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Natychmiast: 

NovAge Skinergise wzmacnia skórę, zwalczając wszystkie 
pierwsze oznaki starzenia. Technologia energetyzująca 
na bazie tauryny daje cerze drugie życie, wygładzając 
i udoskonalając jej powierzchnię oraz natychmiast  
nadając jej zdrowszy wygląd. Technologie ochrony przed 
zanieczyszczeniami i promieniowaniem UV chronią 
przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi.

Z czasem: 

Technologia energetyzująca na bazie tauryny uzupełnia 
energię komórkową, redukując najbardziej widoczne oznaki 
zmęczenia i zmniejszając widoczność drobnych zmarszczek. 
Ekstrakt z roślinnych komórek macierzystych açai 
pomaga zwalczać wolne rodniki i chronić komórki przed 
stresem oksydacyjnym, przyspieszając metabolizm 
komórkowy.

NAŁADUJ SWOJĄ 
SKÓRĘ ENERGIĄ 

NATYCHMIAST I NA DŁUGO!

Technologia energetyzująca 
na bazie tauryny

Tauryna pomaga dodać skórze energii, zwiększając 
energię komórkową w celu ożywienia komórek. 

Natychmiast nawilża, pomaga utrzymać witalność 
skóry i zmniejsza widoczne oznaki zmęczenia oraz 

pojawiające się drobne linie.

Ekstrakt z roślinnych komórek 
macierzystych açai

Ekstrakt z komórek macierzystych açai, wybrany ze 
względu na swoje właściwości przeciwutleniające, 

chroni przed wolnymi rodnikami. Działa również 
nawilżająco i doskonale uzupełnia energetyzujące 

działanie tauryny.

ZAPANUJ  
NAD PIERWSZYMI 

OZNAKAMI STARZENIA

REKOMENDOWANE DLA WIEKU 20+
Unikalne połączenie różnych gałęzi biotechnologii sprawia, że NovAge Skinergise 

ma udowodnione działanie błyskawicznie przywracające skórze energię  
i chroniące ją przed codziennymi agresorami. Dzięki temu możesz nie tylko od razu 

pochwalić się świeżym, zdrowszym wyglądem skóry, ale także natychmiast 
przeciwdziałać wszystkim pierwszym oznakom starzenia i pomóc opóźnić ich 

pojawienie się - z pewnością siebie i poczuciem pełnej kontroli.

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 

ABY ZOBACZYĆ, JAK 
ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI 

WPŁYWAJĄ NA TWOJĄ SKÓRĘ
Δ1Test kliniczny, pełny Rytuał pielęgnacji cery NovAge Skinergise Δ3Badane klinicznie, Pełna Rutyna NovAge Skinergise, po 4 tygodniach używania.

Δ2 Test kliniczny, pełny rytuał pielęgnacyjny NovAge Skinergise, po 8 tygodniach stosowania

NOWOŚĆ!

REZULTATY POTWIERDZONE KLINICZNIE

UDOSKONALONA 
PROMIENNOŚĆ 

SKÓRY

25xΔ2

ZWIĘKSZENIE 
NAWILŻENIA 

O 89%Δ3

Powierzchnia skóry jest 
natychmiast wyraźnie udoskonalonaΔ1

Drobne zmarszczki są 
znacznie zredukowaneΔ3

Widoczność porów jest 
znacznie mniejszaΔ1

Moc nowoczesnych technologii
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Rytuał pielęgnacyjny NovAge został stworzony, 
by skóra wyglądała młodo i zdrowo w każdym wieku. 
Składa się z 4 prostych kroków i ma naukowe 
podstawy oraz naukowo potwierdzone efekty. 
Wszystko co musisz zrobić, to stosować Rytuał dwa 
razy dziennie, każdego dnia - i cieszyć się tym, 
jak pięknie zmienia się twoja skóra.

NOWOŚĆ!

Każdy zestaw 
NovAge 

zapakowany jest 
w ELEGANCKIE 

PUDEŁKO.

  Zestaw NovAge Skinergise 
Ideal Perfection
Zestaw 5 pełnowymiarowych 
produktów: żel oczyszczający, 
krem pod oczy, serum, krem na dzień 
i krem na noc. 

42723   420,50

249,00 

  33984 Żel oczyszczający NovAge Supreme 150 ml 439,33/l 65,90   34515 Krem pod oczy NovAge 
Skinergise Ideal Perfection 15 ml 4660,00/l 69,90   34517 Serum NovAge Skinergise Ideal Perfection 
30 ml 3330,00/l 99,90   34511 Krem na dzień NovAge Skinergise Ideal Perfection SPF 30 50 ml 1698,00/l 
84,90   35075 Krem na noc NovAge Skinergise Ideal Perfection 50 ml 1698,00/l 84,90

Wspomagane 
przez technologię 
energetyzującą na 
bazie tauryny oraz 
ekstrakt z komórek 
macierzystych Açai.

KROK 2: 
OCZY - ODPOWIEDNIA PIELĘGNACJA

KROK 1: 
OCZYSZCZANIE - PRZYGOTOWANIE 
DO LEPSZEGO WCHŁANIANIA

KROK 3: 
INTENSYWNA PIELĘGNACJA  
- AKTYWACJA MOCY

KROK 4: 
NAWILŻANIE - ODŻYWIANIE  
I OCHRONA

Prawidłowe oczyszczanie skóry rano i wieczorem 
sprawia, że skóra jest zdrowsza, a produkty 
pielęgnacyjne lepiej się wchłaniają, zapewniając 
optymalne rezultaty.

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

Serum to potężna dawka mocy w rytuale 
pielęgnacyjnym. Płynna konsystencja serum sprawia, 
że produkt szybko i efektywnie dostarcza skórze 
nawilżające i zachowujące młodość składniki 
aktywne przed nałożeniem kremu na dzień lub na noc.

Kremy na dzień i na noc to ostatnia dawka aktywnych 
składników oraz nawilżenia. Krem na dzień pomaga 
nawilżać i chronić skórę, natomiast krem na noc 
regeneruje ją podczas snu.
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4 KROKI 
2x DZIENNIE 
KAŻDEGO 

DNIA

 

 

 

 

 

 

CO NAJMNIEJ 7x LEPSZE REZULTATY, 
DZIĘKI STOSOWANIU RYTUAŁU 
PIELĘGNACJI CERY NOVAGE 
- UDOWODNIONE KLINICZNIEΔ1

RYTUAŁ PIELĘGNACJI CERY NOVAGE 
– STWORZONY, BY CERA WYGLĄDAŁA MŁODO I ZDROWO
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Przewodnik współczesnego 
dżentelmena od Debonair

  Woda toaletowa Debonair
Odważny i porywający zapach 
dla prawdziwie współczesnego 
dżentelmena, który emanuje 
naturalnym urokiem. 75 ml 799,87/l

35673   99,90

59,99 

GŁÓWNY SKŁADNIK

Kardamon to jedna  
z najstarszych, a także 
trzecia najdroższa 
-  obok wanilii i szafranu 
- przyprawa na świecie. 
Wiele starożytnych 
cywilizacji, takich jak 
Egipcjanie, używało  
jej w perfumach czy 
kadzidłach, podczas 
gdy Wikingowie zetknęli 
się z kardamonem  
w pełnym luksusów 
Konstantynopolu. 
Zaintrygowani kupili 
jego ogromne ilości  
i sprowadzili na 
Półwysep Skandynawski, 
gdzie jest popularny 
do dziś.

NOWOŚĆ!

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

AROMATYCZNO-
DRZEWNY

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

Bądź nowoczesnym 
dżentelmenem

kardamon, cedr, 
drzewo sandałowe
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WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

KWIATOWO-OWOCOWY, 
ZIELONE AKORDY

brzoskwinia prowansalska, 
biała frezja, piżmo

  Woda toaletowa Eclat Femme 
Weekend
Radosny, kwiatowo-owocowy bukiet pełen 
subtelnej elegancji i niewymuszonego 
wdzięku. Poczuj ekscytującą świeżość 
bergamotki, soczystość czerwonej 
porzeczki i aksamitne muśnięcie 
brzoskwini. Następnie zanurz się w objęcia 
róży stulistnej i powoli odkrywaj urok białej 
frezji i świeżość zielonych nut. Rozkoszuj się 
niespiesznie drzewnym aromatem  
i zmysłową wonią piżma. 50 ml 759,80/l

31293   119,90

Riwiera Francuska to eleganckie 
kobiety, wspaniałe plaże i złociste 
promienie słońca. Wybierz się tam 
dzięki Eclat Weekend, która 
doskonale oddaje czar i blask 
Lazurowego Wybrzeża. 
Poczuj splendor, któremu warto 
dać się uwieść! 
 
Nathalie Lorson, 
Perfumerzystka Oriflame

Woda toaletowa 
Eclat Femme 

Weekend  
za jedyne  

34,99  

JEŚLI WYDAŁAŚ 69 zł  
W POPRZEDNIM 

KATALOGU  
- NUMER 13



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Upiększający spray CC HairX 
Advanced Care
150 ml 66,60/l

32908   34,90

9,99 

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.

Twoje 
potrzeby 
wskazują 
kierunek 
naszego 
rozwoju

mieć upiększone, 
chronione  
i odżywione włosy

wszystkiego w jednej 
kuracji bez konieczności 
spłukiwania

Pomaga chronić  
przed zewnętrznymi 
agresorami

Włosy wyglądają na 
bardziej lśniące

91% potwierdza*
Zapobiega puszeniu się 

89% potwierdza*

Włosy wydają się 
nawilżone

97% potwierdza*
Łatwo się rozczesują 

89% potwierdza*

Upiększający spray 
CC zawiera kompleks 
fitoskładników, które 
pomagają odżywiać  
i naprawiać włosy.

Ułóż fryzurę według potrzeb. 
Nie spłukuj.
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CHROŃ:

UPIĘKSZAJ:

ODŻYWIAJ:

CHCESZ

POTRZEBUJESZ

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 

APLIKACJI ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 

O PIELĘGNACJI 
WŁOSÓW

K ATA LO G 14/2020

MONITORING 
EKOETYCZNY

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

Twoje potrzeby są dla nas 
najważniejsze. Odkryj produkty 
zaprojektowane po to, by stały się 
ukoronowaniem twojej kolekcji 
kosmetyków do makijażu, 
pielęgnacji skóry i włosów oraz 
perfum. Na co czekasz?  
Wejdź do świata Oriflame!

*Test konsumencki

Chcesz, by twoje włosy były 
wystarczająco mocne, aby wytrzymać 
farbowanie i wysokie temperatury 
podczas stylizacji? Postaw na 
Kompleks odżywczy do włosów  
i paznokci!

WŁOSY

1.  Spryskaj 2-4 razy 
wewnętrzną część 
dłoni.

2.  Rozetrzyj w rękach, 
aby równomiernie 
rozprowadzić 
upiększający spray.

3.  Przejedź palcami 
przez osuszone tylko 
ręcznikiem lub suche 
włosy, od połowy ich 
długości aż po 
końcówki.

Pomaga chronić  
przed zewnętrznymi 
agresorami

CHROŃ:



Sunt lanisi utenti 
quam, none volor adi 
reped
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zapachu, któremu 
- co potwierdziły 
badania - nie można 
się oprzeć

swoim urokiem 
zawrócić 
w niejednej głowie

  Woda perfumowana 
Magnetista
50 ml 1599,80/l

34492   144,90

79,99 

Naukowo 
przetestowane 
i potwierdzone 

w badaniach 
neurobiologicznych 

wywoływanie emocji, 
które zwiększają siłę 

przyciągania 
mężczyzn

Nowoczesny i urzekający 
orientalno-kwiatowy zapach

CZY WIESZ, ŻE...

czarna porzeczka, akord kwiatu 
marakui, drzewo sandałowe

ORIENTALNO-KWIATOWY

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

Klinicznie 
udowodnione działanie 

przyciągające uwagę 2 na 3 
mężczyzn biorących udział  

w badaniu*
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ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ 

WIĘCEJ 
O PRZYCIĄGANIU 

MĘSKICH SPOJRZEŃ

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

POTRZEBUJESZ
CHCESZ

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU
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Nuty jabłka, czarnej 
porzeczki i bergamotki 
wyzwalają uczucie 
radości i przepełniają 
energią

Nuty lodu, soli i dębu 
przepełniają serce wiarą 
w męską siłę

DLA NIEGO DLA NIEJ

ORIENTALNY Z NUTĄ 
PAPROCI

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

akord lodu, szałwia,  
drewno dębowe

ORIENTALNO-
PAPROCIOWY

niedojrzały grejpfrut, 
liść laurowy, irys

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

  Woda perfumowana Possess The Secret
Wyrafinowany i uwodzicielski zapach z unikalnym 
akordem złotego jabłka pozwoli ci poczuć się kobietą 
wyjątkową i niezapomnianą. 50 ml 1499,80/l

33955   144,90

74,99 

  Woda perfumowana 
Possess The Secret Man
Pełna mocy i bardzo męska kompozycja, orzeźwiająca 
wyjątkowo świeżymi nutami akrodu lodu, pozwoli ci 
poczuć się silnym i niezapomnianym. 75 ml 999,87/l

33650   144,90

74,99 

zmysłowego duetu 
zapachów dla niej 
i dla niego

przyciągnąć uwagę 
wszystkich wokół

Legendarny Thor jest 
ucieleśnieniem siły, 
która stała się 
inspiracją dla naszej 
pierwszej wody 
perfumowanej  
dla mężczyzn  
- Possess The Secret.

CZY WIESZ, ŻE...

Silna i pewna siebie, 
kobieca i elegancka... 
Possess the Secret 
skrywa tajemnicę Idunn, 
nordyckiej bogini 
nieśmiertelności. Idunn 
trzyma w ręku złote 
jabłko - symbol losu 
bogów.
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WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu,  
by poznać zapach!

POTRZEBUJESZCHCESZ
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Dla uwodzicielki
Zadbaj o nastrój podczas 
nocy pełnej namiętności. 
Uwodzicielski, orientalny 
zapach, któremu nie sposób 
się oprzeć kusząco działa 
na zmysły.

  Woda perfumowana 
Love Potion
50 ml 1199,80/l

22442   119,90

59,99 

Ostry imbir pobudza zmysły. 
Czekolada wywołuje 
reakcje podobne do stanu 
zakochania. Razem oba te 
wyborne afrodyzjaki tworzą 
niezwykle intensywny eliksir.

CZY WIESZ, ŻE...

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

  Perfumowany krem do 
ciała Love Potion
250 ml 79,96/l

31779   42,90

19,99 
  Spray do ciała Love 
Potion
75 ml 213,20/l

37770   29,90

15,99 

zapachu, który możesz 
uwodzicielsko 
rozmieścić w różnych 
miejscach

czuć się kusząca 
przez cały dzień

PR
A

G
N

IE
N

IA
 I P

O
TR

ZE
BY

ORIENTALNO-WANILIOWO-
OWOCOWY

POTRZEBUJESZ
CHCESZ

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

imbir, kwiat kakaowca, 
czekolada
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*Badanie konsumenckie  
z udziałem 95 kobiet

**Testowany klinicznie  
vs. nieumalowane rzęsy

Rzęsy podkręcone 

nawet do 116%**
Wydłużenie nawet  

o 51,7%**
7,8 x większa 
objętość**

Składniki pielęgnujące 
nawilżają i odżywiają 
rzęsy*

30719
Black

30720
Black Brown

Dwustronna szczoteczka 
pozwoli ci osiągnąć efekt 

niewiarygodnie długich  
i gęstych rzęs! Krótkie włoski 

otaczają rzęsy tuszem, unoszą 
je i dodają im objętości. 

Długie – wydłużają  
i rozczesują. Sprawdź sama!

5 w 1: NIEZWYKLE 
PODKRĘCA I UNOSI ORAZ 
NADAJE WYJĄTKOWĄ 
DŁUGOŚĆ I OBJĘTOŚĆ RZĘS

mieć rzęsy, które 
sprawiają, że twojemu 
spojrzeniu nie sposób  
się oprzeć

nie zwykłego tuszu do rzęs,  
lecz maskary, która dodatkowo 
uniesie twoje rzęsy oraz nada im 
wyjątkowej długości i objętości

  Tusz do rzęs The ONE 5-w-1 
Wonderlash
8 ml 1873,75/l

 39,90

14,99 
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POTRZEBUJESZCHCESZ

CZY WIESZ, ŻE...

