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  Woda toaletowa 
Scentsational
50 ml 999,80/l

34519   104,90

49,99 

GUARANA 
to egzotyczna roślina 
pnąca znana ze 
swoich właściwości 
pobudzających. 
Pyszny, owocowy 
aromat nasion 
guarany określa 
wyjątkowy charakter 
kompozycji.

Woda toaletowa Scentsational 
podkreśla kobiecość aromatem 
słonecznej róży, jednocześnie 
zachowując lekkość, dzięki 
nutom musującej mandarynki.

GŁÓWNY SKŁADNIK

WODA TOALETOWA 
SCENTSATIONAL

INTRYGUJĄCA 
WIELOWYMIAROWOŚĆ
Odkrywaj magiczne świat ła i kolory 
najgłębszych lasów, dzięki kolekcji 
Scentsational i spraw, by zaczarowane 
warstwy zapachu intrygowały 
i hipnotyzowały każdego, 
kto znajdzie się blisko ciebie.

NOWOŚĆ!

  Mgiełka zapachowa 
Scentsational
100 ml 199,90/l

35757   39,90

19,99 

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

MGIEŁKA ZAPACHOWA 
SCENTSATIONAL

Kluczowym akordem pełnej 
energii mgiełki Scentsational jest 
cytrusowy koktajl z cytryn i słodkich 
pomarańczy oraz świeże, 
owocowe nuty kwiatów jabłoni.

nasiona guarany, kwiat jabłoni, paczula

NISKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

 
 

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

nasiona guarany, słoneczna róża, paczula



+
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kwiat 
jabłoni

słoneczna 
róża

nasiona guarany

Po raz pierwszy 
w Oriflame!

Zapachy stworzone, by je łączyć

paczula

WYPRÓBUJ!

ZESTAW DO 
LAYERINGU

MAGIA 
LAYERINGU: 
SZTUKA 
NAKŁADANIA 
WARSTW 
ZAPACHU

Buduj wokół siebie 
tajemniczą aurę 

- warstwa po warstwie. 
Dwa nowoczesne 
i eksperymentalne 

zapachy, stworzone, 
by je ze sobą łączyć, 

kreując nową, 
niepowtarzalną 

kompozycję.

JAK UZYSKAĆ 
INTRYGUJĄCY TRZECI 

ZAPACH?

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

Te same miejsca 
spryskaj mgiełką 
zapachową 
Scentsational.

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

NOWOŚĆ!
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ZESKANUJ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ 

WIĘCEJ 
O PRODUKTACH

Woda toaletowa 
+ mgiełka 
zapachowa

KOD ZESTAWU: 623042

NUTA GŁOWY

TRZECI 
ZAPACH

NUTA GŁĘBI

ZA JEDYNE 

59,99
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  Szal Adam
Projektant Adam Swärd przenosi plisy 
- najmodniejszy detal w tym sezonie - na wyższy 
poziom, stosując starożytną japońską technikę 
plisowania na wydruku, opartym na jego 
inspirowanym naturą malarstwie. Efekt: wyjątkowy, 
wielokolorowy szal, fantastycznie układający się 
na sylwetce. Poliester. Wymiary: 110 x 110 cm, 
93 x 10 cm (plisowany). 

42638   59,99   Okulary 
przeciwsłoneczne Adam
Poliwęglan, poliester (etui). 
Oprawki: 13,9 x 4,2 cm. 

42649   39,99 

  Torebka Adam
Designerska wersja wciąż modnej torebki-nerki 
- projekt Adama Swärda ma formę kokonu i wykonany 
jest z miękkiego materiału. Z klasyczną czernią 
kontrastuje charakterystyczny, masywny motyw 
nieregularnej, nawiązującej do natury formy. Zapinana na 
zamek błyskawiczny, wygodna i nowoczesna torebka to 
idealny dodatek dla kobiet, które cenią oryginalne 
akcesoria. Logo projektanta i specjalnie zaprojektowane 
opakowanie. PU. Wymiary: 31,5 x 4 x 13,5 cm. 

42645   99,99 

  Kolczyki Adam
Zainspirowany połączeniem 
odważnego stylu i materiałów 
syntetycznych, designer 
Adam Swärd zaprojektował te 
wyjątkowe, awangardowe 
kolczyki, stosując formowane 
tworzywo sztuczne, aby nadać 
im ultranowoczesny look. 
Ten designerski dodatek 
pokochają wszystkie kobiety, 
które cenią niebanalne 
akcesoria. Logo projektanta 
i specjalnie zaprojektowane 
opakowanie. Metal, testowane 
na obecność niklu. Zawieszka: 
5,7 x 3,8 cm; bigiel: 2,6 cm. 

42623   29,99 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANAPOKAŻ SIĘ.

WYRÓŻNIJ SIĘ.

Adam Swärd, 
zdobywca nagrody 

Oriflame Trend Award 
2019

Odważna, eksperymentalna 
kolekcja dodatków 
Scentsational, inspirowana 
płynnymi formami natury 
została zaprojektowana 
we współpracy z laureatem 
nagrody ORIFLAME 
TREND AWARD 2019, 
Adamem Swärdem.

Wspieramy marzenia 
młodych projektantów
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33673
Crisp Silver 

Shimmer

33674
Pure White 

Shimmer

33675
Sandy Gold 
Shimmer

33677
Honey Blush 

Shimmer

CIENIE DO POWIEK

33678
Dusky Rose 

Shimmer

33681
Raw Copper 

Shimmer

33680
Smokey Plum 

Shimmer

33679
Cool Lilac 
Shimmer

M
A

TO
W

E

33682
Vintage 

Green Matte

33684
Roasted 

Coffee Matte

33683
Denim Blue 

Matte

33685
Carbon 

Black Matte

33687
Base Nude 

Matte

EKSTREMALNA 
INTENSYWNOŚĆ 

czerni*

EKSTREMALNA 
TRWAŁOŚĆ 

– 24 godziny*

9 na 10 
kobiet potwierdza, że tusz 

natychmiast nadaje rzęsom 

EKSTREMALNĄ 
OBJĘTOŚĆ*

*Test konsumencki

Rzęsy na 
pierwszym planie

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

34580   44,90

19,99 

Cień do powiek The ONE 
Make-up Pro Wet&Dry
2,28 g 4381,58/kg

 19,90

9,99 
Kompaktowa kasetka 
The One Make-up Pro
5,5 x 4,2 cm. 

33688   24,90

14,99 

42558
Sorbet Pink Matte

42559
Fizzy Orange 

Shimmer

42560
Electric Rose 

Shimmer

42561
Radiant Bronze 

Shimmer

42562
Fudge Brown Matte

34790
Golden Khaki

34792
Pewter Grey

34791
Breezy Blue

42563
Dim Burgundy Matte

MATOWE

POŁYSKUJĄCE

WYKREUJ  MAGICZNE  SPOJRZENIE 
 
Nałóż odcień Sandy Gold Shimmer 
lub Radiant Bronze w wewnętrznych 
kącikach oczu. 
 
Na środek powieki nałóż odcień 
Golden Khaki i rozprowadź go  
ku górze. 
 
Zastosuj odcień Breezy Blue  
w zewnętrznym kąciku oka i zblenduj 
go z Golden Khaki w stronę łuku 
brwiowego oraz nałóż pod dolną 
linią rzęs. 
 
JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ BARDZIEJ INTENSYWNY 
EFEKT, ZASTOSUJ CIENIE NA MOKRO.

NOWOŚĆ!

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME 

I WYPRÓBUJ FILTR 
TREMENDOUS

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

PIĘKNO

Kasetka 
sprzedawana 
jest bez cieni 
do powiek.









RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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3 KREMY DO RĄK 
W PUDEŁKU

Trendy oparte 
na technologii

Moda na ekologię nie jest przelotną modą, ponieważ trend 
ten jest nieunikniony. W Oriflame idziemy o krok dalej 
i łączymy nasze zrównoważone podejście do rozwoju 

produktu z odkrywaniem świeżych i innowacyjnych trendów. 
Natura jest naszą inspiracją - łączymy ją 

z najnowocześniejszymi technologiami, aby zapewnić ci 
najlepiej działające rozwiązania i najlepsze efekty.

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
BY ZAINSPIROWAĆ SIĘ 
FILOZOFIĄ BEAUTY BY SWEDEN!

Który kwiat najlepiej 
oddaje twój nastrój? 

Otwórz pudełko z trzema 
małymi skarbami i wybierz: 

piwonię, bez lub jaśmin. 
Kremy do rąk cudownie 

rozpieszczają skórę, 
odżywiając ją i nawilżając, 
dzięki ekstraktom roślinnym. 
Twoje dłonie będą miękkie, 

gładkie i pachnące.

Cały bukiet 
w jednym 
pudełku!

NAJWYŻSZE 
NORMY 

EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA

BEZ GMO

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.

MONITORING 
EKOETYCZNY

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

NATURALNE 
EKSTRAKTY

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

41388   19,90

12,99 

Nie wiesz, 
który wybrać? 
Weź wszystkie!

N
O

W
O

ŚĆ
!

EDYCJA 
LIMITOWANA

K ATA LO G 06/2 02 0
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Przedstawiamy nowy sposób na 
zapewnienie włosom prawdziwej uczty. 
Trzy smakowicie pachnące koktajle do 

włosów, które odżywiają, nawilżają 
i rewitalizują włosy, dzięki zawartości 

naturalnych składników.

Wypróbuj nową formułę 
koktajlu działającego 
na wszystkie zmysły!

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

41957   8,90
  Odżywcza maska z awokado 
do każdego rodzaju włosów 
Love Nature Hair Smoothie
30 ml 166,33/l

41958   8,90

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

41959   8,90
4,99

Zafunduj swoim włosom 
pyszną, naturalną pielęgncję!

DO WŁOSÓW SUCHYCH

Nawilżający 
banan

DO WŁOSÓW FARBOWANYCH

Rewitalizujące 
mango

Odżywcze 
awokado
DO KAŻDEGO TYPU WŁOSÓW

DWA SPOSOBY ODŻYWIANIA WŁOSÓW:

Sposób 1: 
wmasuj w mokre 
włosy od nasady aż 
po końce i spłucz 
po 10 minutach.
 

Sposób 2: 
wmasuj w mokre 
włosy od nasady aż 
po końce, przykryj 
czepkiem i pozostaw 
na noc.

ZESKANUJ 
STRONĘ ZA 
POMOCĄ 
APLIKACJI 

ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ 

WIĘCEJ 
O PRODUKTACH

Włosy pozbawione witalności?

30 ml
   

 

KAŻDY ZA N
O

W
O

ŚĆ
!

Ekstrakt z banana - bogaty w potas, 
naturalne oleje, węglowodany 
i witaminy, które nawilżają włosy 
i nadają im miękkość.

Bogate w ochronne flawonoidy 
i witaminę A oraz niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe, 
które odżywiają włosy farbowane 
i utrzymują intensywność ich koloru.

Znane z wyjątkowych właściwości 
odżywczych. Witaminy i kwasy 
tłuszczowe, zawarte w oleju 
z awokado doskonale pielęgnują 
każdy typ włosów.

10 
MINUT

CAŁA
 NOC
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Nie możesz spać? 
Wypróbuj aromat o udowodnionym 

działaniu relaksującym!

Stwórz atmosferę, dzięki której ukoisz umysł i ciało przed snem... 
Kolekcja Dream Sleep z olejkami eterycznymi roztacza przyjemny 
zapach lawendy. Lawenda ma udowodnione działanie 
relaksujące, pomaga uspokoić ciało i umysł, obniża stres 
i napięcie, a także sprawia, że sen jest dłuższy i spokojny. 
Dobry sen znakomicie wpływa na urodę, budzisz się 
wypoczęta i pełna energii - gotowa na nowy dzień!

  Olejek do ciała 
Dream Sleep
100 ml 199,90/l

34179   29,90

19,99 

  Mgiełka do ciała 
i pościeli Dream Sleep
100 ml 199,90/l

34180   39,90

19,99 

Zapach lawendy 
ułatwia zasypianie 

i sprawia, że sen 
jest spokojny

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME I POZNAJ 
SPOSOBY NA DOBRY SEN

Zapach lawendy ma udowodnione 
działanie relaksujące - dłuższy, 

spokojniejszy sen sprzyja urodzie!

JAK UŻYWAĆ:

 
 

N
O

W
O

ŚĆ
!

WYPRÓBUJ!
Potrzyj produkt 

i poznaj zapach!

1.  Rozpocznij swój rytuał 
przygotowania się do snu od 
zastosowania wygładzającego, 
nawilżającego Olejku do ciała 
Dream Sleep bezpośrednio 
na skórę. 
Delikatnie wmasuj olejek  
w ciało, by usunąć napięcie 
oraz zrelaksować ciało i umysł.

2.  Zastosuj Mgiełkę do ciała  
i pościeli Dream Sleep po 
wmasowaniu Olejku do ciała 
Dream Sleep. Spryskaj mgiełką 
górne partie ciała oraz 
poduszkę, by zapewnić sobie 
pokrzepiający sen, który 
dosknale wpływa na urodę.

EDYCJA 
LIMITOWANA
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Zapach 
szwedzkiej harmonii 

w twoim domu

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

Wypróbuj nowy sposób 
na stworzenie własnej, 

pachnącej oazy spokoju!

Zaproś niezwykły aromat Swedish Spa 
do swojego domu i ciesz się  

wodno- kwiatowym akordem  
z delikatnymi morskimi tonami,  

który pieści zmysły niczym kojące spa. 
Dzięki naszemu dyfuzorowi zapach 

szwedzkiego wybrzeża będzie  
gościł w twoim domu nawet przez  

pięć miesięcy.

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME 

I DOWIEDZ SIĘ, 
CZYM JEST "LAGOM"

  Dyfuzor zapachowy 
Swedish Spa 
Aquatic Harmony
90 ml 444,33/l

41693   69,99

39,99 

Potrzebujesz spokoju dla ciała i umysłu?

N
O

W
O

ŚĆ
!

WYPRÓBUJ!
Potrzyj produkt  

i poznaj zapach!

JAK UŻYWAĆ: EDYCJA 
LIMITOWANA
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Nałóż na czystą skórę  
i pozostaw na 5-10 minut. 
Zetrzyj ciepłą ściereczką. 
Unikaj bezpośredniego 
kontaktu z oczami.

Rozgrzewająca 
maseczka do twarzy 
Swedish Spa

Luksusowe spa 
we własnym domu

Z ekstraktem z czerwonych 
alg Corallina Officinalis  
i słodkich migdałów oraz 
olejem canola; zapewnia 

intensywne, luksusowe 
nawilżenie.

Wypróbuj technologię 
opartą na saunie!

Rozgrzewająca maseczka   odpręża  
i odżywia skórę oraz nadaje jej 

miękkość. Dzięki technologii sauny 
zapewnia uczucie komfortu  

- egzotermiczna reakcja wiązania 
gliceryny z wodą w skórze 
uwalniania kojące ciepło.

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

34025   39,90

29,99 

  Maseczka do rąk 
Swedish Spa Soft Tide
75 ml 173,20/l

34730   19,90

12,99 

Czas, który mamy tylko dla siebie, jest bardzo 

cenny - to chwile OŻYWIENIA ZMYSŁÓW. 

Bliskość natury, relaksująca ciało i umysł - oto 

szwedzki sposób na dobre samopoczucie. 

Seria Swedish Spa pozwoli ci czerpać natchnienie 

z natury w domowym zaciszu. Dla wewnętrznego 

spokoju i zewnętrznego blasku.

  Rozgrzewająca maseczka 
do twarzy Swedish Spa
50 ml 359,80/l

41660   29,90

17,99 

JAK UŻYWAĆ:
Potrzebujesz ciepła?

POZNAJ ZAPACH 
NA STRONIE 17!

 

 

 

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME 

I DOWIEDZ SIĘ, 
CZYM JEST "LAGOM"

N
O

W
O

ŚĆ
!

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

34508   69,90

49,99 

• Oczyść twarz ulubionym 
kosmetykiem i osusz.

• Nałóż 2-4 krople żelu 
na opuszki palców 
i delikatnie wmasuj w skórę, 
omijając okolice oczu. 
Pozwól mu się wchłonąć, 
a następnie przejdź do 
kolejnych kroków rytuału 
pielęgnacyjnego. Stosuj 
rano i wieczorem, w razie 
potrzeby ponawiaj 
aplikację w ciągu dnia.

EFEKTY:

Wzmocnienie efektu 
Stosuj oba produkty 
jednocześnie, by 
uzyskać jeszcze 
LEPSZE REZULTATY!

Przedstawiamy Żel do twarzy 
NOVAGE OIL BALANCE SOLUTION 
- nasze zaawansowane rozwiązanie 

kosmetyczne, które natychmiast redukuje 
nieestetyczny połysk i oczyszcza skórę. 

Poddany wnikliwym testom, ma udowodnione 
klinicznie działanie zmniejszające nadmierne 
wydzielanie sebum, redukujące widoczność 

porów, matujące i udoskonalające cerę.

Twoja twarz ma nieestetyczny połysk? 

Wypróbuj produkt 
kontrolujący sebum!

TECHNOLOGIA MIKROGĄBKI 
Składnik aktywny  
o zaawansowanym działaniu, 
który skutecznie przyciąga 
i pochłania nadmiar sebum, 
zapewniając natychmiastowy 
efekt matujący i kontrolę nad 
nieestetycznym połyskiem 
nawet przez cały dzień.

NIACYNAMID 
Składnik aktywny, 
zwiększający elastyczność, 
wspomagający zdrowie 
bariery skórnej oraz 
poprawiający powierzchnię 
skóry. W widoczny sposób 
zmniejsza pory i zapobiega 
pojawianiu się wyprysków. 

KWAS SALICYLOWY 
Delikatnie złuszcza skórę, 
dzięki czemu poprawia 
jej powierzchnię, a także 
odblokowuje pory i zmniejsza 
wydzielanie sebum.

KOMPLEKS VITA HYDRATION 
Formuła została wzbogacona 
o mieszankę składników, które 
nawilżają skórę i zapewniają 
jej równowagę.

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

* Test konsumencki
∆1 Testy kliniczne natychmiast 

po pierwszym użyciu
∆2 Test kliniczny składnika 

aktywnego

Klinicznie udowodnione 
DZIAŁANIE REDUKUJĄCE 
NADMIAR SEBUM∆1

POPRAWA POWIERZCHNI 
SKÓRY*

Ze składnikiem aktywnym 
o udowodnionym klinicznie 
działaniu REDUKUJĄCYM 
PORY∆2

CIESZ SIĘ GŁADKĄ, MATOWĄ 
SKÓRĄ DZIĘKI NOVAGE

JAK UŻYWAĆ:

N
O

W
O

ŚĆ
!

•  Wygładza i upiększa skórę

•  Poporawia koloryt skóry

•  Natychmiastowy efekt matujący

•  Zapewnia uczucie świeżości
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  Balsam do cery z wypryskami 
NovAge Breakout-Defence
30 ml 1999,67/l

45252   89,90

59,99 

∆1 Ocena kliniczna z udziałem 27 osób 
przez 8 tygodni

** Ocena konsumencka w warunkach klinicznych 
z udziałem 25 osób przez 8 tygodni

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

•  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

Stosuj rano i wieczorem 
na oczyszczoną skórę, 
po nałożeniu serum. 
Nałóż 1-2 porcje 
produktu na czyste 
opuszki palców, delikatnie 
wmasuj w skórę i pozwól 
mu się wchłonąć.

EFEKTY:

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE 
PROBLEMÓW SKÓRY SKŁONNEJ 

DO WYPRYSKÓW U OSÓB 
DOROSŁYCH

Balsam do cery z wypryskami NovAge Breakout-Defence 
to idealne rozwiązanie dla skóry, której problemem są 

zaskórniki, wypryski i inne tego typu niedoskonałości na 
czole i policzkach. Balsam nie zatyka porów oraz odnawia 

skórę, zapobiegając pojawianiu się wyprysków 
oraz redukując blizny potrądzikowe.

Problemy z wypryskami?

 Wypróbuj specjalny 
balsam NovAge!

Wzmocnienie efektu 
Stosuj oba produkty 
jednocześnie, by 
uzyskać jeszcze 
LEPSZE REZULTATY!

