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Alegerile tale
inspirate în
vara aceasta!
Catalogul 9 2020 (16.06 - 06.07)

O NOUĂ AROMĂ
CE POARTĂ
SPIRITUL VERII!
Nopţile parfumate de vară în care admiri apusul împreună cu prietenii tăi sunt
acele momente pe care le vei preţui pentru totdeauna - râsete nesfârşite, senzaţia
de piele sărutată de soare şi aventurile exotice de neuitat. Creaţi-vă amintiri
frumoase şi păstraţi vie această vară cu aroma noastră de sorbet tropical
în ediţie limitată.

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

FLORAL-FRUCTAT-ORIENTAL
acord de guava, lăcrămioară,
lemn de cedru
CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

CUMPĂRĂ APA DE
TOALETĂ PENTRU EA
FRIENDS WORLD
TROPICAL SORBET
ŞI POŢI COMANDA
APA DE TOALETĂ
PENTRU EL
FRIENDS WORLD
CU NUMAI

19.99 LEI!



ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla
şi simte parfumul!


de
este sursa
de guava
ală
c
ti
ic
o
p
x
o
e
tr
t
c
ă
l fru
cu arom
m
u
rf
M inunatu
a
p
i
i
me
a acestu
onferă aro
inspiraţie
emoasă c
z
,
a
te
n
lp
e
u
P
sc
.
e
şi eferv
i
suculentă
lc
u
d
te
ă
ă faţe
odern .
deopotriv
fructată m
e
ţi
a
z
n
se
o
conferind

2

 Apă de toaletă pentru ea
Friends World Tropical
Sorbet

50 ml

35659 99.90

49.99

 Apă de toaletă pentru el Friends
World

Pentru iubitorul de natură, un spirit optimist
cu valori emoţionale puternice. Apă de toaletă
tonică aromatică, ce întruchipează
masculinitatea, loialitatea şi afinitatea pentru
mediu. 75 ml

33384 99.90
3

EDIŢIE LIMITATĂ





O piesă statement
pentru ţinutele tale
de vară.

NOU!

Descoperă savoarea
guavei!

NOU!

Poartă cerceii cu ambele
pandantive sau detaşează
unul dintre ele.


Lasă pielea hrănită,
hidratată şi parfumată
cu aroma acordului fructat
de guava.

EDIŢIE LIMITATĂ



Încearcă aroma şi
descoperă oferta pe
pagina anterioară!

Curăţă delicat pielea cu
o explozie de prospeţime
exotică cu acord tropical
de sorbet de guava.

 Loţiune de corp parfumată
pentru ea Friends World
Tropical Sorbet

150 ml

42313 29.90
 Colier Breeze Leaf

Metal, nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa.
7.9x3.5cm. Pandantive: lung 3x.2cm; frunză mică
2.5x3.4cm; frunză mare 3.5x4.4cm.

43536

43528

49.99
4

 Cercei Breeze Leaf

Metal, CCB, nichel în cantităţi care nu afectează
siguranţa. Total L49.2cm; lănţişor 40+ext.6.3cm;
frunze 2.4x3.4, 2.9x3.8, 3.5x4.4cm.

39.99

 Gel de duş parfumat
pentru ea Friends World
Tropical Sorbet

200 ml

36092 21.90

LOŢIUNEA DE CORP + GELUL
DE DUŞ CU NUMAI

19.99

COD SET: 712431
5

Geanta de plajă
Breeze Banana
cu numai

69.99 lei

DACĂ AI CUMPĂRAT
PRODUSE
ÎN VALOARE DE 99 LEI
DIN CATALOGUL 8

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

Închidere cu capsă
& buzunare
interioare:
1 cu fermoar
& 3 deschise.
Interior negru.

BUCURĂ-TE DE FABULOASA COLECŢIE CU 3 PIESE DE VARĂ LA PREŢURILE
LA CARE VISEZI!

ACHIZIŢIONEAZĂ
PRODUSE ÎN VALOARE
DE

99 lei

DIN ACEST CATALOG
ŞI VEI PUTEA OBŢINE

EŞARFA
BREEZE
BANANA
ÎN CATALOGUL 10
CU NUMAI

29.99 lei
 eantă de plajă Breeze Banana
G

Poliester, L (sus) 63.5 x l16 x H38cm; înălţime
mâner 19.5cm; etui 29x18.5cm.

43567 129.99
Preţ standard: 59.99 lei

Fermoarul de pe fundul
genţii eliberează
instantaneu nisipul nedorit
din interiorul acesteia.
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Urmăreşte cataloagele
viitoare pentru a obţine
şi ultima piesă din această
colecţie la un preţ fabulos!

Prevăzută
cu un etui din plasă.
7

MEREU ÎN TREND!

UN SELFIE AMUZANT CU
COMPRESELE PE FAŢĂ!

Prin colaborarea noastră cu Alianţa Rainforest,
depunem eforturi să ne asigurăm că toată hârtia
pentru cataloagele noastre provine din păduri
atent gestionate.

Pregăteşte-ţi tenul pentru o seară specială
în oraş, aplicându-ţi pe faţă compresele
cu gel şi fă-ţi un selfie amuzant,
apoi postează-l pe Instagram!

Credem în calitatea produselor noastre şi oferim
garanţia satisfacţiei 100%. Dacă nu sunteţi mulţumit
de un produs, îl returnaţi în termen de 30 de zile
calendaristice şi primiţi banii înapoi.

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A DESCOPERI
TRUCURILE FRUMUSEŢII
PE TIMP DE VARĂ

Pentru a afla detalii legate de politica Oriflame în
ceea ce priveşte protejarea animalelor, te rugăm
să vizitezi: www.oriflame.ro.

INGREDIENTE
RESPONSABILE
Folosim ingrediente
care respectă natura
şi sunt benefice pentru
tine.

EXTRACTE
NATURALE
NATURAL

EXTRACTS

EXFOLIANŢI
NATURALI
NATURAL

EXFOLIANTS

FORMULE SIGURE
Produsele noastre sunt
supuse unor teste de
siguranţă şi îndeplinesc
cele mai inalte
standarde.

NU CONŢINE
NON-GMO
ORGANISME
MODIFICATE GENETIC

STANDARDE
STRICT
EUROPEAN
EUROPENE STRICTE
STANDARDS

Cele mai căutate
produse ale verii!
Visezi la o transformare de look în această vară?
Află care sunt ultimele trenduri în materie de
frumuseţe şi alege din gama noastră super-variată
de produse pline de arome dulci, fructate
şi strălucire, special create pentru vară!
Nu uita să îţi protejezi pielea cu produse cu factor
de protecţie UV, să te hidratezi şi să ai grijă
de frumuseţea ta în interior şi la exterior!
SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND APLICAŢIA
ORIFLAME PENTRU A DESCOPERI
OFERTELE VERII

VERIFICARE
ECO-ETICĂ
ECO-ETHICAL

SCREENING
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TESTĂRI
RIGUROASE
RIGOROUS
DE SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

Se aplică, în funcţie de nevoie,
pe frunte, sub ochi sau pe zona
obrajilor/maxilarului.

CUM ŞTERGI SEMNELE DE OBOSEALĂ
DE PE FAŢA TA ÎN DOAR 10 MINUTE?

10

minute

Îndepărtează pelicula
transparentă. Se aplică pe
pielea curată şi uscată, se
îndepărtează pelicula albă
şi se lasă să acţioneze timp
de 10 minute. Nu se clăteşte.
A se evita contactul direct cu
ochii.
Pentru o senzaţie de răcorire
intensă, ţine compresa în
frigider înainte de utilizare.

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!

CATA LO G U L 09/2 02 0
Oriflame este membru al Asociaţiei companiilor
cu vânzare directă, ceea ce reflectă hotărârea
noastră de a aplica cel mai înalt nivel al eticii în
domeniu.

Hidratează,
calmează şi răcoreşte
instantaneu
– 10/10 sunt de acord*
Reduce pungile de sub
ochi şi cearcănele
– 10/10 sunt de acord*
* Testare consumatori

 omprese cu gel pentru faţă cu
C
efect răcoritor şi anti-oboseală
Optimals

7g

35916 24.99

12.99
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NOU!

ÎNCEARCĂ-MĂ!

Tălpi
împrospătate
şi netede!

Atinge produsul
şi simte aroma!

Transformă pielea uscată
şi aspră într-una netedă
şi catifelată



Formula rapidabsorbabilă conferă
tălpilor o senzaţie de
prospeţime şi catifelare

INGREDIENTE CHEIE



Cu măr verde energizant,
recunoscut pentru proprietăţile
de hidratare, tonifiere şi
împrospătare pentru piele.
Cu mentă ce împrospătează
în mod natural, recunoscută
pentru senzaţia de răcorire şi
revigorare pe care o conferă.

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!

EDIŢIE LIMITATĂ

• Împrospătează instantaneu
tălpile conferindu-le o senzaţie
de răcorire
• Efect dezodorizant pentru tălpi
împrospătate şi fără miros
nedorit

Pentru tălpi împrospătate şi răcorite,
foloseşte cele două produse Feet Up
Ice Pops! Infuzate cu măr verde
revigorant şi mentă răcoritoare,
acestea sunt soluţia salvatoare
pentru tălpile obosite şi aspre.

 Spray răcoritor pentru tălpi
cu măr verde şi mentă Feet Up
Ice Pops

150 ml

35851 29.90

 Cremă răcoritoare pentru tălpi

cu măr verde şi mentă Feet Up
Ice Pops

14.99

75 ml

35850 21.90

10

9.99
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Stropi răcoritori
cu aromă
fructată!

• Face o spumă lejeră,
cremoasă, cu un efect
răcoritor şi de
împrospătare

Cu ananas revitalizant pentru
hidratarea şi împrospătarea
pielii

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

• Fără săpun
şi cu pH echilibrat

Cu fructul pasiunii bogat
în antioxidanţi, pentru
protejarea, hrănirea
şi hidratarea pielii.



• Curăţă delicat pielea,
conferindu-i o
senzaţie de netezime
şi catifelare



ÎNCEARCĂ-MĂ!


Atinge produsul
şi simte aroma!

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!

INGREDIENTE CHEIE

Răsfaţă-te cu aroma fructată şi
revigorantă de ananas & fructul
pasiunii, pe măsură ce te învălui în
spuma cremoasă şi fină.
Fă duş cu sentimentul plăcut că, graţie
formulelor BIODEGRADABILE,
produsele Love Nature ce necesită
clătire au un impact redus asupra
mediului.
 Burete pentru duş Sunshine

FORMULĂFÓRMULA
BIODEGRADABILĂ
BIODEGRADABLE
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Burete de duş pentru curăţare şi
exfoliere. Se utilizează cu gel de duş
sau săpun. Dimensiune: 12 cm; şnur:
11 cm.

 Gel de duş răcoritor cu fructul pasiunii
& ananas Love Nature Ice Pops

 Săpun cu fructul pasiunii
& ananas Love Nature Ice Pops

37542

35936 21.90

35938 7.90

6.99

250 ml

12.99

75 g

3.99
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 Apă autobronzantă
pentru faţă şi corp
Sun Zone 100 ml

34898 34.90



22.99

 Cremă cu protecţie
solară pentru faţă şi corp
SPF 50+ foarte ridicat
Sun 360



50 ml

35760 59.90

39.99

 Cremă cu protecţie
solară pentru faţă şi
corp SPF 50 ridicat
Sun 360 Kids



125 ml

34896 84.90

59.99

Protecţie
avansată
împotriva
deteriorării
cauzate de
soare şi poluare!

Se aplică o cantitate generoasă cu
15 - 20 minute înainte de expunerea
la soare. Se masează pe piele până
la absorbţia completă. Aşteaptă să
se usuce bine înainte de a te îmbrăca.



47.99

Testare clinică.

∆

50
SPF

PROTECŢIE
ANTI-POLUARE



MOD DE APLICARE:

Se pulverizează pe
piele cu 15 -20 minute
înainte de expunerea
la soare. Se reaplică
la fiecare 2 ore.

PROTEJEAZĂ PIELEA
ÎMPOTRIVA
DESHIDRATĂRII

BUMBAC NORDIC

Aceste plante rezistente au fost
selecţionate pentru proprietea lor unică de
a proteja pielea împotriva efectelor nocive
ale soarelui şi deshidratării.

AFLĂ CUM FUNCŢIONEAZĂ!

Conţinutul ridicat de vitamina A, C şi E
şi polifenoli asigură pielii protecţie
împotriva razelor UV şi o menţine hidratată
pe durata expunerii la soare.

35759 34.90
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PROTECŢIE ÎMPOTRIVA
DESHIDRATĂRII PIELII∆

*Testare clinică

 Gel după plajă pentru faţă
şi corp Sun 360 150 ml

22.99



SPF

MUR PITIC

34890 64.90

8H

REZISTENT
LA APĂ.*
WATERPROOF



 Loţiune cu protecţie solară
pentru faţă şi corp SPF 30
ridicat Sun 360 125 ml

REZISTENT
LA APĂ.*
WATERPROOF

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!

MOD DE APLICARE:

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND
APLICAŢIA ORIFLAME PENTRU
A AFLA MAI MULTE DESPRE SPF

Tehnologia Multi-Rays
- cu un spectru larg de filtre
de protecţie şi SPF ridicat
protejează pielea împotriva
soarelui, prevenind arsurile,
îmbătrânirea prematură şi
apariţia cancerului de piele.
Vitamina E combate stresul
oxidativ cauzat de poluare
şi razele soarelui.

 Stick cu protecţie solară
pentru faţă şi corp SPF 30
ridicat Sun 360 8 g

 Spray cu protecţie solară
pentru faţă şi corp SPF 50
ridicat Sun 360 100 ml

34899 74.90

34891 74.90

44.99

44.99
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150 ml.

33145 29.90

 eodorant spray
D
antiperspirant
Activelle Comfort

72

48h

DE ORE**

Îţi menţine prospeţimea până la 48h**.
Activelle îţi asigură o protecţie pe care
te poţi baza.

DEODORANT CU ACŢIUNE

Protecţie maximă chiar
şi după activitate fizică*

** Dovedit clinic

** Dovedit clinic.
* Testare consumatori.



AROMĂ PUDRATĂ
CU ACCENTE
DE CITRICE.

 eodorant spray
D
antiperspirant
Activelle Extreme

150 ml

33147 29.90

 eodorant cremă
D
antiperspirant
Activelle Comfort

ACTIVATĂ DE MIŞCARE
Frecarea cauzată de mişcare sparge capsulele.
Micro-capsulele ActiBoost eliberează parfumul,
conferindu-ţi un impuls de prospeţime.

 eodorant roll-on
D
antiperspirant
Activelle Fresh

33149 21.90

PROTECŢIE INVIZIBILĂ
– NU LASĂ URME
PE HAINE



TESTATE
DERMATOLOGIC
& NU CONŢIN
ALCOOL.
AROMĂ FLORALĂ
SUBTILĂ.

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU APLICAŢIA
ORIFLAME ŞI AFLĂ CUM ÎŢI
POŢI MENŢINE PROSPEŢIMEA
ÎNTREAGA ZI

50 ml

33140 21.90

 eodorant roll-on
D
antiperspirant
Activelle Comfort

50 ml

33139 21.90
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PÂNĂ LA

33144 29.90

50 ml

** Dovedit clinic

PÂNĂ LA

150 ml

TEHNOLOGIE AVANSATĂ
ActiBoost este o tehnologie de încapsulare
a parfumului, activată de mişcare. Micro-capsulele
inovatoare conţin în interior parfum.

PROSPEŢIME DE LUNGĂ DURATĂ
Îţi menţine prospeţimea până la 48h sau 72h**.
Activelle îţi asigură o protecţie pe care te poţi baza.

PROSPEŢIME

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!

O inovaţie care
te ajută să îţi
păstrezi
prospeţimea
şi încrederea
în sine

 eodorant spray
D
antiperspirant
Activelle Fresh

 Deodorant roll-on

antiperspirant Activelle
Invisible

 Deodorant roll-on

antiperspirant Activelle
Extreme

50 ml

50 ml

33141 21.90

33142 21.90

FIECARE CU NUMAI

7.99
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Note care te
conectează
cu natura pe
timpul verii!

FLORAL FRUCTAT LEMNOS
migdale dulci, floare de cireş,
lemn de cedru


WOMEN’S COLLECTION
INNOCENT WHITE LILAC









FLORAL LEMNOS MOSCAT
frunze verzi, liliac alb, heliotrop


WOMEN’S COLLECTION
MYSTERIAL OUD

ORIENTAL FLORAL LEMN
DE CEDRU

ŞTIAI CĂ?
Pentru că pielea ta este mai
hidratată vara, parfumurile tind
să persiste mai mult în lunile
calde. Chiar dacă aplici doar
un pic, pielea ta miroase frumos
pentru mai mult timp. De aceea,
parfumurile mai concentrate,
mai bogate, se folosesc mai
degrabă iarna.

WOMEN’S COLLECTION
DELICATE CHERRY BLOSSOM

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!



lemn de oud, esenţă de trandafir,
şofran


WOMEN’S COLLECTION
SENSUAL JASMINE

FLORAL
lăcrămioară, iasomie, mosc alb

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE
PARFUM
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 Apă de toaletă
Women's Collection
Delicate Cherry
Blossom 50 ml

 Apă de toaletă
Women's Collection
Innocent White Lilac

 Apă de toaletă
Women's Collection
Mysterial Oud

 Apă de toaletă
Women's Collection
Sensual Jasmine

50 ml

50 ml

50 ml

32440 79.90

32438 79.90

34361 79.90

33168 79.90

FIECARE PARFUM CU

34.99

19

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU AJUTORUL
APLICAŢIEI ORIFLAME
PENTRU A AFLA MAI
MULTE DESPRE
BALSAMURILE DE BUZE

 Balsam de buze The ONE A-Z

4g

29.90

20

12.99

MEREU ÎN TREND!

VIBRANT
MAT

33365 Perennial Pink

Rujurile cu finisare mată au rămas în trend
de-a lungul anilor. De ce? Pentru că rezistă
pe buze! Rujul The ONE Colour Unlimited
Super Matte rezistă pe buze PÂNĂ
LA 11 ORE* şi are un grad incredibil
de opacitate a culorii.

33366 Constant Coral

33367 Forever Fuchsia

Machiajul Alinei Eremia: Balsam de
buze The ONE A-Z 36031 Cosy Pink.

Strălucire
subtilă pe
timpul zilei

Machiajul Alinei Eremia: Ruj The ONE Colour
Unlimited Super Matte 33370 Eternal Flame.

Culoare
de impact
întreaga
seară

Complexul
LipSoft Moisture
menţine buzele
netede, moi şi
le conferă o
senzaţie de
confort!

33368 Perpetual Papaya

33370 Eternal Flame



33369 Sunset Horizon

33370 Eternal Flame

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!

33364 Nonstop Nude

33371 Resolute Red



33372 Endless Cherry

33373 Persistent Plum

* Testare consumatori.

Micro-sferele pe bază
de plante din balsamul
A-Z absorb umiditatea,
acţionează ca un
rezervor şi asigură
hidratare timp de 8 ore,
astfel încât buzele tale
să îşi menţină netezimea
şi aspectul tânăr.

• Înfrumuseţează
• Hidratează
• Protejează – SPF 25
• Conferă buzelor
o culoare subtilă

36031 Cosy Pink

De ce se usucă buzele
atât de repede?
Din cauza texturii subţiri
şi a lipsei glandelor
seboreice, buzele sunt
mult mai predispuse la
deteriorare în cazul
expunerii la soare
şi la deshidratare.

36030 Soft Peach

AFLĂ CUM FUNCŢIONEAZĂ!

 Ruj The ONE Colour
Unlimited Super Matte

1.7 g

34.90

14.99
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SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU APLICAŢIA ORIFLAME PENTRU
A AFLA MAI MULTE DESPRE FONDUL
DE TEN

• Conferă o strălucire fină

Truc de
frumuseţe!

• Textură mătăsoasă
uşor de omogenizat
33111 Coral Glow

• Potrivit pentru pielea uscată

Eliberează fond de ten pe
dosul palmei înainte de a-l
transfera pe pensulă. Uşoara
încălzire a acestuia permite
o aplicare mai fină şi o
acoperire cu aspect
mai natural.



12 B
331

Machiajul modelului: Fard-stick Giordani Gold Radiant
33111 Coral Glow, Fard-stick Giordani Gold Radiant 33112
Bronze Glow.

