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SIMPLU
AŞA CUM ŞI-A PROPUS NATURA

NOU!

CALITATE ORIFLAME - ACUM VEGANĂ

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

Burete de duş oval cu
particule din coajă de
nucă pentru o exfoliere
naturală şi delicată

95%
INGREDIENTE
DE
95%
NATURAL
ORIGINE NATURALĂ*

ORIGIN INGREDIENTS* THE VEGAN SOCIETY

Construită pe o tradiţie a farmaciei suedeze şi dezvoltată cu puterile
ingredientelor naturale, Beautanicals are la bază filozofia noastră suedeză.
Această gamă vegană, pe bază de plante, este dezvoltată cu o varietate
de ingrediente preţioase pentru a aduce o serie de beneficii pentru sănătate
& frumusețe. Credem că autenticitatea se află în centrul a tot ce este frumos începând cu tine.





Gel de duş subtil
parfumat ce curăţă şi
hidratează pielea.

SCANEAZĂ PAGINA
ÎN ÎNTREGIME CU
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A AFLA MAI
MULTE DESPRE
INGREDIENTE

NU CONŢINE PARABENI ŞI SILICON
INGREDIENTE CHEIE

EDIŢIE
LIMITATĂ

Minerale esenţiale

 Burete exfoliant Walnut

 Gel de duş revitalizant
Beautanicals

Materiale: PVA, coajă de nucă.
Dimensiuni: 10x8x2 cm (uscat).

300 ml

37263

35892 44.90

14.99

27.99
SET CU GEL DE DUŞ
& BURETE
COD SET: 712487

2

ÎNREGISTRAT LA THE VEGAN
REGISTERED
WITH
SOCIETY TM
TM

Cu numai

29.99

FORMULE
BIODEGRADABLE
BIODEGRADABILE**
FORMULAS**

MATERIAL
RECYCLED
RECICLAT***
MATERIAL***

*Balsam de mâini, săpun şi balsam de păr
**Pentru toate formulele ce necesită clătire
***Unde a fost posibil din punct de vedere tehnic

Mineralele sunt esenţiale pentru sănătate şi
necesare pentru funcţiile organismului, precum
menţinerea sănătăţii pielii, scalpului & părului
şi protejarea acestora împotriva radicalilor
liberi, prin calităţile lor antioxidante.

Extract de origine naturală
din caprifoi suedez
Ingredientul nostru vegetal este extras
din caprifoi - o plantă scandinavă apreciată
pentru florile parfumate, cunoscută şi pentru
proprietăţile intens antioxidante ce contribuie
la protejarea şi hidratarea pielii.
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97%

sunt de acord
– Revitalizează
instantaneu părul,
conferindu-i un aspect
sănătos**

94% sunt de acord
– Părul se simte hrănit**



97%

90% sunt de acord

sunt de acord
– Repară aspectul
părului deteriorat**

– Redă frumuseţea
naturală a părului**

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU APLICAŢIA
ORIFLAME PENTRU A AFLA
MAI MULTE

150 ml

35891 44.90

35890 39.90

27.99

SET DE ÎNGRIJIRE
NATURALĂ A PĂRULUI

mai frumoase devin produsele Beautanicals.
esenţiale şi extract natural din caprifoi suedez

COD SET: 712488
4

39.99

Curăţă şi revitalizează - produs
vegan cu formulă pe bază de
plante, delicat cu pielea

care contribuie la menţinerea sănătăţii scalpului, totodată reparând şi hidratând părul.
Lăsându-l frumos - aşa cum şi-a propus natura.



95%95%
INGREDIENTE
NATURAL DE
ORIGINE
NATURALĂ*
ORIGIN
INGREDIENTS*

FORMULE
BIODEGRADABLE
FORMULAS**
BIODEGRADABILE**

ÎNREGISTRAT
LA THE
VEGAN
REGISTERED
WITH
TM
TM
SOCIETY
THE VEGAN
SOCIETY

24.99
Cu numai

Bogat şi cremos - hidratează,
catifelează şi repară pielea

Produsele de îngrijire a părului conţin minerale

 Balsam reparator
pentru păr Beautanicals

250 ml



Cu cât le priveşti mai îndeaproape, cu atât

MOD DE APLICARE:
 Şampon reparator
Beautanicals

NOU!

Aplică şamponul pe părul umed, spumează
şi clăteşte. După şamponare, aplică balsamul
pe părul umed, de la mijlocul firelor de păr
spre vârfuri. Treci cu degetele prin păr, pentru
a te asigura că fiecare şuviţă este acoperită
de balsam, apoi clăteşte.