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

ZMNIEJSZENIE 
WYSTĘPOWANIA/
WIDOCZNOŚCI WYPRYSKÓW 
U OSÓB DOROSŁYCH  

O 63% PO 1 MIESIĄCU∆1

ZMNIEJSZENIE 
ZACZERWIENIENIA 
ZWIĄZANEGO 
Z WYPRYSKAMI**/***

ZNACZNA REDUKCJA 
WIDOCZNOŚCI BLIZN  
PO WYPRYSKACH 

O 19% PO 1 MIESIĄCU∆1

ZMNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ 
POWIĘKSZONYCH PORÓW 

(72%)***

N
O

W
O

ŚĆ
!SPOSÓB UŻYCIA

Wąkrota (Cica) 
to pochodzące z Azji 
zioło lecznicze o 
potężnym działaniu 
regenerującym skórę. 
Pomaga zmniejszać 
widoczność blizn po 
wypryskach oraz 
stymuluje produkcję 
kolagenu, zapewniając 
efekt przeciwstarzeniowy.

Olej tamanu pozyskiwany 
jest z orzechów drzewa o tej 
samej nazwie. Stosowany 
w medycynie od setek lat, 
znany jest ze swoich 
właściwości kojących, 
przeciwbakteryjnych 
i regenerujących. Zwalcza 
bakterie powodujące 
wypryski i redukuje 
zaczerwienienia związane 
z wykwitami, a także 
przyspiesza odnowę 
i wzrost nowej skóry.

Kwas salicylowy 
ma działanie 
złuszczające 
i kontrolujące wypryski. 
Pomaga utrzymywać 
czystość porów skórnych 
oraz wspomaga odnowę 
skóry, dzięki czemu 
zapobiega zablokowaniu 
porów i pojawianiu się 
wyprysków, a także 
minimalizuje blizny 
pozostałe po wykwitach.

GŁÓWNY SKŁADNIK



NOW AT ONLY

39,99

RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

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

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI BEZPIECZNE FORMUŁY

MONITORING 
EKOETYCZNY

NATURALNE EKSTRAKTY BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

SPOSÓB UŻYCIA

Wyciśnij niewielką ilość 
kremu na opuszkę palca 
serdecznego. Delikatnie 
wklep go w skórę wokół 
oczu od wewnętrznego 
kącika dolnej powieki 
w kierunku kącika 
zewnętrznego.

  Krem pod oczy Diamond Cellular 
Multi-Perfection
15 ml 2666,00/l

22419   69,90

Dla skóry, która pragnie 
ODMŁODZENIA  

I PROMIENNOŚCI

Zmniejsza 
zmarszczki i linie 
mimiczne

Redukuje 
opuchnięcia i cienie 
pod oczami

73%*

Cenna delikatność

39,99 ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, BY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O PRODUKTACH

GŁÓWNY SKŁADNIK

Ekstrakt z białej trufli 
z południowej Francji

Dzięki 
prawdziwemu 
proszkowi 
diamentowemu 
i kompleksowi 
Eternal Beauty, 
krem Diamond 
Cellular sprawia, 
że skóra jest 
rozświetlona, 
gładsza 
i odzyskuje 
młody wygląd.

Dla wszystkich  
typów cery40+

TERAZ ZA JEDYNE

81%**

* Testy konsumenckie z udziałem 93 kobiet stosujących krem 
przez 4 tygodnie

**Test konsumencki
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KROK 2: 
OCZY - ODPOWIEDNIA 
PIELĘGNACJA

KROK 1: 
OCZYSZCZANIE 
- PRZYGOTOWANIE 
DO LEPSZEGO 
WCHŁANIANIA
Opłucz twarz i szyję ciepłą wodą.  
Nanieś jedną porcję żelu oczyszczającego 
na dłonie i delikatnie lecz dokładnie 
masuj wilgotną skórę palcami, omijając 
okolice oczu. Spłucz ciepłą wodą i osusz 
skórę miękkim ręcznikiem.

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

KROK 4: 
NAWILŻANIE  
- ODŻYWIANIE  
I OCHRONA

KROK 3: 
INTENSYWNA 
PIELĘGNACJA  
- AKTYWACJA MOCY

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

31772   383,50

229,00 

  33984 Żel oczyszczający NovAge Supreme 150 ml 439,33/l 65,90   31980 Odnawiający krem na noc 
Novage True Perfection 50 ml 1099,80/l 79,90 54,99   31978 Nawilżający krem na dzień NovAgeTrue 
Perfection 50 ml 1598,00/l 79,90   31979 Serum Miracle Perfecting Novage True Perfection 30 ml 2996,67/l 
89,90   31981 Rozświetlająco-odświeżający krem pod oczy True Perfection 15 ml 3526,67/l 52,90

CO NAJMNIEJ 7X LEPSZE REZULTATY,  
DZIĘKI STOSOWANIU RYTUAŁU PIELĘGNACJI CERY NOVAGE 

UDOWODNIONE KLINICZNIEΔ1

Udoskonalaj swoją skórę 
i przedłużaj jej młody wygląd

20+
Rekomendowane dla wieku

Efektywnie 
oczyszcza  
i błyskawicznie 
nawilżaΔ

Znacznie poprawia 
promienność cery*

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

Wygładza pierwsze 
zmarszczki mimiczne*

24 godziny nawilżeniaΔ

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Ściśnij tubkę, aby uwolnić porcję kremu   na 
aplikator kulkowy. Wystarcza niewielka ilość. 
Nałóż krem przesuwając aplikator. Przetocz kulkę 
wokół oczu w obie strony, zaczynając od 
zewnętrznego kącika. Unikaj bezpośredniego 
kontaktu z oczami. Zakończ aplikację, wklepując 
krem   opuszką palca, aż do wchłonięcia.
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  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 

ZMNIEJSZA 
PRZEBARWIENIA 
NAWET 

O 50%∆1

 

– UDOWODNIONE KLINICZNIE
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∆1 Testy kliniczne z użyciem kremu na dzień 
oraz esencji

  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 

Rekomendowane dla wieku 
40+

70% 
BARDZIEJ 
SPRĘŻYSTA 
SKÓRA JUŻ PO 
12 TYGODNIACH*

* Testy kliniczne z udziałem 34 kobiet, 
trwające 12 tygodni

  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 

Rekomendowane dla wieku 
50+

94% 
KOBIET O DOJRZAŁEJ 
SKÓRZE POTWIERDZIŁO 

POPRAWĘ 
ELASTYCZNOŚCI 
I ODŻYWIENIA 
CERY*1

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

  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 
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REDUKCJA 
ZMARSZCZEK  
AŻ DO 

49%∆1

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

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

OPATENTOWANA 
TECHNOLOGIA ASPARTOLIFT 
Stymuluje aktywację komórek 
odpowiedzialnych za wytwarzanie 
elastyny, poprawiając jędrność 
i elastyczność skóry oraz 
owal twarzy.

Z opatentowaną 
TECHNOLOGIĄ  

MULTI-BRIGHT i ekstraktem 
z roślinnych komórek 

macierzystych gardenii.

TECHNOLOGIA TRI-PEPTIDE 
TECHNOLOGY + kwas hialuronowy 

o niskiej masie cząsteczkowej 
+ ekstrakt z roślinnych komórek 

macierzystych szarotki  
- silnie działające trio 

przeciwzmarszczkowe.

Rekomendowane dla wieku 
30+
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  Odnawiający krem na noc Novage True Perfection
Intensywnie nawilżający krem na noc z ekstraktem z perskiego drzewa jedwabnego  
i kwasem glikolowym. Regularnie używany sprawia, że cera jest świeża i promienna,  
a pory mniejsze. Pomaga opóźnić pojawienie się zmarszczek. Delikatnie perfumowany.  
50 ml 1099,80/l

31980   79,90

54,99 

  32803 Krem rozjaśniający na dzień NovAge Bright Sublime 
SPF 20 50 ml 2398,00/l 119,90   32804 Rozjaśniający krem pod 
oczy NovAge Bright Sublime 15 ml 5260,00/l 78,90   32805 
Rozjaśniająca esencja NovAge Bright Sublime 30 ml 4663,33/l 
139,90

  33979 Krem pod oczy NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 15 ml 4860,00/l 72,90  

 33981 Krem na dzień NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power SPF 30 50 ml 2198,00/l 109,90  

 33982 Krem na noc NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 50 ml 2198,00/l 109,90

  31543 Serum liftingujące NovAge Ultimate 
Lift 30 ml 5330,00/l 159,90   31542 Krem 
liftingujący pod oczy NovAge Ultimate Lift  
15 ml 5326,67/l 79,90   31540 Krem liftingujący 
na dzień NovAge Ultimate Lift SPF 15 50 ml 
3098,00/l 154,90

  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  

 32629 Krem do okolic oczu i ust NovAge 
Time Restore 15 ml 5326,67/l 79,90

  Krem liftingujący 
i modelujący kontur twarzy 
na noc NovAge Ultimate Lift Overnight
50 ml 2199,80/l

31541   154,90

109,99 

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

32627   154,90

109,99 

  Krem rozjaśniający na noc NovAge Bright Sublime
50 ml 1699,80/l

32658   119,90

84,99 

  Serum NovAge Ecollagen Wrinkle Power
30 ml 2833,00/l

33980   124,90

84,99 

Nawilża, 
udoskonala 
I ZAPEWNIA 
WYPOCZĘTY 
WYGLĄD

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

Z CZASEM:
Z czasem: poprawia 
koloryt i powierzchnię 
skóry, nadaje jej 
świeży, promienny 
i zdrowy wygląd oraz 
zwęża pory. Pomaga 
opóźniać powstawanie 
linii i zmarszczek.

EFEKTY:

EFEKTY: EFEKTY: EFEKTY:EFEKTY:

Łatwo się wchłania, zapewnia skórze 
miękkość i gładkość, a także pomaga jej 
odnowić się po stresach dnia.

Rozjaśnia i wyrównuje koloryt cery oraz 
zmniejsza widoczność istniejących 
przebarwień. Flawonoidy z miłorzębu 
pomagają chronić przed powstawaniem 
nowych przebarwień, powodowanych 
przez promienie UV.

Sprawia, że skóra 
jest miękka, 
gładka i odżywiona.

Wygładza, 
ujędrnia 
i przywraca 
sprężystość, 
nadając skórze 
młodzieńczy 
wygląd oraz 
sprawiając, że 
zmarszczki są 
mniej widoczne.

Z CZASEM:

Z CZASEM:
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50+Rekomendowane dla wieku40+Rekomendowane dla wieku30+Rekomendowane 
dla wieku

W KAŻDYM 
WIEKURekomendowane

20+
Rekomendowane dla wieku

 

 

 

   

 

 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

NATYCHMIAST: 
Lekki żel o delikatnym 
zapachu wspomaga  
efekty działania kremu 
na dzień i na noc.
Z CZASEM: 
Opatentowana 
technologia Tri-Peptide 
wspomaga produkcję 
kolagenu w skórze, by 
stopniowo wygładzać 
zmarszczki.

NATYCHMIAST: 
Intensywnie 
nawilża i chroni 
skórę przed 
uszkodzeniami 
powodowanymi 
przez UV.

Z CZASEM: 
Przywraca 
skórze gęstość, 
wygładzając 
głębokie 
zmarszczki 
i definiując 
kontury twarzy.

NATYCHMIAST:

NATYCHMIAST:

EFEKT:
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  Dwustopniowa pielęgnacja odmładzająca NovAge Advanced Skin Renewing
Dwustopniowa, zaawansowana pielęgnacja odnawiająca. Wyrównuje powierzchnię i koloryt oraz 
zmniejsza widoczność niedoskonałości. Zawiera kwas glikolowy i kwas mlekowy. Stosuj raz 
w tygodniu przez 4 kolejne tygodnie. Przebadany klinicznie. 8 x 5 ml 1749,75/l

33434   99,90

69,99 

ZAWIERA 8 TUBEK NA 4 ZABIEGI
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• MNIEJ WIDOCZNE DROBNE LINIE 
I ZMARSZCZKI*1

• MNIEJ WIDOCZNE PRZEBARWIENIA*1

• MNIEJ WIDOCZNE BLIZNY 
POTRĄDZIKOWE*1

• POMAGA WYRÓWNAĆ 
KOLORYT CERY*1

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

32631   149,90 

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

32664   39,90 

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

33490   99,90 

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

33973   29,90 
  Krem redukujący zaczerwienienia 
NovAge Anti-Redness Solution
30 ml 2663,33/l

33975   79,90 

  Esencja tonizująca NovAge
150 ml 332,67/l

33987   49,90 

  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 

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

35074   29,90 

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

35076   79,90 

DLACZEGO WARTO 
STOSOWAĆ WZMACNIAJĄCĄ 
MASECZKĘ NOVAGE?

DLACZEGO WARTO 
STOSOWAĆ ODŻYWCZĄ 

MASECZKĘ NOVAGE?

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

Oczyść skórę twarzy. Nałóż 
maseczkę na twarz i pozostaw 
na 15 minut. Delikatnie zdejmij 
maseczkę i wklep pozostałości 
w skórę, aż do całkowitego 
wchłonięcia. Nie spłukuj. 
Aby uzyskać najlepsze efekty, 
stosuj dwa razy w tygodniu 
przez 4 tygodnie jako część 
Rytuału pielęgnacji cery 
NovAge.

19,99
  Wzmacniająca maseczka do twarzy 
NovAge
25 ml 799,60/l

35077   29,90

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

35078   29,90

KROK 1: PEELING 
Wylej jedną ampułkę 
na bawełniany płatek 
kosmetyczny i delikatnie przetrzyj 
twarz, zaczynając od czoła, 
przez policzki, nos i podbródek. 
Omijaj delikatną skórę okolic 
oczu, ust i nozdrzy. Pozostaw na 
skórze na 10 minut.

KROK 2: NEUTRALIZATOR 
Po czasie nie dłuższym niż 10 minut 
po złuszczaniu, wylej ampułkę 
neutralizatora na bawełniany 
płatek kosmetyczny i przetrzyj 
obficie kilka razy twarz 
w miejscach zastosowania 
peelingu. Unikaj bezpośredniego 
kontaktu z oczami.

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

38828   59,90 

 

 

 

Odnawia i odmładza. Neutralizuje 
wolne rodniki, chroniąc skórę przed 

uszkodzeniami oraz przywracając jej 
elastyczność i blask. Natychmiast 

ożywia i wzmacnia matową, 
odwodnioną cerę.

Przywraca blask i elastyczność. 
Neutralizuje wolne rodniki, chroni barierę 
skórną i natychmiast ożywia matową,
odwodnioną skórę.

PODARUJ SKÓRZE 
NIEZBĘDNĄ PORCJĘ 

NAWILŻENIA

JAK UŻYWAĆ:

HOW TO USE

KAŻDA MASECZKA ZA
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Naturalne kosmetyki 
certyfikowane przez 

Ecocert Greenlife zgodne 
ze standardami Ecocert 

dostępnymi na 
http://cosmetics.ecocert.com

  Szczoteczka do oczyszczania twarzy SkinPro
Efektywna szczoteczka do głębokiego oczyszczania twarzy 
i łagodnego masażu, posiadająca 2 prędkości obrotów. Usuwa 
więcej zanieczyszczeń niż klasyczne oczyszczanie, dzięki czemu 
cera staje się gładsza, bardziej promienna, a jej koloryt 
wyrównany**. 13,2 x 9 x 4,5 cm. 

27740   159,90

129,99 

  Wymienna szczoteczka SkinPro 
do oczyszczania cery normalnej/
wrażliwej 2 sztuki
Szczoteczka do codziennego oczyszczania 
skóry. Delikatne włosie zaprojektowane 
specjalnie do używania szczoteczki do mycia 
twarzy. Przekątna: 3,65 cm. 

27968   39,90

  Wymienna szczoteczka SkinPro do 
głębokiego oczyszczania twarzy 2 sztuki
Szczoteczka przeznaczona do mycia cery raz 
w tygodniu, gdy potrzebujesz zwiększyć 
promienność skóry lub oczyścić pory. 
Przekątna: 3,65 cm. 

27969   39,90
29,99

ZACHWYCAJĄCE REZULTATY:

 8x WIĘCEJ BLASKU* 

 MNIEJ WIDOCZNE PORY**

 WYGŁADZONA SKÓRA*

 BARDZIEJ WYRÓWNANY KOLORYT**

 LEPSZE WCHŁANIANIE KOSMETYKÓW

5x SKUTECZNIEJSZE 
OCZYSZCZENIE 
NIŻ PRZY RĘCZNYM 
MYCIU TWARZY**

MAKSYMALNY EFEKT!

SZCZOTECZKA DO 
OCZYSZCZANIA TWARZY 

SKINPRO – ZESTAW ZAWIERA: 
1 urządzenie 

1 wymienną szczoteczkę do cery 
normalnej/wrażliwej 

1 praktyczną podstawkę 
1 nakładkę na szczoteczkę 

1 etui podróżne 
2 baterie AA

PROFESJONALNE OCZYSZCZANIE

OBROTOWA SZCZOTECZKA

2 PRĘDKOŚCI

WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZNIE PO 1 MINUCIE

Oczyszczaj skórę przez 
1 minutę, przesuwając 
szczoteczkę okrągłymi 
ruchami.

Spłucz twarz 
wodą.

Zmocz główkę 
szczoteczki.

Rozprowadź na twarzy 
swój ulubiony żel.

10 sekund 10 sekund 

20 sekund

20 sekund

BŁYSKWICZNE 
ORZEŹWIENIE DLA 
ZMĘCZONEJ CERY

  Krem do twarzy Ecobeauty
Intensywnie nawilżający krem z olejkami 
z nasion borówki brusznicy i rokitnika, 
który odżywia i rozjaśnia skórę. 
Zawiera witaminę E, kwasy tłuszczowe 
i antyoksydanty. Sprawia, że cera jest 
gładsza, jaśniejsza i bardziej miękka. 
Nie zawiera parabenów. Certyfikat 
Ecocert Natural i Fairtrade.   
50 ml 799,80/l

32199   79,90

39,99 

Tak bogaty 
i kremowy, 
jak potrzebuje 
twoja skóra

  Krem pod oczy 
Ecobeauty
15 ml 3326,67/l

32200   49,90 

  Olejek do twarzy 
Ecobeauty
50 ml 2198,00/l

32201   109,90 

W KAŻDYM WIEKU

Dla wszystkich typów cery

 

    KAŻDA WYMIENNA 
SZCZOTECZKA ZA
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Wzbogacony organicznymi, działającymi 
antyoksydacyjnie olejkami z borówki 
brusznicy i rokitnika - pozyskiwanymi 

naturalnie i etycznie, aby zminimalizować 
wpływ na środowisko.

 

   

GŁÓWNY SKŁADNIK
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NAPINA SKÓRĘ 
BRZUCHA I BIUSTU

Lekka, żelowa formuła 
z kompleksem TargetShape, 
kofeiną i ekstraktem z cibory 
ujędrnia i wygładza skórę.

*Ocena konsumencka w grupie 64 kobiet 
 

Kofeina, lotos i aplikator w formie masażera stymulują spalanie 
tłuszczu, a skóra zyskuje gładkość i lepszy wygląd.

ZMNIEJSZA WIDOCZNOŚĆ CELLULITU W CIĄGU 14 DNI*

  Ujędrniający balsam do ciała 
Optimals z peptydami roślinnymi
Aktywnie działający balsam do ciała, który 
wygładza struktury skóry i uelastycznia ją 
zapewniając widocznie jędrniejszą i gładszą 
skórę. Zawiera kompleks BodyShape. 
Do wszystkich typów skóry. 250 ml 79,96/l

31314   39,90

19,99 

  Antycellulitowy żel do ciała Optimals 
z kofeiną i ekstraktem z liści lotosu
Żel antycellulitowy o wysokiej skuteczności 
działania z aplikatorem w postaci kulkowego 
masażera. Zmniejsza widoczność cellulitu 
i wygładza skórkę pomarańczową dzięki 
Kompleksowi CelluSmooth. Odpowiedni 
do wszystkich typów skóry. 150 ml 166,60/l

31317   49,90

24,99 

  Żel do brzucha i biustu Optimals Body
Żel efektywnie poprawiający wygląd brzucha i biustu. 
Wygładza, ujędrnia i napina skórę oraz pomaga chronić 
ją przed dalszą utratą elastyczności. Z kompleksem 
TargetShape. 125 ml 199,92/l

31983   39,90

24,99 

TONIZUJE, NAPINA 
I UJĘDRNIA SKÓRĘ

Z roślinnymi peptydami, 
które rzeźbią 
i uelastyczniają ciało. 