KROK 1 

KROK 2
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Lekka konsystencja  

100% potwierdza*

Wyjątkowy blask  

100% potwierdza

Zrób swoim ustom dobry scrub 
przed aplikacją naszej 

błyszczącej pomadki! Pozwoli 
to na gładkie, olśniewające 

wykończenie zgodne  
z najnowszymi trendami.

mieć wystrzałowe 
usta z olśniewającym, 
modnym 
wykończeniem

pomadki  
o wyjątkowym 
połysku HD

Osiem błyszczących, 
intensywnych odcieni

  Pomadka The ONE 
Power Shine HD
1,7 g 9405,88/kg

 37,90

15,99 
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Makijaż: Pomadka The ONE Power Shine 
HD 35467 Pink Lemonade.
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Piękna 
rada!

POTRZEBUJESZCHCESZ

*Test konsumencki
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Odmładza  
i nawilża

Odżywia  
i zatrzymuje 
wilgoć

Odsłania promienną cerę oraz 
chroni przed szkodliwym 
działaniem promieni UV  
i zanieczyszczeniami

  Serum rozświetlające  
do skóry z przebarwieniami 
Optimals Even Out
30 ml 733,00/l

33108   69,90

Opracowane na bazie szwedzkiej 
mieszanki naturalnych składników, 
takich jak borówka i malina moroszka, 
bogatych w witaminy C i E.

  Serum nawilżające  
Optimals Hydra
30 ml 733,00/l

33135   59,90

Serum przeciwstarzeniowe działa na 
duże pory, drobne linie i zmarszczki, 
natychmiast nawilżając skórę  
i wypełniając zmarszczki oraz 
zmniejszając widoczność porów 
skórnych 
   Serum Optimals Age Revive
30 ml 733,00/l

32477   69,90

KAŻDY ZA

21,99
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W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich  
typów cery

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich  
typów cery

doświadczyć 
wzmocnienia efektu 
twojego kremu 
do twarzy

serum stworzonego  
z myślą o twojej skórze

CZY WIESZ, ŻE...

Dodanie serum do codziennego rytuału 
pielęgnacyjnego może wiele zmienić. 
Wzmacniając właściwości nawilżające 
kremu do twarzy, serum może uczynić 
twoją skórę bardziej odporną na 
uszkodzenia, jednocześnie powodując, 
że będzie wyglądała ona promiennie  
i młodzieńczo.

35+
Dla wszystkich  
typów cery

POTRZEBUJESZ
CHCESZ

SPECJALNIE WYBRANE 
SKŁADNIKI ROŚLINNE

wykorzystujemy w szwedzkich 
mieszankach naturalnych składników 
używanych w naszej kolekcji serum. 

Razem zapewniają one twojej skórze 
dodatkowe nawilżenie i pomagają 

uzyskać naturalnie promienną,  
idealnie gładką cerę.

Chroni przed 
szkodliwymi 
czynnikami

Czasami twoja cera potrzebuje 
szczególnej pielęgnacji. 
Omega 3 upiększy ją od wewnątrz!

SKÓRA
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  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Comfort
50 ml 358,00/l

33139   17,90 

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

35994   19,90 

  Skoncentrowany krem 
odżywczy do rąk
50 ml 398,00/l

17305   19,90 

      DO

48 
GODZIN 

KONTROLI NAD 
NIEPRZYJEMNYM 

ZAPACHEM◊

Technologia ActiBoost 
zapewnia ochronę aż do  
48 godzin i wydziela 
zapach wtedy, gdy tego 
najbardziej potrzebujesz

Intensywnie nawilżająca 
formuła z masłem shea, 
olejkiem ze słodkich 
migdałów i ekstraktem 
z arniki

Kojący, głęboko 
czyszczący żel pod 
prysznic przepełniony 
nutami lawendy i drzewa 
cedrowego

mieć pod ręką trio, 
które pomoże ci  
w każdej sytuacji!
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POTRZEBUJESZ

CHCESZ

ZESTAWU 3 w 1
DEZODORANT W KULCE + ŻEL POD PRYSZNIC  

+ KREM DO RĄK

ZA JEDYNE 

19,99 
KOD ZESTAWU: 623215

◊Udowodnione klinicznie



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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Stosuj ŻEL DO TWARZY 
NOVAGE OIL 
BALANCE SOLUTION, 
by wyrównać produkcję sebum,  
a także zmniejszać pory oraz ryzyko 
ich ponownego zablokowania.

Na widoczne blizny 
potrądzikowe stosuj 

BALSAM DO CERY 
Z WYPRYSKAMI 
NOVAGE, by ukoić skórę  
i zapobiec pojawianiu się 
nowych wyprysków.

Profesjonalne rozwiązanie problemów 
skóry skłonnej do wyprysków  

u osób dorosłych

EFEKTY:

•  Wygładza i upiększa  
skórę

•  Poprawia koloryt skóry

•  Natychmiastowy 
efekt matujący

•  Zapewnia uczucie świeżości

•  Działa na niedoskonałości, wypryski, 
powiększone pory, zaczerwienienia  
i widoczność blizn

•  Znacząco redukuje widoczność blizn 
potrądzikowych

•  Formuła nie zatyka porów  
- udowodnione kinicznie

•  Bez uczucia tłustej warstwy na skórze

EFEKTY:

  Żel do twarzy NovAge Oil Balance Solution
Lekka formuła o udowodnionym klinicznie, natychmiastowym działaniu 
absorbującym nadmiar sebum oraz redukującym jego ilość z czasem.  
Z technologią kontolującą sebum i technologią mikrogąbki, pomaga zachować 
równowagę skóry, odblokowuje pory i zapewnia piękne, matowe wykończenie. 
15 ml 2666,00/l

34508   69,90   39,99 

  Balsam do cery z wypryskami NovAge Breakout-Defence
Lekki balsam, które skutecznie działa na zatkane pory, wypryski i blizny potrądzikowe. Zawiera 
silny składnik łagodząco-regenerujący wąkrotę (Cica), który wspomaga odnowę skóry i syntezę 
kolagenu oraz kojący olej tamanu o właściwościach regenerujących. Oczyszcza cerę, wyrównuje 
jej koloryt i nadaje promienność. 30 ml 1666,33/l

45252   89,90   49,99 

 

 

PRODUKTY PREMIUM, 
NIEWIARYGODNE 
OSZCZĘDNOŚCI!

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

31773   630,50   379,00 

70% BARDZIEJ 
SPRĘŻYSTA SKÓRA JUŻ 
PO 12 TYGODNIACH*

  Krem liftingujący pod oczy NovAge Ultimate Lift
15 ml 3666,00/l

31542   79,90

54,99 

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

31774   630,50   379,00 

  Korygujący krem na dzień NovAge Time Restore SPF 15
50 ml 2199,80/l

32627   154,90

109,99 

Każdy zestaw 
NovAge 

zapakowany jest 
W ELEGANCKIE 

PUDEŁKO.
Każdy zestaw 

NovAge 
zapakowany jest 
W ELEGANCKIE 

PUDEŁKO.

94% KOBIET  
O DOJRZAŁEJ SKÓRZE 

POTWIERDZIŁO POPRAWĘ 
ELASTYCZNOŚCI 

I ODŻYWIENIA CERY*1

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

*Testy kliniczne przy zastosowaniu serum, kremu na dzień i kremu na noc

NOWOŚĆ!
  Zestaw NovAge Skinergise Ideal Perfection
Zestaw 5 pełnowymiarowych produktów: żel oczyszczający, 
krem pod oczy, serum, krem na dzień i krem na noc. 

42723   420,50

249,00 

NAŁADUJ 
SWOJĄ SKÓRĘ ENERGIĄ 
natychmiast i na długo!

50+
Rekomendowane dla wieku

40+
Rekomendowane dla wieku

NATYCHMIAST: NATYCHMIAST:

Z CZASEM: Z CZASEM:

EFEKTY: EFEKTY:

Wygładza i zmiękcza, dzięki czemu spojrzenie 
nabiera świeżości.

Ujędrnia i przywraca elastyczność skórze wokół 
oczu sprawiając, że ich kontur 
się poprawia, zmarszczki są mniej widoczne, 
a spojrzenie odzyskuje młodzieńczy blask.

Intensywnie nawilża dojrzałą 
skórę dzięki zawartości kwasu 
hialuronowego.

Skóra staje się gładsza i gęstsza 
dzięki technologii GenisteinSOY 
i ekstraktowi z roślinnych 
komórek macierzystych babki 
lancetowatej.
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ZOBACZ STRONY 2-5, 
by dowiedzieć się więcej!

  32629 Krem do okolic oczu i ust NovAge Time Restore 15 ml 
5326,67/l 79,90   33984 Żel oczyszczający NovAge Supreme 150 ml 
439,33/l 65,90   32630 Serum regenerujące NovAge Time Restore 
30 ml 5330,00/l 159,90   32628 Regenerujący krem na noc NovAge 
Time Restore 50 ml 3098,00/l 154,90

 

 

 

 

 

 

 

 

  31541 Krem liftingujący i modelujący kontur twarzy na noc 
NovAge Ultimate Lift Overnight 50 ml 3098,00/l 154,90   31543 
Serum liftingujące NovAge Ultimate Lift 30 ml 5330,00/l 159,90  

 33984 Żel oczyszczający NovAge Supreme 150 ml 439,33/l 65,90 

  31540 Krem liftingujący na dzień NovAge Ultimate Lift SPF 15 
50 ml 3098,00/l 154,90
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Każdy zestaw 
NovAge 

zapakowany jest  
W ELEGANCKIE 

PUDEŁKO.

Każdy zestaw 
NovAge 

zapakowany jest  
W ELEGANCKIE 

PUDEŁKO.

ZMNIEJSZA 
PRZEBARWIENIA NAWET 

O 50%∆1 – UDOWODNIONE 
KLINICZNIE

∆1Testy kliniczne z użyciem kremu na dzień oraz esencji
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BŁYSKAWICZNA 
REDUKCJA ZMARSZCZEK 

AŻ DO 49%∆1

∆1Klinicznie udowodniony, natychmiastowy pomiar wielkości 
zmarszczek, przy używaniu kosmetyków zestawu NovAge 

Ecollagen Wrinkle Power.

  Zestaw NovAge Bright Sublime
Zestaw kosmetyków, które zmniejszają przebarwienia, rozjaśniają cerę  
i wyrównują jej koloryt oraz wygładzają zmarszczki. Udoskonalają skórę  
i sprawiają, że jest bardziej świetlista. Z technologią Multi-Bright.  
W zestawie: żel oczyszczający, krem pod oczy, esencja oraz krem na dzień 
i na noc. 5 pełnowymiarowych produktów. 65,80/szt.

31775   539,50   329,00 

  Zestaw Ecollagen Wrinkle Power
Pełna pielęgnacja skóry, która błyskawicznie wypełnia i wygładza zmarszczki, 
koryguje je z czasem i pomaga spowolnić starzenie się skóry. Produkty oparte 
na opatentowanej technologii Tri-Peptide, kwasie hialuronowym i ekstrakcie 
z roślinnych komórek macierzystych. Przebadane w testach klinicznych, 
konsumenckich i dermatologicznych. Zestaw 5 pełnowymiarowych 
produktów: żel oczyszczający, krem pod oczy, serum,  
krem na dzień i krem na noc. 59,80/szt.

31786   498,50   299,00 

30+
Rekomendowane dla wieku

W KAŻDYM WIEKU

Rekomendowane dla wieku

  Rozjaśniający krem pod oczy 
NovAge Bright Sublime
15 ml 3666,00/l

32804   78,90

54,99 

  Serum NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
30 ml 2999,67/l

33980   124,90

89,99 

Szybko się wchłania oraz zapewnia 
skórze gładkość i uczucie świeżości.

Widocznie rozjaśnia okolice oczu, 
zmniejsza obrzęki i cienie oraz 
wygładza zmarszczki. Wygładza  
i odświeża skórę.

Kwas hialuronowy o niskiej masie 
cząsteczkowej nawilża skórę, dzięki 
czemu jest ona wyjątkowo gładka  
i promienna.

Opatentowana technologia Tri-Peptide 
pomaga redukować zmarszczki, 
zwiększając produkcję kolagenu  
w skórze.

EFEKTY:EFEKTY:

NATYCHMIAST: NATYCHMIAST:

Z CZASEM: Z CZASEM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  32805 Rozjaśniająca esencja NovAge Bright Sublime 30 ml 
139,90   32658 Krem rozjaśniający na noc NovAge Bright 
Sublime 50 ml 119,90   33984 Żel oczyszczający NovAge 
Supreme 150 ml 65,90   32803 Krem rozjaśniający na dzień 
NovAge Bright Sublime SPF 20 50 ml 119,90

  33979 Krem pod oczy NovAge Ecollagen Wrinkle Power 15 ml 
72,90   33982 Krem na noc NovAge Ecollagen Wrinkle Power 
50 ml 109,90   33984 Żel oczyszczający NovAge Supreme 150 ml 
65,90   33981 Krem na dzień NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power SPF 30 50 ml 109,90
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Nie marnuj swoich drogich produktów do pielęgnacji skóry i wybierz 
z pudełka odpowiednią ilość ulubionego kremu za pomocą 
profesjonalnej szpatułki.

Natychmiast ożyw swoje oczy za pomocą aplikatora 
kremów pod oczy z opcją delikatnego masażu  
i efektem chłodzącym, zaprojektowanego, 
by stymulować przepływ krwi oraz redukować 
występowanie worków i cieni pod oczami.

NARZĘDZIA
DO ZMIANY TWOJEJ RUTYNY PIELĘGNACJI SKÓRY

  Szpatułka do kremu SkinPro
Mała silikonowa szpatułka, dzięki której zawsze wybierzesz odpowiednią 
ilość swojego ulubionego kremu. Efektywny sposób, byś nigdy nie marnowała 
drogich produktów do pielęgnacji skóry. Koniec z brudnymi palcami!  
Do wszystkich typów skóry.  

45277   24,90   15,99 

  Aplikator kremów pod oczy SkinPro
Chłodzący aplikator kremów pod oczy zapewnia delikatny  
i odświeżający sposób aplikacji kremu na wrażliwe okolice 
oczu, jednocześnie stymulując przepływ krwi i zmniejszając 
występowanie worków i cieni pod zmęczonymi oczami.  

45279   32,90   19,99 
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DOŚWIADCZ 
SPA 

w swoim 
domu!

NOWOŚĆ!

Marzy ci się zabieg na twarz bez 
bałaganu i niepotrzebnego stresu? Użyj 
silikonowej szpatułki, aby równomiernie 
nałożyć maseczkę na twarz bez 
konieczności brudzenia palców.

  Pędzel do kremów SkinPro
Elegancki i miękki pędzel do twarzy ze strategicznym 
zakrzywieniem, które zapewnia delikatne 
i równomierne nałożenie kremu nawilżającego na 
całej powierzchni. Do wszystkich typów skóry.  

45275   32,90   19,99 

  Szpatułka do maseczek SkinPro
Silikonowa szpatułka zaprojektowana, by zapewnić ci nie tylko 
czyste ręce, ale także równomierną aplikację maseczek  
i kremów na twarz. Bez niepotrzebnego bałaganu.  
Do wszystkich typów skóry.  

45276   27,90   17,99 

SZPATUŁKA DO 
MASECZEK

PĘDZEL DO 
KREMÓW

APLIKATOR KREMÓW  
POD OCZY

SZPATUŁKA 
DO KREMU

Pożegnaj suche miejsca na swojej twarzy! 
Strategicznie zakrzywiony pędzelek zapewnia 
równomierną, efektywną aplikację na całej 
powierzchni. Poczuj wyjątkowe nawilżenie 
i świeżość!

 

 

 

 



34 35

  Rewitalizująca maseczka do 
twarzy NovAge
15 ml 1332,67/l

33973   29,90

19,99 

  Odżywcza maseczka do twarzy 
NovAge
25 ml 799,60/l

35078   29,90

19,99 

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

33434   99,90 

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

33490   99,90 

  Esencja tonizująca 
NovAge
150 ml 332,67/l

33987   49,90 

BEZZAPACHOWA, 
ŻELOWA FORMUŁA 
INNOWACYJNY 

PREPARAT, 
który delikatnie oczyszcza i nawilża, 
jednocześnie kojąc i odświeżając 

skórę okolic oczu. 

TESTOWANY OKULISTYCZNIE, 
BEZZAPACHOWY I ODPOWIEDNI 
NAWET DLA OSÓB NOSZĄCYCH 

SOCZEWKI KONTAKTOWE.

PROWITAMINA B5 
wnika w łodygę włosa, 

odżywiając i wzmacniając 
rzęsy, a także koi i nawilża 

delikatną skórę okolic oczu.