** Pentru toate formulele ce necesită clătire

Textură cremoasă şi
formulă ce hrăneşte
& repară părul

**Testare consumatori, eşantion de 72 femei care au folosit şamponul şi balsamul
de păr pentru a evalua eficacitatea produsului.

Fin şi cremos, repară
şi descurcă delicat
părul

Formule naturale şi
atent concepute
pentru un păr frumos
şi sănătos.

* Balsam de mâini, săpun şi balsam de păr

NOU!



 Săpun revitalizant Beautanicals

 Balsam reparator pentru mâini
Beautanicals

100 g

50 ml

35889 17.90

35893 24.90

11.99

14.99
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NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

Acest prosop roz din microfibră
este prevăzut cu bandă velcro pentru
siguranţă maximă în timpul purtării. Va
rămâne fixat acolo unde îl aşezi fără să fie
nevoie să îl securizezi cu mâinile, astfel încât
să te poţi bucura de relaxare fără să te temi
că prosopul ar putea să alunece de pe tine!

Învăluie-te
în confort

• Bandă velcro pentru purtare
confortabilă
• Nuanţă feminină de roz
• Banda elastică din partea

de sus îl face perfect pentru
toate măsurile

130 cm

PROSOPUL
POATE FI AL TĂU CU
 rosop Wrap
P

Prosop din microfibră prevăzut
cu elastic şi bandă Velcro în partea
de sus. Culoare roz deschis.
Material uşor, moale, cu proprietăţi
absorbante. Poate fi prins la talie
sau pe piept, cu ajutorul benzii cu
scai. Material: 80% poliester, 20%
elastan. Dimensiuni: 130 x 80 cm.

41579 99.99
6

59.99 LEI

LA ACHIZIŢII DE PRODUSE ÎN VALOARE
DE 99 LEI* DIN ACEST CATALOG
*Codul 41579 nu se include în calculul valorii minime
solicitate de 99 lei

80 cm

ECONOMISEŞTI 40 LEI
7

NOU!

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

PRIMEŞTI EŞARFA VOLARE

CADOU

Despre acele lucruri mărunte.
Dragostea este o călătorie, plină de nenumărate
momente - unele mari, altele mici, dar toate la
fel de semnificative - ele fac din povestea ta
de dragoste una specială. Sărbătoreşte toate
amintirile preţioase cu Volare Moments.
Este povestea ta de dragoste - preţuieşte
fiecare moment.
8

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

la achiziţia noului parfum
Volare Moments

 pă de parfum Volare
A
Moments

50 ml

FLORAL - TRANDAFIR, VIOLETĂ
trandafir centifolia,
osmanthus, iris

35661 104.90

69.99

O CONCENTRAŢIE FOARTE RIDICATĂ
DE PARFUM

EDIŢIE
LIMITATĂ

 şarfă Volare
E

Poliester: 50% reciclat; 50% virgin.
90 x 90cm.

44533 59.99
9

FIORUL PUTERNIC AL ANDURANŢEI
Pentru bărbatul cu spirit de aventură

NOU!

STICLĂ CU UN DESIGN NOU!

Glacier Rock este un parfum aromatic fougere inspirat de deşertul stâncos, ars de razele soarelui.
Pentru bărbatul care trăieşte la maximum emoţia aventurii - în cel mai arid loc de pe pământ.

INGREDIENT CHEIE

ÎNCEARCĂ-MĂ!

lămâie
Datorită conţinutului mare
de vitamina C, lămâia este
cunoscută pentru
capacitatea de a lupta în
condiţii extreme. Aroma
sa proaspătă şi tonică este
perfectă pentru bărbatul
care îşi doreşte să accepte
provocări dincolo de limite.

Atinge produsul
şi simte parfumul

AROMATIC FOUGERE
lămâie, castravete,
ambră minerală
 pă de toaletă Glacier Rock
A

Apă de toaletă masculină şi
răcoritoare inspirată de trăinicia
deşerturilor stâncoase aride,
pârjolite de razele soarelui. 100 ml

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

35667 79.90

44.99
10
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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.
Pentru a afla detalii legate de
politica Oriflame în ceea ce
priveşte protejarea animalelor,
te rugăm să vizitezi:
www.oriflame.ro.

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

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

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

Ai încredere în natură,
încurajează inovaţia
Îţi doreşti produse de înfrumuseţare în care poţi avea
încredere - iar noi vrem să îţi oferim toate opţiunile. De
aceea, la Oriflame, cercetătorii noştri talentaţi au folosit
ştiinţa şi inovaţia pentru a-ţi oferi ceea ce natura a creat atât
de bine - ingrediente puse în valoare de produsele noastre
de machiaj, îngrijirea pielii şi Wellness. Dragostea pentru
frumuseţe şi anii de experienţă se concretizează
în laboratoarele noastre.

