•  Zapewnia uczucie 
miękkiej skóry

•  Pomaga wygładzać 
drobne zmarszczki

•  Sprawia, że cera jest 
bardziej promienna

•  Pomaga minimalizować 
oznaki zmęczenia

KAŻDA MASECZKA ZA
  35071 Dodająca promienności maseczka z liczi Love Nature 10 ml 699,00/l 12,90   35426 
Rewitalizująca maseczka do twarzy Love Nature 10 ml 699,00/l 12,90   35070 Odżywcza maseczka 
z kakao Love Nature 10 ml 699,00/l 12,90   35427 Nadająca promienność maseczka do twarzy 
Love Nature 10 ml 699,00/l 12,90

EDYCJA 
LIMITOWANA

6,99

Dodaje skórze 
wigoru

Odżywia i ujędrnia 
skórę oraz przywraca 

jej komfort

 

 

 

 

Pielęgnacja inspirowana naturą

Nałóż na twarz, 
omijając okolice oczu. 
Po 10 minutach zetrzyj 
delikatnie ściereczką 
lub ręcznikiem.

1.  Wmasuj ŻEL 
OCZYSZCZAJĄCY 
w twarz i szyję - za 
pomocą gąbki konjac 
lub palcami. Spłucz.

2.  Nasącz bawełniany 
płatek TONIKIEM 
i przetrzyj nim twarz 
i szyję, omijając 
okolice oczu.

3.  Delikatnie, okrężnymi 
ruchami wmasuj  
ŻEL DO TWARZY 
w skórę twarzy i szyi.
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  Krem na noc Optimals 
Age Revive
50 ml 1198,00/l

32475   59,90 

  Tonik Optimals Age Revive
150 ml 133,27/l

35685   32,90

19,99 

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

35684   32,90

19,99 

  Antyoksydacyjny 
krem-booster 
Optimals
15 ml 3326,67/l

36250   49,90 

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

32476   47,90 

  Serum Optimals 
Age Revive
30 ml 999,67/l

32477   69,90

29,99 

  Krem na dzień 
Optimals Age Revive 
SPF 15
50 ml 1198,00/l

32474   59,90 
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Dla wszystkich  
typów cery

35+

PRZYWRÓĆ SKÓRZE MŁODOŚĆ

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

Błyskawicznie 
wygładza 
powierzchnię skóry
9 na 10 kobiet 
potwierdza*

Głęboko oczyszcza, 
usuwając makijaż 
i zanieczyszczenia

Efektywne formuły kosmetyków 
Age Revive to wynik połączenia 
doskonałości natury i precyzji 

naukowców Oriflame. 
Kosmetyki działają na różne 

oznaki starzenia się skóry. 
Drobne linie i zmarszczki są mniej 
widoczne, a cera jest ujędrniona, 

gładsza i bardziej promienna.  

   

 

  Krem na dzień 
do skóry 
z przebarwieniami 
Optimals Even Out 
SPF 20
50 ml 599,80/l

32479   59,90

  Krem na noc 
do skóry 
z przebarwieniami 
Optimals Even Out
50 ml 599,80/l

32480   59,90

W KAŻDYM WIEKU

Dla wszystkich typów cery

Twoja tajna broń przeciw 
przebarwieniom - idealna na lato

Pomaga chronić 
skórę przed 
agresorami 
środowiskowymi, 
takimi jak 
zanieczyszczenia

Redukuje 
przebarwienia 
i odżywia skórę 
nocą

KAŻDY PRODUKT ZA

29,99
  Krem ochronny do każdego typu cery 
Optimals Multi-Protection Urban SPF 30
30 ml 833,00/l

35441   39,90

24,99 

SPF 30 oraz 
aktywny składnik 
chroniący przed 

zanieczyszczeniami

• Natychmiastowe uczucie nawilżenia 
skóry - 10 na 10 osób potwierdza*1

• Skóra wygląda na bardziej świetlistą 
i promienną - 9 na 10 osób potwierdza*1

• Pomaga zapobiegać przedwczesnemu 
starzeniu się skóry

*1Test konsumencki 

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładaj na twarz i szyję rano po 
oczyszczeniu skóry i zastosowaniu 
kremu na dzień. Dzięki lekkiej 
konsystencji, krem ochronny tworzy 
idealną bazę pod makijaż.

PIĘKNA RADA!

  35462 Żel oczyszczający Optimals Even Out 150 ml 219,33/l 32,90  

 35463 Tonik Optimals Even Out 150 ml 219,33/l 32,90  

 33226 Krem pod oczy Optimals Even Out 15 ml 3193,33/l 47,90 

  33108 Serum rozświetlające do skóry z przebarwieniami 
Optimals Even Out 30 ml 2330,00/l 69,90

Aby zapobiec 
pojawianiu się 
nowych przebarwień 
i zmniejszyć widoczność 
obecnych, stosuj  krem   
na dzień Even Out 
z kremem ochronnym 
Multi-Protection 
Urban SPF 30.

 

 

 

 
     

OCHRONA PRZED PROMIENIAMI 
UV I ZANIECZYSZCZENIAMI

*1Test konsumencki

9 na 10 kobiet potwierdza, 
że pory skórne wyglądają  
na mniejsze*1
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  Płyn micelarny 
Optimals Hydra
200 ml 99,95/l

34002   29,90

19,99 

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

35406   32,90

19,99 

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

35408   32,90

19,99 
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Do cery tłustejW KAŻDYM 
WIEKU

• Matuje, nawilża 
i przywraca 
równowagę

• Pomaga 
zapobiegać 
przetłuszczaniu się 
cery oraz je 
zmniejsza  

  32462 Nawilżający krem na dzień Optimals Hydra 
Radiance do cery normalnej i mieszanej 50 ml 
898,00/l 44,90   32463 Krem na noc Optimals Hydra 
Radiance do cery normalnej i mieszanej 50 ml 
898,00/l 44,90

• Pomaga 
zwiększyć 
promienność 
cery

• Zapobiega 
wysuszeniu 
skóry

• Pomaga 
zapobiegać 

wysuszeniu 
skóry

• Oczyszcza 
skórę

Koi i chłodzi 
skórę – 99% 

potwierdza*

*Test konsumencki

W KAŻDYM 
WIEKU

Do cery normalnej 
i mieszanej

  Krem na noc Optimals 
Hydra Matte do cery tłustej
50 ml 479,80/l

34304   44,90

23,99 

  32464 Krem pod oczy Optimals Hydra 
Seeing is Believing 15 ml 2660,00/l 39,90  

 33135 Serum nawilżające Optimals Hydra 
30 ml 1996,67/l 59,90

   

 

   
 

 

 

W KAŻDYM 
WIEKU

Do każdego typu  
cery / do cery wrażliwej

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

24188   99,90 

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

24185   99,90

49,99 

55+
Do cery bardzo dojrzałej

Skuteczna pielęgnacja 
zwalczająca głębokie 

zmarszczki

•  Technologia Genistein SOY™ 

działa na Geny Piękna™
•  Pomaga zachować gęstość 

i elastyczność skóry
•  Zapewnia cerze witalność 

i młodszy wygląd
•  Pomaga poprawić owal 

twarzy i widocznie 
redukuje zmarszczki

Wyjątkowa kompozycja 
izoflawonów sojowych 

i peptydów, które 
działają na poziomie 

genetycznym, 
by odbudować gęstość 

skóry i przywrócić jej 
młody wygląd.

GENISTEINSOY I AMINO+

 

 

GŁÓWNY SKŁADNIK
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  Dwustronny przyrząd do 
usuwania zaskórników
Wymiary: 0,7 x 11,5 cm. 

26825   14,90

9,99 

  Maseczka z węglem 
aktywnym Pure Skin
50 ml 259,80/l

34872   19,90

12,99 

  Maseczka do twarzy 2 w 1 Pure Skin Dual Action
Złuszczająca i odżywcza maseczka do twarzy o podwójnym 
działaniu to formuła zawierająca składniki takie jak glinka 
biała kaolinowa czy superowoc noni, które przyspieszają 
proces oczyszczania skóry. Zaprojektowana, by stopić 
zanieczyszczenia, zmniejszyć pory i zostawić twoją cerę 
czystą - tak jak lubisz. 2 x 6 ml. 499,17/l

37570   9,90

  Tonik Pure Skin
150 ml 133,27/l

32648   29,90

19,99 

  Lekki balsam matujący 
Pure Skin
50 ml 598,00/l

32649   29,90 

  Krem peelingujący 
i oczyszczająca 
maseczka Pure Skin
2 x 6 ml 825,00/l

32652   9,90 

  Żel do mycia twarzy 
Pure Skin
150 ml 199,33/l

32646   29,90 

  Żel peelingujący do 
mycia twarzy Pure Skin
150 ml 199,33/l

32647   29,90 

  Żel wysuszający 
wypryski Pure Skin 
SOS
6 ml 4983,33/l

32651   29,90 
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W KAŻDYM 
WIEKU

Do cery tłustej

Zwęża pory 
i oczyszcza. Używaj 
codziennie, zaraz po 
umyciu twarzy.

NA CZARNE 
ZASKÓRNIKI 

Przyłóż końcówkę 
z dziurką 

bezpośrednio na 
zaskórnik,  

delikatnie usuń 
zanieczyszczenia 

i oczyść pory.

NA BIAŁE 
ZASKÓRNIKI 
Delikatnie dociśnij 
kółko wokół 
zaskórnika.

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

 

 

 

•  Natychmiast 
odblokowuje, 
oczyszcza i zmniejsza 
pory skórne 
84% potwierdza*

•  Przywraca 
równowagę 
świecącej się, tłustej 
skórze oraz odświeża 
ją i oczyszcza 
87% potwierdza*

*Test konsumencki 

5,99

Maseczka parowa: 
Po oczyszczeniu za 
pomocą niewielkich, 
okrężnych ruchów nałóż 
grubą warstwę na twarz, 
unikając okolic oczu. 
Pozostaw na 5 minut, 
a następnie spłucz ciepłą 
wodą. Delikatnie osusz.

Maseczka chłodząca: 
Nałóż grubą warstwę 
równomiernie na całą 
twarz, omijając okolice 
oczu. Pozostaw na 10 minut, 
a potem zmyj zimną  
wodą. Delikatnie osusz. 
Następnie użyj toniku 
do twarzy i nałóż krem 
nawilżający.

1
2

Pożegnaj się z zaskórnikami! NOWOŚĆ!Pielęgnuj kłopotliwą cerę 
głęboko ją oczyszczając!

Nałóż cienką warstwę 
maseczki na oczyszczoną 
skórę, skupiając się na czole, 
nosie i brodzie. Pozostaw na 
20-30 minut i delikatnie 
odklejaj kolejno od czoła 
w kierunku brody. 
Pozostałości maseczki 
zmyj wodą.

Glinka biała kaolinowa 
ma właściwości chłonne 

i głęboko oczyszczające, 
dzięki czemu skutecznie czyści 

pory z zanieczyszczeń. 
Superowoc noni (znany 

również jako morwa indyjska) 
ma właściwości lecznicze, 

a także pomaga odżywić skórę 
i reguluje wydzielanie sebum.

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

35766   14,90

9,99 

  Krem do twarzy 
Essentials
75 ml 133,20/l

42027   19,90

9,99 

  Krem do twarzy 
Ecobeauty
50 ml 1598,00/l

32199   79,90 

  Krem pod oczy 
Ecobeauty
15 ml 1999,33/l

32200   49,90

29,99 

  Olejek do twarzy 
Ecobeauty
50 ml 1599,80/l

32201   109,90

79,99 
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SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

Naturalne kosmetyki 
certyfikowane przez 
Ecocert Greenlife zgodne 
ze standardami Ecocert 
dostępnymi na http://
cosmetics.ecocert.com

W KAŻDYM WIEKU

Dla wszystkich typów cery

Stosuj zamiast kremu na 
noc. Delikatnie wmasuj  
w twarz, szyję i dekolt.

Głęboko odżywiający olejek 
nawilża i zmiękcza skórę, 
dzięki zawartości ekstraktu  
z bawełny i olejku 
arganowego. Idealny do 
stosowania na noc.

W KAŻDYM WIEKU

Dla wszystkich typów cery

Zapewnia uczucie 
nawilżonych, miękkich  

i gładkich ust

Potrójne działanie: nawilża, 
intensywnie odżywia i chroni

  35764 Żel do mycia twarzy Essentials 150 ml 
112,67/l 16,90   35765 Maseczka do twarzy 
Essentials 10 ml 390,00/l 3,90   35767  Krem do 
twarzy i ciała Essentials 150 ml 172,67/l 25,90

 

 

 

 

 
 

 

 

Natychmiast nawilża skórę 
okolic oczu oraz wygładza 
ją i rozjaśnia, niwelując 
zmęczony wygląd.

Idealny duet: intensywnie nawilżający, 
wygładzający, rozświetlający

Olejki z nasion borówki 
brusznicy i rokitnika  
są bogate w kwasy 

tłuszczowe i antyoksydanty, 
głęboko nawilżają skórę  

i chronią ją przed 
uszkodzeniami.

Bogaty w kwasy 
tłuszczowe, fitosterole 
i witaminę E, naturalny 
olej canola zmiękcza 

i odżywia skórę, 
jednocześnie 

przywracając jej 
odpowiedni poziom 

nawilżenia.

Prosty sposób na piękną skórę

BEZ GMO

  Krem uniwersalny Essentials 
Nourishing Complex
150 ml 73,27/l

36197   25,90

10,99 

Odżywczy kompleks z olejkiem awokado, 
olejkiem migdałowym i masłem kakaowym, 
bogaty w kwasy tłuszczowe, które pomagają 

chronić skórę i nadawać jej miękkość.

NAWILŻA SKÓRĘ I CHRONI JĄ  
PRZED PRZESUSZENIEM

 

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich  
typów cery

Delikatnie wklep krem    
w skórę okolic oczu  
- najlepiej palcem 
serdecznym.  
Nie nakładaj produktu 
na powieki.

GŁÓWNY SKŁADNIK

EDYCJA 
LIMITOWANA

GŁÓWNY SKŁADNIK
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  Odnawiający peeling NovAge
100 ml 249,90/l

33988   49,90

W KAŻDYM WIEKU | KAŻDY TYP SKÓRY 

Powierzchnia skóry jest 
natychmiast 

udoskonalona 

88%*

*T
es
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Wspomaga 
intensywną odnowę 

komórkową oraz 
nadaje skórze 

zdrowy wygląd.