Machiajul modelului: Fond de ten FPS 18 Giordani Gold
MasterCreation 35235 Rose Porcelain Cool.



ro n

SPF 18 îţi protejează tenul
împotriva efectelor dăunătoare
ale soarelui

ze G

 Fard-stick Giordani
Gold Radiant

5.5 g

69.90

34.99

†1Bazat pe ingrediente
** E
 fect dovedit clinic de reducere
imediată a liniilor fine cu 26%.

l ow

Raze de soare
aurii pe
pielea ta

Finisare
naturală & un
cocktail pentru
întinerire

MOD DE APLICARE:
NAS: Se aplică pe
podul nasului, pentru
alungirea trăsăturilor.
BĂRBIE: Pentru un efect
de mărire a volumului
buzei inferioare.

22

BUZE: Se aplică deasupra
buzei superioare, pentru a-i
conferi un efect de mărire.
POMEŢI: Pentru alungirea
feţei.

LINIA GÂTULUI: Se aplică
sub claviculă pentru a o
sublinia. UMERI: Pentru
un accent de strălucire.

SPRÂNCENE: Se aplică
deasupra şi sub sprâncene.
OCHI: Se aplică pe pleoapa
mobilă.

35238
Light Ivory Neutral

35237
Light Sand Warm

35236
Soft Vanilla Warm

35235
Rose Porcelain Cool

35241
Golden Beige Warm

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!

• Infuzat cu unt hidratant de shea

Efecte dovedite clinic de
reducere a aspectului liniilor fine**
şi a pierderii luminozităţii.**1
Îţi hrăneşte pielea cu serul
derivat din plante şi extractul
din bujor alb.

 Fond de ten FPS 18 Giordani
Gold MasterCreation

30 ml

79.90

39.99

35240
Natural Beige Warm

35239
Rose Nude Cool

23

Secretul stării
de bine pentru
pielea şi
corpul tău

Afinele conţin un grup foarte
puternic de antioxidanţi
denumiţi antocianine care
aparţin familiei polifenolilor
asociaţi flavonoidelor.



Ştiai că astaxanthinul este cel mai
puternic antioxidant pe care îl
cunoaştem? Combinat cu
antioxidanţii din extractul de afine
şi vitamina C şi E, acesta ajută la
combaterea efectelor negative ale
radicalilor liberi şi la stimularea
sistemului de apărare a organismului.

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!

INGREDIENT CHEIE

Astaxanthin – un compus
vegetal natural care provine
din microalge – îmbunătăţeşte
elasticitatea pielii prin
întărirea şi susţinerea
colagenului. De asemenea,
protejează pielea împotriva
razelor UV!

 Astaxanthin şi extract din afine

Combate efectele negative ale
radicalilor liberi cu antioxidanţi
puternici, derivaţi din microalge
cultivate în mod natural şi afine
bilberry. Conţine vitaminele C & E
care contribuie la protecţia celulelor
împotriva stresului oxidativ.
30 capsule. Cantitate suficientă
pentru 1 lună.

29688 79.90

24

54.99
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Recomandat pentru

SCANEAZĂ ÎNTREAGA PAGINĂ CU
AJUTORUL APLICAŢIEI ORIFLAME
PENTRU A AFLA MAI MULTE DESPRE
PRODUSELE DE ÎNGRIJIRE A PIELII

Somn de
frumuseţe într-o
mască de faţă
pentru nopţile
scurte de vară



8 ORE

SOMN DE FRUMUSEŢE
ÎNTR-UN PRODUS*1
DIMINUEAZĂ INTENS
SEMNELE DE OBOSEALĂ
DE LA PRIMA UTILIZARE

- 82%*2

Cu ulei hrănitor Inca Inchi,
unt de Cupuaçu şi acid
hialuronic hidratant



MOD DE APLICARE:

26

*1 Testarea consumatorilor.
*2 Testarea consumatorilor, % sunt de acord.

O PIELE FRUMOASĂ ÎNCEPE
CU UN SOMN ODIHNITOR
Somnul de calitate este esenţial pentru o piele
frumoasă. Pe parcursul orelor în care corpul se
odihneşte, celulele lucrează cel mai intens reparând, regenerând şi reînnoind. Pielea se
deshidratează mai mult pe timpul nopţii,
iar o bună hidratare este importantă
pentru o piele sănătoasă.

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!

TOATE VÂRSTELE

 Spatulă pentru aplicarea
măştii faciale

 Mască de noapte cu efect
intens revitalizant NovAge

Dimensiuni: 17.4 x 2.7 x 1.3 cm.

50 ml

29589 24.90

33490 99.90

14.99

49.99

Masca se aplică peste
crema de noapte şi se
lasă să acţioneze pe
tot parcursul nopţii.
Nu se clăteşte.

27

TOATE VÂRSTELE



Set cu 3 produse
esenţiale
pentru vară



MOD DE APLICARE:

Aplică masca pe faţa curată şi uscată.
Las-o să acţioneze timp de 15-20 minute,
îndepărteaz-o delicat şi tamponează
cu aceasta pielea până la absorbţia
completă a formulei. Nu se clăteşte.
A se evita contactul direct cu ochii.
Se utilizează ori de câte ori este nevoie.

 Cremă de mâini calmantă cu ulei de arnică

Cremă calmantă infuzată cu ulei de arnică pentru îngrijirea
mâinilor. Cu aroma proaspătă de ierburi şi combinaţia de
ingrediente hidratante precum glicerină, ulei de migdale
dulci şi unt de shea, te vei bucura de mâini îngrijite. 75 ml

34926 18.90



EDIŢIE
LIMITATĂ

 Mască revitalizantă pentru toate tipurile
de ten Love Nature

28

CELE MAI CĂUTATE PRODUSE ALE VERII!

Pentru toate tipurile de piele

 Balsam protector cu ulei din seminţe de caise
Kernel Tender Care

Mască infuzată cu extracte naturale din portocale şi ovăz.
Creată pentru a energiza şi elibera pielea de stresul zilnic,
conferindu-i un aspect luminos şi o senzaţie de revitalizare
şi reconfortare. Testată dermatologic şi potrivită pentru
toate tipurile de ten. 24 ml

Balsam multi-funcţional ce hrăneşte şi calmează pielea şi
buzele uscate. Conţine ulei natural din seminţe de caise
Kernel cu acizi graşi recunoscuţi pentru hidratarea intensă
a pielii. Lasă pielea delicat parfumată cu aroma fructată şi o
catifelare inspirată de caise. 15 ml

42134 19.90

34875 22.90

MASCĂ DE FAŢĂ + CREMĂ
DE MÂINI + BALSAM
TENDER CARE CU NUMAI

19.99

COD SET: 712423
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Aliatul tău secret împotriva
petelor pigmentare în această vară
Truc de
frumuseţe!

TOATE VÂRSTELE



Pentru toate tipurile de piele

PLANTELE SPECIAL SELECTATE,
cu beneficii multiple, sunt utilizate pentru a crea combinaţiile
de ingrediente naturale suedeze ale formulelor Even Out.

Pentru a preveni şi a reduce
aspectul petelor pigmentare
în această vară, include în
rutina ta de îngrijire loţiunea
multi-protectoare de zi Even
Out cu SPF 30, disponibilă la
un preţ avantajos la pagina
132.

Sânziană
Vitamina C contribuie eficient
la reducerea petelor pigmentare.
Agrişe
Acizii din fructe contribuie
la amplificarea vitalităţii
şi luminozităţii.

 Cremă de zi protectoare FPS 20
Optimals Even Out

Cremă hidratantă de zi pentru o piele cu aspect
uniform şi strălucire naturală. Reduce aspectul petelor
pigmentare existente şi contribuie la prevenirea formării
unora noi. Formulată cu o combinaţie de ingrediente
naturale din Suedia, Complexul LumiLight, agenţi antipoluare şi FPS 20. Pentru toate tipurile de piele. 50 ml








FIECARE CU NUMAI

22.99
30

FORMULE
SIGURE

EXTRACTE
NATURALE
NATURAL
EXTRACTS

NU CONŢINE
ORGANISME
NON-GMO
MODIFICATE GENETIC

EXFOLIANŢI
NATURALI
NATURAL
EXFOLIANTS

STANDARDE
EUROPENE
STRICT EUROPEAN
STRICTE
STANDARDS

VERIFICARE
ECO-ETICĂ
ECO-ETHICAL

TESTĂRI
RIGUROASE DE
RIGOROUS
SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

SCREENING

 Cremă de noapte hrănitoare
Optimals Even Out

32480 57.90

INGREDIENTE
RESPONSABILE

Ulei din seminţe de merişoare
Antioxidanţii precum vitamina E
asigură hrănire şi protecţie.

32479 57.90

Cremă hrănitoare de noapte ce reduce aspectul petelor
pigmentare, contribuind la obţinerea unui ten mai luminos
şi uniform. Formulată cu o combinaţie de ingrediente
naturale din Suedia şi Complexul LumiLight. Testată
dermatologic. Pentru toate tipurile de piele. 50 ml

Noi toţi ar trebui să ne putem bucura
de un ten frumos, sănătos şi strălucitor.
De aceea, facem cercetări extinse şi
luăm cele mai bune ingrediente din
natură, îmbunătăţindu-le cu ajutorul
ştiinţei. Rezultatul? Game de îngrijire
a pielii, sigure şi eficace, pentru
fiecare tip de piele.

 33108 Ser iluminator Optimals Even Out 30 ml 67.90  35462
Gel spumă pentru curăţarea feţei Optimals Even Out 150 ml
29.90  35463 Loţiune tonică Optimals Even Out 150 ml 29.90

Îngrijirea pielii

O PIELE FRUMOASĂ

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU AJUTORUL APLICAŢIEI ORIFLAME
& VEZI TOATE PRODUSELE DIN
ACEASTĂ CATEGORIE

31

Amplifică-ţi strălucirea!



Lipsa somnului, o alimentaţie inadecvată, poluarea şi condiţiile meteo pot
afecta pielea, ducând la un aspect obosit, tern şi neuniform al acesteia.
Conferă-i o strălucire naturală, cu boosterul antioxidant cu vitamina C!

LOŢIUNE PENTRU FERMITATE


Cu peptide din plante
ce modelează şi redă
elasticitatea pielii

INGREDIENT CHEIE

8/10

INGREDIENTE CHEIE



Extractele naturale de căpşuni şi
cătină combinate cu vitamina C
hidratează pielea, îi conferă un
plus de luminozitate şi îi
uniformizează nuanţa.

femei
sunt de acord
cu faptul că
amplifică
instantaneu
luminozitatea în
zona din jurul
ochilor*1
Testare consumatori
- femei

*1

*Fapt confirmat în cadrul
testelor de consumator,
de către femei care au
folosit rutina de îngrijire a
pielii Optimals Age Revive

Extractul din cofeină
stimulează microcirculaţia,
contribuind astfel la
reducerea celulitei.

 apte demachiant antiL
îmbătrânire pentru faţă şi
ochi Optimals Age Revive

35684 29.90

MOD DE APLICARE:

Spală-te pe mâini, apoi
aplică în palmă o cantitate
mică de cremă de faţă
Optimals. Adaugă 1-2
picături de booster peste
crema de faţă şi amestecăle în palmă înainte de a le
aplica pe faţă.
 Booster antioxidant pentru

ATENŢIE!

15 ml

NU APLICA BOOSTERUL
DIRECT PE PIELE, CI DOAR ÎN
AMESTEC CU CREMA DE FAŢĂ.

crema de faţă Optimals

36250 52.90
32

29.99

 33226 Cremă pentru zona

de contur a ochilor Optimals
Even Out 15 ml 39.90
 32476 Cremă de ochi antiîmbătrânire Optimals Age
Revive 15 ml 39.90
FIECARE CREMĂ DE OCHI CU

19.99



8/10

femei
sunt de acord
cu faptul că
produsele Age
Revive reduc liniile
fine şi ridurile*

150 ml

Vârful înclinat
permite o aplicare
optimă

ÎNGRIJIREA PIELII

Reduce aspectul
de celulită în 14 zile!

NOU!

Aplicator cu bilă
ce contribuie la
stimularea
microcirculaţiei

 oţiune tonică antiL
îmbătrânire Optimals
Age Revive

150 ml



GEL ANTICELULITIC

Reduce vizibil aspectul
de celulită
Cu aplicator pentru
masaj, pentru o piele
mai netedă

35685 29.90
 er anti-îmbătrânire
S
Optimals Age Revive

30 ml
MOD DE APLICARE:

32477 67.90
 remă de zi antiC
îmbătrânire FPS 15
Optimals Age Revive

Se aplică delicat pe zona
de sub ochi în fiecare
dimineaţă şi seară, după
curăţarea pielii. Se
tapotează cu ajutorul
degetelor până la
absorbţia în piele.

50 ml

32474 57.90
 remă de noapte antiC
îmbătrânire Optimals
Age Revive



 Gel pentru
abdomen şi bust cu
cofeină şi extract
din nut grass
Optimals Body

50 ml

125 ml

32475 57.90

31983 44.90

 Gel anticelulitic pentru corp
Optimals Body

150 ml

 Loţiune de corp pentru
fermitate cu peptide din
plante Optimals Body 250 ml

31317 59.90

31314 44.90

34.99

29.99
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 el cu acţiune
G
profundă pentru
îndepărtarea coşurilor
Pure Skin Spot SOS

Pentru ten gras

6 ml

32651 27.90
G
 el exfoliant de
curăţare 2 în 1 pentru
faţă Pure Skin 150 ml




32647 27.90



 oţiune tonică cu
L
efect de împrospătare
Pure Skin 150 ml

32648 27.90

NOU!
ÎNGRIJIREA PIELII

Acţiunea fructelor pentru
o piele mai curată

TOATE
VÂRSTELE

Curăţare
la următorul nivel!

Îndepărtează integral machiajul, agenţii de
protecţie solară şi impurităţile acumulate peste zi,
pentru a dezvălui un ten curat, strălucitor
şi luminos.
• Dezvoltată pentru curăţare profundă

 oţiune de faţă
L
cu efect matifiant
Pure Skin

• Ideală pentru zonele greu de curăţat

50 ml

32649 27.90
 ască peel-off cu
M
cărbune Pure Skin

50 ml

34872 21.90

ÎNDEPĂRTEAZĂ ÎNDEPĂRTEAZĂ
MACHIAJUL
IMPURITĂŢILE

Capătul cu peri din fibră
cu proeminenţe poate fi
folosit şi pentru masaj
facial.

NOU!



CU TEHNOLOGIA DETECT
CU ACID SALICILIC
Particulele abrazive exfoliază
pielea
Masca curăţă în profunzime,
purificând porii
Curăţă punctele negre şi coşurile

 1 Exfoliant & 2 Mască

34

EXTRACT NATURAL
DIN PAPAYA
Papaya are excelente proprietăţi
antioxidante şi tonifiante,
contribuie la exfolierea stratului
de celule moarte de la suprafaţa
pielii, pentru un aspect mai neted
şi mai luminos.
 Mască de faţă cu efect de

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU AJUTORUL
APLICAŢIEI ORIFLAME
PENTRU A AFLA TRUCURI
DE ÎNFRUMUSEŢARE

 Gel purificator pentru

 Burete konjac
Charcoal

îndepărtare a punctelor negre
Pure Skin 50 ml

150 ml

spălarea tenului Pure Skin

Dimensiuni (uscat): 5.6 x 5.6
x 2.5 cm.

32652 7.90

32650 19.90

32646 27.90

37552 24.99

12.99



EXTRACT NATURAL
DIN RODIE
Proprietăţile astringente şi
antioxidante ale rodiei contribuie
la purificarea şi tonifierea pielii,
pentru pori micşoraţi, un ten cu
aspect mai curat, mai proaspăt
şi plin de luminozitate.

purificatoare pentru faţă
Pure Skin 2 x 6 ml.

4.99

CURĂŢĂ
PORII

14.99

19.99

MOD DE APLICARE:

Aplică gelul de curăţare pe
faţă, apoi mişcă delicat peria
pe piele prin mişcări circulare.

 Perie pentru faţă

4.5 x 2.5 cm.

38679 19.99

12.99
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TOATE
VÂRSTELE

Pentru toate tipurile
de piele

 alsam multifuncţional
B
Tender Care

15 ml

1276 22.90
 alsam protector cu ulei
B
organic din seminţe
de rodie Tender Care

15 ml

34042 22.90
INGREDIENTE CHEIE
 alsam protector
B
cu miere organică
Tender Care



15 ml

32537 22.90
MERIŞOARE DE MUNTE
ŞI CĂTINĂ
MOD DE APLICARE:

Cu uleiuri de merişoare
de munte şi seminţe
de cătină, iluminează
şi catifelează pielea.
Aceşti acizi graşi sunt
esenţiali pentru o piele
sănătoasă şi hidratată.

Dimineaţa: Se aplică pe
faţă, gât şi decolteu după
crema de ochi şi ser,
printr-un masaj delicat
al pielii.



 Cremă de faţă Ecobeauty

Crema intens hidratantă hrăneşte şi
conferă luminozitate pielii. Infuzată cu
uleiuri din merişoare de munte şi seminţe
de cătină bogate în vitamina E, acizi graşi şi
antioxidanţi, protejează pielea şi îi menţine
nivelul natural de hidratare. Rezultatul?
O piele mai catifelată, mai netedă şi mai
luminoasă. Nu conţine parabeni. Produs
natural certificat Fairtrade. 50 ml

32199 89.90
36

44.99

 32200 Cremă de ochi

Ecobeauty 15 ml 44.90
 32201 Ulei facial Ecobeauty
50 ml

119.90

Bucură-te de luxul pe care ţi-l oferă balsamul
Tender Care cu ulei din trandafir de Ecuador
- o desfătare pentru simţuri şi un răsfăţ hrănitor
pentru piele.
• Hidratează şi întăreşte
bariera de protecţie
a pielii



• Protejează pielea
şi buzele
• Ambalaj lucios, festiv!

15 ml

33445 22.90

ULEIUL DIN TRANDAFIR
DE ECUADOR

este o sursă excelentă
de vitamine benefice,
antioxidanţi şi zinc,
toate fiind elemente
importante pentru
funcţionarea sănătoasă
a celulelor pielii.
este o ceară naturală
ce protejează şi
calmează pielea.
VITAMINA E

Produs cosmetic natural,
certificat de Ecocert Greenlife
în conformitate cu standardul
Ecocert, disponibil pe
http://cosmetics.ecocert.com

EDIŢIE
LIMITATĂ

 alsam protector cu ulei
B
din seminţe de afine
Tender Care

CEARA DE ALBINE



Cea mai tandră atingere
pentru întregul corp!

ÎNGRIJIREA PIELII

O piele mai catifelată, mai
netedă şi mai luminoasă.
În mod natural.

acţionează precum un
antioxidant, protejând
pielea împotriva
deteriorărilor cauzate
de radicalii liberi.

MULTIFUNCŢIONAL
Dimensiune perfectă
pentru poşetă

 Balsam protector Tender Care Let's Celebrate

Balsam multifuncţional ce hrăneşte pielea şi buzele uscate.
Uleiul luxos de trandafiri şi aroma încântătoare a trandafirului
oferă o desfătare pentru simţuri! Perfect pentru un cadou
simbolic indiferent de ocazie! 15 ml

35807 22.90

ACUM CU NUMAI

9.99
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!

Cremă hidratantă
de ochi
!

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG


INGREDIENTE CHEIE

ALFALFA: Una dintre
plantele minune cu efect
de anti-îmbătrânire pe
care ni le oferă natura.
Bogată în vitamine,
contribuie la menţinerea
aspectului tânăr al pielii.
PEPTIDA Q10: Un element
cu acţiune intensă
anti-îmbătrânire, ce
contribuie la refacerea
pielii şi la menţinerea
aspectului tânăr.

Cumpără oricare
cremă de faţă cu

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

Formulă lejeră ce hidratează
şi protejează cu SPF 10

Toate vârstele



PENTRU TEN USCAT


24.99

şi o poţi alege
pe oricare a doua

CADOU

*
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9.99

Toate vârstele
PENTRU PIELE
NORMALĂ
Echilibrează
şi iluminează
Textură lejeră
& rapid absorbabilă

ochilor Love Nature

31396 21.90

Contribuie la calmarea
& reconfortarea pielii
Formulă
hrănitoare,
reconfortantă

 Cremă anti-îmbătrânire pentru conturul

Cremă cu textură mătăsoasă, ce hidratează, conferă
luminozitate şi contribuie la prevenirea apariţiei liniilor fine,
în zona delicată din jurul ochilor. Cu Peptida Q10 şi extract
natural de lucernă. 15 ml

PENTRU TOATE TIPURILE
DE PIELE

ÎNGRIJIREA PIELII

30+

30+

PENTRU TOATE TIPURILE
DE PIELE

*Pentru a beneficia de această ofertă, adaugă în comanda ta
codurile ambelor produse. Orice combinaţie este posibilă.