 

 
 

Co za figura!
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  Krem na dzień Optimals Age Revive SPF 15
50 ml 799,80/l

32474   59,90

39,99 
  Krem pod oczy 
Optimals Age Revive
15 ml 3193,33/l

32476   47,90 

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

35684   32,90 

UDOWODNIONE 
DZIAŁANIE 
PRZECIWSTARZENIOWE
Efektywne formuły kosmetyków Age Revive z mieszanką 
naturalnych szwedzkich składników zostały stworzone, 
by przeciwdziałać wielu różnym oznakom starzenia się 
skóry. Drobne linie i zmarszczki wydają się wygładzone, 
a skóra bardziej jędrna, gładsza i promienna.

*Potwierdzone przez kobiety biorące udział 
w testach konsumenckich, używające wszystkich 

kosmetyków z serii Optimals Age Revive 

70% 
kobiet potwierdza błyskawiczne 

rozjaśnienie skóry pod oczami*

8 na 10 
kobiet potwierdza 
głębokie oczyszczenie 
cery z zanieczyszczeń 
i makijażu* – przy użyciu 
obu kosmetyków: 
mleczka i toniku 

8 na 10 
kobiet potwierdza* 
redukuje drobne linie i zmarszczki

 

 

 

Dla wszystkich 
typów cery35+

MLECZKO  
+ KREM POD OCZY 

GRATIS 
PRZY ZAKUPIE 

KREMU NA DZIEŃ

Z wygodnym 
aplikatorem kulkowym
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STARANNIE WYBRANE 
SUBSTANCJE ROŚLINNE 

o świetnych właściwościach znalazły się w formułach kosmetyków Even Out. 
Szwedzka mieszanka naturalnych, działających synergicznie składników redukuje 

widoczność przebarwień i w naturalny sposób pomaga osiągnąć promienny  
wygląd i jednolity koloryt cery. 

 

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

32479   59,90

29,99 

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

32480   59,90

29,99 

  Krem pod oczy 
Optimals Even Out
15 ml 1666,00/l

33226   47,90

24,99 

• ROZJAŚNIA CERĘ
• WYRÓWNUJE KOLORYT SKÓRY
• REDUKUJE PRZEBARWIENIA
• ZWIĘKSZA PROMIENNOŚĆ
• ODŻYWIA
• CHRONI
• KOI

•  Olejki z dzikiej róży, canola oraz 
z lnicznika nawilżają i odżywiają skórę 
niezbędnymi kwasami tłuszczowymi

•  Witamina E wiąże wodę w skórze, 
pomagając ją nawilżać

 

BOOSTER: 
KROPLA INTENSYWNEJ 
PIELĘGNACJI

ODŻYWIAJ SKÓRĘ 
po ekspozycji na słońce 
lub upał

NAWILŻAJ SUCHĄ SKÓRĘ 
po ekspozycji na zimno 
lub działanie wody

STOSUJ PRODUKT TYLKO PO 
WYMIESZANIU GO Z KREMEM!

Twoja skóra jest przesuszona? Trzy naturalne, 
odżywcze olejki i witamina E przywrócą jej  
gładkość i miękkość. 

AKTYWNE 
SKŁADNIKI

  Odżywczy krem-booster Optimals
Łatwy w użyciu krem-booster do suchej, 
odwodnionej skóry. Wysoce skoncentrowana 
formuła z mieszanką naturalnych szwedzkich 
składników, przeznaczona do dodawania do 
ulubionego kremu. Natychmiast nawilża, 
koi i odżywia skórę. Odpowiedni do każdego 
typu cery. 15 ml 1999,33/l

34017   49,90

29,99 

PAMIĘTAJ!

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

32464   39,90 

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

32468   44,90 

  Serum Optimals Age Revive
30 ml 2330,00/l

32477   69,90 

  Płyn micelarny 
Optimals Hydra
200 ml 149,50/l

34002   29,90 

  Krem ochronny do każdego 
typu cery Optimals 
Multi-Protection Urban SPF 30
30 ml 1330,00/l

35441   39,90 

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

35462   32,90 

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

33108   69,90  

 

 

 

 GŁÓWNY SKŁADNIK

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich 
typów cery

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich 
typów cery

Ekstrakt z czarnego bzu 
chroni i łagodzi skórę 
oraz nadaje uczucie 
świeżej, doskonale 
oczyszczonej cery.

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU!
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Wybierz dostosowany do potrzeb twojej 
skóry krem na noc lub na dzień  

i wzmocnij efekty jego działania 
odżywczym boosterem Optimals,  
gdy tylko uznasz to za konieczne.
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  Oczyszczający 
tonik Love Nature 
z organicznym drzewem 
herbacianym i limonką
150 ml 99,93/l

34843   27,90

14,99 
  Odżywczy krem do 
twarzy Love Nature 
z organicznym owsem 
i jagodami goji
50 ml 299,80/l

34862   29,90

14,99 

Matuje skórę

Lekka formuła nawilżająca

Pomaga oczyszczać skórę 
i natychmiast ją odświeża

Koi i uspokaja skórę

Pomaga natychmiast 
nawilżać i odżywiać skórę

Odżywczy, zapewnia 
skórze komfort

  Przeciwstarzeniowy krem 
na dzień Love Nature z filtrem 
SPF 10
50 ml 299,80/l

31394   29,90

14,99 

  Przeciwstarzeniowy 
krem na noc Love Nature
50 ml 299,80/l

31395   29,90

14,99 

  Przeciwstarzeniowy 
krem pod oczy 
Love Nature
15 ml 866,00/l

31396   24,90

12,99 

DO CERY TŁUSTEJ

W każdym wieku

W każdym wieku

CERA SUCHA

30+ DLA WSZYSTKICH TYPÓW CERY

Lekka formuła świetnie nawilża 
oraz chroni, dzięki SPF 10.

Bogaty krem na noc odżywia skórę 
i pomaga zapobiegać pojawianiu się 
oznak starzenia.

Nawilża, rozjaśnia 
i redukuje drobne 
zmarszczki wokół 
oczu.

 

 
 

 

 

Czy twoja skóra jest pozbawiona blasku,  
sucha lub skłonna do wyprysków? 

Pozwól naturze pomóc swojej cerze - wybierz formuły 
z ekstraktami, które odpowiadają na różne potrzeby skóry.

Czasami czujesz, że twoja cera potrzebuje czegoś ekstra. W takie dni warto 
zafundować jej maseczkę Love Nature, dzięki której skóra odzyska świetny 

wygląd. Silnie nawilżające, pełne naturalnych superskładników maseczki na 
tkaninie przyniosą twojej cerze całe dobro natury - zawsze i wszędzie!

UPIĘKSZAJ CERĘ - KIEDY CHCESZ 
I GDZIE CHCESZ!

W KAŻDYM WIEKU Dla wszystkich typów cery

  Opaska
Wymiary: 24 x 6 cm. 

20574   10,90

7,99 
  Kojąca maseczka 
z owsem Love Nature
10 ml 299,00/l

32634   4,90

2,99 

  Rewitalizująca maseczka 
do twarzy Love Nature
24 ml 416,25/l

42134   19,90

9,99 

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

42135   19,90

9,99 

Pomaga oczyszczać 
cerę i nadaje jej 

świetlistość

Odświeża skórę 
i nadaje jej 

promienność

Pełna witamin  
z grupy B, które  

koją i zmiękczają  
suchą skórę.
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Nawilża skórę 
oraz wygładza ją 

i nadaje jej 
promienność

KREM DO TWARZY

Oczyszcza skórę oraz zapobiega 
jej przesuszeniu

KREM OCZYSZCZAJĄCY

  Krem do twarzy 
Essentials z ekstraktem z papai
75 ml 133,20/l

36194   19,90

9,99 

  Krem oczyszczający 
Essentials z ekstraktem z papai
75 ml 106,53/l

36195   14,90

7,99 

Odświeżające nawilżenie 
dla spragnionej skóry

ROZPIESZCZAJ SWOJĄ SKÓRĘ ODŻYWCZYM KREMEM 

TENDER CARE Z OLEJKIEM 
Z PESTEK GRANATU

Kultowy produkt Oriflame 
w nowym, owocowym wydaniu, 

zawierającym intensywnie 
nawilżający, ochronny olejek 

z nasion granatu. 

Ten mały skarb ma potężną moc! 
Wspaniale odżywia i koi skórę oraz 

usta, a dzięki niedużemu 
opakowaniu jest idealny do torebki.

GŁÓWNY SKŁADNIK

W KAŻDYM 
WIEKU

Dla wszystkich 
typów cery

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

35764   16,90 

  Maseczka do twarzy 
Essentials
10 ml 390,00/l

35765   3,90 

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

35766   14,90 

   Krem do twarzy i ciała 
Essentials
150 ml 172,67/l

35767   25,90 

  Krem do twarzy 
Essentials
75 ml 265,33/l

42027   19,90 

GŁÓWNY SKŁADNIK

Papaja jest bogata w cukry i witaminy, działa kojąco 
i odżywczo na skórę oraz zapewnia jej miękkość 
i świeżość.

EDYCJA 
LIMITOWANA

POTRÓJNIE DZIAŁAJĄCE FORMUŁY 
Wszystkie formuły Essentials mają 

potrójne działanie. Ciesz się efektami 
tego działania, zapewniając skórze 

pielęgncję, na którą zasługuje - prostą, 
łagodną i skuteczną.

ZALETY GRANATU 
Bogaty w przeciwutleniacze organiczny 
olejek z pestek granatu zapewnia skórze 

świetną ochronę przed szkodliwymi 
wolnymi rodnikami. Znany jest również ze 

względu na intensywne działanie 
nawilżające, odżywcze i kojące. 

  Krem uniwersalny Tender Care 
z organicznym olejkiem z pestek granatu
Kultowy, uwielbiany przez kobiety krem z witaminą 
E i naturalnym woskiem pszczelim, wzbogacony 
w organiczny olejek z pestek granatu. Zapewnia 
ochronę antyoksydacyjną, a także nawilża i koi 
skórę. Ma świeży zapach owoców granatu. 
15 ml 666,00/l

34042   25,90

9,99
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  32647 Żel peelingujący do mycia twarzy Pure Skin 150 ml 199,33/l 29,90   32648 Tonik Pure 
Skin 150 ml 199,33/l 29,90   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

  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 

  Krem peelingujący 
i oczyszczająca maseczka 
Pure Skin
2 x 6 ml 582,50/l

32652   9,90

6,99 

  Gąbka
Wymiary: ok. 70 x 10 mm 

8617   6,90

3,99 

W KAŻDYM WIEKU

CERA TŁUSTA

ZWALCZA WYPRYSKI 
W 8 GODZIN* 

• Błyskawicznie działa 
na wypryski  

– w ciągu 8 godzin*◊

• Redukuje wielkość 
wyprysków o 40%  

w ciągu 24 godzin◊

• Zapobiega zaostrzaniu 
się wyprysków  

w ciągu 24 godzin*◊
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NA CZARNE ZASKÓRNIKI 
Przyłóż końcówkę z dziurką bezpośrednio 

na zaskórnik, delikatnie usuń zanieczyszczenia 
i oczyść pory.

NA BIAŁE ZASKÓRNIKI 
Delikatnie dociśnij kółko 

wokół zaskórnika.

Aplikuj bezpośrednio na 
wypryski (lub miejsca podatne 
na ich występowanie) jak tylko 
poczujesz, że zamierzają się 
pojawić. Stosuj tak często, 
jak tego potrzebujesz.

NATURALNY EKSTRAKT 
Z GUJAWY  
Gujawa działa kojąco, 
złuszczająco, ściągająco  
i antyoksydacyjnie. Koi skórę, 
redukuje niechciany połysk  
i działa na wypryski. 

GŁÓWNY SKŁADNIK

 

 

 

 

 
 

   

 

 

  Dwustronny przyrząd do 
usuwania zaskórników
Stosuj po prysznicu i saunie lub na 
oczyszczoną skórę ogrzaną ciepłym, 
mokrym ręcznikiem. Zdezynfekuj przed 
kolejnym użyciem. Stal nierdzewna. 
Wymiary: 0,7 x 11,5 cm. 

26825   14,90

6,99 

  Żel wysuszający wypryski 
Pure Skin SOS
Testowany dermatologicznie żel 
walczy z wypryskami już w czasie  
8 godzin*◊ i redukuje ich wielkość już 
w 24 godziny. Stosuj tak często, jak 
tego potrzebujesz. 6 ml 1665,00/l

32651   29,90

9,99 

JAK TO DZIAŁA?

JAK UŻYWAĆ:

TECHNOLOGIA DETECT  
Z KWASEM SALICYLOWYM   
Technologia ta odnajduje  
i zwalcza bakterie oraz 
kontroluje produkcję sebum,  
by zapewnić efekt matowej, 
czystej cery i zmniejszyć  
liczbę wyprysków
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DOSTARCZA 
NIEZBĘDNE 
SKŁADNIKI 

ODŻYWCZE

POMAGA ZMNIEJSZYĆ  
STAN ZAPALNY I RYZYKO 

CHORÓB SERCA

NIEZBĘDNE DLA 
PRAWIDŁOWEGO 

ROZWOJU MÓZGU  
I OCZU

STANOWI CZĘŚĆ 
WSZYSTKICH BŁON 
KOMÓRKOWYCH 

- TAKŻE SKÓRY

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

MONITORING 
EKOETYCZNY

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZPIECZNE FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY W

el
ln
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s

  Omega 3
Omega 3 to suplement diety z olejem rybnym, 
pochodzącym ze zrównoważonych zasobów, 
zawierający EPA (kwas eikozapentaenowy) oraz DHA 
(kwas dokozaheksaenowy). Opakowanie starcza na 
miesiąc. Rekomendowana dzienna porcja: 2 kapsułki.  
60 kapsułek. 41,6 g. 1322,51/kg

29705   79,90

Oleje rybne zawarte 
w naszych produktach 

mają certyfikat FOS

54,99

Ważne dla:

STRAŻNIK ZDROWIA 
TWOJEGO ORGANIZMU

Tłuste ryby i owoce morza - produkty stojące na straży twojego 
zdrowia i dobrego samopoczucia, bogate w niezbędne 

nienasycone kwasy tłuszczowe EPA i DHA, których organizm  
nie może wyprodukować.

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

SERCA MÓZGU STAWÓW

OCZU KRWI SKÓRY
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  Wapń pochodzenia morskiego  
i witamina D
Suplement z opatentowanym składnikiem 
AquaminTM, w 100% naturalnym,  
morskim źródłem bioaktywnego wapnia, 
zawierającym ponad 70 dodatkowych 
pierwiastków śladowych. Dodatek  
naturalnej witaminy D wspomaga optymalne 
wchłanianie wapnia. Wygodna forma  
tabletek do żucia. Z naturalnym słodzikiem. 
30 tabletek. 29,4 g. 1,83/szt.

31766   69,90

54,99
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3 szklanek 
mleka

3 kartonów 
jogurtu

3 plastrów 
sera

ABY ZASPOKOIĆ CODZIENNE ZAPOTRZEBOWANIE 
NA WAPŃ, POTRZEBUJESZ:

groszku fasolki brokułów kapusty suszonych 
owoców

By kości były mocne, dieta powinna być zdrowa i zbilansowana oraz 
zawierać dużą ilość pokarmów bogatych w wapń.

Wapń pochodzenia morskiego i witamina D to łatwy sposób na 
wzbogacanie codziennej diety i zyskanie pewności, że zapewniasz 
organizmowi odpowiednią, dzienną podaż wapnia.

Bez względu na to, jak dużo pokarmów bogatych w wapń jesz na 
co dzień, potrzebujesz również witaminy D, która ułatwia jego 
wchłanianie. Najlepszym źródłem witaminy D jest słońce.

Odpowiedni rodzaj aktywności fizycznej (trening wytrzymałościowy 
i siłowy) przyczynia się do wzmocnienia kości.

ĆWICZ

PRZEBYWAJ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

SUPLEMENTUJ WAPŃ

ODPOWIEDNIO SIĘ ODŻYWIAJ

SPRAW, BY TWOJE KOŚCI BYŁY MOCNE!

JAK MOCNE SĄ TWOJE KOŚCI?
Twoje ciało nie wytwarza wapnia, więc w tej kwestii musisz w 100% 
polegać na swojej diecie. Spożywanie produktów bogatych w wapń 
jest bardzo ważne, jednak osiągnięcie odpowiedniego poziomu tego 
pierwiastka może być trudne. Gdy nie dostarczasz organizmowi 
odpowiedniej ilości wapnia, twoje ciało pobiera go z kości.  
Z czasem może to powodować ich osłabienie i skłonność do złamań. 

Nigdy nie jest za wcześnie (ani za późno!), by zacząć myśleć  
o zdrowiu kości. Wapń jest niezbędnym składnikiem odżywczym  
w każdym wieku, ponieważ pomaga utrzymać gęstość mineralną  
kości i zdrowe zęby - przez całe życie. Wapń pochodzenia morskiego 
Wellness by Oriflame zawiera również witaminę D, która nie tylko 
ułatwia wchłanianie wapnia, ale także wykorzystywanie go przez 
organizm. Przyjmowanie naszego suplementu to łatwy sposób na 
pozyskanie tych niezbędnych składników odżywczych - dodaj do tego 
dietę bogatą w wapń i regularną aktywność fizyczną, by mieć pewność, 
że robisz wszystko co w twojej mocy dla zdrowia swoich kości.

4 FILARY WELLNESS

DLA MOCNYCH KOŚCI
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ŚNIADANIE 
I WELLNESSPACK 
Zjedz zrównoważone 
śniadanie oraz przyjmij 
WellnessPack, aby 
zaspokoić potrzeby 
żywieniowe organizmu.

  Koktajl Natural Balance 
o smaku truskawkowym
21 porcji. 378 g. 372,75/kg

29689

  Koktajl Natural Balance 
o smaku waniliowym
21 porcji. 378 g. 372,75/kg

29690

  Koktajl Natural Balance 
o smaku czekoladowym
21 porcji. 378 g. 372,75/kg

29691

Dostępne w 3 pysznych smakach koktajle Natural Balance mają wysoką 
zawartość białka i błonnika, są łatwe w przygotowaniu i bardzo 
smaczne. Zawierają 3 rodzaje białka i bardzo mało cukru, doskonale 
sprawdzają się jako przekąska o każdej porze dnia. Wystarczy kilka 
sekund, aby przygotować odżywczy napój!

W
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Czy wiesz, że... 
Co czwarte opakowanie 
Koktajlu Natural Balance za 

1 zł!*
*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

140,90

CAŁY DZIEŃ Z WELLNESS
Codzienna rutyna ma duży wpływ na twój nastrój, kondycję fizyczną i ogólne samopoczucie. Pozwól nam 
pomóc ci wypracować dobre nawyki, dzięki którym będziesz cieszyć się lepszym zdrowiem i lepiej czuć!

PYSZNE I ODŻYWCZE 
- MINIMUM KALORII!

OBIAD 
Na obiad wybierz 
potrawy, które 
zawierają białko, 
zdrowe tłuszcze  
i zdrowe 
węglowodany  
z błonnikiem 
(pełnoziarniste),  
aby zaspokoić swoje 
potrzeby żywieniowe.

ĆWICZENIA 
Zacznij dzień od serii 
pobudzających ćwiczeń.

PRZEKĄSKA 
Koktajl Natural Balance 
Niskokaloryczny, bogaty 
w białko i błonnik.

LUNCH 
Zupa Natural Balance + warzywa 
+ produkty pełnoziarniste + owoc  
= zdrowy i pożywny posiłek.

PRZEKĄSKA 
Koktajl Natural Balance 
Niskokaloryczny, bogaty 
w białko i błonnik.

ŚPIJ DOBRZE!

PRZEKĄSKA 
Koktajl Natural Balance 
Niskokaloryczny, bogaty  
w białko i błonnik.