Stosuj wieczorem, dwa razy 
w tygodniu (nie w następujących 
po sobie dniach). 

1.  Nałóż równą warstwę na 
oczyszczoną skórę twarzy  
i szyi, na 20 minut. 

2.  Spłucz ciepłą wodą i delikatnie 
osusz skórę. Następnie nałóż 
swój ulubiony krem.

SPOSÓB UŻYCIA

24,99 Uwaga: nie stosuj peelingu na wrażliwą, 
podrażnioną lub uszkodzoną skórę i unikaj 
ekspozycji na słońce. Przed użyciem 
zapoznaj się z ulotką.

  Dwustopniowa pielęgnacja odmładzająca 
NovAge Advanced Skin Renewing
Dwustopniowa, zaawansowana pielęgnacja odnawiająca. Wyrównuje 
powierzchnię i koloryt oraz zmniejsza widoczność niedoskonałości. 
Zawiera kwas glikolowy i kwas mlekowy. Stosuj raz w tygodniu przez 
4 kolejne tygodnie. Przebadany klinicznie. 8 x 5 ml 1499,75/l

33434   99,90   59,99 

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

33975   79,90   49,99 

Młodszy wygląd? Bez problemu!

∆Test kliniczny

*1Test konsumencki

Natychmiastowa 
i postępująca z czasem, 
widoczna redukcja 
zaczerwienienia 
- udowodnione 
klinicznie∆

ZAWIERA 
8 TUBEK NA 
4 ZABIEGI

SPOSÓB UŻYCIA

Stosuj codziennie, 
rano i wieczorem, 
 po nałożeniu kremu.

PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

ER
Y

W KAŻDYM 
WIEKU

Rekomendowane 
dla wieku

 

 
 

• Pomaga wyrównać koloryt skóry*1

• Mniej widoczne blizny potrądzikowe*1

• Mniej widoczne przebarwienia*1

• Mniej widoczne drobne linie i zmarszczki*1

Przywróć cerze młodzieńcze piękno
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KROK 4: 
NAWILŻANIE - ODŻYWIANIE I OCHRONA

KROK 3: 
INTENSYWNA PIELĘGNACJA  

- AKTYWACJA MOCY

KROK 1: 
OCZYSZCZANIE - PRZYGOTOWANIE 

DO LEPSZEGO WCHŁANIANIA

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

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

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

11x bardziej promienna cera∆1  
- udowodnione klinicznie

ZAWIERA EKSTRAKT Z PERSKIEGO DRZEWA JEDWABNEGO 
I ROŚLINNYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH ACAI.

∆1Klinicznie udowodnione rezultaty z zastosowaniem pełnego Rytuału pielęgnacyjnego NovAge True Perfection w porównaniu do stosowania tylko produktu oczyszczającego i kremu na dzień.

  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 

EKSTRAKT Z ROŚLINNYCH KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH ACAI 
Ekstrakt z roślinnych komórek macierzystych acai 
zwiększa nawilżenie skóry, przyspiesza metabolizm 
komórkowy i pomaga chronić cerę przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników.

EKSTRAKT Z PERSKIEGO DRZEWA JEDWABNEGO 
Ekstrakt z perskiego drzewa jedwabnego oczyszcza 
komórki, redukując ilość szkodliwych zanieczyszczeń 
oraz neutralizując je, udoskonala skórę oraz opóźnia 
pojawianie się pierwszych oznak starzenia się skóry.

20+Rekomendowane 
dla wieku

CO NAJMNIEJ 7x LEPSZE REZULTATY 

DZIĘKI STOSOWANIU 
RYTUAŁU NOVAGE∆

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

KROK 2:  
OCZY - PIELĘGNACJA SPECJALNA

Rozprowadź kroplę kremu wokół oczu (na kości oczodołu)  
i delikatnie wklep w skórę, aż do wchłonięcia.  
Unikaj bezpośredniego kontaktu produktu z oczami.
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  Zestaw NovAge Time Restore
5 pełnowymiarowych produktów. 
75,80/szt.

31774   630,50

379,00 

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

31786   498,50

299,00 

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

31773   630,50

379,00 
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30+Rekomendowane 
dla wieku

40+Rekomendowane 
dla wieku

70% bardziej sprężysta skóra 
już po 12 tygodniach∆2

Błyskawiczna redukcja 
zmarszczek aż do 49%∆1

∆2Testy kliniczne przy zastosowaniu serum, kremu na dzień i kremu na noc  

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

50+Rekomendowane 
dla wieku

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

Z technologią 
GenisteinSOY oraz ekstraktem 

z roślinnych komórek 
macierzystych babki 

lancetowatej

Z technologią AspartoLift 
oraz ekstraktem 

z roślinnych komórek 
macierzystych budlei.

Technologia Tri-Peptide 
+ kwas hialuronowy o niskiej 
masie cząsteczkowej 
+ ekstrakt z roślinnych 
komórek  macierzystych 
szarotki - silnie działające 
trio przeciwzmarszczkowe.

Który rytuał pielęgnacji cery NovAge wybierzesz? 
Znajdź rozwiązanie perfekcyjnie dostosowane  

do potrzeb twojej skóry!

∆1Testy kliniczne z użyciem kremu na dzień oraz esencji

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

31775   539,50

329,00 

UWAGA! Skóra może 
potrzebować czasu, 
by przyzwyczaić się do 
intensywnego rytuału 
pielęgnacyjnego. 
W takim przypadku 
zalecamy stopniowe 
wprowadzanie 
kosmetyków.

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

Zmniejsza przebarwienia 
nawet o 50%∆1 

– udowodnione klinicznie

W KAŻDYM 
WIEKU

Rekomendowane 
dla wieku

Każdy zestaw NovAge 
zapakowany jest  
w eleganckie pudełko.

94% kobiet o dojrzałej 
skórze potwierdza 

poprawę elastyczności 
i odżywienia cery*1
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  Odnawiający krem na noc Novage 
True Perfection
Intensywnie nawilżający krem na noc z ekstraktem 
z perskiego drzewa jedwabnego i kwasem 
glikolowym. Regularnie używany sprawia, że cera jest 
świeża i promienna, a pory mniejsze. Pomaga opóźnić 
pojawienie się zmarszczek. Delikatnie perfumowany. 
50 ml 1099,80/l

31980   79,90

54,99 

  Żel oczyszczający NovAge Supreme
Żel do spłukiwania, który doskonale oczyszcza 
skórę bez naruszania jej bariery ochronnej. Nawilża 
i tonizuje, sprawiając że cera jest czysta, miękka 
i elastyczna oraz zapewnia jej komfort. Przebadany 
klinicznie i dermatologicznie, a także w testach 
konsumenckich. 150 ml 299,93/l

33984   65,90

44,99 

  Krem na noc NovAge Ecollagen Wrinkle Power
Odżywczy krem na noc, dzięki któremu rankiem cera 
jest miękka, gładka i promienna. Stworzony, by z czasem 
zwiększać poziom kolagenu i wzmacniać barierę 
ochronną oraz korygować zmarszczki i spowalniać 
starzenie się skóry. Z opatentowaną technologią 
Tri-Peptide, niacynamidem, masłem shea i witaminą E. 
Przebadany w testach klinicznych i konsumenckich 
oraz dermatologicznie. 50 ml 1499,80/l

33982   109,90

74,99 

  Krem liftingujący na dzień NovAge Ultimate Lift SPF 15
Zaawansowany krem na dzień z technologią AspartoLift przywraca skórze 
jędrność i sprężystość oraz redukuje zmarszczki.  Z chroniącym przed 
fotostarzeniem filtrem SPF 15. Delikatnie perfumowany. 50 ml 2199,80/l

31540   154,90

109,99 
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Piękna cera w każdym wieku

• Natychmiast: 
zwiększa i utrzymuje 
poziom nawilżenia 
przez całą noc oraz 
sprawia, że skóra 
rano wygląda świeżo.

20+Rekomendowane 
dla wieku

• Udoskonala 
barierę skórną, 
nadając cerze 
gładkość 
i zdrowy 
wygląd.

• Wygładza, ujędrnia i przywraca 
sprężystość, nadając cerze 
młodzieńczy wygląd i zmniejszając 
widoczność zmarszczek.

30+Rekomendowane 
dla wieku

40+Rekomendowane 
dla wieku

• Nie zawiera 
mydła i alkoholu

• Łagodne 
oczyszczanie 
każdego typu 
cery*2

*2  Normalna, sucha, 
tłusta i mieszana 
cera.

W KAŻDYM 
WIEKU

Rekomendowane 
dla wieku

 

 

 

 

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

32628   154,90

109,99 

• Intensywnie odżywczy krem 
na noc regeneruje dojrzałą skórę, 
pomagając wygładzać głębokie 
zmarszczki, poprawiać kontury 
twarzy, przywracać gęstość skóry 
i zmniejszać widoczność 
przebarwień.

50+Rekomendowane 
dla wieku
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Krok 1 Krok 2
Wmasuj Intensywnie 
odmładzający krem 
do rąk SPF 25 NovAge 
w skórę dłoni.

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

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

33981   109,90 

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

35074   29,90 

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

35073   39,90

24,99 
  Żel do twarzy NovAge 
Oil Balance Solution
15 ml 4660,00/l

34508   69,90 

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

37607   24,90

14,99 
  Oczyszczający olejek 
do twarzy NovAge
150 ml 399,33/l

38828   59,90 

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

45252   89,90 

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

45253   59,90 

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

31543   159,90 

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

31979   89,90 

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

32631   149,90 

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

32805   139,90 

  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 

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

32658   119,90 

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

34143   79,90 

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

33973   29,90 

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

35076   79,90 

Produkty uzupełniające

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

32630   159,90 

Rekomendowane dla wieku 50+

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

32629   79,90 

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

31541   154,90 

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

31542   79,90 

Rekomendowane dla wieku 40+

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

31981   52,90 

Rekomendowane dla wieku 20+

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

35077   29,90 

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

35078   29,90 

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

31978   79,90 

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

32664   39,90 

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

33979   72,90 

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

33980   124,90 

  Esencja tonizująca 
NovAge
150 ml 332,67/l

33987   49,90 
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  Intensywnie 
regenerująca 
maseczka na noc 
NovAge Intense Skin 
Recharge
50 ml 1998,00/l

33490   99,90 

W KAŻDYM 
WIEKU

Rekomendowane 
dla wiekuPochwal się delikatnymi, 

młodo wyglądającymi dłońmi

W KAŻDYM WIEKU

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

32627   154,90 

Rekomendowane dla wieku 30+

Pomaga 
wyrównać 
koloryt skóry 
dłoni

Śledz swoje 
ulubione media 
społecznościowe 
w czasie kuracji!
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Jeśli jesz dużo nabiału, poziom wapnia jest wystarczajacy.
Fałsz! Chociaż nabiał jest bogaty w wapń, to nie wystarczy, by zapewnić 
odpowiednią ilość tego składnika odżywczego. Aby uzyskać optymalny 
poziom wapnia (i zdrowie kości), musisz połączyć zdrową, zbilansowaną 
dietę z ćwiczeniami i przyjmowaniem witaminy D.

Suplementacja wapnia jest przeznaczona tylko dla osób starszych.
Fałsz! Potrzebujesz wapnia przez całe życie, ponieważ jest on niezbędny dla 
zdrowia kości i zębów. Szczególnie ważne jest zmaksymalizowanie zapasu 
wapnia, gdy masz 30-50 lat, aby zmniejszyć ryzyko kruchości kości  
w starszym wieku.

Wszyscy wiemy, że wapń jest niezbędny dla mocnych kości i zębów, ale czy 
dostarczamy organizmowi jego wystarczające ilości? Niezupełnie... Istnieje 
niezliczona ilość opinii na temat spożycia wapnia, więc najwyższy czas je wyjaśnić!

3 rzeczy, których nie wiedziałeś o wapniu

  Wapń pochodzenia morskiego i witamina D
Suplement z opatentowanym składnikiem AquaminTM, 
w 100% naturalnym, morskim źródłem bioaktywnego wapnia, 
zawierającym ponad 70 dodatkowych pierwiastków śladowych. 
Dodatek naturalnej witaminy D wspomaga optymalne 
wchłanianie wapnia. Wygodna forma tabletek do żucia. 
Z naturalnym słodzikiem. 30 tabletek. 29,4 g. 1,67/szt.

31766   69,90

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

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE 
NORMY 

EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY W
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ln
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ZESKANUJ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O PRODUKTACH49,99

Wszystkie formy wapnia są takie same.
Fałsz! Wapń znajdujący się w suplementach może pochodzić ze 
źródeł naturalnych lub syntetycznych. Nasz jest naturalnie pozyskiwany 
z AquaminTM, zwapnionego wodorostu, występującego w wodach 
Islandii. Dzięki temu jest łatwiej przyswajalny i wykorzystywany przez 
organizm w porównaniu do innych suplementów z wapniem.
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Wypadanie włosów i łamliwość 
paznokci - to wiadomość od 
twojego ciała, mówiąca 
o niedoborze składników 
odżywczych. Nie ignoruj   tego, 
czas działać! Jeśli nie wiesz, 
od czego zacząć, zacznij od 
przeczytania poniższych 
informacji.

Kompleks odżywczy do włosów i paznokci jest 
tylko dla kobiet.
Fałsz! Nasza unikalna formuła jest odpowiednia 
dla każdego, kto ma problemy z cienkimi, 
łamliwymi włosami lub łamliwymi, rozdwajającymi 
się paznokciami - zarówno mężczyzn, jak i kobiet. 
Kompleks pełen jest aminokwasów i składników 
odżywczych, takich jak cynk, selen i żelazo,  
które wzmacniają włosy i paznokcie.