!

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

Crema consistentă de noapte
hrăneşte şi contribuie la combaterea
semnelor de îmbătrânire.

 31394 Cremă de zi anti-îmbătrânire FPS 10 Love Nature 50 ml 29.90  31395 Cremă de noapte
anti-îmbătrânire Love Nature 50 ml 29.90  34862 Cremă de faţă hrănitoare cu ovăz şi fructe
goji organice Love Nature 50 ml 29.90  34821 Cremă de faţă hidratantă cu aloe vera şi apă de
nucă de cocos organice Love Nature 50 ml 29.90

39

ANTIOXIDANTĂ
Toate vârstele

Toate vârstele

• Textură de gel cu efect de împrospătare
şi reconfortare
• Contribuie la curăţarea şi purificarea pielii



Toate vârstele

CALMANTE

PENTRU TOATE
TIPURILE DE PIELE

PURIFICATOARE
PENTRU
TEN GRAS

• Pentru pielea
predispusă la coşuri

PENTRU TEN USCAT

CU EFECT DE ÎMPROSPĂTARE

• Micşorează
şi închide porii

Toate vârstele
• Pentru o piele curată
şi împrospătată

PENTRU PIELE
NORMALĂ
• Elimină ultimele urme
de machiaj

CALMANTE
PENTRU
TEN USCAT

Toate vârstele

• Suficient de delicată pentru
demachierea ochilor

• Contribuie la hrănirea pielii


• Redă senzaţia de confort la nivelul pielii









ÎNGRIJIREA PIELII

3 măşti faciale ce iubesc pielea şi au grijă de nevoile ei



• Bogată
în vitamine B
ce calmează şi
catifelează tenul
uscat.



INGREDIENTE CHEIE

 Mască antioxidantă pentru toate tipurile de ten
Love Nature

40

 Mască de faţă calmantă cu ovăz şi fructe goji

organice Love Nature

Răsfaţă-ţi pielea cu masca purificatoare, infuzată cu extracte
naturale din rodie şi struguri. Creată pentru a purifica, curăţa
şi hrăni pielea, protejând-o împotriva factorilor dăunători din
mediu. Conferă pielii un aspect luminos, curat şi împrospătat.
Testată dermatologic şi potrivită pentru toate tipurile de ten.
24 ml

Mască de faţă calmantă cu extracte organice din ovăz şi fructe goji.
Hrăneşte pielea, redându-i senzaţia de confort, o netezeşte, îi
conferă un aspect luminos şi sănătos. Textura bogată se absoarbe uşor
şi lasă pe piele un parfum exotic oriental-fructat. Formulă testată
dermatologic, fără alcool şi parabeni. Pentru piele uscată. 75 ml

42135 19.90

34860 21.90

9.99

12.99

Lămâia verde organică tonifiază
şi matifiază pielea, în timp ce uleiul
din arbore de ceai este recunoscut
pentru proprietăţile purificatoare
şi antimicrobiene ce contribuie
la combaterea coşurilor.

 Mască cremoasă pentru
faţă cu extract din ovăz
Love Nature

Mască cremoasă reconfortantă
cu extract natural din ovăz.
Potrivită pentru tenul uscat.
Produs testat dermatologic.
10 ml

32634 6.90

3.49

INGREDIENTE CHEIE

Aloe vera are proprietăţi
antioxidante şi calmante,
iar nuca de cocos rehidratează
pielea, conferindu-i o senzaţie
de împrospătare!

 34841 Gel de curăţare purificator cu ulei din arbore de ceai şi lămâie verde organice Love Nature

125 ml 27.90  34843 Loţiune tonică purificatoare cu ulei din arbore de ceai şi lămâie verde organice
Love Nature 150 ml 27.90  34819 Cremă demachiantă cu aloe vera şi apă de nucă de cocos organice
Love Nature 125 ml 27.90  34820 Loţiune tonică cu aloe vera şi apă de nucă de cocos organice Love
Nature 150 ml 27.90  34858 Apă micelară calmantă cu ovăz şi fructe goji organice Love Nature 150 ml

27.90

INGREDIENTE CHEIE

Extractul din ovăz
catifelează şi
calmează pielea, iar
fructele goji o menţin
protejată şi hidratată.

FIECARE CU

12.99
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Redă vizibil aspectul tânăr în 3 zone vitale:
faţă, linia maxilarului şi gât

INGREDIENTE CHEIE

40+

55+

Pentru toate
tipurile de piele

8 din 10

femei au fost de acord

O PIELE MAI LUMINOASĂ,
MAI STRĂLUCITOARE*

Pentru pielea foarte
matură

INFUZIE DE IRIS NEGRU
& VITAMINA C

Vitamina C deschide şi
uniformizează nuanţa pielii,
pentru un ten mai luminos şi
mai strălucitor. Infuzia de
Iris Negru hidratează intens
şi îmbunătăţeşte structura,
textura şi elasticitatea pielii.

INGREDIENTE CHEIE

GENISTEINSOY ŞI AMINO+

Super combinaţie de
proteine, isoflavonă şi
peptide ce acţionează
la nivel genetic pentru
redarea densităţii pielii,
rezultând astfel un ten
cu aspect mai tânăr.

*Testare consumatori, eşantion
format din 69 femei

73%

dintre femei s-au simţit mai
încrezătoare ATUNCI
CÂND ŞI-AU DEZVĂLUIT
ZONA GÂTULUI*



* Evaluare consumatori,
eşantion format din 79 femei
care au utilizat serul pentru
faţă & gât Time Reversing
Intense, timp de 6 săptămâni

EDIŢIE
LIMITATĂ

 remă cu efect de
C
fermitate pentru
conturul ochilor
Royal Velvet



15 ml

22815 34.90
 remă de zi cu
C
efect de fermitate
FPS 15 Royal Velvet

 remă de zi FPS 15
C
Time Reversing
Intense
SkinGenistII™

50 ml

24185 89.90
MOD DE APLICARE

50 ml

22424 69.90
 Balsam pentru faţă cu efect

de netezire Royal Velvet

30 ml

42753 57.90
42

29.99

MOD DE APLICARE

Utilizări multiple: cremă
zilnică, bază de machiaj
sau mască cu efect intens!

ÎNGRIJIREA PIELII

Dezvăluie frumuseţea unui ten
mai neted, mai plin!

 remă de noapte
C
cu efect reparator
Royal Velvet

 remă de noapte
C
Time Reversing
Intense
SkinGenistII™

50 ml

50 ml

22814 69.90

24188 89.90

Se utilizează
dimineaţa şi seara,
înainte de aplicarea
cremei hidratante.
Se întinde pe faţă
şi gât cu ajutorul
degetelor.

 Ser de întinerire pentru
faţă & gât Time Reversing
Intense SkinGenistII

30 ml

!

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

30836 124.90

69.99
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eficacitate*

40+

Iluminează pielea

Pentru toate tipurile de piele

*Testarea consumatorilor



MOD DE APLICARE:

Aplică această cremă
luxoasă în fiecare
dimineaţă şi seară,
după curăţare,
masând-o pe faţă şi gât.
 Cremă antirid de faţă
Diamond Cellular

INGREDIENTE CHEIE

50 ml

13659 104.90

COMPLEX DIAMOND
ELIXIR™
Micropulberea de diamante
veritabile lasă pielea mai
luminoasă.

Reînnoieşte, netezeşte
şi exfoliază tenul...
într-un cuvânt,
perfecţiune
Diamond Cellular asigură o îngrijire luxoasă cu
beneficii anti-îmbătrânire, conţinând un complex
unic cu pudră de diamante veritabile şi extract
din trufe albe ce iluminează tenul şi îl întinereşte
la nivel celular.

Cumpără
oricare 2 cu


Pentru piele vizibil
mai tânără în

14
nopţi

39.99 lei
fiecare*

MOD DE APLICARE:



Se aplică înainte de
culcare, acţionând în
timpul nopţii. Se aplică
în fiecare seară.



 21339 Soluţie de curăţare a tenului
Diamond Cellular 200 ml 57.90
 22419 Cremă tratament pentru
conturul ochilor Diamond Cellular

15 ml
44

Cumpără 1 cu

59.99 lei

EXTRACT DIN TRUFE ALBE
DIN SUDUL FRANŢEI
aigură o acţiune antirid
AGENT DE ILUMINARE A PIELII
(EXTRACT DIN PISUM SATIVUM)
Reduce pigmentarea neuniformă
şi înfrumuseţează aspectul tenului.

ÎNGRIJIREA PIELII

76%

54.90

*oricare 2 produse de la
pagina 45 din acest catalog

 Tratament regenerator
de noapte Diamond
Cellular

30 ml

18437 104.90
45

94%

DEZVOLTAT PRIN ŞTIINŢĂ. PENTRU CEA MAI BUNĂ VERSIUNE A TA.

Cercetătorii noştri talentaţi îşi iau inspiraţia din natură, adăugând puterea ştiinţei pentru a crea
produse de înaltă performanţă în care poţi avea încredere. De la investigarea ingredientelor la
dezvoltarea formulelor performante, avem ştiinţa în mâinile noastre, natura în inimă,
iar pe tine în minte.

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU AJUTORUL
APLICAŢIEI ORIFLAME PENTRU
A AFLA DESPRE CELE 3 VÂRSTE
HORMONALE ALE PIELII

AMELIOREAZĂ
PROBLEMELE
FUNDAMENTALE ALE
PIELII MATURE:





• PETE DE VÂRSTĂ
• RIDURI ADÂNCI
• DESHIDRATARE SEVERĂ

O piele de cel puţin 7x

mai frumoasă atunci
când urmezi rutina NovAge - dovedit clinic
PASUL 1:

Eliberează puţin gel de curăţare
în palmă, printr-o singură apăsare
pe pompiţă, apoi masează-l
delicat pe faţa umedă, evitând
contactul cu zona ochilor.
Clăteşte-ţi faţa cu apă călduţă din
abundenţă, apoi şterge-o delicat
cu un prosop moale.

PASUL 2:

OCHI - FOCUS PE
OCHI & BUZE
Aplică o picătură de cremă
de-a lungul osului orbital şi în jurul
buzelor, apoi tapotează delicat
cu degetele până la absorbţia
completă în piele. A se evita
contactul direct cu ochii.

PASUL 3:

STIMULARE &
AMPLIFICARE - CREŞTE
EFICIENŢA

Eliberează ser pe dosul palmei,
cu o sigură apăsare pe pompiţă.
Ia produs pe vârful degetelor
şi aplică uniform serul pe faţă,
evitând zona ochilor. Masează
delicat pielea prin mişcări de
tapotare, până la absorbţia
completă a serului.

Setul este ambalat în
cutie.
PASUL 4:

HIDRATARE
- REFACE & PROTEJEAZĂ
Aplică 5 puncte de cremă, de
dimensiunea unui bob de mazăre,
pe frunte, pomeţi, nas şi bărbie.
Cu ajutorul degetelor, întinde
delicat crema pe întreaga faţă
până la absorbţia completă,
evitând zona ochilor.



∆∆

Rezultate dovedite clinic, comparând pielea pe care s-a aplicat rutina completă de îngrijire, fie cu o piele pe care nu s-a aplicat niciun produs, fie cu o piele pe care s-a aplicat o rutină partială de îngrijire.
Rezultate valabile pentru NovAge True Perfection, Time Restore, Ecollagen şi Ultimate Lift.




 32627 Cremă de zi corectoare FPS 15 NovAge Time Restore 50 ml

111.90

 32628 Cremă de

noapte regeneratoare NovAge Time Restore 50 ml 111.90  33984 Gel de curăţare 2-în-1 NovAge
64.90  32630 Ser revitalizant NovAge Time Restore 30 ml 129.90 89.99  32629 Cremă
pentru zona de contur a ochilor & buzelor NovAge Time Restore 15 ml 57.90
150 ml
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CU TEHNOLOGIA
Genistein SOY şi extract de
celule stem din plantago.

• PIERDEREA DENSITĂŢII &
DEFINIRII

∆∆

CURĂŢARE & TONIFIERE
- PREGĂTEŞTE PIELEA
PENTRU ABSORBŢIE

50+

*Testare consumatori, utilizând
Setul NovAge Time Restore.



CE GAMĂ NOVAGE MI SE POTRIVEŞTE?
Graţie AgeReflectTM - studiul unic Oriflame în domeniul îmbătrânirii pielii, fiecare gamă
NovAge este dezvoltată diferit, pentru a acţiona la nivelul semnelor specifice de îmbătrânire
pe măsură ce acestea apar în procesul de înaintare în vârstă. Alege ceea ce ţi se potriveşte,
în funcţie de vârstă sau de nevoile pielii tale pentru un aspect tânăr şi sănătos indiferent
de etapa vieţii.

Recomandat
pentru

dintre femeile cu
piele matură au
afirmat faptul că
elasticitatea şi
densitatea pielii
sunt îmbunătăţite*

ÎNGRIJIREA PIELII

Redefinirea pielii mature

 SET NovAge Time Restore

5 produse la dimensiune standard.

31774 486.49

299
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NUANŢĂ
NEUNIFORMĂ
A PIELII?

Reducerea imediată
a ridurilor cu până la

49%∆1

CU
Tehnologia patentată
Tri-Peptide + Acid hialuronic cu
masă moleculară mică + Extract
de celule stem din floare de colţ
- un trio cu efect puternic de
corectare a ridurilor.



*



 SET NovAge True Perfection

 SET NovAge Ecollagen

Rutină completă pentru îngrijirea avansată a pielii.
Hidratează intens şi purifică, pentru un ten cu aspect
proaspăt şi plin de luminozitate. Produse îmbogăţite cu
extract din arbore de mătase şi extract de celule stem
din acai. 5 produse la dimensiune standard.

Rutină completă de îngrijire a pielii, care netezeşte instantaneu ridurile
şi le corectează în timp, contribuind la încetinirea procesului de îmbătrânire.
Are la bază tehnologia patentată Tri-Peptide, acid hialuronic şi extract
de celule stem din plante. Testată clinic, dermatologic şi de consumatori.
Set de 5 produse la dimensiune standard: gel de curăţare, cremă de
ochi, ser, creme de zi şi de noapte.

31772 351.99

31786 417.49

219

249

Diminuează petele
pigmentare cu până la
∆1
– dovedit clinic

50%

Testare clinică
folosind crema
de zi şi serul.

∆1 

40+

PIERDEREA
FERMITĂŢII?
ARE L A BA Z Ă tehnologia
patentată Multi-Bright şi extract
de celule stem din gardenie.

CU
Tehnologia AspartoLift +
extract de celule stem
din Buddleja

70%

mai multă elasticitate
în 12 săptămâni∆2



Testare clinică folosind serul, cremele de zi şi de noapte

PRIMELE
RIDURI?
ARE L A BA Z Ă extract din
arbore de mătase şi extract
de celule stem din acai.

Recomandat
pentru

TOATE
VÂRSTELE

ÎNGRIJIREA PIELII

Recomandat
pentru


Testare clinică
cu măsurare instantanee a volumului ridurilor, folosind setul NovAge Ecollagen

11x

O piele de
mai luminoasă ∆1
- dovedit clinic

30+

∆2

Recomandat
pentru

NOTĂ: La început, utilizatorii pot simţi că pielea are nevoie de mai mult timp pentru a se acomoda la o rutină intensă de îngrijire.
În acest caz, recomandăm introducerea treptată a produselor în rutină.
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20+

PIELE TERNĂ,
CU ASPECT
OBOSIT?

∆1

Rezultate dovedite clinic, utilizând rutina completă NovAge True Perfection, în comparaţie cu simpla utilizare a gelului de curăţare şi a cremei de zi.

Recomandat
pentru

 SET NovAge Bright Sublime

 SET NovAge Ultimate Lift

Rutină completă de îngrijire a pielii cu efect intens de iluminare
şi de uniformizare a nuanţei tenului, de reducere a petelor
pigmentare şi de netezire a ridurilor. Pentru o piele luminoasă,
impecabilă. Cu Tehnologia Multi-Bright. Gel de curăţare, cremă
de ochi, ser, creme de zi şi de noapte, pentru rezultate optime.
5 produse la dimensiune standard.

Rutină completă de îngrijire concepută pentru a reda
elasticitatea pielii şi pentru un look sculptat, ferm. Set de
îngrijire avansată a pielii ce conţine: gel de curăţare, cremă de
ochi, ser, creme de zi şi de noapte, pentru rezultate optime.
5 produse la dimensiune standard.

31775 427.49

31773 486.49

259

299
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Cremele de ochi au texturi mai lejere, nu conţin parfum şi au formule speciale ce
acţionează asupra problemelor specifice pielii din jurul ochilor, precum riduri,
cearcăne şi pungi sub ochi.

Recomandat pentru





Recomandat
pentru

20+

• Instantaneu: Amplifică şi menţine
hidratarea pielii timp de 24 de ore.
Contribuie la protejarea pielii
împotriva factorilor dăunători
de mediu.

Recomandat
pentru

40+

• Netezeşte pielea, conferă fermitate
şi redă elasticitatea, pentru un efect
de lifting specific tinereţii, cu mai
puţine riduri vizibile.

Recomandat pentru

Recomandat
pentru

50+

• Hidratează intens, uniformizează
nuanţa tenului şi amplifică strălucirea
naturală a pielii, conferind tenului un
aspect împrospătat, reînnoit şi întinerit.

ÎNGRIJIREA PIELII

Soluţii avansate pentru
revitalizarea ochilor tăi



30+

TOATE VÂRSTELE

• Combate ridurile
"laba gâştei" şi pe
cele de sub ochi.

Iluminează vizibil
pielea din jurul
ochilor, reduce
aspectul de cearcăne
şi pungi sub ochi şi
netezeşte liniile fine şi
ridurile. Conferă pielii
o senzaţie de netezire
şi împrospătare.





• Hidratează,
îngrijeşte şi
combate ridurile,
cearcănele şi
pungile de sub ochi.

MOD DE APLICARE:

Eliberează puţină cremă pe
degetul inelar. Aplic-o
punctat de-a lungul osului
orbital şi întinde-o prin
mişcări delicate de tapotare,
până la absorbţia completă
în piele. A se evita contactul
direct cu ochii.
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 Cremă hidratantă de zi NovAge

True Perfection

15 ml

15 ml

Cremă de zi de înaltă performanţă, ce desăvârşeşte
tenul în timp, pentru un aspect luminos, cu pori
micşoraţi. Hidratare instantanee, de durată.
Contribuie la amânarea formării liniilor fine
şi ridurilor. 50 ml

32804 46.90

33979 44.90

31978 77.90

 Cremă de ochi intens

iluminatoare NovAge
Bright Sublime

32.99

 Cremă de ochi antirid
NovAge Ecollagen

29.99

54.99

 Cremă de noapte cu efect de lifting
& definire a conturului facial NovAge
Ultimate Lift

Cremă de noapte regeneratoare, îmbogăţită cu
Aspartolift. Restabileşte nivelurile de hidratare,
fermitate şi elasticitate în timpul somnului,
pentru un efect de lifting şi contururi mai bine
definite în timp. 50 ml

 Ser revitalizant NovAge
Time Restore

31541 111.90

32630 129.90

79.99

Ser intens hidratant pentru pielea matură.
Uniformizează nuanţa tenului şi amplifică
luminozitatea pentru un un aspect întinerit.
Are la bază Tehnologia GenisteinaSOIA şi extract
din lemn dulce. 30 ml

89.99
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31980 77.90
 er iluminator NovAge
S
True Perfection

30 ml

31979 84.90
 remă de ochi cu efect
C
iluminator NovAge True
Perfection 15 ml

31981 39.90

 er intens iluminator
S
NovAge Bright Sublime

30 ml

32805 105.90
 remă de noapte antirid
C
NovAge Ecollagen

50 ml

33982 97.90
 remă de zi antirid
C
FPS 30 NovAge
Ecollagen

50 ml

33981 97.90
 remă de zi cu efect de
C
lifting FPS 15 NovAge
Ultimate Lift

50 ml

31540 111.90

 er antirid NovAge
S
Ecollagen

30 ml

 remă cu efect intens
C

 ască peeling cu efect
M
de reînnoire a pielii
NovAge

32658 99.90

150 ml

32664 39.90
 el pentru combaterea
G
coşurilor cu acţiune 24h
NovAge

15 ml

100 ml

33988 39.90
 remă de zi cu
C
efect intens de
protecţie FPS 50
NovAge

30 ml

34143 64.90

52

 er cu efect de
S
definire a zonei gâtului
şi decolteului NovAge

Dispozitiv 15.8 x 5.8 x 5.8 cm, ABS. Capăt cu
perie de curăţare: diametru 4.77 cm, PP şi peri
din nailon. Capăt exfoliant din silicon: diametru
5 cm, PP şi silicon. Capăt din metal pentru
masaj: 6.1 x 5 cm, PP şi oţel inoxidabil.