33369 Sunset Horizon

33364 Nonstop Nude

33370 Eternal Flame

33365 Perennial Pink

Inovaţia şi ştiinţa sunt în natura noastră!

33371 Resolute Red

EXTRACTS

Ruj hrănitor ultra-mat ce rezistă
până la 11 ore*

NU CONŢINE
NON-GMO
ORGANISME
MODIFICATE GENETIC

* Testare consumatori.

33372 Endless Cherry
EXFOLIANŢI
NATURALI
NATURAL

EXFOLIANTS

Machiajul modelului:
Ruj The ONE Colour
Unlimited Super
Matte 33372 Endless
Cherry.

33366 Constant Coral

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU APLICAŢIA
ORIFLAME ŞI AFLĂ MAI MULTE
EXTRACTE
NATURAL
NATURALE

ŞTIINŢĂ ŞI INOVAŢIE

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.

NOU!

Hidratare sau culoare?
Le poţi avea pe toate!
33372 Endless Cherry

CATALOGUL 12/2020

33367 Forever Fuchsia

 uj The ONE Colour
R
Unlimited Super Matte

1.7 g

34.90

STANDARDE
STRICT
EUROPEAN
EUROPENE STRICTE

STANDARDS

CU NUMAI
VERIFICARE
ECO-ETHICAL
ECO-ETICĂ
SCREENING
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TESTĂRI
RIGUROASE
RIGOROUS
DE SIGURANŢĂ

SAFETY TESTING

33373 Persistent Plum

33368 Perpetual Papaya

14.99
13


MOD DE APLICARE:

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.

Măştile faciale NovAge conţin extract
antioxidant de celule stem din plante
ce protejează pielea împotriva
deteriorării cauzate de stresul oxidativ.
Cu efect de fermitate, netezire sau
hrănire, există o mască pentru fiecare
nevoie a tenului.

Mască hrănitoare
cu vitamina B3 şi
extract antioxidant
de celule stem din
plante

SCANEAZĂ PAGINA
ÎN ÎNTREGIME CU
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A AFLA DESPRE
FOLOSIREA MĂŞTILOR

 Mască hrănitoare NovAge

25 ml

ŞTIINŢĂ ŞI INOVAŢIE

Măşti ce
dezvăluie o mai
bună versiune a ta

35078 29.90

14.99





Mască pentru
fermitate cu extract
antioxidant de
celule stem din
plante şi complexul
Stress-Protecting

Ştiai că…

 Mască cu efect de fermitate NovAge

25 ml

35077 29.90
Măştile faciale NovAge sunt
create cu fibre de lemn, sunt
sustenabile şi biodegradabile, şi
rezistente în timpul utilizării. Textura
netedă şi forma măştilor le permite
să adere perfect la piele, fără să
o irite sau să alunece de pe faţă.

14

14.99


Materialul foarte subţire şi aerat
al măştilor NovAge creează un
strat de umiditate ca o a doua
piele, ce serveşte la fixarea
ingredientelor active pe fiecare
centimetru al feţei, pentru a
asigura un contact constant
cu acestea.

Cu extract antioxidant de celule stem
din plante contribuie la neutralizarea
radicalilor liberi şi complexul MoistureBoosting ce redă hidratarea, reţinând
umiditatea în ţesut. Vitamina B3 ajută
pielea să îşi recapete luminozitatea
specifică tinereţii şi supleţea, lăsând-o
revitalizată.

Mască pentru
netezire cu extract
antioxidant de
celule stem din
plante şi complexul
Moisture-Boosting
 Mască cu efect de netezire NovAge

25 ml

35074 29.90

14.99

SPF 50, acidul hialuronic şi agenţii
de înfrumuseţare acţionează pentru a
proteja tenul împotriva fotodeteriorării
şi formării melaninei. Pentru o piele
frumoasă, hidratată şi luminoasă.

 Cremă de zi cu efect intens
de protecţie FPS 50 NovAge

Cremă cu beneficii multiple de
protecţie, creată pentru a proteja
pielea şi pentru a încetini apariţia
semnelor de maturizare, asigurând
tenului un aspect frumos, luminos
şi uniform. 30 ml

34143 64.90

34.99

15

EDIŢIE
LIMITATĂ

MOD DE APLICARE:

BUZE
Se utilizează pentru a hidrata & hrăni
buzele uscate şi pentru a preveni
crăparea acestora

Opt mici comori pentru o piele
în stare optimă. Pe care o vei alege?
Ne asigurăm că în portofoliul nostru
găseşti toate opţiunile.
CUTICULE
Se masează pe cuticulele uscate,
crăpate, pentru a le hrăni şi catifela.