  Kojący żel do demakijażu oczu NovAge
Zaawansowany preparat do demakijażu oczu 
o formule żelu. Efektywnie lecz łagodnie usuwa 
makijaż i inne zanieczyszczenia oraz pomaga 
wzmacniać rzęsy. Zawiera prowitaminę B5, 
Bezzapachowy. 150 ml 133,27/l

32664   39,90

19,99 

WŁAŚCIWY 
SPOSÓB 

OCZYSZCZANIA 
SKÓRY OKOLIC 

OCZU:
 zastosuj Kojący żel do 
demakijażu oczu przed 

kosmetykiem oczyszczającym 
twarz, by rozpuścić brud lub 
makijaż bez podrażniania 

delikatnej skóry wokół oczu. 
Im skuteczniej usuwasz 

zanieczyszczenia, tym lepiej 
wchłania się krem.

W KAŻDYM WIEKU

Rekomendowane dla wieku

Rewitalizująca maseczka 

Z KWASEM HIALURONOWYM 
WITAMINAMI C + E 

WITAMINĄ B3

Odżywcza maseczka  
Z EKSTRAKTEM  

Z ROŚLINNYCH KOMÓREK 
MACIERZYSTYCH  

I NAWILŻAJĄCĄ WITAMINĄ B3

Wykonany z naturalnych włókien drzewnych, 
ultracienki, oddychający materiał maseczek 

NovAge tworzy delikatną niczym druga skóra 
warstwę wilgoci, która pozwala aktywnym 

składnikom dotrzeć do każdego miejsca twarzy.

NAWILŻAJ, 
REGENRUJ, CHROŃ

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

32631   149,90 

Bezlitosny dla 
makijażu oczu, pełen 
troski o skórę i rzęsy

  35074 Wygładzająca maseczka do twarzy NovAge 25 ml 1196,00/l 
29,90   35077 Wzmacniająca maseczka do twarzy NovAge 25 ml 
1196,00/l 29,90
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  Krem redukujący 
zaczerwienienia NovAge 
Anti-Redness Solution
30 ml 2663,33/l

33975   79,90 

  Odnawiający peeling 
NovAge
100 ml 499,00/l

33988   49,90 

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

34143   79,90 

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

35073   39,90 

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

35076   79,90 

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

45253   59,90 

 

 

 

 

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

38828   59,90 

JAK TO DZIAŁA?
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GŁADSZA I JĘDRNIEJSZA 
SKÓRA - NAWET  

W CZASIE MENOPAUZY 

  Krem na dzień Time Reversing Intense 
SkinGenistII™ SPF 15
Oczyszczony i skondensowany składnik GenisteinSOY 
oddziałuje na znajdujące się w skórze Geny Piękna™  
i pomaga skórze zachować jędrny, elastyczny wygląd, pełen 
młodzieńczej witalności. Unikalny kompleks Amino+ 
pomaga modelować owal twarzy oraz wyraźnie redukuje 
zmarszczki. 50 ml 1399,80/l

24185   99,90

69,99 

55+ Do cery bardzo 
dojrzałej

• Skóra jest BARDZIEJ JĘDRNA  
I ELASTYCZNA 

• Struktura skóry JEST GĘSTSZA 
• ZMNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ 

zmarszczek i linii mimicznych

WYCIĄG Z CZARNEGO IRYSA
Po ośmiu latach badań nasi naukowcy 

odkryli przeciwstarzeniowe właściwości 
czarnego irysa i wykorzystali je, tworząc 
ekskluzywny kompleks, który wzmacnia 
procesy ujędrniające skóry, zatrzymuje 

proces starzenia i sprawia, że cera 
zachowuje młodzieńczy wygląd  

i elastyczność.

UJĘDRNIONA I NAPIĘTA 
SKÓRA WOKÓŁ OCZU

  Ujędrniający krem pod oczy Royal Velvet
Nowa formuła, która napina i ujędrnia skórę wokół 
oczu oraz zmniejsza ciemne obwódki i opuchnięcia 
pod oczami. 15 ml 1332,67/l

22815   44,90

19,99 
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  Przeciwstarzeniowy 
krem Diamond Cellular
50 ml 2598,00/l

13659   129,90 

  Krem odżywczy na noc 
Diamond Cellular
Intensywna kuracja wspomaga regenerację 
skóry i nadaje jej promienny wygląd. 
Stosuj codziennie, na noc. 30 ml 2666,33/l

18437   129,90

79,99 

  Płyn micelarny 
Diamond Cellular
Luksusowy preparat 
oczyszczający, tonik i płyn do 
demakijażu w jednym! Oczyszcza 
skórę bez korzystania z wody. 
200 ml 199,95/l

21339   59,90

39,99 

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

22419   59,90 

KOMPLEKSOWA 
SERIA 

PRZECIWSTARZENIOWA

KOMPLEKS  
DIAMOND ELIXIR 

rozświetla skórę oraz poprawia 
jej elastyczność, powierzchnię, 

koloryt i ogólny wygląd.

Z unikatowym 
pudrem 

z prawdziwych 
diamentów

 
 

Dla wszystkich 
typów cery40+ Dla wszystkich  

typów cery40+

 

 

 

 

 

 

  22424 Ujędrniający krem na dzień Royal Velvet 
z filtrem SPF 15 50 ml 1398,00/l 69,90   22814 
Odbudowujący krem na noc Royal Velvet 50 ml 
1398,00/l 69,90

1. Nałóż niewielką odrobinę kremu na skórę 
po zewnętrznej stronie oczu. 

2. Delikatnie rozsmaruj go do środka  
w kierunku nosa 

3. Stosuj codziennie po oczyszczeniu,  
aby skóra w okolicy oczu znów była  

jędrna i elastyczna.

GŁÓWNY SKŁADNIK

GŁÓWNY SKŁADNIK

SPOSÓB UŻYCIA
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była perfekcyjnie czysta?

Oczyszcza i 
redukuje 
nieestetyczny 
połysk.

Oczyszcza zaskórniki 
- wyciąga brud i sebum.

Naturalna gąbka 
przeznaczona do 

szybkiego i delikatnego 
demakijażu oraz 

głębokiego 
oczyszczania.

  Żel do mycia twarzy 
Pure Skin
150 ml 133,27/l

32646   29,90

19,99 

  Oczyszczająca maseczka 
Pure Skin
50 ml 259,80/l

32650   19,90

12,99 

  Gąbka
Wymiary: ok. 70 x 10 mm 

8617   6,90

4,99 

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

20574   10,90

7,99 
  32648 Tonik Pure Skin 150 ml 199,33/l 29,90   32647 Żel peelingujący do mycia twarzy Pure 
Skin 150 ml 199,33/l 29,90   37570 Maseczka do twarzy 2 w 1 Pure Skin Dual Action 2 x 6 ml. 
825,00/l 9,90   32649 Lekki balsam matujący Pure Skin 50 ml 598,00/l 29,90   34872 Maseczka 
z węglem aktywnym Pure Skin 50 ml 398,00/l 19,90   32652 Krem peelingujący i oczyszczająca 
maseczka Pure Skin 2 x 6 ml 825,00/l 9,90   32651 Żel wysuszający wypryski Pure Skin SOS 6 ml 
4983,33/l 29,90

 

TESTO
W

A
N

E  DERMATO
LO

G
IC

ZNIE

 
 

 

 

 

 

 

Przytrzymuje 
włosy gdy myjesz twarz 
lub nakładasz maseczkę

Ułatw sobie 
pielęgnację 
swojej skóry Zapewnia 

uczucie 
nawilżonych, 

miękkich 
i gładkich ust

 

BEZ 
GMO

Lekka, nietłusta konsystencja

W KAŻDYM WIEKU Dla wszystkich 
typów cery

 

Prosty sposób 
na piękną skórę

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

35766   14,90

7,99 

  Krem do twarzy Essentials
75 ml 133,20/l

42027   19,90

9,99 

Potrójne działanie: 
nawilża, odżywia i chroni

Wierzymy, że proste rzeczy mogą mieć ogromny wpływ na twoją 
skórę. Właśnie dlatego stworzyliśmy kolekcję Essentials  

- stanowiącej podstawę codziennej pielęgnacji, dzięki której 
twoja skóra będzie wyglądać świetnie, a ty będziesz czuć się 

znakomicie każdego dnia.

 

 

 

WITAMINA 

E
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  Krem na dzień do skóry 
z przebarwieniami Optimals  
Even Out SPF 20
Nawilżający krem na dzień, który odkrywa naturalnie 
promienną, jednolitą cerę. Redukuje widoczność 
przebarwień i pomaga zmniejszyć hiperpigmentację. 
Formuła ze szwedzką mieszanką naturalnych 
składników, kompleksem LumiLight, filtrem SPF 20 
oraz przeciwdziałającym zanieczyszczeniom 
składnikiem aktywnym. Do każdego rodzaju skóry. 
50 ml 599,80/l

32479   59,90

  Krem na noc do skóry z przebarwieniami 
Optimals Even Out
Odżywczy krem na noc, który redukuje widoczność 
przebarwień oraz sprawia, że cera staje się bardziej 
promienna, a jej koloryt wyrównany. Formuła ze 
szwedzką mieszanką naturalnych składników oraz 
kompleksem LumiLight. Do każdego typu cery. 
50 ml 1198,00/l

32480   59,90 

8 na 10 
kobiet potwierdza redukcję 
widoczności przebarwień*

*  Potwierdzone przez kobiety biorące udział w testach konsumenckich  
z użyciem kremu na dzień, kremu na noc oraz serum z linii Optimals  
Even Out

Doskonałe z natury i precyzyjnie 
ulepszone przez naukowców  

z Oriflame skuteczne formuły serii 
Even Out - ze szwedzkimi 
mieszankami składników  

i rozświetlającym skórę kompleksem 
LumiLight - skutecznie redukują 

widoczność ciemnych plam.

KUP  
KREM NA DZIEŃ  

ZA JEDYNE 

29,99

KUP 
KREM NA DZIEŃ +  
KREM NA NOC +  
KREM-BOOSTER 

ZA JEDYNE 

49,99 
KOD ZESTAWU: 623217

KUP 
KREM NA DZIEŃ + 

KREM NA NOC 
ZA JEDYNE  

39,99 
KOD ZESTAWU: 623216

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich 
typów cery
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  Oczyszczający krem-booster Optimals
Łatwy w użyciu krem-booster do skóry, która 
wymaga oczyszczenia. Wysoce skoncentrowana 
formuła z mieszanką naturalnych szwedzkich 
składników pomaga oczyścić i udoskonalić cerę. 
Przeznaczony do dodawania do ulubionego kremu, 
natychmiast wypełnia skórę i zapewnia jej zdrowy 
wygląd. Odpowiedni do każdego typu cery. 
15 ml 3326,67/l

35418   49,90 

STOSUJ PRODUKT 
TYLKO PO 

WYMIESZANIU GO 
Z KREMEM!

PAMIĘTAJ!

JAK STOSOWAĆ:  Natychmiastowo 
odświeżona, 

idealnie gładka 
skóra

Pomaga oczyścić skórę i poprawić 
cerę, by uzyskać zregenerowaną, 

zdrowo wyglądającą skórę.

Nałóż niewielką ilość 
kremu do twarzy na 

wnętrze dłoni. Dodaj 1-2 
krople boostera i mieszaj 

do uzyskania gładkiej 
konsystencji. Nałóż 

mieszankę na twarz. 

Redukuje 
przebarwienia  
i odżywia skórę nocą

Zmniejsza widoczność 
ciemnych plam i chroni 
skórę przed agresorami 
zewnętrznymi.
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  Krem na dzień Optimals Hydra Care 
do cery suchej i wrażliwej
50 ml 599,80/l

32468   44,90

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

35441   39,90

24,99 

9 na 10 kobiet potwierdza*  
Koi suchą, wrażliwą skórę oraz 

zapewnia jej komfort

9 na 10 kobiet potwierdza* 
Intensywnie nawilża skórę

*Test konsumencki 
• Natychmiastowe uczucie 

nawilżenia skóry - 10 na 10 osób 
potwierdza*1

• Skóra wygląda na bardziej 
świetlistą i promienną - 9 na 10 

osób potwierdza*1

*1Test konsumencki 

DO CERY SUCHEJ/WRAŻLIWEJ

DLA WSZYSTKICH TYPÓW CERY

SPF 30 
ORAZ AKTYWNY 

SKŁADNIK 
CHRONIĄCY PRZED 

ZANIECZYSZCZENIAMI

Każdy tonik, żel lub mleczko oczyszczające za jedyne
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  Waciki 
kosmetyczne
Waciki z bawełny 100% 
dla delikatnego 
oczyszczania  
i tonizowania skóry.  
40 sztuk. 

17964   9,90

6,99 

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

29043   29,90   19,99 
  Pojemnik 
kosmetyczny
Sposób na porządek 
w toaletce! Dzięki 
pojemnikowi waciki  
i patyczki kosmetyczne będą 
zawsze na swoim miejscu. 
Wymiary: 8,7 x 7,65 cm 

9522   24,90

12,99 

  35408 Tonik Optimals Hydra Radiance do cery normalnej i mieszanej 150 ml 133,27/l 32,90 

  35685 Tonik Optimals Age Revive 150 ml 133,27/l 32,90   35684 Mleczko oczyszczające 
Optimals Age Revive do twarzy i oczu 150 ml 133,27/l 32,90

19,99

  Ujędrniający balsam  
do ciała Optimals  
z peptydami roślinnymi
250 ml 159,60/l

31314   39,90 
  Antycellulitowy żel do 
ciała Optimals z kofeiną  
i ekstraktem z liści lotosu
150 ml 332,67/l

31317   49,90 

  Żel do brzucha i biustu 
Optimals Body
125 ml 319,20/l

31983   39,90 

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

32462   44,90 

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

32463   44,90 

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

32464   39,90 

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

32469   44,90 

24 H 
nawilżenia°  

 

     

 

 

 

NIEZBĘDNY 
POMOCNIK 

KAŻDEJ KOBIETY!

Składany 
uchwyt, 
na którym 
możesz lusterko 
powiesić lub 
postawić

Dwustronne: 
normalne 
i trzykrotnie 
powiększające

Przechowuj je  
w higienicznym pojemniku

Płatki 
kosmetyczne 
idealne do aplikacji 
mleczka i toniku

Chroń swoją skórę 
przed promieniami UV  
i zanieczyszczeniami

40 
PŁATKÓW 

KOSMETYCZNYCH

°Test kliniczny
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Redukuje 
widoczność 
wyprysków

Stosuj bezpośrednio na 
wypryski, gdy tylko się 

pojawią lub w razie potrzeby. 
Omijaj okolice oczu.
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Żegnajcie, wypryski!

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

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

  Odświeżająca maseczka i scrub 2 w 1 
Love Nature z organicznym aloesem 
i wodą kokosową
75 ml 199,87/l

34822   24,90

14,99 

  Odświeżający żel pod oczy 
Love Nature z organicznym aloesem 
i wodą kokosową
15 ml 999,33/l

35590   24,90

14,99 

  34860 Kojąca maseczka 
Love Nature z organicznym 
owsem i jagodami goji 
75 ml 24,90   34858 
Kojący płyn micelarny 
Love Nature z organicznym 
owsem i jagodami goji 
150 ml 27,90   34862 
Odżywczy krem do 
twarzy Love Nature 
z organicznym owsem 
i jagodami goji 50 ml 29,90

W każdym 
wieku

CERA SUCHA

W każdym 
wieku

DO CERY NORMALNEJ

 

 

 

  34819 Krem 
oczyszczający Love 
Nature z organicznym 
aloesem i wodą kokosową 
125 ml 27,90   34820 
Odświeżający tonik Love 
Nature z organicznym 
aloesem i wodą kokosową 
150 ml 27,90   34821 
Nawilżający krem do 
twarzy Love Nature 
z organicznym aloesem 
i wodą kokosową 50 ml 
29,90

  Żel oczyszczający do twarzy 
z organiczną morelą 
i pomarańczą
125 ml 127,92/l

35910   27,90

15,99 

W KAŻDYM WIEKU

Dla wszystkich typów cery

Witaj, 
szczęśliwsza 
skóro! DO CERY TŁUSTEJW każdym wieku

  Sztyft korygujący Love Nature 
z organicznym drzewem herbacianym 
i limonką
Zwalcza wypryski i zmniejsza ich widoczność. 
Zawiera organiczny, antybakteryjny olejek 
eteryczny z drzewa herbacianego i limonkę. 
Pomaga uzyskać efekt nieskazitelnej cery oraz 
neutralizuje zaczerwienienia. Jedwabista 
formuła o pięknym, kwiatowo-cytrusowym 
zapachu. Nie zawiera parabenów. Testowany 
dermatologicznie. Idealny do skóry tłustej. 
4,5 g 2886,67/kg

34855   27,90

12,99 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

GŁÓWNY SKŁADNIK

  34845 Matujący balsam Love Nature 
z organicznym drzewem herbacianym i limonką 
50 ml 29,90   35576 Oczyszczająca maseczka 
i scrub 2 w 1 Love Nature z organicznym 
drzewem herbacianym i limonką 75 ml 24,90  

 34841 Oczyszczający żel Love Nature 
z organicznym drzewem herbacianym i limonką 
125 ml 27,90   34843 Oczyszczający tonik 
Love Nature z organicznym drzewem 
herbacianym i limonką 150 ml 27,90

  Rozświetlający żel do 
twarzy z organiczną morelą 
i pomarańczą
50 ml 359,80/l

35911   29,90

17,99 

  Rozświetlający tonik 
z organiczną morelą 
i pomarańczą
150 ml 106,60/l

35912   27,90

15,99 
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USTA 
Stosuj krem na usta, by je 
nawilżyć i odżywić, a także 
zapobiec ich łuszczeniu się.