29915 259.90


DE CE AI NEVOIE DE MASCA
HRĂNITOARE DE FAŢĂ
NOVAGE?

Reînnoieşte şi întinereşte pielea.
Prin neutralizarea radicalilor liberi,
protejarea pielii împotriva
deteriorării şi îmbunătăţirea
elasticităţii şi luminozităţii,
revitalizează instantaneu şi reface
pielea ternă şi deshidratată.

35073 39.90
 mulsie antiacnee
E
NovAge

30 ml

40 bucăţi.

9522 21.90

17964 9.90

• 85% sunt de acord pielea
se simte mai netedă şi mai
catifelată la atingere*

Redă luminozitatea şi supleţea
pielii. Contribuie la neutralizarea
radicalilor liberi, întăreşte bariera
de protecţie a pielii, revitalizează
instantaneu şi reface pielea ternă
şi deshidratată, redându-i
luminozitatea şi supleţea.

 Dischete
demachiante
din bumbac

8.7 x 7.65 cm.

9.99

• Contribuie la o mai bună
reînnoire celulară dovedit clinicΔ1

DE CE AI NEVOIE DE MASCA
CU EFECT DE FERMITATE
NOVAGE?

15 ml

50 ml



6.99

MOD DE FOLOSIRE:
Se aplică în fiecare dimineaţă
şi seară pe faţă, gât şi decolteu,
imediat după curăţare şi înainte
de aplicarea serului.
Eliberează câteva picături în
palmă, apoi transferă-le pe piele
cu ajutorul degetelor, prin mişcări
de tapotare.

MOD DE FOLOSIRE:



45252 84.90

A se evita zona ochilor. Aşteaptă
să se absoarbă complet în piele,
înainte de aplicarea următorului
produs din rutină. Nu se clăteşte.

 ratament avansat
T
de peeling cu efect
de reînnoire a pielii
NovAge

8 x 5 ml.

 apsule cu ulei facial
C
NovAge Nutri6

50 ml

75 ml

30 capsule.

32803 99.90

35076 69.90

32631 119.90

Elixir pentru
o piele
hidratată,
cu aspect
sănătos
• Efect dovedit clinic de
reducere a dimensiunii
şi volumului porilorΔ2



 Recipient
pentru dischete
demachiante





 ratament pentru
T
reducerea sebumului
NovAge

33434 99.90
 remă de zi intens
C
iluminatoare FPS 20
NovAge Bright Sublime

 istem de curăţare a tenului 3-în-1
S
SkinPro Sonic

45253 54.90

 remă de mâini antiC
îmbătrânire FPS 25
NovAge

33975 64.90

 remă de noapte intens
C
iluminatoare NovAge
Bright Sublime 50 ml

 emachiant
D
pentru ochi cu efect
reconfortant NovAge

 remă împotriva
C
cuperozei NovAge

31543 129.90

31542 57.90

38828 59.90

34508 64.90

30 ml

de lifting pentru zona de
contur a ochilor NovAge
Ultimate Lift 15 ml

150 ml

33980 101.90

 er concentrat cu efect
S
de lifting NovAge
Ultimate Lift 30 ml

Hidratează, reface şi protejează

 lei de curăţare
U
pentru faţă NovAge

ÎNGRIJIREA PIELII

 remă regeneratoare
C
de noapte NovAge True
Perfection 50 ml

 Mănuşi hidratante cu inserţii

pentru touch screen

Material: bumbac, elastan, fibre metalizate.
Dimensiuni: 18,8 x 12,9 cm.

37607 26.90

21.99

 35078 Mască hrănitoare
NovAge 25 ml 29.90
 35077 Mască cu efect de
fermitate NovAge 25 ml 29.90

Fiecare mască cu

19.99

Curăţă-ţi faţa înainte de aplicarea măştii.
Aplică masca pe faţă şi las-o să
acţioneze timp de 15 minute.
Îndepărtează delicat masca şi
tamponează cu aceasta pielea până la
absorbţia completă a formulei. Nu se
clăteşte. Pentru cele mai bune rezultate,
se foloseşte de două ori pe săptămână,
timp de patru săptămâni, împreună cu
rutina obişnuită de îngrijire a pielii
NovAge.

Testare consumatori, folosind elixirul de
înfrumuseţare a pielii NovAge, de la prima
utilizare.

*

Testare clinică folosind elixirul NovAge
de două ori pe zi, după 10 zile.

∆1 

∆2

T estare clinică folosind elixirul NovAge
de două ori pe zi, după 4 săptămâni.

 Elixir de înfrumuseţare
a pielii NovAge

150 ml

33987 59.90

39.99
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SPECIAL DOZATE PENTRU EA & EL!

FEMEILOR ŞI BĂRBAŢILOR
TABLETA PENTRU FEMEI
Asigură calciu pentru a susţine
sănătatea oaselor şi o concentraţie mai
mare de fier, având în vedere pierderile
din timpul menstruaţiei, cu care se
confruntă femeile.

Fiind din Suedia, respectul profund pentru
natură este parte din identitatea noastră.
De aceea, produsele noastre Wellness şi
cosmeticele noastre sunt create cu
ingrediente naturale şi testate ştiinţific.
Pentru ca tu să poţi alege să trăieşti un stil
de viaţă sănătos, activ şi să te bucuri de o
stare de bine în fiecare zi.

PUTEREA VITAMINELOR &
MINERALELOR.

Se adresează nevoilor nutriţionale diferite ale

Femeile şi bărbaţii au nevoi nutriţionale unice. Suplimentele
Multivitamine & minerale sunt special dezvoltate pentru
a acoperi aceste nevoie diferite.

TABLETA PENTRU BĂRBAŢI
Având în vedere nevoia crescută de
energie a bărbaţilor, tableta pentru el
conţine mai multi micronutrienţi precum:
magneziu, zinc, vitamina A şi crom.

Acoperă până
la 100% din DZR
europeană*
de vitamine
şi minerale!

 Multivitamine şi minerale pentru femei

Supliment alimentar zilnic ce conţine 22 de vitamine şi minerale
esenţiale necesare pentru nevoile nutriţionale şi fiziologice unice
ale femeilor. Atunci când sunt administrate împreună cu o
alimentaţie echilibrată, aceste vitamine şi minerale esenţiale
pot contribui la susţinerea imunităţii, nivelurilor de energie,
metabolismului, sănătăţii pielii şi stării generale de bine.
Se ia o tabletă zilnic. 60 tablete. 63.6g.



Wellness

UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS



29704 69.90

INGREDIENTE
RESPONSABILE

FORMULE
SIGURE

EXTRACTE
NATURAL
NATURALE
EXTRACTS

NU CONŢINE
NON-GMO
ORGANISME
MODIFICATE GENETIC

EXFOLIANŢI
NATURAL
NATURALI
EXFOLIANTS

STANDARDE
STRICT
EUROPEAN
EUROPENE
STANDARDS
STRICTE

VERIFICARE
ECO-ETHICAL
ECO-ETICĂ
SCREENING

TESTĂRI
RIGUROASE
RIGOROUS
DE SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

Cătălina Ponor
- Ambasador
Wellness by
Oriflame

 Multivitamine şi minerale pentru bărbaţi

Supliment alimentar zilnic ce conţine 22 de vitamine şi minerale
esenţiale necesare pentru nevoile nutriţionale şi fiziologice
unice ale bărbaţilor. Atunci când sunt administrate împreună cu
o alimentaţie echilibrată, aceste vitamine şi minerale esenţiale
pot contribui la susţinerea imunităţii, nivelurilor de energie,
metabolismului, sănătăţii pielii şi stării generale de bine.
Se ia o tabletă zilnic. 60 tablete. 63.6g.

29703 69.90

FIECARE CU

49.99
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SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU APLICAŢIA ORIFLAME ŞI AFLĂ
MAI MULTE
*Doza Zilnică Recomandată în Uniunea Europeană este un nivel nutriţional considerat suficient pentru 97–98% dintre
persoanele sănătoase
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Ştiai că organismul nostru conţine mai mult calciu decât orice
alt mineral? În acelaşi timp, sondajele arată că multe ţări nu
reuşesc să atingă dozele recomandate de calciu. Susţine-ţi la
maximum densitatea osoasă atunci când eşti tânăr/ă şi
menţine-ţi oasele sănătoase şi puternice pe măsură ce
înaintezi în vârstă cu Calciu marin şi vitamina D.

SCANEAZĂ PAGINA ŞI ÎNVAŢĂ CUM SĂ
PREZINŢI BENEFICIILE PRODUSULUI
PRIETENILOR TĂI

WELLNESS

Alege soluţia pentru o sănătate
mai bună a oaselor!

AquaminTM:
o sursă unică de calciu în întregime
natural din alge calcifiate - cu efecte
dovedite clinic de susţinere a densităţii
minerale a oaselor şi a sănătăţii dinţilor.

Vitamina D:
AQUAMINTM

Calciul este un nutrient esenţial pentru orice vârstă,
deoarece asigură densitatea minerală a oaselor şi
sănătatea dinţilor, pe parcursul întregii vieţi. Calciul nostru
marin conţine şi vitamina D ceea ce contribuie deopotrivă
la absorbţia calciului şi la utilizarea acestuia în interiorul
organismului. Este o cale simplă de a obţine aceşti nutrienţi
vitali – iar atunci când o combinăm cu o alimentaţie bogată
în calciu şi exerciţii fizice, poţi fii sigur/ă că faci tot ce este
mai bine pentru sănătatea oaselor tale.
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ajută organismul să absoarbă mai eficient
calciul - fapt dovedit clinic.
 alciu marin & vitamina D
C

Cu AquaminTM, o sursă marină 100% naturală
de calciu, conţinând peste 70 de alte elemente
minerale. Cu vitamina D naturală pentru o
absorbţie optimă. Formulă masticabilă uşor
de consumat. Cu îndulcitor natural.
30 tablete. 29.4g.

31766

69.90
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Uleiul de peşte este bogat în acizii graşi omega-3 vitali pentru sănătatea inimii, ochilor şi creierului.
Suplimentul nostru Omega 3 este creat cu cel mai pur ulei de peşte, provenit din peşte de captură care are
în mod natural un conţinut bogat în acizi graşi omega -3 EPA şi DHA. Spre deosebire de multe suplimente
omega -3 de pe piaţă, capsulele noastre Omega 3 nu conţin gelatină bovină sau porcină,
ci exclusiv gelatină din peşte.
În formula suplimentului nostru Omega 3, folosim doar ulei de peşte natural cu grad de puritate
farmaceutic, din surse sustenabile, certificat de asociaţia Friend of the Sea (FOS) - o organizaţie
independentă cu misiunea de a conserva mediul marin, totodată asigurând stocurile sustenabile
de peşte.



INIMĂ

CREIER

ÎNCHEIETURI

OCHI

SÂNGE

PIELE

ULEIURILE NOASTRE
DE PEŞTE AU
CERTIFICARE DE
SUSTENABILITATE DIN
PARTEA FOS
(PRIETENII MĂRII)

 Omega 3

60 capsule. 41.6g.

29705 69.90
Ştiai că? Te abonezi şi primeşti fiecare
al 4-lea produs WellnessKids sau Supă sau Pudră proteică sau Shake sau Pachet Wellness

CADOU!*

ŞTIAI CĂ?

Starea părului şi unghiilor tale
este un indicator esenţial
pentru starea ta generală de
bine. Dacă părul şi unghiile
tale nu arată prea bine, este
posibil să te confrunţi cu o
deficienţă de nutrienţi
esenţiali. Suplimentul potrivit şi
o alimentaţie sănătoasă pot
asigura organismului tău
nutriţia de care are nevoie.

Mixul perfect de nutrienţi
pentru păr & unghii frumoase!

WELLNESS

Suplimente premium cu beneficii vitale pentru sănătate

L-LIZINĂ ŞI
L-CISTEINĂ

Elementele ce compun keratina
- componentă din structura
părului şi unghiilor

ZINC ŞI SELENIU

Minerale esenţiale ce
contribuie la menţinerea stării
optime a părului şi unghiilor.

Cere consultantului tău mai multe informaţii.







FIERUL










transportă oxigenul către
rădăcina părului, fapt ce
contribuie la creşterea
şi sănătatea acestuia.






EXTRACT DIN MĂR

Sursă de procianidină B-2
– necesară în ciclul de creştere
a părului
 22467 Ulei omega 3 WellnessKids Pentru copii cu vârsta 3+. 105 ml. 1 linguriţă (5 ml) pe zi. 69.90  28241 Multivitamine şi minerale pentru copii
WellnessKids Conţine 21 de tablete x 1.1 g. 59.90  29695 Supă Natural Balance Sparanghel 21 porţii. 420g. 134.90  29694 Supă Natural Balance
Roşii şi Busuioc 21 porţii. 420g. 134.90  36169 Pudră Proteică 378 g. 134.90  29690 Shake Natural Balance Vanilie 21 porţii. 378g. 134.90  29691
Shake Natural Balance Ciocolată 21 porţii. 378g. 134.90  29689 Shake Natural Balance Căpşuni 21 porţii. 378g. 134.90  25479 Shaker şi linguriţă
mov Capacitate 250 ml. 17.90  29697 Pachet Wellness pentru bărbaţi 21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 129.90  29696 Pachet Wellness pentru femei

21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 129.90

VITAMINA C

Antioxidant, îmbunătăţeşte
absorbţia fierului.

 omplex hrănitor
C
pentru păr şi unghii

42 tablete. 29.4g.

29706
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74.90
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SUSŢINE SĂNĂTATEA ŞI STAREA DE BINE

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU AJUTORUL
APLICAŢIEI ORIFLAME &
AFLĂ MAI MULTE DESPRE
ACEST SET

CREŞTE APORTUL DE PROTEINE ŞI FIBRE

ÎŢI DOREŞTI:

ÎŢI DOREŞTI:

Să reduci deficienţele de nutrienţi şi să îţi
menţii fără efort starea optimă de sănătate.

Să asiguri organismului tău nutrienţii esenţiali
oferiţi de proteine şi fibre.

ALEGE & COMBINĂ PRODUSELE

1.

Alege o aromă preferată
de shake sau pudra proteică.

ALEGE & COMBINĂ PRODUSELE

1.

29691 Shake Natural Balance Ciocolată
21 porţii. 378g. 134.90 

Căpşuni 21 porţii. 378g. 134.90 29691 Shake Natural
Balance Ciocolată 21 porţii. 378g. 134.90 29690 Shake

29690 Shake Natural Balance Vanilie
21 porţii. 378g. 134.90
 6169 Pudră Proteică 378 g. 134.90
3

Natural Balance Vanilie 21 porţii. 378g. 134.90 36169

Alege un Pachet Wellness
pentru femei sau pentru bărbaţi.

Alege un Pachet Wellness
pentru femei sau pentru bărbaţi.

29697 Pachet Wellness pentru bărbaţi
21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 129.90
 9696 Pachet Wellness pentru femei
2

Ştiai că?
Poţi primi al 4-lea set
Cere consultantului tău mai multe informaţii

Oricare aromă de shake
sau pudra proteică

Un Pachet Wellness pentru
femei sau un Pachet Wellness
pentru bărbaţi

+
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CADOU!

+

Alege oricare 2 produse (shake-uri
sau supe sau pudră proteică).
29695 Supă Natural Balance Sparanghel 21 porţii. 420g.
 9694 Supă Natural Balance Roşii şi Busuioc
134.90 2
21 porţii. 420g. 134.90 29689 Shake Natural Balance

29689 Shake Natural Balance Căpşuni
21 porţii. 378g. 134.90 

2.

Pudră Proteică 378 g. 134.90

2.

29697 Pachet Wellness pentru bărbaţi
21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 129.90 
29696 Pachet Wellness pentru femei

21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 129.90
 20229 Pungă Wellness
1

21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 129.90
 20229 Pungă Wellness
1

Dimensiuni: 30 cm (H) x 30 cm (l) x 9 cm (L). 7.99

Dimensiuni: 30 cm (H) x 30 cm (l) x 9 cm (L). 7.99

Primeşti punga Wellness
CADOU la fiecare set.

Oricare 2 produse (shakeuri, supe sau pudră proteică)

= 264.80 lei

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU AJUTORUL
APLICAŢIEI ORIFLAME &
AFLĂ MAI MULTE DESPRE
ACEST SET

Ştiai că?
Poţi primi al 4-lea set
Cere consultantului tău mai multe informaţii

Un Pachet Wellness pentru
femei sau un Pachet Wellness
pentru bărbaţi

+

+

CADOU!

Primeşti punga Wellness
CADOU la fiecare set.

= 399.70 lei
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 Săpun Discover California Beach

Săpun aromatic inspirat de plajele din California. O briză
de fructe tropicale, portocale şi mango îţi străbate corpul,
lăsându-ţi pielea curată şi proaspăt parfumată. 90 g

35968 7.90

 Gel de duş Discover California Beach



Te vei simţi la duş ca pe plajele însorite din California!
Aroma fructat florală a gelului de duş te va transpune
într-un peisaj însorit, cu ape albastre şi apusuri pastelate.
Curăţare delicată, pH echilibrat. 250 ml

INGREDIENTE
RESPONSABILE

FORMULE
SIGURE

EXTRACTE
NATURALE
NATURAL
EXTRACTS

NU CONŢINE
ORGANISME
NON-GMO
MODIFICATE GENETIC

EXFOLIANŢI
NATURALI
NATURAL
EXFOLIANTS

STANDARDE
EUROPENE
STRICT EUROPEAN
STRICTE
STANDARDS

VERIFICARE
ECO-ETICĂ
ECO-ETHICAL

TESTĂRI
RIGUROASE DE
RIGOROUS
SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

35967 19.90

SOARE. NISIP. VALURI.
BUN SOSIT PE PLAJA DIN
CALIFORNIA!
Inspirată de superbele plaje din
California, această aromă fructatflorală te întâmpină cu note de fructe
tropicale suculente, apoi te farmecă cu
florile albe sărate şi irezistibilul mango.
Bucură-te de zilele însorite, de sunetul
valurilor ce se sparg lin de ţărm
şi înoată în ocean!

Suntem convinşi că starea de confort este la fel
de importantă precum aspectul exterior. Gama
noastră variată cu produse de baie şi de răsfăţ
pentru corp este creată cu ingrediente inspirate
din natură, arome fermecătoare şi texturi
irezistibile care oferă încântare deopotrivă
corpului şi simţurilor. Aici găseşti tot ce ai nevoie
pentru a-ţi transforma rutina zilnică într-un ritual
de înfrumuseţare plin de răsfăţ.


 Săpun Discover

Costa Rican Explorer

90 g



34462 7.90
 Gel de duş Discover
Costa Rican Explorer

SCREENING

250 ml

34461 19.90

SET CALIFORNIA:


SĂPUN + GEL DE DUŞ
CU NUMAI

12.99
COD SET: 712424

62



 Săpun Discover
Hollywood Dreams

90 g

Îngrijire personală

SENZAŢIE DE ÎNCÂNTARE

34464 7.90
 Gel de duş Discover

Hollywood Dreams

250 ml

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU AJUTORUL APLICAŢIEI ORIFLAME &
VEZI TOATE PRODUSELE DIN ACEASTĂ
CATEGORIE

34463 19.90
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Masează-ţi tălpile
timp de 2-3 minute
prin mişcări circulare.

NOU!

Reconfortare imediată
pentru tălpile obosite
şi deshidratate

COMPLEX MINERAL4E



COMPLEXUL MINERAL4E
este un amestec bogat în proteine
ce conţine patru minerale şi
oligoelemente selectate pentru
efectele lor benefice pentru piele:

Scurtează-ţi unghiile
cu precizie, cu ajutorul
unghierei Comfort XL.

- Cuprul netezeşte şi redă supleţea
- Zincul calmează
- Magneziul protejează
şi catifelează
- Fierul repară şi purifică

 Unghieră Comfort XL

Dimensiune: 81L x 15l mm. Material: oţel carbon.