Potrzebujesz 12-tygodniowej suplementacji, 
aby zobaczyć efekty.
Prawda! Twoje włosy rosną około 1 cm 
miesięcznie, a paznokcie 3 mm, dlatego potrzeba 
nieco cierpliwości, by móc podziwiać ich świetną 
kondycję. Jeśli chcesz zobaczyć pełne efekty 
suplementacji, powinnaś przyjmować 2 tabletki 
dziennie przez 12 tygodni.
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64,99

L-LIZYNA ORAZ L-CYSTEINA  
Cegiełki keratyny – budulca włosów 
i paznokci

CYNK I SELEN 
Niezbędne minerały, przyczyniające 
się do utrzymania prawidłowej 
kondycji włosów i paznokci

EKSTRAKT Z JABŁEK 
Źródło procyjanidyny B2, 
odgrywającej ważną rolę 
w cyklu życia włosów

WITAMINA C  
Antyoksydant; poprawia 
wchłanianie żelaza

Prawda czy fałsz?
Odpowiednie odżywki rozwiążą wszystkie 
twoje problemy z włosami i paznokciami.
Fałsz! Gęste, lśniące włosy i mocne paznokcie 
to efekt właściwego odżywiania. Jeśli nie jesteś 
pewna, czy twoja dieta zapewnia ci wystarczającą 
ilość składników odżywczych wzmacniających 
włosy i paznokcie, połącz ją z suplementacją. 
Odpowiednia pielęgnacja włosów i paznokci 
to ostatni krok - wypróbuj więc wysokiej jakości 
produkty, które znajdziesz w naszym katalogu! 
 

Rozwiązanie problemów z włosami 
i paznokciami

ŻELAZO 
przenosi tlen do korzeni włosów, 
co pomaga zachować ich zdrowie 
i wspomaga wzrost.

  Kompleks odżywczy do włosów 
i paznokci
42 tabletki. 29,4 g. 2209,18/kg

29706   89,90
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  Zupa pomidorowa z bazylią 
Natural Balance
21 porcji. 420 g. 335,48/kg

29694   140,90 

  Zupa szparagowa Natural 
Balance
21 porcji. 420 g. 335,48/kg

29695   140,90 

  Koktajl proteinowy
378 g. 372,75/kg

36169   140,90 

*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

ZESKANUJ STRONĘ I DOWIEDZ SIĘ, 
JAK PREZENTOWAĆ ZALETY PRODUKTU 

SWOIM PRZYJACIOŁOM

Prawda czy fałsz?
Zupy Natural Balance i Koktajl proteinowy 
mogą być stosowane jako zamienniki posiłków.
Fałsz! Możesz włączyć te produkty do swojej 
diety jako zdrowe przekąski lub część dania, 
ale nie są to zamienniki posiłków. Możesz jednak 
z łatwością zamienić zupę w pełny posiłek, 
jeśli dodasz do niej świeże warzywa oraz 
pełnoziarnisty makaron lub ryż.

Zupy Natural Balance to idealna baza 
do sosów.
Prawda! Niech nasze zupy zainspirują cię do 
eksperymentowania w kuchni - dzięki nim 
z łatwością przygotujesz zdrowe, bogate 
w białko i błonnik posiłki. Wystarczy dodać 
czosnek, cebulę i ser do zupy pomidorowej 
z bazylią lub szparagowej, aby wyczarować 
pyszne sosy do makaronu.

Koktajl proteinowy można dodawać tylko do 
zimnych posiłków.
Fałsz! Koktajl ten może być dodawany 
praktycznie do każdego rodzaju żywności, 
ponieważ nie zawiera żadnych dodatków 
smakowych, cukru ani słodzików. Możesz 
mieszać go z zupami, dipami, ciastem 
chlebowym lub dodawać do gorących posiłków.

Wzbogać swoje codzienne 
posiłki o białko i błonnik!
Błonnik i białko to składniki odżywcze, 
które gwarantują długotrwałą energię 
i budują siłę. Jeśli szukasz sposobu 
na włączenie ich do swoich posiłków 
i przeciwdziałanie nudzie w kuchni, 
postaw na nasze produkty!

Co czwarte opakowanie zupy Natural Balance lub 
koktajlu proteinowego 

za 1 zł*!
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*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

W
EL

LN
ES

S

*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

Suplementy premium, zapewniające 
istotne korzyści dla zdrowia Prawda czy fałsz?

  29688 Astaksantyna i ekstrakt z borówek Na 1 miesiąc stosowania. 
93,90   29705 Omega 3 60 kapsułek. 41,6 g. 79,90 

 29704 Multiwitaminy i minerały dla kobiet 60 tabletek. 63,6 g. 76,90  

 29703 Multiwitaminy i minerały dla mężczyzn 60 tabletek. 63,6 g. 76,90  

 29693 Baton proteinowy o smaku owoców jagodowych 245 g 59,99

Czy wiesz, że...  
Co czwarte opakowanie WellnessKids lub 
WellnessPack lub koktajlu Natural Balance za 

1zł!*

  28241 Multiwitaminy i minerały WellnessKids – suplement diety 
21 tabletek x 1,1 g. 46,90   29697 WellnessPack dla mężczyzn 21 saszetek. 

66,7g (21 x 3,17 g). 132,90   29696 WellnessPack dla kobiet 21 saszetek. 
66,7g (21 x 3,17 g). 132,90   29690 Koktajl Natural Balance o smaku 

waniliowym 21 porcji. 378 g. 140,90   29689 Koktajl Natural Balance 
o smaku truskawkowym 21 porcji. 378 g. 140,90   29691 Koktajl 
Natural Balance o smaku czekoladowym 21 porcji. 378 g. 140,90  

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

 

     

 

 
 

 

 
 

 

 

Błonnik prebiotyczny pomaga tylko 
w przypadku problemów trawiennych.
 

Fałsz! Istnieje prawie 100 badań 
naukowych i klinicznych wykazujących 
pozytywne korzyści zdrowotne błonnika 
prebiotycznego. Oprócz wspomagania 
układu trawiennego pomaga zwiększyć 
odporność i wchłanianie minerałów, 
takich jak wapń, magnez i miedź.

Napój z błonnikiem prebiotycznym jest 
wytwarzany z naturalnych składników.
 

Prawda! Nasz produkt składa się  
z 6 warzyw: cykorii, buraków cukrowych, 
szpinaku, zielonej papryki, brokułów 
i jarmużu. Zawiera dobrze zbadane 
źródła błonnika prebiotycznego:  
inulinę z cykorii i fruktooligosacharydy 
z buraków cukrowych.

Napój z błonnikiem prebiotycznym 
można mieszać tylko z zimną wodą.
 

Fałsz! Możesz mieszać Napój 
z błonnikiem prebiotycznym z dowolnym 
płynem, zimnym lub gorącym, lub 
dodawać go do posiłków. Pamiętaj, 
że gdy zwiększasz spożycie błonnika, 
musisz pić dużo wody!

Zadbaj o swoje dobre bakterie!
W jelitach żyją tryliony drobnoustrojów, które mają wpływ na twoje 
ogólne zdrowie i odporność. Aby się rozwijać, potrzebują błonnika.  
Niestety, dieta większości z nas nie zapewnia jego odpowiedniej ilości, 
dlatego warto stosować nasz napój z błonnikiem prebiotycznym.

Czy wiesz, że...  
Co czwarte opakowanie Napoju 
z błonnikiem prebiotycznym za 

1zł!*
  Napój z błonnikiem 
prebiotycznym
150 g 399,93/kg

31750

59,99
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64 65

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
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ODPOWIEDZIALNIE 
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BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
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RYGORYSTYCZNE TESTY 
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NATURALNE 
EKSFOLIANTY

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

49,99
WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

pieprz różowy, zamsz, 
bergamotka

DRZEWNO-WODNY

Subtelne nuty zamszu i intensywnie 
orzeźwiającej bergamotki 
z południa Francji tworzą 

doskonałą harmonię 
ekscytującego połączenia 

witalności i swobodnej elegancji 
- idealną dla mężczyzny, 

który kocha życie.

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

NAJLEPSZA 

CENA  
ROKU

GŁÓWNY SKŁADNIK

  Woda toaletowa Eclat Homme Sport
75 ml 666,53/l

31236   119,90
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  Antyperspiracyjny dezodorant 
w kulce Giordani Gold Man
50 ml 199,80/l

32176   17,90

9,99 

  Woda toaletowa 
Giordani Gold Man
75 ml 799,87/l

32155   119,90

59,99 

  Antyperspiracyjny dezodorant 
w sprayu Giordani Gold Man
150 ml 106,60/l

32461   29,90

15,99 

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

ORIENTALNY Z NUTĄ PAPROCI

Sekret jego mocy

  Woda perfumowana 
Possess The Secret Man
Pełna mocy i bardzo męska kompozycja, 
orzeźwiająca wyjątkowo świeżymi 
nutami akrodu lodu, pozwoli ci poczuć 
się silnym i niezapomnianym. 
75 ml 1066,53/l

33650   144,90

79,99 

OFF ON

Z BLOKADĄ 
BEZPIECZEŃSTWA

bergamotka, czarny pieprz, 
wetiwer

DRZEWNO-WETIWEROWY

Idealne dopasowanie najszlachetniejszych 
składników

 

 

 

 

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU
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akord lodu, szałwia, 
drewno dębowe
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Odkryj świeżość lodu  
- idealną na upały

NOWOŚĆ!

  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 

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 
Soul Focus
100 ml 599,90/l

34338   104,90

59,99 

  Woda toaletowa 
Ascendant
75 ml 799,87/l

10919   109,90

59,99 

  Woda toaletowa 
Venture Beyond
100 ml 499,90/l

32799   79,90

49,99 

DRZEWNO-OWOCOWY
mandarynka, dąb kalifornijski, 

bursztyn

  Woda toaletowa 
Eternal Man
100 ml 499,90/l

33652   89,90

49,99 

ORIENTALNO-DRZEWNO-
BURSZTYNOWY 

kolendra, kasztany, 
drewno marmurowe

Nowy 
projekt 
flakonu!

 

 

 

 

 

DRZEWNO-ZIELONYORIENTALNO-PAPROCIOWY
bergamotka, kardamon, wanilia czarny pieprz, akordy skóry, 

dymny bursztyn

D
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  Antyperspiracyjny 
dezodorant kulkowy 
North for Men Recharge 48h  
50 ml 358,00/l

32013   17,90 

  Spray do ciała 
North for Men Fresh
100 ml 299,00/l

34482   29,90 

  Żel do mycia ciała 
i włosów North For Men 
Subzero
250 ml 79,60/l

35878   19,90 

+ +

Wzmocnij 
swój potencjał

NISKA KONCENTRACJA ZAPACHU

AROMATYCZNO-
PAPROCIOWY 

 

Dla uzyskania najlepszych 
rezultatów stosuj krem 
rano i/lub wieczorem na 
oczyszczoną skórę twarzy 
i szyi, także po goleniu.

Chłodzi i koi skórę:

 95% 
osób potwierdza*

Ochrona świeżości 
do 48h

Dodający energii zapach 
i uczucie świeżości

ARCTIC PRO DEFENCE: 
Nasz kultowy, bogaty w antyoksydanty 
składnik pochodzący ze wschodniej 
Syberii chroni skórę przed zewnętrznymi  
i wewnętrznymi zagrożeniami. 
 
ALOES: 
Bogate źródło białka i minerałów. 
Chroni, nawilża i koi skórę oraz 
wspomaga proces jej zdrowienia. 
 

 

 

  Kojący krem do twarzy dla skóry 
wrażliwej North for Men Sensitive
Chłodzący krem po goleniu wzbogacony 
kompleksem Arctic Pro Defence i aloesem. 
Błyskawicznie zwalcza uczucie przesuszenia 
i ściągnięcia skóry, koi, zapewnia 
długotrwały komfort oraz 24 godziny 
nawilżenia cery**. Testowany 
dermatologicznie. 50 ml 199,80/l

32017   29,90

9,99
TERAZ ZA JEDYNE

*T
es

t k
on

su
m

en
ck

i

 

Zapewnia szybkie 
odświeżenie w każdej sytuacji

Delikatność  
dla męskiej cery

ZESTAW "SUPERŚWIEŻOŚĆ" 
SPRAY DO CIAŁA, ŻEL DO MYCIA 

I DEZODORANT ZA JEDYNE

24,99  
KOD ZESTAWU: 623127

SPOSÓB UŻYCIA

**
Te

st
 in

st
ru

m
en

ta
ln

y

cytryna, korzeń imbiru, 
tonka
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Rekomendowane 

W KAŻDYM WIEKU

  Złuszczający żel do mycia 
twarzy NovAge Men
Głęboko oczyszczający żel z japońskim 
węglem drzewnym i złuszczającymi 
drobinkami usuwa brud, nadmiar 
sebum i martwe komórki naskórka. 
Błyskawicznie zapewnia skórze pełen 
energii wygląd. 125 ml 239,92/l

33198   42,90

29,99 

OCZYSZCZAJ SKÓRĘ! 
Złuszczający żel do mycia twarzy 
usuwa martwe komórki naskórka, 

nadmiar sebum i zanieczyszczenia, 
zapewniając skórze idealną czystość. 

*Test konsumencki w grupie mężczyzn.

Zestaw w eleganckim pudełku

  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 

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

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

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

KROK 4: NAWILŻANIE 
Intensywnie odmładzający 
żelowy balsam do twarzy 
NovAge Men zwalcza 
oznaki starzenia oraz 
zapewnia odpowiedni 
poziom nawilżenia.

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

33200   124,90 

  Złuszczający żel do mycia twarzy 
NovAge Men
125 ml 239,92/l

33198   42,90

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

33199   72,90 

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

33201   97,90 

Głęboko 
oczyszcza skórę 

93% potwierdza*

Projekt: 
skóra pełna 

energii

 

 

  Żel do golenia NovAge Men
Luksusowy żel, który zmienia się w piankę. 
Z innowacyjnymi technologiami: 
ułatwiającą golenie, nawilżającą i kojącą 
oraz unikalnym kompleksem mineralnym. 
Chłodzi skórę podczas aplikacji. 
Odpowiedni do każdego typu cery. 
200 ml 249,50/l

35864   49,90 

  Żel po goleniu NovAge Men
Lekki żel, zapewniający komfort, nawilżenie 
i odżywienie skóry po goleniu. Zapobiega 
wysuszeniu skóry oraz odbudowuje jej 
barierę. Zawiera dodający energii ekstrakt 
z roślinnych komórek macierzystych 
Coffea Bengalensis, technologię nawilżającą 
i kojącą, kompleks mineralny oraz mentol. 
Odpowiedni do każdego typu cery. 
100 ml 449,00/l

35865   44,90 
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MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

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

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

TERAZ ZA JEDYNE

49,99
  Woda toaletowa Enigma
Uwodzicielski wdzięk róży  
i rozkwitającego nocą jaśminu 
łączy się ze zmysłowością paczuli, 
nadając kompozycji intensywność  
i głębię. Ten zapach sprawi, że 
odkryjesz w sobie czarodziejkę. 
50 ml 999,80/l

13850   119,90

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

czarna róża, datura,
drzewo sandałowe

KWIATOWO-
DRZEWNY

Woda toaletowa Enigma 
zawdzięcza swój 

niepowtarzalny charakter 
czarnej róży. Legendarne 
„czarne róże” uprawiane  

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

i paczulą zapach ten pozwala 
wyrażać kobiecość.