SKÓRKI 
Wmasuj w suche, 
popękane skórki, by je 
zmiękczyć i wygładzić.

ŁOKCIE 
Użyj kremu na skórę łokci, 
by nie pozwolić na jej 
przesuszenie i pękanie.

STOPY 
Wmasuj krem w suche, 
szorstkie miejsca stóp, 
by je zmiękczyć.
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  Krem uniwersalny Tender Care 
z organicznym olejkiem z pestek granatu
Kultowy, uniwersalny krem z witaminą E 
i naturalnym woskiem pszczelim, wzbogacony 
w organiczny olejek z pestek granatu. Chroni 
oraz nawilża i koi skórę. Ma świeży zapach 
owoców granatu. 15 ml 666,00/l

34042   25,90
  Krem uniwersalny Tender Care
Wielofunkcyjny balsam z naturalnym woskiem pszczelim 
i witaminą E. Idealny do stosowania na suchą, ściągniętą skórę. 
Delikatnie nawilża, odżywia, koi i chroni, a także cudownie 
zmiękcza i wygładza skórę. 15 ml 666,00/l

1276   25,90

KLASYCZNY 
Oryginalna formuła z odżywczym 

WOSKIEM PSZCZELIM skutecznie koi i chroni.

GRANAT 
Organiczny OLEJEK Z PESTEK GRANATU 

pomaga koić, chronić i intensywnie 
nawilżać suchą skórę.

 

 

KAŻDY BALSAM 
TENDER CARE 

ZA

Kojący dotyk 
natury

9,99



RIGOROUS
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STRICT EUROPEAN
STANDARDS
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Procyjanidyna B2 zwiększa 
liczbę i objętość włosów

Żelazo pomaga ograniczyć 
wypadanie włosów   
i zwiększyć wytrzymałość 
włosów oraz paznokci

Cynk pomaga utrzymać 
paznokcie w doskonałej 
formie

Selen pomaga  
w utrzymaniu lśniących, 
zdrowych włosów

L-lizyna i L-cysteina pomagają  leczyć 
uszkodzone włosy i paznokcie,  
budując bloki keratyny

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

29706   89,90

64,99

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

Odbuduj włosy i paznokcie od środka!
Masz dość wypadania włosów i łamania się paznokci? 
Wszystkie te problemy mogą oznaczać, że twojemu ciału 
brakuje niezbędnych składników odżywczych. Uzupełnij  
je dzięki kompleksowi odżywczemu do włosów i paznokci  
i przywróć im ich pierwotny blask. Czas by były znów 
w swej życiowej formie!

2 małe tabletki, nieskończone korzyści:
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  Omega 3
60 kapsułek. 41,6 g. 1442,76/kg

29705   79,90

59,99

Ocean korzyści:

Niezbędne kwasy tłuszczowe 
EPA i DHA wspierają 
prawidłowe funkcjonowanie 
serca*

DHA przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania mózgu 
oraz wzroku**

Kwasy Omega 3 przyczyniają 
się do zapobiegania 
chorobom serca i udarom

Niezbędny kwas tłuszczowy 
EPA pomaga ograniczyć 
przewlekłe stany zapalne

Farmaceutyczny olej rybny 
jest bezpiecznym, czystym 
i bogatym źródłem 
niezbędnych kwasów 
tłuszczowych

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

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

Zażywaj 2 kapsułki dziennie podczas posiłku. 
Do codziennego spożycia.

Zanurz się po zdrowie
Jesz ryby dwa razy w tygodniu? Pewnie nie, tak jak reszta z nas. Oznacza to, że w twoim ciele 
może brakować niezbędnych kwasów tłuszczowych, które są kluczowe dla prawidłowego 
funkcjonowania twojego serca, mózgu i wzroku. Uzupełnij te braki dzięki Omega 3 od 
Oriflame i popraw swoje samopoczucie!
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  Zupa pomidorowa z bazylią 
Natural Balance
21 porcji. 420 g. 335,48/kg

29694   140,90 

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

29695   140,90 

  Koktajl proteinowy
378 g. 372,75/kg

36169   140,90 *O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

Wznieś swoje przekąski na wyższy poziom!
Każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje przekąski, ale zwykle kończy się na niezdrowych 
posiłkach, które często dają nam tylko chwilowy przypływ energii i nie do końca pomagają 
schudnąć. Nasze rozwiązanie? Poznaj zupy Natural Balance - szybką przekąskę, która zaspokoi 
wszystkie podniebienia, dzięki której jednocześnie zadbasz o swoje zdrowie i szczupłą sylwetkę.

O wiele więcej niż zwykła zupa:

Zdrowa, niskotłuszczowa 
przekąska wspomaga 
kontrolę wagi

Źródło niezbędnych 
aminokwasów, które pomagają 
w regeneracji komórek

Bogata w błonnik zapewnia 
przypływ energii na dłużej

Białko sojowe pomaga obniżyć 
poziom cholesterolu

Idealny dla wegetarian i wegan 
dzięki składnikom roślinnym

Wymieszaj jedną miarkę (20 g) Zupy 
Natural Balance ze 150-200 ml gorącej  
wody, do uzyskania gładkiej konsystencji. 
Możesz również wymieszać proszek  
z zimną wodą i zagotować.

Zamień swoje jedzenie w posiłki nie z tej ziemi!
Starasz się, by twoja dieta była zrównoważona, ale wciąż brakuje ci składników 
odżywczych? Wzbogać ją o białko i błonnik dzięki naszemu bezsmakowemu 
koktajlowi proteinowemu, który możesz dodać do praktycznie każdego posiłku!

Zdrowy dodatek do twojej diety:

3 źródła białka na dłużej 
zapewniające uczucie sytości

3 źródła błonnika dla lepszego 
trawienia

Niezbędne aminokwasy pomagające 
w prawidłowym funkcjonowaniu 
organizmu

Neutralny smak oznacza, że   możesz 
dodać go do dowolnego posiłku 
lub napoju

Idealny zarówno dla dorosłych, 
jak i dzieci w wieku od 4 lat◊

◊W razie potrzeby zmniejsz wielkość porcji.

Dodaj jedną miarkę (18 g) koktajlu proteinowego  
do posiłku lub napoju i dobrze wymieszaj.

Co czwarte opakowanie zupy Natural Balance 
lub koktajlu proteinowego 

za 1 zł*!
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Czy wiesz, że... 
Co czwarte opakowanie WellnessKids  
lub WellnessPack lub koktajlu za 

1 zł!*

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

Karm dobre bakterie, 
popraw swoje 
samopoczucie:

Suplementy premium 
zapewniające istotne 
korzyści dla zdrowia

W
EL

LN
ES

S

*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

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

1 zł!*

  Napój z błonnikiem prebiotycznym
Napój z błonnikiem prebiotycznym z inuliną  
i fruktooligosacharydami. Formuła bezsmakowego proszku 
może być mieszana z płynami lub dodawana do żywności.  
6 naturalnych źródeł roślinnych, wegański, bezglutenowy; 
nie zawiera GMO, sztucznych barwników i aromatów. 4 g 
błonnika w porcji. 30 porcji w opakowaniu. 150 g 399,93/kg

31750   59,99 

Błonnik prebiotyczny wspiera 
układ trawienny i pomaga 
zwiększyć odporność

Wspomaga wchłanianie 
minerałów, takich jak wapń, 
magnez i miedź

Zawiera dobrze zbadane 
źródła błonnika 
prebiotycznego:  
inulinę z cykorii 
i fruktooligosacharydy  
z buraków cukrowych

Zapewnia dobrym bakteriom 
pożywienie, którego 
potrzebują, by się rozwijać

Proszek o neutralnym smaku 
można mieszać 
z dowolnym napojem 
lub posiłkiem

  29688 Astaksantyna i ekstrakt z borówek Na 1 miesiąc stosowania. 
4299,45/kg 93,90   31766 Wapń pochodzenia morskiego i witamina D 
30 tabletek. 29,4 g. 2,33/szt. 69,90   29704 Multiwitaminy i minerały dla 

kobiet 60 tabletek. 63,6 g. 1209,12/kg 76,90   29703 Multiwitaminy  
i minerały dla mężczyzn 60 tabletek. 63,6 g. 1209,12/kg 76,90   29693 

Baton proteinowy o smaku owoców jagodowych 245 g 244,86/kg 59,99

  28241 Multiwitaminy i minerały WellnessKids – suplement diety 
21 tabletek x 1,1 g. 2030,78/kg 46,90   29697 WellnessPack dla mężczyzn 
21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 1992,50/kg 132,90   29696 WellnessPack dla 

kobiet 21 saszetek. 66,7g (21 x 3,17 g). 1992,50/kg 132,90   29690 Koktajl 
Natural Balance o smaku waniliowym 21 porcji. 378 g. 372,75/kg 140,90  

 29691 Koktajl Natural Balance o smaku czekoladowym 21 porcji. 
378 g. 372,75/kg 140,90   29689 Koktajl Natural Balance o smaku 
truskawkowym 21 porcji. 378 g. 372,75/kg 140,90   25479 Szejker 

z miarką Pojemność: 250 ml. 14,90

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

Dobra rada: 
Gdy zwiększasz 

spożycie błonnika, 
pij dużo wody!
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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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  Woda perfumowana 
Giordani Gold Essenza 
Sensuale
30 ml 1666,33/l

38354   99,90

49,99

Za
pa

ch
yJESTEŚ JEDYNA 

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

TERAZ ZA JEDYNE 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

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

KWIATOWY
kwiat pomarańczy, 

gardenia, 
wanilia

LUKSUSU

 Odkręć i zdejmij nakrętkę.  
Nałóż kroplę na miejsca, 
w których krew pulsuje 
tuż pod skórą (szyja, 
nadgarstki, zgięcia łokci, 
za uszami).  
Obróć i zamknij, by 
napełnić ponownie 
aplikator - jeśli zajdzie 
taka potrzeba.

DOTYK

Medota nakładania zapachu jest nowoczesną wesją 
odwiecznego gestu aplikacji cennych perfum, takich jak Essenza. 

Podczas odkręcania nakrętki uwalniana jest precyzyjnie 
odmierzoną kropla, którą przenosisz wprost na skórę, 

nadając jej zapach dokładnie tam, gdzie chcesz.

EDYCJA 
LIMITOWANA

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

SPOSÓB UŻYCIA
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  Perfumy Eclat Mon 
Parfum minispray
8 ml 2498,75/l

37769   39,90

19,99 

GŁÓWNY SKŁADNIK

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

Sięgnij po coś 
wyjątkowego...

  Perfumy Sublime Nature 
Tonka Bean
50 ml 1999,80/l

33418   169,90

99,99 

ORIENTALNO-KWIATOWY
tonka sublime CO2, wanilina bio, 

czarna porzeczka

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

  Perfumy Giordani Gold 
Essenza minispray
8 ml 2498,75/l

33493   39,90

19,99 

OSTATNI RAZ  
W KATALOGU!

KWIATOWO-ZIELONY
gruszka nashi, migdały, 
akord DeLaire Boudoir

KWIATOWO-DRZEWNY
kalabryjska bergamotka, kwiat 

pomarańczy luxury essenza, 
toskańskie drewno

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

MAKSYMALNA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

ZA
PA

C
H

Y 

Zawsze 
z tobą

Kwiatowo-pudrowe nuty Eclat Mon Parfum 
czy cytrusowo-drzewne Giordani Gold Essenza? 

Wybierz swoją kompozycję i ciesz się nią 
przez cały dzień - zawsze i wszędzie.

 

 

NOWOŚĆ!
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  Woda toaletowa Joyce Jade
Odkryj zaskakujące nuty radośnie lśniącej wody 
toaletowej, dzięki którym rozkwitniesz niczym 
najpiękniejszy kwiat. Pełen świeżych, pełnych nadziei 
wibracji i musujących nut entuzjazmu, ujawnia 
słoneczne piękno kwiatu dzikiej orchidei, przywodząc 
na myśl dni pełne słońca i barw. Zainspiruj się czystą 
i całkowitą radością chwili. 50 ml 799,80/l

37772   59,90   39,99 

  Woda toletowa Be Happy Feel Good
Kompozycja pełna podnoszącego na duchu 
zapachu czerwonej pomarańczy i kurkumy 
wprowadzi uśmiech i słoneczny blask do twojej 
codzienności. Musująca radosnymi nutami 
woda toaletowa poprawi ci nastrój i sprawi, 
że się uśmiechniesz. 50 ml 799,80/l

38914   59,90   39,99 

  Woda toaletowa Enigma
Uwodzicielski wdzięk róży 
i rozkwitającego nocą jaśminu łączy się 
ze zmysłowością paczuli, nadając 
kompozycji intensywność i głębię. 
Ten zapach sprawi, że odkryjesz w 
sobie czarodziejkę. 50 ml 1199,80/l

13850   119,90

59,99 

  Woda toaletowa Elvie
Zapach pełen mistycznej wręcz harmonii. 
Miękka nuta białego piżma idealnie 
współgra ze świeżym bukietem cytrusów 
i delikatną wonią białych kwiatów. 
50 ml 1199,80/l

32235   109,90   59,99 

ZA
PA

C
H
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Zmysłowa kusicielka

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

czarna róża, datura, 
drzewo sandałowe

KWIATOWO-DRZEWNY

Pozbądź się zahamowań. Wsłuchaj się w pragnienia swego serca,  
a zmysłowe, ciepłe noce na długo pozostaną w twojej pamięci.

liście mięty, piżmo, yuzu
CYTRUSOWO-KWIATOWY KWIATOWO-OWOCOWO-ZIELONY

zielone jabłko, dzika orchidea, drzewo sandałowe
KWIATOWO-KONWALIOWY
konwalia, białe kwiaty, białe piżmo

Świetlisty, pełen energii  
czy musująco soczysty?

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

NOWOŚĆ!
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  Mydełko Bright Petals
75 g 92,00/kg

35849   6,90 

  Krem do rąk 
Bright Petals
75 ml 225,33/l

35848   16,90 

  Woda toaletowa 
Lucia Bright Aura
50 ml 2098,00/l

33960   104,90 

ZA
PA

C
H

Y 

ZESTAW 
3 PRODUKTÓW

Poczuj zapach wiosny... 
jesienią!

Kwiatowa świeżość tego zestawu sprawia, że   trudno nie 
myśleć o pierwszych dniach wiosny. Połącz aromaty wody 

toaletowej, kremu do rąk i mydełka, by uzyskać 
wielowymiarowy, niezwykły zapach.

Nadaje skórze 
radosny kwiatowy 

zapach

Pachnące mydełko 
w pięknym kształcie

 

 

 

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

biała porzeczka, niezapominajka, 
drzewo cedrowe

EDYCJA 
LIMITOWANA

WODA TOALETOWA + KREM 
DO RĄK + MYDEŁKO 

ZA JEDYNE 

49,99 
KOD ZESTAWU: 623218

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU
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  Woda perfumowana 
So Fever Her
50 ml 1399,80/l

31099   119,90

69,99 

  Perfumowany dezodorant do 
ciała w sprayu Giordani Gold 
Original
75 ml 213,20/l

31707   29,90

15,99 
  Woda perfumowana 
Giordani Gold Original
50 ml 1199,80/l

32150   119,90

59,99 

  Woda perfumowana 
Amber Elixir Crystal
50 ml 1399,80/l

33044   119,90

69,99 

Klejnot świata perfum, kwiat pomarańczy, 
emanuje pełnym ciepła blaskiem kobiecości.

Dla kobiety z pasją

ZA
PA

C
H

Y 

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

KWIATOWO-
DRZEWNY

mandarynka, kwiat pomarańczy, 
paczula

ORIENTALNO-KWIATOWY

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

kwiat imbiru, słodkie drzewo 
sandałowe, czarna porzeczka

ORIENTALNO-WANILIOWO-
DRZEWNY

BARDZO WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

Śmiałe i czarujące - takie jak ty!
Piękno wyboru leży w różnorodności. Co dziś wybierzesz,  

by podkreślić swój nastrój i naturę?