37554 12.99

9.99





ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Dezvăluie-ţi tălpile
cu încredere

HIDRATEAZĂ
INSTANTANEU PIELEA
USCATĂ CU

85%*, pentru

refacerea şi catifelarea tălpilor.

 Piatră ponce pentru tălpi
Comfort

Dimensiune: 97L x 57l x 30Tmm.
Material: TPR, poliester.

MOD DE FOLOSIRE:





37558 14.90









7.99
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 Protecţii pentru călcâie

 Perniţe pentru călcâie

 Şosete hidratante

21 x 9.5 cm.

Material: PU gel. Dimensiuni: 9 x 3 cm.
Grosime: aprox. 3 mm.

Material: TPR. Dimensiuni: 8.7 x
5.2 cm. Grosime: aprox. 2 mm.

16675 21.90

29997 12.99

29934 16.99

11.99

9.99

11.99

 33027 Cremă pentru tălpi cu
efect de reparare a crăpăturilor
de pe călcâie Feet Up Advanced
75 ml 29.90  33033 Cremă
intens exfoliantă pentru tălpi
Feet Up Advanced 75 ml 29.90
 33034 Spray antiperspirant
pentru tălpi 36H Feet Up
Advanced 150 ml 34.90  33035
Spray de protecţie pentru tălpi
împotriva frecării de încălţăminte
Feet Up Advanced 100 ml
29.90  34016 Loţiune intens
hidratantă pentru tălpi Feet Up
Advanced 50 ml 29.90

Se aplică pe pielea curată
şi uscată, de 2-3 ori pe
săptămână. Acoperă tălpile
cu un strat generos de mască
şi las-o să acţioneze timp de cel
puţin 20 de minute. Pentru
rezultate optime, îmbracă
şosete de bumbac sau şosetele
hidratante Oriflame, imediat
după aplicarea măştii şi lasă-le
peste noapte. Îndepărtează
şosetele şi masează în piele
urmele de produs.
*

SE ABSOARBE UŞOR,
RĂCOREŞTE ŞI
ÎMPROSPĂTEAZĂ*6
Gel răcoritor şi calmant
creat cu Tehnologia
Stimulating, Complexul
Mineral4E şi alantoină.

*6

Testare consumatori, grup de 66 persoane cu
picioare obosite, îngreunate

Testare clinică - testare instrumentală

 Mască intens hidratantă pentru tălpi

Feet Up Advanced

Mască eficientă pentru tălpi cu agenţi intens hidratanţi glicerină, ceară de albine, unt de shea - şi complexul
Mineral4E . Contribuie la refacerea pielii uscate, printr-o
creştere imediată a nivelului de hidratare cu 85%*. Testat
clinic şi de consumatori. Parfum delicat cu efect
reconfortant. 100 ml

33028 34.90

FIECARE CU

17.99

 Gel calmant pentru picioare şi tălpi obosite
Feet Up Advanced

Gel răcoritor şi calmant pentru picioare şi tălpi. Eliberează
senzaţia de oboseală şi îngreunare de la nivelul picioarelor
în 7 zile*6. Cu Tehnologia Stimulating şi Complexul Mineral4E .
Produs testat de consumatori. Cu parfum subtil. 150 ml

33197 34.90
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750 ml



• Dezvoltate pentru prospeţime
extracomfort
de durată în zona
intimă

• Formulă fără săpun,
cu pH echilibrat

• Conferă o senzaţie de
împrospătare şi răcorire

• Parfumul delicios de
piersică şi aroma florală
persistă pe piele

• Cu coacăze negre
& floare de lotus pentru
împrospătarea pielii

• Face o spumă bogată,
parfumată şi catifelată









Un zâmbet frumos
şi încrezător



ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Îngrijire &
împrospătare
pentru zona
intimă

Optifresh îţi menţine respiraţia proaspătă
şi îţi asigură o îngrijire orală optimă pentru
dinţi şi gingii sănătoase.
 34498 Gel protector pentru igiena intimă
cu merişoare Feminelle 300 ml 29.90
 34499 Gel pentru igiena intimă cu aloe vera
şi nalbă Feminelle 300 ml 29.90  34501 Gel
delicat pentru igiena intimă cu panseluţă
Feminelle Teens 300 ml 29.90  34504 Gelcremă pentru igiena intimă cu gălbenele
Feminelle Extra Comfort 300 ml 29.90
 34505 Loţiune de îngrijire pentru zona
intimă cu gălbenele Feminelle Extra Comfort

75 ml



29.90












 Periuţă de dinţi
cu peri de duritate
medie Optifresh mov










Cu peri dispuşi în
unghiuri multiple.

27979 14.90




 Periuţă de dinţi cu
peri moi Optifresh roz

 27980 Periuţă de dinţi cu peri de duritate

EDIŢIE
LIMITATĂ

 Spumant de baie Pretty

Peach

750 ml

35902 39.90
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24.99

 Deodorant pentru
zona intimă cu coacăze
negre şi floare de lotus
Feminelle

 Gel pentru igiena
intimă cu coacăze
negre şi floare de
lotus Feminelle

 Şerveţele intime
cu coacăze negre
şi floare de lotus
Feminelle

75 ml

300 ml

20 buc

34502 27.90

34500 29.90

34503 24.90

17.99

14.99

14.99

medie Optifresh - albastră Cu peri dispuşi în
unghiuri multiple. 14.90  27982 Periuţă de
dinţi cu peri moi Optifresh - albă Cu peri dispuşi
în unghiuri multiple. 14.90  28266 Periuţă de
dinţi cu peri moi Optifresh Kids - roz Lungime
14 cm. 14.90  28267 Periuţă de dinţi cu peri
moi Optifresh Kids - albastră Lungime 14 cm.
14.90  31123 Pastă de dinţi Optifresh
System 8 Total Protection 100 ml 21.90
 31132 Pastă de dinţi Optifresh System 8
Extreme Fresh 100 ml 21.90  31133 Pastă
de dinţi Optifresh Kids Strawberry 50 ml
12.90  31673 Pastă de dinţi Optifresh
System 8 Herbal Blend 100 ml 21.90

Cu peri dispuşi în
unghiuri multiple.

27981 14.90
 Pastă de dinţi
Optifresh System 8
Crystal White

100 ml

31131 21.90

9.99

FIECARE PERIUŢĂ
DE DINŢI CU

7.99
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Catifelare pentru mâini,





dimensiune perfectă pentru poşetă



MASCĂ PENTRU MÂINI

EFECT HRĂNITOR

 17305 Cremă concentrată pentru
protecţia mâinilor Hand Care 50 ml
18.90  31344 Cremă protectoare
pentru mâini şi unghii SoftCaress
100 ml 18.90  31347 Cremă
protectoare pentru mâini şi unghii
SoftCaress 150 ml 22.90  31348
Cremă hrănitoare pentru mâini
SoftCaress 150 ml 22.90  34065
Cremă de mâini hidratantă cu ulei
de avocado 75 ml 18.90

EFECT ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE



EFECT DE CATIFELARE



30 ml
75 ml

2. A
 plică masca pe mâini şi
las-o să acţioneze oricât
îţi doreşti. Îndepărtează
excesul de produs şi
masează urmele rămase
în piele, pentru catifelare
întreaga zi.

 Mască de mâini cu efect
de catifelare Swedish Spa

*

1. A
 plică masca cu
generozitate pe mâini,
înainte de culcare, şi
maseaz-o delicat, pentru a
te bucura de o piele netedă
şi catifelată la prima oră a
dimineţii.

Mâinile au un
aspect vizibil
întinerit 93%*

Cu ulei hrănitor
din nuci de
Macadamia,
pentru mâinile
cu piele foarte
uscată

DOUĂ MODALITĂŢI PRIN
CARE ÎŢI RĂSFEŢI MÂINILE:

Glicerină:
lejeră şi cremoasă,
glicerina ajută la
retenţia elementelor
hidratante, fiind în
acelaşi timp
perfectă pentru
pielea sensibilă.

50 ml

100 ml
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ÎNGRIJIRE PERSONALĂ





Eficacitatea produsului, testată pe un eşantion
compus din 100 voluntari femei timp de 2 săptămâni



 Cremă hrănitoare pentru mâini
SoftCaress

 Cremă de mâini Pro-Youth Hand Care

 Cremă de mâini Oriflame Dream Cream

Masca pentru mâini, cu formulă luxoasă
şi intens hrănitoare, lasă pielea catifelată,
suplă şi relaxată. Cu aromă floral-acvatică
relaxantă. 75 ml

Cremă de mâini intens hrănitoare, cu ulei
din nuci de Macadamia, ce asigură mâinilor
cu piele uscată hidratare rapidă. 100 ml

Cremă pentru mâini, cu complexul Triple
Protection. Protejează împotriva razelor UV,
hidratează şi uniformizează nuanţa pielii. 50 ml

Cremă de mâini uşor de purtat în geantă, care te ajută să îţi
menţii pielea hrănită, catifelată şi netedă peste zi. Formulă
pe bază de glicerină, infuzată cu ulei de migdale dulci şi
vitamina E. 30 ml

34730 22.90

31345 18.90

20357 18.90

21878 9.90

9.99

7.99

7.99

3.49
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• Formula
non-lipicioasă se
îndepărtează uşor
prin periere lăsând
părul mătăsos şi
maleabil *

• Îndepărtează
instantaneu excesul
de sebum de la
rădăcină,
împrospătând părul

• Curăţă şi
echilibrează
scalpul uscat,
cu mătreaţă

• Curăţă în
profunzime şi
purifică de la
rădăcină până
la vârf

Un păr frumos şi protejat, indiferent de vreme



Perie Styler pentru
descurcarea
părului
fără să îl agresezi
prin tragere sau
smulgere.

 Perie pentru
descurcarea părului
Styler

Combinaţia de filtre UV protejează împotriva razelor UVA/UVB şi a radicalilor liberi.
Pelicula protectoare contribuie la reţinerea elementelor hidratante în fibra capilară
şi previne încreţirea părului în condiţii de umiditate atmosferică.

Dimensiuni: L 12,4 x l 7 x H
4,9 cm. Materiale: PS, PP,
PE, PET.

29998 29.90

17.99

* Testarea consumatorilor pe un eşantion format din 80 femei

• Conţine ulei din
boabe de soia şi
vitamina F

pentru un păr
incredibil de
mătăsos şi
strălucitor









Perie rotundă
mică Styler
pentru ondularea
sau îndreptarea
părului scurt



 Perie rotundă mică

pentru păr Styler

Dimensiuni: L 22 x l 4,5 cm.
Materiale: ABS şi nailon

30595 34.90

19.99

Perie pentru
tapare Styler
adaugă volum,
tapează &
netezeşte

 Perie pentru tapare

Styler

Dimensiuni: L 21 X l 1,5
cm. Materiale: ABS şi nailon

30611 21.90

14.99



pentru strălucire
HairX Style
Smart 100 ml

34939 27.90

19.99
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INOVAŢIA NOASTRĂ
Tehnologia Weather Shield
folosită în dezvoltarea gamei
HairX Advanced Care pentru
orice vreme.



CĂLDURĂ
Filtrele UV protejează împotriva
radiaţiei ultraviolete





 Spray de păr



ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Părul fabulos se întreţine cu produse de calitate

 Fixativ HairX

Style Smart

200 ml

34919 27.90

19.99

 Şampon uscat

 Şampon anti-

250 ml

250 ml

32892 34.90

32893 29.90

32898 29.90

19.99

AER RECE & USCAT
O peliculă protectoare îmbracă
fiecare cuticulă, pentru a nu
permite aerului rece şi uscat să
penetreze firul de păr si să îl
facă rigid şi greu de aranjat

 Şampon

pentru volum
HairX Advanced
Care 150 ml

19.99

mătreaţă HairX
Advanced Care

UMIDITATE
Reţine elementele hidratante în
structura firului de păr, pentru
a preveni încreţirea acestuia.

purificator HairX
Advanced Care

19.99

Pieptene din lemn
cu dinţi rari pentru
descurcarea
uşoară a părului
şi dinţi deşi pentru
o coafură netedă.

 Pieptene din lemn

Dimensiuni: 15.7 x 5.2 cm.

29454 17.90

12.99

REZULTAT:
Părul tău rezistă la căldură,
umiditate, aer rece & uscat,
îşi menţine aspectul frumos
şi neted, indiferent de vreme!

 Şampon protector pentru
orice vreme HairX Advanced
Care 250 ml

 Balsam de păr cu efect
protector pentru orice vreme
HairX Advanced Care 200 ml

 Loţiune de păr protectoare
pentru orice vreme HairX
Advanced Care 150 ml

34912 29.90

34913 29.90

34915 29.90

19.99

19.99

19.99
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• Lasă părul neted, suplu
şi mătăsos
• Curăţă delicat şi hrăneşte
părul, redându-i strălucirea
naturală

• O combinaţie hidratantă
pentru îngrijirea zilnică
a părului

• Îngrijeşte-ţi părul cu
această mască hidratantă
de 1-2 ori pe săptămână.

• Lasă părul maleabil
şi uşor de pieptănat

• O combinaţie hrănitoare
şi luxoasă pentru îngrijirea
intensă a părului

Bucură-te din plin de beneficiile
uleiului de avocado!

Părul tău prețios va fi
refăcut şi înfrumuseţat
- peste noapte!
• După o noapte de
somn, textura părului
se simte reparată

PENTRU CORP & PĂR

– 91% sunt de acord*

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Hrăneşte-ţi părul în mod natural




4 MODURI DE UTILIZARE:



* Testare consumatori, folosind şamponul şi balsamul de păr Eleo



MOD DE APLICARE:

1.

După şamponare,
aplică generos
masca pe părul uscat
cu prosopul, insistând
de la jumătatea
firelor de păr spre
vârfuri.

Masează delicat
masca în păr pentru
o acoperire uniformă,
aşteaptă cinci minute
să acţioneze, apoi
clăteşte-ţi părul cu
apă din abundenţă.

 Şampon
Milk & Honey Gold

 Mască pentru păr
Milk & Honey Gold

250 ml

250 ml

250 ml

35957 29.90

35958 29.90

35959 37.90

17.99
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 Balsam de păr
Milk & Honey Gold

17.99

24.99

 Ulei de noapte reparator

pentru păr Eleo

50 ml

34907 64.90

39.99



HRĂNIRE INTENSĂ PENTRU CORP:
Aplică uleiul Love Nature pe întregul corp
imediat după duş. Re-aplică uleiul în locul
cremei obişnuite ori de câte ori îţi simţi pielea
deshidratată.

MASAJ:
Masează uleiul cu avocado Love Nature pe
corp, cu mişcări circulare. Lasă pielea catifelată
şi îngrijită.

HRĂNIRE PENTRU PĂR:
Se aplică o cantitate mică de ulei Love Nature
pe părul umed şi se piaptănă de la mijlocul
firelor până la vârfuri, apoi se înfăşoară în
prosop. Evită să aplici uleiul pe scalp. Aşteaptă
două minute. Nu se clăteşte. Îţi va lăsa părul
uşor de descurcat şi cu o strălucire minunată.
COMBATEREA DESHIDRATĂRII:
Uleiul de avocado Love Nature este potrivit
pentru părul uscat şi deteriorat. Se aplică o
cantitate mică pe păr, de la mijlocul firelor spre
vârfuri, apoi se piaptănă insistând pe vârfuri.
Nu se aplică pe scalp. Părul deshidratat şi
deteriorat va căpăta un aspect hidratat şi hrănit.

 Ulei pentru corp & păr cu ulei
de avocado Love Nature

O cantitate mică de ulei masată pe
corp îţi va menţine pielea hidratată,
îngrijită şi catifelată la atingere. Întins
pe păr, de la mijlocul firelor până la
vârfuri, uleiul Love Nature cu ulei
natural de avocado îi va conferi un
aspect sănătos şi strălucitor. 100 ml

34098 34.90

14.99
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NOU!

INGREDIENTE CHEIE

Provenit din maiestuoasa
floare, extractul din iris
este recunoscut pentru
efectul de stimulare
şi revitalizare a pielii.
Un puternic antioxidant
recunoscut pentru
proprietăţile calmante
şi reconfortante, uleiul
esenţial de salvie
relaxează deopotrivă
corpul şi mintea.



Răsfaţă-te cu formulele infuzate cu uleiuri esenţiale
naturale care îţi lasă pielea hidratată şi delicat
parfumată.
 Unt de corp Swedish Spa
Whipped Waves

200 ml

34025 39.90

29.99
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 Loţiune pentru mâini

 Gel de curăţare pentru

75 g

Essense&Co.

şi corp cu iris şi salvie
Essense&Co. 300 ml

mâini şi corp cu iris şi salvie
Essense&Co. 300 ml

35832 9.90

35831 44.90

35830 39.90

6.99

Bucură-te din plin de
ingredientele simple, naturale,
care miros şi se simt fantastic
pe piele.





 34021 Săpun exfoliant Swedish
Spa Smooth Rocks 100 g 17.90
 34022 Exfoliant de corp Swedish
Spa Salt Crystals 200 ml 57.90
 34023 Gel-spumă de duş Swedish
Spa Ocean 200 ml 52.90  34024
Ulei de corp Swedish Spa Mirror
Ocean 100 ml 39.90

 Săpun cu iris şi salvie

Împrospătare
intensă!



ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Simte atingerea
luxului

32.99

29.99





 31850 Săpun lichid pentru mâini cu
lămâie şi verbină Essense&Co. 300 ml
39.90  31851 Loţiune pentru
mâini şi corp cu lămâie şi verbină
Essense&Co. 300 ml 44.90  31852
Gel de duş cu lămâie şi verbină
Essense&Co. 300 ml 39.90

 32609 Săpun cu ulei de măsline şi extract din aloe vera Love Nature
75 g 7.90  32604 Săpun energizant cu extracte din mentă şi zmeură
Love Nature 75 g 7.90  32611 Săpun exfoliant cu extracte
înviorătoare din lămâie verde şi căpşuni Love Nature 75 g 7.90  34092

Săpun cu apă de nucă de cocos şi pepene galben Love Nature 75 g 7.90

FIECARE SĂPUN CU

4.99
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UN PĂR SĂNĂTOS
FĂRĂ PROBLEME!

Alege în fiecare zi aceste arome şi texturi irezistibile
ce îţi răsfaţă pielea şi simţurile.

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG


PENTRU TOATE
TIPURILE DE PĂR

PENTRU PĂR GRAS

PENTRU PĂR USCAT
ŞI DETERIORAT


EFECT DE ÎNGRIJIRE

RECONFORTARE

CU EFECT
REVIGORANT

ANTI-MĂTREAŢĂ

750 ml



EFECT ENERGIZANT


ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

BUCURĂ-TE DE O PIELE
CATIFELATĂ!

!







• Formulă biodegradabilă
• Fără săpun,
cu pH echilibrat
• Testat dermatologic



BI

OD

EG R A D
A
BIL

Ă

FO R MU L Ă

NOU!

 Şampon 2-în-1 pentru
toate tipurile de păr cu ulei
de avocado şi extract din
muşeţel Love Nature 500 ml

Toate produsele Love Nature
ce necesită clătire sunt
biodegradabile şi nu
afectează mediul acvatic
după utilizare.
 Loţiune de corp cu ulei de
susan şi magnolie Love Nature

200 ml

34831 34.90

22.99
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 Gel de duş exfoliant cu
extracte din mentă şi zmeură
Love Nature

33338 34.90

22.99

250 ml

 Gel de duş cu ulei de măsline
şi extract din aloe vera
Love Nature

500 ml

 Gel de duş cu apă de nucă
de cocos şi pepene galben
Love Nature

500 ml

 Şampon anti-mătreaţă
cu ulei din arbore de ceai
şi extract din brusture
Love Nature 250 ml

32602 27.90

33334 34.90

35947 34.90

32623 24.90

16.99

22.99

22.99

16.99

 Şampon pentru păr gras cu
extracte din urzică şi lămâie
Love Nature 500 ml

33337 34.90

22.99

 Şampon pentru păr uscat
şi deteriorat cu extract din
grâu şi ulei din nucă de cocos
Love Nature 750 ml

33641 44.90

29.99
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Cei mai mulţi dintre bărbaţi preferă soluţiile
practice în materie de îngrijire personală,
dar în acelaşi timp au nevoie de modalităţi
de a-şi exprima personalitatea unică.
Din portofoliul Oriflame, ei îşi pot alege
produse pentru corp şi păr cu formule ce
au rezultate dovedite ştiinţific, precum şi
parfumuri diferite care îi ajută să îşi pună
uşor în valoare personalitatea.