     

KAŻDY ZA

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 
ORIFLAME I DOWIEDZ SIĘ, 
JAK WPROWADZIĆ W ŻYCIE 
DOBRE NAWYKI
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  Astaksantyna i ekstrakt 
z borówek
Na 1 miesiąc stosowania. 4299,45/kg

29688   93,90 

Co czwarte opakowanie WellnessKids, zupy Natural Balance lub koktajlu Natural Balance 

za 1 zł!*
*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

•  Wysoka 
zawartość białka

•  Łatwy do 
przygotowania

•  Nie zawiera cukru 
i słodzików

•  Szybko i łatwo miesza 
się z żywnością

Tabletki do żucia 
o naturalnym smaku 
pomarańczy, idealne 
dla dzieci.

•  Dzięki silnym 
właściwościom 
przeciwutleniającym 
zwalcza negatywne 
skutki działania 
wolnych rodników

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

Do 100% zalecanej 
przez UE dziennej 
dawki 12 witamin 

i 10 minerałów, 
dostosowanej do 

potrzeb kobiet  
i mężczyzn.

Zawiera cynk, 
selen, żelazo, 
witaminę C, 
aminokwasy 
i ekstrakty 
roślinne, dzięki 
którym włosy 
i paznokcie 
lśnią zdrowiem.

PERFEKCYJNA MIESZANKA:
•  Astaksantyna i ekstrakt z borówek zapewnia ochronę 

antyoksydacyjną wszystkim trzem warstwom skóry. 
Astaksantyna jest jednym z najsilniejszych naturalnych 
przeciwutleniaczy.

•  Wysokiej jakości Omega-3 DHA jest niezbędnym 
składnikiem odżywczym, przyczyniającym się do zdrowia 
serca, oczu i mózgu.

•  Tabletka Multiwitamin i minerałów zawiera witaminy A, B, 
B5, C, D, E oraz żelazo, cynk, selen, miedź i magnez, 
by wspomagać metabolizm, wzmacniać odporność 
i poprawiać ogólne samopoczucie.

Czy wiesz, że... 
Co czwarte opakowanie 

WellnessPack za 1 zł!*
*O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta
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SUPLEMENTY PREMIUM, ZAPEWNIAJĄCE 
ISTOTNE KORZYŚCI DLA ZDROWIA

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

29704   76,90 

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

29703   76,90 

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

29706   89,90 

UZUPEŁNIJ NIEDOBORY ŻYWIENIOWE

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

29697   132,90 

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

29696   132,90 

 

 

  28241 Multiwitaminy i minerały WellnessKids – suplement diety 21 tabletek x 1,1 g. 2030,78/kg 46,90   29695 Zupa szparagowa 
Natural Balance 21 porcji. 420 g. 335,48/kg 140,90   29694 Zupa pomidorowa z bazylią Natural Balance 21 porcji. 420 g. 335,48/kg 140,90  

 36169 Koktajl proteinowy 378 g. 372,75/kg 140,90
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1.

TWOJE POTRZEBY:

2.

*W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

Czy wiesz, że... 
Co czwarty zestaw za 1 zł!*

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

ZWIĘKSZ SPOŻYCIE BIAŁKA I BŁONNIKA

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

  Zestaw WellnessLife+ Zdrowie 
dla kobiet

28487
  Zestaw WellnessLife+ Zdrowie 
dla mężczyzn

28488

Wybierz WellnessPack dla 
kobiet lub dla mężczyzn.

Koktajl Natural 
Balance  
o smaku 

waniliowym

WellnessPack dla kobiet 
lub WellnessPack dla 

mężczyzn

+ + =

2.
Wybierz WellnessPack dla kobiet 
lub dla mężczyzn.

1 zł!*

WSPIERAJ ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Redukcja niedoborów składników 
odżywczych i zachowanie doskonałego 

zdrowia - bez wysiłku!

*W subskrypcji Wellness  
O szczegóły zapytaj swojego Konsultanta

Czy wiesz, że... 
Co czwarty zestaw za

TWOJE POTRZEBY:

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

29690

  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479

  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

WYBIERZ PRODUKTY:

273,80

Pudełko i szejker 
Wellness w pierwszym 

zestawie

+ + =

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

29690
  Szejker z miarką
Pojemność: 250 ml. 

25479

  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

  Zestaw WellnessLife+ Utrata Wagi 
dla kobiet

28489
  Zestaw WellnessLife+ Utrata Wagi 
dla mężczyzn

28491

  Zupa szparagowa Natural Balance
21 porcji. 420 g. 

29695

WYBIERZ PRODUKTY:
SCAN THE ENTIRE PAGE 
WITH ORIFLAME APP TO 

LEARN MORE ABOUT 
THIS SET
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TERAZ ZA JEDYNE

  Woda toaletowa Flamboyant
Ten facet nie lubi stać w cieniu! Dynamiczny 
zapach cytrusów porywa swoją świeżością, 
po czym subtelnie przechodzi w bardziej 
wyrafinowane, pikantne nuty serca. 
Orientalna woń drzewa cedrowego 
i piżma dodaje kompozycji wytworności. 
Będziesz chciał więcej! 75 ml 733,20/l

19639   109,90

54,99

PIONIER SZYKU
Idealny zapach dla 
pewnego siebie 
mężczyzny, który wie, 
jak cieszyć się życiem!

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

„Ten drzewno-cytrusowy 
zapach będzie inspirujący 
dla eleganckiego i pełnego 
uroku mężczyzny. Cenne 
przyprawy i szlachetne 
drewno stworzą szczególną 
aurę wokół tego 
wyrafinowanego dandysa”.

Françoise Caron, 
kreatorka perfum

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

AROMATYCZNO-DRZEWNY
grejpfrut, wyciąg z liścia laurowego, kardamon

MONITORING 
EKOETYCZNY D

la
 n

ie
go

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZPIECZNE FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE 
TESTY 

BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

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

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.
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  Woda toaletowa Possess Man
Starcie świeżego olejku laurowego 
i niedojrzałych grejpfrutów z oszałamiającym 
irysem. Kompozycja oddająca nieposkromionego 
ducha Spartakusa, stworzona dla mężczyzny, 
którego przeznaczeniem jest rządzenie światem! 
75 ml 1066,53/l

31825   144,90

79,99 

  Woda toaletowa Mister Giordani
Kompozycja z wyjątkowym akordem Vetiver Top 
przywołuje spontaniczność młodzieńczego uroku. 
Jej nowoczesna świeżość emanuje subtelną pewnością 
siebie, elegancją i uwodzicielskim ciepłem. Zapach 
ten ma w sobie charyzmę, która niczym nieodparty 
uśmiech, potrafi uzależnić. 75 ml 933,20/l

33654   119,90   69,99 

  Woda toaletowa Eclat Toujours
Rozgrzewająca serce kompozycja, przywołująca 
piękne, wypełnione miłością chwile. Eleganckie 
połączenie mięty, irysa i wyszukanego akordu skóry 
cuir corroyé wyraża uczucia, których zawsze 
pragnąłeś. 75 ml 799,87/l

35651   104,90   59,99 

CUIR CORROYÉ 
to wysokiej jakości 
skóra - jej szlachetność 
stała się inspiracją dla 
wykreowania Eclat 
Toujours. Elegancki 
akord cuir corroyé 
w bazie kompozycji 
staje się znakiem 
rozpoznawczym dla 
charyzmatycznego 
i jednocześnie 
zakochanego 
mężczyzny.

AKORD VETIVER TOP, 
główny składnik 
kompozycji Mister 
Giordani, należy do 
innowacyjnej, pełnej 
życia generacji 
aromatów wetiweru. 
Dzięki swojej wyjątkowej 
i charakterystycznej 
jakości, Vetiver Top 
wprowadza 
nowoczesną świeżość 
do wyrafinowanego 
drzewnego charakteru 
zapachu.
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W starożytnym Rzymie liść laurowy 
był symbolem zwycięstwa i wybitnych 

osiągnięć w różnych dziedzinach życia. 
Jego pikantny aromat jest przejawem 

zwycięskiego ducha.

ŚWIAT NALEŻY 
DO CIEBIE

ESENCJA CHARYZMY
Spontaniczne i romantyczne kompozycje dla mężczyzn, 
które zostały stworzone, by spełniać nawet najwyższe 
wymagania.

GŁÓWNY SKŁADNIKGŁÓWNY SKŁADNIK

 

 

WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

akord Vetiver Top, geranium, grejpfrut

AROMATYCZNO-
PAPROCIOWY

AROMATYCZNO-ŚWIEŻY
mięta, irys, cuir corroyé

WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

ORIENTALNO-PAPROCIOWY
niedojrzały grejpfrut, liść laurowy, irys

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

OFF ON

Z blokadą 
bezpieczeństwa
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  Antyperspiracyjny dezodorant  
w kulce Glacier
50 ml 199,80/l

32173   17,90

9,99 

  Woda toaletowa Glacier
 Sięgaj wyżej dzięki temu soczyście świeżemu 
zapachowi. Odświeżające połączenie cytryny, 
geranium i seksownego drzewa sandałowego 
poprowadzi Cię na sam szczyt! 100 ml 399,90/l

8150   79,90

39,99 
  Antyperspiracyjny dezodorant  
w kulce Signature
50 ml 199,80/l

31291   17,90

9,99 

  Woda toaletowa Excite Force
Uwolnij swoją siłę i pokaż swoje prawdziwe ja! Soczysta 
świeżość melona i pobudzający zapach gniecionych igieł 
sosnowych sprawia, że woda toaletowa Excite Force 
zaznacza Twoją obecność mocnym akcentem, 
przechodzącym w niezapomniany akord czarnego 
bursztynu. 75 ml 799,87/l

31639   99,90   59,99 
  Antyperspiracyjny dezodorant  
w sprayu Excite Force
150 ml 133,27/l

33350   29,90   19,99 

  Woda toaletowa Signature
Dla mężczyzny kreatywnego! Nuty gałki 
muszkatołowej symbolizują artystyczną duszę, 
gruszki - oryginalność, a olejek wetiwerowy 
- elegancję. 75 ml 933,20/l

36002   109,90

69,99 
  Woda toaletowa dla niego 
Men´s Collection Cool Lavender
75 ml 666,53/l

33349   79,90

49,99 

  Woda toaletowa Leader
100 ml 499,90/l

33953   79,90

49,99 

  Woda toaletowa 
Born To Fly dla Niego
75 ml 799,87/l

34490   104,90

59,99 

DRZEWNO-WODNY

PAPROCIOWO - AROMATYCZNO 
- WODNY

pieprz, morska lawenda, 
morskie porosty

yuzu, szałwia muszkatołowa, 
nektar z agawy

DRZEWNO-AROMATYCZNY

DLA MĘŻCZYZNY,
KTÓRY CENI LUKSUS
Mężczyzna-ideał: wytworny, 
śmiały i lubiący klasykę.

NIEODPARCIE 
UZALEŻNIAJĄCY
Odkryj siłę 
męskiego 
charakteru.
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DRZEWNO-OWOCOWY
gałka muszkatołowa, gruszka, wanilia

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

zielona cytryna, geranium, drewno
AROMATYCZNO - ŚWIEŻY

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

DRZEWNO-AROMATYCZNY
melon, gniecione igły sosnowe, 

czarny bursztyn

CIESZ SIĘ 
ŚWIEŻOŚCIĄ 

PEŁNĄ ENERGII 
W KAŻDEJ 
SYTUACJI!

akord czerwonego cedru, szałwia 
muszkatołowa, lawenda
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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.

  Żel do mycia ciała i włosów 
North For Men Subzero
Żel pod prysznic, który oczyszcza 
i jednocześnie zapewnia 24-godzinne 
nawilżenie*. Dzięki technologii Arctic Pro 
Defence i elektrolitom odżywia włosy, 
a skórze nadaje miękkość, nawilżenie 
i przyjemne uczucie chłodu. Testowany 
dermatologicznie, opracowany 
klinicznie dla mężczyzn. 
*Test konsumencki 250 ml 51,96/l

35878   19,90

12,99 

  Dezodorant antyperspiracyjny 
North For Men Subzero
Dezodorant o udowodnionym klinicznie, 
72-godzinnym działaniu◊. Chroni przed 
nadmiernym poceniem i zapewnia 
orzeźwiające uczucie chłodu. 
Szybkoschnąca formuła z elektrolitami 
i technologią Arctic Pro Defence 
zapewnia arktyczny zastrzyk świeżości, 
na którym możesz polegać! Testowany 
dermatologicznie,opracowany 
klinicznie dla mężczyzn. 
◊Test kliniczny 50 ml 199,80/l

35880   17,90

9,99 

  Mydło North For Men Subzero
Nadające skórze przyjemne uczucie 
chłodu mydło z unikalnymi składnikami 
pochodzenia arktycznego i elektrolitami. 
Świetnie oczyszcza i odświeża skórę. 
Z technologią Arctic Pro Defence, 
wzbogaconą o korzeń łopianu i mentol. 
Testowane dermatologicznie, opracowane 
klinicznie dla mężczyzn. 100 g 49,90/kg

35887   7,90

4,99 

NAWILŻAJĄCA 
ŚWIEŻOŚĆ 
CHŁODU
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  Antyperspiracyjny dezodorant w sprayu 
North for Men Recharge 48h
150 ml 119,93/l

32012   24,90

17,99 
  Spray do ciała North for Men Fresh
100 ml 199,90/l

34482   29,90

19,99 

Wyglądaj świetnie, dzięki 
linii North For Men SubZero! 
Zaprojektowana z myślą o aktywnym 
stylu życia, zapewnia doskonałe 
nawilżenie i odświeżające uczucie 
chłodu. Daj z siebie wszystko  
- gdy zrobi się gorąco, będziesz  
na wygranej pozycji!

 

 

Dla bohatera, który lubi, by każdy dzień był 
czystą kartą, gotową do zapisania jego 
własnej historii.

JESZCZE 
DOSKONALSZY TY

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



66 67

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

35865   44,90 

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

35864   49,90 
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  Intensywnie przeciwstarzeniowy 
żelowy balsam do twarzy 
NovAge Men
50 ml 1958,00/l

33201   97,90 

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

33199   72,90 

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

33200   124,90 

  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 

UDOWODNIONY KLINICZNIE 
EFEKT PR ZECIWDZIAŁ A JĄCY 
Z MĘCZENIU!

Zestaw w eleganckim 
pudełku
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KOMPLETNE, 
ENERGIZUJĄCE 
ROZWIĄZANIE 
PRZECIWSTARZENIOWE

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

33198   42,90

29,99 

OCZYSZCZ A J SKÓRĘ! 
Złuszczający żel  do mycia 
t warz y usuwa mar t we 
komórki  naskórka, nadmiar 
sebum i  zaniecz yszczenia, 
zapewniając skórze 
idealną cz ystość. 

Dzia ła nie: 
•  Red u kcja zma rszczek◊3

•  Po p rawa g ład kości◊3

•   N awi lżenie◊2 

•   E last yczność◊3

•  N a pięcie skó r y◊3

GŁÓWNY SKŁADNIK

 

 

 

 

 

 

 

Cząsteczki węgla 
mają duże 
powierzchnie, dzięki 
czemu wchłaniają 
brud oraz nadmiar 
sebum, jednocześnie 
głęboko złuszczając 
skórę bez 
przesuszania jej.

W KAŻDYM 
WIEKU

Rekomendowane 
dla wieku

 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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NIESKAZITELNOŚĆ 
I NATURALNA 
PROMIENNOŚĆ

**Test konsumencki w grupie 104 kobiet

Nałóż Korektor IlluSkin pod oczami, 
by rozjaśnić ciemne cienie  

i ukryć niedoskonałości.

ROZŚWIETLA 
cienie pod oczami i redukuje 
opuchnięcia**

  Korektor The ONE IlluSkin
Dzięki technologii HaloLight™ rozpraszającej światło 
tuszuje niedoskonałości i nadaje cerze promienny 
wygląd. Możesz nakładać go warstwami, bo lekka, 
nietłusta konsystencja idealnie stapia się ze skórą. 
10 ml 999,00/l

 29,90

9,99 30616 Nude Pink30615 Fair Light

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!

ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE EKSTRAKTY

BEZPIECZNE FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

MONITORING 
EKOETYCZNY

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

TERAZ ZA JEDYNE
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1

3 KROKI DO 
DOSKONAŁEGO 
MAKIJAŻU

3

  Gąbeczki do podkładu
Gąbeczki do makijażu o unikalnym projekcie, pozwalającym na 
nanoszenie odpowiedniej ilości produktu przy doskonałym 
stopniu nacisku. Ich kształt oraz gładka faktura zapewniają 
równą i łatwą aplikację produktu, sprawiając, że podkład 
świetnie i bez smug wtapia się w skórę. Gąbeczki możesz 
stosować do nakładania podkładu, kremu koloryzującego, 
rozświetlacza i korektora, a także różu do policzków i pudru. 
Materiał: poliuretan. Wymiary: 7,8 x 5 x 2,1 cm. 

41560   7,90   4,99 

OCZY

TWARZ

POLICZKI

• Sprawia, że cera wygląda na wypoczętą
• Zapewnia promienne, świeże wykończenie
• Idealny do kreowania naturalnego makijażu 

  Baza pod makijaż The ONE IlluSkin
Wyrównuje koloryt cery, przedłuża trwałość 
podkładu, niweluje widoczność porów*. 
Technologia HaloLight™ zapewnia cerze 
subtelny, zdrowy blask. 30 ml 599,67/l

31585   29,90   17,99 

  Podkład The ONE Illuskin Aquaboost
Ultralekki podkład o średnim stopniu krycia. Zapewnia 
skórze promienność* i uczucie nawilżenia nawet do  
8 godzin*. Formuła z technologią żelową, naturalną 
wodą z lodowca i filtrem SPF 20. Odporny na wilgoć*. 
30 ml 666,33/l

 49,90   19,99 

  Krem rozświetlający The ONE
Rozświetl swój look do perfekcji za 
pomocą gry światła. Jedwabista, 
przejrzysta formuła rozświetlająca 
kremu sprawia, że wykonanie 
strobingu jest superłatwe. Możesz 
stosować na całą twarz lub na 
wybrane miejsca, takie jak kości 
policzkowe, czy dekolt. 30 ml 666,33/l

33416   37,90   19,99 
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Rogami gąbeczki 
nakładaj 
podkład w trudno 
dostępnych 
miejscach, 
rozprowadzając 
go łagodnymi 
ruchami.

Płaska strona do 
pokrywania 
większych 
powierzchni 
skóry za pomocą 
delikatnych 
dotknięć.

20

• Wyrównuje koloryt cery
• Przedłuża trwałość podkładu
• Minimalizuje widoczność porów

 

• Nawilża i ożywia cerę
• Jedwabista formuła
• Nadaje skórze promienność

NAŁÓŻ NAWILŻAJĄCY 
PODKŁAD, KTÓRY 
UDOSKONALI CERĘ

PODKREŚL ATUTY 
SWOJEJ URODY

ZASTOSUJ BAZĘ, 
KTÓRA POZWOLI 
CI WYKREOWAĆ 
IDEALNY MAKIJAŻ

BAZA
PODKŁAD + GĄBECZKI

ROZŚWIETLACZ

SPF
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Natural 
Beige

33157
Nude Pink

33158
Light Ivory

33154
Vanilla

33155
Porcelain

33156
Fair Nude

*T
es

t k
on

su
m

en
ck

i 



72 73

35
17

6 
Pi

nk
 L

ad
y

35168
Rosewood Charm

35166
Pink Flair

35172
Pink Attitude

35178
Flashy Coral

35187
Mocha Cream

35167
Metlted Caramel

35173
Uptown Rose

35179
Coral Ideal

35189
Taupe Intensity

35169
Nude Mauve

35175
Plum Elegance

35181
Sunset Show

35190
So Blackberry

35170
Clover Dream

35184
Red Haute Couture

35191
Purple Glamour

35171
Rose Chic

35177
Raspberry Rave

35185
Berry Bliss

35174
Cranberry Blush

35182
Fatal Red

35176
Pink Lady

35188
Trendy Cocoa

35186
Irresistible Copper

  Pomadka The ONE Colour 
Stylist Ultimate
4 g 4997,50/kg

 39,90

OSZAŁAMIAJĄCY KOLOR 
UST W JEDNYM GEŚCIE 

MAKIJAŻOWYM

M
A
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Ż

24 wyjątkowych odcieni

* Aplikacja Facebook powinna być zainstalowana na smartfonie. 
Aby uzyskać dostęp do usługi, zeskanuj całą stronę katalogu za pomocą 
aplikacji Oriflame. Nastąpi przekierowanie do Facebooka, gdzie możesz 
od razu wypróbować cienie do powiek.