 

 

 

 

czarnuszka, akord bałtyckiego 
bursztynu, brązowy cukier
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  Antyperspiracyjny dezodorant  
w kulce Giordani Gold Man
50 ml 199,80/l

32176   17,90

9,99 

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

32155   119,90

59,99 

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

32461   29,90

15,99 

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

Idealne dopasowanie 
najszlachetniejszych 

składników

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

DRZEWNO-WETIWEROWY

Kultowy wetiwer to jeden  
z najbardziej 
wysublimowanych  
i najszlachetniejszych 
składników w kompozycjach 
zapachowych przeznaczonych 
dla mężczyzn. Zbierany ręcznie 
i powoli destylowany, osiąga 
absolutną czystość i 
przejrzystość, stając się 
kremową, drzewną i niezwykle 
bogatą nutą. Wetiwer nadaje 
zapachowi Giordani Gold Man 
świetlisty i intensywny charakter 
oraz wyrafinowanie.

 

 

 

GŁÓWNY SKŁADNIK

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

DO

- 50%
bergamotka, czarny pieprz, 

wetiwer
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  Woda toaletowa 
So Fever Him
75 ml 933,20/l

31074   119,90

69,99 

  Woda toaletowa 
Eclat Homme Sport
75 ml 933,20/l

31236   119,90

69,99 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kulce 
Eclat Homme Sport
50 ml 199,80/l

32497   17,90

9,99 

  Woda toaletowa 
Venture Beyond
100 ml 449,90/l

32799   79,90

44,99 

  Woda toaletowa 
Soul Focus
100 ml 599,90/l

34338   104,90

59,99 

D
LA

 N
IE

G
O

pieprz różowy, zamsz, bergamotka
DRZEWNO-WODNY

POCZUJ LODOWY DRESZCZ
Dodający wigoru zapach dla mężczyzny, który lubi porywające przygody 
na świeżym, mroźnym powietrzu.

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

35665   89,90

49,99 

WYSOKA KONCENTRACJA ZAPACHU

cytron, geranium, 
nuty drzewne

AROMATYCZNO-ŚWIEŻY
Kompozycje dla prawdziwych mężczyzn

DRZEWNO-OWOCOWY
mandarynka, dąb 

kalifornijski, bursztyn

DRZEWNO-PIKANTNY
drewno imbirowe, geranium, 

papryka piri piri

DRZEWNO-ZIELONY

 

 

 

 

 

czarny pieprz, akordy skóry, 
dymny bursztyn



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

34482   29,90 

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

35878   19,90 

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

32013   17,90 
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AROMATYCZNO-PAPROCIOWY 
cytryna, korzeń imbiru, tonka

ABC męskiej 
pielęgnacji

Trzy produkty, dzięki którym codzienna pielęgnacja 
stanie się przyjemnym zastrzykiem świeżości i energii!

Tonka to owoce rośliny 
tropikalnej pochodzącej 
z Ameryki Południowej. 
Ich aromat przypomina 
wanilię i cynamon 
- sprawia, że kompozycja 
nabiera niezwykłego 
charakteru.

Odżywia włosy, 
a także zmiękcza, 
nawilża i chłodzi 
skórę

Rozjaśnienie skóry 
i redukcja białych 

śladów

 

 

 

GŁÓWNY SKŁADNIK

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu, 
by poznać zapach!

SPRAY DO CIAŁA + ŻEL DO MYCIA 
CIAŁA I WŁOSÓW + DEZODORANT 

ZA JEDYNE 

29,99 
KOD ZESTAWU: 623219

ZESTAW 
3 PRODUKTÓW
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  Pianka do golenia 
dla skóry 
wrażliwej North 
for Men Sensitive
200 ml 149,50/l

32016   29,90   Kojący krem do twarzy 
dla skóry wrażliwej 
North for Men Sensitive
50 ml 399,80/l

32017   29,90

19,99 

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

33201   97,90

69,99 

  Żel do włosów 
North for Men
100 ml 149,00/l

34920   14,90 

  Pianka do golenia i mycia 
twarzy North For Men Subzero
200 ml 99,95/l

35870   29,90

19,99 

  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
North For Men 
Subzero
50 ml 358,00/l

35880   17,90 

  Mydło North For 
Men Subzero
100 g 79,00/kg

35887   7,90   Zestaw NovAge Men
Zestaw kosmetyków zwalczających 
oznaki starzenia i zmęczenia. Dodaje 
skórze energii oraz sprawia, że cera 
wygląda na świeższą, gładszą i młodszą. 
Stosowanie pełnego Rytuału pielęgnacyjnego 
ma udowodnione klinicznie efekty 
redukujące oznaki zmęczenia  
i zmarszczki oraz poprawiające gładkość, 
nawilżenie, elastyczność i napięcie skóry. 
W zestawie: żel oczyszczający, żel pod 
oczy, serum i żelowy balsam. Stosuj  
rano i wieczorem. Zestaw zawiera  
4 pełnowymiarowe produkty. 54,75/szt.

29446   353,50

219,00 

STWORZONE DLA MĘŻCZYZN. 
GWARANCJA SUKCESU

GOLENIE  
I PIELĘGNACJA

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

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

młodzieńczy wygląd.

• Działa przeciwstarzeniowo, 
nawilża przez 24 godziny

• Dodaje energii i zwalcza 
wszystkie oznaki starzenia

• Redukuje oznaki starzenia  
i zmęczenia skóry

D
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W KAŻDYM WIEKU

Rekomendowane dla

  35865 Żel po goleniu 
NovAge Men 100 ml 449,00/l 44,90  

 35864 Żel do golenia 
NovAge Men 200 ml 249,50/l 49,90

  33199 Żel pod oczy NovAge Men 15 ml 4860,00/l 72,90   33200 
Serum regenerująco-energizujące NovAge Men 50 ml 2498,00/l 
124,90   33198 Złuszczający żel do mycia twarzy NovAge Men 
125 ml 343,20/l 42,90

Kierunek: idealna 
gładkość skóy
Niezawodne produkty 
to klucz do perfekcyjnie 
ogolonej skóry. Odkryj 
kosmetyki, które zapewnią 
najlepszą pielęgnację 
twarzy twojego mężczyzny.

Z kompleksem 
Arctic Pro 
Defence 
i aloesem

Elektrolity odświeżają 
i rewitalizują skórę

 

 

 

 

Seria SubZero North For Men 
została opracowana  

z wykorzystaniem technologii 
Arctic Pro Defence, bogatej 

w składniki pochodzenia 
arktycznego i elektrolity 

o działaniu nawilżającym, 
kojącym, dodającym energii 

i udoskonalającym skórę.
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  Żel pod prysznic Discover 
Costa Rican Explorer
750 ml 26,65/l

34497   34,90

19,99 

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

34496   21,90

14,99 
  Żel pod prysznic Discover 
Hollywood Dreams
750 ml 26,65/l

35969   34,90

19,99 RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

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

Odkrywaj dalekie 
krainy... we własnej 
łazience!
Słodko pachnący żel pod prysznic jest 
niezbędny, gdy chcesz zrelaksować się 
w domowym spa. Który zapach wybierzesz?

 

 

 

ZAOSZCZĘDŹ DO

40%

NOWOŚĆ!



2 31 

78 79

PI
EL

ĘG
N

A
C

JA
 C

IA
ŁA

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

38495   19,90

14,99 

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

32601   19,90

12,99 

  Paski z woskiem do depilacji Silk Beauty
Zawiera 8 dwustronnych pasków do depilacji, 
2 chusteczki łagodzące oraz instrukcję. 1,31/szt.

32598   34,90

20,99 

Żel do golenia 
chroni skórę przed 

zranieniem.
Wosk do skutecznego 
usuwania włosków

Prosty sposób na gładką skórę

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

Gładkość bez podrażnień

  Paski z woskiem 
do depilacji twarzy 
Silk Beauty
Zawiera 10 dwustronnych 
pasków do depilacji, 4 chusteczki 
łagodzące oraz instrukcję.   
1,50/szt.

32599   29,90 

 

 

 

 

  Kosmetyczka Leaf
Praktyczna kosmetyczka doskonale ochroni twoje 
ulubione kosmetyki oraz wnętrze torebki - już nie 
musisz się martwić rozlanymi perfumami czy kremami 
lub roztopioną szminką. Wystarczająco pojemna, 
by pomieścić także kosmetyki do pielęgnacji cery 
i ciała lub produkty do kąpieli. Poliester, PU. 
Wymiary: 24 x 17 cm. 

38596   14,99 

Niezbędnik 
miłośniczek 
kosmetyków
Wszystkie to znamy - balsam otworzył się 
w torebce i pobrudził całe jej wnętrze, 
szminka zgubiła nasadkę i "pomalowała" 
portfel... Koniec z tym! Modna 
kosmetyczka zabezpieczy zarówno 
twoje kosmetyki, jak i torebkę. 
To gadżet, który naprawdę 
warto mieć!

Produkty sprzedawane osobno

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Extreme
50 ml 199,80/l

33142   17,90

9,99 

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Activelle Comfort
150 ml 106,60/l

33144   27,90

15,99 
  Antyperspiracyjny 
dezodorant w sprayu 
Activelle Extreme
150 ml 106,60/l

33147   27,90

15,99 

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

27979   14,90

7,99 
  Szczoteczka Optifresh Soft
Włosie szczoteczki jest ustawione  
pod różnymi kątami. 

27982   14,90

7,99 
  Szczoteczka Optifresh Kids Soft 
– Niebieska
Długość: 14 cm. 

28267   14,90

7,99 

  Pasta do zębów Optifresh 
Complete 8 Total Protection
Świeży, miętowy smak i całkowita 
ochrona przez 12 godzin. 
100 ml 99,90/l

31123   19,90

SERIA PAST DO ZĘBÓW OPTIFRESH SYSTEM 8 
POMAGA**: 
• zapobiegać próchnicy 
• zapobiegać powstawaniu płytki nazębnej 
• zapobiegać powstawaniu kamienia nazębnego
• zapobiegać erozji szkliwa
• utrzymać zdrowe dziąsła
• odświeżać oddech
• wzmacniać szkliwo
• usuwać osad nazębny  

Olśniewaj uśmiechem

9,99
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Activelle Comfort 
Zawiera nawilżające 

składniki pielęgnujące 
skórę, aby zapewnić 
maksymalny komfort 

Aż do 48 godzin ochrony* 
Chłodzący, lekko 
kwiatowy zapach

JAK TO DZIAŁA?

Activelle Extreme 
Aż do 72 godzin 

ochrony* 
Maksymalna ochrona 
nawet po aktywności 

fizycznej** 
Pudrowy zapach 

ożywczych cytrusów

Dezodoranty w kulce  
- wygoda użycia  

w każdym miejscu!

Przejmij kontrolę
Zacznij dzień przyjemnymi nutami świeżości i pewności siebie.  

Dezodorant antyperspiracyjny zapewnia niezawodną ochronę przed poceniem, 
a dodatkowo możesz go mieć zawsze przy sobie - w domu w sprayu,  

a w torebce w kulce.
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Technologia ActiBoost - zapach 
aktywowany ruchem 
W technologii ActiBoost zapach jest 
zamknięty w kapsułkach. Kiedy 
zaczynasz się ruszać lub pocić, 
mikrokapsułki pękają, uwalniając 
mocniejszy zapach. 

DO

DO

 48 
GODZIN 

KONTROLI NAD 
NIEPRZYJEMNYM 

ZAPACHEM*

 72 
GODZIN 

KONTROLI NAD 
NIEPRZYJEMNYM 

ZAPACHEM*

**W oparciu o skład produktu
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  Żel do mycia ciała i włosów  
dla dzieci Baby O
Łagodny żel o właściwościach myjących  
i pielęgnujących. Nie powoduje łzawienia, 
delikatnie oczyszcza i odżywia skórę oraz włosy 
dziecka. Koi, nadaje miękkość skórze i włosom 
oraz chroni je. Testowany alergologicznie 
 i dermatologicznie, zatwierdzony przez 
pediatrów. Odpowiedni dla noworodków i do 
wrażliwej skóry. Lekko pieniąca się formuła 
zawiera 95% naturalnych składników, w tym 
złocisty szwedzki olej owsiany. 200 ml 124,95/l

35775

  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

Tworzy delikatną 
piankę, która 

łagodnie 
oczyszcza skórę 

dziecka

  Mydełko Helping Hand
Delikatne mydło o owocowym, 
soczystym zapachu. Łagodna formuła 
opracowana specjalnie dla skóry dzieci. 
Testowane dermatologicznie. 
75 g 53,20/kg

39532   6,90

3,99 

Jeśli chodzi o odpowiednie mycie rąk 
przez dzieci, to wszyscy rodzice 

potrzebują pomocnej dłoni!

Owocowy, 
soczysty zapach

Pomocna dłoń w oczyszczaniu 
małych rączek

Testowany alergologicznie 
i dermatologicznie

Formuła bez parabenów, 
fenoksyetanolu i środków 
uwalniających formaldehyd

Bezzapachowy

Odpowiedni dla noworodków  
i do wrażliwej skóry

Nie powoduje łzawienia
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Oczyszczanie 
kojące jak 
kołysanka

24,99 24,99 34,99

NOWOŚĆ!

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 

BY DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ 

O PIELĘGNACJI DZIECI

 

 

 

95% składników pochodzenia 
naturalnego

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

30609   29,90

19,99 

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

30611   19,90

12,99 

  Szczotka do włosów
Wymiary: 12,4 x 7 x 4,9 cm. Materiał: PS, PP, PE, PET. 

29998   25,90

14,99 
  Wzmacniający olejek do 
włosów Eleo
50 ml 699,80/l

38949   54,90

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

31614   54,90

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

*Test konsumencki w grupie 80 kobiet

•  Głęboko odżywia włosy
•  Odnawia i wzmacnia je  

od wewnątrz
•  Wygładza powierzchnię 

włosów, zapewniając im 
zdrowy wygląd

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

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

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

we włosach i wzmacnia je

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

Pokochaj swoje włosy na nowo!

PRZYWRÓĆ WŁOSOM SIŁĘ!
IDEALNY DO WŁOSÓW 
FARBOWANYCH
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34,99
KAŻDY OLEJEK ZA

  38412 Odżywka do włosów Eleo 
150 ml 34,90   31609 Szampon do 
włosów Eleo 200 ml 34,90   38413 
Maska do włosów Eleo 125 ml 49,90

Szczotka do tapirowania włosów 
dodaje objętości, rozczesuje, wygładza

Szczotka do włosów 
do delikatnego rozczesywania  
bez szarpania i ciągnięcia.

Odpowiednie akcesoria? 
Idealna fryzura!

Okrągła szczotka do włosów - duża 
podkręcanie lub prostowanie,  
suszenie średnich i długich włosów
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Kompleks fitoskładników 
Fitoskładniki pozyskane 
z oleju z nasion soi i krokosza 
są mieszanką białek i lipidów, 
podobnych do tych 
występujących naturalnie we 
włosach. Naśladują naturę, 
by chronić, odżywiać 
i regenerować włosy
od środka, zapewniając
im zdrowy wygląd.
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Zwalcza 7 oznak 
uszkodzenia włosów

Bardziej intensywny 
i lśniący kolor 
na dłużej

Nadaj włosom 
superobjętość 
i sprężystość

  Odżywka 
dodająca włosom 
objętości HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
200 ml 89,95/l

32891   29,90

17,99 

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

32881   34,90

24,99 

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

32887   34,90

24,99 

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

34914   29,90

19,99 

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

34938   29,90

19,99 

  Odżywczy 
szampon do włosów 
HairX Advanced 
Care Ultimate 
Repair
250 ml 71,96/l

32875   29,90

  Szampon do 
włosów farbowanych 
HairX Advanced 
Care Colour Reviver
250 ml 71,96/l

32883   29,90
  Szampon 
dodający włosom 
objętości HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
250 ml 71,96/l

32888   29,90

  Szampon 
przeciwłupieżowy 
HairX Advanced 
Care Dandruff 
Solution
250 ml 71,96/l

32893   29,90

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

Termoochronny 
spray chroni 
włosy przed 

uszkodzeniem

Piękne włosy każdego dnia
Wszystko czego potrzebujesz to pielęgnacja stworzona, by odpowiadać na potrzeby twoich włosów. 
Kręcone, przetłuszczajace się, niesforne czy cienkie - mamy skuteczne rozwiązania problemów 
każdego rodzaju włosów!Zawiera wyjątkowy 

kompleks fitoskładników

Kremowa, nieklejąca się 
i łatwa do spłukiwania 
formuła

Formuła z ceramidami 
łagodnie odżywia włosy 
i skórę głowy

Dla włosów, które potrzebują 
dodatkowej porcji miłości

17,99
KAŻDY PRODUKT ZA

 

 

 

 

 

 
 

   

Pomaga zmniejszyć 
łupież już w ciągu 
tygodnia
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  Szampon z pszenicą i olejem 
kokosowym do włosów suchych 
Love Nature
250 ml 51,96/l

32618   19,90

12,99 

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

32624   24,90

14,99 
  Odżywka z pszenicą i olejem 
kokosowym do włosów suchych 
Love Nature
250 ml 51,96/l

32619   19,90

12,99 

  Olejek na gorąco z pszenicą 
i kokosem do włosów suchych 
Love Nature
15 ml 332,67/l

32620   9,90

4,99 

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

34097   24,90

14,99 

  Szampon z olejkiem 
z drzewa herbacianego 
i łopianem do włosów 
z łupieżem Love Nature
500 ml 39,98/l

35948   29,90

19,99 

Nietłusty kosmetyk, który 
intensywnie nawilża włosy

Przywróć włosom 
odpowiednie 
nawilżenie

Do włosów suchych PSZENICA I OLEJ 
KOKOSOWY

Love Nature działa nie tylko 
na korzyść twojej urody 

- formuły produktów 
oczyszczających  

są biodegradowalne,  
więc nie wywierają 

negatywnego wpływu 
na środowisko wodne.