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu,
 by poznać zapach!

GŁÓWNY SKŁADNIK

NAJLEPSZA 

CENA  
ROKU
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1.  Odkręć i zdejmij nakrętkę.

2.  Nałóż kroplę na miejsca, w których 
krew pulsuje tuż pod skórą (szyja, 
nadgarstki, zgięcia łokci, za uszami).

3.  Obróć i zamknij, by ponownie napełnić 
aplikator - jeśli zajdzie taka potrzeba.

  Woda perfumowana  
Giordani Gold White Original
Piękny, świetlisty zapach zamknięty we 
wspaniale zaprojektowanym flakonie, 
zdobionym srebrnymi detalami. 
Ponadczasowa kompozycja przywołuje 
łagodną stronę kobiecej osobowości, 
dzięki musującemu aromatowi wody  
z kwiatów pomarańczy. Idealna dla kobiet 
z pasją, wysublimowana, świeża 
i zmysłowa woda perfumowana, 
wyrażająca radość i wolność.
50 ml 1199,80/l

33137   119,90

59,99 

  Woda perfumowana 
Giordani Gold Essenza Sensuale
Zniewalająca zmysły wersja kultowych 
perfum Essenza, ukryta w pięknym 
flakonie z innowcyjnym aplikatorem. 
Luksusowy zapach o wysokiej 
koncentracji olejków zaprasza do 
celebrowania chwil przyjemności 
dla zmysłów. 30 ml 1833,00/l

38354   99,90

54,99 

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

KWIATOWY

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

hiacynt, woda z kwiatów 
pomarańczy, paczula

SZYPROWO-OWOCOWO-
KWIATOWY

EDYCJA 
LIMITOWANA

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu,  
by poznać zapach!

gardenia, kwiat pomarańczy, 
wanilia

Przyjemności 
pięknego życia

Dotyk luksusu
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czarna porzeczka, akord kwiatu 
marakui, drzewo sandałowe

ORIENTALNO-KWIATOWY

Eliksir uwodzenia

  Woda perfumowana 
Magnetista
50 ml 1599,80/l

34492   144,90

79,99

Poprosiliśmy dwie mistrzynie 
perfumiarstwa o stworzenie 
zapachu, który uwalnia siłę 
przyciągania. Używając 
składników znanych ze swoich 
stymulujących właściwości, takich 
jak akord kwiatu marakui, Emilie 
Coppermann i Alienor Massenet 
wykreowały kompozycję 
Magnetista - pierwszy w historii 
Oriflame zapach o 
udowodnionym klinicznie 
działaniu przyciągającym uwagę 
mężczyzn*. Przygotuj się na 
wygraną w grze uwodzenia! 

TWOJA 
MAGNETYCZNA 
MOC

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ O 

ZAPACHU, KTÓRY MA 
MAGNETYCZNĄ MOC 

PRZYCIAGANIA UWAGI 
MĘŻCZYZN

* Testy kliniczne z udziałem 33 mężczyzn  
w Laboratorium Spincontrol we Francji

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU
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Idealna chwila

Zrównoważona ekstrakcja dzięki 
technologii Sublime CO2 
W tej metodzie wykorzystywany jest 
CO2 w celu otrzymania czystszego, 
bardziej złożonego ekstraktu, 
którego aromat jest maksymalnie 
zbliżony do naturalnego zapachu 
danego składnika, bez konieczności 
stosowania rozpuszczalników 
chemicznych. 
Dodatkowe molekuły udoskonalają 
aromat, odsłaniając nowe aspekty, 
które wcześniej były nieosiągalne. 
Efekt: zadziwiająco piękny zapach, 
który doskonale oddaje najbardziej 
niezwykłe chwile w naturze. 
Specjalnie dla ciebie.

SZANUJEMY NATURĘ!

GŁÓWNY SKŁADNIK

tonka sublime CO2

 

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

33418   169,90

99,99 

Sekret siły 
kobiecości

  Woda perfumowana 
Possess The Secret
Poczuj moc, dzięki śmiałym nutom wody 
perfumowanej, inspirowanej legendarną 
nordycką boginią Idunn. Ten wyrafinowany 
i uwodzicielski zapach z unikalnym akordem 
złotego jabłka pozwoli ci poczuć się kobietą 
wyjątkową i niezapomnianą. 50 ml 1599,80/l

33955   144,90

79,99 

 

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

ZAPACH SZYPROWO-
KWIATOWO-OWOCOWY

czarna porzeczka, akord złotego 
jabłka, drewno sandałowe

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

OFF ON

Z BLOKADĄ 
BEZPIECZEŃSTWA

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ, 

JAK POWSTAJĄ 
ZAPACHY PREMIUM
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ORIENTALNO-KWIATOWY

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

KWIATOWO-OWOCOWO-
ZIELONY

biały bez, wiecznie zielony bluszcz, 
indyjskie drewno sandałowe
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  Woda perfumowana 
Amber Elixir Crystal
50 ml 1399,80/l

33044   119,90

69,99 

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

36004   104,90

59,99 

ORIENTALNO-WANILIOWO-
OWOCOWY

imbir, kwiat kakao, 
czekolada

  Spray do ciała 
Love Potion
75 ml 213,20/l

37770   29,90

15,99 

  Woda perfumowana 
Love Potion
50 ml 1399,80/l

22442   119,90

69,99 

  Perfumowany 
dezodorant w sprayu 
Divine Idol
75 ml 213,20/l

32490   29,90

15,99 

  Woda perfumowana 
Divine Idol
50 ml 1199,80/l

31297   104,90

59,99 

 
 

 

 
 

 

BARDZO WYSOKA
 KONCENTRACJA ZAPACHU

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

KWIATOWO-DRZEWNO-
SZYPROWY

czerwone owoce, złoty irys, 
ambra

Zapach tajemnicy Sekrety kusicielkiKobieca 
świetlistość

czarnuszka, akord bałtyckiego 
bursztynu, brązowy cukier
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  Kolczyki Breeze Fire Ball
Kosmicznie połyskujące kolczyki 2 w 1, które możesz nosić 
na dwa sposoby, dołączając zawieszki z kulami inkrustowanymi 
szklanymi kryształkami. Idealne na gorące letnie imprezy! 
Metal, akryl, kamienie szklane; testowane na obecność niklu. 
Długość 6,8 cm; średnica zawieszki: 1,2 + 1,6 cm. 

43522   29,99 

  Naszyjnik Breeze Fire Ball
Efektowny naszyjnik z zawieszką inkrustowaną 
szklanymi kryształkami. Wspaniale połyskuje, 
nadając stylizacjom elegancki wygląd. Doskonały 
zarówno do ubrań dziennych, jak i wieczorowych. 
Metal, akryl, kamienie szklane; testowany na 
obecność niklu. Łańcuszek: 80 + 6 cm; średnica 
zawieszki: 2,2 cm. 

43523   39,99 

  Bransoletka Breeze Fire Ball
Efektowna bransoletka dekorowana dwoma, 
kosmicznie lśniącymi kulami, inkrustowanymi 
szklanymi kryształkami. Doskonale sprawdzi się 
jako dodatek zarówno do dziennych,  
jak i wieczorowych strojów. Metal, akryl, 
kamienie szklane; testowana na obecność niklu. 
19,5 x 2cm; średnica kulki: 1,2 cm. 

43525   24,99 

M
O

DA

Kule
 światła

2 w 1:
 dodaj zawieszki  

z kulkami, by uzyskać 
spektakularny efekt!

 

 

 

  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 

  Torebka Sunny Breeze
Wygodna torebka w supermodnym, pastelowym odcieniu cytryny, dekorowana 
stylowymi, srebrzystymi ćwiekami. Funkcjonalna, kobieca i lekko rockowa 
zarazem, będzie świetnym dodatkiem do letnich stylizacji. Stylowe zapięcie 
i wewnętrzna kieszonka na zamek błyskawiczny.  PU, poliester, metal. 
Wymiary: 29 x 16 x 26 cm; ćwieki: 1 cm. 

43562   119,99 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

2 w 1: 
możesz nosić tylko 

z kamieniami 
lub przypiąć 

słomkowe koła

Imperium 
słońca

Wygodna torebka 
w supermodnym 

kolorze - zdobiona 
ćwiekami.
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  Szkatułka To You
Poliester, papier FSC; 
12 x 12 x 6 cm. 

32487   99,90

49,99 

Dwie przestronne 
przegródki 
i lusterko.

  Pierścionek Exotic Leo
Metal, szkło, czeskie kryształki; 
testowany na obecność niklu. 
Średnica wewnętrzna: 
1,4-1,7 cm; regulowany. 

38260   29,99

19,99 

  Kolczyki Exotic Leo
Metal, szkło, czeskie kryształki; 
testowane na obecność niklu. Średnica 
koła: 5 cm, głowa leoparda: 1,2 cm. 

38267   39,99

24,99 

  Naszyjnik Exotic Leo
Metal, szkło, czeskie kryształki; 
testowany na obecność niklu. 
Długość: 45,5 + 6 cm. 

38278   49,99

29,99 

  Kolczyki Saga Ginko
Metal, testowane na obecność 
niklu; wymiary: 3,8, 2,5 
i 2 cm; długość: 7,5 cm. 

42617   39,99

24,99 

  Naszyjnik Saga Ginko
Metal, testowany na obecność 
niklu. Długość: 52 + 6 cm; 
dodatkowa zawieszka: 
8 x 4,6 x 4 cm. 

42618   39,99

24,99 

  Bransoletka 
Saga Ginko
Metal, testowana na obecność 
niklu. Średnica: 7,4 cm; liście: 
3,8 x 3,8 cm oraz 3,1 x 3,5cm. 

42619   39,99

24,99 

  Kolczyki Saga Multi
Metal, ABS, szkło; testowane na 
obecność niklu. Średnica: 7 cm. 

42622   29,99

19,99 

  Kolczyki Energy Colour
Mosiądz, stal nierdzewna, akryl; 
testowane na obecność niklu. 
Średnica: 4,5 cm. 

41592   39,99

24,99 

2 w 1! 
Klasyczne koła zyskują 

bardzo nowoczesne, 
pełne koloru oblicze!

M
O

DA

2 w 1: 
noś tylko kolczyk i wkręcane 

lub dodaj koła!

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2 w 1! 
Dodaj zawieszkę, 
by zmienić look!
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  Torebka Expandable 
Energy
PU, poliester. Wymiary: 
43 (powiększona) x 35 cm; 
pasek: 45 cm. 

41231   129,99

89,99 

  Torebka Energy
PU, poliester. Wymiary: 
25 x 25,5 x 12,7 cm oraz  
23,5 x 12,5 x 23,5 cm. 

41253   149,99

99,99 

  Kapelusz Energy
Poliester, papier. Kapelusz: 
ok. 58 cm; rondo: 11,4 cm; 
apaszka: 90 x 10 cm. 

42349   49,99

34,99 

  Torebka Express
PU, poliester. Wymiary: 
29 x 25 x 32 cm. 

38285   129,99

89,99 

  Zegarek Love damski
Metal, szkło; testowany na 
obecność niklu. Średnica 
koperty: 3,2 cm; długość: 19 cm. 
Mechanizm Seiko. 

37942   119,99

69,99 

  Okulary przeciwsłoneczne 
Drift Retro
PC, metal; etui i ściereczka: 
poliester; kategoria filtra 
zaciemnienia: 3, rozmiar 
uniwersalny. 

37959   44,99

27,99 

M
O

DA

  Okulary 
przeciwsłoneczne 
Express
PC, kategoria soczewek 3. 
Rozmiar uniwersalny. 

38292   39,99

24,99 

  Torebka Drift
PU, poliester, metal. Wymiary: 
16,5 x 6 x 12,5 cm; każdy łańcuch 
i pasek 49 cm. 

37956   89,99

59,99 

  Torebka Exotic
PU, poliester. Wymiary: 
25,5 x 7,5 x 17,5 cm. 

38283   119,99

84,99 

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA

  Zegarek Express
PU, metal, szkło, stal nierdzewna. 
Długość: 39,5 cm; koperta: 3 x 0,8 cm. 
Mechanizm Seiko. 

38280   99,99

69,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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M
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żWYRAŹ SIEBIE 

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

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

TERAZ ZA JEDYNE

29,99
  Baza rozświetlająca Giordani Gold
Zapewnia skórze świetlisty, młodzieńczy wygląd. 
Jedwabista, intensywnie nawilżająca baza z różowymi 
i złocistymi mikroperełkami. Może być używana pod 
makijaż lub sama, dla naturalnie promiennego efektu. 
30 ml 999,67/l

33300   59,90

ŚWIETLISTA 
PERFEKCJA

Z KWASEM HIALURONOWYM, 
KOMPLEKSEM SKIN PERFECTOR 

ORAZ EKSTRAKTEM Z BIAŁEJ 
HERBATY Z OPALIZUJĄCYMI 
RÓŻOWYMI I ZŁOCISTYMI 

MIKROPEREŁKAMI

*Test konsumencki z udziałem 107 kobiet

NAWILŻA PRZEZ 
CAŁY DZIEŃ*

NADAJE SKÓRZE ŚWIETLISTY, 
ŚWIEŻY WYGLĄD*

REDUKUJE WIDOCZNOŚĆ 
OZNAK STARZENIA*

BAZA NADAJĄCA CERZE 
MŁODZIEŃCZĄ PROMIENNOŚĆ

Rozprowadź bazę 
rozświetlającą na całej 
twarzy oraz szyi i delikatnie 
wmasuj w skórę. Poczekaj, 
aż się wchłonie i nałóż 
makijaż. Możesz ją 
stosować samą, by uzyskać 
naturalny, promienny 
wygląd lub jako bazę 
pod podkład.

