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

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

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

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

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

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

Nowy sezon - nowa ty. Gdzie szukać inspiracji dla nowego 
looku? Oczywiście w Sztokholmie! Jego nowoczesny klimat  
i wyczucie trendów jutra stały się inspiracją dla stworzenia 
nowego oblicza THE ONE. Fantastyczne formuły i odcienie 
pozwolą ci wykreować zupełnie nowy, odważny makijaż, 
dzięki któremu wyróżnisz się z tłumu. 
 
I pamiętaj, że zdrowa skóra nigdy nie wychodzi z mody. 
Dzięki naszym świetnym produktom do pielęgnacji cery 
twój makijaż będzie wyglądał bajecznie!

MONITORING 
EKOETYCZNY

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY
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NIEZIEMSKO długie rzęsy
Ekstremalna innowacja w zakresie przedłużania rzęs THE ONE natychmiast wydłuża i unosi 

rzęsy, przenosząc twój look na zupełnie nowy poziom. Rewolucyjna formuła Oriflame  
z kompleksem Lash Length działa synergicznie ze specjalną szczoteczką Lash Extension, 

fantastycznie unosząc rzęsy i nadając im nieziemską długość.

*Test konsumencki

ΔTest kliniczny

  Wydłużający tusz do rzęs 
THE ONE Lash Extension
Maskara, która ekstremalnie wydłuża 
rzęsy i fantastycznie je unosi. Zawiera 
witaminę E, nie rozmazuje się, nie kruszy 
i nie zbija w grudki, a dodatkowo jest 
bardzo trwała. 8 ml 2748,75/l

 39,90

21,99 

SPOSÓB UŻYCIA

9 na 10 
kobiet potwierdza*:

• trwały
• nie rozmazuje się
• sprawia, że rzęs wydaje się 

więcej 
• ekstremalnie unosi rzęsy
• rozdziela rzęsy
• zero grudek

KROK 1:
Trzymaj szczoteczkę wklęsłą 
stroną wzdłuż linii oka i maluj 
rzęsy od ich nasady po 
końcowki.

KROK 2:
Odwróć szczoteczkę i maluj 
rzęsy od ich nasady, by dodać 
im długości i unieść je.

Do 

65% 
dłuższe i bardziej 
uniesione rzęsyΔ

Ekstremalna innowacja 
przedłużająca rzęsy 
THE ONE natychmiast 
wydłuża i unosi rzęsy, 
przenosząc twój look 
na zupełnie nowy 
poziom.

Formuła z wydłużającym 
kompleksem Lash Length 
przenosi makijaż rzęs  
na nowy poziom

35425 Black
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  Cień do powiek w sztyfcie THE ONE 
Colour Unlimited
1,2 g 14991,67/kg

 29,90

17,99 

Rewelacyjny 
kolor przez 
cały dzień
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• Kremowa formuła zapewnia 
komfort noszenia*

• Nie zbiera się  
w załamaniach powiek*

• Łatwa aplikacja 
i blendowanie*

TRWAŁOŚĆ NAWET  
DO 12 GODZIN*

41011 Soft Nude

41012 Calid Pink

41013 Burnt Orange

41014 Full Burgundy

42770 Cool Sand
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42771 Cold Silver

42772 Desert Bronze

Nakładaj na całe 
powieki lub stosuj jako 
eyeliner. NIe wymaga 
temperowania  
- wystarczy lekko 
wykręcić sztyft.

42773 Lava Mauve

42774 Amazon Brown
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42775 Charcoal Black

42776 Flash Rose

42777 Sun Gold

42778 Mystic Blue

42778 Mystic B
lue

GOLDEN EYE 

Efektowny makijaż oczu 
dominował na pokazach mody na 

jesień i zimę, inspirując nas do 
wykreowania odcieni, które 

możesz nosić niczym biżuterię.  
Ten trend cudownie rozjaśni  

twój look!

NOWOŚĆ!
U W A G A  -  T R E N D !

SPOSÓB UŻYCIA
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• Wodoodporny*
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Ten look uzyskasz, 
stosując cień do 
powiek THE ONE 
Colour Unlimited  
Sun Gold.

DO

12h
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UCZUCIE NAWILŻONEJ 
SKÓRY DO 8 GODZIN*

SKÓRA POKRYTA 
ROSĄ 

Makijaż "dewy skin" 
nie wychodzi z mody  
- trudno rozstać się  

z trendem, który promuje 
świeżą, emanującą 
światłem cerę. Nasz 

podkład Illuskin Aquaboost 
SPF 20 nada twojej skórze 
lekko wilgotny, promienny 

wygląd na cały dzień.

  Podkład THE ONE Illuskin Aquaboost
Odświeżający podkład o średnim stopniu krycia zapewnia skórze 
promienność oraz efekt makijażu "dewy skin". Zawiera naturalną 
wodę z lodowca, nawilża i rewitalizuje skórę do 8 godzin.  
Idealny na dzień. 30 ml 999,67/l

 44,90

29,99 

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

40827
Vanilla 

Neutral

40828
Porcelain 

Cool

40829
Fair Nude 

Cool

40830
Nude Pink 

Warm

40831
Light Ivory 

Neutral

40832
Natural Beige 

Neutral

40833
Caramel 
Warm

40834
Chestnut 

Warm

Nałóż podkład punktowo  
na środek czoła, nos, brodę  
i policzki. Palcami lub za 
pomocą pędzla do podkładu 
rozprowadź produkt ruchami 
na zewnątrz od środka twarzy 
do uzyskania równomiernego 
wykończenia. Na początek użyj 
mniej podkładu i ewentualnie 
dodaj nieco więcej, jeśli 
zajdzie taka potrzeba.

• Nadaje skórze zdrowy, promienny 
wygląd na cały dzień*

• Formuła nasycająca skórę wilgocią 
zapewnia uczucie nawilżonej cery  
do 8 godzin*

• Odpowiedni dla skóry normalnej  
i suchej; średni stopień krycia

• Ochrona SPF 20
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Naturalna woda z lodowca  
Zamknęliśmy w liposomach 
czystą, bogatą w minerały wodę 
lodowcową, która dzięki temu 
wnika głęboko w skórę, trwale ją 
nawilżając. Podkład jest odporny 
na działanie wilgoci i ma filtr SPF 20. 

SPOSÓB UŻYCIA

GŁÓWNY SKŁADNIK

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 

BY SIĘ ZAINSPIROWAĆ

Bajeczna promienność 
i uczucie nawilżenia 

do 8 godzin

NOWOŚĆ!
DO

8h



1110

41882
Cupcake 

Rose Cream
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41889
Smokey 

Taupe Cream

41885
London Red 

Cream

41881
Fuchsia Allure 

Cream

41888
Very Ebony 

Cream

41884
Gorgeous 

Scarlet 
Cream

41879
Boysenberry 
Touch Cream
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41873
Clover Love 

Shimmer
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41878
Blue 

Decadence 
Shimmer
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41876
Turquoise 

Bliss Cream
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41874
Icy Lavender 

Cream

41875
Crystal 
Water 

Shimmer

41872
Rosy Nude 

Cream

41877
Mystic Aqua 

Shimmer
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41871
Sweet Milk 

Cream

41890
Rose Diamond 

Shimmer
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41782
Twinkly 
White 

Shimmer

41781
Rose Lace 
Shimmer

41780
Sand Buff 
Cream

41886
Ruby Rouge 

Cream

41887
Brick Red 

Cream

41883
Watermelon 
Punch Cream

41
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41880
Night Orchid 

Cream
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  Lakier do paznokci  
THE ONE Gloss N’ Wear
8 ml 1873,75/l

 24,90

14,99 

NOWOŚĆ!

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

NICZYM 
TAFLA WODY 

Wysoki połysk paznokci to 
supertrend, który możesz 
odtworzyć dzięki naszym 
lakierom. Idealny efekt?  

Nałóż jedną lub dwie warstwy 
emalii kolorowej, a następnie 

wykończ lakierem 
nawierzchniowym. I gotowe!

Co za połysk!

Superintensywne i bogate kolory 

96% potwierdza*

• Trwałość i niespotykany połysk

• Z kompleksem pielęgnującym 
zawierającym olej z orzechów, 
masło kakaowe i kwas glikolowy

• Zapewnia uczucie mocniejszych 
paznokci; płytki wyglądają  
na grubsze*

• Szybko schnie – mniej niż  
60 sekund*
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Lakier do paznokci 
THE ONE Gloss N’ Wear  

zawiera pigmenty zapewniające  
głębię koloru i niesamowity połysk  
oraz kompleks pielęgnujący, który 

odżywia paznokcie. Błyskawicznie 
schnie, łącząc wygodę, fantastyczne 

efekty i pielęgnację.

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, BY SIĘ 
ZAINSPIROWAĆ

Odcień lakieru: Lakier do paznokci 
THE ONE Gloss N’ Wear 41879 
Boysenberry Touch Cream.
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USTA  
W CZERWIENI  
Czerwona szminka to klasyk, który 
zawsze się sprawdzi, gdy chcesz, 

by wszystkie oczy skierowane 
były tylko w twoją stronę. 

Najmodniejsza w tym sezonie, 
pełna blasku czerwień będzie 
akcentem, dzięki któremu twój 

makijaż będzie zarazem 
zmysłowy i elegancki.

U W A G A  -  T R E N D !
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  * Zainstaluj Facebooka na swoim 
smartfonie. By korzystać z naszego 
filtra, zeskanuj całą stronę katalogu za 
pomocą aplikacji Oriflame. Przekieruje 
cię ona bezpośrednio do filtra, gdzie 
będziesz mogła wypróbować wszystkie 
odcienie szminki.

Wypróbuj odcienie 
pomadki The One 
Colour Stylist Ultimate 
wirtualnie za pomocą 
filtra na Facebooku*. 
Znajdź te, które 
najlepiej wyrażają 
twój styl!
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INNOWACYJNY 
SZTYFT POMADKI: 
ostro zakończona 
końcówka pozwala 
uzyskać pożądany kształt 
ust i doskonale je 
podkreśla. • Wyjątkowy blask koloru

• 5 KORZYŚCI W 1: 
intensywnie Kryjące 
odcienie, kremowa formuła, 
składniki nawilżające, 
właściwości odżywcze, 
trwały kolor

• Ponad 40% odbijających 
światło olejków zapewnia 
superlśniące wykończenie

  Pomadka The ONE Colour Stylist 
Ultimate Lustrous
4 g 3997,50/kg

 39,90

15,99 
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ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
BY SIĘ ZAINSPIROWAĆ Niezwykły  

blask ust
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Zapach  
Be Happy 
za jedyne 

19,99 
przy zakupie dowolnego 

produktu THE ONE ze stron 4-13

  Woda toletowa 
Be Happy Feel Good
50 ml 799,80/l

38914   59,90

39,99 

CYTRUSOWO-KORZENNY
czerwona pomarańcza, kurkuma, 

drzewo sandałowe

GŁÓWNY SKŁADNIK

BĄDŹ SZCZĘŚLIWA! CZERWONE 
POMARAŃCZE I KURKUMA  

Pozwól, by wyjątkowo soczysty 
aromat czerwonych pomarańczy 
zadbał o twój pogodny nastrój. 

Szczypta zdrowej, złocistej 
kurkumy okryje blaskiem  

każdy dzień!

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY ODKRYĆ MOC ZAPACHU 

Bądź szczęśliwa!
Wprowadź się w radosny nastrój, dzięki słonecznym  

czerwonym pomarańczom i złocistej kurkumie.

NOWOŚĆ!

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu,  
by poznać zapach!

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU
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  Zestaw do manicure 
Professional
Urządzenie 5 w 1, dzięki któremu 
zrobisz profesjonalny manicure  
w domu. 5 głowic o różnych funkcjach 
zapewnia fantastyczne efekty - od 
skaracania po polerowanie płytek 
paznokci. Wygodne pudełko na akcesoria. 
Zasilane bateriami, 2 stopnie prędkości. 
Zawiera instrukcję. ABS, EVA, metal. 
Wymiary: 16,3 x 2,5 x 2,7 cm. 

44774   69,90 
ZAOSZCZĘDŹ 29,91

Praktyczne pudełko 
na akcesoria.

PROFESJONALNY 
MANICURE  

WE WŁASNYM 
DOMU

Urządzenie do manicure 5 w 1 
- pokochasz je!

• Przejrzysta 
instrukcja

• Urządzenie 
wymaga użycia  
2 sztuk baterii  
typu AAA  
(nie dołączone)

• Dwa stopnie 
prędkości

DLA CIEBIE  
ZA JEDYNE 

39,99 
JEŚLI WYDASZ 69 zł 

NA PRODUKTY Z TEGO KATALOGU

Frez do skórek usuwa skórki, dzięki czemu 
manicure wygląda perfekcyjnie.

Frez do skracania płytki paznokciowej

Końcówka średnioziarnista nadająca 
odpowiednią gładkość paznokciom.

Końcówka wyrównująca powierzchnię 
paznokci.

Końcówka polerująca powierzchnię 
paznokci, nadająca im zdrowy blask. 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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  Pędzel do różu
Długość: 17 cm. 
Średnica: 1,3 cm. 

29594   29,90

11,99 

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

29595   29,90

11,99 

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

29596   29,90

11,99 

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

29599   29,90

11,99 

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

29655   39,90

14,99 

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

29674   39,90

14,99 

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

29723   39,90

14,99 

  Zestaw kosmetyczek 
Moderne
PU, poliester. Wymiary: 22,5 x 4,5 
x 15 cm oraz 19 x 4 x 13 cm. 

43749   99,00

EDYCJA 
LIMITOWANA Akcesoria 

dla piękna

Zapewnia 
idealnie 
równomierną 
aplikację pudru 
i lekkie, gładkie 
wykończenie.

Perfekcyjnie 
rozprowadza 
podkład, tworząc 
nieskazitelną bazę.

Wielofunkcyjny 
pędzel do 
precyzyjnego 
nakładania 
rozświetlaczy, 
różów lub usuwania 
nadmiaru pudru.

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

29580   19,90

7,99 

Skutecznie 
oczyszcza pędzle 
wszystkich kształtów 
i rozmiarów.

Idealny do 
nakładania 
i blendowania 
każdego rodzaju 
cieni do powiek.

Mały 
wyprofilowany 

pędzelek, idealny 
do podkreślania 

konturów ust 
i nakładania 

intensywnych 
kolorów.

Idealny do 
modelowania kości 

policzkowych, 
brody, nosa i czoła.

Pozwala 
na łatwą 
i precyzyjną 
aplikację różu.49,99

Zestaw 
2 kosmetyczek 

za jedyne

 

 

 

 

 

 

   

 



2120

  Oczyszczający olejek do twarzy NovAge
Odżywczy olejek oczyszczający, który eliminuje 
nadmiar sebum, produkty na bazie oleju, makijaż, 
także wodoodporny i inne zanieczyszczenia. Nadaje 
skórze gładkość, świeżość i nawilżenie. Z naturalnym 
olejkiem z wiesiołka. Bez barwników, substancji 
zapachowych i olejów mineralnych. Testowany 
oftalmologicznie i w badaniach konsumenckich. 
Wmasuj w skórę i spłucz ciepłą wodą. 150 ml 199,93/l

38828   59,90

29,99 

DO KAŻDEGO TYPU CERY

•   Szybko się spłukuje i nie 
pozostawia tłustej warstwy 
100% potwierdza*

Testowany okulistycznie

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

Rekomendowane dla wieku

SPOSÓB UŻYCIA

Natychmiast usuwa 
zanieczyszczenia  
i nawet 
wodoodporny 
makijaż  

96% 
potwierdza* 

*Test konsumencki
TECHNOLOGIA OCZYSZCZAJĄCEGO 
OLEJKU 
Oczyszczający olejek do twarzy NovAge 
zawiera mieszankę olejków, w tym 
naturalny olej z wiesiołka oraz łagodny 
środek powierzchniowo czynny.  
Olejek po zetknięciu z wodą zmienia się  
w mleczny balsam, który łatwo się 
spłukuje, pozostawiając skórę piękną, 
miękką i gładką.

Olejek oczyszczający 
jest odpowiedni do 
każdego typu cery  
- od tłustej po suchą  
i wrażliwą. Doskonale 
oczyszcza skórę  
z nagromadzonych 
zanieczyszczeń,  
potu i makijażu bez 
pozostawiania tłustej 
warstwy.

Olejek: 
luksusowy 
sposób 
oczyszczania 
cery

PIĘKNA RADA!