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME, BY WIRTUALNIE 
WYPRÓBOWAĆ ODCIENIE 

SZMINKI*

ULTRAKREMOWA, 
MOCNO KRYJĄCA

INNOWACYJNY 
SZTYFT POMADKI

Forma sztyftu została 
opracowana po wnikliwych 

badaniach kształtów i ich 
efektów specjalnie dla Pomadki 

The ONE Color Stylist. 
Ta innowacja przenosi 

aplikację szminki na 
zupełnie nowy poziom. 

Ostra końcówka zapewnia 
precyzję, a wyprofilowany 

kształt pokrywa intensywnym 
kolorem całą powierzchnię ust 

już w jednym geście 
makijażowym.

KAŻDA

KUP 1 ZA 19,99 
KUP 2 ZA 12,99

TRWAŁA

Piękna 
rada!

Po nałożeniu pierwszej 
warstwy, przyłóż do 

ust chusteczkę  
- to przedłuży 

trwałość koloru.

www.facebook.com/oriflamepl
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Makijaż: Pomadka The ONE Colour 
Stylist Ultimate 35182 Fatal Red.
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  Pomadka The ONE Colour Unlimited Super Matte
Trwała, mocno kryjąca szminka o ultramatowym wykończeniu, 
która pozostaje na ustach nawet do 11 godzin. Zawiera odżywczy, 
nawilżający kompleks LipSoft Moisture Plus. Wyjątkowo komfortowa. 
Przebadana w testach konsumenckich. 1,7 g 14700,00/kg

 37,90

24,99 

Pomaluj usta szminką, 
zaczynając od środka 

ust i rozprowadzając 
kolor ku ich krawędziom. 

*Test konsumencki

Nadająca intensywny 
kolor, TRWAŁA 

MATOWA szminka

M
A
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  Kredka do oczu 
Kohl The ONE
1,3 g 11530,77/kg

 24,90

14,99 

32294 Nude

32293 Grey

32291 Black

32292 Brown

34773
Jet Black

34774
Charcoal Grey

34775
Pure Espresso

  Kredka do 
powiek The ONE
2,4 g 8329,17/kg

 34,90

19,99 

ODWAŻNE 
SPOJRZENIE

NIE WYMAGA 
temperowania

Trwały 
WYRAZISTY kolor

34773
Jet Black
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Makijaż: Pomadka The ONE 
Colour Unlimited Super Matte 
33371 Resolute Red.

33370
Eternal 
Flame

33371
Resolute 

Red

33372
Endless 
Cherry

33373
Persistent 

Plum

33364
Nonstop 

Nude

33367
Forever 
Fuchsia

33365
Perennial 

Pink

33366
Constant 

Coral

33368
Perpetual 

Papaya

33369
Sunset 

Horizon

TRWAŁOŚĆ*

Długie, rozdzielone  
i podkręcone rzęsy 

- BEZ WZGLĘDU 
NA POGODĘ!

34107
Black

SPOJRZENIE 
NA PERFEKCJĘ 19,99

33004
Black
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Dostępna tylko 
w Oriflame szczoteczka 

z OPATENTOWANĄ 
TECHNOLOGIĄ DUAL 

CORE o podwójnym 
działaniu, stworzona, 

by nadawać rzęsom 
niesamowitą objętość.

KAŻDY ZA

WODOODPORNY*

   33004 Wodoodporny tusz do rzęs The ONE 5-w-1 
Wonder Lash 8 ml 2498,75/l 39,90   34107 Tusz do rzęs  
The ONE 5-w-1 Wonder Lash XXL 8 ml 2498,75/l 39,90
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Delikatnymi, krótkimi ruchami 
uczesz brwi końcówką szczteczki.

Nałóż żel na miejsca, którym chcesz 
nadać objętość.

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

DODAJE OBJĘTOŚCI I PODKREŚLA brwi*

ODPORNY na wodę, pot i wilgoć*

ODŻYWCZY olejek z awokado pochodzenia naturalnego

IDEALNE 
BRWI

36
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• Nie ściera się*

• Bogaty, intensywny kolor*

• Odporna na rozmazywanie*

• Ultrakremowa formuła*

*Test konsumencki 

WODOODPORNY*

  Kredka do oczu 
The ONE High 
Impact
0,3 g 49966,67/kg

 24,90

14,99 

NOWOŚĆ!
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Namaluj kreski 22.0014.309.00 Eksperymentuj 
z odcieniami!

Narysuj dodatkowe 
kreski, by uzyskać 
bardziej wyrazisty 
efekt.

Prosta linia

33692
Blonde

33693
Medium 
Brown

33694
Deep 
Brown

 

 

Wykręcana: 
nie wymaga 

temperowania

DO
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  Tusz do brwi The ONE
Wodoodporny, żelowy tusz do brwi w trzech 
odcieniach, który błyskawicznie zwiększa objętość, 
nadając brwiom wyrazisty, lecz naturalny wygląd. 
Stożkowa szczoteczka ułatwia aplikację, 
a wodoodporna formuła sprawia, że efekt 
utrzymuje się przez cały dzień 5 ml 2998,00/l

 29,90

14,99
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Makijaż: Kredka do oczu The ONE 
High Impact 36547 Pitch Black, 
Kredka do oczu The ONE High 
Impact 36553 Skyline Blue.

TRWAŁOŚĆ*
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  Zestaw do manicure Nail It
Materiał: stal nierdzewna, stal węglowa, 
papier ścierny, PS. Wymiary: 12 x 10 x 1,5 cm. 

42290   39,90

24,99 

  Pędzle do usuwania lakierui Nail It
Materiał: nylon, aluminium, PS. Wymiary: 
11,1 x 0,6 x 0,5 cm oraz 11 x 0,1 x 0,5 cm. 

42303   39,90

24,99 

Właściwa pielęgnacja paznokci nie musi być trudna. 
Na zabiegi domowe wystarczy poświęcić kilka minut 

w tygodniu, a rezultaty będą naprawdę wspaniałe.

CHRONI I WZMACNIA

•  Pomaga usunąć smugi 
i niedoskonałości

• Wzmacnia połysk

• Łatwa aplikacja

• Szybko schnie

  Cążki do skórek Nail It
Materiał: stal nierdzewna. 
Wymiary: 9 x 4,5 x 0,5 cm. 

42287   22,90

14,99 

AKCESORIA, 
DZIĘKI KTÓRYM 

ZADBASZ 
O PAZNOKCIE

  Paski do manicure 
Nail It
Materiał: PET. Wymiary: 
2,4 x 0,2 oraz 2,4 x 0,25 cm. 

42284   9,90

5,99 
  Pilnik do paznokci 2-w-1 Nail It
Materiał: poliester, papier ścierny. 
Wymiary: 17,8 x 2 x 1,5 cm. 

42289   14,90

9,99 
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Stosuj wokół 
paznokci, 

by precyzyjnie 
usunąć lakier.

Wypełnienie pod 
każdą powierzchnią 

pomaga chronić 
paznokcie.

PILNIK DO 
PAZNOKCI

PĘDZELKI DO 
USUWANIA 

LAKIERU

Szerokie, wyprofilowane uchwyty 
zapewniają wygodę i precyzję.

CĄŻKI 
DO SKÓREK

Łatwe do nałożenia 
i usunięcia paski doskonale 
przylegają do poznakci, 
pozwalając na uzyskanie 
czystych linii.

PASKI 
DO MANICURE

Zestaw do manicure, 
zawierający cążki,  
nożyczki, dwa pilniki i trymer 
do skórek, zapakowane 
w praktyczne etui.

ZESTAW 
AKCESORIÓW

 

 

 

 

 

 

 

• Chroni, utwardza, 
wzmacnia i wypełnia 
nierówności

• Wzbogacony 
w żelazo, wapń 
i witaminę E

• Sprawia, że 
paznokcie są 
zdrowsze, gładsze 
i bardziej sprężyste

  Ochronna emalia do paznokci The ONE
Cztery korzyści w jednym preparacie: utwardzenie, 
wzmocnienie, ochrona i wypełnienie niedoskonałości  
w płytce paznokci. Silniejsze i zdrowsze paznokcie 
już po 3 dniach stosowania! Zapobiega rozdwajaniu 
i uszkodzeniom płytek. Z dodatkiem składników 
odżywczych: żelaza, wapnia i witaminy E. 8 ml 1873,75/l

31030   26,90   14,99 

  Nawierzchniowy lakier The ONE Instant Rescue
Zawsze perfekcyjne paznokcie - bez wysiłku! Nasz lakier to SOS 
dla twojego manicure - błyskawicznie usuwa niemal wszelkie 
niedoskonałości warstwy lakieru kolorowego oraz przywraca 
jej połysk i gładkość. To magia, którą możesz zobaczyć - spróbuj, 
a uwierzysz w cuda! 8 ml 1873,75/l

37906   26,90   14,99 
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F03

Pędzelek do brwi 
z wyprofilowaną 

końcówką

IDEALNE 
BRWI E04

Upiększa  
brwi i rzęsy. 

Jedwabiście miękki 
pędzel z dużym, 

zaokrąglonym 
włosiem. Idealny 

do nakładania 
produktów sypkich  

i prasowanych.

F01 DO 
PUDRU

PODWÓJNA 
FUNKCJA

TUSZ DO KRESEK 
Uzyskaj perfekcyjną 

linię "skrzydła".

CIEŃ DO POWIEK 
Nakładaj cień 
perfekcyjnie na 
obu powiekach.

MASKARA 
Zapobiegaj 

rozmazywaniu się 
tuszu podczas 

aplikacji.

BRWI  
Miarka dla 
symetrii brwi.

MALUJ SIĘ JAK 
PROFESJONALNA 
MAKIJAŻYSTKA

  Kosmetyczka-kuferek The ONE
Zapinana na suwak, wykonana z czarnego poliestru 
kosmetyczka, w której możesz przechowywać 
swoje ulubione kosmetyki. Ozdobiona logo 
The ONE logo. W środku wygodna przegródka 
i miejsca na pędzle. 19 x 13 x 13 cm. 

29250   49,90   29,99 

  Etui na pędzle do makijażu
Profesjonalne etui z satynowym wnętrzem z osłoną 
chroniącą przed zabrudzeniem kosmetykami i pomysłowy 
projekt - wystarczy pociągnąć za sznurek, by etui 
zmieniło się w stojak. Pasuje do wszystkich 
12 pędzli z naszej kolekcji Precision. Materiał: PU, 
EVA, poliester. Wymiary: 23 x 13 cm (zamknięte). 

29933   44,99   29,99 
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BAMBUS ZE ZRÓWNOWAŻONYCH 
ŹRÓDEŁ 
Stosowanie materiałów pochodzących 
ze zrównoważonych źródeł przynosi 
korzyści wszystkim. Dlatego w ramach 
naszego zobowiązania wobec klientów 
i środowiska, wszystkie obsadki naszych 
pędzli są wykonane z bambusa - rośliny, 
która szybko rośnie, a jej uprawa jest 
odnawialna.

Utrzymuj porządek 
w swojej kolekcji pędzli 
- jak profesjonalista!

Idealnie sprawdza się 
w podróży

Pędzle nie 
wchodzą 

w skład 
produktu.

Pędzle nie 
wchodzą 

w skład 
produktu.

EDYCJA 
LIMITOWANA

 

 

     

 

Przezroczysta osłona chroni 
twoje pędzle oraz zapobiega 
zanieczyszeniom resztkami 
produktów do makijażu.

Każdy pędzel 
spełnia konkretne 

zadanie, 
zapewniając ci 
pełną kontrolę.

  Grzebyk do brwi i rzęs
Grzebyk ze szczoteczką do brwi i rzęs. 
Szczoteczka ujarzmia i kształtuje 
niesforne brwi oraz służy do ich 
podkreślania. Grzebyk usuwa grudki 
tuszu z rzęs. Materiał: włókno nylonowe, 
aluminium, bambus, ABS. Długość: 
13 cm. Średnica: 0,7 cm.  

29592   19,90   9,99 

  Pędzelek do brwi
Pędzelek zapweniający precyzyjne 
podkreślenie brwi. Ułatwia ich 
malowanie oraz układanie. Materiał: 
włókno nylonowe, aluminium, bambus. 
Długość: 15,3 cm. Średnica: 0,7 cm. 

29593   19,90   9,99 

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

29655  39,90  19,99 

  Szablon do makijażu oczu 
Precision
Zestaw pięciu szablonów, który ułatwia 
zrobienie makijażu oczu i brwi. Wygodny, 
kompaktowy rozmiar idealnie nadaje się do 
torebki, dzięki czemu możesz malować się 
kiedy chcesz i gdzie chcesz. Materiał: 
silikon. Wymiary: 4 x 3 cm. 

29927   9,90   6,99 

DLACZEGO WARTO KUPIĆ NASZE PĘDZLE?

SZANUJEMY NATURĘ

• nylonowe włosie
• supermiękkość
• nie "gubią" włosia
• profilowanie zapewnia precyzyję aplikacji
• łatwe do czyszczenia
• bambusowe uchwyty
• trwałość

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU!
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PRZY ZAKUPIE 
DOWOLNEGO 

PODKŁADU 
ZE STR. 82

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

33300   59,90 

ŚWIETLISTA 
PERFEKCJA
Z KWASEM HIALURONOWYM, 
KOMPLEKSEM SKIN PERFECTOR 
ORAZ EKSTRAKTEM Z BIAŁEJ HERBATY 
Z OPALIZUJĄCYMI RÓŻOWYMI 
I ZŁOCISTYMI MIKROPEREŁKAMI

BAZA 
ROZŚWIETLAJĄCA 

GRATIS

  Podkład Giordani Gold Liquid Silk SPF 12
Lekki, płynny podkład perfekcyjnie udoskonala wygląd cery, 
zapewniając naturalny efekt. Rozpraszające światło składniki sprawiają, 
że niedoskonałości są mniej widoczne, a cera staje się świetlista. Zawiera 
filtr SPF 12. Odpowiedni do cery normalnej i tłustej. 30 ml 1666,33/l

 74,90

49,99 

32919
Vanilla

32920
Porcelain

32921
Light 
Ivory

32922
Natural 
Beige

32923
Amber

DOT YK 
MŁODOŚCI
WYKOŃCZENIE: półmatowe 
STOPIEŃ KRYCIA: 5/5 
EFEKT: matujący 
TECHNOLOGIA: składniki 
rozpraszające światło 
SPF: 12

WIĘCEJ 
NIŻ PERFEKCJA

35235
Rose Porcelain 

Cool

35236
Soft Vanilla 

Warm

35239
Rose Nude 

Cool

35240
Natural Beige 

Warm

35241
Golden Beige 

Warm

35237
Light Sand 

Warm

35238
Light Ivory 

Neutral
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  Podkład Giordani Gold MasterCreation
Podkład o udowodnionym klinicznie działaniu nadającym skórze młodzieńczy 
wygląd. Zapewnia naturalny efekt nieskazitelnej cery, rozjaśniając ją, 
wygładzając i odżywiając. Lekka, luksusowa formuła jest wyjątkowo przyjemna 
w użyciu, a filtr SPF 18 oraz filtr przeciwdziałający zanieczyszczeniom chronią 
witalność cery. 30 ml 1666,33/l

 79,90

49,99 

WYKOŃCZENIE: naturalne 
STOPIEŃ KRYCIA: 3/5 
EFEKT: rozświetlający 
TECHNOLOGIA: 
kompleks ColourCorrect 
SPF: 18
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  Płaski pędzel do 
podkładu Giordani Gold
Wymiary: 15 x 1,7 x 2 cm. 
Materiał: aluminium, nylon, 
bambus. 

30887   39,90

19,99 
  Rozświetlający sztyft Giordani Gold
Luksusowy sztyft rozświetlający z nawilżającym 
masłem shea. Doskonale się rozprowadza 
i nawilża skórę. Zawiera drobinki, które nadają 
cerze subtelny blask i naturalny wygląd skóry 
muśniętej słońcem. Dostępny w dwóch 
odcieniach. 5,5 g 7270,91/kg

 64,90

39,99 

- Połyskujące drobinki zapewniają 
efekt zdrowej, promiennej cery

- Odpowiedni dla suchej skóry

4 S P OSO BY  N A 
ROZŚW I E T L EN I E 
S KÓ RY

USTA: w okolicach górnej 
wargi, by usta wyglądały 
na pełniejsze.  

KOŚCI POLICZKOWE:  
by udoskonalić rysy 
twarzy.

DEKOLT: nieco poniżej 
obojczyka. 

RAMIONA: odrobina 
światła dla kuszącego 
looku.

BRWI: pod łukiem 
brwiowym i na skroni. 

OCZY: na ruchomą 
część powieki.

Makijaż: Tusz do kresek 
Giordani Gold 36217 
Matte Black.

  Tusz do kresek Giordani Gold
Tusz do kresek z bogatymi pigmentami, zapewniającymi 
intensywny kolor. Dzięki precyzyjnemu pędzelkowi możesz 
kreować zarówno subtelne kreski, jak i wyraziste linie. 
Trwały, odporny na ścieranie i rozmazywanie. Testowany 
okulistycznie. 3,2 ml 9371,88/l

 47,90

29,99 

32414 Pink Miękki aplikator 
zapewnia delikatne 
i precyzyjne 
nałożenie  koloru 

Nadaje ustom 
delikatny kolor i chroni 
je filtrem SPF 12.

  Pomadka Giordani Gold Iconic Elixir
Pomadka, której luksusowa, olejkowa formuła zmienia 
się w zmysłowy, nieskazitelny mat o intensywnym, 
podkreślającym młody wygląd kolorze. 8 odcieni 
o skoncentrowanych pigmentach zapewnia wspaniały 
makijaż ust przez cały dzień. 3,5 ml 9997,14/l

 49,90

34,99 

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

37457   19,90

14,99 

  Lusterko 
kieszonkowe 
Giordani Gold
Podwójne lusterko 
(zwykłe i powiększające) 
w oprawce o złotym 
kolorze, wykończonej 
warstwą antypoślizgową. 
Idealne do torebki. 
Średnica: 6,7 cm. 

28292   29,90

19,99 

NOS: by rysy były  
bardziej subtelne. 

BRODA: by dolna warga 
wyglądała na pełniejszą.

• TRWAŁOŚĆ DO 
 10 GODZIN*

• BOGATY, 
INTENSYWNY KOLOR 

JUŻ PO JEDNEJ 
APLIKACJI 95% 
POTWIERDZA*

•ODPORNY NA 
ROZMAZYWANIE 

– 88% POTWIERDZA*
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36217
Matte 
Black

36218
Shimmering 

Copper
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DOSKONAŁE 
PODKREŚLENIE 

SPOJRZENIA

 

33803
Cerise 
Pink

33806
Ruby 
Red

33800
Praline 
Nude

33802
Poppy 
Pink

33805
True 
Red

33801
Coral 

Hibiscus

33804
Scarlet 
Orange

33807
Elegant 

Burgundy

  Odmładzający balsam do ust Giordani Gold SPF 12
Kremowy balsam do ust z kwasem hialuronowym pomaga 
odmładzać i udoskonalać usta*, dzięki czemu stają się gładsze 
i młodzieńczo witalne. Wypełnia i ujędrnia* usta, zapewniając 
im odpowiedni poziom nawilżenia. Filtr SPF 12 chroni delikatną 
skórę. 10 ml 2999,00/l

 39,90

29,99 
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  Tusz do kresek OnColour
Łatwy w aplikacji tusz do kresek, dzięki któremu namalujesz 
efektowne linie. Elastyczna koncówka aplikatora pozwala na 
uzyskanie precyzyjnych linii o różnych grubościach, a żelowa 
formuła o średnim stopniu krycia zapewnia świetne rezultaty. 
3,5 ml 4282,86/l

 22,90

14,99 

•  Czarny płynny eyeliner  
o średnim stopniu krycia 
idealnie podkreśla oczy

•  Elastyczna końcówka 
zapewnia precyzyję linii 
- zarówno grubszych,  
jak i cienkich

•  Jedwabista formuła 
zapewnia łatwość  
i komfort aplikacji

PRECYZYJNE 
PIĘNO 

SPOJRZENIA

35
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4 
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38789 Love Pink

  Błyszczyk do ust OnColour
Błyszczyk, którego różowy odcień dopasowuje się do naturalnej 
barwy twoich ust oraz nawilża je przez cały dzień. Dzięki technologii 
Adaptable Tint zmienia naturalny kolor ust w mniej niż 5 minut. Olejek 
z róży i witamina E pomagają odżywiać i chronić skórę. 8 ml 1248,75/l

 19,90

9,99 

POKOCHASZ SWÓJ 

NOWY 
BŁYSZCZYK!