SPOSÓB UŻYCIA
MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

NAJLEPSZA 

CENA  
ROKU
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ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ 

WIĘCEJ

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

 

38967 Gold Sand 38968 Deep Bronze

•  Przyjemna w użyciu formuła, 
nadająca efekt skóry 
muśniętej słońcem.

•  Aksamitnie matowe wykończenie ze 
złocistym blaskiem, inspirowanym 
śródziemnomorskim światłem.

•  Lekki stopień krycia, możliwość 
stopniowania efektu; z luksusowym 
pudrem mineralnym, trwały. 

•  Modeluje rysy i uwydatnia atuty 
urody, zapewniając pełen 
energii wygląd.

38968
 D

ee
p B

ro
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e

  Lusterko kieszonkowe Giordani Gold
Średnica: 6,7 cm. 

28292   29,90

19,99 

  Puder do twarzy 
Giordani Gold SPF 15
9 g 4998,89/kg

 69,90

44,99 

   Podkład Giordani Gold Metamorphosis
30 ml 1666,33/l

 74,90

49,99 

  Pomadka Giordani 
Gold Iconic Matte
3,8 g 7892,11/kg

 49,90

29,99 

35213
Light Porcelain 

Cool

35214
Pastel Ivory 

Warm

35215
Soft Beige 

Cool

35216
Gold Sand 

Warm

36799
Ecru Cream

36800
Ginger Caress

36801
Rose Angel

36802
Taupe Grace

36803
Magenta Passion

36804
Coral Vibrance

36805 
Timeless Red

36
80

5 
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36806
Coffee Caramel

36807
Sepia Flame

36808
Spicy Plum

31808
Light

31809
Natural

W BLASKU 
ZŁOCISTEGO 

ŚWIATŁA

SUBTELNY EFEKT PEŁNEJ 
ENERGII, MUŚNIĘTEJ 

SŁOŃCEM SKÓRY

35217
Mild Cinnamon 

Warm

  Składany pędzel do pudru Giordani Gold
12,3 x 2,3 cm. Materiał: aluminium, nylon. 

30888   49,90

29,99 

  Puder brązujący Giordani Gold 
Cinque Terre
10 g 3999,00/kg

 69,90

39,99 
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S K I N  C A M O U F L A G

EP I G M E N T S

Attracts and retains moisture

SPF

30 

LONG WEAR

30 h

9796

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY ZNALEŹĆ IDEALNY ODCIEŃ

35778
Alabaster Cool

35786
Olive Beige Neutral

35782
Light Rose Cool

35790
Amber Warm

35780
Porcelain Cool

35788
Sun Beige Warm

35784
Light Sand Warm

35779
Vanilla Neutral

35787
Beige Warm

35783
Light Beige Neutral

35791
Caramel Warm

35781
Marble Neutral

35789
Golden Beige Warm

35785
Light Ivory Neutral

35792
Chestnut Warm

CHŁODNE ODCIENIE

NEUTRALNE ODCIENIE

CIEPŁE ODCIENIE

• Odporny na wilgoć◊

• Wodoodporny*

  Podkład The ONE 
Everlasting Sync
30 ml 833,00/l

 49,90

24,99 

PERFEKCYJNY 
KAMUFLAŻ 
Pigmenty 
dopasowują się 
do skóry, nadając 
jej równomierny 
koloryt.

PUDER 
KONTROLUJĄCY 
SEBUM  
absorbuje także 
nadmiar potu, 
zapewniając 
trwałe, 
półmatowe 
wykończenie.

Następnie dokładnie 
zblenduj podkład za pomocą 
supermiękkiej gąbeczki.

Dokładnie rozprowadź 
i zblenduj podkład wokół oczu i na 
linii żuchwy, by uzyskać trwały 
efekt świeżej cery.

TECHNOLOGIA 
SKIN RESPONSE 

PRZYCIĄGA I ZATRZYMUJE 
WILGOĆ

• Półmatowe 
wykończenie

• Odporny na pot, 
zmiany odcienia 
i ścieranie*

PRZED

PO

35
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*Test konsumencki

◊Udowodnione klinicznie

SPF

TRWAŁOŚĆ*

ŚWIEŻO I PIĘKNIE, 
W DESZCZU CZY SŁOŃCU!

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

29924   24,90

14,99 

SPOSÓB UŻYCIA
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Konturuj i rozświetlaj! 
Za pomocą płaskiej strony 
możesz rzeźbić rysy twarzy, 
by wyglądać perfekcyjnie.
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Nieskazitelnie 
piękna

  Rozświetlacz w płynie The ONE IlluSkin
15 ml 2666,00/l

36133   59,90

39,99 

  Baza zmniejszająca 
widoczność porów The ONE
20 ml 999,50/l

33709   29,90

19,99 

  Korektor The ONE 
EverLasting Precision
5 ml 2598,00/l

 29,90

12,99 

• Stosuj na skórę pod oczami, 
by ukryć ciemne cienie

• Maskuj zaczerwienienia 
i niedoskonałości

• Nakładaj na nos i wokół 
niego, by dodać promienności

• Używaj do konturowania 
i podkreślania miejsc powyżej 
i poniżej kości policzkowych

SPOSÓB UŻYCIA

Pierwszy krok 
ku perfekcji
Zastosuj bazę, by natychmiast 
zmniejszyć widoczność porów 
i nadać skórze mat przez 
7 godzin!*

*T
es

t k
on

su
m

en
ck

i

Utrzymuje się do 25 godzin  
bez ponawiania aplikacji◊

Idealnie sprawdza się w trudnych 
warunkach, np. wilgotnym powietrzu 
czy gdy się spocisz*

Nadaj cerze 
blask

Za pomocą rozświetlacza podkreśl 
kości policzkowe, grzbiet nosa, 

miejsca pod brwiami i łuk 
Kupidyna. Zbleduj gąbką 

do makijażu, dostępną 
na stronie 96.

◊ Te
st

 k
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33706
Light Nude

33707
Fair Beige

33708
Dark Beige

  Mgiełka utrwalająca 
makijaż The ONE
50 ml 399,80/l

34108   29,90

19,99 

EDYCJA 
LIMITOWANA

Zastosuj mgiełkę, która utrwala makijaż 
do ośmiu godzin, nawet w wilgotnych 
warunkach i gdy się spocisz. Zamknij 
oczy i spryskaj twarz kilka razy, ruchem 
naśladującym literę X; jeśli masz tłustą 
cerę, spryskaj też strefę T.

Utrwalenie 
makijażu
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  Wodoodporny tusz do rzęs 
The ONE 5-w-1 Wonderlash XXL
Wodoodporna wersja naszego kultowego 
tuszu do rzęs z oryginalną, dostępną tylko 
w Oriflame szczoteczką Wonder Brush 
z opatentowaną technologią Dual Core 
o podwójnym działaniu, zapewniającą 
niesamowity efekt wyrazistych rzęs 
oraz zwiększającą ich objętość o 33%◊. 
8 ml 2498,75/l

34441   39,90

19,99 

33%◊ 
większa objętość 

każdej rzęsy
◊Testy kliniczne

  Tusz do rzęs The ONE 
Eyes Wide Open
"Otwierający spojrzenie" tusz, który 
podkręca rzęsy i dodaje im objętości. 
Szczoteczka unosi i podkręca rzęsy, 
a specjalna formuła utrwala ten efekt, 
sprawiając, że twoje oczy przyciągają 
spojrzenia. 8 ml 2498,75/l

 39,90

19,99 

Efekt oczu większych 

o 30%*
*Testy kliniczne

 

31
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Perfekcyjne podkreślenie brwi

Idealny do nakładania rozświetlacza 
i usuwania nadmiaru pudru.

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

29580   19,90

9,99 

  Pędzelek do brwi
Długość: 15,3 cm. Średnica: 0,7 cm. 

29593   19,90

9,99 

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

29592   19,90

9,99 

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

29596   29,90

14,99 

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

29597   29,90

14,99 

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

29599   29,90

14,99 

Upiększa brwi i rzęsy. 

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

Pędzelek do ust ze skuwką

Skutecznie oczyszcza pędzle 
wszystkich kształtów i rozmiarów.
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  Cień do powiek 
w sztyfcie The ONE 
Colour Unlimited
Doskonały, niezwykle trwały, 
wodoodporny cień do powiek  
w sztyfcie. Kremowa 
konsystencja zapewnia 
intensywny kolor bez smug 
i rozmazywania się przez 
24 godziny*. 1,2 g 14991,67/kg

 29,90

17,99 

  Cień do powiek 
The ONE Make-up Pro 
Wet&Dry
2,28 g 5697,37/kg

 19,90

12,99 

  Kasetka The One Make-up Pro
Kasetka z wbudowanym lusterkiem, 
aplikatorem i sześcioma magnetycznymi 
gniazdami na cienie do powiek i róż.  
15,1 x 5,5 cm. 

33689   49,99

29,99 

  Kredka do powiek The ONE
Wielofunkcyjna kredka do oczu do intensywnego 
makijażu. Czyste pigmenty zapewniają bogactwo  
i głębię kolorów, a zwężany kształt łatwe definiowanie 
i cieniowanie. 2,4 g 8329,17/kg

 34,90

19,99 

  Tusz do kresek 
The ONE Wonder
Tusz do kresek w płynie 
w odcieniu głębokiej czerni. 
Dzięki wygodnej końcówce 
2-w-1 możesz w łatwy 
sposób namalować cienką 
lub grubą kreskę. Szybko 
schnąca formuła, która nie 
rozmazuje się i utrzymuje  
na powiekach przez cały 
dzień**. 2,5 ml 7196,00/l

 29,90

17,99 
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34773 Jet Black

34774 Charcoal Grey

34775 Pure Espresso

Aplikacja na mokro  
i na sucho

Wysoka zawartość 
pigmentów  

– 94% potwierdza*

Trwały – do 15 godzin*

STWÓRZ PALETKĘ IDEALNĄ!

33673 Crisp Silver 
Shimmer

33674 Pure White 
Shimmer

33675 Sandy Gold 
Shimmer

33677 Honey 
Blush Shimmer

33678 Dusky Rose 
Shimmer

33679 Cool Lilac 
Shimmer

33680 Smokey 
Plum Shimmer

33681 Raw 
Copper Shimmer

33682 Vintage 
Green Matte

33683 Denim Blue 
Matte

33684 Roasted 
Coffee Matte

33685 Carbon 
Black Matte

33687 Base Nude 
Matte

Letnie ombré Kocie oko Styl smokey
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Dzięki kasetce Make-Up Pro poczujesz się jak profesjonalna 
makijażystka. Kreuj nowe, wyjątkowe palety kolorów, 
kierując się swoim typem urody, nastrojem czy okazją. 

Wybieraj i wymieniaj ulubione odcienie, eksperymentuj 
i ciesz się fantastycznymi efektami!

  Płyn do usuwania 
wodoodpornego makijażu 
oczu The ONE
100 ml 199,90/l

32138   29,90

19,99 

Dzięki 
magnesom 
produkty 
pozostają 
na miejscu

Delikatna 
BEZTŁUSZCZOWA formuła  

ODPOWIEDNIA DLA 
WRAŻLIWYCH OCZU

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

OSTATNI RAZ  
W KATALOGU

!

!

 

 

 

 

 

 

34790 Golden 
Khaki

34791 Breezy 
Blue

34792 Pewter 
Grey

42558 Sorbet Pink 
Matte

42559 Fizzy 
Orange Shimmer

42563 Dim 
Burgundy Matte

42561 Radiant 
Bronze Shimmer

42560 Electric 
Rose Shimmer

42562 Fudge 
Brown Matte
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  Balsam do ust The ONE Lip Spa Care
1,7 g 8817,65/kg

 29,90

14,99 

  Błyszczyk do ust The ONE Lasting Shine
Trwały, mocno lśniący błyszczyk, dostępny w trzech rodzajach wykończenia: 
transparentnym, lekko połyskującym i mocno połyskującym. Formuła 
o właściwościach odżywczych i nawilżających zapewnia ustom uczucie 
komfortu. Z precyzyjnym aplikatorem. 5 ml 3998,00/l

 37,90

19,99 

8-GODZINNE* NAWILŻENIE

Usta pozostają głęboko nawilżone 
– nawet po starciu się balsamu***

Zmiękcza, koi i wygładza usta, 
nadając im delikatny kolor*

Filtr SPF 8 chroni usta przed 
szkodliwym promieniowaniem UVB**

SUPERNAWILŻAJĄCY BALSAM 
DO UST Z FILTREM SPF 8
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Dwuwarstwowy balsam - wewnętrzna warstwa 
chroni usta filtrem UV, a zewnętrzna na długo je 
nawilża i nadaje im delikatny, dziewczęcy kolor.

ODCIENIE Z SUBTELNYM 
EFEKTEM LŚNIENIA

ODCIENIE Z DUŻĄ  
ILOŚCIĄ POŁYSKUJĄCYCH 

DROBINEK

ODCIENIE 
O KREMOWYM, 

TRANSPARENTNYM 
WYKOŃCZENIU

31442 Transparent 31444 Nude
31443 Natural Pink

**Testy kliniczne

***Testy konsumenckie z udziałem 60 kobiet

*Jeden z 3 dostępnych odcieni

Niech twoje usta lśnią!

 

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

42289   14,90

9,99 

  Olejek stymulujący wzrost 
paznokci The ONE
Głęboko odżywcza formuła olejku 
sprawia, że paznokcie rosną dłuższe 
i mocniejsze już po 3 dniach 
stosowania. Wzbogacony ekstraktem 
z kiwi i witaminami C i E, odżywia 
skórki i płytkę paznokci. 8 ml 1998,75/l

31032   26,90

15,99 

  Dwufazowy olejek do 
paznokci i skórek The ONE
Odżywczy, zmiękczający olejek do 
paznokci i skórek. Zapewnia im zdrowy 
wygląd, dzięki zawartości olejku 
arganowego i wody ogórkowej. 
Błyskawiczny efekt! 8 ml 1998,75/l

33867   26,90

15,99 
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Technologia 
Photo Reactive 
- unikalny kompleks 
molekularny, który 

zapewnia rewelacyjne 
efekty, gdy nakładasz 
lakier kolorowy i lakier 

nawierzchniowy.

