
WARTOŚĆ 
NAGRÓD  
PONAD 

400
PLN 

135403 –  Ulotka Programu Witamy  
w Katalogu 5

135404 –  Ulotka Programu Zapraszaj  
w Katalogu 5 

Plakat dostępny do wydruku  
na stronie www.oriflame.pl

Aby zamówić dodatkowe materiały,  
wpisz na zamówieniu kod: 

Ko
d 

ul
ot

ki
: 1

35
40

4.
1

  Aby otrzymać nagrody, zrób własne zakupy na min. 50 PP osobistych  
w tych Katalogach, w których Twoi nowi Klubowicze realizują  
pierwszy krok Programu Witamy.
 
Warunkiem wydania nagrody jest terminowe opłacanie faktur przez Ciebie 
i Twoich nowych Klubowiczów przez cały okres obowiązywania Programu. 
Weryfikacja płatności następuje ostatniego dnia Katalogu. Wydanie 
nagrody nastąpi po weryfikacji wyników.

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie dostępnym po zalogowaniu  
na www.oriflame.pl, w zakładce Wsparcie Sprzedaży/Program  
dla Sponsorów w Katalogu 5. 

Skorzystaj ze wsparcia w rekrutacji i kup nagrody zanim Twoi nowi
Klubowicze zrealizują pierwszy krok w Programie Witamy.  
Oferta przedsprzedaży Wyciskarki Wolnoobrotowej 134951  
(10.03-6.04.2020)
Oferta skierowana do Klubowiczów, którzy w Katalogu 3/2020  
uzyskali poziom co najmniej 12%.

Pamiętaj:

www.oriflame.pl
www.facebook.com/oriflamepl

PROGRAM  
ZAPRASZAJ  

5’2020
(17.03-06.04.2020)

Zapraszaj  
do Świata Piękna  
Oriflame!

Zaproś 1 osobę w Katalogu 5  
i pomóż jej zrealizować  
pierwsze zamówienie  
za min. 50 PP. 
W punktowanym zamówieniu w kolejnym  
katalogu wpisz kod wybranego zapachu  
dla niej lub dla niego, a otrzymasz  
go za jedyne 4,90 PLN 

623071

Woda perfumowana  
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WARTOŚĆ  NAGRÓD  PONAD

500 PLN
Darmowa dostawa przy  pierwszym punktowanym zamówieniu
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ŻYJ POWOLI
W zgodzie ze sobą  
i rytmem natury.
Co zawierają wolno wyciskane soki  
– korzyści wyciskarki wolnoobrotowej
Soki warzywno-owocowe to prawdziwa bomba witamin oraz 
mikro i makroelementów. Odpowiednio dobierana kompozycja 
warzyw, owoców i ziół dostarcza organizmowi potrzebnych mu 
składników.

WŁAŚCIWOŚCI SOKÓW:
-  wzmacniają system 

immunologiczny,
-  dodają energii i sił witalnych,
-  oczyszczą organizm z toksyn, 

odtruwają wątrobę i regulują 
pracę nerek,

-  pobudzają do pracy enzymy 
trawienne i wzmagają 
przemianę materii – wspierają 
walkę ze zbędnymi 
kilogramami,

-  regulują równowagę  
kwasowo-zasadową,

-  świetnie wpływają na skórę, 
włosy i paznokcie. 

DANE  
TECHNICZNE:
-  Typ:  

wyciskarka pionowa, 
wolnoobrotowa

-  Zasilanie:  
220-240V

-  Moc silnika:  
150W

-  Prędkość obrotowa:  
50 obr./min.

-  Wymiary:  
43x17x28 cm

ZALETY  
PRODUKTU:
-  Cicha praca wyciskarki nie zakłóci spokoju w Twoim domu.
-  Z prędkością 50 obrotów na minutę urządzenie 

z pewnością wyciśnie ostatnie soki z warzyw i owoców.
-  Proste czyszczenie sprawi, że urządzenie w kilka chwil będzie 

gotowe do dalszej pracy.

WARTOŚĆ 
NAGRÓDY  

299
PLN 

Zaproś 3 osoby w Katalogu 5  
i pomóż im zrealizować pierwsze 
zamówienie za min. 50 PP. 
W punktowanym zamówieniu  
w kolejnym katalogu wpisz kod  
Wyciskarki Wolnoobrotowej  
– 134951, a otrzymasz ją  
za jedyne 9,90 PLN 
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	RC SPNSR OUT CUT
	SPONSOR 12x17 cm INN spread