38948 Soft Peach

39800 Nude Beige
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39801 Blush Rose

39804 Shock Fuchsia

39805 Beauty Plum

39806 Brick Red

39807 The Red

39803 Vibe Pink

  Matowa pomadka OnColour
Matowa pomadka w intensywnych odcieniach. Kremowa 
formuła jest łatwa w aplikacji i trwała. Odczekaj 3 minuty 
po nałożeniu koloru, by zmaksymalizować efekt matowych 
ust i przedłużyć trwałość pomadki. 4 g 2497,50/kg

 19,90

9,99 

KOLOR, KTÓRY 
ROBI 
WRAŻENIE
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ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME 

APP, ABY WIRTUALNIE 
WYPRÓBOWAĆ MAKIJAŻ 

ONCOLOUR

Makijaż: Matowa pomadka OnColour 
39805 Beauty Plum, Matowa pomadka 
OnColour 39800 Nude Beige.

• MATOWE WYKOŃCZENIE

• BOGATE PIGMENTY

• INTENSYWNE KOLORY

•  DZIĘKI SPECJALNEJ 
TECHNOLOGII KREUJE 
ODCIEŃ RÓŻU IDEALNIE 
PASUJĄCY DO NATURALNEJ 
BARWY TWOICH UST.

•  NATURALNIE POZYSKIWANY 
OLEJEK Z RÓŻY I WITAMINA E 
POMAGAJĄ NAWILŻAĆ 
I CHRONIĆ USTA.

ŁATWA APLIKACJA
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Gdy skaner 
zidentyfikuje stronę, 
dowiesz się więcej 
o produkcie.

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

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

APLIKACJA ORIFLAME JEST JUŻ 
DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH!

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NAJNOWSZYMI 
WIADOMOŚCIAMI I WYDARZENIAMI 
DOTYCZĄCYMI URODY W NASZYCH 
KANAŁACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH! instagram.com/oriflamepoland/

youtube.com/pieknatakjakchce

www.facebook.com/oriflamepl

KORZYSTANIE Z APLIKACJI JEST 
NIEZWYKLE ŁATWE:

Pobierz aplikację 
Oriflame z:

MOROSZKA

Odwiedź naszą platformę online na stronie 
www.oriflame.pl i dowiedz się, jakie naturalne 
składniki stosujemy i jak działają one na skórę

50+ 
OPISANYCH SKŁADNIKÓW

ZESKANUJ TĘ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME

UWAGA: TYLKO ONLINE!

ZESKANUJ TĘ STRONĘ,  
BY POZNAĆ WYJĄTKOWĄ OFERTĘ 

DOSTĘPNĄ TYLKO ONLINE!
CZARNA PORZECZKA

ROKITNIK

LIMONKA
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W ŚRODKU
Dużo miejsca do przechowywania 
i ściągane zamknięcie

  Torebka Drift Dee
Na nowo zinterpretowana klasyka  
- supermodna torebka w kolorze 
koniaku i wzorze wężowej skóry to 
must have sezonu. W środku znajduje 
się się etui, które także może być 
noszone jako torebka - wystarczy 
przypiąć pasek. Projekt 2 w 1 to 
doskonały sposób na dopasowanie 
dodatku do różnych stylizacji. PU, 
poliester. Wymiary: 23 x 9,5 x 21,5 cm. 

37957

109,99 

Wyjmowane etui  
z nadrukiem w cytryny

Dwa w jednym
Styl lat 70. powraca, a wraz z nim moda na zwierzęce wzory. 

W środku tej torebki znajdziesz niespodziankę!

W ŚRODKU

Przypnij pasek  
od torebki do etui, 
by stworzyć nowy 
dodatek, który 
wygląda 
fantastycznie!

2 w 1

  Torebka-worek Drift
Torebki-worki na stałe weszły do główych trendów i są modne także w tym sezonie! 
Są praktyczne i nadają stylizacjom look swobodnej elegancji. Połączyliśmy wzór skóry 
węża z kolorem pomarańczy i złotym akcentem, by nadać torebce nowoczesny 
i nietuzinkowy wygląd. Pojemna, z paskiem i łańcuchem, które możesz nosić w zależności 
od okazji. PU, poliester. Wymiary: 24 x 10 x 26 cm; łańcuch: 27 cm; pasek: 3,8 x 74 cm. 

37954

119,99 

Klasyka z  akcentem 
nowoczesności

Noś torebkę 
z długim paskiem 

lub eleganckim 
łańcuchem

Zaszalej, nosząc 
ekscytujące, 
zwierzęce wzory!

Wyraź swoją indywidualność dzięki akcesoriom 
inspirowanym kultowymi latami 70.!

ZESKANUJ CAŁĄ 
STRONĘ ZA POMOCĄ 

APLIKACJI ORIFLAME, BY 
POZNAĆ INSPIRUJĄCE 

STYLIZACJE 
 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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  Naszyjnik Drift Pearl
W tym sezonie perły o zaskakujących 
formach łączą klasykę z nowoczesnym 
akcentem. Noś odważny, bardzo 
efektowny i zarazem kobiecy choker 
ozdobiony dużą imitacją perły i metalową 
kulą w odcieniu złota, by pokazać, że 
doskonale orientujesz się w najnowszych 
trendach. Perły ABS, metal. Regulowany. 

37928   44,99 

  Bransoletka Drift Pearl
Supermodne w tym sezonie połączenie 
klasyki i nowoczesności. Odważna w formie, 
prosta i efektowna zarazem bransoletka, 
ozdobiona imitacją perly i złocistą, 
metalową kulą. Wygodne zapięcie. Metal, 
perły ABS. Wewnętrzna średnica 5,8 cm; 
perła 2,2 cm; metalowa kula 1,6 cm. 

37930   39,99 

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

ŚMIAŁA WERSJA 
KOBIECOŚCI
Noś wszystkie elementy kolekcji 

jednocześnie, by uzyskać efekt WOW!

I d e a l n i e
w y ważona forma

  Zestaw pierścionków Drift Pearl
Metal, perły ABS. Wewnętrzna średnica 
1,7 cm. Perły i kule: 0,6-1,2 cm. Regulowane.  

37933   29,99 

  Kolczyki Drift Pearl
Klasyczne kolczyki-koła, które doskonale 
sprawdzają się zarówno jako dodatek do 
strojów dziennych, jak i wieczorowych. 
Nasz projekt wpisuje się w najmodniejszy 
obecnie trend - disco lat 70. Metal, perły 
ABS. Średnica: 6 cm. 

37926   24,99 

 

 

 

 

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA

NOWOŚĆ! 
EDYCJA LIMITOWANA
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  Woda toaletowa Wake Up Feel Good
Zapach, który działa jak potężny zastrzyk energii! 
Orzeźwiający zapach, łączący lśniące nuty yuzu 
i świeżość liści mięty - stworzony, by zapewnić ci 
doskonałe samopoczucie i witalność na cały dzień. 
50 ml 599,80/l

37213   59,90

29,99

yuzu, liście mięty, piżmo
CYTRUSOWO-KWIATOWY

ZAWSZE 
W DOBRYM 
NASTROJU!

  Żel pod prysznic 
Feel Good Wake Up
200 ml 49,95/l

35991   19,90

9,99 

Przejmij kontrolę nad swoim dniem  
i bądź gotowa na wszystko!

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach! 

 

ZAPACH ZA JEDYNE

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

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

WYRAŹ SIEBIE 
Zapach to jeden z wielu sposobów,  
na który możesz wyrażać swoją 
osobowość. Przejrzyj nasze propozycje 
i znajdź kompozycję, która idealnie 
współgra z twoją naturą.

Za
pa

ch
y
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  Perfumy Sublime Nature Tuberose
50 ml 1999,80/l

33415   169,90

99,99 

JEDNA 
WYJĄTKOWA 
CHWILA

"Tuberoza jest 
najbardziej kusząca, 
uwodzicielska 
i czarująca ze 
wszystkich białych 
kwiatów." 

Kultowy składnik 
wyrafinowanej sztuki 
perfumeryjnej - ylang 
ylang - zawsze związany 
był z miłością. Dziś wiemy, 
że bogaty aromat tych 
delikatnych kwiatów jest 
silnym afrodyzjakiem.

YLANG YLANG

ZAPACH SZYPROWO-KWIATOWO-
OWOCOWY

  Perfumowany 
spray do ciała 
Possess
75 ml 199,87/l

34337   29,90

14,99 

Tuberoza, królowa nocy, 
kwitnie po zmroku, 
uwalniając kuszące nuty. 
O świcie słodki, świeży 
aromat cudownej 
tuberozy osiąga 
najwyższą intensywność. 
Ten upajający moment 
został odtworzony 
w perfumach Sublime 
Nature Tuberose, dzięki 
zastosowaniu najwyższej 
jakości, etycznie 
zebranych kwiatów 
tuberozy.

ELIKSIR POŻĄDANIA
GŁÓWNY SKŁADNIK

GŁÓWNY SKŁADNIK

Kolekcja zapachów premium, która 
celebruje doskonałość natury.

Woda perfumowana Posses jest ukrytym w pięknym flakonie 
symbolem kobiecego magnetyzmu. Siła kompozycji tkwi  
w działającym niczym afrodyzjak zapachu kwiatu ylang 

ylang, który w połączeniu z oszałamiającym aromatem 
hipnotyzujących nut szyprowych działa jak miłosne zaklęcie. 

 

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

 

 

 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME I DOWIEDZ SIĘ, 
JAK POWSTAJĄ PERFUMY 

SEGMENTU PREMIUM

MAKSYMALNA 
KONCENTRACJA 
ZAPACHU

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

  Woda 
perfumowana 
Possess
50 ml 1499,80/l

30886   144,90

74,99 

 

  Zestaw Possess
Woda perfumowana Possess 
50 ml + Perfumowany spray 
do ciała Possess 75 ml 

131428   178,90

79,99 

indonezyjska paczula, ananas, ylang ylang

Mistrz 
perfumiarstwa 
Nathalie Lorson 

Inspirowana najlepszymi tradycjami 
sztuki perfumeryjnej kompozycja 

Sublime Nature Tuberose to 
najbardziej skoncentrowana 

i trwała forma zapachu 

- perfumy.
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ORIENTALNO-CYTRUSOWO-
KWIATOWA

UWOLNIJ TAJEMNICZĄ STRONĘ 
SWOJEJ ZMYSŁOWOŚCI

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

35681   119,90

59,99 

ZANURZ SIĘ 
W OBJĘCIACH POKUSY

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

11367   119,90

59,99 

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

32338   42,90

19,99 

ORIENTALNO-WANILIOWO-DRZEWNY

Stworzona przy zastosowaniu najlepszej jakości 
bursztynu z Morza Bałtyckiego, kompozycja Amber 

Elixir Mystery odkrywa sekrety tego pełnego tajemnic 
kamienia. W połączeniu z egzotycznym, rzadkim 

kwiatem czerwonej lilii, zapach staje się kwintesencją 
wszystkiego, co piękne, tajemniczo zmysłowe i kobiece.

Ogrzej się w złotym blasku szlachetnego bursztynu, 
hipnotyzującego swym bogatym ciepłem  
i magnetyczną elegancją. Inspirowany pięknem 
morskiego klejnotu, kusząco zmysłowy,  
a jednocześnie kojący zapach kwitnie na skórze 
niczym niespieszna pieszczota.

NOWOŚĆ!

 

 

 

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA 

ZAPACHU

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

pomarańczowa wanilia, bursztyn, 
czerwona lilia

bursztyn, heliotrop, mandarynka
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KWIATOWO-OWOCOWY, 
ZIELONE AKORDY

brzoskwinia prowansalska, 
biała frezja, piżmo

  Woda toaletowa Eclat 
Femme Weekend
50 ml 1099,80/l

31293   119,90

54,99 

  Perfumowany krem do 
ciała Eclat Femme Weekend
250 ml 79,96/l

34088   42,90

19,99 

  Perfumowany spray do 
ciała Eclat Femme 
Weekend
75 ml 199,87/l

37771   29,90

14,99 

Niewymuszona 
Elegancja
Poczuj promienny, wysublimowany aromat 
paryskiej wiosny, uchwyć piękną atmosferę 
tego kultowego miasta i wyrażaj swój 
indywidualny styl oraz radość życia!

Pełen życia i zarazem 
elegancki kwiatowy, 

owocowo-zielony zapach. 
Kompozycja otwiera się 

lśniącym, soczystym akordem 
bergamotki, czerwonej 

porzeczki i brzoskwini. W sercu 
zapachu znajdziesz delikatne 
i świeże nuty zielone, miodową 

różę stulistną i białą frezję, 
a w jego bazie jedwabistą 

kompozycję piżma  
i aromatów drzewnych.

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

 

 

 

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU
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Słodka papryka 
pimento, stosowana 
od lat w wielu 
kulturach jako 
afrodyzjak, ma 
w sobie intrygujące 
i zarazem urzekające 
ciepło, które 
doskonale sprawdza 
się w grze, jaką jest 
gorące pożądanie, 
łączące kochanków.

drewno sandałowe, sorbet z czerwonych 
porzeczek, akord słodkiej pimento

ORIENTALNO-KWIATOWY

  Spray do ciała 
Love Potion
75 ml 199,87/l

37770   29,90

14,99 

  Woda 
perfumowana 
Love Potion
50 ml 1299,80/l

22442   119,90

64,99 

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

31779   42,90

19,99 

ORIENTALNO-WANILIOWO-
OWOCOWY

ZA
PA
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Y 

KWIATOWO-OWOCOWO-
DRZEWNY

frezja, płatki orchidei, drzewo sandałowe

  Woda toaletowa Divine
50 ml 1199,80/l

11355   109,90

59,99 

Woda toaletowa 
Divine kusi lekką, 
mieszanką bambusa 
i fiołka w nucie głowy, 
sercem pełnym 
płatków orchidei 
i ciepłą, wyrafinowaną 
bazą, wypełnioną 
drzewem sandałowym.

Odkryj esencję 
zmysłowości 

Hipnotyzujący i zmysłowy eliksir, 
który ma moc rozpalania romansu. 
Otwórz się na magiczną alchemię 

pożądania dzięki zapachowi, 
który odkrywa przyjemności 

miłości i zmienia cię w prawdziwą 
uwodzicielkę. Spraw, by on 

nie mógł ci się oprzeć...

Oblicza 
kobiecego piękna
Który aspekt kobiecości wybierzesz?

GŁÓWNY SKŁADNIK

GŁÓWNY SKŁADNIK

 

 

 

 

 

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

BARDZO WYSOKA 
KONCENTRACJA ZAPACHU

imbir, kwiat kakao, czekolada

  Woda perfumowana 
So Fever Together Her
50 ml 1299,80/l

35532   119,90

64,99 
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  Woda toaletowa Lucia Bright Aura
50 ml 1199,80/l

33960   104,90

59,99 

  Woda toaletowa Eclat Amour
50 ml 1199,80/l

35649   104,90

59,99 

  Woda perfumowana 
Volare Forever
50 ml 1199,80/l

31495   104,90

59,99 

  Woda toaletowa 
My Little Garden
50 ml 1299,80/l

33241   109,90

64,99 

  Woda perfumowana 
Luminescence
50 ml 1199,80/l

33959   109,90

59,99 

  Woda toaletowa 
Born To Fly dla Niej
50 ml 1199,80/l

34488   104,90

59,99 

DRZEWNO-OWOCOWY KWIATOWO-KONWALIOWY
kwiat bazylii, konwalia, piżmo

ORIENTALNO-OWOCOWY
nektar z agawy, magnolia, gruszka nashi

KWIATOWO-RÓŻANO-FIOŁKOWY
malina, biała róża, migdały w cukrze

ZAPACH KWIATOWO-
OWOCOWO-DRZEWNY

KWIATOWO-OWOCOWO-DRZEWNY
biała porzeczka, niezapominajka, 

drzewo cedrowe

Niezależnie od tego, czy chcesz zrobić mocne wrażenie, 
czy subtelnie zwracać na siebie uwagę intrygującym zapachem, 

u nas znajdziesz to, czego szukasz!

Wszystko, czego pragniesz

biały fiołek, biały irys, drewno cedrowe

  Woda toaletowa Women's 
Collection Mysterial Oud
50 ml 999,80/l

34361   79,90

49,99 

ORIENTALNO-KWIATOWO-
DRZEWNY
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WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

Na zawsze...
Delikatny, pastelowy 

bukiet z białą różą 
w sercu

akord Electric Shot, jaśmin, białe drewno

nuty drewna agarowego, esencja 
różana, szafran
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  Żel pod prysznic Feel Good 
Be Happy
200 ml 49,95/l

35992   19,90

9,99 

  Żel pod prysznic Feel Good 
Chill Out
200 ml 49,95/l

35994   19,90

9,99 

  Mus pod prysznic Be Happy
150 ml 99,93/l

41657   29,90

14,99 

ZA
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ZRELAKSUJ SIĘ! 
LAWENDA I CEDR 

Lawenda jest  znana 
ze względu na swój 

uspokajający, 
relaksujący zapach. 
Jej miękki i zmysłowy 
aromat jest idealnym 

tłem dla kojących, 
słodkich nut drewna 

cedrowego.

BĄDŹ SZCZĘŚLIWA! 
CZERWONE 

POMARAŃCZE 
I KURKUMA 

Pozwól, by wyjątkowo 
soczysty aromat 

czerwonych 
pomarańczy zadbał 

o twój pogodny nastrój. 
Szczypta zdrowej, 

złocistej kurkumy okryje 
blaskiem każdy dzień!

 

 

 

Piękna 
rada!

Czuj się 
wspaniale!
Wypróbuj produkty, które 
wykorzystują zdolność 
zapachu do podkreślania 
naszego nastroju i uczuć!

Otul ciało nawilżającym 
zapachem
Kremy do ciała, które nie tylko nawilżają 
i odżywiają, ale także nadają ciału 
cudowny zapach.

Dzięki perfumowanym 
kremom do ciała 

przedłużysz trwałość 
swojego ulubionego 

zapachu!

KAŻDY ZA

19,99

 

 

 

  31777 Perfumowany krem 
do ciała Divine 250 ml 79,96/l 42,90  

 31784 Perfumowany krem do 
ciała Possess 250 ml 79,96/l 42,90  

 31781 Perfumowany krem do 
ciała Giordani Gold Essenza 250 ml 
79,96/l 42,90
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TERAZ ZA JEDYNE

  Mydełko z miętą i maliną Love Nature
Nadające uczucie uczucie świeżości mydełko z miętą 
i malinami. Biodegradowalna formuła przyjazna 
środowisku. 75 g 39,87/kg

32604   7,90

  Mydełko z oliwą z oliwek i aloesem 
Love Nature
Pachnące mydełko, które nadaje uczucie świeżości, 
miękkości i gładkości. W pełni biodegradowalna 
formuła. 75 g 39,87/kg

32609   7,90

  Złuszczające mydełko z truskawką 
i limonką Love Nature
Odświeżające mydełko o pięknym zapachu 
oczyszcza skórę, zapewniając jej uczucie miękkości 
i gładkości. W pełni biodegradowalna formuła. 
75 g 39,87/kg

32611   7,90

2,99

 

   

MONITORING 
EKOETYCZNY

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

Pi
el
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a 
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ODPOWIEDZIALNIE 
POZYSKANE SKŁADNIKI

NATURALNE 
EKSTRAKTY

BEZPIECZNE FORMUŁY

BEZ GMO

NAJWYŻSZE NORMY 
EUROPEJSKIE

RYGORYSTYCZNE TESTY 
BEZPIECZEŃSTWA

NATURALNE 
EKSFOLIANTY

Oliwa z oliwek i aloes 
nadają skórze 

miękkość i gładkość Zmiękcza skórę, 
dzięki ekstraktom 

z truskawek i limonki.

Mydełko z miętą  
i malioną, dzięki 

któremu poczujesz 
świeżość i energię.

ZESKANUJ STRONĘ ZA 
POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O PRODUKTACH
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  Złuszczająca 
rękawica
Rozmiar uniwersalny: 
18,5 x 16 cm. 