41188
Cashmere Rose

41189
Rosy Mocha

41190
Sparkling Coral

41191
Blaze Peony

41193
Mulberry Wood

41194
Rich Goldmine

41195
Fiery Red

41196
Deep Maroon

Krok 2: 
nałóż warstwę 

Żelowego lakieru 
nawierzchniowego 

The ONE Ultimate i ciesz 
się efektmi jak z salonu!

Aktywuj technologię Photo Reactive  
w 2 prostych krokach 

i ciesz się wspaniałymi 
efektami!

• Kompaktowe, 
idealne do torebki

• Może być używane 
w domu i w podróży

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

Do 11 dni żelowego połysku, 
bez poprawek*

 
Niezwykle błyszczące wykończenie*

 
Efekt żelowej objętości 3D*

 
Wyjątkowa intensywność kolorów*

NOWOŚĆ!
5 W 1 SPRYTNE 
ROZWIĄZANIE 

W PIELĘGNACJI PAZNOKCI
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   Żelowy lakier do paznokci The ONE Ultimate 
8 ml 1873,75/l 29,90   43185 Żelowy lakier 
nawierzchniowy The ONE Ultimate 8 ml 
1873,75/l 29,90

KAŻDY PRODUKT ZA
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41192
Lilac Snow

41187
Nude Sorbet

Krok 1: 
pomaluj paznokcie 
Żelowym lakierem 
The ONE Ultimate.

Aż do 11 dni 
objętości 3D i efektu 
żelowego połysku 
- w mgnieniu oka!

  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: 14 x 1,5 x 1,2 cm. 

37530   14,99 



108 109

39295
Golden 
Peach

  Balsam do ust OnColour
Delikanie koloryzuje i nabłyszcza usta, 
zapewniając im jednocześnie potężną 
dawkę nawilżenia. Naturalny olejek 
z kiełków pszenicy i witamina E pomagają 
odżywiać wargi. Smakowity, owocowy 
zapach. Stosuj, gdy tylko odczujesz 
potrzebę nawilżenia ust. 4 g 2497,50/kg

 17,90

9,99 

39804
Shock 
Fuchsia

39805
Beauty 
Plum

39806
Brick 
Red

39807
The 
Red

38974 Ice 
Cream 
Beige

38976 
Tasty 
Nude

38977 
Latte 
Taupe

38978 
Candy 

Lavender

38980 
Minty 
Green

38981 
Cloud 
Blue

38982 
Peach 
Pink

38983 
Soft 
Pink

38
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3 
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38984 
Magenta 

Pink

38986 
Cherry 
Burgund

38987 
Spicy 
Red

38988
Lush 
Coral

38989
Juicy 
Peach

38991
Vivid 

Raspberry

38992
Deep 
Plum

38993
Intense 
Berry

38995
Glitter 

Amethyst

38996
Silver 
Black

38997
Shimmery 
Mulberry

38998
Dazzle 
Gold

  Lakier do paznokci 
OnColour
Żywe odcienie o połyskującym 
wykończeniu doskonale wyglądają 
na paznokciach.Technologia 
Colour Coverage zapewnia czysty, 
efektowny kolor, który można 
łatwo nakładać, dzięki szerokiemu 
pędzelkowi. Lakier szybko schnie 
i łatwo go usunąć. 5 ml 1598,00/l

 15,90

7,99 

38948
Soft 

Peach

39801
Blush 
Rose

39803
Vibe 
Pink

  Pomadka OnColour
4 g 4975,00/kg

 19,90 

40730
Shimmery 

Rose

W ŚWIETLE DNIA 
ORAZ NOCĄ... 

TWOJE PAZNOKCIE 
PIĘKNIE MIGOCĄ!

40727
Glittery 
Nude

40728
Sparkle 
Caramel

40729
Glitzy 
Peach

40731
Blinky 
Fuchsia

40732
Glaze 

Bordeaux

40733
Twinkle 

Red

40734
Glimmer 
Mauve

38
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• NATURALNY OLEJEK  
Z KIEŁKÓW PSZENICY  
I WITAMINA E 
POMAGAJĄ ODŻYWIAĆ, 
NAWILŻAĆ I CHRONIĆ 
USTA.

• SUBTELNY ODCIEŃ  
I POŁYSK ZAPEWNIAJĄ 
EFEKT NATURALNIE 
PIĘKNYCH UST.

• SMAKOWITY ZAPACH 
SŁODKICH OWOCÓW.

DYSKRETNY BLASK I ODROBINA  
KOLORU Z PEWNOŚCIĄ  

DODA USTOM SPLENDORU

38
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EDYCJA 
LIMITOWANA

39296
Silvery 
Mauve

39297
Purple 
Daze

39800 
Nude 
Beige

39294
Glitzy 
Gold
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1.  TECHNOLOGIA 
COLOUR 
COVERAGE, 
ZAPEWNIAJĄCA 
INTENSYWNOŚĆ 
BARW

2. SZYBKO SCHNIE

3.  WYGODNY, 
SZEROKI PĘDZELEK

  Matowa pomadka OnColour
4 g 4975,00/kg

 19,90 
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38806 
Warm 
Ivory

38808 
Dark 
Beige

38805 
Light 

Porcelain

38807 
Natural 
Beige

38929 
Black

38921 
Dazzle 
Beige

38920 
Shimmery 

White

38923 
Metallic 
Taupe

38922 
Sparkle 

Pink

39
37

1 
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k

  Korektor OnColour
4,5 g 2220,00/kg

 19,90

9,99 

  Puder do twarzy OnColour
6 g. 

 29,90

19,99 

  Podkład OnColour 
Power Up
30 g 666,33/kg

 29,90

19,99 

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

 22,90

12,99 

  Tusz do rzęs 
OnColour Big Lash
8 ml 3112,50/l

 24,90 

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

 22,90

12,99 

  Cień do powiek 
OnColour
2 g 9950,00/kg

 19,90 

•  CZARNY PŁYNNY EYELINER  
O ŚREDNIM STOPNIU 
KRYCIA IDEALNIE 
PODKREŚLA OCZY

•  ELASTYCZNA KOŃCÓWKA 
ZAPEWNIA PRECYZYJĘ LINII  
- ZARÓWNO GRUBSZYCH,  
JAK I CIENKICH

•  JEDWABISTA FORMUŁA 
ZAPEWNIA ŁATWOŚĆ  
I KOMFORT APLIKACJI

PRECYZYJNE PIĘKNO 
SPOJRZENIA

35
42

4 
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ac
k

•  POZWALA NA UZYSKANIE 
RÓŻNYCH EFEKTÓW: 
INTENSYWNYCH LINII,  
MAKIJAŻU SMOKEY EYES  
ORAZ DELIKATNEGO 
KOLORU

•  PIGMENTY O NIEZWYKŁEJ  
GŁĘBI ZAPEWNIAJĄ  
WYRAZISTY EFEKT

•  Z WITAMINĄ E 
O KORZYSTNYM 
DZIAŁANIU NA SKÓRĘ

39913
Light 
Ivory

39914
Natural 
Beige 38800

Light 
Porcelain

38801
Medium 

Beige KREDKA WIELU 
MOŻLIWOŚCI

Pełna energii, nieskazitelna cera

Ukrywa wypryski 
i przebarwienia.

Zapewnia perfekcyjny koloryt skóry.

Lekki puder, który matuje skórę 
i niweluje widoczność 
niedoskonałości.

35639 
Fair

35640 
Light

35641 
Medium

  Krem BB OnColour
30 ml 996,67/l

 29,90 

  Podwójna kredka do oczu 
OnColour
1,5 g 13266,67/kg

 19,90 

36087
Black & 
White

36088
Mocha & 

Rose Gold

36089
Blue & 

Sapphire

36090
Green & 

Turquoise

36091
Purple & 

Lilac
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38927
Mocha 
Brown

38924
Opulent 

Plum

38928
Velvet 
Black

38926
Sapphire 

Blue

38925
Silver 
Grey



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

113112

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

  Intensywnie nawilżający 
balsam do stóp Feet Up 
Advanced
50 ml 299,80/l

34016   29,90

14,99 

  Urządzenie do pielęgnacji 
stóp 4-w-1 Sardinia
PS, żelazo, włosie propylenowe. 
Wymiary: 17 x 4,7 cm. 

41546   17,99

12,99 

SZCZOTKA 
Idealna do oczyszczania 
całych stóp.

PUMEKS 
Delikatnie usuwa suchą, szorstką 
skórę.

PAPIEROWY PILNIK 
Wygładza i zmiękcza skórę stóp.

METALOWY PILNIK 
Pomaga usunąć modzele 
i stwardniałą skórę.

Błyskawiczne 
nawilżenie* – trwałość 

24 godziny**

*Test konsumencki 
**Test kliniczny

EDYCJA 
LIMITOWANA

NAJLEPSZA 

CENA 
ROKU

  Serum do stóp Feet Up 
Advanced Rapid Repair
30 ml 333,00/l

35835   24,90

9,99

• Intensywnie nawilża; skóra jest 
delikatniejsza już po pierwszym użyciu
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Szybka pomoc 
dla stóp 

i paznokci!

Stosuj obficie na skórę, 
najlepiej dwa razy 

dziennie.

SPOSÓB UŻYCIA

 

 

 

SERUM DO STÓP ZA JEDYNE

• Redukuje modzele oraz twardą skórę 
na stopach w zaledwie 1 tydzień!*◊

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY
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  Nawilżający krem do rąk 
Milk & Honey Gold
Wspaniale pachnący, bogaty krem 
odżywczy z organicznie pozyskiwanymi 
ekstraktami mleka i miodu. Zapewnia 
intensywne, 24-godzinne nawilżenie *. 
75 ml 265,33/l

31606   19,90 

  Odżywczy krem do rąk i ciała 
Milk & Honey Gold
Luksusowy krem, który zapewni Twojej skórze 
całodzienne nawilżenie i odżywienie. Zawiera 
organiczne ekstrakty z mleka i miodu. 
250 ml 159,60/l

31602   39,90 

KWIATOWO-DRZEWNY
mandarynka, kwiat pomarańczy, 

paczula

Z organicznie 
pozyskiwanymi 
ekstraktami 
z mleka i miodu 
Nawilżają 
i odżywiają skórę, 
zapewniając jej 
gładkość i piękno.

GŁÓWNY SKŁADNIK

Złoty standard 
pielęgnacji. 

Od stóp do głów!

 

 

  Balsam do ust The ONE A-Z
Jeden balsam i aż 10+ korzyści! Udoskonala wygląd 
ust, wygładza je i nadaje im subtelny kolor, a także 
zapewnia 8-godzinne nawilżenie. Ma też 
właściwości bazy oraz ochronne, dzięki SPF 25. 
Mikrosfery ze składnikami roślinnymi wspomagają 
młodzieńczą miękkość warg, a olejek z kiełków 
pszenicy i ekstrakt z aloesu zapewniają odżywienie 
i ukojenie. 4 g 7475,00/kg

 29,90 

 

 

36030
Soft Peach

  Perfumowany dezodorant w kulce 
Giordani Gold Original
Wyrafinowany i kobiecy zapach Giordani Gold 
Original w postaci zapewniającego świeżość 
dezodorantu. 50 ml 358,00/l

32160   17,90 

ZESTAW 4 PRODUKTÓW 
ZA JEDYNE 

29,99 
KOD ZESTAWU: 623128

*Test instrumentalny
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  Depilator do twarzy
Wymiary: ok. 10,5 x 5 cm. 
Stal nierdzewna i plastik. 

38495   19,90

14,99 

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

32601   19,90

12,99 

  Paski z woskiem do depilacji 
Silk Beauty
Zawiera 8 dwustronnych pasków 
do depilacji, 2 chusteczki łagodzące 
oraz instrukcję. 1,56/szt.

32598   34,90

24,99 

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

29321   19,90

12,99 

19,99

  34504 Pielęgnacyjny krem myjący do 
higieny intymnej Feminelle 300 ml 66,63/l 
29,90   34498 Ochronny płyn do higieny 
intymnej Feminelle 300 ml 66,63/l 29,90

Potrójne, 
ruchome ostrze

Żel do golenia 
chroni skórę przed 

zranieniem.
Wosk do skutecznego 
usuwania włosków
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Prosty sposób na gładką skóręPielęgnacja 
intymna

Zestaw 
3 maszynek 
do golenia

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

Gładkość bez podrażnień

  Pasta do zębów Optifresh Complete 8 
Total Protection
100 ml 99,90/l

31123   19,90

9,99 

  Pasta do zębów dla dzieci Optifresh 
o smaku truskawkowym
50 ml 179,80/l

31133   14,90

8,99 

Idealna dla 
delikatnych dziąseł 

Rekomendowana dla 
dzieci w wieku 3-7 lat

Miękka szczotka do 
wrażliwych zębów

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

27981   14,90

9,99 

  Szczoteczka 
Optifresh Kids Soft 
– Niebieska
Długość: 14 cm. 

28267   14,90

9,99 

Specjalna 
formuła  

dla zębów 
mlecznych

Zapewnia 12-godzinną ochronę przed 
powstawaniem płytki i kamienia 

nazębnego oraz próchnicy

Połyskujący żel 
o pysznym smaku 
truskawek

Świeży, 
miętowy smak

Z ekstraktem 
z nagietka, 

który pomaga 
pielęgnować skórę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohaterowie zdrowego uśmiechu

Z ekstraktem 
z żurawiny 
o właściwościach 
ochronnych
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  Spray samoopalający 
Sun Zone
100 ml 179,90/l

34898   29,90

17,99 

  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 399,92/l

34896   79,90

49,99 

Odpowiedni do skóry dzieci

WODOODPORNY*

SPF

  Sztyft 
przeciwsłoneczny 
SPF 30 Sun 360
8 g 6248,75/kg

34899   69,90

49,99 

  Mgiełka do opalania 
SPF 50 Sun 360
100 ml 499,90/l

34891   69,90

49,99 

  Balsam do opalania 
SPF 30 Sun 360
125 ml 359,92/l

34890   59,90

44,99 

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

35760   54,90

39,99 

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

35759   29,90

19,99 

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

**
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SPOSÓB UŻYCIA

Ciało: Nanieś spray samoopalający 
na wnętrze dłoni lub rękawicę 
i wmasuj w skórę delikatnymi, 
okrężnymi ruchami. 
Twarz: Przetrzyj twarz wacikiem 
spryskanym samoopalczem.