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla
şi simte parfumul!




INGREDIENTE
RESPONSABILE

FORMULE
SIGURE

EXTRACTE
NATURALE
NATURAL
EXTRACTS

NU CONŢINE
ORGANISME
NON-GMO
MODIFICATE GENETIC

EXFOLIANŢI
NATURALI
NATURAL
EXFOLIANTS

STANDARDE
EUROPENE
STRICT EUROPEAN
STRICTE
STANDARDS

VERIFICARE
ECO-ETICĂ
ECO-ETHICAL

TESTĂRI
RIGUROASE DE
RIGOROUS
SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

INGREDIENT CHEIE

Acele zdrobite de pin conferă
parfumului un acord faţetat
verde-lemnos deopotrivă revigorant
şi captivant, generând un sentiment
de reconfortare şi încredere în sine.

AROMATIC FOUGERE
pepene, ace de pin, ambră neagră

Pentru el

EXPRESIA PERSONALĂ

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM
SCREENING

SET EXCITE FORCE

PARFUM + DEODORANT SPRAY
CU NUMAI

59.99
COD SET: 712425
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 Apă de toaletă Excite Force

 Deodorant spray antiperspirant
Excite Force

Pune-ţi în valoare forţa masculinităţii cu Excite Force.
Prospeţimea suculentă a pepenelui şi aroma inconfundabilă
a acelor presate de pin creează un acord plin de persistenţă,
în timp ce ambra neagră lasă în urmă o notă de o masculinitate
memorabilă. 75 ml

Masculinitatea ta este pusă în valoare de aroma
Excite Force, acum într-un deodorant spray
caracterizat prin prospeţimea acordurilor suculente
de pepene, de ace presate de pin şi ambră neagră.
150 ml

31639 89.90

33350 29.90

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU AJUTORUL APLICAŢIEI ORIFLAME
& VEZI TOATE PRODUSELE DIN
ACEASTĂ CATEGORIE
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Spontaneitatea lui
irezistibilă

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

37971

PENTRU EL

 Ochelari de soare Aviator Love

Ochelari de soare tip aviator, potriviţi pentru
ea sau el! Clasici şi mereu eleganţi, cu lentile
gri în degrade, rame din metal auriu şi perniţe
transparente & confortabile pentru nas.
Metal, PC, lentile categorie 3, nichel în cantităţi
care nu afectează siguranţa. l14.1 x H5.7 cm.

49.99



Ochelari de soare tip
aviator cu lentile gri
în degrade - clasici
şi mereu eleganţi!

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

AROMATIC FOUGÈRE

Placarea cu fier
asigură cadranului
rezistenţă.

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla
şi simte parfumul!

vetiver top, muşcată,
grapefruit

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

 Ceas pentru el
Cherish

Ceas elegant potrivit
deopotrivă pentru ţinutele
elegante şi casual. Cadran
albastru cu carcasă metalică
şi curea din imitaţie de piele
de crocodil albastră.
Mecanism Seiko. Metal,
sticlă, nichel în cantităţi care
nu afectează siguranţa. Total
L25.5cm; diametru
carcasă.4.2xH.1cm.

37940

119.99
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 Apă de toaletă Mister
Giordani

Ceasul este
ambalat
în cutie.

Cu calităţile distincte şi exclusiviste ale
ingredientului său cheie vetiver top,
acest parfum evocă spontaneitatea
specifică tinereţii, plin de prospeţime
şi de rafinament masculin. Se deschide
într-un mod neaşteptat, radiind farmec
personal şi, asemenea unui zâmbet
irezistibil, lăsând o impresie de neuitat.
75 ml

33654 109.90

59.99
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Găseşte parfumul care îţi pune în valoare personalitatea
PENTRU EL

Arome masculine,
proaspete, pentru zilele
şi serile de vară

LEMNOS FRUCTAT

LEMNOS AROMATIC

ORIENTAL LEMNOS FRUCTAT

nucşoară, pear, vanilie

grapefruit, esenţă din frunză de dafin,
cardamon

acorduri de piele, măr, tonka bean









LEMNOS AROMATIC

AROMATIC TONIC

note de lemn de oud, grapefruit,
lemn de gaiac

mentă, iris, acord de piele
Cuir Corroyé

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

 Apă de toaletă Men's
Collection Intense Oud
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75 ml

75 ml

34334 79.90

35651 104.90

49.99

FIECARE PARFUM CU

 Apă de toaletă Eclat Toujours

49.99

 Apă de toaletă
Signature

 Apă de toaletă
Flamboyant

 Apă de toaletă
Be the Legend

75 ml

75 ml

75 ml

36002 104.90

19639 104.90

30468 104.90

59.99
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PENTRU EL

ATITUDINE DE ÎNVINGĂTOR
Bărbatul care îţi stă alături va iubi acest
parfum şi forţa interioară pe care i-o inspiră.
Se va simţi puternic şi fermecător, gata
pentru înfăptuirea unor visuri
măreţe.
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Pentru
bărbatul
cu spirit de
învingător

ÎNCEARCĂ-MĂ!

NOTA UNICĂ

Atinge sticla
şi simte parfumul!

FRUNZĂ DE DAFIN
Simbolul victoriei, frunza de dafin conferă
o eleganţă plină de încredere în sine.
ORIENTAL FOUGERE

grapefruit, frunză de dafin, rădăcină de iris

 Apă de toaletă pentru el Possess

Combinaţia surprinzătoare a uleiului proaspăt de dafin
cu acordurile fructului încă necopt de grapefruit şi
miresmele irisului ameţitor captează spiritul neîmblânzit
al lui Spartacus. Pentru bărbatul al cărui destin este să
cucerească lumea! 75 ml

31825 129.90

74.99

 Deodorant spray antiperspirant

Possess Man

150 ml

32496 29.90

PARFUM + DEODORANT SPRAY
AMBALATE ÎN CUTIE

79.99
COD SET: 131427
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 eodorant
D
roll-on
revitalizant 48H
North for Men

50 ml

32013 19.90

 pumă de ras
S
North for Men
Sensitive 200 ml


 Săpun North For Men
Subzero 100 g

32016 29.90

35887 7.90
Protecţie
maximă 48 de
ore împotriva
mirosurilor
nedorite*

4.99

 remă cu efect
C
calmant North
for Men Sensitive

50 ml

32017 34.90


Hidratare
supremă.
Răcorire
supremă.

PENTRU EL



Reface şi
protejează
pielea

SCANEAZĂ PAGINA
ÎN ÎNTREGIME CU
APLICAŢIA ORIFLAME
ŞI AFLĂ CUM ÎŢI POŢI
MENŢINE PROSPEŢIMEA
ÎNTREAGA ZI



Tehnologia Arctic pro-defense
menţine aspectul proaspăt
şi hidratat al pielii chiar şi în
condiţiile solicitante de viaţă
din oraş. Mentolul proaspăt
asigură o senzaţie de răcorire
de lungă durată.

Hrăneşte
părul,
revigorează
corpul

Asigură
hidratare 24h*

Aceasta este gama de produse
dezvoltate ştiinţific cu electroliţi
puternici pentru a reţine
umiditatea în piele şi pentru
o hidratare ultra-intensă.

Protecţie 72 de
ore**
 pray parfumat
S
pentru corp
North for Men
Intense 100 ml
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 Deodorant spray
revitalizant 48H
North for Men 150 ml

50 ml

32012 29.90

35880 19.90

19.99

 Deodorant roll-on
North For Men Subzero

9.99

 pray parfumat
S
pentru corp
North for Men
Fresh 100 ml

34482 29.90

* Testare consumatori

* Testare clinică

34486 29.90

 Şampon & gel de
duş North For Men
Subzero 250 ml

35878 27.90

14.99
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PASUL 1: CURĂŢARE
Gelul de curăţare purificator &
exfoliant îndepărtează celulele
moarte, excesul de sebum şi
impurităţile de la suprafaţa
pielii şi o împrospătează.
 Gel de curăţare purificator
şi exfoliant NovAge Men 125 ml

33198 41.90
PASUL 2: ÎNGRIJIREA ZONEI
OCHILOR
Gelul tonifiant este special
dezvoltat pentru zona delicată
din jurul ochilor şi are la bază
tehnologii avansate pentru
reducerea semnelor de
oboseală.
 Gel tonifiant pentru zona de

 el de ras
G
NovAge Men

contur a ochilor NovAge Men

15 ml

200 ml

SCANEAZĂ PAGINA
ÎN ÎNTREGIME CU
AJUTORUL APLICAŢIEI
ORIFLAME PENTRU
A AFLA MAI MULTE
DESPRE RUTINA DE
ÎNGRIJIRE A PIELII

TOATE VÂRSTELE

Setul este ambalat
în cutie.
 et de îngrijire a pielii pentru bărbaţi
S
NovAge Men

Produse special dezvoltate pentru pielea bărbaţilor,
pentru combaterea semnelor de îmbătrânire şi
oboseală. Cu efect de energizare, împrospătare,
netezire şi întinerire. Folosite ca rutină zilnică de
îngrijire a pielii, au un efect anti-oboseală dovedit
clinic. Conţine: gel de curăţare, cremă de ochi, ser
şi loţiune pentru faţă. Se aplică în fiecare dimineaţă
şi seară. Conţine 4 produse la dimensiune
standard.

29446 343.59



Cumpără setul
Novage Men şi
primeşti portofelul

CADOU!
NOU!

199

EDIŢIE LIMITATĂ

PENTRU EL

Recomandat pentru

Portofel elegant cu
compartimente exterioare
pentru carduri!

33199 65.90

35864 44.90

27.99

PASUL 3: STIMULARE
& AMPLIFICARE
Având o concentraţie înaltă
de ingrediente active, serul
revitalizant are un efect
instantaneu de energizare,
hidratare şi calmare.




 Ser revitalizant şi hidratant

NovAge Men 50 ml

33200 129.90

 el calmant după ras
G
NovAge Men

100 ml

35865 39.90

24.99
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EFECT ANTI-OBOSEALĂ
DOVEDIT CLINIC!**

PASUL 4: HIDRATARE
& ÎNTINERIRE
Loţiunea gel combate toate
semnele de îmbătrânire a pielii,
asigurând acesteia hidratare
şi revitalizare pe tot parcursul
zilei.
 Loţiune gel anti-îmbătrânire
NovAge Men 50 ml

33201 95.90
**

Testare clinică.



 ortofel pentru carduri
P

Reînnoieşte-te cu un accesoriu esenţial, la începutul acestui
sezon. Acest portofel negru, cu model modern, cusut pe
margini este prevăzut cu 3 compartimente exterioare pentru
carduri şi 2 buzunare interioare. PU, căptuşeală din poliester.
L16.7xl10xH10cm.

37973 39.99
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Descarcă Aplicaţia Oriflame
pentru a te bucura de mai
multe beneficii!

Testează instantaneu produsele de machiaj
cu Aplicaţia Oriflame!

ESTE UŞOR SĂ FOLOSEŞTI APLICAŢIA
ORIFLAME:

Scanează paginile 108, 111 şi 126 folosind Aplicaţia Oriflame şi încearcă produsele
pentru machiajul buzelor şi ochilor cu efectele de pe Instagram şi Facebook!
Experimentează machiajul cu diferite nuanţe, captează-l în fotografii şi postează-le
folosind

Obţine Aplicaţia
Oriflame de pe:

#SignYourStyle
#GetOnColour
#BeTremendous
Asigură-te că ai instalate aplicaţiile Facebook şi Instagram pe telefon.

OFERTĂ EXCLUSIV
ONLINE
Îţi vom spune un secret…
Ţi-am pregătit produse foarte speciale...
Toate la preţuri irezistibile!

Caută simbolul de
scanare în catalog

VREI SĂ AFLI MAI MULTE?
SCANEAZĂ ACEASTĂ PAGINĂ
PENTRU A DESCOPERI
OFERTA EXCLUSIV ONLINE!

Poziţionează telefonul
deasupra paginii din
catalog şi scaneaz-o
în întregime, cuprinzând
şi cele patru colţuri ale
acesteia.
Fii Tremendous. Irezistibilă

Odată ce scannerul
identifică pagina,
te poţi bucura de
informaţiile
exclusiviste
din spatele ei!
90

ca o felină.

Feli
Cântăreaţă

Alina Eremia
Cântăreaţă
91

Savurează senzaţia de lux în fiecare zi şi
alege să îţi exprimi personalitatea într-un
mod unic: folosind puterea subliminală a
aromelor. Posibilităţile sunt nelimitate!

INGREDIENT CHEIE

FLORAL - MĂRGĂRITAR
floare de busuioc, lăcrămioare, mosc

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM

Floarea de busuioc înfloreste
pe tulpina plantei si are un miros
delicat, proaspăt, verde, asemenea
busuiocului. Această plantă este
originară din India şi este cultivată
de mii de ani. Fetele tinere puneau
frunzele de busuioc la ferestre pentru a
atrage atenţia tinerilor, iar în unele ţări
plantele de busuioc sunt oferite ca dar
de logodnă în semn de simbol al păcii
şi al iubirii eterne.

Parfumuri

EXPRIMAREA PERSONALITĂŢII

INGREDIENTE
RESPONSABILE

FORMULE
SIGURE

EXTRACTE
NATURALE
NATURAL
EXTRACTS

NU CONŢINE
ORGANISME
NON-GMO
MODIFICATE GENETIC

EXFOLIANŢI
NATURALI
NATURAL
EXFOLIANTS

STANDARDE
EUROPENE
STRICT EUROPEAN
STRICTE
STANDARDS

VERIFICARE
ECO-ETICĂ
ECO-ETHICAL

TESTĂRI
RIGUROASE DE
RIGOROUS
SIGURANŢĂ

SCREENING

SAFETY TESTING

 pă de toaletă My Little Garden
A

Acest parfum modern floral-muguet cu aroma
proaspătă şi sublimă a florii de busuioc îţi va oferi
liniştea şi seninătatea unui refugiu într-o grădină
privată. 50 ml

33241 89.90
ACUM CU NUMAI

39.99
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SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU AJUTORUL APLICAŢIEI ORIFLAME
& VEZI TOATE PRODUSELE DIN
ACEASTĂ CATEGORIE
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FLORAL FRUCTAT LEMNOS

Învăluie-te în armonia
notelor senzuale





PARFUMURI

Lasă-te vrăjită de magia
parfumurilor florale

ORIENTAL VANILAT FRUCTAT

coacăze albe, floare de nu-mă-uita,
lemn de cedru

ghimbir, floare de cacao, ciocolată

O CONCENTRAŢIE FOARTE RIDICATĂ
DE PARFUM

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

FLORAL FRUCTAT LEMNOS

FLORAL FRUCTAT LEMNOS

violetă albă, iris alb,
lemn de cedru

frezie, orhidee,
lemn de santal

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM



CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM


 Apă de toaletă
Lucia Bright Aura
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 Apă de toaletă
Eclat Amour

 Apă de toaletă
Divine

 Apă de parfum
Love Potion

22442 104.90

50 ml

50 ml

50 ml

33960 99.90

35649 104.90

11355 104.90

54.99

59.99

59.99

50 ml

64.99
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ANIVERSAR
ÎN OFERTĂ

• Definire luxoasă
• Alungeşte genele
cu până la 49%
• Cu microfibre ce extind
lungimea genelor
• Formulă rezistentă
• Nu se întinde
*Testare clinică versus gene fără mascara.

Apa de parfum Giordani
Gold Original străluceşte prin
notele sale efervescente de
mandarină. În centru, flori de
portocal se deschid, îmbrăţişate
de un buchet de flori albe.
O mireasmă delicată le
urmează cu note calde
de patchouli.

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi simte
parfumul!

FLORAL FLORI
ALBE LEMNOS
mandarină, floare de portocal, patchouli

O CONCENTRAŢIE FOARTE RIDICATĂ
DE PARFUM
32079 Black

MASCARA GIORDANI GOLD INCREDIBLE
LENGTH + APA DE PARFUM GIORDANI
GOLD ORIGINAL CU NUMAI

69.99

 ascara Giordani Gold
M
Incredible Length

Mascara cu efect de alungire, infuzată
cu microfibre, ce creează lungime
seducătoare, separare minunată a
genelor. 8 ml

49.90

 pă de parfum Giordani
A
Gold Original

50 ml

32150 109.90

64.99

SĂRBĂTORIM PRIN
CELE MAI BUNE
OFERTE

PARFUMURI

SET

Gene fermecător
de lungi,
perfect definite

ANI
VER
SA
RE

COD SET: 712426
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SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND
APLICAŢIA ORIFLAME PENTRU
A AFLA MAI MULTE DESPRE
PARFUMUL PREMIUM

INGREDIENTUL CHEIE

Tuberoză

PARFUMURI

Arta
seducţiei

Reconectează-te
cu natura






RESPECTĂM NATURA!
Extracţie sustenabilă cu
Tehnologia Sublime CO2
Această metodă de extracţie
foloseşte CO2 pentru a obţine
un extract mai pur, mai complex,
mai aproape de aroma
originală a ingredientului, fără
folosirea de solvenţi chimici.
Acest plus de molecule
perfecţionează aroma,
dezvăluindu-i noi faţete.
Rezultatul este un parfum
fascinant ce captează cele mai
frumoase momente din mijlocul
naturii.

 arfum Sublime
P
Nature Tonka
Bean

50 ml

Atemporală, de o seducţie
plină de magnetism, apa de
parfum Possess captează
senzualitatea provocatoare.
Împletit cu note irezistibile de
ylang ylang, acest parfum
sexy şi efervescent nu poate
trece neobsevat, întrucât
surprinde vraja hipnotică
a atracţiei.

33418 169.90


CHYPRE FLORAL FRUCTAT
 Parfum Sublime Nature
Tuberose
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 Apă de parfum Possess

 Deodorant spray pentru
corp Possess

 Cremă de corp
parfumată Possess

50 ml

50 ml

75 ml

250 ml

33415 169.90

30886 149.90

34337 29.90

31784 44.90

109.99

patchouli indonezian, ananas queen,
ylang ylang

79.99

14.99

22.99

99

Alege deodorantul care îţi completează
parfumul preferat!

Învăluită în arome luxoase!

Note floral
proaspăt fructate

PARFUMURI

Creme de corp bogate & hidratante, infuzate cu parfumurile tale preferate

Note floral fructat
lemnoase



Note oriental vanilat
fructate













Note oriental citric
lemnoase

FIECARE CU

14.99
100

 Deodorant
spray pentru corp
Giordani Gold
Original 75 ml

 Deodorant spray
pentru corp Love
Potion

 Deodorant spray
pentru corp Divine
Idol

 Deodorant spray
pentru corp Eclat
Femme Weekend

 Cremă de corp
parfumată Love
Potion

 Cremă de corp
parfumată Eclat
Femme Weekend

 Cremă de corp
parfumată Eclat
Femme

75 ml

75 ml

75 ml

250 ml

250 ml

250 ml

250 ml

31707 29.90

37770 29.90

32490 29.90

37771 29.90

31779 44.90

34088 44.90

31778 44.90

31777 44.90

 Cremă de corp

parfumată Divine

FIECARE CU

22.99
101

Lasă-ţi imaginaţia liberă

Invitaţie la
energie!

Îmbogăţite cu uleiuri esenţiale


Fie că ai nevoie de un
impuls de revigorare de
dimineaţă, de optimism sau
de relaxare, ai trei geluri
de duş Feel Good pentru
stări diferite!



PARFUMURI

Simte
parfumul
dulce pe
pielea ta!




NOU!

Feli
Cântăreaţă





FLORAL ORIENTAL PUDRAT
mandarină, miere, orhidee



 35992 Gel de duş

Feel Good Be Happy
CONCENTRAŢIE
SCĂZUTĂ DE PARFUM

 Apă de toaletă Joyce

Turquoise

50 ml

ORIENTAL FLORAL
pară, acord de floare de lotus, mosc

37767 69.90
102

39.99

CONCENTRAŢIE
RIDICATĂ DE PARFUM

200 ml 21.90  35994

Love Potion So Tempting

Gel de duş Feel Good
Chill Out 200 ml 21.90
 35991 Gel de duş
Wake Up Feel Good
200 ml 21.90

 Gel-spumă
de duş Be Happy
Feel Good

FIECARE CU

150 ml

50 ml

33958 44.90

41657 39.90

37213 69.90

 Apă de toaletă lejeră

75 ml

27.99

11.99

Spumă de duş
2-în-1

24.99

CITRIC - FLORAL - MENTĂ
yuzu, frunze de mentă, mosc

CONCENTRAŢIE
RIDICATĂ DE PARFUM

 Apă de toaletă
Wake Up
Feel Good

34.99

8”?><text>Shower gel</text>
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NOU!