• Odżywia skórę i zapewnia 
uczucie nawilżenia  
97% potwierdza*

PI
ĘK

N
A

 C
ER

A
 N

IG
DY

 N
IE

 W
YC

H
O

DZ
I Z

 M
O

DY



2322

  Intensywnie regenerująca maseczka na noc 
NovAge Intense Skin Recharge
50 ml 1199,80/l

33490   99,90

59,99 

DO KAŻDEGO TYPU CERY

Rekomendowane dla wieku

*1Test konsumencki

Dobry sen to 
podstawa pięknej 
skóry. Czas 
odpoczynku ciała  
to czas naprawy, 
regeneracji i odnowy 
komórek skóry. 
Jednak nocą skóra 
traci więcej wilgoci, 
dlatego potrzebuje 
odżywczej maseczki 
na noc.

Intensywnie działająca maseczka na noc 
została stowrzona, by wykorzystać naturalną 
nocną aktywność skóry. Silnie odżywcza 
miesznka składników - olejku Inca Inchi  
i masła Cupuaçu - pomaga przywrócić 
odpowiedni poziom wilgoci oraz zdrowie 
bariery skórnej, a kwas hialuronowy 
zwiększa nawilżenie. Sprawia, że skóra jest 
promienna oraz wygląda na wypoczętą  
i pełną energii już od samego rana.

RANO SKÓRA 
WYGLĄDA NA 
ODNOWIONĄ  
I ŚWIEŻĄ

88%*2

*2Test konsumencki - % osób potwierdzających

PIĘKNA RADA!

8 godzin snu  
w słoiczku!*1  

• Znacznie zmniejsza oznaki 
zmęczenia już po 
pierwszym zastosowaniu  
82% potwierdza*2

• Zwiększa nawilżenie skóry 
podczas twojego snu∆  

∆Test kliniczny

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME,  
BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  
O MULTI-MASKINGU
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*2Test konsumencki - % osób potwierdzających

Zmaksymalizuj efekt perfekcyjnej 
cery, stosując zwiększajacy 
promienność cery WellnessPack 
(dostępny na str. 53).

SKÓRA



24 25

  Krem pod oczy Diamond 
Cellular Multi-Perfection
15 ml 1999,33/l

22419   59,90

29,99 
  Krem pod oczy Ecobeauty
15 ml 1332,67/l

32200   49,90

19,99 

  Krem pod oczy  
Optimals Even Out
15 ml 1332,67/l

33226   47,90

19,99 

Dla wszystkich 
typów cery40+W KAŻDYM 

WIEKU
Dla wszystkich 
typów cery

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich 
typów cery

*1Testy konsumenckie z udziałem kobiet
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Skuteczne 
rozwiązania 
problemów skóry 
okolic oczu

PROBLEM: Opuchnięcia  
i cienie wokół oczu 
 
ROZWIĄZANIE: szwedzka 
mieszanka naturalnych 
składników, kompleks 
LumiLight i kofeina działają 
synergicznie, by redukować 
ciemne cienie i zapobiegać 
ich pojawianiu się oraz 
wspomagać mikrokrążenie, 
zmniejszając obrzęki.

PROBLEM:  
Zmęczone spojrzenie 

 
ROZWIĄZANIE: krem   pod 
oczy Ecobeauty z bogatym  

w przeciwutleniacze olejkiem 
borówkowym i olejkiem  

z rokitnika pomaga nawilżać  
i zmiękczać delikatną skórę 
okolic oczu oraz zmniejsza 

oznaki zmęczenia. 

PROBLEM: Oznaki starzenia 
się skóry wokół oczu 
 
ROZWIĄZANIE: unikalne 
połączenie luksusowych 
składników, w tym pudru  
z prawdziwych diamentów, 
ekstraktu z mirtu i białej trufli, 
stymuluje regenerację komórek 
skóry, redukuje zmarszczki 
i nadaje skórze blask. 
 
EFEKT: redukcja 
zmarszczek  
i drobnych linii 

73% 
potwierdza*

EFEKT: redukcja 
widoczności cieni 
wokół oczu 

70% potwierdza*1

PIĘKNA RADA!
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EFEKT: 
jaśniejsza, pełna 

energii skóra 
wokół oczu

Krem pod oczy najlepiej 
nakładać opuszką palca 
serdecznego, ponieważ jest 
ona najdelikatniejsza. 
Łagodnie wklepuj krem  
aż do wchłonięcia, starając się 
nie rozciągać skóry.
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  Przeciwstarzeniowy krem  
Diamond Cellular
50 ml 1199,80/l

13659   129,90

59,99 

  Odbudowujący krem na noc Royal Velvet
50 ml 799,80/l

22814   69,90

39,99 

  Krem na noc Time Reversing Intense 
SkinGenistII™
50 ml 1099,80/l

24188   99,90

54,99 

55+ Do cery bardzo 
dojrzałej

Dla wszystkich 
typów cery40+
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Rewolucja w pielęgnacji 
przeciwstarzeniowej
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PROBLEM: Głębokie 
zmarszczki, zwiotczenie  

skóry i utrata elastyczności 
 

ROZWIĄZANIE: wyjątkowe 
połączenie GenisteinSOY  

i kompleksu Amino+ pomaga 
niwelować wszystkie problemy 

skóry związane ze jej starzeniem 
się po menopauzie - wypełnia 

głębokie zmarszczki, poprawia 
kontury twarzy i przywraca 

skórze gęstość.

PROBLEM: Utrata jędrności  
i jednolitego owalu twarzy 

 
ROZWIĄZANIE: wyjątkowy 

ekstrakt z czarnego irysa łączy 
izoflawony z irysów i minerały,  

by zwiększać produkcję 
kolagenu i elastyny, poprawiając 

jędrność skóry i zmniejszając 
widoczność zmarszczek.

PROBLEM: Pozbawiona blasku skóra  
z widocznymi oznakami starzenia 
 
ROZWIĄZANIE: wyjątkowa formuła 
zawierająca puder z prawdziwych 
diamentów, ekstrakt z białych trufli  
i aktywny składnik rozjaśniający 
pomaga wyrównać pigmentację, 
wygładzić zmarszczki i unieść kontury 
twarzy, jednocześnie nadając skórze 
młodzieńczy blask.

EFEKT: zmniejszenie 
wszystkich  
6 niedoskonałości 
bardzo dojrzałej 
skóry*

EFEKT: udoskonalenie 
owalu twarzy 

78% 
potwierdza* 

EFEKT:  
redukcja 

zmarszczek 

67% 
skuteczność*

Dla wszystkich  
typów cery40+

Zawsze nakładaj krem   na noc 
okrężnymi ruchami ku górze, 
aby przeciwdziałać grawitacji  
i utracie jędrności. Aplikuj krem   
również na szyję, ponieważ 
skóra w tym miejscu jest bardzo 
cienka i podatna na tworzenie 
się zmarszczek.

PIĘKNA RADA!

 

 
 

PI
ĘK

N
A

 C
ER

A
 N

IG
DY

 N
IE

 W
YC

H
O

DZ
I Z

 M
O

DY



28 29

WYDAJ 
69 ZŁ 
W TYM 
KATALOGU 
– NUMER 13

Szlafrok Moment 
za jedyne 

59,99 
JEŚLI WYDAŁAŚ 69 ZŁ 

W POPRZEDNIM 
KATALOGU – NUMER 12

  Woda toaletowa  
Eclat Femme Weekend
50 ml 2398,00/l

31293   119,90 
  Szlafrok Moment
Poliester, jeden rozmiar. Długość: 106 cm, szerokość: 65 cm. 

38322   159,99 

Wygodny i elegancki 
szlafrok do kolan, 

wykonany z cudownie 
miękkiego pluszu. 

•  LUKSUSOWY  
CZERWONY PLUSZ

•  JEDEN UNIWERSALNY  
ROZMIAR

•  SZEROKIE RĘKAWY
•  2 WYGODNE KIESZENIE
•  Z PASKIEM I ZAWIESZKĄ 

WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

KWIATOWO-OWOCOWY, 
ZIELONE AKORDY

brzoskwinia prowansalska,  
biała frezja, piżmo

 

 

ABY  
W KOLEJNYM 
KATALOGU 
- NUMER 14 
KUPIĆ ECLAT  
FEMME 
WEEKEND 
ZA JEDYNE 

34,99

EDYCJA 
LIMITOWANA

10
6

 c
m

45
 cm

51  c
m

65
 cm



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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ZESKANUJ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O PRODUKTACH

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

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

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

35808   25,90

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

Wosk pszczeli jest całkowicie 
naturalnym woskiem, znanym ze 
swych właściwości łagodzących 
i zmiękczających. Pomaga 
chronić skórę, utrzymując jej 
nawilżenie i zdrowy wygląd.

Witamina E jest silnym 
antyoksydantem, który pomaga 
chronić skórę. Nawilża jej 
zewnętrzne warstwy, zmniejszając 
suchość oraz zapewniając 
skórze miękkość i komfort.

Naturalny olejek z pestek 
pomarańczy jest bogaty 
w kwasy tłuszczowe, które 
pomagają odżywiać suchą 
skórę oraz zachować jej 
miękkość, nawilżenie i gładkość. 
Ma również silne właściwości 
przeciwutleniające, dzięki 
czemu chroni skórę przed 
niekorzystnym działaniem 
wolnych rodników.

TERAZ ZA JEDYNE

9,99

Odżywiaj skórę swoją 
ulubioną formułą, pełną 
owocowej dobroci i zapachu 
pomarańczy.

GŁÓWNY SKŁADNIK
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Stosuj bezpośrednio na 
pojawiające się wypryski, 
najlepiej jak tylko się pojawią 
oraz w razie potrzeby.  
Omijaj okolice oczu. 

Pomaga oczyszczać  
i koić skórę

Pomaga zwalczać 
wypryski

Tonizuje skórę  
i zwęża pory

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

35576   24,90

15,99 
  34841 Oczyszczający żel 
Love Nature z organicznym 
drzewem herbacianym  
i limonką 125 ml 223,20/l 27,90   

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

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

  Oczyszczająca 
maseczka  
z łopianem  
Love Nature
10 ml 259,00/l

32635   4,90

2,59 

Żegnajcie, 
wypryski!

  32633 Odświeżająca maseczka  
z ogórkiem Love Nature 10 ml 490,00/l 
4,90   32634 Kojąca maseczka  
z owsem Love Nature 10 ml 490,00/l 4,90  

 34822 Odświeżająca maseczka 
i scrub 2 w 1 Love Nature z organicznym 
aloesem i wodą kokosową 75 ml 332,00/l 
24,90   34860 Kojąca maseczka  
Love Nature z organicznym owsem  
i jagodami goji 75 ml 332,00/l 24,90

Jako scrub: opuszką palca 
nanieś sporą ilość peelingu 
na cały obszar warg.  
Masuj okrężnymi ruchami,  
by usunąć martwy naskórek. 
Zetrzyj. Delikatnie wytrzyj 
usta i nałóż nawilżający 
balsam do ust.

Jako maseczka: opuszką 
palca nałóż maseczkę na  
15 minut na czyste usta, 
a następnie użyj chusteczki 
nawilżającej, aby delikatnie 
ją zetrzeć. 

SPOSÓB UŻYCIA

Dla wszystkich  
typów cery

9,99

  Wygładzająca maseczka  
i scrub do ust
15 ml 666,00/l

37578   19,90

Piękno warte 
twych ust

  42135 Antyoksydacyjna maseczka do 
twarzy Love Nature 24 ml 416,25/l 19,90  

 42134 Rewitalizująca maseczka do 
twarzy Love Nature 24 ml 416,25/l 19,90 9,99

KAŻDA  
MASECZKA ZA

W KAŻDYM 
WIEKU

W KAŻDYM 
WIEKU

NOWOŚĆ!

TYLKO TERAZ

Nadaje skórze mat  
i promienność

Pomaga oczyszczać  
i koić skórę

Organiczna limonka 
tonizuje i matuje skórę,  
a olejek z drzewa 
herbacianego ma 
właściwości oczyszczające 
i przeciwbakteryjne, które 
pomagają zwalczać 
wypryski.

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

34845   29,90

17,99 

  Oczyszczający olejek  
Love Nature z organicznym 
drzewem herbacianym i limonką
10 ml 1499,00/l

34849   34,90

14,99
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Do cery tłustej

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

32652   9,90 

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

32651   29,90 

W KAŻDYM 
WIEKU

Do cery tłustej

 

Pielęgnuj kłopotliwą cerę  
głęboko ją oczyszczając!

  Maseczka z węglem 
aktywnym Pure Skin
50 ml 299,80/l

34872   19,90

14,99 

  Lekki balsam matujący 
Pure Skin
50 ml 359,80/l

32649   29,90

17,99 

  Maseczka do twarzy  
2 w 1 Pure Skin  
Dual Action
2 x 6 ml. 825,00/l

37570   9,90 

  Tonik Pure Skin
150 ml 199,33/l

32648   29,90 

  Żel peelingujący do mycia 
twarzy Pure Skin
150 ml 119,93/l

32647   29,90

17,99 
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Głęboko oczyszcza i złuszcza. 
Używaj 1-2 razy w tygodniu.

NATURALNY 
EKSTRAKT  
Z GRANATÓW

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

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

*Test konsumencki

NA ZASKÓRNIKI

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

26825   14,90

9,99 

NA WYPRYSKI

 

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

29038   19,90

14,99 

JAK UŻYWAĆ:

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

NA BIAŁE ZASKÓRNIKI 
Delikatnie dociśnij kółko 
wokół zaskórnika.

Zanurz gąbkę 
w ciepłej wodzie 
- gdy zmięknie, 
będzie gotowa do 
użycia (za pierwszym 
razem może to 
potrwać kilka minut). 
Po użyciu wypłucz 
i powieś, by wyschła.

Prosty sposób  
na pozbycie się 
wyprysków

Gąbka konjac  
- delikatne 
oczyszczanie cery

M ASECZK A 
ODBLOKOWUJE  
PORY I USUWA 

Z ANIECZ YSZCZENIA

Z ABLOKOWANE PORY

OCZ YSZCZONE PORY 
SKÓRNE

SPOSÓB DZIAŁANIA

SPOSÓB UŻYCIA

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.

 

 

 

  Oczyszczająca 
maseczka Pure Skin
50 ml 398,00/l

32650   19,90 

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

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

32646   29,90 
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*Test konsumencki

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

Obrzęki i cienie są 
zredukowane  
– 10 na 10 
potwierdza*

W KAŻDYM WIEKU
Dla wszystkich typów cery

Najpierw usuń przezroczysty 
film. Nałóż płatki na czystą, 
suchą skórę, następnie usuń 
biały film i pozostaw na  
10 minut. Nie spłukuj.  
Unikaj bezpośredniego 
kontaktu z oczami. 
Stosuj w razie potrzeby  
na czoło, pod oczami  
lub w okolicy policzków  
czy linii żuchwy. 
Jeśli chcesz, by efekt 
chłodzenia był mocniejszy, 
przed użyciem przechowuj 
płatki w lodówce.

10  
minut

  Żel do mycia twarzy 
Essentials
150 ml 112,67/l

35764   16,90 

  Maseczka do twarzy 
Essentials
10 ml 390,00/l

35765   3,90 

  Balsam do ust 
Essentials
4,5 g 3311,11/kg

35766   14,90 

  Krem do twarzy 
Essentials
75 ml 265,33/l

42027   19,90 

  Płyn micelarny 
Optimals Hydra
200 ml 89,95/l

34002   29,90

17,99 

Koi i chłodzi 
skórę  

99% 

potwierdza*

*Test konsumencki

Natychmiast odświeża 
skórę 97% potwierdza*

Oczyszcza,  
koi i odświeża 
skórę

  Hydrożelowe płatki do 
twarzy Optimals Insta-Cool
7 g 1855,71/kg

35916   19,99

12,99 

PŁYN MICELARNY 
Błyskawicznie 
odświeża, oczyszcza  
i usuwa makijaż.  
Bez pocierania  
i spłukiwania.

W KAŻDYM 
WIEKU
Do każdego typu 
cery / do cery 
wrażliwej

EDYCJA 
LIMITOWANA

Prosta pielęgnacja  
dla całej rodziny

Potrójne działanie: nawilża,  
odżywia i chroni

   Krem do twarzy i ciała Essentials
Uniwersalny krem   o potrójnym działaniu, 
przeznaczony na dzień i na noc. Głęboko nawilża 
- natychmiast i do 12 godzin oraz intensywnie 
odżywia i chroni skórę. Zapewnia uczucie 
komfortu. Zawiera witaminę E, glicerynę i 
naturalny olej canola. Bogata konsystencja o 
delikatnym, kwiatowym zapachu. Odpowiedni 
dla całej rodziny, do stosowania na twarz i ciało. 
Formuła bez parabenów. Testowany 
dermatologicznie. Do każdego typu skóry. 
Odpowiedni dla skóry wrażliwej. 150 ml 93,27/l

35767   25,90

13,99 

 

 

 

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

czy linii żuchwy.