Biodegradowalna, 
przeciwłupieżowa formuła 

bez silikonów.

Oczyszcza 
i odżywia włosy

3.  Pozostaw na włosach przez 
1 minutę, następnie spłucz.

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

2.  Przełam zamknięcie, 
zawartość wmasuj  
w wilgotne włosy.

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

GŁÓWNE SKŁADNIKI

Kremowa formuła 
2 w 1 wzmacnia 

osłabione włosy

500 ml

Oszałamiająco piękne włosy? Naturalnie!
Lubisz produkty Love Nature? Wypróbuj nasze inspirowane 
naturą formuły, dzięki którym poczujesz wiatr we włosach!

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 

BY DOWIEDZIEĆ SIĘ  
O ZALETACH KOKOSA

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

32603   29,90

  Złuszczające mydełko 
z truskawką i limonką 
Love Nature
75 g 66,53/kg

32611   7,90

  Złuszczający żel pod 
prysznic z miętą i maliną 
Love Nature
500 ml 43,98/l

33330   37,90

  Żel pod prysznic z wodą 
kokosową i melonem  
Love Nature
250 ml 51,96/l

34087   19,90

  Mydełko z wodą 
kokosową i melonem 
Love Nature
75 g 66,53/kg

34092   7,90

  Złuszczający żel pod 
prysznic z truskawką 
i limonką Love Nature
500 ml 43,98/l

34817   37,90

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

34830   19,90

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

34831   29,90

12,99 21,99 4,99
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Love Nature działa nie tylko na korzyść 
twojej urody - formuły produktów 
oczyszczających są biodegradowalne, 
więc nie wywierają negatywnego wpływu 
na środowisko wodne.Pomaga się 

odprężyć po 
długim dniu

Odświeża i zatrzymuje 
wilgoć w skórze

Zapach magnolii 
koi zmysły

Dodaje 
energi oraz 

ożywia ciało 
i umysł

Nawilża 
i delikatnie 
oczyszcza

Smakowity 
zapach

Najsoczystsze zapachy świata - który jest twoim ulubionym?

Pozostawia skórę 
gładką i odświeżoną

Z nawilżającą 
wodą kokosową

500 ml

250 ml

 

 

 

   

 

 

 

200 ml

19,99
KAŻDY BALSAM  

DO CIAŁA ZA
KAŻDY PRODUKT 250 ml 

ZA
KAŻDY PRODUKT 500 ml 

ZA
KAŻDE MYDEŁKO 

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

31601   34,90 

  Zmiękczające mydełko 
Milk & Honey Gold
75 g 132,00/kg

31604   9,90 

  Kremowy żel pod prysznic 
Milk&Honey
250 ml 63,96/l

35960   27,90

15,99 

Luksus na skóry  
i zmysłów

Nałóż na skórę,  
spień i spłucz.

Teraz twój ulubiony krem   pod 
prysznic jest jeszcze bardziej 

luksusowy - ma więcej 
składników nawilżających 
i cudownie pieści skórę... 

Rozpieszczająca włosy 
mieszanka składników 
 
Mleko: bogate w składniki 
odżywcze, pomaga nawilżać 
i zmiękczać włosy już 
podczas ich mycia. 
 
Miód: zawiera cukry, które 
zmiękczają, wygładzają  
i pielęgnują włosy. Minerały  
i witaminy przywracają 
włosom blask.
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   Żel do mycia rąk i ciała 
Irys i Szałwia Essense&Co.
300 ml 83,30/l

35830   34,90

24,99 

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

35832   9,90

6,99 

Dotyk luksusu 
Delektuj się formułami nasyconymi naturalnymi 

olejkami eterycznymi, które nawilżają skórę  
i nadają jej delikatny zapach.

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

34021   14,90

9,99 

  Solny peeling do ciała 
Swedish Spa Salt Crystals
200 ml 179,95/l

34022   49,90

35,99 

  Masło do ciała Swedish Spa 
Whipped Waves
200 ml 149,95/l

34025   39,90

29,99 

Szwedzki sposób na piękno
Uwolnienie się od stresu dnia jest jednym z filarów dobrego 

samopoczucia i wyglądu. Wykreuj domowe spa, w którym ukoisz 
zmysły i zadbasz o urodę.

 

 

 

 

 

250 ml

GŁÓWNY SKŁADNIK

NOWOŚĆ!

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA
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  Zmiękczający krem do 
stóp Feet Up Comfort
150 ml 93,27/l

32369   29,90

13,99 

  Odświeżający spray do  
stóp Feet Up Comfort
150 ml 86,60/l

32372   24,90

12,99 

  Poduszki ochronne pod 
pięty To You
Guma; (1) 12 x 6,8 x 1,3 cm; (2) 7  
x 5,8 x 0,7 cm; (3) 6,1 x 5,5 x 0,7 cm. 

32413   19,99

10,99 

  Pumeks Comfort
Wymiary: 97 x 57 x 30 mm. 
Materiał: TPR, poliester. 

37558   17,90

9,99 

Możesz być wyższa 
nawet o 3 cm!

Wymocz stopy w ciepłej 
wodzie przez 2-3 minuty. 
Masuj pumeksem stopy 
okrężnymi ruchami, by 
wygładzić szorstką skórę. 
Dokładnie wypłucz pumeks 
po użyciu.

Obficie nałóż krem na stopy 
wieczorem, by zmiękczyć 
nawet bardzo stwardniałą 
skórę.

Stosuj spray na stopy lub do 
wnętrza butów, by uzyskać 
trwały efekt odświeżający.

Przetańczyć całą noc? Dzięki 
naszym wygodnym poduszkom 
ochronnym nie tylko zapewnisz 
stopom komfort, ale także 
staniesz się... wyższa nawet  
o 3 centymetry!

Jeśli chcesz, by twoje stopy zawsze wyglądały świetnie, musisz je odpowiednio pielęgnować. Dzięki 
naszym produktom Feet Up zapewnisz sobie komfort, a swoim stopom miękkość, gładkość i świeżość.
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4 kroki do pięknych stóp

  Oczyszczający żel pod 
prysznic Essentials  
z witaminą E i zieloną 
herbatą
250 ml 47,96/l

37791   17,90

11,99 

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

37797   6,90

3,99 

Ekstrakt z zielonej herbaty 
to naturalna formuła 
zwalczająca bakterie, 
która zapewnia świeży 
zapach, jednocześnie 
redukując podrażnienia. 
Doskonale wspiera 
kontrolowanie 
nieprzyjemnego zapachu  
i utrzymuje świeżość.

CZY WIESZ, ŻE...

Prosta pielęgnacja 
dla całej rodziny

Prosta pielęgnacja - tylko z Essentials. Przedstawiamy linię delikatnie 
oczyszczających produktów, idealnych dla całej rodziny. Potrójnie 

działająca formuła z witaminą E i zieloną herbatą chroni i nawilża skórę.

 

 

 

 
 

 

Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4

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

33028   29,90 

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

33034   32,90 

  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 

  Intensywnie 
nawilżający balsam 
do stóp Feet Up 
Advanced
50 ml 598,00/l

34016   29,90 

  Tarka do stóp
Wymiary: 19 x 3,8 cm. Materiał: stal 
nierdzewna, 50% PS z recyklingu. 

40778   19,90

9,99 

  Ścinacz do usuwania 
zrogowaceń naskórka
Wymiary: 14,8 x 3,1 cm. Materiał: stal 
nierdzewna, 50% PS z recyklingu. 

40779   24,90

12,99 

  Pilnik do stóp
Wymiary: 23 x 6,5 cm. Materiał: stal 
nierdzewna, 50% PS z recyklingu, 
papier piaskowy. 

40781   19,90

9,99 
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Intensywnie nawilża;  
skóra jest delikatniejsza  
już po pierwszym użyciu

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

*Testy  konsumenckie z udziałem 67 osób 
◊Testowane na stwardniałej skórze

  Serum do stóp Feet Up 
Advanced Rapid Repair
30 ml 399,67/l

35835   24,90

11,99 

Szybka pomoc 
dla stóp i paznokci!
Twoje stopy są codziennie narażane 
na czynniki, które mogą powodować 
pojawianie się modzeli, twardnienie 
skóry, łamliwość paznokci 
i dyskomfort. Szukasz skutecznego 
rozwiązania tych problemów? 
Bogate, innowacyjne serum 
z olejkami, kwasem salicylowym
i mieszanką Mineral4E nadaje 
skórze stóp miękkość i dba 
o paznokcie.

Stosuj obficie na skórę, 
najlepiej dwa razy 
dziennie.

SPOSÓB UŻYCIA

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU

Wypróbuj naszą 
innowacyjną kolekcję 

zaawansowanych narzędzi 
do pielęgnacji stóp. 

Wysokiej jakości akcesoria 
zapewniają precyzję 

i kontrolę w walce z suchym, 
twardym i zrogowaciałym 

naskórkiem. Masz kilka 
opcji dostosowanych do 
twoich potrzeb, a każda  

z nich ma za zadanie 
doprowadzić twoje stopy 

do idealnego stanu.  
Aż 50% tworzywa,  

z którego wyprodukowane 
są nasze akcesoria, 

pochodzi z recyklingu!

TRIO 
WIELKIEJ 

MOCY

Gładkie, miękkie 
i piękne stopy

RECYCLED
PLASTIC

Gdy już usuniesz zrogowacenia, 
za pomocą tarki pozbądź się 
suchej, szorstkiej skóry. Jeśli 
nie masz modzeli, możesz 
zacząć rytuał pielęgnacji stóp 
od użycia tarki (nie musisz 
stosować ścinacza).

Po zmiękczeniu skóry w kąpieli 
stóp lub pod prysznicem 
zastosuj ścinacz do usuwania 
zrogowaciałego naskórka,  
by usunąć nawet najtrudniejsze 
zgrubienia. Delikatnymi 
pociągnięciami zdejmij 
zewnętrzną warstwę 
twardej skóry.

Po usunięciu twardej skóry użyj 
pilnika, który nada stopom 
jedwabistą gładkość.

Krok 2Krok 1 Krok 3

 

 

 

PLASTIK 
Z RECYKLINGU

NOWOŚĆ!
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  Zestaw kremów do rąk 
Spring Blossoms
3 x 30 ml. 144,33/l

41388   19,90

12,99 

  Ochronny krem do rąk i paznokci 
SoftCaress
100 ml 89,90/l

31344   19,90

8,99 

  Odżywczy krem do rąk SoftCaress
150 ml 73,27/l

31348   27,90

10,99 

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

31606   19,90

7,99 

  Odżywczy krem do rąk z olejkiem 
kokosowym
75 ml 106,53/l

35846   16,90

7,99 
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100 ml30 ml 75 ml 75 ml

Organicznie pozyskiwane ekstrakty

Pomaga 
przywracać 
naturalny 
poziom 
nawilżenia skóry

Wygładza  
i odżywia

150 mlMasz wybór!
Wybór odpowiedniego 
kremu   jest kluczowy dla 
pielęgnacji skóry rąk. 

Sprawdź nasze propozycje 
i podejmij świadomą decyzję 

- pamiętaj, że dłonie są 
wizytówką kobiety...

Sprawia, że dłonie 
są miękkie i gładkie 
oraz nadaje im 
kwiatowy zapach.

Zestaw trzech kremów do rąk z ekstraktami 
roślinnymi. Produkty nawilżają dłonie oraz 
zapewniją im gładkość i miękkość. Wybierz 
ten, który najlepiej pasuje do twojego 
nastroju: romantyczną piwonię, kwiat bzu 
lub czarujący jaśmin. 
 
 
 

Gdy masz ochotę na zmianę...

Miód działa jak 
środek utrzymujący 
wilgoć -   pomaga 
skórze przyciągać  
i zatrzymywać 
wodę.

Kwasy tłuszczowe i egzotyczny zapach Piękno w twoich dłoniach
Łatwo wchłaniający się, silnie działający  
krem   do rąk, który odżywia paznokcie i skórę. 
Formuła zawiera olej z orzechów makadamia, 
dzięki czemu skóra i paznokcie są mniej 
podatne na uszkodzenia mechaniczne.

Bez tłustej warstwy

Olejek 
z orzechów 
makadamia 
przywraca 
naturalną 
równowagę 
nawilżenia

Organiczne ekstrakty z mleka i miodu to czysty  
i naturalny sposób na osiągnięcie piękna. 
Ekstrakty te są przyjazne dla środowiska oraz 
wolne od chemikaliów, pestycydów i nawozów.

Zawiera olej kokosowy, znany z właściwości 
odżywczych i zdolności do zatrzymywania 
wilgoci. Nadaje skórze miękkość i smakowity 
zapach kokosa.

Nietłusty krem, który odżywia suchą 
skórę dłoni. Zawiera olejek z orzechów 
makadamia, redukuje przesuszenie  
i sprawia, że ręce są mniej szorstkie.

     
 

 

EDYCJA 
LIMITOWANA

Zestaw trzech 
kremów 30 ml
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  Koc Cosy Moment
Poliester, 130 x 160 cm. 

38323   149,99

69,99 
16

0 
cm

130 cm

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

38334   99,99

59,99 

MAŁY RĘCZNIK DO TWARZY LUB RĄK 50 x 30 cm

DUŻY RĘCZNIK DO CIAŁA 130 x 70 cm

•  100% BAWEŁNA POCHODZĄCA ZE 
ZRÓWNOWAŻONYCH ŹRÓDEŁ

•  PERFEKCYJNA MIĘKKOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
• SUPERCHŁONNY

  Organizer do torebki Smart
Wygodny organizer, dzięki któremu zmiana torebki zajmie kilka sekund - już nie musisz przekładać 
wszystkich rzeczy! Modny projekt pomieści wszystkie niezbędne rzeczy, od ładowarki po szminkę. 
5 kieszonek wewnętrznych i 8 zewnętrznych ułatwi poszukiwania drobiazgów i utrzyma je 
w perfekcyjnym porządku. Poliester. Wymiary: 27 x 8 x 17 cm. 

44568   29,99 

Wsuń do torebki, by 
mieć szybki i łatwy dostęp do 
swoich drobiazgów - zawsze!

M
O

DA

Zmiana torebki  
bez żmudnego przekładania rzeczy? Tak!

 

 

 

 

 

Zalotnie 
drapieżny 

wzór

Zmieniaj torebki 
w kilka chwil - wystarczy 
przełożyć organizer do 

torebki, którą chcesz nosić!

Przyjemny w dotyku, 
idealny na  
chłodniejsze dni

Zawsze w dobrym stylu!
Chłodne dni sprawiają, że masz ochotę otulić się miękkim kocem? 
A może potrzebujesz miękkiego ręcznika, który spowije twoje ciało,  

gdy będziesz wybierać idealny strój? Mamy to!

EDYCJA 
LIMITOWANA

27 
cm

17 cm

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

Produkty na zdjęciu sprzedawane są oddzielnie



102 103

  Torebka Rebel
Inspirowana stylem vintage torebka typu siodło. Ciekawy odcień 
zieleni i złociste detale sprawiają, że torebka świetnie pasuje do 
jesiennych stylizacji. Możesz ją nosić na trzy sposoby - na dłuższym 
pasku, na ramieniu i jako kopertówkę na wieczorne wyjścia. PU, 
podszewka 100% poliester z recyklingu, metal. Wymiary:  
21 x 6,5 x 17cm. 