NOU!

ACCESORII

EDIŢIE LIMITATĂ

EDIŢIE LIMITATĂ



MEREU ÎN TREND!

BIJUTERII
ÎN FORMĂ
DE SCOICI

Bijuteriile captivante
în formă de scoici continuă
să ocupe feedurile de
Instagram şi coloanele
editorilor în revistele de
fashion. Este timpul să
străluceşti cu piesele
de vară inspirate
din adâncul mării!
Poartă colierele
împreună sau
separat!






Lookuri
2-în-1: Poartă

SCANEAZĂ PAGINA
ÎN ÎNTREGIME CU
AJUTORUL APLICAŢIEI
ORIFLAME PENTRU A
VEDEA LOOKUL

cerceii cu sau fără
pandantivele mari

Două
compartimente
spaţioase şi o
oglindă.


 Colier Breeze Cut Out

 Cercei Breeze Shell

Două coliere cu pandantive în formă de scoici care
îţi vor trezi sentimente de nostalgie după zilele
de vară de altădată. Pot fi purtate împreună sau
separat, pentru un farmec sezonier aparte. Metal,
răşină, nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa.
Lănţişoare 41+ext.6cm + 50cm; scoici 2.6x1.4 +
2.5x1.5cm.

Îţi aminteşti când explorai plaja
pentru a găsi scoici? Cu această
colecţie îţi aducem plaja până
la tine şi, odată cu ea,
sentimente nostalgice. Cerceii
în formă de scoică vor conferi
ţinutelor de vară un aer de
eleganţă relaxată. Metal,
răşină, nichel în cantităţi care
nu afectează siguranţa. Total
L6.9cm; scoică 2.5x1.5cm.

43533

43532

 Set coliere Breeze Shell

104

49.99

Caseta din catifea
neagră cu interior roz
îţi oferă un moment de
extravaganţă şi totodată
îţi păstrează bijuteriile în
ordine.

29.99

Metal, sticlă, nichel în cantităţi care
nu afectează siguranţa. Lănţişor 81+
extensie6.5cm; diametru pandantive
1.6cm.

43531

49.99

 Casetă bijuterii To You

Metal, sticlă, nichel în cantităţi care
nu afectează siguranţa. L6.8cm;
diametru floare 3.5 + 1.6cm.

Caseta din catifea neagră cu interior roz îţi oferă un moment
de extravaganţă şi totodată îţi păstrează bijuteriile în ordine.
Dimensiune perfectă pentru călătorii scurte în care să arăţi
minunat. Prevăzută cu două compartimente spaţioase şi
o oglindă. Catifea din poliester, hârtie certificată FSC;
12x12x6cm.

43530

32487 89.99

 Cercei Breeze Cut Out

39.99

49.99
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EDIŢIE LIMITATĂ



Cu motive
tropicale,
abstracte…
& o zebră!

Model tăiat cu laser,
de culoare corai

ACCESORII

Prinde valul noului sezon!

NOU!




Poartă eşarfa pe
post de pareo sau
rochie de vară



NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

 Geantă Breeze Quilted

106

 Eşarfă Breeze Zebra

Geantă elegantă cu model matlasat de culoare neagră
şi o curea ajustabilă accesorizată cu lanţ auriu. Suficient
de încăpătoare pentru toate obiectele importante, cu
căptuşeală neagră. Poate fi purtată cross-body sau pe
umăr. PU, căptuşeală din poliester, metal. L22 x l6 x
H14cm.

Geantă clasică, foarte încăpătoare, închisă cu fermoar, cu model decupat cu laser pe partea
din faţă, de culoare corai. Un accesoriu încântător ce va aduce un plus de prospeţime ţinutelor
tale de vară. Interior negru. PU, L35.5xl13xH33cm; înălţime mâner 26cm.

Eşarfă lucioasă, mătăsoasă la atingere, cu o combinaţie
de motive tropicale şi o zebră - pentru zilele şi serile de
vară! Poate fi purtată cu uşurinţă pe post de rochie lejeră
de vară, bentiţă de păr sau pareo la piscină. Minimum
40% poliester reciclat REPREVE. 130x130cm.

43564

43563

43573

119.99

 Geantă Breeze Coral

129.99

59.99
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NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

Colorează-ţi lookul cu rujul rezistent, ultra-cremos
şi lucios, cu nuanţe inspirate de apusul de soare
din Miami.

Foloseşte Ghidul nostru de nuanţe Ultimate pentru a identifica
subtonul pielii tale şi cele mai potrivite nuanţe de ruj!


PIELE CU SUBTON NEUTRU
Dacă venele de la încheietura
mâinii au culoarea verdealbăstrui, aceste nuanţe de ruj
ţi se potrivesc cel mai bine.

35166 Pink Flair

35188 Trendy Cocoa



Testează virtual nuanţele
rujului The ONE Colour
Stylist Ultimate şi găseşte-ţi
lookul semnătură cu ajutorul
Aplicaţiei Oriflame*

baton sculptat
pentru buze perfect
definite!

35171 Rose Chic

35179 Coral Ideal

35181 Sunset Show

35174 Cranberry Blush

35189 Taupe Intensity

35187 Mocha Cream

35169 Nude Mauve

35182 Fatal Red

35185 Berry Bliss

35170 Clover Dream

35176 Pink Lady

37485 Caramel Brown

37483 Urban Mauve

PIELE CU
SUBTON RECE
Alege aceste
nuanţe de ruj
dacă venele de
la încheietură
au culoarea
albastru sau
violet.

Alina Eremia
Cântăreaţă
37482 Apricot Peach

www.facebook.com/oriflamero
37481 Bare Nude

35175 Plum Elegance

35178 Flashy Coral

PIELE CU SUBTON CALD
Dacă venele de la încheietura
mâinii au culoarea verde închis
sau măsliniu, nuanţele calde ţi
se potrivesc cel mai bine.

FIECARE CU
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FORMULE
SIGURE

EXTRACTE
NATURALE
NATURAL
EXTRACTS

NU CONŢINE
NON-GMO
ORGANISME
MODIFICATE GENETIC

EXFOLIANŢI
NATURALI
NATURAL
EXFOLIANTS

STANDARDE
EUROPENE
STRICT EUROPEAN
STRICTE
STANDARDS

VERIFICARE
ECO-ETICĂ
ECO-ETHICAL

TESTĂRI
RIGUROASE DE
RIGOROUS
SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

SCREENING

*Este necesar să ai instalat Facebook pe telefonul
tău mobil. Scanează în întregime pagina
catalogului cu ajutorul aplicaţiei Oriflame şi vei fi
redirecţionată către Facebook unde poţi testa pe
loc toate nuanţele rujului.

19.99

INGREDIENTE
RESPONSABILE

37484 Bliss Pink
35190 So Blackberry

SCANEAZĂ PAGINA
ÎN ÎNTREGIME CU
APLICAŢIA ORIFLAME
ŞI AFLĂ MAI MULTE

Pentru a-ţi sărbători frumuseţea unică, îţi
oferim o mulţime de căi de exprimare a
personalităţii. Iar pentru a face această
experienţă şi mai simplă, produsele
noastre ţin pasul cu trendurile, se
adaptează fiecărui stil şi buget.
Totul pentru ca tu să îţi pui în valoare
frumuseţea autentică!

35173 Uptown Rose

35191 Purple Glamour

35167 Melted Caramel 35186 Irresistible Copper

35177 Raspberry Rave 35168 Rosewood Charm

 Ruj The ONE Colour Stylist
Ultimate Lustruous

 Ruj cremos 5-in-1 The ONE
Colour Stylist Ultimate

39.90

39.90

4g

Machiaj

EXPRIMAREA PERSONALITĂŢII

4g

35172 Pink Attitude

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU AJUTORUL APLICAŢIEI ORIFLAME
& VEZI TOATE PRODUSELE DIN
ACEASTĂ CATEGORIE

35184 Red Haute Couture
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NOU!
MASCARA
TREMENDOUS

REZISTENT LA APĂ*

Gene lungi, arcuite şi
perfect separate
– INDIFERENT DE
VREME!

MACHIAJ

Proiectată pentru a defini,
arcui şi alungi genele, cu un
vârf gros pentru construirea
volumului.

35727 Black



Formă curbată
pentru volum

33004
Black



 Mascara 5-în-1
rezistentă la apă
The ONE WonderLash

8 ml

34.90

17.99
SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU APLICAŢIA
ORIFLAME ŞI AFLĂ MAI MULTE

Peria Wonder, creată
exclusiv pentru Oriflame
cu Tehnologia PATENTATĂ
DUAL CORE, pentru
supradimensionarea
genelor

 Mascara 5-în-1
The ONE
WonderLash XXL

8 ml

34107 34.90

17.99
110

*Testare consumatori

34107
Black



învăluie genele, pentru a le
conferi un volum extrem şi
alungire impresionantă.*

Feli
Cântăreaţă

GENE MAI MARI & MAI ÎNDRĂZNEŢE,
PENTRU O PRIVIRE DE FELINĂ

• Fibrele în formă de inimă

• O finisare negru intens
Înainte

ce îţi încadrează privirea,
accentuând-o*

* Testare consumatori

Fii Tremendous. Irezistibilă

 Mascara THE ONE
Tremendous Fierce

10 ml

ca o felină.

34.90

După

17.99
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ore*

BAZĂ PERFECTĂ

EFECT SMOKEY

DEFINIRE

36550
Forest
Green

15

36553 Skyline Blue

36548
Hickory
Brown

Fardul
de pleoape
rezistă până la

1. A
 şază şablonul ales
deasupra sprâncenei,
verificând plasarea exactă
a acestuia înainte de
aplicarea produsului de
machiaj, pentru a obţine un
rezultat simetric.

36549
Soft
Mahogany

MAT

MOD DE FOLOSIRE:

2. Aplică produsul
de machiaj pentru
sprâncene, colorând
şi adăugând textură
oriunde firele sunt
mai rare.



36551
Urban
Grey



MACHIAJ

36547
Pitch
Black

Modelează-ţi sprâncenele
cu o precizie de invidiat



PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

 Pensetă Precision

112

Modelează-ţi sprâncenele în forma
optimă, pentru a-ţi pune în valoare
frumuseţea ochilor. Penseta noastră
cu vârfuri perfect aliniate apucă cu
precizie firele nedorite şi rebele.
Design subţire, curbat, în tonuri
argintii. Oţel inoxidabil. Dimensiuni:
L9 x l0.8cm.

Alege unul dintre cele patru modele de şablon şi
foloseşte-l pentru definirea sprâncenelor. Şabloanele
se spală după utilizare. Ambalate într-un etui care
încape perfect în orice portfard. Şablon: 9.2 x 2.5cm,
Material: EVA. Etui 11 x 5.4cm, Material: EVA

42292 17.90

38281 16.99

9.99

 Şablon pentru sprâncene Precision

9.99

32291
Black

34774
Charcoal
Grey

32292
Brown

34775
Pure
Espresso

32293
Grey

32294
Nude

de pleoape The ONE

10 ml

34445 27.90

14.99

36552
Cobalt
Grey

 Creion dermatograf
retractabil pentru ochi
The ONE High Impact

Versatilul creion contur kajal pentru ochi
conferă privirii efecte uimitoare. Conţine
pigmenţi ultra-puri, pentru intensitate
incredibilă a culorii. Vârf conic pentru
aplicare uşoară. 2.5 g

Creion kohl, cu pigmenţi de
intensitate mare şi textură moale,
pentru obţinerea unor linii precise
sau a unui look smokey. 1.3 g

Găseşte-ţi stilul perfect cu acest
creion de ochi rezistent cu aplicare
super-uşoară: nu necesită ascuţire,
are o textură ultra-cremoasă, nu se
şterge, nu se întinde şi este rezistent
la apă. Alege şi combină nuanţele şi
texturile mate şi strălucitoare
pentru a-ţi găsi lookul astăzi, mâine
şi în orice altă zi! 0.3 g

29.90

27.90

27.90

 Creion contur pentru ochi
The ONE Kajal

 Bază pentru fard

36553
Skyline
Blue

34773
Jet
Black

36554
Vivid
Bronze

!



Această bază creează
pe pleoapă o suprafaţă
perfectă pentru aplicarea
ulterioară a fardurilor şi
prelungeşte efectul obţinut
cu ajutorul acestora.
Conţine glicerină şi
vitamina E, se usucă cu
o finisare uniformă, mată,
netedă şi extrem de discretă.

METALIZAT



*Testare consumatori, folosind Fardul de pleoape The ONE Make-up Pro 33673



17.99

 Creion dermatograf
pentru ochi The ONE Kohl

17.99

16.99
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FOND DE TEN

Baza de machiaj estompează
aspectul porilor pentru a crea
o suprafaţă impecabilă. Poate
fi folosită şi singură pentru a
înfrumuseţa tenul.

Alege crema A-Z dacă îţi doreşti o
acoperire discretă sau fondul de ten
dacă îţi doreşti o acoperire medie.

FOLOSEŞTE BAZA DE MACHIAJ
PENTRU A ÎNFRUMUSEŢA
ASPECTUL TENULUI

1

2

UNIFORMIZEAZĂ NUANŢA PIELII
ŞI AMPLIFICĂ HIDRATAREA PIELII

2

CORECTOR

ILUMINATOR

Două creme corectoare cu
acoperire completă şi o pudră
de finisare, pentru o piele fără
imperfecţiuni.

Illuminatorul îţi permite să
accentuezi zone ale feţei
pe care lumina cade natural,
pentru a obţine strălucirea
superbă specifică verii.

OCHI

!

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

1 2 3




34540
Fair



FAŢĂ

UITĂ DE COŞURI
ŞI IMPERFECŢIUNI

ACCENTUEAZĂ-ŢI CELE
MAI FRUMOASE TRĂSĂTURI


33155
Porcelain



34541
Ivory

32

33156
Fair Nude

59

3

M

ed

iu

m

SPF

 Cremă hidratantă corectoare A-Z

The ONE

Bază de machiaj ce pune în valoare frumuseţea tenului.
Uniformizează nuanţa pielii, asigură rezistenţa îndelungată
a fondului de ten şi estompează aspectul porilor dilataţi*.
Cu tehnologia HaloLight™, pentru un ten cu strălucire
delicată. 30 ml

Fond de ten ultra-lejer, cu un grad mediu de
acoperire, pentru o piele cu aspect luminos şi
o senzaţie de hidratare până la 8 ore*. Formulă
cu Tehnologia Gel, infuzată cu apă glaciară
naturală activă şi FPS 20. Rezistent la
umiditate* 30 ml

Trusa compactă estompează şi ascunde imperfecţiunile
cu două creme corectoare, cu grad ridicat de acoperire,
şi o pudră de fixare pentru un aspect impecabil al feţei.
Formulă îmbogăţită cu ulei din plante ce hrăneşte pielea
şi calmează zonele cu imperfecţiuni. 6 g

31585 29.90

39.90

54.90

39.90

 Bază de machiaj The ONE IlluSkin
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 Fond de ten FPS 20 The ONE
Aquaboost

Crema hidratantă corectoare A-Z este o soluţie
multifuncţională complexă pentru înfrumuseţare
rapidă, de zi cu zi. Încorporează cele mai importante
proprietăţi ale unui fond de ten şi ale unui produs
de îngrijire a pielii, oferind peste 10 beneficii,
inclusiv hidratare şi protecţie împotriva poluării.
Doar un pas până la un ten cu aspect mai sănătos,
destins şi fericit. FPS 30. 30 ml

14.99

21.99

27.99

 Trusă corectoare The ONE

24.99

igh
2L
59

20

t

33159
Natural
Beige

32

34543
Beige

33157
Nude Pink

* Testare consumatori, eşantion format
din 65 femei

* Testare consumatori

34542
Natural

POMEŢI

MACHIAJ

BAZĂ DE MACHIAJ

Corector 1
Neutralizează
cearcănele
Subton roşu
Corector 2
Estompează
imperfecţiunile
Subton galben
Pudra compactă
Fixează corectorul

4

 Iluminator cremă The ONE

Evidenţiază-ţi trăsăturile printr-un joc
de lumini. Pentru un efect complet de
prospeţime se aplică pe întreaga faţă,
iar pentru accentuarea unor trăsături
cheie se aplică pe pomeţi, pleoape
şi decolteu. 30 ml

33416 39.90

22.99
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 Pilă de unghii Nail It

Material: oţel inoxidabil. Dimensiuni:
9 x 4.5 x 0.5cm

Material: acril. Dimensiuni:
13.7 x 1.2 cm

42287 26.90

42288 14.90

16.99

35564
Night Orchid

35567
Watermelon
Punch

9.99

ose
eR
cak

35565
Fuchsia Allure

up

35558
Lavender
Cream

6C

35563
Boysenberry
Touch

56

35556
Rosy Nude

35

Fabricată
din acril rezistent
pentru modelare
şi netezire
zilnică.

35555
Sweet Milk

!
PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

LUCIOASE



 Cleşte cuticule Nail It

Protejează şi întăreşte unghiile
pentru o mai bună rezistenţă



Soluţia 4-în-1 pentru unghii:
protejează, întăreşte, creşte
rezistenţa şi corectează
denivelările, pentru unghii mai
sănătoase, mai netede şi mai
rezistente în doar 3 zile*.
Îmbogăţită cu fier, calciu
şi vitamina E pentru hrănire
completă a unghiilor.

UNGHII MAI REZISTENTE ÎN 3 ZILE*

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU AJUTORUL
APLICAŢIEI ORIFLAME
PENTRU A AFLA MAI MULTE
DESPRE ÎNGRIJIREA
UNGHIILOR

35566
Cupcake
Rose

UNGHIILE CAPĂTĂ UN ASPECT MAI
SĂNĂTOS ŞI SUNT MAI NETEDE LA
ATINGERE*
FORMULĂ CU USCARE RAPIDĂ ŞI
FINISARE UNIFORMĂ, FĂRĂ URME*
REDUCE EXFOLIEREA ŞI CRĂPAREA
UNGHIILOR*


35569
London Red

MACHIAJ

Mânerele late şi
curbate asigură o
manevrare uşoară,
pentru scurtare
precisă.

35568
Gorgeous Scarlet

*Testare consumatori

USTENSILE TRUSĂ

Unghieră



Ustensilă pentru
cuticule

35571
Brick Red

35570
Ruby Rouge

35572
Very Ebony

35573
Smokey Taupe

35560
Turquoise Bliss

35557
Clover Love



Forfecuţă
Pilă din glaspapir
pentru unghii
Pilă din oţel
pentru unghii
 Trusă manichiură Nail It

Materiale: oţel inoxidabil, oţel carbon,
glaspapir, PS. Dimensiuni: 12 x 10 x 1.5 cm

STRĂLUCITOARE

35559
Crystal Water

35562
Blue Decadence

42290 34.90
116

22.99

 Bază
protectoare pentru
unghii The ONE

8 ml

 Ojă The ONE Gloss

N' Wear

8 ml

29.90

35561
Mystic Aqua

35574
Rose Diamond

19.99

31030 26.90
ACUM CU NUMAI

12.99
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Machiaj de lux

31803
Light
Rose

31804
Light
Ivory

31805
Rose
Beige

31806
Natural
Beige

Create pentru strălucire
MACHIAJ

31802
Porcelain

 ond de ten rezistent FPS 15
F
Giordani Gold Mineral 30 ml

69.90

• Estompează 8 semne
de îmbătrânire*


32047
Porcelain

• Reduce, previne şi ascunde
imperfecţiunile pielii*
EDIŢIE
LIMITATĂ

• Complex de corectare
a culorii, pentru o finisare
naturală, uniformă.
* Testare consumatori

32048
Light
Rose

32049
Light
Ivory

32050
Rose
Beige

32051
Natural
Beige

Cu complex de întinerire - Youth
Essence, ce conferă pielii un
aspect mai plin, mai tânăr.

Aceste perle finisate manual
sunt îmbogăţite cu minerale
iridescente, create pentru
o luminozitate de durată.

 ond de ten anti-îmbătrânire
F
Giordani Gold 30 ml

69.90



Minerale Soft-Touch
recunoscute pentru textura
catifelată şi efectul iridescent.
Create pentru cea mai fină
şi netedă aplicare.