Świeży wygląd 
w mgnieniu oka!

JAK ZWALCZYĆ 
ZMĘCZONY WYGLĄD SKÓRY 

W 10 MINUT?

Głębokie nawilżenie skóry - natychmiast 
i aż do 12 godzinΔ3

Z witaminą E i naturalnym olejem canola

Δ3 Test kliniczny. Krem do twarzy i ciała Essentials 
z witaminą E i olejem canola, po pierwszym 
użyciu. Naskórek.
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Wybierz swój ulubiony krem   do twarzy i zapomnij o problemach  
skóry dzięki produktom Optimals.

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

32476   47,90 

  Serum Optimals  
Age Revive
30 ml 2330,00/l

32477   69,90 

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

35406   32,90 

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

35408   32,90 

  Mleczko oczyszczające 
Optimals Age Revive do 
twarzy i oczu
150 ml 219,33/l

35684   32,90 

  Tonik Optimals  
Age Revive
150 ml 219,33/l

35685   32,90 

Do cery tłustejW KAŻDYM 
WIEKU

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich  
typów cery

Dla wszystkich 
typów cery35+ 35+

Działa na wiele oznak starzenia 
się skóry: redukuje drobne linie 
i zmarszczki, wygładza cerę 
i zwiększa jej promienność

Idealny matujący krem   na noc  
- dzięki jego działaniu obudzisz się  
z nawilżoną i promienną skórą.

• Intensywnie nawilża

• Koi i przywraca komfort

  Krem na noc Optimals Hydra Care 
do cery suchej i wrażliwej
50 ml 499,80/l

32469   44,90

  Krem na noc Optimals 
Hydra Matte do cery tłustej
50 ml 499,80/l

34304   44,90

  Krem na noc Optimals  
Age Revive
50 ml 499,80/l

32475   59,90

  Krem na dzień Optimals 
Age Revive SPF 15
50 ml 499,80/l

32474   59,90 24,99

Od 50 lat Oriflame czerpie 
inspirację ze szwedzkiej natury, 
która obfituje w najbardziej 
odporne rośliny. Nasi naukowcy 
zidentyfikowali kilka najbardziej 
efektywnych, znanych  
w Szwecji składników  
roślinnych, zawierających silnie 
skoncentrowane antyoksydanty, 
witaminy i olejki. Są one 
podstawą formuł nowych serii 
Optimals. Tak powstały unikalne 
szwedzkie mieszanki składników 
roślinnych. Każda z nich stanowi 
odpowiedź na specyficzne 
potrzeby skóry, pomagając  
w osiągnięciu optymalnej 
równowagi pielęgnacyjnej  
dla naturalnie pięknej skóry.

Odpowiedź na wszystkie 
problemy twojej skóry

   
   

Działa na wiele oznak 
starzenia się skóry: redukuje 
zmarszczki, wygładza skórę  
i zwiększa jej promienność.

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ,  

JAK NAWILŻAĆ SKÓRĘ

KAŻDY KREM DO TWARZY  
ZA JEDYNE

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

32464   39,90 

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

32468   44,90 

HYDRA CARE AGE REVIVE AGE REVIVE
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HYDRA MATTE

Do cery suchej/wrażliwej
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Nawilżaj i regeneruj  
swoją skórę

ZWIĘKSZA 
PROMIENNOŚĆ 

85%*
REWITALIZUJE SKÓRĘ*

SKÓRA WYGLĄDA NA 
ODNOWIONĄ 82%*

WYRAŹNIE POPRAWIA 
WYGLĄD SKÓRY  
JUŻ PO TYGODNIU*

Z TECHNOLOGIĄ 
GenisteinSOY oraz 

ekstraktem z roślinnych 
komórek macierzystych 

babki lancetowatej

50+Rekomendowane 
dla wieku 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.

Co najmniej 7x lepsze rezultaty, dzięki 
stosowaniu Rytuału pielęgnacji cery NovAge 

- to udowodnione klinicznie∆∆

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

KROK 2: 
OCZY I USTA - PIELĘGNACJA SPECJALNA

KROK 3: 
INTENSYWNA PIELĘGNACJA  

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

KROK 4: 
NAWILŻANIE - ODŻYWIANIE I OCHRONA

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.

∆∆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.

*Test konsumencki

4 kroków do odzyskania 
jędrności skóry i owalu twarzy

379,00
  Zestaw NovAge Time Restore
5 pełnowymiarowych produktów. 75,80/szt.

31774   630,50 Zestaw w pudełku

  Serum regenerujące 
NovAge Time Restore
Intensywnie nawilżające serum, 
stworzone z myślą o cerze 
dojrzałej. Poprawia koloryt skóry  
i nadaje jej promienność. Formuła 
z technologią GenisteinSOY  
i ekstraktem z lukrecji.  
30 ml 3666,33/l

32630   159,90

109,99 
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  32627 Korygujący krem na dzień NovAge Time Restore SPF 15 50 ml 
154,90   32628 Regenerujący krem na noc NovAge Time Restore 50 ml 
154,90   33984 Żel oczyszczający NovAge Supreme 150 ml 65,90  

 32630 Serum regenerujące NovAge Time Restore 30 ml 159,90 109,99  

 32629 Krem do okolic oczu i ust NovAge Time Restore 15 ml 79,90
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  Zestaw NovAge 
Ultimate Lift
5 pełnowymiarowych 
produktów. 75,80/szt.

31773   630,50

379,00 

Skuteczne ujędrnianie  
i przywracanie 
sprężystości skórze

Codzienna 
pielęgnacja i ochrona 
dla świetlistej, 
nieskazitelnej skóry

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

31775   539,50

329,00 

  Zestaw NovAge True Perfection
Zestaw kosmetyków o zaawansowanym 
działaniu. Intensywnie nawilża oraz 
sprawia, że cera jest świeża i promienna. 
Produkty zawierają ekstrakt 
z perskiego drzewa jedwabnego oraz 
roślinnych komórek macierzystych 
acai. 5 pełnowymiarowych 
produktów. 45,80/szt.

31772   383,50

229,00 

  Zestaw 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 

Udoskonalaj swoją 
skórę i przedłużaj jej 
młody wygląd

20+

Rekomendowane 
dla wieku

30+

Rekomendowane 
dla wieku

W KAŻDYM 
WIEKU

Rekomendowane 
dla wieku

40+

Rekomendowane 
dla wieku

Z opatentowaną technologią AspartoLift 
oraz ekstraktem z roślinnych komórek 
macierzystych budlei.

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

Zawiera ekstrakt z perskiego drzewa 
jedwabnego i roślinnych komórek 
macierzystych acai.

Zmniejsza zmarszczki 
oraz odsłania gładką, 
zdrowo wyglądającą 
skórę
Z opatentowaną technologią Tri-Peptide, 
kwasem hialuronowym o niskiej masie 
cząsteczkowej i ekstraktem z roślinnych 
komórek macierzystych szarotki.

  Krem pod oczy NovAge 
Ecollagen Wrinkle Power
Zmniejsza widoczność drobnych  
linii, zmarszczek, opuchlizny i cieni  
- błyskawicznie oraz z czasem.  
Oparty na opatentowanej technologii  
Tri-Peptide, zawiera kompleks 
odżywczy, kofeinę i technologię 
optycznie rozświetlającą skórę. 
Bezzapachowy. Przebadany w testach 
konsumenckich oraz dermatologicznie. 
15 ml 3332,67/l

33979   72,90

49,99 

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

32803   119,90

84,99 

  Krem liftingujący 
i modelujący kontur 
twarzy na noc NovAge 
Ultimate Lift 
Overnight
Odżywiający krem na noc 
z technologią AspartoLift. 
Przywraca odpowiedni 
poziom nawilżenia, 
jędrność i sprężystość 
skóry. Regularnie używany 
poprawia kontur twarzy. 
Delikatnie perfumowany. 
50 ml 2199,80/l

31541   154,90

109,99 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

Każdy zestaw NovAge 
zapakowany jest  

W ELEGANCKIE PUDEŁKO.
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  Serum NovAge 
Skinergise Ideal 
Perfection - próbka
1,5 ml 

  Krem na dzień 
NovAge Skinergise 
Ideal Perfection SPF 30 
- próbka
1,5 ml 

  Krem na noc NovAge 
Skinergise Ideal Perfection 
- próbka
1,5 ml 

5,99

  Żel oczyszczający  
2 w 1 NovAge 
Supreme - próbka
3 ml 

5 saszetek pełnych 
dodającej skórze 

energii pielęgnacji!

ZESTAW SASZETEK 
ZA JEDYNE

SKORZYSTAJ Z OKAZJI! 
WYPRÓBUJ I POKOCHAJ!

Udoskonalona promienność 
skóry 25xΔ2

Δ2Test kliniczny, pełny rytuał pielęgnacyjny NovAge Skinergise, po 8 tygodniach stosowania

Przywróć skórze energię
- natychmiast i z czasem!
Zestaw silnie działających produktów do pielęgnacji skóry, 
zapewniający natychmiastowe i pojawiające się z czasem, trwałe 
efekty. Oto pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych  
z pierwszymi oznakami starzenia się skóry, dzięki której będziesz 
cieszyć się nieskazitelną, pełną energii i zdrowo wyglądającą cerą.

Saszetki pozwolą ci wypróbować 
działanie całego zestawu Skinergise. 
Pełnowymiarowe produkty będą 
dostępne w Katalogu 14.

  Krem pod oczy 
NovAge Skinergise 
Ideal Perfection  
- próbka
1 ml 

ŻEL OCZYSZCZAJĄCY KREM POD OCZY KREM NA DZIEŃ

SERUM KREM NA NOC
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KOD ZESTAWU: 135639

E N E R G E T Y Z U J Ą C A  T E C H N O L O G I A  
Z  TA U R Y N Ą 
Dzięki naturalnej taurynie i skandynawskim 
algom, które dodają komórki energii, pomaga 
rewitalizować skórę i utrzymać jej witalność. 
Technologia działa również natychmiast, 
intensywnie nawilżając oraz zmniejszając oznaki 
zmęczenia i widoczność drobnych zmarszczek.

E K S T R A K T  Z  R O Ś L I N N YC H  KO M Ó R E K 
M A C I E R Z Y S T YC H  A C A I
Zapewnia ochronę przed wolnymi rodnikami, 
zwiększa poziom nawilżenia i uzupełnia 
działanie tauryny, pomagając przywrócić 
komórkom skóry energię.
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  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 

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

34508   69,90 

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

45252   89,90 

  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 

  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

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

33980   124,90 
  Esencja tonizująca 
NovAge
150 ml 332,67/l

33987   49,90 

W KAŻDYM WIEKU

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

31980   79,90 

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

31540   154,90 

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

33434   99,90 

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

33975   79,90 

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

33982   109,90 

  Odnawiający peeling 
NovAge
100 ml 499,00/l

33988   49,90 

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

35073   39,90 

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

SPOSÓB UŻYCIA

  Żel zmniejszający wypryski 
NovAge Targeted 24-hour Blemish 
Correction
Formuła o zaawansowanym działaniu 
kontrolującym wypryski i właściwościach 
antybakteryjnych - udowodniono klinicznie, 
że zmniejsza wielkość niedoskonałości 
w ciągu 24 godzin! Aktywnie redukuje 
zaczerwienienia i zapobiega pogarszaniu się 
zmian, pomagając odzyskać czystą, 
nieskazitelną cerę. 15 ml 2666,00/l

45253   59,90

39,99 

•  Zmniejsza wielkość 
wyprysków i związane z nimi 
zaczerwienienie  
w ciągu jednego dnia*

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

*Test konsumencki
∆4Test kliniczny

Profesjonalne 
oczyszczanie

5x 

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

wyrównany koloryt**
•  przygotowanie skóry do 

lepszego wchłaniania 
substancji aktywnych

SKUTECZNIEJSZE 
OCZYSZCZENIE NIŻ 
PRZY RĘCZNYM MYCIU 
TWARZY**

Rekomendowane dla wieku 30+

  Szczoteczka do oczyszczania twarzy SkinPro
13,2 x 9 x 4,5 cm. 

27740   159,90

129,99 

Z 1 SZCZOTECZKĄ DO 
CERY NORMALNEJ/
WRAŻLIWEJ
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  Wymienna szczoteczka SkinPro 
do oczyszczania cery normalnej/
wrażliwej 2 sztuki
Przekątna: 3,65 cm. 

27968   39,90   29,99 

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

27969   39,90   29,99 
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Profesjonalne 
rozwiązania dla 
problematycznej 
skóry dorosłych
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SCREENING

4948

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

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE 
NORMY 

EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY W

el
ln

es
s

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

  Multiwitaminy i minerały dla kobiet
Suplement diety do codziennego stosowania, zawierający 
22 niezbędne witaminy i minerały. Opracowany specjalnie dla 
kobiet. W połączeniu ze zbilansowaną dietą te niezbędne 
witaminy i minerały mogą wspierać odporność, poziom energii, 
metabolizm, zdrowie skóry i ogólne samopoczucie. Przyjmuj 
jedną tabletkę dziennie. 60 tabletek. 63,6 g. 786,01/kg

29704   76,90
  Multiwitaminy i minerały dla mężczyzn
Suplement diety do codziennego stosowania, zawierający 
22 niezbędne witaminy i minerały. Opracowany specjalnie dla 
mężczyzn. W połączeniu ze zbilansowaną dietą te niezbędne 
witaminy i minerały mogą wspierać odporność, poziom energii, 
metabolizm, zdrowie skóry i ogólne samopoczucie. Przyjmuj 
jedną tabletkę dziennie. 60 tabletek. 63,6 g. 786,01/kg

29703   76,90

49,99

   

Jedna tabletka - wiele korzyści

Przestrzeganie zbilansowanej diety nie jest trudnym zadaniem, 
ale zapewnienie odpowiedniej ilości witamin może nie być 
łatwe. Zrównoważone rolnictwo ekologiczne wciąż nie jest 
standardem branżowym, dlatego mogą się pojawić niedobory 
mikroelementów. Biorąc pod uwagę najnowsze informacje 
dotyczące fizjologii człowieka, nasi naukowcy opracowali 
specjalne mieszanki składników odżywczych dla kobiet  
i dla mężczyzn.

Dbanie o swoje ciało procentuje - lepiej się czujesz, 
wyglądasz i funkcjonujesz. Wystarczy każdego dnia 
okazać naszemu ciału troskę i szacunek, by zobaczyć 
efekty. A przy odpowiedniej suplementacji możesz 
zapomnieć o dietetycznych dylematach.
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49,99

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

31766   69,90

Co wiesz o wapniu?

Kto potrzebuje wapnia? 
Wapń jest minerałem niezbędnym dla osób w każdym 
wieku. Pomaga w utrzymaniu prawidłowego 
funkcjonowania układu nerwowego, zmniejsza 
podatność zębów i kości na złamania, a także 
odgrywa dużą rolę w procesie krzepnięcia krwi.

Czy wszystkie suplementy wapnia są takie same? 
Niestety nie. Wapń można wydobywać jak węgiel,  
ale ten wydobywany na ogół gorzej się wchłania. 
Naturalny wapń morski ma lepszą biodostępność  
oraz jest łatwiej przyswajalny i wykorzystywany przez 
organizm w porównaniu do wapnia z innych źródeł.

Kto może przyjmować ten suplement? 
Każdy powyżej 12 roku życia! Wapń jest niezbędny 
dla wszystkich i zawsze. Zaleca się stosowanie 
suplementacji zwłaszcza u kobiet w okresie 
menopauzy i po niej, ponieważ na tym etapie panie  
są podatne na osteoporozę, a to stan potencjalnie 
zagrażający życiu, któremu można zapobiec dzięki 
stosowaniu odpowiednich dawek wapnia.

Dlaczego suplement zawiera witaminę D? 
By wchłanianie wapnia było efektywne, niezbędna 
jest witamina D. Bez odpowiedniego poziomu tego 
składnika odżywczego cały wapń, który spożywasz, 
jest z moczem usuwany z organizmu.

Islandzki wapń - kości tak silne  
jak północne zimy
Suplement Wellness by Oriflame zawiera opatentowany AquaminTM, naturalne 
morskie źródło wapnia, bogate w wiele dodatkowych pierwiastków śladowych. 
Pozyskujemy go z nieskazitelnie czystych wód islandzkich. Zawiera dużo 
wapnia oraz ułatwiającą jego wchłanianie witaminę D.