ŞTIAI CĂ…




Ceara de albine este o substanţă
produsă de albinele de miere şi
recoltată meticulos de apicultori
specializaţi, pentru ca apoi să intre
în laboratoarele Oriflame. Este un
agent natural de impermeabilizare
care protejează pielea împotriva
deshidratării cauzate de apa grea
de la robinet şi care îi permite să
absoarbă nutrienţi preţioşi din
balsamul Tender Care. Ceara de
albine conţine de asemenea acizi
graşi care îngrijesc pielea şi o
catifelează.

16











Ceara de albine
Această substanţă de
culoare galbenă este o
ceară naturală ce constituie
baza tuturor balsamurilor
Tender Care.

ŞTIINŢĂ ŞI INOVAŢIE

Catifelează,
calmează,
protejează
şi hidratează



EDIŢIE
LIMITATĂ

 32537 Balsam protector cu miere organică
Tender Care 15 ml 22.90  33442 Balsam
protector cu ulei de scorţişoară Tender Care
15 ml 22.90  1276 Balsam multifuncţional
Tender Care 15 ml 22.90  30861 Balsam
protector Tender Care Rose 15 ml 22.90
 34042 Balsam protector cu ulei organic
din seminţe de rodie Tender Care 15 ml
22.90  34875 Balsam protector cu ulei
din sâmburi de caise Tender Care 15 ml
22.90  33445 Balsam protector cu ulei din
seminţe de afine Tender Care 15 ml 22.90

COATE
Se utilizează pe zona coatelor pentru
a elimina aspectul deshidratat şi
pentru a proteja pielea împotriva
crăpării.

TĂLPI
Se masează pe călcâiele uscate şi
aspre, pentru a le menţine catifelarea

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU APLICAŢIA ORIFLAME PENTRU
A URMĂRI VIDEOUL.

Ulei de trandafir
Provenit mai ales din trandafirul de
damasc, o floare parfumată de o
frumuseţe unică, uleiul de trandafir
este un umectant cu proprietăţi
hrănitoare. Reţine umiditatea şi o
atrage, menţinând mai uşor pielea
catifelată şi suplă.

 Balsam protector
Tender Care Let's Celebrate

15 ml

35807 22.90
Cu numai

7.99
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34 5 4 0 F a i r

Nuanţele
frumuseţii
Prima cremă corectoare A-Z creată
pentru tenul mixt şi gras. Beneficii de
machiaj şi îngrijire a pielii încorporate
într-un singur concept ce îţi permite să
îţi înfrumuseţezi tenul, să îl protejezi
împotriva razelor UV şi să îi unifomizezi
nuanţa.

ÎNGRIJIREA PIELII

34 5

ŞTIINŢĂ ŞI INOVAŢIE

10+
beneficii
41 Ivor y

REVITALIZEAZĂ vizibil aspectul
tenului –90% sunt de acord*

HIDRATARE ÎNTREAGA ZI
– 78% sunt de acord*

34

542 N at u r a l

PROTECŢIE
solară cu FPS 30.
FĂRĂ ULEI
şi non-comedogenic.

ŞTIAI CĂ…

34 5

43 B eige

Scut urban pentru PROTECŢIE
ÎMPOTRIVA POLUĂRII.
MACHIAJ

ILUMINEAZĂ pentru a crea un ten
impecabil şi strălucitor
– 87% sunt de acord*
Urban Shield este o formulă
specială ce protejează pielea
delicată a feţei împotriva poluării
ce îi afectează aspectul şi
elasticitatea. Unul dintre
ingredientele acestei formule este
extractul din muşeţel, un agent
calmant natural ce hrăneşte
pielea, având totodată proprietăţi
antiinflamatoare şi antiseptice.

UNIFORMIZEAZĂ nuanţa tenului
– 91% sunt de acord*
PREGĂTEŞTE PIELEA
pentru conturare şi definire.
ESTOMPEAZĂ aspectul porilor
– 90% sunt de acord*
ACOPERIRE GRADUALĂ

PIGMENŢII DE
CULOAREA PIELII
asigură o acoperire
cu aspect natural şi
o nuanţă uniformă
a tenului

ACOPERĂ
PIELEA
NEUNIFORMĂ -

90%

sunt de acord*

BAZĂ HIDRATANTĂ
concepută pentru a
asigura pielii hidratare şi
supleţe întreaga zi.

 remă hidratantă corectoare
C
A-Z The ONE

30 ml

39.90

HIDRATARE întreaga zi -

78%

30

sunt de acord*
* Testare consumatori.
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SPF
SPF

Cu numai

19.99
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Există o nuanţă de perle iluminatoare
sau bronzante care ţi se va potrivi
perfect. Din fericire, Giordani Gold
le are pe toate! Tu ce look îţi alegi?