28021   9,90

6,99 

  Mydło w płynie do rąk z oliwą 
z oliwek i aloesem Love Nature
300 ml 43,30/l

32606   19,90

12,99 

  34831 Balsam do ciała z olejkiem 
sezamowym i magnolią Love Nature 200 ml 
99,95/l 29,90   32603 Balsam do ciała 
z miętą i maliną Love Nature 200 ml 99,95/l 
29,90

  32602 Złuszczający żel pod prysznic 
z miętą i maliną Love Nature 250 ml 51,96/l 
21,90   32608 Żel pod prysznic z oliwą 
z oliwek i aloesem Love Nature 250 ml 
51,96/l 19,90

  33334 Żel pod prysznic z oliwą 
z oliwek i aloesem Love Nature 500 ml 
39,98/l 34,90   33330 Złuszczający 
żel pod prysznic z miętą i maliną 
Love Nature 500 ml 39,98/l 37,9019,9919,99 12,99

200 ml

500 ml

Zrelaksuj się! Formuły 
wszystkich produktów 
Love Nature do spłukiwania 
są biodegradowalne, 
więc nie wywierają 
negatywnego wpływu na 
środowisko wodne.

Złuszczająca rękawica 
usuwa martwe komórki 
naskórka.

Odświeżający żel pod prysznic  
z naturalną oliwą z oliwek i aloesem, 
nadający uczucie miękkości. Piękny 
zapach i biodegradowalna formuła.

Zawiera 
substancje 
nawilżające, 
oczyszcza  
i zmiękcza 
skórę dłoni.

Świeży, dodający 
energii zapach 
i drobinki 
złuszczające 
pochodzenia 
naturalnego

Z dodającą energii 
miętą i maliną

Z rozpieszczającym 
skórę olejkiem 
sezamowym 
i magnolią
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Dbaj o swoją 
urodę i naszą 

planetę, 
rozkoszując się darami natury.

KAŻDY BALSAM DO CIAŁA ZA
KAŻDY ŻEL POD PRYSZNIC 
250 ml ZA

KAŻDY ŻEL POD PRYSZNIC 
500 ml ZA

SZANUJEMY NATURĘ

250 ml

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

29454   19,90

12,99 

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

34098   34,90

19,99 

EKSTRAKTY POZYSKANE 
ORGANICZNIE

Delikatnie wmasuj maskę, 
by równomiernie pokryć włosy, 
pozostaw na pięć minut, 
a następnie dokładnie spłucz.

Nałóż maskę na umyte, 
wysuszone ręcznikiem włosy, 
od połowy ich długości 
po końcówki.

Nakładaj nawilżającą, 
odżywczą maskę 1-2 razy 
w tygodniu:

  Szampon do włosów 
Milk & Honey Gold
250 ml 59,96/l

35957   24,90

14,99 
  Odżywka do włosów
Milk & Honey Gold
250 ml 59,96/l

35958   24,90

14,99 

  Maska do włosów 
Milk & Honey Gold
250 ml 79,96/l

35959   29,90

19,99 

Przywraca włosom naturalny 
blask oraz sprężystość

Głęboko odżywia włosy

Ułatwia rozczesywanie 
i układanie włosów

Sprawia, że włosy są 
jedwabiście miękkie

Łagodnie oczyszcza 
i odżywia włosy oraz 

przywraca ich 
naturalny blask

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.

JAK STOSOWAĆ MASKĘ DO WŁOSÓW:  32623 Szampon z olejkiem z drzewa 
herbacianego i łopianem do włosów 
z łupieżem Love Nature 250 ml 59,96/l 19,90  

 34095 Szampon z zieloną herbatą i liczi do 
włosów cienkich Love Nature 250 ml 59,96/l 
19,90

  33641 Szampon z pszenicą i olejem 
kokosowym do włosów suchych Love Nature 
750 ml 39,99/l 39,90   34094 Szampon 2 w 1 
z olejkiem z awokado i rumiankiem do każdego 
rodzaju włosów Love Nature 750 ml 39,99/l 49,90

29,99 14,99

 

 

 

 

 

 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU!

KAŻDY SZAMPON 750 ml 
ZA

KAŻDY SZAMPON 250 ml 
ZA

Odżywcza moc natury 
dla twoich włosów
Twoje włosy będą wyglądać pięknie, 
dzięki luksusowym, nawilżającym 
i odżywczym produktom 
z udoskonalonej linii Milk & Honey, 
zawierającym mieszankę składników 
znaną jako „eliksir życia”.

 

 

 

GŁÓWNY SKŁADNIK

NOWOŚĆ!

Z nawilżającymi 
składnikami, idealna do 
codziennej pielęgnacji
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  Wzmacniający 
szampon do włosów 
HairX Advanced 
Care Activator
250 ml 79,96/l

32894   29,90

19,99 

  Wzmacniający 
spray do włosów 
HairX Advanced 
Care Activator
150 ml 133,27/l

32895   29,90

19,99 

  Wzmacniający 
tonik do włosów 
HairX Advanced 
Care Activator
100 ml 249,90/l

32897   39,90

24,99 

  Szampon głęboko 
oczyszczający 
HairX Advanced Care
250 ml 79,96/l

32898   29,90

19,99 

  Nawilżający szampon 
do włosów HairX Advanced 
Care Gloss & Moisture
250 ml 79,96/l

32900   27,90

19,99 

  Pielęgnujący spray 
bez spłukiwania 
Gloss & Moisture
200 ml 124,95/l

32901   34,90

24,99 

  Szampon 
wygładzający HairX 
Advanced Care 
Frizz Control
250 ml 79,96/l

32902   27,90

19,99 

  Odżywka wygładzająca 
HairX Advanced Care 
Frizz Control
200 ml 99,95/l

32903   29,90

19,99 

  Odżywka głęboko 
oczyszczająca 
HairX Advanced Care
200 ml 99,95/l

32905   29,90

19,99 
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Wzmacniający 
tonik zawiera 
jeżówkę, która 
pomaga koić 
skórę głowy 
oraz kofeinę 
stymulującą 
wzrost włosów.

TECHNOLOGIA 
SATIN SHIELD  
poprawia 
układanie się 
włosów
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WŁOSY PRZETŁUSZCZAJĄCE SIĘ

GŁĘBOKIE 
OCZYSZCZANIE 
OD NASADY AŻ 
PO KOŃCÓWKI
Sprawia, że włosy 
wyglądają na 
zdrowsze 
94% potwierdza*

Zawiera 
oczyszczającą 
mikronizowaną glinkę 
oraz technologię 
neutralizującą 
nieprzyjemny 
zapach.

Gloss & Moisture 
zawiera kwas 
hialuronowy, 
by intensywnie 
nawilżać oraz 
zatrzymywać cenną 
wilgoć we włosach.

SUCHE WŁOSY

POCZUJ RÓŻNICĘ
Nawilżone, zdrowo 
wyglądające włosy 
77% potwierdza*
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Zapewnia uczucie 
doskonale oczyszczonych 
włosów i skóry głowy  
92% potwierdza*

WZMOCNIJ 
SŁABE WŁOSY

OSŁABIONE, CIENKIE WŁOSY

UJARZMIA 
NIESFORNE WŁOSY
Zapewnia włosom 
gładkość aż do 3 dni 
- 79% potwierdza*

PUSZĄCE SIĘ WŁOSY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU!OSTATNI RAZ 

W KATALOGU!OSTATNI RAZ 
W KATALOGU!OSTATNI RAZ 

W KATALOGU!
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  Wałki do włosów rzepy
Duże: 6,1 x 3,6 cm; 
mniejsze 6,1 x 2,4 cm. 

29247   14,90

9,99 

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

29998   25,90

14,99 
  Okrągła szczotka do włosów
Wymiary: 22 x 4,5 cm. 
Materiał: ABS, nylon. 

30595   25,90

14,99 

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

30611   19,90

12,99 

  Szampon do włosów Eleo
200 ml 164,50/l

31609   32,90 

  Suchy olejek do włosów Eleo
Lekki, jedwabisty i nietłusty olejek 
do włosów. Zawiera naturalne 
olejki: arganowy i różany.  
Odżywia i odbudowuje włosy od 
wewnątrz. Może być używany 
zarówno na wilgotne, jak i suche 
włosy. Odpowiedni do każdego 
rodzaju włosów, polecany do 
suchych i zniszczonych. 
50 ml 699,80/l

31613   54,90

34,99 

  Suchy szampon 
dodający włosom 
objętości HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
150 ml 133,27/l

32892   32,90

19,99 

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

34919   29,90

19,99 

  Spray nabłyszczający 
HairX Style Smart
100 ml 199,90/l

34939   29,90

19,99 

  Odżywka do włosów Eleo
150 ml 232,67/l

38412   34,90 

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

38413   49,90

34,99 

Dodaje 
włosom 

objętości
Nadaj włosom 
superobjętość 

i sprężystość

TWOJA 
FRYZURA, 
TWÓJ STYL
BĄDŹ KREATYWNA, 
SZYBKA, WOLNA I... 
PIĘKNA!
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et•  Włosy są 
miękkie 
w dotyku, 
jedwabiste 
i odżywione*

•  Nieklejąca się formuła 
nadaje włosom 
miękkość i ułatwia ich 
układanie*

ODŻYWIAJ WŁOSY 
OD ŚRODKA

Wzmacnia włosy, 
przywraca im gładkość 
i blask oraz chroni je 
przed uszkodzeniami.

OLEJEK 
ARGANOWY 
Te niezwykle 

bogate, intensywnie 
odżywcze formuły 
zawierają olejek 
arganowy, który 

wnika do wnętrza 
włosów, 

wzmacniając 
je od środka 

i przywracając 
im piękny, 

wielowymiarowy 
blask.AKCESORIA 

NIEZBĘDNE 
DLA PIĘKNA 
TWOICH 
WŁOSÓW

Raz w tygodniu, zastąp 
odżywkę odbudowującą 
maską, pozostaw na 
3-5 minut, a następnie 
dokładnie spłucz.

GŁÓWNY SKŁADNIK

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

2.  Wmasuj produkt 
we włosy.

3.  Odczekaj kilka minut 
i wyczesz włosy.

OSTATNI RAZ 
W KATALOGU!

O
ST

A
TN

I R
A

Z 
W

 K
A

TA
LO

G
U

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK UŻYWAĆ: JAK UŻYWAĆ:

Przywróć piękno i witalność 
włosów od wewnątrz! Pełen 
naturalnych olejków, głęboko 
odżywczy olejek Eleo 
zapewnia włosom nawilżenie, 
gładkość i siłę.
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  Jednorazowe maszynki do 
golenia dla kobiet
Jednorazowe maszynki do golenia 
- każda ma potrójne ostrze wykonane 
ze stali nierdzewnej, ruchomą głowicę 
i pasek z witaminą E oraz aloesem. 
Wygodna, antypoślizgowa rączka. 3 sztuki 
w zestawie. Wymiary: 12,9 x 2,3 cm. 

29321   19,90

12,99 

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

31850   34,90

24,99 

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

31851   39,90

29,99 

  Żel pod prysznic Cytryna 
i Werbena Essense&Co.
300 ml 83,30/l

31852   34,90

24,99 

  Paski z woskiem do depilacji 
Silk Beauty
Ciesz się jedwabiście gładkimi nogami bez 
włosków nawet do 4 tygodni od depilacji*. 
Pielęgnujące plastry zawierają naturalny 
wosk pszczeli, proteiny jedwabiu oraz olejek 
z wiesiołka. Łatwe i wygodne w aplikacji. Do 
skóry normalnej.  Zawiera 8 dwustronnych 
pasków do depilacji, 2 chusteczki łagodzące 
oraz instrukcję. 1,25/szt.

32598   34,90

19,99 

  Żel do golenia Silk Beauty
Żel do depilacji, który przygotowuje 
skórę do zabiegu golenia oraz tworzy 
film, który ułatwia golenie i zapobiega 
zranieniom. Kompleks Hair 
Minimising koi skórę i opóźnia 
odrastanie włosków. 150 ml 86,60/l

32601   19,90

12,99 

  Płyn do kąpieli 
Pretty Peach
750 ml 26,65/l

35902   32,90

19,99 

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

42291   79,90

39,99 

POBUDZAJĄCA CYTRYNA I WERBENA: 
WSPOMNIENIE LETNIEGO SŁOŃCA 

BALSAM 
z odżywczymi 

olejkami zmiękcza 
skórę

MYDŁO W PŁYNIE 
oczyszcza
 i nawilża

Luksusowy 
ŻEL POD PRYSZNIC 

tworzy kremową, 
pachnącą piankę

ROZKOSZUJ SIĘ 
ZAPACHEM SOCZYSTYCH 
BRZOSKWIŃ...
Rozkoszuj się niebiańską kąpielą - poczuj, 
jak aksamitna pianka otula twoje ciało 
smakowitym zapachem soczystych 
brzoskwiń i kwitnących kwiatów.

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

Zabezpiecz swoje produkty 
za pomocą wewnętrznych 
elastycznych pasków, 
a następnie złóż kosmetyczkę 
i ściśnij sznurkiem.

POJEMNA KOSMETYCZKA 
PODRÓŻNA

Zestaw 
3 maszynek 
do golenia

Ułatwia 
przesuwanie ostrza 

golarki po skórze 
i chroni przed 

skaleczeniami.

Wosk pszczeli jest znany 
ze swoich właściwości 

kojących, zmiękczających 
i pielęgnacyjnych. Pomaga także 

chronić skórę, utrzymując jej 
nawilżenie i zapewniając 

zdrowy wygląd.

750 ml

 
 

 

 

 

 

 

 

EDYCJA 
LIMITOWANA

EDYCJA 
LIMITOWANA
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  Szczoteczka Optifresh Kids Soft – Niebieska
Rekomendowane dla dzieci w wieku 3-7 lat. Długość: 14 cm. 

28267   14,90

7,99 

  Pasta do zębów dla dzieci Optifresh o smaku 
truskawkowym
Żelowa pasta do zębów o delikatnym truskawkowym smaku. 
Zawiera rekomendowaną dzienną dawkę fluoru przeznaczoną 
dla mlecznych zębów. Delikatnie czyści zęby. Odpowiednia 
dla dzieci w wieku 2-6 lat. 50 ml 159,80/l

31133   14,90

7,99 

Połyskujący żel 
o pysznym smaku 

truskawek

Idealna dla 
delikatnych dziąseł 

Rekomendowana dla 
dzieci w wieku 3-7 lat

  Balsam do ust Oriflame 
Minnie Mouse Disney
Pachnący truskawkami i wanilią 
balsam odżywia usta i nadaje im 
miękkość. Odpowiedni dla dzieci. 
Testowany dermatologicznie. 
4,5 g 2220,00/kg

34081   17,90

9,99 

  Mydełko Oriflame Disney 
Mickey Mouse
75 g 66,53/kg

34083   6,90

4,99 
O zapachu 
truskawek

  Woda toaletowa Oriflame 
Disney Mickey Mouse
Smakowita kompozycja aromatu 
gruszek, jaśminu i wanilii. Idealna dla 
wielbicieli Myszki Mickey! Testowana 
dermatologicznie. 100 ml 199,90/l

35404   29,90

19,99 

Kąpiel pełna magii

Najsłodszy uśmiech EDYCJA 
LIMITOWANA

Łagodne formuły dla dzieci, dzięki 
którym codzienna pielęgnacja stanie 
się fantastyczną zabawą!
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GŁÓWNY SKŁADNIK

W sercu kompozycji  
California Beach znajdziesz 
soczyste mango, akord słonej 
wody i białe kwiaty, zwieńczone 
nutami pomarańczy i owoców 
tropikalnych, zanurzającymi się 
w falach ambry.

SŁOŃCE. PIASEK. FALE. 
WITAMY NA  

KALIFORNIJSKIEJ PLAŻY!
Inspirowany zapierającymi dech w piersiach kalifornijskimi plażami,  

ten owocowo-kwiatowy zapach otwiera się aromatem soczystych owoców 
tropikalnych, a następnie zanurza w nutach białych kwiatów, słonej wody  
i pysznego mango. Ciesz się dniami wypełnionymi słońcem i szumem fal, 

delikatnie pieszczących rozgrzany brzeg. 

NOWOŚĆ!
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  Mydełko Discover Costa Rican Explorer
Mydełko o zapachu tropikalnych kwiatów i owoców, 
który przeniesie cię do bujnej dżungli Kostaryki. 
90 g 44,33/kg

34462   6,90
  Mydełko Discover Hollywood Dreams
Delikatnie oczyszczające mydło, którego ekscytujący 
zapach jaśminu i bursztynu przywołuje ciepłe noce na 
Beverly Hills. 90 g 44,33/kg

34464   6,90

Aromat świeżości
Świeże, soczyste zapachy mydeł Discover 

przeniosą cię w odległe, egzotyczne 
miejsca.

  Żel pod prysznic Discover 
California Beach
Żel pod prysznic, którego dodający 
wigoru, owocowo-kwiatowy zapach 
przywodzi na myśl słoneczne plaże 
Kalifornii z ich aksamitnie niebieskimi 
wodami i pastelowymi zachodami 
słońca. Formuła o zrównoważonym 
pH delikatnie oczyszcza skórę. 
250 ml 39,96/l

35967   17,90

9,99 
  Mydełko Discover 
California Beach
Mydełko, którego inspirowany 
kalifornijskimi plażami zapach 
pozwala poczuć, jak słońce całuje 
skórę, gdy przechadzasz się brzegiem 
cudowne błękitnego oceanu. 
Delikatnie oczyszcza skórę, nadając 
jej zapach pomarańczy i soczystego 
mango. 90 g 44,33/kg

35968   6,90

3,99 

 

 

 

 

KAŻDE MYDEŁKO ZA

3,99
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  Nawilżający krem do rąk 
Milk & Honey Gold
Wspaniale pachnący, bogaty krem odżywczy 
z organicznie pozyskiwanymi ekstraktami mleka 
i miodu. Zapewnia intensywne, 24-godzinne 
nawilżenie*. 75 ml 265,33/l

31606   19,90 

  Odżywiający krem do stóp 
Feet Up Comfort
Bogaty krem z naturalnym woskiem pszczelim 
i olejkiem z migdałów intensywnie odżywia i wygładza 
skórę oraz poprawia kondycję stóp. 150 ml 199,33/l

32371   29,90 

  Krem uniwersalny Tender Care 
z organicznym ekstraktem z miodu
Zmiękcza i koi spierzchnięte usta oraz suchą skórę. 
Zawiera organiczny miód, naturalny wosk pszczeli 
oraz pielęgnującą witaminę E. 
15 ml 1726,67/l

32537   25,90 

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

MLEKO  
Bogate w nawilżające, odżywcze 
witaminy, minerały i proteiny, 
zmiękcza skórę. 

Superodżywienie dzięki 
woskowi pszczelemu 

i olejkowi z migdałów

Zawiera 
zmiękczajacy 

miód organiczny

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

ZESTAW 
3 PRODUKTÓW

KREM DO STÓP + KREM DO RĄK 
+ TENDER CARE 

ZA JEDYNE 

19,99 
KOD ZESTAWU: 623043

Słodycz miodu 
dla twojej skóry

 

 

 

JAK UŻYWAĆ:

GŁÓWNY SKŁADNIK
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  Skarpetki do 
nawilżania
Wmasuj w stopy ulubiony 
krem lub maskę i załóż 
skarpetki, najlepiej na całą 
noc. Rano stopy będą miękkie 
i gładkie. Wykonane 
z delikatnego, miękkiego 
poliestru. Wymiary: 21 x 9,5 cm.  

16675   24,90

17,99 

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

28741   14,90

9,99 

  Poduszki ochronne 
pod pięty
Materiał: TPR. Wymiary: 
8,7 x 5,2 cm. Grubość: ok. 2 mm. 

29934   14,90

9,99 

  Osłony na pięty
Materiał: żel PU. Wymiary: 
9 x 3 cm. Grubość: ok. 3 mm. 

29997   12,90

9,99 

  Odświeżający spray do 
stóp Feet Up Comfort
150 ml 99,93/l

32372   24,90

14,99 

  Odświeżający krem do 
stóp Feet Up Comfort
75 ml 106,53/l

32644   19,90

7,99 

  Nawilżająca maska do stóp na 
noc Feet Up Comfort
150 ml 86,60/l

34935   29,90

12,99 

Ulga dla twoich stóp

Buty na obcasie? 
Komfortowo!