Pozyskiwany w sposób 
zrównoważony, zawiera 
AquaminTM

Tabletka do żucia o lekko 
waniliowym smaku

Możesz go mieć zawsze 
przy sobie
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Suplementacja tak prosta jak poranna kawa!
Witaminy, minerały i kwasy tłuszczowe odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu 
układu odpornościowego i ochronie przed chorobami. Witaminy A, D i cynk 
znajdujące się w WellnessPack zapewniają prawidłowe działanie układu 
odpornościowego i właściwą odpowiedź zapalną.
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  WellnessPack dla mężczyzn
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 1992,50/kg

29697   132,90 

Czy wiesz, że... 
Co czwarte opakowanie 

WellnessPack za 1 zł!*
*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

Omega-3

Multiwitaminy i minerały

Astaksantyna i ekstrakt z borówek

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

29696   132,90 

Ciało ludzkie jest jak dobrze naoliwiona 
maszyna, która wymaga stałej konserwacji. 
Dlaczego musimy przyjmować suplementy? 
Organizm nie jest w stanie wytworzyć 
wszystkich substancji potrzebnych do jego 
funkcjonowania. Oto niektóre z niezbędnych 
mikroskładników:

CYNK - ma właściwości 
antybakteryjne, wzmacnia 
naczynia krwionośne oraz reguluje 
gruczoły łojowe skóry

KOMPLEKS WITAMIN - równoważy 
funkcje organizmu i ułatwia ich 
samoregulację

ASTAKSANTYNA - uprawiany 
naturalnie antyoksydant, który 
jest w pełni przyswajalny 
i transportowany do wszystkich 
tkanek ciała

OMEGA 3 - kwasy tłuszczowe 
wspomagające funkcjonowanie 
mózgu, skóry i układu sercowo-
naczyniowego

Pamiętaj - WellnessPack jest odpowiedni dla osób powyżej 12. roku życia! 
Młodszym dzieciom polecamy WellnessKids, dostępne na stronie 54.

*Dzienne zalecane spożycie ustalone przez Unię Europejską 
to dzienny poziom spożycia składnika odżywczego, który jest 

uważany za wystarczający do zaspokojenia wymagań 
97-98% zdrowych osób.

Pokrywa  
do 100% RDI*  
na witaminy  
i minerały!

Tęcza odżywczych 
składników

 

 

Szerokie spektrum 
niezbędnych składników 
odżywczych

Wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
odpornościowego

Praktyczna saszetka  
z dzienną dawką
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  Kompleks odżywczy do 
włosów i paznokci
42 tabletki. 29,4 g. 3055,93/kg

29706   89,90 

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

29688   93,90 

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

29705   79,90 

Dostarcza 
pochodzące  
z oleju 
rybnego 
niezbędne 
kwasy 
tłuszczowe 
EPA i DHA.

*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta
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Suplementy premium zapewniające istotne korzyści dla zdrowia

NOWOŚĆ!

Szejker 3 w 1: 
butelka na wodę 
+ pojemnik  
na tabletki  
+ pojemnik  
na proszek

Baton proteinowy Natural Balance z owocami leśnymi to dobry wybór, jeśli chcesz 
się zdrowiej odżywiać. Pełen substancji odżywczych i smaku, a tak niewiele kalorii 
- tylko 115. Zawiera mnóstwo składników pochodzenia naturalnego, w tym wysokiej 
jakości białko i błonnik pokarmowy. Pyszny, wyrazisty, słodki smak i ciekawa 
konsystencja sprawiają, że ten niewielki baton staje się wielką ucztą. Smacznego!

Składniki 
pochodzenia 
naturalnego

Bez glutenu

Bez oleju 
palmowego

Bez GMO

7 batonów

Z cynkiem, 
selenem, 
żelazem, 
witaminą C, 
aminokwasami  
i ekstraktem 
roślinnym.

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

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

45381   39,99   24,99 

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

lub koktajlu, lub zupy Natural Balance, lub koktajlu proteinowego za  1zł!*

  31750 Napój z błonnikiem prebiotycznym 150 g 59,99   28241 Multiwitaminy i minerały WellnessKids – suplement diety 21 tabletek x 1,1 g. 
46,90   29690 Koktajl Natural Balance o smaku waniliowym 21 porcji. 378 g. 140,90   29691 Koktajl Natural Balance o smaku czekoladowym 

21 porcji. 378 g. 140,90   29689 Koktajl Natural Balance o smaku truskawkowym 21 porcji. 378 g. 140,90   29695 Zupa szparagowa  
Natural Balance 21 porcji. 420 g. 140,90   29694 Zupa pomidorowa z bazylią Natural Balance 21 porcji. 420 g. 140,90   36169 Koktajl 

proteinowy 378 g. 140,90   25479 Szejker z miarką Pojemność: 250 ml. 14,90

 

 

   

 

 

 

 

 
 

   

 

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

29693   59,99 44,99

Odżywcza przekąska - miej ją zawsze przy sobie
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WYBIERZ PRODUKTY:

  Zestaw WellnessLife+ Sylwetka 
dla kobiet

28489
  Zestaw WellnessLife+ Sylwetka 
dla mężczyzn

28491

+ + =

WellnessPack dla kobiet lub 
WellnessPack dla mężczyzn

Pudełko i szejker Wellness 
w pierwszym zestawie

Koktajl o smaku waniliowym 
oraz zupa szparagowa 

Natural Balance

414,70

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

Czy wiesz, że... 
Co czwarty zestaw za

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

29697

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

29696

  Zupa szparagowa Natural Balance
21 porcji. 420 g. 

29695

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

29690
  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479

1.

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

Czy wiesz, że... 
Co czwarty zestaw za

+ + =

Koktajl Natural 
Balance o smaku 

waniliowym

WellnessPack dla kobiet lub 
WellnessPack dla mężczyzn

Pudełko i szejker Wellness 
w pierwszym zestawie

  Zestaw WellnessLife+ Zdrowie 
dla kobiet

28487
  Zestaw WellnessLife+ Zdrowie 
dla mężczyzn

28488

273,80

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

29696

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

29697

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

29690

  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479

WYBIERZ PRODUKTY:

Redukcja niedoborów składników 
odżywczych i zachowanie doskonałego 

zdrowia - bez wysiłku!

Zapewnienie swojemu ciału porcji niezbędnych 
składników odżywczych: białka i błonnika.

TWOJE POTRZEBY: TWOJE POTRZEBY:

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

Wybierz WellnessPack  
dla kobiet lub dla mężczyzn.

WSPIERAJ ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE ZWIĘKSZ SPOŻYCIE BIAŁKA I BŁONNIKA

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 

O TYM ZESTAWIE
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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

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

  Szampon do włosów Eleo
200 ml 99,95/l

31609   34,90

19,99 

  Olejek do włosów na noc Eleo Night Elixir
50 ml 699,80/l

34907   54,90

34,99 

  Maska do włosów Eleo
125 ml 223,92/l

38413   49,90

27,99 

  Odżywka do włosów Eleo
150 ml 133,27/l

38412   34,90

19,99 

ODŻYWKA
Odżywia włosy, ułatwia ich 

rozczesywanie oraz nadaje im 
wielowymiarowy blask

Raz w tygodniu, zastąp odżywkę 
odbudowującą maską, pozostaw 

na 3-5 minut, a następnie 
dokładnie spłucz.

MASKA DO WŁOSÓW

SZAMPON
Oczyszcza, odżywia, zapobiega 
łamaniu się włosów oraz nadaje 

im blask

Głęboko i skutecznie  
regeneruje oraz odżywia  

wszystkie rodzajów włosów

OLEJEK DO WŁOSÓW NA NOC

ŚWIETNA PIELĘGNACJA 
ŚWIETNA CENA!

 

 

 

 

NATURALNY OLEJEK ARGANOWY 
Wnika głęboko w łodygę włosa,  
aby ją zregenerować i wzmocnić od 
środka. Wygładza strukturę włosa 
tworząc naturalną barierę chroniącą 
włosy przed uszkodzeniami.

GŁÓWNY SKŁADNIKPrzywróć włosom zdrowe piękno
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Bardziej intensywny 
i lśniący kolor 

na dłużej

DO WŁOSÓW FARBOWANYCH

400 ml

  Szampon do włosów 
farbowanych HairX Advanced 
Care Colour Reviver
400 ml 62,48/l

32884   39,90

24,99 

  Odżywka do włosów 
farbowanych HairX Advanced 
Care Colour Reviver
200 ml 89,95/l

32885   29,90

17,99 

Colour Reviver zawiera system 
Colour Reflection, który odbija 

światło, by zwiększyć blask 
koloru oraz filtry UV, chroniące 

przed promieniami 
słonecznymi i wolnymi 

rodnikami.

WŁOSY ZNISZCZONE

REGENERUJ I REWITALIZUJ WŁOSY, 
DZIĘKI MOCY FITOSKŁADNIKÓW

400 ml

  Odżywka do włosów 
HairX Advanced Care 
Ultimate Repair
200 ml 89,95/l

32878   29,90

17,99 

  Odżywczy szampon do 
włosów HairX Advanced Care 
Ultimate Repair
400 ml 62,48/l

32877   39,90

24,99 

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

32882   34,90

19,99 

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

  Szampon dodający włosom 
objętości HairX Advanced Care 
Volume Lift
400 ml 62,48/l

32890   39,90

24,99 

  Upiększający 
spray CC HairX 
Advanced Care
150 ml 232,67/l

32908   34,90 

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

32907   32,90

19,99 

Natychmiast 
nadaje włosom 

świeższy wygląd*

WŁOSY CIENKIE, POZBAWIONE 
OBJĘTOŚCI 

Większa objętość 
przez 48 godzin!*

400 ml

MOC FITOSKŁADNIKÓW 
 

Każdy produkt HairX Advanced 
Care zawiera kompleks 

fitoskładników, pozyskiwany 
z olejku z soi oraz krokosza.
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PRZYWRACA RÓWNOWAGĘ 
TŁUSTYM WŁOSOM

JAK UŻYWAĆ:

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

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

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

  34914 Termoochronny 
spray HairX Style Smart 150 ml 
199,33/l 29,90   34919 Spray 
do stylizacji włosów HairX 
Style Smart 200 ml 149,50/l 
29,90   34938 Mus do 
stylizacji włosów HairX Style 
Smart 200 ml 149,50/l 29,90  

 34939 Spray nabłyszczający 
HairX Style Smart 100 ml 
299,00/l 29,90
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NOWOŚĆ!

500 ml

  Szampon z olejkiem z drzewa 
herbacianego i łopianem do 
włosów z łupieżem Love Nature
Zawierająca łopian formuła 
szamponu efektywnie usuwa łupież. 
Nie zawiera silikonów. 
Biodegradowalny. 500 ml 39,98/l

35948   29,90

19,99

Pozbądź się łupieżu,  
oczywiście naturalnie.  
Olejek z drzewa herbacianego 
pozostawia skórę głowy 
doskonale czystą oraz wolną  
od nieestetycznych płatków  
i jednocześnie nawilża włosy. 
Korzeń łopianu zawiera minerały 
i olejki eteryczne, które 
zapobiegają powstawaniu 
łupieżu, celując w jego 
przyczynę. Fantastyczna  
formuła ulega biodegradacji  
i nie zawiera silikonu.

Do włosów 
z łupieżem

SEKRETY NATURY

  Grzebień drewniany
Wykonany z drewna grzebień, 
który dzięki dwóm różnym 
szerokościom między ząbkami, 
nadaje się zarówno do kręconych, 
jak i prostych włosów. Część 
z szerszymi odstępami doskonale 
rozczesuje, natomiast z węższymi 
wspaniale wygładza włosy. 
Wymiary: 15,7 x 5,2 cm. 

29454   19,90

14,99 

  Olejek do ciała i włosów 
Love Nature z olejkiem 
z awokado
Olejek do ciała i włosów, 
zawierający olejek z awokado. 
Pomaga nawilżyć i odżywić 
skórę oraz włosy, a także nadać 
im miękkość. Wystarczy 
odrobina, by zapewnić ciału 
odprężającą pielęgnację i nadać 
mu gładkość, a włosom 
przywrócić zdrowy połysk. 
100 ml 199,90/l

34098   34,90

19,99 

 

750 ml

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

34095   19,90

12,99 

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

34094   49,90

29,99 

  34832 Szampon do włosów 
farbowanych z granatem i owsem 
Love Nature 250 ml 51,96/l 19,90  

 34833 Odżywka do włosów 
farbowanych Love Nature 
z granatem i owsem 250 ml 51,96/l 
19,90

Zmiękcza  
i nawilża włosy

Do cienkich 
włosów

12,99

 

 

 

   

Główny składnik

•  Pomaga 
wzmocnić 
intensywność 
koloru

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

34818   39,90

24,99 

750 ml

  Mydełko z miętą  
i maliną Love Nature
75 g 66,53/kg

32604   7,90

4,99 

  Złuszczający żel pod 
prysznic z miętą i maliną 
Love Nature  
250 ml 55,96/l

32602   21,90

13,99 

Dodający wigoru zapach 
malin i mięty

Świeży, dodający 
energii zapach  

i drobinki złuszczające 
pochodzenia 

naturalnego

Nadaje uczucie 
miękkości skóry 
po myciu.

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

41959   8,90

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

41957   8,90

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

41958   8,90

4,99

 

 

 

Zapach owoców  
dla twojej skóry!
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Rewitalizujące mango
DO WŁOSÓW FARBOWANYCH

Nawilżający banan
DO WŁOSÓW SUCHYCH

Odżywcze awokado
DO KAŻDEGO TYPU WŁOSÓW

Smakowita uczta dla twoich włosów!

KAŻDY PRODUKT ZA

  33330 Złuszczający 
żel pod prysznic  
z miętą i maliną  
Love Nature 500 ml 
75,80/l 37,90   34817 
Złuszczający żel pod 
prysznic z truskawką  
i limonką Love Nature 
500 ml 75,80/l 37,90  

 33334 Żel pod 
prysznic z oliwą  
z oliwek i aloesem 
Love Nature 500 ml 
69,80/l 34,90

  34830 Kremowy  
żel pod prysznic  
z olejkiem sezamowym 
i magnolią Love 
Nature 250 ml 79,60/l 
19,90   34087 Żel 
pod prysznic z wodą 
kokosową i melonem 
Love Nature 250 ml 
79,60/l 19,90   34840 
Żel pod prysznic Love 
Nature Fruit Infusion 
250 ml 79,60/l 19,90

     

     



++
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Rozkoszna  
miękkość skóry

  Żel pod prysznic z oliwą z oliwek i aloesem 
Love Nature
Odświeżający żel pod prysznic z naturalną oliwą z oliwek 
i aloesem, nadający uczucie miękkości. Piękny zapach 
i biodegradowalna formuła. 250 ml 79,60/l

32608   19,90 

  Mydełko z oliwą z oliwek i aloesem 
Love Nature
Pachnące mydełko, które nadaje uczucie świeżości, 
miękkości i gładkości. W pełni biodegradowalna formuła. 
75 g 105,33/kg

32609   7,90 
  Nawilżający krem do 
rąk z olejkiem z awokado
Nawilżający krem do rąk  
z naturalnym olejkiem z awokado. 
Pomaga zmiękczać i wygładzać 
skórę dłoni oraz poprawiać jej 
kondycję. 75 ml 225,33/l

34065   16,90 

OLEJ Z AWOKADO 
Ma silne właściwości odżywcze, nawilżające 

i zmiękczające. Jest bogaty w witaminę E 
i świetnie chroni skórę.

Aloes jest bogatym źródłem białek, minerałów 
oraz nawilżających składników odżywczych, 
niezbędnych w pielęgnacji suchej skóry. 
 
Oliwa z oliwek pomaga chronić skórę przed 
niekorzystnym działaniem wolnych rodników 
i jest bogata w witaminę E, która zmiękcza skórę 
i poprawia jej koloryt.

 

 

 

ZESTAW 3 PRODUKTÓW

ZA JEDYNE 

17,99
KOD ZESTAWU: 623206 

GŁÓWNY SKŁADNIK GŁÓWNY SKŁADNIK
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  Rewitalizujące mydło 
w kostce Beautanicals
100 g 99,90/kg

35889   14,90

9,99 

  Regenerujący krem 
do rąk Beautanicals
50 ml 299,80/l

35893   22,90

14,99 

  Regenerująca odżywka 
do włosów Beautanicals
150 ml 166,60/l

35890   39,90

24,99 

  Szampon naprawczy 
Beautanicals
250 ml 99,96/l

35891   39,90

24,99 

Bogaty i kremowy 
- nawilża, zmiękcza 
i naprawia skórę

Oczyszcza i rewitalizuje  
- wegańska formuła na 

bazie roślin sprawia, że   jest 
ona delikatna dla skóry

SPOSÓB UŻYCIA

Ostrożnie nałóż szampon 
na mokre włosy, a następnie 
spień i spłucz. Po umyciu 
szamponem nałóż 
odżywkę na mokre włosy, 
wygładzając je od 
połowy długości włosów 
aż po końcówki. 
Przeczesz palcami, 
aby upewnić się, że 
wszystkie pasma są 
pokryte, a następnie 
spłucz odżywkę.