Sublime Radiance –
nuanţa noastră clasică,
acum mai vibrantă, pentru
cel mai intens efect.

me
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Ştiai că…

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

ou

5

mi n

R ad

6 Lu

i anc

e

34 5 4

34



Luminous Peach –
pentru a conferi o luminozitate
subtilă pielii cu tonuri medii.

Perii moi permit o
aplicare perfectă dintr-o
singură mişcare

38956 34.99

24.99
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Matte Bronze – un bronz
catifelat cu finisare mată
pentru o eleganţă naturală.

M at t e

Aluminiu, nailon.
Dimensiuni: 6.5 x 2.7 cm.

54 8

 Pensulă kabuki
Giordani Gold

B ro n z e



34

Delicateţea capătă noi valenţe cu
peria kabuki Giordani Gold. Perie
moale pentru o aplicare
mătăsoasă şi fină a produselor
tale Giordani Gold preferate:
perlele bronzante sau pudra
compactă. Peria kabuki conţine în
jur de 70.000 de fibre moi şi fine
precum mătasea, atent modelate
pentru o aplicare incredibil de
rafinată şi un rezultat pe măsură.

ŞTIINŢĂ ŞI INOVAŢIE

O finisare perlată
pentru lookul tău

 Perle bronzante
Giordani Gold 25 g

74.90
Fiecare cutie de perle
bronzante cu

34.99
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Pătrunde într-o oază de încredere
și farmec. Acest moment captivant,
exclusiv, este recreat de Sublime
Nature - Tuberose, cu flori de
tuberoză de cea mai bună calitate,
recoltate în mod etic.

CREATĂ DE MAESTRUL PARFUMIER
NATHALIE LORSON
Îmi doresc ca femeia care poartă
Sublime Nature să simtă o conexiune
imediată cu natura, totodată, parfumul
să îi amplifice personalitatea,
feminitatea şi frumuseţea.

ŞTIINŢĂ ŞI INOVAŢIE

Un moment
sublim
FLORAL - TUBEROZĂ
Acord proaspăt, Tuberoză,
Lemn de santal

CONCENTRAŢIE MAXIMĂ
DE PARFUM

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU APLICAŢIA
ORIFLAME PENTRU A AFLA
CUM SUNT CREATE
PARFUMURILE PREMIUM

ŞTIAI CĂ…

Tuberoză
Nathalie captează cu grijă
ingredientele selectate în stadiul
lor cel mai opulent prin tehnologia
Sublime CO2. Această metodă
sustenabilă de extracţie foloseşte
CO2 pentru a obţine un extract
mai pur şi mai complex, mai
aproape de parfumul natural al
ingredientului, fără solvenţi
chimici. Adăugarea de molecule
în plus intensifică aroma şi mai
mult, dezvăluindu-i noi faţete.

22

Delicata tuberoză, o floare
cunoscută sub numele Doamna
Nopţii, îşi răspândeşte parfumul
senzual pe timpul nopţii. În zori,
notele sale ating opulenţa. Acest
moment exclusiv din natură este
recreat cu flori de tuberoză crescute
şi recoltate în mod atent.

 arfum Sublime Nature
P
Tuberose

50 ml

33415 169.90
Cu numai

89.99
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Tehnologia Pro-Active a fost
dezvoltată pentru a reduce
umezeala, mirosurile neplăcute
şi problemele de igienă

Încrederea în sine începe de la tălpi.
Asigură-te că tălpile tale sunt fericite
şi sănătoase, folosind formule care
le vor face suficient de frumoase şi
îngrijite încât să te poţi descălţa
oriunde şi oricând fără rezerve.

∆

Testare clinică.

MOD DE APLICARE:

Ştiai că…


Combinarea a patru elemente
esenţiale - zinc, magneziu, cupru
şi fier - permite produselor Feet Up
să aibă grijă de tălpile tale şi să le
menţină sănătoase. Toate acestea
se regăsesc în corpul uman şi ajută
la reglarea echilibrului pielii, de la
regenerarea şi purificarea
acesteia, la netezire şi calmare.
Formula pudră permite absorbţia
transpiraţiei şi conţine talc,
adesea uitat, dar un aliat foarte
puternic pentru combaterea
mirosurilor nedorite.
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PROTEJEAZĂ 8 DIN 10
ÎMPOTRIVA BĂTĂTURILOR*5

Aplică produsul dimineața
pe picioarele curate sau în
orice alt moment al zilei.
Pulverizează pe toată laba
piciorului, inclusiv între
degete. Se poate folosi
și în interiorul încălțămintei.