44596

99,99 

  Torebka Rebel Check
Nieduża lecz pojemna torebka, dzięki której będziesz wyglądać 
supermodnie. Wzór klasycznej kraty w ciekawych, harmonizujących 
kolorach dopełniają złociste akcenty, składając się na nowoczesny 
projekt w stylu vintage. Idealna na dzień. Możesz ją nosić na dwa 
sposoby. PU, poliester, sznurek bawełniany. Wymiary: 27,5  
x 11 x 23 cm. 

44598

109,99 

  Szal Rebel Check
Miękki, przyjemny w dotyku szal, którego projekt jest 
nowoczesnym spojrzeniem na klasykę. Ciekawe zestawienie 
kolorów ożywi jesienne stylizacje, a frędzle dodadzą całości 
lekkości. Poliester. Wymiary: 80 x 40 cm; frędzle: 10 cm. 

44509

59,99 

  Kolczyki Rebel
Złociste, kołyszące się liście 
wspaniale odbijają światło, gdy się 
poruszasz, dodając blasku twojej 
urodzie. Obowiązek sezonu! 
Metal; testowane na obecność 
niklu. Długość: 8 cm. 

41065

29,99 

  Naszyjnik Rebel
Złociście połyskująca kaskada liści 
nawiązująca do jednego z najważniejszych 
trendów sezonu. Naszyjnik wspaniale 
rozświetla jesienne stylizacje i dodaje im 
wyrafinowania. Regulowana długość. Metal; 
testowany na obecność niklu. Długość 
łańcuszka: 70 cm, zawieszka: 5,2 cm. 

41067

49,99 

Ponadczasowy  

Modny motyw 
złocistych liści!

Noś 
z naszyjnikiem 

z tej samej 
kolekcji!

Supermodna wersja 
klasycznego wzoru

M
O

DA

Klasyczna krata  
w ciepłym odcieniu 
musztardy i granatu

 

 

 

 

 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

styl vintage

3 w 1: 
torebka na dzień, 

torebka na łańcuszku  
i kopertówka na 

wieczór.
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Pobierz aplikację Oriflame, 
aby uzyskać dostęp do 
dodatkowych korzyści!

UŻYWANIE APLIKACJI JEST 
NIEZWYKLE ŁATWE:

Pobierz aplikację 
Oriflame z:

Szukaj ikon skanowania  
na stronach katalogu  
i w prawym górnym rogu 
aplikacji Oriflame

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

Gdy skaner 
zidentyfikuje stronę, 
dowiesz się więcej  
o produkcie.

ZESKANUJ TĘ STRONĘ,  
BY POZNAĆ WYJĄTKOWĄ 
OFERTĘ DOSTĘPNĄ TYLKO 

ONLINE!

WYJĄTKOWA OFERTA ONLINE
ZESKANUJ CAŁĄ 

STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 

BY DOWIEDZIEĆ SIĘ 
WIĘCEJ

Po dniu pełnym wyzwań potrzebujesz dobrego, regenerującego snu? 
Sprawdź naszą wyjątkową ofertę online dostępną tylko dla użytkowników 

aplikacji Oriflame!

Każda cera jest wyjątkowa. Uważamy, że nie ma 
cudownego rozwiązania jej problemów, ale są rozwiązania, które 
naprawdę działają. Kluczem do sukcesu jest codzienna staranna 

pielęgnacja za pomocą zaawansowanych technologicznie, 
odpowiadających na specyficzne potrzeby skóry kosmetyków. 

Odkryj, czego pragnie twoja cera i stwórz 
spersonalizowany rytuał pielęgnacyjny dzięki 

naszemu quizowi NovAge.

QUIZ ONLINE DOTYCZĄCY PIELĘGNACJI CERY



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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Nieskazitelnie 
piękna

• Stosuj na skórę pod oczami,  
by ukryć ciemne cienie

• Maskuj zaczerwienienia  
i niedoskonałości

• Nakładaj na nos i wokół niego,  
by dodać promienności

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

SPOSÓB UŻYCIA

Utrzymuje się do 
25 GODZIN  

bez ponawiania aplikacji◊

Idealnie sprawdza się  
W TRUDNYCH 
WARUNKACH,  

np. wilgotnym powietrzu  
czy gdy się spocisz*

◊Test kliniczny

33706
Light Nude

33707
Fair Beige

33708
Dark Beige

*Test konsumencki

  Korektor The ONE EverLasting Precision
Zapewnia perfekcyjne pokrycie* niedoskonałości bez konieczności 
ponownego nakładania. Nowy aplikator gwarantuje precyzyjną 
aplikację, a technologia FreshFix wyjątkową trwałość◊. Bogate 
pigmenty nadają cerze nieskazitelny wygląd nawet w trudnych 
warunkach, takich jak wilgoć i wzmożona potliwość*. 5 ml 1998,00/l

 29,90

9,99 

M
ak

ija
żWYRAŹ SIEBIE 

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

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
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  Podkład THE ONE Illuskin 
Aquaboost
30 ml 999,67/l

 44,90

29,99 

NOWOŚĆ!

40827 
Vanilla 

Neutral

40828 
Porcelain 

Cool

40829 
Fair Nude 

Cool

40830 
Nude Pink 

Warm

40831 
Light 
Ivory 

Neutral

40832 
Natural 
Beige 

Neutral

  Balsam do ust The ONE A-Z
Jeden balsam i aż 10+ korzyści! Udoskonala 
wygląd ust, wygładza je i nadaje im subtelny 
kolor, a także zapewnia 8-godzinne nawilżenie. 
Ma też właściwości bazy oraz ochronne, dzięki 
SPF 25. Mikrosfery ze składnikami roślinnymi 
wspomagają młodzieńczą miękkość warg,  
a olejek z kiełków pszenicy i ekstrakt z aloesu 
zapewniają odżywienie i ukojenie. 4 g 4997,50/kg

 29,90   19,99 

  Pomadka The ONE Colour 
Unlimited Super Matte
1,7 g 22294,12/kg

 37,90 

33364
Nonstop 

Nude

33365
Perennial 

Pink

33366
Constant 

Coral

33367
Forever 
Fuchsia

33368
Perpetual 

Papaya

33369
Sunset 

Horizon

33370
Eternal 
Flame

33371
Resolute 

Red

33372
Endless 
Cherry

33373
Persistent 

Plum

  Krem koloryzujący 
The ONE A-Z 
Hydra SPF 30
30 ml 1496,67/l

 44,90 

34540
Fair

34541
Ivory

34542
Natural

34543
Beige

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

 49,90 

35778
Alabaster 

Cool

35782
Light 
Rose 
Cool

35780
Porcelain 

Cool

35779
Vanilla 

Neutral

35783
Light 
Beige 

Neutral

35781
Marble 
Neutral

35785
Light 
Ivory 

Neutral

35790
Amber 
Warm

35788
Sun 

Beige 
Warm

35787
Beige 
Warm

35791
Caramel 
Warm

35789
Golden 
Beige 
Warm

35792
Chestnut 

Warm

  Krem koloryzujący 
The ONE A-Z Hydra 
Matte SPF 30
30 ml 1496,67/l

 44,90 

36487
Fair

Balsam do ust 
NOWEJ GENERACJI

36030 Soft Peach

36031 Cosy Pink

NAWLŻA PRZEZ 8 godzin◊

Z OCHRONNYM FILTREM  
SPF 25

DZIAŁA także jak baza.

REDUKUJE widoczność  
drobnych zmarszczek*

NIEKLEJĄCA SIĘ FORMUŁA*

NADAJE ustom delikatny 
kolor

WYGŁADZA powierzchnię ust*

◊Test kliniczny
*Test konsumencki
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36488
Ivory

36489
Natural

36490
Beige

• 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

*Test konsumencki

M
A

KI
JA

Ż

 

 

Makijaż: Podkład THE ONE Illuskin Aquaboost 
40827 Vanilla Neutral.

Promienność  
i uczucie 
nawilżenia  
aż do 8 godzin

40834
Chestnut 

Warm

40833
Caramel 
Warm

35786
Olive 
Beige 

Neutral

35784
Light 
Sand 

Warm



A PRUEBA
DE AGUA

110 111

  Wodoodporny tusz do 
kresek THE ONE Stylo
1,6 g 12493,75/kg

 34,90

  Tusz do kresek 
THE ONE Stylo
0,8 ml 24987,50/l

 34,90

NOWOŚĆ!

42769
Black Metal

37750
Black Ink

37751
Brown Mocha

M
A

KI
JA

Ż

SPOSÓB UŻYCIA

KAŻDY ZA

19,99

Tusz do 
kresek 

THE ONE
 Stylo

 pozwala osiągnąć nie tylko 
doskonały, ale także trwały 

efekt. Bogate pigmenty 
zapewniają intensywny kolor, 

a wyprofilowany aplikator 
z miękką końcówką - precyzję 

i pełną kontrolę aplikacji. 

*Test konsumencki

• Zapewnia gładką, 
nieprzerwaną 
aplikację bez 

zaciągania

• Formuła, która  
nie wysycha

• Wysoka zawartość 
pigmentów

• Trwały - 24 godziny*
• Odpowiedni dla osób 

noszących szkła 
kontaktowe

Wodoodporny

Prowadź kreskę wzdłuż górnej 
linii rzęs, począwszy od 
wewnętrznego kącika oka. 
W miejscu, gdzie zaczyna się 
tęczówka, zacznij stopniowo 
zwiększać grubość kreski. 
Krótkimi pociągnięciami 
poszerzaj kreskę ku zewnętrznym 
kącikom oczu. Zamknij opakowanie  
i przechowuj produkt w pozycji 
horyzontalnej, by zapobiec 
wysychaniu tuszu.

 

 

Kocie oko 
 

Wyrazisty makijaż oczu jest wciąż 
na topie, ale w tym sezonie 

ostatnie słowo należy do ciebie. 
Co zatem wybierzesz - klasyczną 

czerń czy łączenie kolorów, 
subtelną linię czy śmiałe kreski? 

I nie zapominaj o maskarze!

Perfekcyjna kreska 
przez cały dzień
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NIEZIEMSKO 
DŁUGIE RZĘSY

112 113

  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 
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  Wodoodporny tusz do 
rzęs The ONE 5-w-1 
Wonderlash XXL
Wodoodporna wersja naszego 
kultowego tuszu do rzęs 
z oryginalną, dostępną tylko  
w Oriflame szczoteczką  
Wonder Brush z opatentowaną 
technologią Dual Core  
o podwójnym działaniu, 
zapewniającą niesamowity  
efekt wyrazistych rzęs oraz 
zwiększającą ich objętość o 33%◊. 
8 ml 2748,75/l

34441   39,90

21,99 

  Płyn do usuwania wodoodpornego makijażu oczu 
The ONE
Delikatny, nawilżający płyn do usuwania wodoodpornego makijażu 
oczu. Beztłuszczowa formuła. Pozostawia uczucie gładkości 
i odświeżonej skóry wokół oczu*. Produkt odpowiedni dla 
użytkowników soczewek kontaktowych. 100 ml 199,90/l

32138   29,90

19,99 

  Tusz do rzęs The ONE 
Eyes Wide Open
"Otwierający spojrzenie" tusz, 
który podkręca rzęsy i dodaje 
im objętości. Szczoteczka unosi 
i podkręca rzęsy, a specjalna 
formuła utrwala ten efekt, 
sprawiając, że twoje oczy 
przyciągają spojrzenia. 
8 ml 2748,75/l

 39,90

21,99 PO

PO

PRZED

PRZED

NOWOŚĆ!

SPOSÓB UŻYCIA

33%◊ większa 
objętość 
każdej rzęsy

Wodoodporny

 

 

 

 

31473
Black

Superpodkręcenie 58° 
"otwiera" oczy o 30%**

Idealny dla osób  
o wrażliwych oczach 
oraz noszących szkła 
kontaktowe.

Delikatny płyn do usuwania 
wodoodpornego makijażu oczu

9 na 10 
kobiet potwierdza*: 

• trwały 
• nie rozmazuje się 

• sprawia, że rzęs wydaje 
się więcej  

• ekstremalnie unosi rzęsy 
• rozdziela rzęsy 

• zero grudek
*Test konsumencki

Ekstremalna 
innowacja 

przedłużająca rzęsy 
THE ONE natychmiast 
wydłuża i unosi rzęsy, 
przenosząc twój look 

na zupełnie nowy 
poziom.

35425 Black

Nałóż na wacik  
i delikatnie przetrzyj 
oczy, by usunąć 
cały makijaż.

Mocno wstrząśnij 
przed użyciem, by 
wymieszać obie fazy, 
uzyskując najlepszy 
efekt działania 
produktu.

Rewolucyjna formuła Oriflame  

z wydłużającym kompleksem Lash Length działa 

synergicznie ze specjalną szczoteczką  

Lash Extension, fantastycznie podkreślając 

rzęsy i przenosząc makijaż na nowy poziom.

*Test konsumencki w grupie 94 kobiet

◊Testy kliniczne

**Testy kliniczne
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41011 Soft Nude

41012 Calid Pink

41013 Burnt Orange
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41014 Full Burgundy
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42770 Cool Sand

42771 Cold Silver

42772 Desert Bronze

42773 Lava Mauve

42774 Amazon Brown

42775 Charcoal Black

42776 Flash Rose

42777 Sun Gold

42778 Mystic Blue

42
77

8 
M

ys
tic

 B
lu

e

*Test konsumencki

Kremowa formuła zapewnia 
komfort noszenia*

Nie zbiera się 
w załamaniach powiek*

Łatwa aplikacja  
i blendowanie*

Trwałość nawet do  
12 godzin*

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

 29,90

17,99 

  Zestaw do brwi The ONE
Kompaktowy zestaw, dzięki któremu 
profesjonalna stylizacja brwi stanie się 
niezwykle łatwa. Wyjątkowo miękkie, 
pudrowe odcienie zapewniają naturalny  
i zarazem precyzyjny efekt, a delikatny 
wosk doskonale i na długo utrwala  
kształt brwi. 3 g 6996,67/kg

 39,90

20,99 

JAK STYLIZOWAĆ BRWI:

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

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

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

34513 Universal

Miękki, kremowy wosk doskonale się 
rozprowadza, podkreślając kształt brwi  
i utrwalając stylizację.

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

Perfekcyjny łuk 
twoich brwi

M
A

KI
JA

Ż

NOWOŚĆ!

 

 

2 precyzyjne 
aplikatory 
pomagają 
wykreować 
idealny  
kształt brwi

Kolor, który robi 
mocne wrażenie

Makijaż: Cień do powiek w sztyfcie 
THE ONE Colour Unlimited 41012 Calid Pink, 
Cień do powiek w sztyfcie THE ONE Colour 
Unlimited 41013 Burnt Orange.
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  Pędzelek do kresek
Długość: 11,2 cm. Średnica: 0,5 cm. 

29591   19,90

9,99 

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

29592   19,90

9,99 

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

29593   19,90

9,99 

  Pędzel do blendowania
Długość: 16,7 cm. Średnica: 0,9 cm. 

29598   29,90

14,99 

  Mgiełka utrwalająca makijaż The ONE
Leciutka, przejrzysta mgiełka, która natychmiast utrwala 
makijaż i zapewnia nieskazitelny wygląd przez cały dzień. 
Dzięki technologii FreshFix makijaż wygląda świeżo aż do 
ośmiu godzin, nawet w wilgotnych warunkach i gdy się 
spocisz. 50 ml 319,80/l

34108   29,90

15,99 

  Pęseta Precision
Niezwykle precyzyjna, doskonale 
wyprofilowana pęseta usunie nawet 
najdrobniejsze włoski, pozwalając ci 
nadać brwiom perfekcyjny kształt. 
Elegancki projekt o niezwykłym kształcie 
i szykownym kolorze szczotkowanego 
srebra. Funkcjonalność, piękno  
i wygodna w jednym! Stal 
nierdzewna. Wymiary: 9 x 0,8 cm. 

42292   9,90   5,99 

Utrwalony makijaż pozostaje  
na miejscu do ośmiu godzin*

Sprawia, że makijaż 
wygląda świeżo*

Chroni makijaż  
w trudnych warunkach 
zewnętrznych, gdy się 
spocisz lub w wilgotnym 
powietrzu*

Odpowiednia do  
każdego typu cery*

SPOSÓB UŻYCIA SPOSÓB UŻYCIA

M
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Piękno  
i funkcjonalność!

Nadaj brwiom kształt. 
Najpierw usuń włoski 
rosnące między 
brwiami,  
a następnie te, 
które wyrastają 
poza naturalny 
kształt twoich 
brwi.

 

 

 

 

 

 

Utrwalenie 
makijażu

Stosuj po nałożeniu 
makijażu; wstrząśnij  
przed użyciem.

Dwa akcesoria w jednym: szczoteczka do 
modelowania niesfornych brwi i grzebień do 
usuwania grudek tuszu. 
 