Im dłużej się przyglądasz, tym cudowniejsza wyda ci się seria Beautanicals. Produkty do pielęgnacji włosów 
zawierające niezbędne minerały i naturalny wyciąg ze szwedzkiego wiciokrzewu, który pomaga utrzymać zdrową 

skórę głowy podczas odnowy i nawilżenia włosów. Dzięki temu pozostaną tak piękne, jak natura chciała.

Naturalne i przemyślane formuły 
zapewniające piękne zdrowe włosy.

NOWOŚĆ!NOWOŚĆ!
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  Rewitalizujący żel pod 
prysznic Beautanicals
300 ml 83,30/l

35892   39,90

24,99 
ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 

O NATURALNYCH 
KOSMETYKACH 

 
 

 

 

 

 

Owalna gąbka do 
kąpieli z naturalnie 
i delikatnie 
złuszczającymi 
łupinami orzecha 
włoskiego

Proste jak natura chciała
Korzystając z bogatego dziedzictwa szwedzkiej sztuki aptekarskiej opartej na naturalnych składnikach, 

Beautanicals został opracowany zgodnie z naszą szwedzką filozofią. Ta wegańska, roślinna linia 
zawiera różnorodne cenne składniki, które mają korzystny wpływ na zdrowy wygląd. Wierzymy, 

że autentyczność leży u podstaw wszystkiego, co piękne - począwszy od ciebie.

Inspirowana czystymi wodami 
Skandynawii linia Beautanicals 
została opracowana w oparciu  
o mieszankę ośmiu minerałów 

starannie połączonych ze 
szwedzkim naturalnym 

ekstraktem z wiciokrzewu 
specjalnie po to, by przynosić 
szereg zdrowotnych korzyści 

twojej urodzie.

Minerały są niezbędne dla 
zdrowia i wspierają niektóre 
funkcje organizmu, takie jak 

utrzymanie zdrowej skóry, w tym 
skóry głowy, oraz włosów, 

a także ochrona przed wolnymi 
rodnikami dzięki ich 

właściwościom 
przeciwutleniającym. Dlatego 

nasze produkty zawierają  
aż 8 minerałów: sód, potas, 
wapń, fosfor, magnez, cynk, 

miedź oraz krzemionkę.

Nasz składnik botaniczny 
pozyskiwany jest z wiciokrzewu 

- kwitnącej skandynawskiej 
winorośli, uwielbianej za 

pachnące kwiaty i cenionej ze 
względu na silne właściwości 

przeciwutleniające, dzięki 
którym pomaga chronić  

i nawilżać skórę.

Naturalny wyciąg 
ze szwedzkiego 

wiciokrzewu

Delikatnie pachnący żel 
pod prysznic, który 

oczyszcza i nawilża skórę. 
Zawiera 95% składników 

pochodzenia naturalnego.

OPRACOWANY BEZ 
PARABENÓW I SILIKONÓW

GŁÓWNY SKŁADNIK

Niezbędne minerały
ZAREJESTROWANE 

W THE VEGAN SOCIETY™

MATERIAŁ 
Z RECYKLINGU***

95% SKŁADNIKÓW 
POCHODZENIA 

**
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  Gąbka złuszczająca  
z łupinami orzecha 
włoskiego
Skład: PVA, łupiny orzecha 
włoskiego. Wymiary suchej 
gąbki: 10 x 8 x 2 cm. 

37263   14,99 
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DO MASAŻU:  
•  Rozgrzej niewielką ilość 

olejku między dłońmi. 
•  Masuj całe ciało - skóra 

może być sucha lub 
wilgotna. 

PO PRYSZNICU  
LUB KĄPIELI:
•  Wmasuj w całe ciało  

- w suchą lub wilgotną 
skórę.

•  Delikatnie wygładź  
i osusz.

SPOSÓB UŻYCIA

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

31604   9,90

5,99 

  Wygładzający scrub do 
ciała Milk & Honey Gold
200 ml 124,95/l

31601   34,90

24,99 

  Olejek do ciała Swedish 
Spa Mirror Ocean
100 ml 259,90/l

34024   39,90

25,99 

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

28021   9,90

7,99 

  31602 Odżywczy krem do rąk 
i ciała Milk & Honey Gold 250 ml 
39,90   33447 Wygładzający 
scrub do rąk Milk & Honey Gold 
75 ml 19,90   31606 Nawilżający 
krem do rąk Milk & Honey Gold 
75 ml 19,90

OLEJEK DO CIAŁA 
Z nawilżającymi witaminami  
i olejkami, usuwa napięcie  
i nawilża skórę.

CZYSTA 
PRZYJEMNOŚĆ 

RELAKSU

Nasze legendarne formuły 
delikatnie oczyszczają  

i jednocześnie odżywiają skórę, 
nadając jej miękkość i odpowiedni 
poziom nawilżenia na cały dzień.

MLEKO I MIÓD

SKARBY DLA SKÓRY 
mleko i miód

CUKROWY SCRUB
Złuszcza i wygładza 
skórę dzięki zawartości 
naturalnych drobinek

Tworzy kremową 
piankę i delikatnie 
oczyszcza skórę

KREMOWE MYDEŁKO

  34021 Złuszczające mydełko do 
masażu Swedish Spa Smooth 
Rocks 100 g 14,90   34020 Olejek 
pod prysznic Swedish Spa Gentle 
Ripples 200 ml 49,90   34023 
Pianka pod prysznic Swedish Spa 
Ocean Foam 200 ml 39,90 

  34025 Masło do ciała Swedish 
Spa Whipped Waves 200 ml 
39,90   34022 Solny peeling do 
ciała Swedish Spa Salt Crystals 
200 ml 49,90
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  Pasta do zębów  
dla dzieci Optifresh  
o smaku 
truskawkowym
50 ml 298,00/l

31133   14,90 

  Szczoteczka 
Optifresh Kids Soft  
– Niebieska
Długość: 14 cm. 

28267   14,90 

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

31673   19,90

9,99 

Czyści i chroni zęby 
dzięki mieszance 

naturalnych olejków 
roślinnych.

ZIOŁOWA

**Testy kliniczne

Seria past do zębów  
Optifresh System 8 pomaga**:  

  zapobiegać próchnicy 
  zapobiegać powstawaniu  
płytki nazębnej
  zapobiegać powstawaniu  
kamienia nazębnego

  zapobiegać erozji szkliwa

  utrzymać  zdrowe dziąsła 

  odświeżać  oddech 

  wzmacniać szkliwo
  usuwać osad nazębny  

  31123 Pasta do zębów 
Optifresh Complete 8 
Total Protection 100 ml 
199,00/l 19,90   31131 
Pasta do zębów Optifresh 
System 8 Crystal White 
100 ml 199,00/l 19,90  

 31132 Pasta do zębów 
Optifresh System 8 
Extreme Fresh 100 ml 
199,00/l 19,90
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  Balsam do okolic 
intymnych Feminelle
75 ml 266,53/l

34505   29,90

19,99 

Pielęgnacja 
intymna

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kremie 
Activelle Comfort
50 ml 259,80/l

33149   19,90

12,99 

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Invisible
50 ml 199,80/l

33141   17,90

9,99 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Activelle Fresh
150 ml. 119,93/l

33145   27,90

17,99 

  33140 Dezodorant antyperspiracyjny 
Activelle Fresh 50 ml 358,00/l 17,90  

 33142 Dezodorant antyperspiracyjny 
Activelle Extreme 50 ml 358,00/l 17,90  

 33144 Antyperspiracyjny dezodorant 
w sprayu Activelle Comfort 150 ml 
186,00/l 27,90   33147 Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu Activelle Extreme 
150 ml 186,00/l 27,90

  34498 Ochronny płyn do higieny 
intymnej Feminelle 300 ml 99,67/l 29,90  

 34500 Odświeżający płyn do higieny 
intymnej Feminelle 300 ml 99,67/l 29,90  

 34502 Odświeżający dezodorant do 
higieny intymnej Feminelle 75 ml 332,00/l 
24,90   34503 Odświeżające chusteczki 
do higieny intymnej Feminelle Daily Care 
20 szt. 1,00/szt. 19,90

 

 

 

 
 

 

 

 

   

   

   

 

 

     

 

Świeżość,  
ochrona i świetne 
samopoczucie

Piękny uśmiech  
dla całej rodziny

  27981 Szczoteczka 
Optifresh Soft – Różowa 
Włosie szczoteczki jest 
ustawione pod różnymi 
kątami. 14,90   27980 
Szczoteczka Optifresh 
Medium Włosie szczoteczki 
jest ustawione pod różnymi 
kątami. 14,90

8,99

•  Z neutralizującą 
nieprzyjemny 
zapach technologią 
Fresh Scent

•  Z naturalnym 
szwedzkim 
ekstraktem  
z nagietka,  
który pomaga 
pielęgnować 
skórę

•  Pomaga nawilżać 
skórę okolic 
intymnych

extracomfort
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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

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!

GŁÓWNY SKŁADNIK

Nałóż obficie i wetrzyj 
żel w skórę całych dłoni, 
także między palcami. 
Stosuj w razie potrzeby, 
ale co najmniej dwa do 
trzech razy dziennie.
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  Krem do rąk  
Golden Edition
30 ml 133,00/l

33196   9,90

3,99 
EDYCJA 

LIMITOWANA

Nadaje skórze 
piękny zapach

MYDŁO

  Mydełko 
Sparkling Love
75 g 92,00/kg

34954   6,90 

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

31345   19,90

9,99 

Odżywia i nawilża, 
zatrzymując wilgoć 

w skórze

KREM DO RĄK

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

34955   16,90 

  Ochronny krem do rąk 
i paznokci SoftCaress 
150 ml 99,93/l

31347   27,90

14,99 

Chroni dłonie  
i paznokcie

Sprawia, że skóra staje się 
znacznie mniej sucha 

 i szorstka

Cudownie zmiękcza  
i wygładza dłonie

Cała  
w różach

9,99
KREM DO RĄK I MYDEŁKO  

ZA JEDYNE

12,99
KOD ZESTAWU: 623209

 

 

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA
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EDYCJA 
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kwiat pomarańczy, złoty irys, wanilia

BOGINI ZMYSŁÓW
Złoty irys i biała perła 

Promienny i zmysłowy zapach z rodziny  
kwiatowo-orientalnej to kompozycja hipnotyzujących nut kwiatów 

pomarańczy, róż, ylang-ylang i złotych irysów - bukietu zanurzającego się  
w miękkich objęciach drzewa cedrowego i wanilii.

  Żel pod prysznic Cytryna i Werbena 
Essense&Co.
Nawilżający, łagodny żel pod prysznic do codziennego 
użytku. Sprawia, że skóra jest miękka i pięknie pachnie 
odświeżającymi nutami cytryny i werbeny. Testowany 
dermatologicznie. 300 ml 83,30/l

31852   34,90

24,99 

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

34462   6,90

3,99 

  Myjka do ciała
Wymiary: 18,5 x 9,5 cm. 

8590   10,90

5,99 

  Żel pod prysznic 
Discover California 
Beach
400 ml 37,48/l

34496   21,90

14,99 

  Mydełko Discover 
California Beach
90 g 44,33/kg

35968   6,90

3,99 

  34464 Mydełko Discover Hollywood 
Dreams 90 g 76,67/kg 6,90   34463 Żel 
pod prysznic Discover Hollywood 
Dreams 250 ml 71,60/l 17,90   34497  
Żel pod prysznic Discover Costa Rican 
Explorer 750 ml 46,53/l 34,90

Leki, owocowo-
kwiatowy 

zapach

Łagodna formuła 
do codziennego 

stosowania

NOWOŚĆ!

400 ml

Delikatne, 
cytrusowe 
aromaty cytryny  
i werbeny 
idealnie do siebie 
pasują, tworząc 
świeży, 
pobudzający 
zapach, 
przywołujący 
słoneczne lato.

GŁÓWNY SKŁADNIK

POBUDZAJĄCA 
CYTRYNA I WERBENA: 
WSPOMNIENIE 
LETNIEGO SŁOŃCA 

 

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

35970   16,90

9,99 

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

35979   39,90

19,99 

Słońce. Piasek. Fale. 
Witamy na kalifornijskiej plaży!

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

34461   17,90

9,99 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



78 79

PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

IA
ŁA

  Mydełko Oriflame 
Disney Junior Muppet 
Babies
75 g 79,87/kg

35838   7,90

5,99 

  Pasta do zębów dla dzieci Optifresh 
Muppet Babies o smaku zielonego 
jabłuszka
50 ml 199,80/l

35840   14,90

9,99 

Soczysty zapach 
zielonego jabłuszka

Czas na kąpielowe 
przygody!

Zabierz swoje dzieci na niezapomnianą kąpielową 
przygodę i pozwól, aby ich ulubione Mapeciątka nauczyły 

je, jak ważne jest zachowanie czystości. Idealne 
połączenie kąpieli i pielęgnacji jamy ustnej  

dla idealnie czystych dzieci!

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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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.

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

35775

24,99 34,99

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

35773

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

35772

24,99

TWOJE DZIECKO ZASŁUGUJE  
NA TO, CO NAJLEPSZE

Szybko się wchłania, nadaje 
uczucie aksamitnej skóry

Odżywia skórę i wzmacnia  
jej barierę

Pomaga mamie redukować 
widoczność rozstępów

Nie powoduje łzawienia

Skóra dziecka jest miękka i gładka  
- 100% potwierdza*

Łagodnie oczyszcza ciało i włosy

Głęboko odżywia oraz zmiękcza  
i chroni skórę
Uniwersalny, do stosowania na całe ciało
Pomaga stworzyć barierę chroniącą 
przed przesuszeniem skóry

Szybka ulga, gdy 
jesteście poza 

domem - włóż do 
torby na pieluchy!

dla dziecka 
i mamy

 

 

 

 

 

OLEJEK DO CIAŁAŻEL DO MYCIA CIAŁA  
I  WŁOSÓW

WIELOFUNKCYJNY BALSAM
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Delikatnie masuj 
pilnikiem suchą, 

zrogowaciałą skórę 
- suchą lub wilgotną. 
Jeśłi chcesz uzyskać 

najlepsze efekty, 
usuwaj zrogowaciały 

naskórek raz  
w tygodniu.

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

32643   34,90

19,99 

Natychmiast chłodzi  
i odświeża, dzięki zawartości 

olejku eukaliptusowego  
i miętowego.

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

34935   29,90

15,99 

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

32371   29,90

15,99 

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

35851   24,90

14,99 

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

35850   19,90

9,99 

Świeżość i miękkość  
u twoich stóp

Podaruj swoim stopom ultraświeżość i przyjemne uczucie chłodu!  
Duet produktów z linii Feet Up Ice Pops z orzeźwiającym, zielonym 

jabłkiem i chłodzącą miętą to ratunek dla zmęczonych i szorstkich  stóp.

250 ml

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

SPOSÓB UŻYCIA

Niezwykle 
bogata, 

odżywcza 
formuła na noc

Superodżywienie 
dzięki woskowi 

pszczelemu  
i olejkowi  

z migdałów 
 

Pokaż piękne,  
wypielęgnowane stopy

Komfort  
dla twoich stóp

Kup dowolny krem 
do stóp i odbierz 

pilnik do stóp 

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

37559   14,90

9,99 

 

 

 

   

 

EDYCJA 
LIMITOWANA
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  Serum do stóp 
Feet Up Advanced 
Rapid Repair
30 ml 830,00/l

35835   24,90 

2w1: pumeks do 
ścierania nagniotków 
i nylonowa szczotka 
do usuwania 
martwych komórek 
naskórka. 
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 2

1
3

USUŃ GRUBY, 
TWARDY NASKÓREK

WYGŁADZA  
I ZMIĘKCZA SKÓRĘ

Okrężnymi ruchami wmasuj 
Złuszczający krem do stóp 

Feet Up Advanced w czystą, 
suchą skórę, zwracając 
szczególną uwagę na 

najbardziej przesuszone 
miejsca - pięty, palce  

i śródstopie. Dokładnie 
spłucz ciepłą wodą. 

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
do stóp Feet Up 
Advanced 36h
150 ml 219,33/l

33034   32,90 

  Intensywnie 
nawilżająca maska 
do stóp Feet Up 
Advanced
100 ml 299,00/l

33028   29,90 

  Spray przeciw 
otarciom Feet Up 
Advanced
100 ml 299,00/l

33035   29,90 

  Kojący żel do 
zmęczonych stóp 
i nóg Feet Up 
Advanced
150 ml 199,33/l

33197   29,90 

Ulga i piękno 
dla twoich stóp

Feet Up Advanced, nasza 
zaawansowana seria 
kosmetyków do pielęgnacji 
stóp, to skutecznie działające  
i zarazem przyjemne  
w stosowaniu produkty,  
dzięki którym dojdziesz  
do celu lekką stopą!