Exfoliază delicat tălpile,
conferindu-le netezime
şi catifelare

Talcul absoarbe
umiditatea, lăsând pielea
parfumată şi împrospătată.

 Pilă pentru tălpi Advanced

27637 15.90

7.99



*5 Testare consumatori, eşantion format din
80 de respondenţi care poartă pantofi
decupaţi sau pantofi fără şosete.

Dezvoltat cu Tehnologia
Pro-Shield ce conferă pielii
o senzaţie mătăsoasă de
alunecare, fără să fie lipicios
şi fără să lase urme.

MOD DE APLICARE:

Se pulverizează uniform
pe tălpi şi degete, înainte
de încălţarea pantofilor.

Fibrele de caşmir

pătrund în piele pentru
a absorbi umiditatea în
exces, conferindu-i
rezistenţă la frecarea
de încălţăminte

SCANEAZĂ PAGINA
ÎN ÎNTREGIME CU
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A AFLA CARE
SUNT CEI 5 PAŞI CĂTRE
TĂLPI FRUMOASE

Dimensiuni: 23 х 6.5 cm.



ŞTIINŢĂ ŞI INOVAŢIE

Alături de tine
cu fiecare pas

ŢINE LA DISTANŢĂ MIROSURILE
NEPLĂCUTE 36 DE ORE ∆

 Spray antiperspirant pentru
tălpi 36H Feet Up Advanced

150 ml

33034 34.90

 Spray de protecţie pentru
tălpi împotriva frecării de
încălţăminte Feet Up
Advanced 100 ml

33035 29.90
Fiecare spray cu

14.99
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Pastele de dinţi
Optifresh System 8
contribuie la**:

Dinţii sănătoşi necesită mai mult decât
un periaj regulat - au nevoie de o
îngrijire complexă adaptată la starea
acestora. Alege o periuţă şi o pastă de
dinţi care se potrivesc nevoilor dinţilor
tăi şi exersează zâmbetul starurilor de
la Hollywood!

Prevenirea cariilor



PROTECŢIE 12H*
* Testare clinică

Prevenirea plăcii dentare
Prevenirea formării tartrului
Prevenirea eroziunii smalţului
Menţinerea sănătăţii gingiilor
Respiraţie proaspătă
Întărirea dinţilor
Îndepărtarea petelor

ŞTIAI CĂ…

Fluor

Recunoscut pentru
proprietăţile de protecţie
a suprafeţei dinţilor
împotriva efectului
deteriorant al acizilor,
pentru reducerea
formării cariilor.

** Testat clinic

Cu faţetă pentru
curăţarea limbii şi
mâner anti-alunecare
cu prindere de
cauciuc pentru un
periaj controlat

Peri de duritate medie
pentru dinţi normali



Mulţi factori influenţează procesul
de curăţare a plăcii dentare şi
bacteriilor. Este importantă
frecvenţa cu care îţi periezi dinţii,
presiunea pe care o exerciţi
asupra acestora de fiecare dată,
duritatea periuţei şi calitatea
pastei de dinţi pe care o foloseşti.
Alege un brand pe care te poţi
baza.

Ulei de cuişoare

Utilizat în mod obişnuit
pentru calmarea durerilor
de dinţi, are proprietăţi
antimicrobiene şi
contribuie la combaterea
bacteriilor.



Sulfat de zinc

Peri moi pentru dinţi
sensibili

Fiecare periuţă de dinţi cu
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ŞTIINŢĂ ŞI INOVAŢIE

Un motiv în plus
să zâmbeşti

Complexul Active Protect
Complexul Optifresh Active
Protect combină 3 ingrediente
puternice care menţin
respiraţia proaspătă şi asigură
o îngrijire orală sănătoasă:
ulei proaspăt de cuişoare,
sulfat de zinc şi fluor.

7.99

 27979 Periuţă de dinţi cu peri de duritate
medie Optifresh - mov 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

Această substanţă este un
astringent natural, de
aceea contribuie la
menţinerea sănătăţii
gingiilor şi ţine sub control
deficienţa de zinc. Sulfatul
de zinc previne gingivita.

Dinţi mai

albi în

14 zile

***

*** Bazat pe testarea
consumatorilor

 31132 Pastă de dinţi
Optifresh System 8 Extreme
Fresh 100 ml 21.90  31131
Pastă de dinţi Optifresh
System 8 Crystal White
100 ml 21.90

Fiecare pastă de dinţi cu

9.99
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Darul ştiinţei şi naturii pentru
un păr flexibil şi strălucitor!