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

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

Specjalnie wyprofilowany pędzelek  
zapewnia profesjonalną stylizację brwi. 

Dwa razy naciśnij  
pompkę. Zamknij oczy 
 i spryskaj twarz kilka  

razy z odległości 20-25 cm, 
ruchem naśladującym  
literę X.

Jeśli masz tłustą skórę, 
możesz zastosować 
mgiełkę dodatkowo na 

strefę T. Będzie niewidoczna,  
ale doskonale utrzyma makijaż 
przez cały dzień.

*Test konsumencki
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41882
Cupcake 

Rose Cream

41885
London 

Red 
Cream

41881
Fuchsia 

Allure Cream

41884
Gorgeous 

Scarlet 
Cream

41879
Boysenberry 

Touch 
Cream

41873
Clover Love 

Shimmer

41873
Clover Love 

Shimmer

41878
Blue 

Decadence 
Shimmer

41876
Turquoise 

Bliss Cream

41874
Icy 

Lavender 
Cream

41875
Crystal 
Water 

Shimmer

41875
Crystal 
Water 

Shimmer

41872
Rosy Nude 

Cream

41877
Mystic Aqua 

Shimmer

41871
Sweet 
Milk 

Cream

41782
Twinkly 
White 

Shimmer

41781
Rose Lace 
Shimmer

41780
Sand Buff 
Cream

41889
Smokey 

Taupe Cream

41888
Very Ebony 

Cream

41890
Rose 

Diamond 
Shimmer

41890 Rose 
Diamond 
Shimmer

41886
Ruby Rouge 

Cream

41887
Brick Red 

Cream

41883
Watermelon 
Punch Cream

41880
Night Orchid 

Cream

Co za połysk!

  Lakier do paznokci THE ONE Gloss N’ Wear
Oszałamiające odcienie dzięki pigmentom Color Command, które 
nadają paznokciom imponujący kolor i wysoki połysk. Formuła nasycona 
kompleksem pielęgnującym sprawia, że płytki są mocniejsze. 8 ml 1873,75/l

 24,90

14,99 

  Cążki do skórek Nail It
Cążki ze stali nierdzewnej, dzięki którym  
bez problemu poradzisz sobie ze skórkami 
wokół paznokci. Szerokie, wyprofilowane 
uchwyty zapewniają wygodę i precyzję.  
Z ochronnym etui. Materiał: stal nierdzewna. 
Wymiary: 9 x 4,5 x 0,5 cm. 

42287   22,90

14,99 

  Pilnik do paznokci Nail It
Elegancki pilnik zapewnia przyjemną i łatwą pielęgnację 
paznokci. Wykonany z trwałego akrylu, dekorowany stylowym 
fioletowym gradientem. W zestawie etui ochronne.  
Materiał: akryl. Wymiary: 13,7 x 1,2 cm. 

42288   9,90

6,99 
  Zestaw do manicure Nail It
Zestaw do manicure, zawierający cążki, nożyczki, dwa pilniki  
i trymer do skórek, czyli wszystko, czego potrzebujesz do 
nadawania kształtu paznokciom. Zapakowany w praktyczne etui.   
Materiał: stal nierdzewna, stal węglowa, papier ścierny, PS. 
Wymiary: 12 x 10 x 1,5 cm. 

42290   39,90

24,99 

  Olejek stymulujący wzrost 
paznokci The ONE
Głęboko odżywcza formuła olejku sprawia, 
że paznokcie rosną dłuższe i mocniejsze  
już po 3 dniach stosowania. Wzbogacony 
ekstraktem z kiwi i witaminami C i E, 
odżywia skórki i płytkę paznokci.  
8 ml 2248,75/l

31032   26,90

17,99 

  Serum do 
paznokci 5 w 1 
The ONE
8 ml 3362,50/l

32580   26,90 

  Dwufazowy olejek do paznokci  
i skórek The ONE
Odżywczy, zmiękczający olejek do paznokci  
i skórek. Zapewnia im zdrowy wygląd, dzięki 
zawartości olejku arganowego i wody 
ogórkowej. Błyskawiczny efekt! 8 ml 2248,75/l

33867   26,90

17,99 
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NOWOŚĆ!

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

Wzmaga 
wzrost 

paznokci już 
w ciągu 3 dni* 

   

 

 

 

 

Trymer do skórek

NożyczkiPapierowy 
pilnik

Stalowy pilnik

Cążki

 

Imponujący 
kolor, wysoki 
połysk  
i pielęgnacja 
paznokci!

Odcień lakieru: Lakier do paznokci THE ONE 
Gloss N’ Wear 41873 Clover Love Shimmer.
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WYJĄTKOWE 
połączenie tuszu  

i serum

Odżywcza 
mieszanka wosków

Mieszanka 
intensywnych 

pigmentów

Serum Lash Activator

Zawiera składniki nawilżające, 
ekstrakt z niezapominajki, olejek 

z jabłek oraz arganowy, 
zapewniające wyjątkowy komfort 

skórze ust.
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•  Uczucie nawilżonych ust, 
zarówno natychmiast po 
aplikacji, jak i podczas  

noszenia szminki*

•  Nie wysusza ust  
95% potwierdza*

•  Młodszy wygląd ust  
92% potwierdza*

Aksamitnie 
matowe usta

 

Makijaż: Pomadka Giordani Gold 
Iconic Matte 36805 Timeless Red.

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

 49,90

29,99 
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*Test konsumencki

  Cienie do powiek Giordani Gold
Satynowe cienie do powiek, których formuła 
perfekcyjnie się rozprowadza. Idealnie dopasowane 
odcienie zawierają intensywne pigmenty, 
zapewniające wyrazisty kolor. Elegancka kasetka  
z lusterkiem i aplikatorem. 2,4 g 20791,67/kg

 49,90 

38845
Delicate Pink 
- Rose Eyes

38846
Vibrant Ginger 
- Intense Eyes

38847
Snow Blue 

- Frozen Eyes

38848
Golden Brown 
- Noble Eyes

38848
Golden Brown - Noble Eyes

38849
Purple Cream 
- Smokey Eyes

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

33656   39,90

24,99 

PODWÓJNE CIENIE - formuła z intensywnymi pigmentami

 

 

  Tusz do rzęs Giordani Gold 
Incredible Length Potion
8 ml 3748,75/l

34751   47,90

29,99 
LEKKA BAZA 
pod tusz do rzęs ze szczoteczką 
zwiększającą objętość wzmacnia efekt 
działania maskary Giordani Gold, 
jednocześnie odżywiając i chroniąc rzęsy.

 

Serum Lash Activator   
stymuluje wzrost rzęs 

Odżywcza mieszanka wosków 
zwiększa długość i objętość

Estry jojoby ułatwiają  
aplikację tuszu

Witamina E odżywia rzęsy

Rzęsy "czarniejsze od czerni" 
dzięki intensywnym  

pigmentom
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32919
Vanilla

32920
Porcelain

32921
Light 
Ivory

32922
Natural 
Beige

32923
Amber
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Dot yk  m łodości

  Podkład Giordani Gold Liquid Silk 
SPF 12
30 ml 1333,00/l

 74,90

39,99 

• satynowa, płynna formuła
• naturalne, nieskazitelne 

wykończenie
• lekki i komfortowy w noszeniu

• SPF 12

Nieskazitelny mat 
dla twojej cery

*T
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i

Zmniejsza oznaki zmęczenia
92% POTWIERDZA*

Nie ma potrzeby  
stosowania pudru*

Wysoki stopień krycia  
przez cały dzień 

85% POTWIERDZA*

Tuszuje wszystkie 
niedoskonałości i zapewnia 
skórze nieskazitelny wygląd 

85% POTWIERDZA*

SUPERNOWOCZESNA TECHNOLOGIA 
MetaReactive sprawia, że w kontakcie  

ze skórą płynny podkład zmienia się  
w aksamitnie delikatny puder.

35213
Light Porcelain Cool

35214
Pastel Ivory Warm

35215
Soft Beige Cool

35216
Gold Sand Warm

35217
Mild Cinnamon Warm

DLA TWOJEJ WYGODY, zapakowaliśmy 
nasz luksusowy, delikatny niczym mus 

podkład w praktyczną, lekką tubkę 
z aplikatorem, który pozwala na łatwy 

dostęp do formuły.

   Podkład Giordani Gold 
Metamorphosis
Matujący podkład z technologią 
MetaReactive, technologią kontrolującą 
niechciany połysk, elastycznymi 
pigmentami 3D oraz  ekstraktem z 
ręcznie zbieranych alg. Ujędrnia, matuje 
i zapewnia skórze nienaganny wygląd 
przez cały dzień. 30 ml 1333,00/l

 74,90

39,99 

  Baza rozświetlająca Giordani Gold
30 ml 999,67/l

33300   59,90

29,99 

* Test konsumencki  
z udziałem 107 kobiet

• baza, zapewniająca cerze 
młodzieńczą promienność

• nawilża przez cały dzień*
• nadaje skórze 

świetlisty, świeży 
wygląd*

• sprawia, że cera 
wygląda 
młodziej*

M
A

KI
JA

Ż

BAZA PODKŁAD LIQUID SILK

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

 

 

 

Odcień lakieru:  Podkład Giordani Gold 
Metamorphosis 35213 Light Porcelain 
Cool.
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  Lakier do paznokci 
OnColour
5 ml 1598,00/l

 15,90
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KAŻDY LAKIER ZA

•  PEŁNE ŻYCIA, 
POŁYSKUJĄCE 
KOLORY

•  DOBRZE 
KRYJĄCY

•  ŁATWA 
APLIKACJA
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Odcień lakieru: Lakier 
do paznokci OnColour 
39297 Purple Daze.

39
29

4 
G

lit
zy

 G
ol

d

39
29

6 
Si

lv
er

y M
au

ve

39
29

7 
Pu

rp
le

 D
az

e

DOTYK KOLORU 
DLA TWOICH 

PAZNOKCI
7,99
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KAŻDA POMADKA 
ZA

7,99

  Pomadka OnColour
4 g 1997,50/kg

 19,90

www.facebook.com/oriflamepl

* Facebook powinien być 
zainstalowany na smartfonie. 
Aby uzyskać dostęp do usługi, 
zeskanuj całą stronę katalogu 
za pomocą aplikacji Oriflame, 
która przekieruje cię do 
Facebooka, gdzie możesz od 
razu wypróbować produkty.

• BOGATE PIGMENTY

•  INTENSYWNE KOLORY

•  KREMOWE ODCIENIE

USTA KWITNĄCE 
KOLOREM

Makijaż: Pomadka 
OnColour 38749  
Wine Burgundy.

38742
Blush Nude

38750
Deep Red

38757
Cold Blush

38775
Clover Lilac

38743
Peach Nude

38751
Cranberry Red

38758
Bright Pink

38776
Rose Taupe

38745
Cinnamon Beige

38753
Coral Red

38759
Punch Pink

38777
Grape Purple

38746
Rose Chocolate

38755
Apricot Coral

38760
Warm Rouge

38778
Vintage Mauve

38749
Wine Burgundy

38756
Rosy Pink

38761
Bright Fuchsia

38779
Purple Berry

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME APP, ABY 
WYPRÓBOWAĆ 

MAKIJAŻ ONCOLOUR 
NA SOBIE
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•  PERFEKCYJNY 
STOPIEŃ KRYCIA

•  Z KOJĄCYM 
MASŁEM SHEA

•  BOGATE PIGMENTY

•  GŁADKA, 
KREMOWA 
FORMUŁA

PODKŁAD

KOREKTOR

  Etui na gąbkę do 
makijażu
Materiał: PS. Wymiary:  
8,8 x 5,9 x 5,9 cm. 

43692

9,99 

  Gąbka do makijażu 
Precision
Gąbka do makijażu, której zaokrąglona 
strona zapewnia pełne pokrycie, 
końcówka doskonale kryje 
niedoskonałości, a płaską krawędź 
ułatwia konturowanie. Może być 
używana na mokro lub na sucho.  
Z dołączoną instrukcją. Materiał: 
pianka PU. Wymiary: 4 x 6,5 cm. 

29924   24,90

14,99 

  Podkład OnColour Power Up
30 g 333,00/kg

 29,90

 

 

   

PERFEKCYJNE 
BLENDOWANIE

Wielofunkcyjna 
gąbeczka, dzięki 
której ukryjesz 
niedoskonałości, 
zblendujesz podkład 
i wykonasz 
konturowanie.

39913
Light Ivory

39914
Natural Beige

Poręczne etui podróżne chroni 
przed zanieczyszczeniami  
i bakteriami oraz zabezpiecza 
kosmetyczkę lub torebkę  
przed zabrudzeniem, a dzięki 
otworom wentylacyjnym 
pozwala na wyschnięcie 
gąbęczki.

38805
Light Porcelain

38806
Warm Ivory

38807
Natural Beige

38808
Dark Beige

ENERGIA I PIĘKNO 
DLA TWOJEJ CERY
Idealne pokrycie i bogate odcienie9,99

  Korektor OnColour
4,5 g 1775,56/kg

 19,90

7,99

•  UKRYWA 
NIEDOSKONAŁOŚCI 
I PRZEBARWIENIA

•  NAWILŻA

•  ZAPEWNIA ŚREDNI 
STOPIEŃ KRYCIA

•  ŁATWA APLIKACJA

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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•  2 PERFEKCYJNIE 
DOPASOWANE 
ODCIENIE W 1 KREDCE

•  ŁATWA APLIKACJA

•  BOGATY, DOBRZE 
KRYJĄCY KOLOR

•  ODCIENIE IDEALNE DO 
KREOWANIA MAKIJAŻU 
DZIENNEGO  
I WIECZOROWEGO

www.facebook.com/oriflamepl

  Podwójna kredka do 
oczu OnColour
1,5 g 6660,00/kg

 19,90

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

27730   9,90

5,99 

* Facebook powinien być 
zainstalowany na smartfonie. 
Aby uzyskać dostęp do usługi, 
zeskanuj całą stronę katalogu 
za pomocą aplikacji Oriflame, 
która przekieruje cię do 
Facebooka, gdzie możesz od 
razu wypróbować produkty.

36087
Black & 
White

36088
Mocha & 

Rose Gold

36089
Blue & 

Sapphire

36090
Green & 

Turquoise

36091
Purple & 

Lilac

9,99
KAŻDA KREDKA ZA

RZĘSY NA 
PIERWSZYM PLANIE!

Makijaż: Podwójna 
kredka do oczu OnColour 
36089 Blue & Sapphire.

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 
ABY WYPRÓBOWAĆ 

MAKIJAŻ ONCOLOUR 
NA SOBIE
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  Woda toaletowa Women’s 
Collection Delicate 
Cherry Blossom
Niezwykły, kwiatowo-owocowy 
zapach, dzięki któremu poczujesz się 
jak w sadzie wypełnionym aromatem 
kwitnących wiśni. 50 ml 1598,00/l

32440   79,90 

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

słodkie migdały, kwiat wiśni, 
drzewo cedrowe

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

Wyobraź sobie, że jesteś w sadzie 
pełnym pięknych kwiatów wiśni... 

Kwiatowo-owocowa kompozycja Delicate Cherry 
Blossom zachwyca nutami delikatnych słodkich 

migdałów, zmysłowych kwiatów wiśni  
i baśniowego heliotropu.

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 124-131

Woda toaletowa 
Women's Collection 

Delicate Cherry 
Blossom 

za jedyne

   21,99
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34,99
Uwolnij naturę bogini

  Woda toaletowa 
Divine
Ciesz się swoją kobiecością 
i wypróbuj zapach 
Divine pełen kwiatowej 
zmysłowości. 
50 ml 699,80/l

11355   109,90

WYPRÓBUJ! 
Potrzyj w tym miejscu,  
by poznać zapach!

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

frezja, płatki orchidei,  
drzewo sandałowe

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU



NAJLEPSZA 
CENA 
ROKU 2020

  Krem do rąk i ciała 
Milk & Honey Gold 
Precious Collection
250 ml 39,96/l

34922   39,90

GŁÓWNY SKŁADNIK

Miód, składnik bogaty  
w cukier, zawiera 
odżywcze witaminy, 
minerały i kwas foliowy. 
Pomaga rewitalizować 
skórę oraz nadaje jej 
miękkość, elastyczność  
i promienność.

KREM DO RĄK I CIAŁA ZA JEDYNE

Katalog 14 2020 (22/09 – 12/10)
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Inspirowane arabskimi dekoracjami opakowanie skrywa 
nowy standard pielęgnacji - odżywczą, cudownie pachnącą 
formułę, której stosowanie jest rozkoszą dla ciała i zmysłów.

Rozkosz dla skóry

9,99
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