Bezpieczna zabawa 
w słońcu

Dłonie: Nałóż niewielką ilość 
produktu na grzbiety dłoni, 
omijając paznokcie i wnętrze rąk.  
Po aplikacji umyj ręce.

Szwedzka mieszanka naturalnych 
składników – ekstrakty z moroszki  
i bawełny nordyckiej 
W trudnym skandynawskim klimacie,  
w którym temperatura może spaść do 
-40 stopni, wiele roślin musiało przystosować 
się do niekorzystnych czynników. Dzięki temu 
mają unikalne zdolności do przetrwania 
w ekstremalnych warunkach. Te właśnie 
odporne rośliny zostały wybrane ze 
względu na ich wyjątkowe możliwości 
ochrony skóry przed uszkodzeniami 
słonecznymi i odwodnieniem.

Złocista, piękna 
opalenizna bez smug

MOROSZKA NORDYCKA 
BAWEŁNA

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY POZNAĆ 
5 CIEKAWYCH FAKTÓW 

O OCHRONIE 
PRZECIWSŁONECZNEJ
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  Krem uniwersalny 
Tender Care z olejkiem 
z nasion borówki 
15 ml 666,00/l

33445   25,90

GŁÓWNY SKŁADNIK

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

  Krem uniwersalny 
Tender Care z olejkiem 
z pestek moreli
15 ml 666,00/l

34875   25,90

Morele są znane ze swojego 
przepysznego miąższu,  
a ich pestki to skarbnica 
substancji o właściwościach 
upiększających. Naturalny 
olejek z pestek moreli ma 
duży potencjał antyoksydacyjny 
i jest bogaty w kwasy 
tłuszczowe o działaniu 
nawilżającym i odżywczym, 
dlatego idealnie nadaje się 
do suchej skóry oraz ust.

Moc superowoców 
dla twojej skóry

MORELA

Wmasuj w suchą skórę twarzy, 
łokci, dłoni, ust, kolan lub stóp. 
Aplikuj tak często, jak to 
konieczne.

JAK UŻYWAĆ:

9,99
TYLKO TERAZ

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

35832   9,90

6,99 

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

35830   34,90

24,99 

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

35831   39,90

29,99 

Oczyszcza, odświeża 
i zmiękcza skórę

Złuszczająca 
rękawica usuwa 
martwe komórki 
naskórka.

  Olejek pod prysznic 
Swedish Spa 
Gentle Ripples
200 ml 174,95/l

34020   49,90

34,99 

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

34023   39,90

29,99 

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

28021   9,90

6,99 

Kojący rytuał  
dla ciała i umysłu

Koi i odżywia skórę

Łagodnie budzi 
zmysły i ciało

Tworzy kremową piankę 
i nadaje skórze piękny zapach

Elegancka mieszanka 
majestatycznego irysa 
i uspokajającej szałwii

EDYCJA 
LIMITOWANA

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 

ABY OBEJRZEĆ FILM
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NOWOŚĆ!

  Żel pod prysznic 
Essentials Gentle Care 
z witaminą E i masłem 
shea
250 ml 39,96/l

37792   17,90

9,99 
  Mydło Essentials 
Gentle Care z witaminą E 
i masłem shea
75 g 53,20/kg

38266   6,90

3,99 

GŁÓWNY SKŁADNIK

Znane i cenione od 
tysięcy lat masło shea 
ma właściwości 
nawilżające 
i regenerujące, pomaga 
chronić skórę oraz 
zapewnia jej nawilżenie, 
miękkość i elastyczność.

  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 

TEST
O

W
AN

E D
ERMATOLO

G
IC

ZNIE

BEZ 
GMO

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

NOWOŚĆ!

Potrójnie działająca 
formuła: chroni, 
oczyszcza i pielęgnuje.

Witamina E jest rozpuszczalnym 
w tłuszczach przeciwutleniaczem, 

który przyczynia się do ochrony 
komórek przed stresem oksydacyjnym.Żel pod prysznic o potrójnym działaniu 

pozostawia skórę świeżą i czystą. 
Zawiera witaminę E.

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

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, BY DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ

Łagodne oczyszczanie Dla skóry, która 
potrzebuje miłości
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•  Nie zawiera mydła, 
zbalansowane pH

•  Łagodny, odpowiedni do 
codziennego stosowania

•  Przyjemny i lekki, 
tropikalny zapach

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

34497   34,90

19,99 

  Myjka do ciała
Idealna do mycia ciała i delikatnego 
złuszczenia naskórka. Zamienia żel 
lub krem do kąpieli w obfitą pianę. 
Wymiary: 18,5 x 9,5 cm. 

8590   10,90

5,99 

  Zestaw ręczników Ocean
Wymiary: 130 x 70 cm oraz 50 x 30 cm. 
Materiał: 100% bawełna pochodząca ze 
zrównoważonych źródeł. 

38334   99,99

59,99 

MAŁY RĘCZNIK DO TWARZY LUB RĄK 
50 x 30 cm

DUŻY RĘCZNIK DO CIAŁA 130 x 70 cm

•  100% BAWEŁNA POCHODZĄCA ZE 
ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ

•  PERFEKCYJNA MIĘKKOŚĆ 
I ELASTYCZNOŚĆ

• SUPERCHŁONNY

750 ml

Odkryj głębię 
owocowej bryzy!

  30895 Mydełko z jabłkiem i cynamonem 
75 g 53,20/kg 6,90   35849 Mydełko Bright 
Petals 75 g 53,20/kg 6,90   37560 Mydełko 
Discover Parisian Lights 90 g 44,33/kg 6,90

Zachwycający 
zapach cytrusów, 
jaśminu i piżma

KAŻDE ZA

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA

Piżmowe cytrusy, cynamon czy woda różana  
- który zapach wybierzesz?

Zapach soczystego 
czerwonego jabłka 
przyprawionego 
aromatycznym 
cynamonem

3,99

 

   

 

 

Pudrowe nuty 
wiosennych 
kwiatów 
sprawiają, 
że mycie rąk 
jest rozkoszą 
dla zmysłów
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  Szczotka do włosów
Wymiary: 12,4 x 7 x 4,9 cm. 
Materiał: PS, PP, PE, PET. 

29998   25,90

14,99 

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

30611   19,90

12,99 

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

30647   29,90

19,99 

Szczotka 
modelująca 3D 
łatwa stylizacja 

loków i objętości

Szczotka do 
tapirowania 

włosów 
dodaje objętości, 

rozczesuje, 
wygładza

Szczotka do 
włosów 
do delikatnego 
rozczesywania 
bez szarpania 
i ciągnięcia.

•  Głęboko odżywia włosy
•  Odnawia i wzmacnia  

je od wewnątrz
•  Wygładza powierzchnię 

włosów, zapewniając im 
zdrowy wygląd

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

OCHRONA W CIĄGU DNIA

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA

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

31614   54,90

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

38949   54,90
*Test konsumencki w grupie 80 kobiet

• Odnawia kruche, osłabione 
włosy oraz przywraca im siłę, 
miękkość i blask*

• Lekka, nietłusta formuła*
• Z olejkiem tamanu, 

zatrzymuje wilgoć we włosach 
i wzmacnia je

WZMACNIANIE NOCĄ

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

34,99
KAŻDY PRODUKT ZA

Odpowiednie akcesoria? Idealna fryzura!Olejki: sekret piękna włosów

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

30609   29,90

19,99 

Okrągła szczotka 
do włosów - duża 
podkręcanie lub 
prostowanie, 
suszenie średnich 
i długich włosów
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  31609 Szampon do włosów Eleo 
200 ml 174,50/l 34,90   38412 
Odżywka do włosów Eleo 150 ml 
232,67/l 34,90   38413 Maska do 
włosów Eleo 125 ml 399,20/l 49,90
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  Szampon dodający włosom 
objętości HairX Advanced 
Care Volume Lift
250 ml 79,96/l

32888   29,90

19,99 

  Szampon 
przeciwłupieżowy HairX 
Advanced Care Dandruff 
Solution
250 ml 79,96/l

32893   29,90

19,99 

  Odżywczy szampon do 
włosów HairX Advanced Care 
Ultimate Repair
250 ml 79,96/l

32875   29,90

19,99 

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

32881   34,90

24,99 

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

32883   29,90

19,99 

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

32887   34,90

24,99 
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Z systemem Colour 
Reflection, który odbija 
światło, zwiększając 
blask koloru oraz filtrami 
UV, chroniącymi przed 
promieniowaniem UV 
i wolnymi rodnikami.

Ultimate Repair 
zawiera 
mikrokeratynę 
oraz kompleks 
fitoskładników, by 
zwalczać 7 oznak 
uszkodzenia włosów.

*T
es

t k
on

su
m

en
ck

i

SPOSÓB UŻYCIA

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

34938   29,90

19,99 

  Termoochronny spray 
HairX Style Smart
150 ml 133,27/l

34914   29,90

19,99 

Oczyszcza i zwalcza 
przyczyny łupieżu

Nadaj włosom  
superobjętość i sprężystość

Unosi włosy u ich nasady. 
Formuła Pro-Lift nadaje cienkim 
włosom wspaniałą objętość.

Z prowitaminą B5, 
która pomaga 
zachować lśniące, 
zdrowe włosy*

Bardziej intensywny i lśniący kolor 
na dłużej

Przywraca kondycję włosom 
zmęczonym stylizacją

Termoochronny 
spray chroni 
włosy przed 
uszkodzeniem

 

   

 

   

 

 

1.  Nałóż szampon na 
mokre włosy, spień  
i dokładnie spłucz.

 
2.  Wmasuj maskę we 

włosy, od połowy ich 
długości po końcowki 
i po 5 minutach 
spłucz. Używaj raz  
w tygodniu.

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

32620   9,90

3,99 

Nietłusty kosmetyk, który 
intensywnie nawilża włosy

PRZYWRÓĆ 
WŁOSOM 
ODPOWIEDNIE 
NAWILŻENIE

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

2.  Przełam 
zamknięcie, 
zawartość 
wmasuj 
w wilgotne 
włosy.

3.  Pozostaw  
na włosach 
przez 1 minutę, 
następnie 
spłucz.
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Proteiny pszenicy zawierają 
peptydy, które tworzą 
ochronny film na powierzchni 
włosów. Głęboko wnikają 
w trzon włosów, pomagając 
je wzmacniać i chronić. 
Olej kokosowy ma 
rewelacyjne właściwości 
kondycjonujące. Bogaty 
w składniki odżywcze, nawilża 
włosy oraz sprawia, że są 
mocniejsze oraz bardziej 
miękkie i lśniące.

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

35937   24,90

14,99 

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

38916   7,90

3,99 

  32624 Szampon 2 w 1 z olejkiem 
z awokado i rumiankiem do 
wszystkich rodzajów włosów 
Love Nature 250 ml 59,96/l 24,90  

 34097 Szampon 2 w 1 z jabłkiem 
i bambusem do włosów cienkich 
Love Nature 250 ml 59,96/l 24,90

2 kroki do 
letniego piękna ciała!

Krok
Odżywianie 
i uczucie 
chłodu

14,99

Zmiękcza i intensywnie 
odżywia

Złuszcza i dodaje 
energii

Kremowa formuła 
2 w 1 wzmacnia 

osłabione włosy

Owocowe rozkosze 
dla zmysłów

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

  34817 Złuszczający żel pod 
prysznic z truskawką i limonką 
Love Nature 500 ml 49,98/l 37,90  

 33330 Złuszczający żel pod 
prysznic z miętą i maliną 
Love Nature 500 ml 49,98/l 37,90

24,99

Odświeżający 
zapach soczystych, 

tropikalnych 
owoców

Krok 
Złuszczanie

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY DOWIEDZIEĆ 
SIĘ WIĘCEJ O ZALETACH 
OLEJU KOKOSOWEGO

GŁÓWNY SKŁADNIK

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

41478   19,90

9,99 
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Olej kokosowy od 
wieków znany jest ze 
swoich właściwości 
pielęgnacyjnych. 
Jest również bogaty 
w niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe 
i witaminy, które działają 
odżywczo i nawilżająco 
na skórę.

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.

Czyste, 
świeże 
dłonie!

NOWOŚĆ!

Łagodna, 
odpowiednia 

dla dzieci formuła

  Mydełko Oriflame Disney 
The Lion King
75 g 79,87/kg

35839   7,90

5,99 

  Żel do mycia ciała 
i włosów Oriflame Disney 
The Lion King
200 ml 74,95/l

35841   19,90

14,99 

Nie powoduje 
łzawienia Owocowy, 

bananowy zapach

Niech twoje lwiątko 
zaryczy ze szczęścia!GŁÓWNY SKŁADNIK

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

Nałóż obficie i wetrzyj 
żel w skórę całych dłoni, 
także między palcami. 
Stosuj w razie potrzeby, 
ale co najmniej dwa do 
trzech razy dziennie.

SPOSÓB UŻYCIA
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NOWOŚĆ!
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Olejek z migdałów to 
jeden z najdelikatniejszych 
i zarazem odżywczych 
naturalnych olejków, 
szczególnie polecany do 
pielęgnacji wrażliwej 
skóry dzieci. Pochodzący 
ze słonecznej Kalifornii 
olejek wspaniale koi 
podrażnioną skórę.

GŁÓWNY SKŁADNIK

SPOSÓB UŻYCIA

Stosuj po kąpieli, aby 
zwalczyć przesuszenie 
skóry spowodowane 
przez mocniejsze 
detergenty w produktach 
do kąpieli.

Stosuj jako olejek do 
włosów - rozetrzyj kroplę 
olejku między dłońmi 
i rozprowadź na mokrych 
włosach, by uzyskać 
efekt pięknych loków. 

Stosuj jako olejek do 
ciała, jeśli nie jesteś 
fanką tradycyjnych 
balsamów.