  Krem wygładzający  
na pękające pięty  
Feet Up Advanced
Intensywnie działający krem  
z mocznikiem, masłem kakaowym  
i pantenolem oraz kompleksem 
Mineral4E pomaga przywracać  
i chronić kondycję szorstkiej, 
popękanej skóry, wyraźnie 
poprawiając jej stan już po 3 dniach◊1. 
Testowany klinicznie i w testach 
konsumenckich. O kojącym zapachu. 
75 ml 133,20/l

33027   24,90

24H NAWILŻENIA***

9,99PO 7 DNIACH**

PRZED

  Złuszczający krem do stóp 
Feet Up Advanced
Bogaty krem złuszczający  
o zaawansowanym działaniu, 
zawierający drobinki naturalnego 
pumeksu, kompleks Mineral4E oraz 
odżywcze masło shea. Efektywnie 
złuszcza i oczyszcza suchą, 
szorstką skórę, a także nadaje 
jej miękkość i gładkość. 
Rezultaty widoczne są już 
po pierwszym użyciu*4. 
Przebadany w testach 
konsumenckich. 
Delikatny, kojący zapach.  
75 ml 173,20/l

33033   29,90

12,99 
  Szczoteczka z pumeksem
Bardzo wygodna, z jednej strony ma 
szczoteczkę, z drugiej - pumeks. 
16,5 x 3 x 3,5 cm 

9587   17,90

9,99 
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Krem Feet Up pielęgnuje suchą 
skórę stóp, przywracając 

gładkość i miękkość nawet 
szorstkim, popękanym piętom!

◊1
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* Test konsumencki  
z udziałem 69 osób 
z suchą, szorstką 
skórą stóp

**Test kliniczny

Za pomocą pumeksu 
wygładź stwardniałą skórę. 
Szczoteczka oczyści stopy  

i usunie martwe komórki 
naskórka. 
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  Spray do ciała 
North for Men Power
100 ml 149,90/l

34487   29,90

  Spray do ciała  
North for Men Intense
100 ml 149,90/l

34486   29,90

ORIENTALNO-
PAPROCIOWY
ananas, lawenda, 

drewno cisu

NISKA KONCENTRACJA ZAPACHU

NISKA KONCENTRACJA ZAPACHU

14,99
KAŻDY ZA

Świeżość... 
Każdego dnia 

Przez cały dzień

 

 

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.

D
la

 n
ie

go

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

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

arbuz, koniczyna, 
mech

AROMATYCZNO-
ŚWIEŻY
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  Olejek do brody North For Men Mane 
Attraction
Odżywczy olejek do pielęgnacji brody z dodatkiem 
olejku z drzewa cedrowego pielęgnuje włosy i skórę 
brody. Stosuj codziennie. Odpowiedni dla wszystkich 
rodzajów brody. 30 ml 833,00/l

35933   34,90

24,99 

  Balsam do brody North For Men Mane 
Attraction
Nawilżający balsam do kontrolowania włosów brody 
z dodatkiem olejku z drzewa cedrowego, stworzony, 
by zapewnić brodzie miękkość, styl i formę.  
75 ml 266,53/l

35888   29,90

19,99 

  Zestaw do pielęgnacji brody
Zestaw do pielęgnacji brody zamknięty 
w poręcznym brązowym etui: nożyczki ze stali 
nierdzewnej i minigrzebień do brody. Wymiary: 
12 x 8 x 1cm. Materiał: PU, PP, stal nierdzewna. 

41088

29,99 
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Nie zapomnij 
o zestawie do 

pielęgnacji 
brody 

- nic nie mówi „stylowy” 
tak jak dobrze 

przystrzyżona broda  
u pewnego siebie 

mężczyzny!

Olejek cedrowy 
doda wyrafinowania  

i odżywi włosy, ale 
stylizacja zależy 

od ciebie!

Profesjonalna stylizacja brody twojego mężczyzny

 

 

 

  Woda toaletowa 
Glacier Rock
100 ml 499,90/l

35667   89,90

49,99 

  Woda toaletowa Excite by Oriflame
Bergamotka, melon oraz akordy ozonowe łączą się 
z aromatycznymi nutami herbaty, a mech i drewno 
cedrowe dodają kompozycji głębi. 75 ml 666,53/l

15560   89,90

49,99 

  Woda toaletowa Eclat Homme
Ten uwodzicielski zapach wyróżnia się oryginalnymi 
nutami cytronu i skóry, uosabiając wytworny, 
męski wdzięk i esencję luksusu rodem z Francji. 
75 ml 933,20/l

30173   119,90

69,99 

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

cytryna, ogórek, bursztyn 
mineralny

AROMATYCZNY 
FOUGERE

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

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

 

 

 

NOWOŚĆ!
NOWY PROJEKT FLAKONU!

Uchwyć 
dreszczyk 
przygody



++
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WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

DRZEWNO-AROMATYCZNY

  32012 Antyperspiracyjny dezodorant w sprayu North for Men Recharge 48h  
150 ml 166,00/l 24,90   35877 Nawilżający żel do twarzy North For Men Subzero 50 ml 
498,00/l 24,90   34471 Woda toaletowa Be The Wild Legend 75 ml 1465,33/l 109,90

48h maksymalnej ochrony  
przed powstawaniem 
nieprzyjemnego zapachu*

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

Wyrafinowana kompozycja  
o męskim charakterze, 
przywołująca uczucie wolności, 
jakie niesie ze sobą wybór 
własnej drogi.

*Test kliniczny

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

Dezodorant + nawilżający żel do 
twarzy + woda toaletowa za jedyne 

59,99  
KOD ZESTAWU: 623207

3 elementy udanego dnia

 

 

 

czarny pieprz, lawenda,  
akord ambry
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  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 299,90/l

35865   44,90

29,99 

  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 174,95/l

35864   49,90

34,99 

Koi skórę po 
goleniu – 96% 
potwierdza*

*T
es

t k
on

su
m

en
ck

i z
 u

dz
ia

łe
m

 m
ęż

cz
yz

n

Nałóż nieco 
żelu po goleniu 
na wnętrze rąk, 
a następnie 
rozprowadź na 
skórze twarzy, 
omijając 
okolice oczu.

Ostrze łatwo ślizga się 
po skórze, nawet 
szorstkich miejscach 
– 100% potwierdza*

Ogol się  
i dokładnie 
spłucz skórę.

GOLENIE

PO GOLENIU

  Intensywnie przeciwsta-
rzeniowy żelowy balsam do 
twarzy NovAge Men
50 ml 1958,00/l

33201   97,90 

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

33199   72,90 

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

33200   124,90 

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

33198   42,90 

  Zestaw NovAge Men
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.

Udowodniony klinicznie efekt
 przeciwdziałający zmęczeniu!

Rekomendowane 
W KAŻDYM WIEKU

DZI AŁ A N I E: 
•  Re d u kcja z m a rszcze k◊3

•  Po p ra wa g ł a d kości◊3

•   N a wi l że n ie◊2 
•   E l a s t ycz n ość ◊3

•  N a pię cie s kó r y ◊3

200 ml

Palcami 
rozprowadź żel 
na wilgotnej 
skórze.

SPIEŃ ŻEL

◊2Test kliniczny z użyciem zestawu NovAge Men ◊3Ekspercka ocena kliniczna z użyciem zestawu NovAge Men
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SPOSÓB UŻYCIA
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TERAZ ZA JEDYNE ZESKANUJ STRONĘ ZA  
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ  
O PRODUKTACH

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

BEZPIECZNE  
FORMUŁY

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

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

M
ak
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ż

39,99

  Rozświetlający sztyft Giordani Gold
5,5 g 7270,91/kg

 64,90

1.  Do stosowania na skórę twarzy, usta, oczy i dekolt 

2. Nakładaj bezpośrednio na skórę, delikatnymi, 
drobnymi ruchami 

3. Delikatnie rozetrzyj palcami, by uzyskać 
perfekcję makijażu

NOS: by rysy były bardziej 
subtelne. 
BRODA: by dolna warga 
wyglądała na pełniejszą.

USTA: W okolicach górnej 
wargi, by usta wyglądały  
na pełniejsze.  
KOŚCI POLICZKOWE:  
by udoskonalić rysy twarzy.

DEKOLT: nieco poniżej 
obojczyka. 
RAMIONA: odrobina światła 
dla kuszącego looku.

BRWI: pod łukiem brwiowym  
i na skroni. 
OCZY: na ruchomą część 
powieki.

Złocisty blask 
twojej cery

SPOSÓB UŻYCIA

NATURALNE EKSTRAKTY BEZ GMO

•  Z nawilżającym masłem shea

•  Połyskujące drobinki zapewniają 
efekt zdrowej, promiennej cery

•  Jedwabista, łatwa do 
blendowania formuła

•  Odpowiedni dla suchej skóry

MAKIJAŻ

Twój makijaż gwarantuje ci blask,  
ale jeśli chcesz, by twoja skóra była 
jeszcze piękniejsza i zdrowsza, 
wypróbuj Multiwitaminy i minerały 
dla kobiet Wellness by Oriflame, 
dostępne na str. 48.
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  Płaski pędzel do podkładu 
Giordani Gold
Wymiary: 15 x 1,7 x 2 cm. Materiał: 
aluminium, nylon, bambus. 

30887   39,90

29,99 

35240 
Natural 
Beige 
Warm

35236
Soft Vanilla 

Warm

35241 
Golden 
Beige 
Warm

35239
Rose Nude 

Cool

35235
Rose 

Porcelain 
Cool

35237
Light Sand 

Warm

35238
Light Ivory 

Neutral

35215
Soft Beige 

Cool

35214
Pastel 
Ivory 
Warm

35217
Mild 

Cinnamon 
Warm

35213
Light 

Porcelain 
Cool

35216
Gold Sand 

Warm

31805 Rose Beige 31806 Natural Beige31803 Light Rose 31804 Light Ivory31802 Porcelain
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  Podkład mineralny 
Giordani Gold 
Long Wear SPF 15
30 ml 1333,00/l

 69,90

39,99 

  Podkład Giordani Gold 
Metamorphosis
30 ml 2496,67/l

 74,90 

  Podkład Giordani Gold 
MasterCreation
30 ml 2663,33/l

 79,90 

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

 74,90 

32923
Amber

32922
Natural 
Beige

32920
Porcelain

32921
Light 
Ivory

32919
Vanilla

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

• Perfekcyjny,  
naturalny efekt 

• Przyjazny dla zwierząt.

• Ręcznie kształtowane 
włosie dla 
równomiernego 
rozprowadzania 
podkładu.

Trwały, 
mocno kryjący*

Doskonale ukrywa 
niedoskonałości i na długo 
nadaje cerze młodzieńczy, 

zdrowy wygląd

Z filtrem SPF 15 dla ochrony 
przed przedwczesnym 

starzeniem się skóry

MINERAŁY 
WULKANICZNE  

Pozyskiwana z Etny kompozycja 
pięciu minerałów, która 

przyczynia się do pięknego 
wyglądu skóry oraz chroni ją 

przed starzeniem

Podaruj cerze idealnie gładkie wykończenie dzięki podkładowi 
Giordani Gold Mineral Long Wear. Pełne krycie i wysoka 

trwałość, regenerujące minerały wulkaniczne pochodzenia 
włoskiego, filtr SPF 15.

Cenny podarunek  
dla nieskazitelnej cery

*Testy konsumenckie z udziałem 114 kobiet

 

 

M
ak

ija
ż:

 P
od

kł
ad

 m
in

er
al

ny
 G

io
rd

an
i G

ol
d 

Lo
ng

 W
ea

r S
PF

 15
 3

18
05

 R
os

e 
Be

ig
e. ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 

ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, ABY 

DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O KOSMETYKACH 

MINERALNYCH

35115 
Cool 

Porcelain

35116 
Warm 
Beige

  Korektor Giordani Gold 
MasterCreation
10 ml 4990,00/l

 49,90 
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  Składany pędzel do pudru Giordani Gold
12,3 x 2,3 cm. Materiał: aluminium, nylon. 

30888   49,90   34,99 
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33389 Luscious Coral

33395 Rich Burgundy

33390 Elegant Fuchsia33391 Regal Amber

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

 79,90   49,99 

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

 49,90

29,99 

  Tusz do rzęs Giordani Gold 
Incredible Length
Tusz wydłużający z mikrowłóknami, który nadaje 
rzęsom uwodzicielską długość oraz wspaniale je 
rozdziela. 8 ml 3748,75/l

 47,90

29,99 

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

37457   19,90

12,99 

  Lusterko kieszonkowe Giordani Gold
Średnica: 6,7 cm. 

28292   29,90

19,99 

• Perfekcyjnie 
podkreśla rzęsy

• Wydłuża rzęsy 
nawet o 49%*

• Z mikrowłóknami, 
które wspaniale 
wydłużają rzęsy

• Trwały
• Nie rozmazuje się

Możliwość 
stopniowania koloru

Delikatna, 
gładka aplikacja

JAK UŻYWAĆ:

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

Specjalnie dobrane minerały 
sprawiają, że perełki pięknie opalizują 

i są aksamitnie gładkie.

Twoje świetliste 
piękno

Perfekcja  
spojrzenia

33387 Delicate Pink

33388 Rose Petal

33392 Red Romance
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33393 Graceful Mauve

33394 Currant Red
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34547 Subtle Rose
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ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME  

I DOWIEDZ SIĘ, JAK NADAĆ 
CERZE BLASK

33386 Noble Nude

* Test kliniczny vs 
nieumalowane rzęsy



9998

ZESKANUJ TĘ STRONĘ, BY POZNAĆ 
WYJĄTKOWĄ OFERTĘ DOSTĘPNĄ 

TYLKO ONLINE!

WYJĄTKOWA 
OFERTA ONLINE

Odkryj nowy, zabawny sposób 
przymierzania makijażu dzięki 
naszej nowej aplikacji! 
Chcesz wypróbować nowy tusz do rzęs? Znaleźć idealny 
odcień szminki? Jeśli tak, to spodoba ci się Oriflame 
MakeUp Wizard! Ta aplikacja na smartfony pozwala 
wirtualnie przymierzyć makijaż i natychmiast 
zobaczyć efekty - to tak, jakbyś przeglądała się 
w lustrze! Wybierz swój ulubiony produkt  
z szerokiej gamy kosmetyków Giordani Gold, 
The ONE czy OnColour i baw się dobrze, 
testując nowy makijaż oraz różne 
odcienie i odtwarzając trendy  
wprost z wybiegów! Pobierz aplikację ZA DARMO z Google Play lub App Store i ciesz 

się eksperymentami z wirtualnym makijażem!

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY, NIEPOWTARZALNY LOOK W 3 KROKACH  
ZA POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME MAKEUP WIZARD:

Krok 1: Wybierz 
kategorię produktu 
lub użyj funkcji 
wyszukiwania, aby 
wypróbować 
wybrany produkt.

Krok 2: Wypróbuj różne odcienie 
i znajdź te, które idealnie pasują 
do twojej urody!