MOD DE FOLOSIRE:

1. Agită bine şi pulverizează de
la o distanţă de 20 cm de păr,
insistând pe rădăcini.
2. Masează produsul în păr
cu ajutorul degetelor.

• Contribuie la prelungirea intervalelor dintre spălări**
• Pentru amplificarea vizibilă a volumului fără să
încarce părul**
• Nu rămân urme vizibile pe păr după periere
• Cu Complex de Ceramide pentru un păr mai
rezistent, mai strălucitor
• Formulă lejeră pentru un păr uimitor
de bogat şi flexibil

3. Aşteaptă câteva minute, apoi
îndepărtează-l prin periere.

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.
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
RIGOROUS
DE SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

AFLĂ CUM FUNCŢIONEAZĂ!

 ampon uscat pentru volum
Ş
HairX Advanced Care

150 ml

32892 34.90

Complex de fitonutrienţi
Creaţi din boabe de soia
şi ulei din seminţe de
şofrănel, fitonutrienţii
reprezintă un amestec
proteic-lipidic similar celui
regăsit în mod natural în
structura firului de păr.
Fitonutrienţii imită natura,
protejând, hrănind
şi reparând părul.

ACUM CU NUMAI

17.99
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Î Ţ I P R E Z E N TĂ M OA M E N I I
D E Ş T I I N ŢĂ

SCREENING

“Unul dintre cele mai plăcute aspecte
ale activităţii unui dezvoltator de
formule este crearea de noi texturi
şi senzaţii, cum ar fi unturile de corp
luxoase, uleiurile de duş şi exfoliantele
de corp!”
Patrick O’Byrne
Director, Dezvoltare Furnizor şi R&D

Îngrijire personală

SENZAŢIE DE ÎNCÂNTARE

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

**Testare consumatori
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Un accesoriu versatil pentru
păr, cu ajutorul căruia
realizezi coafuri diferite,
rapid şi uşor.


UN PĂR FRUMOS ŞI PROTEJAT - PE ORICE VREME

TEHNOLOGIA
WEATHER SHIELD



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.




 Şampon
protector pentru
orice vreme
HairX Advanced
Care 250 ml

34912 29.90
 Balsam de păr
cu efect
protector pentru
orice vreme
HairX Advanced
Care 200 ml



protectoare pentru orice
vreme HairX Advanced
Care 150 ml

34915 29.90

CURĂŢĂ ÎN PROFUNZIME ŞI PURIFICĂ
DE LA RĂDĂCINĂ PÂNĂ LA VÂRF



•C
 urăţă şi
împrospătează
pielea şi părul.
• P rotejează părul
împotriva efectelor
poluării,
îndepărtând
impurităţile.
•A
 mplifică strălucirea
părului, fără să îl
încarce.
• T estat dermatologic
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42298

16.99



Ustensilă
Styler
pentru
curăţarea
tuturor periilor
de păr.

 Fixativ HairX Style
Smart 200 ml

 Spray de păr pentru

 Perie perforată
pentru păr Styler

medie pentru păr
Styler

 Perie rotundă mică
pentru păr Styler

30580 27.90

30608 34.90

strălucire HairX Style
Smart 100 ml

Dimensiuni: L15 x l6 cm.
Material: PP

32898 29.90

34939 27.90

30610 12.90

19.99

 Perie rotundă

 Pieptene cu dinţi
rari Styler

HairX Advanced
Care 250 ml

FIECARE CU NUMAI

Perie rotundă
mică Styler
pentru
ondularea sau
îndreptarea
părului scurt



34919 27.90
 Şampon purificator





Perie rotundă
medie Styler
pentru uscare
accelerată &
ondulare

Coafatul părului nu înseamnă
neapărat ore petrecute la
salon. Cu gama noastră de
produse versatile şi uşor de
folosit HairX StyleSmart poţi
crea doar în câteva minute
coafuri chic şi trendy ce
rezistă 24/7.







PENTRU O COAFURĂ UŞOR
DE REALIZAT

 Accesoriu pentru coc Styler

Cu acest accesoriu poţi realiza rapid
şi uşor cocul perfect, schimbându-ţi
instantaneu lookul de la cel de zi la cel
de seară. Accesoriul din spumă densă
exercită o presiune delicată asupra
părului, conferind cocului un volum
atractiv. Dimensiuni: 22,5 x 5 cm.