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

Z odświeżającym 
olejkiem eukaliptusowym 
i chłodzącym olejkiem 
miętowym.

Z odświeżającym 
olejkiem 

eukaliptusowym 
i odżywczym 
masłem shea 
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Łatwa pielęgnacja stóp
Wejdź do spokojnego świata, w którym 
twoje stopy odzyskają piękno i komfort. 

Wprowadź codzienny rytuał, dzięki 
któremu przygotujesz stopy do  

wiosennej odsłony.

 

 

 

 

 

 

 

Niezwykle 
bogata, 
odżywcza 
formuła na noc

Odżywia 
i odświeża przez 

cały dzień

Błyskawicznie chłodzi 
i nadaje przyjemny 
zapach zmęczonym 
stopom.

Nocna odnowa stóp! 
Krem lub maska 
nawilżą stopy, 
a miękkie skarpetki 
zatrzymają tę wilgoć 
w skórze.
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  Pilnik do stóp 
Advanced
Wymiary: 23 x 6,5 cm. 

27637   19,90

9,99 

  Intensywnie nawilżająca 
maska do stóp Feet Up 
Advanced
100 ml 129,90/l

33028   29,90

12,99 

ŁATWO SIĘ 
WCHŁANIA, 

ZAPEWNIA 
UCZUCIE 

UKOJENIA 
I ŚWIEŻOŚCI*

Chłodzący i kojący 
żel z technologią 

stymulującą, kompleksem 
Mineral4E oraz alantoiną.

MINERAL4E

CYNK pomaga ukoić 
skórę

ŻELAZO pomaga 
regenerować 
i oczyszczać

MAGNEZ pomaga 
chronić i zmiękczać

MIEDŹ pomaga 
przywrócić gładkość 
i miękkość

Formuła z kompleksem 
odżywczych minerałów Mineral4E 
oraz trzema intensywnie 
nawilżającymi składnikami:

• Mocznik - aktywny składnik 
nawilżający o wyjątkowych 
właściwościach zmiękczających

• Masło kakaowe - zapewnia skórze 
intensywne nawilżenie i odżywienie 

• Pantenol - znacznie poprawia 
nawilżenie skóry, przywraca 
jej miękkość

Pielęgnacja, 
ukojenie i ochrona

  Kojący żel do zmęczonych 
stóp i nóg Feet Up Advanced
150 ml 66,60/l

33197   29,90

9,99

JAK TO DZIAŁA?
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ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ 
ZA POMOCĄ APLIKACJI 

ORIFLAME I POZNAJ 
5 KROKÓW DO 
PIĘKNYCH STÓP

Nakładaj na czyste, 
suche stopy 2-3 razy 
w tygodniu. Nałóż 
obficie i zrelaksuj się 
przez co najmniej 
20 minut. Aby uzyskać 
najlepsze rezultaty, na 
całą noc włóż skarpety 
do nawilżania. Zdejmij 
skarpety i wmasuj 
pozostałości kremu.

JAK UŻYWAĆ:

NATYCHMIAST 
ZWIĘKSZA 
NAWILŻENIE 

o 85%◊2, 
nadając stopom 
miękkość i poprawiając 
ich stan

◊2Test kliniczny - test instrumentalny

*Testy konsumenckie przeprowadzone z udziałem 
66 osób z uczuciem zmęczonych, ciężkich nóg  
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  Rękawiczki do nawilżania
Rękawiczki do nawilżaniana z funkcją dotykową na 
kciukach i palcach wskazujących. Dzięki nim 
uzyskasz lepsze rezultaty działania Intensywnie 
odmładzającego kremu do rąk SPF 25 NovAge. 
Materiał: bawełna, elastan,  włókno metalizowane. 
Wymiary: 18,8 x 12,9 cm. 

37607   24,90

14,99 

50 ml do bardzo 
suchych dłoni

GŁADKIE, MIĘKKIE 
I PIĘKNE

OLEJEK ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW 
jest jednym z najlepszych naturalnych 
środków nawilżających. Wspiera zdrowie 
skóry i jest bogaty w naturalne witaminy, 
takie jak A, B1 oraz E, która jest silnym 
przeciwutleniaczem, nadającym skórze 
cudowną miękkość i elastyczność.

OLEJEK Z ORZECHÓW MAKADAMIA 
to szybko wchłaniający się, intensywny 
składnik nawilżający, znany z właściwości 
zapobiegających wysuszeniu skóry. 
Odtwarza naturalny bilans wody w skórze, 
odżywiając, redukując szorstkość 
i zapewniając uczucie świeżości.

Ciesz się intensywnym nawilżaniem 
dłoni... bez konieczności 
odkładania telefonu!

RĘKAWICZKI DO NAWILŻANIA 
z funkcją dotykową na kciukach i palcach 
wskazujących pozwolą ci pozostać 
w kontakcie podczas intensywnego 
zabiegu pielęgnacji dłoni. Wystarczy 
włożyć je po aplikacji kremu do rąk!
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6,99 7,99

 

 
 

 

 

PRZECIWSTARZENIOWY KREM 
DO RĄK PRO-YOUTH ORAZ 
SKONCENTROWANY KREM 
ODŻYWCZY DO RĄK

KAŻDY KREM 
50 ml ZA JEDYNE

KAŻDY KREM 
100 ml ZA JEDYNE

JAK TO DZIAŁA?

100 ml

wyjątkowa 
miękkość dla 
twoich dłoni

ochrona dla rąk 
i paznokci

dla dojrzałej 
skóry dłoni

  20357 Przeciwstarzeniowy 
krem do rąk Pro-Youth 50 ml 
139,80/l 19,90   17305 
Skoncentrowany krem 
odżywczy do rąk 50 ml 
139,80/l 19,90

  31344 Ochronny krem do 
rąk i paznokci SoftCaress 
100 ml 79,90/l 19,90   31345 
Odżywczy krem do rąk 
SoftCaress 100 ml 79,90/l 19,90



12 godzin pełnej ochrony*

*Test kliniczny
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Szczoteczki 
Optifresh 

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

 27979 Szczoteczka 
Optifresh Medium – Fioletowa 
Włosie szczoteczki jest ustawione 
pod różnymi kątami. 14,90

Z powierzchnią do 
czyszczenia języka oraz 

rączką z gumowym 
uchwytem 

antypoślizgowym.

Średnio 
twarda 

szczotka 
do normalnych zębów

Miękka 
szczotka 

do wrażliwych zębów

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  

**Testy kliniczne

OLŚNIEWAJ 
uśmiechem

Miękka 
czy średnia? 
Wybierz 
szczoteczkę 
dla siebie!

AKTYWNY KOMPLEKS 
OCHRONNY OPTIFRESH 

łączy 3 silnie działające składniki, 
które zapewniają świeży oddech, 
a także siłę i zdrowie zębów oraz 
dziąseł - olejek ze świeżych goździków, 
siarczan cynku i fluor.

OLEJEK GOŹDZIKOWY  
jest powszechnie stosowany 
w łagodzeniu bólu zębów, ma również 
właściwości antyseptyczne i pomaga 
zwalczać bakterie.

CYNK,  
niezbędny pierwiastek śladowy, 
odgrywa kluczową rolę w redukowaniu 
demineralizacji szkliwa, a siarczan 
cynku ma pozytywny wpływ na poziom 
twardości zębów.

FLUOR  
znany jest przede wszystkim ze 
względu na właściwości ochronne  
- chroni powierzchnię zębów przed 
szkodliwym wpływem kwasów, 
zmniejszając w ten sposób 
powstawanie ubytków.

Ustaw główkę 
szczoteczki pod kątem 
45° do linii dziąseł  
i wykonuj ruchy  
okrężne, a następnie 
wymiatające od dołu  
do góry.

Delikatnie szczotkuj 
wszystkie powierzchnie 
zębów, krótkimi ruchami 
w przód i tył.

Z włosiem o różnych 
kątach nachylenia

7,99

  Pasta do zębów 
Optifresh System 8 
Crystal White
Zawiera aktywny składnik 
wybielający, który delikatnie 
usuwa kamień z powierzchni 
zębów. 100 ml 79,90/l

31131   19,90

7,99

 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA
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JAK TO DZIAŁA?

KAŻDA ZA
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  Odświeżający płyn do higieny intymnej 
Feminelle
300 ml 43,30/l

34500   29,90

12,99 

  Odświeżający dezodorant do higieny 
intymnej Feminelle
75 ml 173,20/l

34502   24,90

12,99 

  Odświeżające chusteczki do higieny 
intymnej Feminelle Daily Care
20 szt. 0,50/szt.

34503   19,90

9,99 

NATURALNE SZWEDZKIE 
EKSTRAKTY - dzięki 
dodatkowym właściwościom 
odświeżającym, chroniącym 
i kojącym odpowiadają na 
specyficzne potrzeby skóry 
okolic intymnych.

KWAS MLEKOWY 
I PREBIOTYKI - naturalne 
składniki wspierające intymny 
mikrobiom i zapewniające mu 
równowagę, ochronę i zdrowie.

TECHNOLOGIA 
UTRZYMUJĄCA ŚWIEŻOŚĆ 
- neutralizuje zapachy, 
zapewniając świeżość okolic 
intymnych.

Z NOWĄ TECHNOLOGIĄ 
ZAPEWNIAJĄCĄ RÓWNOWAGĘ 

MIKROBIOMU

ODŚWIEŻAJĄCA 
PIELĘGNACJA

Odświeżająca seria Feminelle 
z ekstraktem z czarnej porzeczki 

i kwiatu lotosu jest szczególnie 
polecana dla aktywnych kobiet. 

Zapewnia trwałą świeżość okolic 
intymnych oraz uczucie przyjemnego, 

kojącego skórę chłodu.

Dzięki tym naturalnym, działającym 
synergicznie składnikom wspiera intymny 

mikrobiom, zapewniając równowagę 
i ochronę, co jest niezbędne dla ogólnego 

zdrowia intymnego kobiety.

PIELĘGNACJA INTYMNA 
Świeżość, komfort i pewność siebie

Chusteczki do higieny 
intymnej delikatnie 
oczyszczają 
i łagodzą podrażnienia 
 
Zapewniają trwałą 
świeżość okolic 
intymnych 
 
Nadają przyjemne 
uczucie chłodu

Dezodorant 
o przyjemnym 
zapachu 
 
Odświeża i chroni 
strefę intymną przed 
powstawaniem 
nieprzyjemnego 
zapachu 
 
Lekki, niewyczuwalny 
na skórze

Płyn do codziennego mycia 
i odświeżania okolic intymnych 

 
Formuła przyjemnie pachnącego, 

jedwabistego żelu 
 

Łatwy w użyciu:  
wystarczy spienić i spłukać

Ekstrakty z czarnej porzeczki i lotosu 
- znane ze względu na zawartość korzystnie 

działających składników: witamin 
i minerałów, które odświeżają i pielęgnują 
skórę, a także z właściwości nawilżających 

i wygładzających.

 

 

 

JAK TO DZIAŁA?
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  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Fresh
50 ml 159,80/l

33140   17,90

7,99 
  Dezodorant 
antyperspiracyjny 
Activelle Invisible
50 ml 159,80/l

33141   17,90

7,99 

GOTOWA NA WSZYSTKO
Na naszych dezodorantach możesz polegać! Dezodoranty Activelle 
z technologią ActiBoost zapewnią ci świeżość, ochronę i pewność 
siebie - zawsze, gdy będziesz jej potrzebować.

JAK DŁUGO POWINIEN 
DZIAŁAĆ?

Uczucie świeżo 
umytej skóry przez 

cały dzień.*
Technologia 
przeciwdziałająca 
plamom.

*Test konsumencki

◊Udowodnione klinicznie

Activelle zapewnia ochronę, 
na której możesz polegać przez  

48 lub 72 godziny◊.

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

33145   27,90

14,99 

TECHNOLOGIA KAPSUŁEK 
Z ZAPACHEM

ACTIBOOST TO TECHNOLOGIA, 
w której kapsułki zapachu są 
aktywowane ruchem ciała. 
Innowacyjne mikrokapsułki: olejek 
zapachowy zamknięty został  
w specjalnej powłoce.

ZAPACH AKTYWOWANY 
RUCHEM 
Tarcie wywołane ruchem kruszy 
powłokę. Mikrokapsułki ActiBoost 
otwierają się, zapewniając ci 
świeży zapach.

NOWOŚĆ!

Zawiera 3x więcej 
substancji 
nawilżających 
niż dezodorant 
w kulce Activelle.

  Antyperspiracyjny 
dezodorant w kremie 
Activelle Comfort
50 ml 159,80/l

33149   19,90

7,99 

JAK TO DZIAŁA?
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TECHNOLOGIA MULTI-RAYS 
to technologia opracowana specjalnie dla 
linii Sun 360. Zawiera filtry UV o szerokim 
spektrum działania, o wysokim i bardzo 
wysokim SPF, które chronią skórę przed 
promieniowaniem UV, poparzeniem 
słonecznym, przedwczesnym starzeniem 
się skóry i zagrożeniem, związanym 
z nowotworem. Witamina E, silny 
przeciwutleniacz znany ze względu na 
korzystne działnie na skórę, zwalcza 
stres oksydacyjny wywołany przez 
zanieczyszczenia i promienie słoneczne.

Spryskaj skórę 
15-20 minut przed 
ekspozycją na słońce 
i pozwól mu wyschnąć 
zanim się ubierzesz. 
Ponawiaj aplikację 
minimum co 2 godziny.

Stosuj produkt 
15–20 minut przed 
ekspozycją na słońce. 
Wmasuj w skórę, aż do 
wchłonięcia i pozwól 
jej wyschnąć przed 
włożeniem ubrań. 
Ponawiaj aplikację 
minimum co 2 godziny.

Poznaj naszą nową linię produktów do opalania - Sun 360. 
Dzięki innowacyjnej technologii Multi-Rays i odporności 
skandynawskiej przyrody, kosmetyki chronią skórę przed 

uszkodzeniami powodowanymi przez promieniowanie słoneczne 
i zanieczyszczenia oraz odwodnieniem - niezależnie od pogody. 

Teraz możesz skupić się na rzeczach, które naprawdę 
mają znaczenie!

• 
Chroni skórę przed odwodnieniem

• 
 Szerokie spektrum ochrony przed 

UVA i UVB∆

• 
Wysoka odporność na wodę i pot∆

• 
 Ochrona przed zanieczyszczeniami

Zaawansowana ochrona 
przed uszkodzeniami 

powodowanymi 
przez słońce 

i zanieczyszczenia

NOWOŚĆ!

 
 

ZESKANUJ STRONĘ ZA POMOCĄ 
APLIKACJI ORIFLAME, 

BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 
O PRODUKTACH

SPF

WATERPROOFWODOODPORNY*

SPOSÓB UŻYCIA

*Test kliniczny

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

34891   69,90

49,99 

  Krem do opalania dla dzieci SPF 50 
Sun 360
125 ml 479,92/l

34896   79,90

59,99 

KREM DLA DZIECI 
(CIAŁO I TWARZ) MGIEŁKA

∆Test kliniczny



SPF

30 

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

34890   59,90

44,99 
  Sztyft przeciwsłoneczny 
SPF 30 Sun 360
8 g 6248,75/kg

34899   69,90

49,99 

Nakładaj na skórę 15-20 minut 
przed ekspozycją na słońce 
i masuj aż do wchłonięcia. 
Ponawiaj aplikację mininum 
co 2 godziny.

Nakładaj produkt obficie 
15–20 minut przed ekspozycją 
na słońce. Wmasuj w skórę, 
aż do wchłonięcia i pozwól jej 
wyschnąć przed włożeniem 
ubrań. Ponawiaj aplikację 
minimum co 2 godziny.

Ciesz się beztroską 
na świeżym powietrzu 

- niezależnie 
od pogody

Znaczenie codziennej ochrony przeciwsłonecznej 
Słońce emituje promieniowanie UV, które może powodować 

uszkodzenia skóry. Promienie te przenikają przez chmury, okna, 
odzież i liście, dlatego tak ważne jest, by chronić skórę przez cały 
czas - nawet w pomieszczeniach czy w pochmurne dni. Wszystkie 

produkty Sun 360 zapewniają szerokie spektrum wysokiej ochrony 
przed promieniami UV i głębokim uszkodzeniem skóry. 

NOWOŚĆ!

MOROSZKA NORDYCKA 
BAWEŁNA

SZWEDZKIE SKŁADNIKI POMAGAJĄ CHRONIĆ SKÓRĘ 
PRZED USZKODZENIEM: 

Witaminy A, C i E oraz dwa różne antyoksydanty z ekstraktu z moroszki 
chronią skórę przed uszkodzeniami powodowanymi przez UV 

Cukry i minerały o właściwościach pielęgnacyjnych utrzymują 
nawilżenie skóry i wzmacniają jej barierę ochronną 

Polifenole z nordyckiej bawełny pomagają koić skórę

 

 

SPOSÓB UŻYCIA

WODOODPORNY*

OCHRONA PRZED 
ZANIECZYSZCZENIAMI

SPF

*Test kliniczny

SZTYFT 

BALSAM DO TWARZY  
I CIAŁA
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BALSAM DO UST 
NOWEJ 

GENERACJI

PEŁNA ODPOWIEDŹ NA WSZYSTKIE 
PIELĘGNACYJNE POTRZEBY TWOICH UST

ZA JEDYNE

PRZY ZAKUPIE DOWOLNEGO PRODUKTU ZE STRON 128-141

36031
Cosy Pink

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

 29,90 

Balsam do ust nowej 
generacji, który 

udoskonala, pielęgnuje, 
wygładza i chroni usta, 

zapewniając ponad  
10 korzyści i 8 godzin 

nawilżenia.

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

36030
Soft Peach

9,99



144 145

  Woda toaletowa 
Be the Legend
Pewny siebie, a zarazem 
otwarty. Fascynujący, 
a jednocześnie zrelaksowany: 
woda toaletowa Be the 
Legend perfekcyjnie 
odzwierciedla jego pełną 
kontrastów naturę, łącząc 
soczyste nuty jabłka ze 
zmysłowymi akordami skóry 
i bobu tonka. 75 ml 399,87/l

30468   109,90

29,99 Zapach idealny dla stylowego buntownika, 
mieszkańca miasta, który podąża własnymi ścieżkami. 
Silnego i czarującego, stanowczego, lecz zarazem 
swobodnego - urodzonego, by stać się legendą...

BĄDŹ W CENTRUM 
ZAINTERESOWANIA

WYPRÓBUJ!
Potrzyj flakon 

i poznaj zapach!

WYSOKA KONCENTRACJA 
ZAPACHU

ORIENTALNO-DRZEWNO-OWOCOWY
akordy skóry, jabłko, bób tonka



146 147

3. TYDZIEŃ 
(21.04 – 27.04)

34543 Beige

34540 Fair

34542 Natural

  Krem koloryzujący The ONE 
A-Z Hydra SPF 30
30 ml 499,67/l

 44,90

• Nawilża skórę przez  
cały dzień

• Wyrównuje koloryt 
cery i zmniejsza 
widoczność porów

• Technologia Urban-Shield 
chroni przed 
zanieczyszczeniami
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2. TYDZIEŃ 
(14.04 – 20.04)

  Kredka do oczu Giordani Gold
1,8 g 15500,00/kg

 27,90 

  Tusz do rzęs Giordani Gold 
Incredible Length
8 ml 5987,50/l

 47,90 

LUKSUSOWY ZESTAW 
wydłużający tusz do rzęs 
z mikrowłóknami  
oraz 
trwała kredka do oczu - odporna 
na działanie wody formuła 
z technologią polimerową 
i witaminą E

31401 Black32079 Black

1. TYDZIEŃ 
(7.04 – 13.04)
  Ujędrniający krem na dzień Royal 
Velvet z filtrem SPF 15
50 ml 399,80/l

22424   69,90

• Widocznie zmniejsza 
widoczność drobnych 
linii i zmarszczek

• Ujędrnia skórę i poprawia 
owal twarzy

• Intensywnie nawilżająca 
formuła poprawia sprężystość 
i elastyczność skóry
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34541 Ivory

19,99
24,99

14,99

KOD ZESTAWU: 623044
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  Lakier do paznokci 
OnColour
5 ml 1198,00/l

 15,90

38974
Ice Cream 
Beige
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