Krok 3: Zrób selfie 
i udostępnij je 
w mediach 
społecznościowych 
oznaczając 
#OriflameOnMe

Chcesz wznieść swój makijaż na wyższy 
poziom? Przejdź do trybu online, 

aby odkryć ofertę specjalną  
i przygotuj się na spojrzenia  

pełne zachwytu!
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  Baza pod cienie do powiek 
The ONE
10 ml 1499,00/l

34445   29,90

14,99 

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

33688   24,90

14,99 

  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 

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

34651   32,90

19,99 

42561
Radiant Bronze 

Shimmer

42560
Electric Rose 

Shimmer

42562
Fudge Brown 

Matte

42563
Dim Burgundy 

Matte

42559
Fizzy Orange 

Shimmer

42558
Sorbet Pink 

Matte

33681
Raw Copper 

Shimmer

33679
Cool Lilac 
Shimmer

33673
Crisp Silver 

Shimmer

33675
Sandy Gold 
Shimmer

33678
Dusky Rose 

Shimmer

33677
Honey Blush 

Shimmer

33682
Vintage Green 

Matte

33687
Base Nude 

Matte

33680
Smokey Plum 

Shimmer

33674
Pure White 

Shimmer

33711
Heavenly Pink

33712
Spiced Peach

33713
Burnt 

Terracotta

34790
Golden Khaki

34792
Pewter Grey

34791
Breezy Blue
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  Cień do powiek The ONE 
Make-up Pro Wet&Dry
Kultowe cienie do powiek w 13 matowych 
i perłowych odcieniach o wysokiej 
zawartości pigmentów. Stosuj na mokro 
lub na sucho, by uzyskać niezliczoną ilość 
efektów. Zawierają olejek arganowy  
i witaminę E oraz są trwałe - aplikowane 
na Bazę pod cienie do powiek The ONE, 
utrzymują się aż do 15 godzin*.  
*Test konsumencki z użyciem Bazy pod 
cienie do powiek The ONE (34445) 
2,28 g 5697,37/kg

 19,90   12,99 

• Trwały – do 15 godzin*

MAGNETYCZNA MOC PIĘKNA

• Aplikacja na mokro i na sucho

• Udoskonala wygląd cery

• Naturalne, matowe 
wykończenie

• Jedwabista konsystencja

• Lekki

• Komfortowa formuła*

• Zapewnia matowe 
wykończenie

• Sprawia, że cień utrzymuje 
się do 15 godzin*

• Nie zbiera się  
w załamaniach skóry*

  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 

34773 Jet Black
347
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34775 Pure Espresso

• Dzięki magnesom produkty pozostają na miejscu

  Róż The One Make-up Pro 
Marble Blend
5 g 2998,00/kg

 29,90

14,99 

• Marmurowy,  
wielobarwny efekt

• Aksamitna fomuła zapewnia 
idealną aplikację
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*Test konsumencki z użyciem Bazy pod cienie do powiek The ONE (34445)
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  Lusterko kieszonkowe
ABS, szkło. 6,9 x 6, 9 cm. 

37525   15,90

9,99 

  Upiększająca baza  
do ust The ONE
2,8 g 7139,29/kg

33893   29,90

19,99 

  Tusz do rzęs The ONE Tremendous  
Big Volume
10 ml 2499,00/l

34580   39,90

24,99 

  Tusz do rzęs The ONE 5 w 1 
Wonder Lash XXL Black Star
8 ml 3123,75/l

34757   39,90

24,99 

31444 
Nude

31442 
Transparent

31443 
Natural Pink
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41148 Caramel Mode

41147 Graceful Nude

41149 Mellow Mauve

41152 Sunset Orange

41150 Rose Tenderness

41155 Plum Opulence

41153 Red Carpet

41154 Smooth Burgundy

41156 Audacious Brown

41151 Absolute Pink
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  Balsam do ust The ONE  
Lip Spa Care
1,7 g 11758,82/kg

 29,90

19,99 

  Tusz do brwi The ONE
5 ml 3998,00/l

 29,90

19,99 

  Konturówka do ust 
The ONE
0,28 g 57107,14/kg

 27,90

15,99 
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• Dodaje objętości 
i podkreśla brwi*

• Odporny na wodę,  
pot i wilgoć*

• Klinicznie udowodniona 
objętość już po nałożeniu 
pierwszej warstwy◊

• Ekstremalna trwałość  
– 24 godziny*
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Tusz do rzęs Wonder Lash 5 w 1 
- długość*, objętość*, 
podkręcenie*, rozdzielenie*, 
pielęgnacja.

• Intensywny kolor

• Kremowa konsystencja

• Z nawilżającym 
kwasem hialuronowym

• 8 godzin* ciagłego 
nawilżenia

• Tworzy barierę 
zapobiegającą 
utracie wilgoci*,  
dzięki czemu usta są 
naturalnie gładkie  
i lśniące

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

* Test kliniczny z wykorzystaniem korneometru 
– urządzenia do badania stopnia nawilżenia 
w obszarze warstwy rogowej.

Upiększająca baza 
do ust The ONE 
tworzy na skórze 
gładką warstwę 
oraz przedłuża 
trwałość pomadki 
- bez względu na 
to, co przyniesie 
dzień.
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ude

Makijaż: Balsam do ust The ONE 
Lip Spa Care 31444 Nude.

Makijaż: Konturówka do ust The ONE 
41150 Rose Tenderness.

Chcesz sprawdzić lub 
poprawić makijaż?  
Nie ma problemu!  
Nasze kompaktowe 
lusterko będzie stało na 
straży twojej urody przez 
cały dzień. Jest idealne  
do torebki, więc możesz 
poprawić makijaż  
w dowolnym miejscu  
i czasie!

 

  

 

 

 

Efekt WOW Perfekcyjne i trwałe podkreśłenie brwiNiesamowita objętośćWygładzająca bazaMiękkie, nawilżone usta
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Trwałe podkreślenie kształtu ust

 

NOWOŚĆ!

EDYCJA 
LIMITOWANA

• 6x większa objętość  
w porównaniu do 
nieumalowanych rzęs◊
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  Zestaw do konturowania twarzy The ONE
Zestaw do konturowania, w którym znajdują się trzy odcienie, mające za zadanie 
modelowanie rysów twarzy. Zaakcentuj to, co najpiękniejsze niczym profesjonaliści. 
Jedwabiste, pudrowe formuły zapewniają doskonałą aplikację. 
13,1 g 3052,67/kg

33152   64,90   39,99 

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

33416   37,90   24,99 

30615
Fair Light

30616
Nude Pink

  Korektor The ONE IlluSkin
Dzięki technologii HaloLight™ rozpraszającej światło 
tuszuje niedoskonałości i nadaje cerze promienny 
wygląd. Ma lekką, nietłustą konsystencję. 
10 ml 1299,00/l

 29,90
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Nieskazitelność 
i naturalna 

promienność

**Test konsumencki w grupie 104 kobiet

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

ROZŚWIETLA 
cienie pod oczami 

i redukuje 
opuchnięcia**

Naturany efekt i możliwość 
stopniowania pokrycia

Ukrywa niedoskonałości

Z technologią HaloLight™, 
minimalizującą widoczność 

drobnych linii i ciemnych cieni

SPOSÓB UŻYCIA

3 ultradrobne prasowane 
pudry w jednej palecie

Krem rozświetlający 
pozwala na 

podkreślanie 
miejsc, na które 

zazwyczaj 
naturalnie pada 

światło. Dzięki temu 
uzyskasz efekt 

letniej śwetlistości 
cery.

ROZŚWIETLACZ

PUDER BRĄZUJĄCY

RÓŻ

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

ROZŚWIETLACZPUDER BRĄZUJĄCY

Jeden ciemny, 
matowy odcień do 
kreowania głębi

Jeden perłowy,  
jasny odcień do 
akcentowania

RÓŻ

Jeden odcień 
brzoskwiniowy do 
nadawania koloru 
policzkom

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU
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  Pędzelek do korektora
Długość: 15,2 cm. Średnica: 0,9 cm. 

29597   29,90

14,99 

 

12,99

SPOSÓB UŻYCIA
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  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 

  Utwardzacz do paznokci The ONE
Przezroczysty, błyszczący lakier z Hexanalem 
– składnikiem o udowodnionym klinicznie działaniu 
utwardzającym paznokcie. Zapewnia błyskawiczne 
wzmocnienie paznokci i odżywia je przy regularnym 
stosowaniu*. Stosuj samodzielnie lub jako bazę. 
8 ml 1498,75/l

32038   26,90

11,99 
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DAWKA MOCY DLA SŁABYCH PAZNOKCI
NAŁÓŻ LAKIER WZMACNIAJĄCY

• Zapobiega rozdwajaniu  
i łamaniu się paznokciBezbarwny lakier, który przy 

regularnym stosowaniu* 
poprawia stan słabych  
i zniszczonych paznokci. 
Elegancka, błyszcząca warstwa 
natychmiast chroni paznokcie 
przed pękaniem i łamaniem,  
a także - gdy jest stosowana 
jako baza pod lakier kolorowy 
- przed przebawieniami.

• Zawiera heksanal - składnik  
o udowodnionym klinicznie 
działaniu utwardzającym

• Regularnie stosowany  
poprawia stan słabych  
i zniszczonych paznokci*
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Wygładź krawędzie 
pilnikiem do 

paznokci. Użyj strony 
2, by wyeliminować 

szorstką powierzchnię, 
a stron 3 i 4, aby 

nadać paznokciom 
połysk.

Dbaj o paznokcie jak profesjonalna manikiurzystka!

OSTATNI RAZ  
W KATALOGU

  Lakier podkładowy THE ONE 
Pro Wear
8 ml 1873,75/l

37907   26,90

14,99 

  Szybkoschnący lakier 
nawierzchniowy THE ONE  
Pro Wear
8 ml 1873,75/l

42568   26,90

14,99 

Lakier nawierzchniowy 
3 w 1
1.  Większa trwałość 

- dzięki technologii 
ProStay, która zapobiega 
odpryskom i łuszczeniu 
się lakieru.

2.  Efekt objętości - formuła 
zwiększająca objętość 
zaprojektowana, by 
paznokcie wyglądały na 
mocniejsze i grubsze

3.  Ultra Połysk  
- z czynnikiem 
wzmacniającym połysk 
Shine Enhancing Film 
Former, by stworzyć 
piękny kryształowy 
połysk na warstwie koloru 
twojego paznokcia 
 

Nałóż pożądany 
lakier do paznokci.  
Po całkowitym 
wyschnięciu nałóż 
warstwę wierzchnią na 
warstwę koloru. Użyj 
na koniec swojej 
rutyny malowania 
paznokci.

SPOSÓB UŻYCIA

Nałóż na czyste 
paznokcie przed 
aplikacją lakieru do 
paznokci. Pozostaw  
do całkowitego 
wyschnięcia przed 
nałożeniem na wierzch 
wybranego lakieru. 
Niech będzie to 
pierwszy krok w twojej 
rutynie malowania 
paznokci.

Lakier bazowy  3 w 1

Przygotuj swoje paznokcie na perfekcję i ciesz się długotrwałym, błyszczącym manicure dzięki 
kolekcji THE ONE PRO WEAR - profesjonalnie skomponowanemu lakierowi podkładowemu  

i nawierzchniowemu, dzięki którym będziesz mogła dłużej cieszyć się swoimi idealnymi paznokciami. 
 
 

1.  Tworzy gładką 
powierzchnię paznokcia, 
która ułatwia aplikację 
lakieru

2.  Zwiększa przyczepność  
lakieru do paznokci dla 
jego maksymalnej 
trwałości dzięki 
technologii ProStay.

3.  Chroni paznokieć  
przed zabrudzeniem  
lub żółknięciem.

SPOSÓB UŻYCIA  

 

 

 

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

41566   14,99

9,99 

35641 
Medium

35640 
Light

35639 
Fair
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  Nawilżający krem 
koloryzujący OnColour
30 ml 433,00/l

 24,90

12,99 

  Krem BB OnColour
30 ml 499,67/l

 29,90

14,99 

•  Z mieszanką 
nawilżających 
składników

•  SPF 10

•  Lekko kryjący; 
rozprasza światło, 
zmniajszając 
widoczność 
niedoskonałości

•  Subtelnie udoskonala 
wygląd cery, nawilża oraz 
zapewnia promienność

•  Z naturalnym olejkiem  
z brzoskwiń - pomaga 
odżywiać skórę

•  Dopasowuje się do 
wszystkich rodzajów skóry 
i rozjaśnia cerę, dzięki 
zawartości witaminy C

Brzoskwiniowa cera

SPF
 10

39292
Light

40734
Glimmer 
Mauve

40
73

4 
G
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ve

40733
Twinkle 

Red

40732
Glaze 

Bordeaux

40731
Blinky 
Fuchsia

40730
Shimmery 

Rose

40729
Glitzy 
Peach

40728
Sparkle 
Caramel

40727
Glittery 
Nude

• Błyszczące, perłowe 
wykończenie 
optycznie 
powiększające usta

• Bogaty, dobrze 
kryjący kolor

• Kompleks 
CreamComfort 
zapewnia komfort  
i łatwą aplikację

• Matowe 
wykończenie

• Perfekcyjna 
aplikacja

• Trwałość

38948
Soft Peach 38

94
8 

So
ft 

Pe
ac

h

39800
Nude Beige

39801
Blush Rose

39803
Vibe Pink

39804
Shock Fuchsia

39805
Beauty Plum

39806
Brick Red

39807
The Red

• Kobiece, pełne życia 
odcienie

• Subtelnie 
połyskujący efekt

• Optymalne pokrycie 
kolorem  
i uczucie komfortu

Świeży, lekki efekt oraz filtr SPF

  Matowa pomadka OnColour
4 g 2497,50/kg

 19,90

  Pomadka OnColour Flirty
4 g 2497,50/kg

 19,90

  Pomadka OnColour
4 g 2497,50/kg

 19,90 9,99
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KAŻDA POMADKA 
ZA JEDYNE

 

 

 

   

 

39918
Shimmering Lily

39915
Nude Peony

39917
Red Blossom

39916
Pink Orchid



38921 D
azzle Beige

111110

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY WYPRÓBOWAĆ 

PRODUKTY 

38929 Black

M
A

KI
JA

Ż

  Tusz do rzęs OnColour 
Big Lash
8 ml 1623,75/l

 24,90

12,99 

  Cień do powiek OnColour
2 g 4995,00/kg

 19,90

9,99 

39338 Blonde

39
33

8 
Bl

on
de

39339 Brown

39
33

9 
Br

ow
n

Perfekcja 
twoich 

brwi

• ŁATWA APLIKACJA

• TRWAŁE, UNIWERSALNE 
ODCIENIE

• AKSAMITNIE 
GŁADKA FORMUŁA

NOWOŚĆ!

  Kredka do brwi OnColour
Wykreuj naturalnie piękny rysunek brwi w kilka sekund! 
Aksamitnie gładka formuła kredki do brwi jest łatwa  
do nałożenia i wspaniale definiuje oraz modeluje brwi.  
Wybieraj spośród uniwersalnych odcieni i zwiększaj 
intensywność koloru według potrzeb. Chcesz superprecyzji? 
Wystarczy, że zatemperujesz kredkę! 1,12 g 7133,93/kg

 14,90   7,99 

Wypełniaj obszary rzadszych brwi 
krótkimi, lekkimi pociągnięciami. 
Nie wychodź poza swój naturalny  
łuk brwi, dodaj mu gęstości. 
Nakładaj delikatnymi 
pociągnięciami, by uzyskać 
naturalne wykończenie, i buduj 
kolor, aby uzyskać bardziej 
intensywny rysunek brwi. 

SPOSÓB UŻYCIA

• 9 bajecznych kolorów 
cieni do powiek - na 
dzień i na wieczór

• Łatwa do blendowania 
formuła zapewnia 
pożądaną 
intensywność koloru

• Łatwa aplikacja, 
trwałość i komfort 
noszenia

• Zwiększa objętość 
rzęs i jest trwały

• Wyjątkowa 
szczoteczka Big Lash 
pogrubia rzęsy

• Prowitamina B5 
odżywia i nawilża 
rzęsy

Spektakularna 
objętość rzęs

38921 
Dazzle 
Beige

38924 
Opulent 

Plum

38927 
Mocha 
Brown

38928 
Velvet 
Black

38920 
Shimmery 

White

38923 
Metallic 
Taupe

38925 
Silver 
Grey

38926 
Sapphire 

Blue

38922 
Sparkle 

Pink

Na piękne oczy
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  Naszyjnik Rebel Chain
Odważny, oversizowy design, 
połączenie odcieni srebra i złota 
oraz zapięcie typu T-bar to 
elementy, które sprawiają, że 
naszyjnik Rebel to obowiązkowy 
dodatek sezonu. Metal; 
testowany na obecność niklu. 
Długość: 51 cm.  

44492

49,99 

  Kolczyki Rebel Chain
Ponadczasowy i zarazem 
supermodny projekt  
w kontrastujących odcieniach 
złota i srebra. Klasyka z rockowym 
charakterem i akcentem wprost 
z wybiegów - zapięciem typu 
T-bar. Mogą być noszone na dwa 
sposoby: z zawieszkami lub bez.  
Metal; testowane na obecność 
niklu. Długość: 4,3 cm.  

44487

29,99 

  Bransoletka Rebel
Bransoletka o modnym w tym sezonie charakterze, 
łączącym rock i elegancję oraz odcienie srebra i złota. 
Akcent wprost z wybiegów - typ zapięcia - dopełnia 
projekt, czyniąc go wyrafinowanym i odważnym 
jednocześnie. Metal; testowana na obecność niklu. 
Długość: 20,5 cm. 

44483

29,99 

  Plecak Rebel
Praktyczny i modny plecak zdobiony nawiązującymi do rockowego 
stylu ćwiekami. Idealny w mieście i poza nim, wygodny i pakowny. 
Zapinany na zamek błyskawiczny; 2 kieszenie na suwak: 1 wewnętrzna, 
1 zewnętrzna. Czarna podszewka z tkaniny, regulowane ramiączka. 
PU, poliester RPET, metal. Wymiary: 27 x 15 x 35,5 cm; pasek: 74cm, 
uchwyt: 7,5 cm. 