Stosuj na suchą skórę 
podczas masażu, 
aby nawilżyć skórę 
i nadać jej elastyczność 
oraz promienność.

Odżywcza moc 
dla ciała i włosów

  Olejek do ciała i włosów 
Love Nature z olejkiem 
z migdałów
100 ml 199,90/l

38907   34,90

19,99 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 

O ZALETACH OLEJKU 
Z MIGDAŁÓW

WYPRÓBUJ!
Potrzyj produkt

 i poznaj zapach!
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  Odświeżający spray do stóp 
Feet Up Comfort
Dodający wigoru spray, wzbogacony 
naturalnym olejkiem eukaliptusowym 
i miętowym błyskawicznie chłodzi 
stopy oraz przeciwdziała powstawaniu 
nieprzyjemnego zapachu. 
150 ml 119,93/l

32372   24,90

  Zmiękczający krem do stóp 
Feet Up Comfort
Odżywczy krem z arniką i olejkiem jojoba 
zmiękcza, wygładza i nawilża skórę 
bez pozostawiania tłustej warstwy.  
150 ml 119,93/l

32369   29,90

KAŻDY PRODUKT ZA

Kup dwa 
dowolne

Kup jeden 
produkt za

Naturalny olejek 
eukaliptusowy i miętowy 
Ceniony za właściwości 
dezodoryzujące olejek 
eukaliptusowy wspaniale 
chłodzi i koi skórę. Olejek 
miętowy zawiera kojący 
mentol, działa chłodząco 
i odświeżająco. 
 

Naturalny ekstrakt z arniki 
i olejek jojoba 
Arnika ma świetne działanie 
kojące, zmiękczające 
i ochronne, a także pomaga 
regenerować skórę. 
Olejek jojoba jest jednym 
z najlepszych olejków 
nawilżających i odżywczych. 
Głęboko wnika w skórę, 
wspomagając jej 
zdrowie oraz zwiększając 
elastyczność.

Prosta droga do 
wypielęgnowanych stóp

12,99
17,99

GŁÓWNY SKŁADNIK

GŁÓWNY SKŁADNIK

Błyskawicznie chłodzi 
i nadaje przyjemny 

zapach zmęczonym 
stopom.

Niezbędne, codzienne 
nawilżenie dla miękkich, 
zdrowych stóp.
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Mistrzowie nawilżania

  Szampon z pszenicą 
i olejem kokosowym do 
włosów suchych Love Nature
250 ml 51,96/l

32618   19,90

  Odżywka z pszenicą 
i olejem kokosowym 
do włosów suchych 
Love Nature
250 ml 51,96/l

32619   19,90

  Szampon do włosów 
farbowanych z granatem 
i owsem Love Nature
250 ml 51,96/l

34832   19,90

  Odżywka do włosów 
farbowanych Love Nature 
z granatem i owsem
250 ml 51,96/l

34833   19,90

12,99

Odżywia i chroni 
przed przesuszeniem

Łagodnie 
oczyszcza włosy

Oczyszcza włosy nie 
wysuszając ich przy tym

Białko pszenicy zawiera 
peptydy, tworzące ochronną 
tarczę na powierzchni 
włosów. Wnika głęboko 
wtrzon włosa, wzmacniając 
go i chroniąc. Bogaty 
wskładniki odżywcze 
olej kokosowy ma doskonałe 
właściwości pielęgnacyjne 
iodżywcze. Nawilża 
iwzmacnia włosy oraz 
nadaje im miękkość i blask.

Należący do tzw. 
superowoców granat ma 
rewelacyjne właściwości 
ochronne i antyoksydacyjne, 
dzięki którym zapobiega 
blaknięciu koloru włosów 
farbowanych. Owies również 
zawiera naturalne, działające 
ochronnie antyoksydanty oraz 
substancje nawilżające 
i odżywcze. Połączenie mocy 
tych dwóch składników 
świetnie działa na włosy 
farbowane, zapewniając 
im miękkość oraz blask  
i głębię koloru.

KAŻDY PRODUKT ZA

Kup dwa 
dowolne

Kup jeden 
produkt za

9,99

       

GŁÓWNY SKŁADNIKGŁÓWNY SKŁADNIK

Pomaga wzmocnić 
intensywność koloru

Superduet, dzięki któremu kolor 
twoich włosów lśni pięknem!
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  Ochronny krem do rąk 
i paznokci SoftCaress
100 ml 99,90/l

31344   19,90

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

31345   19,90

Dosknała pielęgnacja twoich dłoni

GŁÓWNY SKŁADNIK

Dary natury dla skóry

  Nawilżający krem do rąk 
z olejkiem z awokado
75 ml 133,20/l

34065   16,90

  Odżywczy krem do rąk 
z olejkiem kokosowym
75 ml 133,20/l

35846   16,90

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

Sprawia, że skóra 
staje się znacznie 
mniej sucha i szorstka

Pomaga 
przywracać 

naturalny poziom 
nawilżenia skóry

Wygładza i odżywia

Odżywcze oraz 
nawilżające właściwości 
kokosa znane są już od 
starożytności i cenione dziś. 
Miąższ kokosów jest 
bogaty w aminokwasy. 
Awokado zawiera potas 
i witaminy pomocne 
w utrzymaniu zdrowej skóry.

Odżywia i nawilża

   
   

KAŻDY PRODUKT ZA

Kup dwa dowolne

Kup jeden krem 
do rąk za

7,99
GŁÓWNY SKŁADNIK

9,99
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  Balsam do ciała 
z olejkiem sezamowym 
i magnolią Love Nature
200 ml 99,95/l

34831   29,90

Na początek i... koniec wspaniałego dnia

Pomaga się odprężyć 
po długim dniu

Odświeża i zatrzymuje 
wilgoć w skórze

Zapach magnolii  
koi zmysły

Dodaje energi oraz 
ożywia ciało i umysł

GŁÓWNY SKŁADNIK

     

KAŻDY PRODUKT ZAKAŻDY PRODUKT ZA

Kup dwa 
dowolne

Kup dwa 
dowolne

Kup jeden 
produkt za

Kup jeden 
produkt za 19,99

Różnorodność, którą tak lubisz... 
Co wybierzesz dziś?

Bogate w naturalne składniki 
odżywcze i antyoksydanty 
składniki - olejek sezamowy 
i ekstrakt z magnolii 
- nawilżają i chronią skórę 
oraz sprawiaja, że jest ona 
miękka i elastyczna.

  Złuszczający żel pod prysznic 
z miętą i maliną Love Nature  
250 ml 39,96/l

32602   21,90

  Kremowy żel pod prysznic 
z olejkiem sezamowym 
i magnolią Love Nature
250 ml 39,96/l

34830   19,90

Pełne antyoksydantów 
i kojących, pachnących 
olejków, mięta i malina 
zwalczają stres oksydacyjny 
i starzenie się skóry, 
rozpieszczając ją 
odżywczymi ekstraktami, 
zachowujacymi jej
 zdrowie i piękno.

  Balsam do ciała 
z odżywczym olejkiem 
z migdałów Love Nature
200 ml 99,95/l

32617   29,90

  Balsam do ciała 
z miętą i maliną 
Love Nature
200 ml 99,95/l

32603   29,90

Olejek z migdałów 
tradycyjnie używany 
jest do wygładzania, 
zmiękczania i odżywiania 
skóry. Zawiera witaminy 
A, B1 oraz E, pomaga 
chronić i odżywiać skórę, 
ma także wyjątkowe 
właściwości nawilżające. 
Produkty Love Nature 
z olejkiem z migdałów 
mają niezwykle 
piękny zapach.

   

9,99

7,9914,99

GŁÓWNY SKŁADNIK

GŁÓWNY SKŁADNIK

Do skóry  narażonej na 
działanie czynników 

atmosferycznych
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  Odbudowujący krem 
na noc Royal Velvet
50 ml 1398,00/l

22814   69,90 

Po ośmiu latach badań, 
nasi naukowcy odkryli 
przeciwstarzeniowe właściwości 
czarnego irysa i wykorzystali je, 
tworząc ekskluzywny kompleks, który 
wzmacnia procesy ujędrniające 
skóry, zatrzymuje proces starzenia 
i sprawia, że cera zachowuje 
młodzieńczy wygląd i elastyczność.

GŁÓWNY SKŁADNIK

AKSAMITNIE GŁADKA  
I MIĘKKA SKÓRA

*Testy konsumenckiez udziałem 91 kobiet po 40 roku życia

89% OSÓB POTWIERDZA*

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 112-143

ODBUDOWUJĄCY 
KREM NA NOC 
ROYAL VELVET 

ZA JEDYNE 

29,99

Dla wszystkich 
typów cery40+
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Pielęgnujący skórę olejek, 
który szybko się wchłania 
i nadaje aksamitną miękkość.

  Olejek do ciała i skóry 
głowy dla dzieci Baby O
150 ml 233,27/l

35773   34,99 

  Żel do mycia ciała 
i włosów dla dzieci Baby O
200 ml 124,95/l

35775   24,99 

• Nie powoduje łzawienia

• Skóra dziecka jest miękka  
i gładka - 100% potwierdza*

• Szybko się wchłania, nadaje 
uczucie aksamitnej skóry

• Odżywia skórę i wzmacnia 
jej barierę

• Pomaga mamie redukować 
widoczność rozstępów

• Łagodnie oczyszcza  
ciało i włosy

*T
es
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Delikatnie wmasuj w suchą 
lub wilgotną skórę, omijając 
okolice oczu. Idealny 
do ciała, skóry głowy 
i wrażliwych miejsc.

Stosuj na wilgotną  
skórę i włosy dziecka. 
Delikatnie spień i spłucz.

 

 

Żelowa formuła zmienia się 
w delikatną piankę, która 
łagodnie oczyszcza 
skórę dziecka.

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

dla dziecka 
i mamy

OLEJEK DO CIAŁAŻEL DO MYCIA CIAŁA I  WŁOSÓW

Dbamy o skórę twojego dziecka tak samo jak ty, dlatego 
stworzyliśmy Baby O: linię produktów, które łagodnie odżywiają, 

koją i chronią delikatną skórę dzieci - od stóp do głów,  
już od chwili narodzin. Wszystkie formuły są w co najmniej  
95% naturalne i zawierają czysty szwedzki olej owsiany,  

który naśladuje lipidy skóry dziecka i działa jak druga skóra. 
Kosmetyki te są tak delikatne i bezpieczne, że uzyskały 

rekomendację dermatologów i pediatrów.

PIELĘGNACJA DZIECKA - TAK 
DOBRA, JAK TEGO CHCE NATURA

SKŁADNIKI NIEZWYKLE CENNE DLA SKÓRY 
TWOJEGO DZIECKA 

Szwedzki olej owsiany, doskonale biokompatybilny ze skórą 
dziecka, nawilża ją i łagodzi, jednocześnie poprawiając jej 

barierę i wzmacniając odporność na agresywne czynniki 
zewnętrzne. Innowacyjna technologia Lipid Lamellar i naturalny 

czynnik nawilżający wzmacniają barierę ochronną i poprawiają 
zatrzymywanie wilgoci, nadając skórze dziecka jedwabistą 

miękkość oraz zapewniając jej komfort i ochronę.

95% 
SKŁADNIKÓW 

NATURALNEGO 
POCHODZENIA

NOWOŚĆ!
OD 1. DNIA ŻYCIA

skóra 
wrażliwa

Formuły produktów Baby O 
nie zawierają parabenów, 
fenoksyetanolu i środków 
uwalniających formaldehyd.
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KOŁYSANKA  
DLA SKÓRY DZIECKA...

Zeskanuj całą stronę za 
pomocą aplikacji Oriflame, 

aby otworzyć drzwi do 
magicznego świata i poznać 

naszych bohaterów! 
Przejrzyj ostatnie strony 

katalogu i zeskanuj stronę 
z produktami Baby O, 

aby cieszyć się przygodą.

  Balsam wielofunkcyjny 
dla dzieci Baby O
75 ml 333,20/l

35772   24,99 

• Głęboko odżywia oraz 
zmiękcza i chroni skórę

• Uniwersalny, do stosowania 
na całe ciało

• Pomaga stworzyć barierę 
chroniącą przed 
przesuszeniem skóry

Stosuj na czystą, suchą skórę, gdy 
zajdzie taka potrzeba. Idealny do 
pielęgnacji twarzy i ciała, a także do 
zmiękczania i kojenia przesuszonej 
skóry. Omijaj okolice oczu.

100% 
organiczna 

bawełna

  Ręcznik z kapturem 
Baby O
Miękki ręcznik frotte 
wykonany ze 100% bawełny 
organicznej. Uroczy projekt 
z kapturem zdobionym 
króliczymi uszami, 
haftowanymi detalami 
i kontrastowymi 
krawędziami. Wymiary: 
70 x 70 cm. 

37551   79,99 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME 
I SPRÓBUJ ZNALEŹĆ 
UKRYWAJĄCE SIĘ POSTACIE!

SPOSÓB UŻYCIA

Bogaty balsam 
o samokonserwującej się 
formule.

Szybka ulga, 
gdy jesteście 
poza domem 

- włóż do torby 
na pieluchy!

WIELOFUNKCYJNY BALSAM
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  Pomadka OnColour
4 g 1497,50/kg

 19,90

5,99
KAŻDA ZA

38742 Blush Nude 38743 Peach Nude

38745 Cinnamon Beige 38746 Rose Chocolate

38749 Wine Burgundy 38750 Deep Red

38751 Cranberry Red 38753 Coral Red

38755 Apricot Coral 38756 Rosy Pink

38757 Cold Blush 38758 Bright Pink

38759 Punch Pink 38760 Warm Rouge

38761 Bright Fuchsia 38775 Clover Lilac

38776 Rose Taupe 38777 Grape Purple

38778 Vintage Mauve

38778 Vintage M
auve

38779 Purple Berry

NAJLEPSZA 
CENA 

ROKU 2020

•  Szeroka gama 
kremowych, 
żywych odcieni

• Kompleks CreamComfort 
sprawia, że formuła jest 
przyjemnie kremowa 
oraz zapewnia komfort 
noszenia pomadki

• Formuła z mieszanką 
intensywnych pigmentów, 
zapewniającą bogaty 
kolor

kod: 132016.1
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