31808
Light

31809
Natural

 udră compactă
P
Giordani Gold
<?xml
g
Mineral 9version=”1.0”

35116
Warm Beige

34545
Sublime Radiance

32921
Light
Ivory

32922
Natural
Beige

e Ra

Amber

lim

Porcelain

35115
Cool Porcelain

MasterCreation

118

8g

52.90

35587 69.90

32.99

39.99

54

34

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU AJUTORUL
APLICAŢIEI ORIFLAME PENTRU
A AFLA MAI MULTE DESPRE
PUDRA PERLE

74.90

35213
Light
Porcelain
Cool

 Bază pentru machiaj
Giordani Gold
MasterCreation

10 ml

34546
Luminous Peach

 ond de ten lichid FPS 12
F
Giordani Gold Silk 30 ml

Tehnologia Crystal Cream creează
o bază incredibil de netedă pe care
să aplici fondul de ten pentru a obţine
o piele fină, matifiată.

 Corector Giordani Gold

5S

ub

Vanilla

di ance

79.90
encoding=”UTF-8”
standalone=”yes”?>
<text><superscript>&#x2206;</superscript>Bazat pe
32919
32920
32923
ingrediente</text>

35214
Pastel
Ivory
Warm

35215
Soft
Beige
Cool

35216
Gold
Sand
Warm

35217
Mild
Cinnamon
Warm

 ond de ten FPS 7 Giordani Gold
F
Metamorphosis 30 ml

79.90

34548
Matte Bronze

 Pensulă kabuki Giordani Gold

Pensulă uimitor de fină creată pentru a asigura o finisare desăvârşită.
Cu aproximativ 70,000 de fibre mătăsoase ce atrag şi apoi distribuie
pe piele cantitatea perfectă de produs. Textura ultra-fină a perilor va
asigura un rezultat pe măsură. Aluminiu, nailon. Dimensiuni: 6.5 x 2.7 cm.

38956 34.99

24.99

 Perle bronzante
Giordani Gold 25 g

74.90

39.99
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BUZE

40662
Brown
Topaz

• Nu se întinde
– 88% sunt de acord.*

40657
Pearl
Nude

40658
Rose
Quartz

40660
Fire
Opal

40661
Lustrous
Amber

40663
Royal
Ruby

40664
Purple
Sapphire

 ază pentru mascara cu
B
efect de volum Giordani
Gold

8 ml



31401 Black

33656 49.90

 uj Giordani Gold Jewel
R

36217
Matte Black

Machiajul modelului: Tuş lichid pentru
pleoape Giordani Gold 36217 Matte Black,
Tuş lichid pentru pleoape Giordani Gold 36218
Shimmering Copper.

C U LOA R E
INTENSĂ CU O
CO N C E N T R AŢ I E
Î N A LTĂ D E
PIGMENŢI

4g
 ensetă
P
Giordani Gold



57.90

Material: oţel inoxidabil.
Dimensiuni: 9.5 x 1 x
1.48 cm.

36218
Shimmering
Copper

Machiajul modelului: Ruj lichid cu finisare
mată Giordani Gold Iconic Elixir FPS 15
33805 True Red.

37457 21.99



* Testare consumatori

Două oglinzi:
obişnuită
şi cu lupă
 Oglindă
Giordani Gold

120

 Creion
dermatograf
pentru ochi
Giordani Gold

1.8 g

3.2 ml

28292 21.90

39.90

44.90

21.99

38847
Snow Blue
- Frozen Eyes

38846
Vibrant Ginger
- Intense Eyes

38849
Purple Cream
- Smokey Eyes

38848
Golden Brown
- Noble Eyes

 Tuş lichid pentru
pleoape Giordani Gold

Diametru: 6.7 cm.

14.99

38845
Delicate Pink
- Rose Eyes

29.99

 ard de pleoape duo
F
Giordani Gold

33386
Noble
Nude

33387
Delicate
Pink

33388
Rose
Petal

33389
Luscious
Coral

33390
Elegant
Fuchsia

33391
Regal
Amber

33392
Red
Romance

33393
Graceful
Mauve

33394
Currant
Red

33395
Rich
Burgundy

F I N I S A R E M ATĂ
LUXOASĂ P EN T RU B UZ E

33800 Praline Nude

33804 Scarlet Orange

33801 Coral Hibiscus

33805 True Red

33802 Poppy Pink

33806 Ruby Red

 uj FPS 20 Giordani
R
Gold MasterCreation

2.4 g

4g

69.90

57.90

33803 Cerise Pink

33807 Elegant Burgundy

TEXTURĂ
CREMOASĂ ,
SU BTI L
CO LO R ATĂ


Aplicator
fin pentru
o utilizare
uşoară şi
precisă


41765
Exquisite
Rouge

MACHIAJ

40659
Red
Garnet

A P L I C Ă M ACH I A J U L
D E LUX L A C A R E
VISEZI!

32414 Pink

• Asigură culoare bogată
şi definire dramatică
dintr-o singură mişcare
– 95% sunt de acord.*

33801 Coral Hibiscus

OCHI

• Rezistă până la 10 ore*

Tehnologia Polymer
rezistentă la apă
asigură o aplicare
uşoară şi o aderenţă
excelentă pe piele,
pentru un rezultat de
lungă durată.

 Ruj lichid cu finisare mată
Giordani Gold Iconic Elixir
FPS 15 3.5 ml

 Balsam de buze
cu efect de întinerire
Giordani Gold 10 ml

57.90

39.90

34.99

24.99
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Un must-have în geanta ta de vacanţă!

PENTRU FOND DE TEN

Aplicare, acoperire & conturare - toate într-unul singur!

MACHIAJ

PENTRU CONTURARE

PERIE & PIEPTENE PENTRU GENE ŞI
SPRÂNCENE



PENTRU SPRÂNCENE

Efectuează o curăţare
temeinică a periilor de
machiaj cel puţin o dată
pe săptămână. Astfel
vei scăpa de orice
murdărie, sebum
şi bacterii care pot
provoca erupţii ale
acneei pe piele.

PENTRU O FINISARE PERFECTĂ

TRUC!

MOD DE APLICARE:



VÂRF
- pentru imperfecţiuni
şi locuri greu accesibile


 Instrument pentru curăţarea

pensulelor de machiaj

Dimensiuni: 7.3 x 5.4 x 3 cm.

29580 21.99





12.99

Aplică! Foloseşte partea
rotunjită pentru a omogeniza
produsele şi a obţine un rezultat
perfect.

PARTEA ROTUNJITĂ
- pentru acoperire
completă






Acoperă! Foloseşte vârful
pentru a acoperi coşurile şi
pentru a omogeniza produsele
în zonele mai greu accesibile
ale feţei.

PARTE PLATĂ
- pentru o conturare
uşoară
 Bureţel pentru machiaj
Precision

FIECARE PENSULĂ CU NUMAI
 Geantă pentru cosmetice The ONE

Geanta pentru cosmetice din poliester negru
este tot ceea ce ai nevoie pentru a-ţi păstra
în ordine produsele cosmetice preferate.
Prevăzută cu închidere cu fermoar, suporturi
elastice pentru perii şi buzunar deschis. 19 x
13 x 13 cm.

29250 57.90
122

39.99

14.99

AMBALAJ SIGILAT LA CALD
Fiecare pensulă este livrată în ambalaj
individual, igienic, care îţi oferă garanţia
că îţi vei primi mereu pensulele în stare
perfectă, gata de utilizare.

 29596 Pensulă evantai pentru pudră Precision Lungime: 17.1 cm. Diametru: 0.9 cm. 29.99  29593 Pensulă
oblică pentru sprâncene Precision Lungime: 15.3 cm. Diametru: 0.7 cm. 21.99  29592 Perie pentru gene şi
sprâncene Precision Lungime: 13 cm. Diametru: 0.7 cm. 21.99  29723 Pensulă pentru conturare Precision
Lungime: 16.8 cm. Diametru: 1.3 cm. 39.99  29674 Pensulă pentru aplicarea fondului de ten Precision
Lungime: 16.5 cm. Diametru: 1.3 cm. 39.99

Conturează şi iluminează!
Foloseşte partea plată pentru
conturare şi iluminare, pentru
o finisare impecabilă

Bureţel din spumă cu o parte rotunjită
pentru aplicare completă, un vârf ascuţit
pentru imperfecţiuni şi o parte plată
pentru conturare. Foloseşte-l umed
sau uscat. Ambalat în cutie, cu instrucţiuni
de utilizare incluse. Material: spumă
PU. Dimensiuni: 4 x 6.5 cm.

Buretele umezit
absoarbe
cantitatea minimă
de produs,
asigurând o
acoperire lejeră.
Pentru o
acoperire mai
bună, foloseşte
buretele uscat.

Ambalat într-o
cutie elegantă
cu instrucţiuni de
utiizare incluse.

29924 26.90

14.99
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• GENE NEGRE ŞI LUNGI
DATORITĂ FORMULEI
CU CEARĂ CU EFECT
DE ALUNGIRE.



• PRO-VITAMINA B5
HIDRATEAZĂ
ŞI ÎNGRIJEŞTE

Testează mascara OnColour
Length Up şi descoperă alungirea
multi-efect prin aplicaţia Oriflame!*

124

MASCARA CU EFECTE
MULTIPLE? EXACT CE ÎŢI
TREBUIE PENTRU MACHIAJUL
DE ZI ÎN ACEASTĂ VARĂ!

SCANEAZĂ PAGINA
ÎN ÎNTREGIME CU AJUTORUL
APLICAŢIEI ORIFLAME
& AFLĂ MAI MULTE

*Este necesar să ai instalat
Facebook pe telefonul tău
mobil. Scanează în întregime
pagina catalogului folosind
aplicaţia Oriflame şi vei fi
redirecţionată către Facebook unde
poţi testa pe loc toate nuanţele
produsului.
www.facebook.com/oriflamero

MACHIAJ

Machiajul modelului: Mascara
Oncolour Length Up 34750 Black.

• PERIE UNICĂ
CU PERI SPECIALI
CARE AJUNG LA FIECARE
GEANĂ, DE LA RĂDĂCINĂ
PÂNĂ LA VÂRF, PENTRU
O SEPARARE PERFECTĂ

 Mascara Oncolour Length Up

34750 Black

Descoperă mascara cu efect de alungire şi beneficii
multiple! Infuzată cu vitamina E şi pro-vitamina B5 ,
cu proprietăţi protectoare antioxidante, această
mascara alungeşte, defineşte şi curbează genele.
Peria unică Length Up este proiectată pentru a
ajunge la fiecare geană, de la rădăcină până la vârf,
asigurând separarea acestora. Perfecţiune a genelor
obţinută atât de uşor! 8 ml

27.90

9.99
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38815
Smokey Nude

6 nuanţe
semi-sidefate
pentru ochi
2 farduri pudră
în nuanţe mate
pentru sprâncene
 Trusă farduri de ochi
şi sprâncene OnColour

126

SCANEAZĂ PAGINA
ÎN ÎNTREGIME CU AJUTORUL
APLICAŢIEI ORIFLAME
& AFLĂ MAI MULTE
*Este necesar să ai instalat
Facebook pe telefonul tău
mobil. Scanează în
întregime pagina catalogului
folosind aplicaţia Oriflame şi vei fi
redirecţionată către Facebook unde
poţi testa pe loc toate nuanţele
produsului.
www.facebook.com/oriflamero

 Creion mono pentru ochi
OnColour

1.12 g

52.90

21.90

9.99



OCHI FERMECĂTORI.
BUZE VIBRANTE.
UN SINGUR CREION.

MACHIAJ

38788 Berry & Grey

www.facebook.com/oriflamero

wn
0 B ro

Testează virtual creionul mono
de ochi OnColour şi află ce
culoare îţi se potriveşte cel mai
bine prin Aplicaţia Oriflame*

4.24 g

24.99

NEW

Lorem ipsum
dolor samet!

Machiajul modelului: Creion duo pentru ochi & buze
OnColour 38788 Berry & Grey.

• PIGMENŢI BOGAŢI:
PENTRU O CULOARE
CE REZISTĂ.


36149 Black

• UŞOR DE FOLOSIT:
8 NUANŢE
COMPLEMENTARE.

• CREEAZĂ LINII
PRECISE SAU
LOOKURI SMOKEY
• CULOARE PLINĂ,
SE SIMTE PLĂCUT
PE PIELE

• PALETĂ COMPACTĂ
PENTRU OCHI
ŞI SPRÂNCENE.

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

3615

PALETA TA
DE CULORI
DE VACANŢĂ!



• CULORI CLASICE
CARE ÎŢI DEFINESC ŞI
ÎŢI PUN ÎN VALOARE
FRUMUSEŢEA
OCHILOR

• CREION
MULTIFUNCŢIONAL
PENTRU OCHI
ŞI BUZE

5 COMBINAŢII DIFERITE DE NUANŢE PENTRU OCHI ŞI BUZE!

• ACOPERIRE MATĂ ÎN
NUANŢE VIBRANTE
• ÎNGREDIENTE
CE ÎNGRIJESC ŞI
HRĂNESC PIELEA

38784
Nude & Chocolate

38785
Pink & Deep Blue

CUM APLICI CREIONUL DE OCHI

38786
Red & Jet Black

Începe de la colţul interior al
ochiului şi trasează linia spre
exterior.
Defineşte forma ochilor cu o linie
simplă sau întinde culoarea
pentru a crea un efect de umbră.

38787
Apricot Coral & Purple

38788
Berry & Grey

CUM APLICI CREIONUL DE BUZE

Se aplică din colţul eterior
al buzelor spre centru.
Defineşte forma buzelor şi umple
conturul cu o culoare mată.

 Creion duo pentru ochi &
buze OnColour

Creion dublu de ochi & buze pentru
obţinerea unor lookuri complete, rapid
şi de oriunde te-ai afla. Culori vibrante
cu finisare mată. 1.5 g

27.90

12.99
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NOU!

39297 Pur ple D a ze
a u ve

1. TEHNOLOGIA COLOUR
COVERAGE

39295 G olde

2. F ORMULĂ CU USCARE
RAPIDĂ

n Pe

3. PENSULĂ LATĂ OC

ac h

Machiajul modelului: Ojă OnColour 39295 Golden Peach,
Ruj OnColour Shimmer 40733 Twinkle Red.

39296 S ilver y M



40733 Twinkle Red

ZI SAU NOAPTE,
UNGHIILE TALE
STRĂLUCESC!



PE SOARE
SAU PE
PLOAIE,
ACEST RUJ
ESTE DIVIN!

MACHIAJ

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

1. F INISARE CU
STRĂLUCIRE PERLATĂ
ŞI EFECT DE VOLUM
2. C
 ULORI BOGATE
ŞI VIBRANTE, CU
ACOPERIRE RIDICATĂ
3. CU COMPLEXUL
CREAMCOMFORT
PENTRU TEXTURĂ
FINĂ ŞI MĂTĂSOASĂ

 Ruj OnColour Shimmer
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 Ojă OnColour

Ojă în culori vibrante cu o finisare strălucitoare.
Tehnologia Colour Coverage asigură o culoare intensă uşor
de aplicat, graţie pensulei late OC. Formulă cu uscare rapidă
şi uşor de îndepărtat. 5 ml

Ruj cremos în culori vibrante cu
strălucire subtilă ce reflectă lumina şi
accentuează forma buzelor, conferindu-le
un aspect mai plin. Infuzat cu complexul
CreamComfort pentru o aplicare fină şi
netedă. 4 g

22.90

11.99
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NOU!

Machiajul modelului: Hidratant colorat cu efect iluminator OnColour 39292 Light.

ACEST "BALSAM
DE ÎNFRUMUSEŢARE"
LASĂ PIELEA IMPECABILĂ
ŞI RECONFORTATĂ

• ACOPERIRE FINĂ
• UN COMPLEX
HIDRATANT
CU BENEFICII
PENTRU PIELE
• AGENT DE ESTOMPARE
CE CONTRIBUIE
LA ACOPERIREA
IMPERFECŢIUNILOR

SPF
10

32.90
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17.99
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HIDRATANT COLORAT
CU VITAMINA C PENTRU
ÎNFRUMUSEŢAREA PIELII LUMINOZITATE NATURALĂ,
PENTRU TOATE TIPURILE DE TEN

• ACOPERIRE DISCRETĂ
• CU ULEI HRĂNITOR DIN
SÂMBURE DE PIERSICĂ
• CU VITAMINA C CU EFECT
ILUMINATOR

MOD DE APLICARE:

 Cremă BB SPF 10 OnColour

Înfrumuseţează-ţi lookul estompând
imperfecţiunile şi conferind pielii o finisare de
invidiat. Găseşte-ţi nuanţa perfectă de cremă
BB cu formulă lejeră şi plină de prospeţime.
Acest "balsam de înfrumuseţare" conţine
SPF 10 şi un complex hidratant pentru piele.
Potrivit pentru toate tipurile de ten şi perfect
pentru fiecare zi, pentru ca tu să îţi trăieşti
viaţa din plin. 30 ml



39292 Light



MACHIAJ

RAZELE
SOARELUI
PE PIELEA TA!

NOU!

Se aplică punctat pe piele
şi se omogenizează cu
ajutorul degetelor.
Se foloseşte ca atare sau
în amestec cu fondul de ten
obişnuit, pentru un plus de
luminozitate.

 Hidratant colorat cu efect iluminator
OnColour

Hidratant colorat cu efect de înfrumuseţare şi strălucire
naturală pentru piele. Uleiul natural din sâmbure de
piersică şi vitamina C contribuie la hrănirea şi menţinerea
unui aspect sănătos al pieliii. Formulă gel-cremă cu o
aromă subtilă de piersică. 30 ml

29.90

14.99
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• FPS 30 – Contribuie la
protejarea pielii împotriva
razelor dăunătoare UV
• Pielea se simte instantaneu
hidratată - 10/10 sunt de acord*1

MACHIAJ

• Previne îmbătrânirea
prematură

SCANEAZĂ ÎNTREAGA PAGINĂ
CU AJUTORUL APLICAŢIEI ORIFLAME
PENTRU A AFLA MAI MULTE DESPRE
PRODUSELE DE ÎNGRIJIRE A PIELII

• Pielea are un aspect mai luminos
şi mai strălucitor - 9/10 sunt de
acord*1

LOŢIUNEA
MULTI-PROTECTOARE
DE ZI OPTIMALS
CU NUMAI

FPS 30 & agent
anti-poluare

MOD DE APLICARE:

Se aplică dimineaţa, pe faţa
şi gâtul în prealabil curăţate.
Recomandată ca pas final al
rutinei de îngrijire Optimals,
după crema de zi, pentru
tenul uscat, gras sau mixt.
Textura lejeră este uşor
absorbită de piele şi
creează baza perfectă
pentru aplicarea
machiajului.

 oţiune multi-protectoare de zi
L
FPS 30 pentru toate tipurile de ten
Optimals

30 ml

14.99


*1Testare consumatori

LA COMANDAREA ORICĂRUI PRODUS DE LA PAGINILE 108-131

35441 39.90
132
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Parfumul se deschide luminos
cu bergamotă suculentă,
coacăze roşii şi piersică,
urmate de prospeţimea
delicată a sevei verzi,
a trandafirului centifolia
asemănătoare mierii
şi a freziei albe cu piper.
Această suită este urmată
de aroma de mosc şi esenţe
lemnoase calde.

FLORAL PROASPĂT FRUCTAT
piersică, frezie albă, mosc

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla
şi simte parfumul!

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

Debordează de energia verii

44.99

 pă de toaletă Eclat Femme
A
Weekend

Un parfum proaspăt floral fructat, plin
de energie şi eleganţă, ce debordează
de sofisticare. 50 ml

31293 109.90
134
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MOD DE APLICARE:

75 g

facebook.com/oriflamero
instagram.com/OriflameRomania
youtube.com/OriflameTrends

 Pilă pentru tălpi Comfort

132037.1

Cu extracte revigorante şi hidratante
din lămâie verde şi pudră de bumbac

www.twitter.com/oriflamero

37559 11.99

pentru tălpi Feet Up
Comfort

4.99
32374 17.90

Dimensiune: 183L x 44l x 11Tmm.
Material: glaspapir, 50% GPPS reciclat.
 Pudră dezodorizantă

RO

AL ANULUI 2020

PL ASTIC
RECYCLED
RECICL
AT
PLASTIC

NOU!
Se aplică pe tălpile
curate şi uscate sau
în interiorul pantofilor.
Se pulverizează
pe tălpi, apoi se
îndepărtează
excesul.



Copyright ©2020 Oriflame Cosmetics AG
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PUDRA PENTRU TĂLPI CU NUMAI

6.99

Pentru tălpi care
arată şi se simt fabulos!
CEL MAI BUN PREŢ