44592

129,99 

  Torebka Rebel Angel
Ta inspirowana stylem vintage torebka 
w kolorze koniaku stanie się kultowym 
dodatkiem! Kompaktowe lecz pojemne 
wnętrze zapewnia wystarczająco dużo 
miejsca na niezbędne rzeczy. Idealna na 
dzień i na wieczór. Regulowany pasek, 
wygodne zapięcie i wewnętrzna 
kieszonka. PU, poliester. Wymiary: 
22 x 6 x 1,5 cm. 

44623

99,99 

M
O

DA

Elegancja 
w rockowym stylu

2 style w jednym: 
minimalistyczny i śmiały

Supermodne w tym sezonie 
zestawienie srebra i złota 
oraz typ zapięcia

 

 

 

 

 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Woda perfumowana Infinita
50 ml 1199,80/l

35653   104,90

Piękna moc 
kobiecości

Jaśmin wielkokwiatowy jest wysokiej 
jakości surowcem sztuki kreowania perfum 

i zarazem składnikiem o najbardziej 
kobiecym charakterze. Uprawiany od 
ponad 300 lat na nasłonecznionych 
wzgórzach Grasse, ma urzekający 

zapach, który symbolizuje wewnętrzną 
siłę, finezję i piękno kobiety.

59,99
TERAZ ZA JEDYNE

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

KWIATOWO-OWCOWO-
DRZEWNY

mandarynka, jaśmin, 
drewno kaszmirowe

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

GŁÓWNY SKŁADNIK

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

Za
pa

ch
y

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

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE 
FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY



POSSESS
SECRET

+
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  Perfumowany krem do ciała 
Amber Elixir
Luksusowy, nawilżający krem do ciała 
perfumowany tajemniczą, uwodzicielską 
kompozycją  Amber Elixir. 250 ml 171,60/l

32338   42,90 

  Woda perfumowana 
Amber Elixir Crystal
50 ml 2398,00/l

33044   119,90 

  Woda perfumowana 
Possess The Secret
50 ml 2898,00/l

33955   144,90 

  Woda perfumowana 
Amber Elixir Mystery
50 ml 2398,00/l

35681   119,90 

  Woda perfumowana Amber Elixir
Inspiracji do stworzenia tego zapachu 
dostarczył bursztyn. Amber Elixir emanuje 
zmysłowością i ponadczasowym pięknem. 
50 ml 1099,80/l

11367   119,90

54,99 

  Woda perfumowana Possess
50 ml 1399,80/l

30886   144,90

69,99 

OFF ON

Z BLOKADĄ BEZPIECZEŃSTWA

ZA
PA

C
H

Y 

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

ZAPACH SZYPROWO-
KWIATOWO-OWOCOWY
indonezyjska paczula, ananas, 

ylang ylang

Sekret kusicielki

ORIENTALNO-
WANILIOWO-DRZEWNY

bursztyn, heliotrop, 
mandarynka

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

Kultowy składnik wyrafinowanej 
sztuki perfumeryjnej - ylang ylang 
- zawsze związany był z miłością. 

Dziś wiemy, że bogaty aromat 
tych delikatnych kwiatów jest 

silnym afrodyzjakiem.

59,99

Krem do ciała 
i woda 

perfumowana 
za jedyne

  Perfumowany krem 
do ciała Possess
250 ml 171,60/l

31784   42,90 

 

 

 

 

 

   

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY OBEJRZEĆ FILM

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

KOD ZESTAWU: 623208



+
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  Woda toaletowa Scentsational
50 ml 1199,80/l

34519   104,90

59,99 

  Mgiełka zapachowa 
Scentsational
100 ml 199,90/l

35757   39,90

19,99 

  Woda toaletowa 
Eclat Femme
50 ml 1299,80/l

30128   119,90

64,99 

ZA
PA

C
H

Y 

WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

ORIENTALNO-CYTRUSOWO-
DRZEWNY

płatki jaśminu, mandarynka, 
drzewo sandałowe

Luksus francuskiej 
elegancji

Nowoczesna i eksperymentalna woda toaletowa 
do stosowania osobno lub z mgiełką Scentsational 
pozwoli uzyskać naprawdę wyjątkowy, 
niepowtarzalny zapach.

Eclat Femme ma niezwykle świeżą 
nutę głowy i żywe serce pełne 
lśniącego kwiatu pomarańczy, 
które odurza swoim słodkim, 
zniewalającym zapachem  

i doskonale równoważy 
zmysłowość płatków jaśminu.

  31778 Perfumowany krem do ciała 
Eclat Femme 250 ml 171,60/l 42,90  

 34088 Perfumowany krem do ciała 
Eclat Femme Weekend 250 ml 171,60/l 
42,90

JAK UZYSKAĆ INTRYGUJĄCY  
TRZECI ZAPACH?

Wodą toaletową 
Scentsational spryskaj 
nadgarstki, obojczyki  
i miejsca za uszami.

Te same miejsca spryskaj 
mgiełką zapachową 
Scentsational.

Pozwól, by nuty  
połączyły się na skórze, 
tworząc wyjątkowy, 
niepowtarzalny aromat, 
charakterystyczny tylko 
dla ciebie.

2

1

3

   

   

 

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

NISKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

nasiona guarany, słoneczna 
róża, paczula

nasiona guarany, kwiat jabłoni, 
paczula

Magia layeringu: sztuka 
nakładania warstw zapachu

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ 

WIĘCEJ O MARCE
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  Woda perfumowana 
Volare Moments
50 ml 999,80/l

35661   104,90   Woda perfumowana 
Love Potion Secrets
50 ml 1399,80/l

31493   119,90

69,99 

  Woda perfumowana 
Volare
50 ml 999,80/l

30025   104,90

BARDZO WYSOKA  
KONCENTRACJA ZAPACHU

ORIENTALNO-WANILIOWO-
OWOCOWY

białe truskawki, białe kwiaty,  
biała czekolada

Cała przyjemność... 
po mojej stronie!

Celebruj swoją kobiecą 
naturę kuszącą mieszanką 

intrygujących białych 
truskawek, białych kwiatów 

i wykwintnej białej czekolady.

KWIATOWO-RÓŻANO-
FIOŁKOWY

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

Podkreśl swą 
kobiecą naturę 

Święto miłości

GŁÓWNY SKŁADNIK

Każdy za 49,99

KWIATOWY

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

Róża stulistna jest jednym  
z najszlachetniejszych 

kwiatów. Ma lekko 
woskowe, zmysłowe 

akordy, tak cenione przez 
perfumiarzy świata.

Delikatny zapach róż 
przywołuje nastrój długich 

letnich wieczorów. 
Starannie zbierane płatki są 

macerowane w alkoholu 
i przekształcane w ekstrakt, 

co pozwala uchwycić 
magiczny moment letniego 

zmierzchu.

 
 

 

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

NOWOŚĆ!

GŁÓWNY SKŁADNIK

róża stulistna, 
osmantus, irys liście fiołka, płatki róży, 

akordy skóry



!
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Wypróbuj  
zapach i sprawdź 

ofertę na  
stronie 15!

ZA
PA

C
H

Y 

7,99

  32160 Perfumowany dezodorant 
w kulce Giordani Gold Original 50 ml 
159,80/l 17,90   32493 Perfumowany 
dezodorant w kulce Divine 50 ml 
159,80/l 17,90   34079 Perfumowany 
dezodorant w kulce Miss Giordani  
50 ml 159,80/l 17,90   32492 
Perfumowany dezodorant w kulce 
Volare 50 ml 159,80/l 17,90   32495 
Perfumowany dezodorant w kulce 
Volare Forever 50 ml 159,80/l 17,90  

 32459 Perfumowany dezodorant 
kulkowy Elvie 50 ml 159,80/l 17,90

Nasze antyperspiracyjne 
dezodoranty w kulce mają 

teraz jeszcze wyższą 
koncentrację zapachu, dzięki 

czemu możesz cieszyć się 
aromatem ulubionej 

kompozycji przez cały dzień.

Dezodorant  
w kulce  

za jedyne

Elegancja 
i kontrola 24/7

  Żel pod prysznic Feel Good 
Wake Up
200 ml 99,50/l

35991   19,90 

  Żel pod prysznic Feel Good 
Loved Up
200 ml 99,50/l

35993   19,90 

  Żel pod prysznic Feel Good 
Chill Out
200 ml 99,50/l

35994   19,90 

  Żel pod prysznic Feel Good Be Happy
Żel pod prysznic o pobudzającym, i podnoszącym 
nastrój zapachu czerwonych pomarańczy i kurkumy. 
Formuła z olejkami eterycznymi. 200 ml 49,95/l

35992   19,90

9,99 

  Woda toaletowa Wake Up 
Feel Good
50 ml 1198,00/l

37213   59,90 

  Woda toaletowa Loved Up 
Feel Good
50 ml 1198,00/l

37214   59,90 

  Mus pod prysznic  
Loved Up
150 ml 199,33/l

41658   29,90 

  Mus pod prysznic Be Happy
Mus pod prysznic 2 w 1, który jednocześnie oczyszcza 
skórę i ułatwia golenie. Formuła z naturalnymi olejkami 
eterycznymi ma piękny, orzeźwiający zapach czerwonych 
pomarańczy i kurkumy. 150 ml 99,93/l

41657   29,90

14,99 

Stosuj pod prysznicem, 
gdy tylko poczujesz 
potrzebę odświeżenia.

ŻEL POD PRYSZNIC
Stosuj pod prysznicem, 
do golenia oraz 
oczyszczania skóry.

MUS POD PRYSZNIC 2 w 1

Perfu
m

ow

any dezodorant w
 kulce
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  Perfumowany żel pod 
prysznic Friends World 
Tropical Sorbet
200 ml 49,95/l

36092   19,90

9,99 
  Woda toaletowa  
Friends World Tropical Sorbet
50 ml 799,80/l

35659   104,90

  Woda toaletowa  
Friends World dla Niego
75 ml 533,20/l

33384   104,90

ZA
PA

C
H

Y 

39,99

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

KWIATOWO-OWOCOWO-
ORIENTALNY

akord gujawy, konwalia,  
drewno cedrowe

AROMATYCZNO-
DRZEWNO-GOURMAND

szwedzki bluszcz, szałwia,  
bób tonka

Radosna, 
towarzyska, 
beztroska

Pełen energii, 
kochający 

naturę, śmiały

Dwie kompozycje, dwa różne style Każdy zapach za

   

 

Znajdź swój ideał za 
pomocą naszego  

koła zapachowego. 
Dowiedz się więcej 
o różnych grupach 

zapachowych i wybierz 
perfumy na różne okazje!

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME, ABY UZYSKAĆ 
DOSTĘP DO KOŁA 
ZAPACHOWEGO

TRUDNO CI ZNALEŹĆ 
ODPOWIEDNI ZAPACH?

EDYCJA 
LIMITOWANA
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  Woda toaletowa Men's 
Collection Citrus Tonic
75 ml 399,87/l

30058   79,90

  Woda toaletowa dla niego 
Men´s Collection Cool Lavender
75 ml 399,87/l

33349   79,90

PAPROCIOWO - 
AROMATYCZNO - WODNY

pieprz, morska lawenda, 
morskie porosty

limonka, drewno,  
tonik

DRZEWNO-CYTRUSOWO-
AROMATYCZNY

29,99

ORIENTALNO-KWIATOWO-
DRZEWNY

nuta drewna agarowego,  
esencja różana, szafran

ZA
PA

C
H

Y 

konwalia, jaśmin,  
białe piżmo

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU WYSOKA KONCENTRACJA 

ZAPACHU
WYSOKA KONCENTRACJA 

ZAPACHU
WYSOKA KONCENTRACJA 

ZAPACHU

KWIATOWY

Elegancki, 
pełen energii, 
nowoczesny

Kobieca, 
subtelna, 

czarująca

  Woda toaletowa dla niej 
Women´s Collection Sensual 
Jasmine
50 ml 599,80/l

33168   79,90

  Woda toaletowa Women's 
Collection Mysterial Oud
50 ml 599,80/l

34361   79,90

Zapachy inspirowane naturą dla niej i dla niego

   

 
 

Każdy zapach za
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  Woda toaletowa  
Mister Giordani
Kompozycja z wyjątkowym akordem 
Vetiver Top przywołuje 
spontaniczność młodzieńczego uroku. 
Jej nowoczesna świeżość emanuje 
subtelną pewnością siebie, elegancją  
i uwodzicielskim ciepłem. Zapach ten 
ma w sobie charyzmę, która niczym 
nieodparty uśmiech, potrafi uzależnić. 
75 ml 799,87/l

33654   119,90
  Woda perfumowana 
Miss Giordani
50 ml 1199,80/l

30399   119,90

  Perfumowany balsam do ciała 
Miss Giordani
150 ml 133,27/l

32500   29,90

19,99 

ZA
PA

C
H

Y 

ZAPACH KWIATOWO-
OWOCOWY

sorbet z mango, neroli, 
czerwony pieprz

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

akord Vetiver Top, geranium, 
grejpfrut

AROMATYCZNO-
PAPROCIOWY

Pewna siebie, 
kobieca, 

pełna uroku

Pociągający, 
czarujący, 

spontaniczny

59,99Dwie luksusowe kompozycje dla kochających życie

 

 

 

Każdy zapach za

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu,  
by poznać zapach!



130 131

  Perfumy Eclat Style dla niego
Wyrażający paryski szyk i elegancję, 
wyrafinowany zapach dla mężczyzny, 
który jest naturalnie perfekcyjny. 
Klasyczna i nowoczesna zarazem 
kompozycja z ekskluzywnym, 
prestiżowym akordem De Laire Sellier. 
75 ml 1333,20/l

34522   159,90

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

33957   159,90

ZA
PA

C
H

Y 
ZA

PA
C

H
Y 

99,99

grejpfrut, Akord De Laire Sellier, 
wetiwer

KWIATOWO-
ZIELONY

gruszka nashi, migdały,  
akord DeLaire Boudoir

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

Zniewalający, 
odważny, 
zmysłowy

Słodka, 
zabawna, 

urzekająca

Eliksiry uwodzenia dla niej i dla niego Każdy zapach za

   
ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, ABY POZNAĆ 
TWÓRCĘ ZAPACHU

DRZEWNO-AROMATYCZNO-
BURSZTYNOWY
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WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

  Woda perfumowana 
So Fever Together Her
50 ml 699,80/l

35532   119,90

drewno sandałowe, sorbet  
z czerwonych porzeczek,  

akord słodkiej pimento

ORIENTALNO-KWIATOWY

Słodka papryka pimento, 
stosowana od lat w wielu 

kulturach jako afrodyzjak, 
ma w sobie intrygujące 
i zarazem urzekające 

ciepło, które doskonale 
sprawdza się w grze, jaką 

jest gorące pożądanie, 
łączące kochanków.

GORĄCY DRESZCZ POŻĄDANIA

34,99
GŁÓWNY SKŁADNIK

BARDZO WYSOKA  
KONCENTRACJA ZAPACHU



135134

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

34730   19,90 

DWA SPOSOBY PIELĘGNACJI DŁONI:

Rewitalizujący rytuał 
dla twoich dłoni

1.  Nałóż maseczkę obficie 
przed snem i delikatnie 
wmasuj w dłonie, by rano były 
miękkie i gładkie.

2.  Nałóż maseczkę na dłonie 
- na tak długo, jak chcesz. 
Usuń nadmiar produktu  
i wmasuj pozostałości,  
by nadać skórze miękkość  
na cały dzień.

ZA JEDYNE

SKANDYNAWSKIE SPA 
DLA TWOICH DŁONI

   7,99
PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 114-133

Wspaniały zapach i pieszcząca  
zmysły konsystencja relaksującej i silnie 
odżywczej maseczki   do rąk sprawiają, 
że jej stosowanie jest niczym zabieg spa. 
Cudownie nawilża i pielęgnuje skórę, 
zapewniając jej miękkość i elastyczność, 
dzięki algom Corallina Officinalis oraz 
olejkom: ze słodkich migdałów i canola.
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21,99

  Woda toaletowa Venture
Zwalcz obawy i pokaż swoją pełną odwagi 
naturę, dzięki świeżej i czystej kompozycji 
Venture. Chłód mięty sprawi, że będziesz 
bardziej pewny siebie, a korzeń damiana  
i cedr dodadzą zmysłowości, podkreślając  
twój męski magnetyzm. 100 ml 219,90/l

32503   79,90
WYSOKA KONCENTRACJA 

ZAPACHU

drzewo cedrowe,  
damiana, mięta

AROMATYCZNO-PAPROCIOWY   

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu,  
by poznać zapach!

Świeży i magnetycznie 
męski
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