Perie ovală Styler
pentru
descurcarea &
coafarea părului

Pieptene cu
dinţirari Styler
pentru descurcarea
părului umed şi
aplicarea măştilor

 Loţiune de păr

34913 29.90
EDIŢIE
LIMITATĂ

Perie perforată
Styler
pentru uscarea cu
foehnul a părului
mediu şi scurt

Fă din styling o artă!
ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Creează-ţi un
look diferit în
fiecare zi

7.99

Dimensiuni: L22 x l5 cm.
Materiale: ABS, Nailon

17.99

Dimensiuni: L 23 x l 4,8 cm.
Materiale: aluminiu şi nailon

19.99

 Perie ovală

pentru păr Styler

 Ustensilă pentru
curăţarea periilor
de păr Styler

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

Dimensiuni: L24 x l6 cm.
Materiale: ABS, cauciuc
şi nailon

Dimensiuni: L 12,3 x l
1,8 cm. Materiale: ABS,
PET, oţel inoxidabil.

30595 34.90

30579 27.90

30923 26.90

19.99

17.99

14.99
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Simte-te fabulos cu un păr superb,
reînnoit cu formula luxoasă îmbunătăţită
Milk & Honey - o combinaţie de
ingrediente bogate, recunoscute drept
“elixirul vieţii”.



Lămâie & verbină
înviorătoare:
un strop din
soarele verii

EDIŢIE
LIMITATĂ

O sărbătoare a luxului
cu ingrediente preţioase
Pune-ţi în valoare frumuseţea
bronzului cu un efect de
strălucire subtilă.
 ăpun lichid pentru
S
mâini cu efect de
catifelare Milk &
Honey Gold



300 ml





31603 34.90

300 ml

31851 44.90

250 ml

32.99

31602 39.90


 xfoliant cu zahăr
E
pentru corp Milk &
Honey Gold

SĂPUNUL LICHID
curăţă şi hidratează
în acelaşi timp

200 ml

31601 39.90

Curăţă delicat şi hrăneşte
părul, redându-i strălucirea
naturală
 Şampon
Milk & Honey Gold

O combinaţie hidratantă
pentru îngrijirea zilnică
a părului

O combinaţie hrănitoare şi luxoasă
pentru îngrijirea intensă a părului

Lasă părul maleabil şi uşor
de pieptănat

Redă vitalitatea şi strălucirea
naturală a părului

 Balsam de păr
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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17.99

24.99

 Săpun lichid pentru
mâini cu lămâie şi
verbină Essense&Co.

 remă hidratantă de
C
mâini Milk & Honey
Gold

31604 14.90

31850 39.90

27.99

300 ml

31852 39.90

31606 22.90

75 g

300 ml

 el de duş cu lămâie
G
şi verbină Essense&Co.

75 ml

 ăpun cremos cu
S
efect de catifelare
Milk & Honey Gold

LOŢIUNE CU ULEIURI
hrănitoare ce
catifelează pielea
 Loţiune pentru mâini
şi corp cu lămâie şi
verbină Essense&Co.

 remă hrănitoare
C
pentru mâini şi corp
Milk & Honey Gold

Lasă părul neted,
suplu şi mătăsos

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Hrăneşte-ţi părul
în mod natural

 Ulei de corp strălucitor
Milk & Honey Gold Precious
Collection

150 ml

34923 39.90

24.99

 oţiune pentru
L
mâini şi corp
cu iris şi salvie
Essense&Co.

 el de curăţare
G
pentru mâini şi corp
cu iris şi salvie
Essense&Co.

 ăpun cu iris şi
S
salvie Essense&Co.

300 ml

300 ml

75 g

35831 44.90

35830 39.90

35832 9.90
33

32623 24.90

GELURI DE DUŞ







 Şampon pentru păr gras cu

Revitalizează cu
extracte naturale
din fructe



extracte din urzică şi lămâie
Love Nature 250 ml

32625 24.90



250 ml

infuzie de fructe Love Nature

Hidratează,
netezeşze şi
conferă strălucire
părului

250 ml

34840 21.90
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RMULĂ

FO


Lasă pielea
catifelată la
atingere








Hidratează,
netezeşze şi
conferă strălucire
părului

Împrospătează şi
revigorează

SĂPUNURI SOLIDE

SĂPUN
LICHID


Exfoliază cu
particule
abrazive de
origine naturală

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

34092 7.90
Împrospătează
pielea cu extracte
din grapefruit, măr
şi kiwi



 Săpun exfoliant cu
extracte înviorătoare din
lămâie verde şi căpşuni
Love Nature 75 g

SĂPUN LICHID

19.99

ŞAMPOANE

12.99

 Gel de duş revitalizant cu

34842 27.90

GELURI DE DUŞ

500 ml

41543

34087 21.90

 Săpun lichid pentru mâini
cu infuzie revitalizantă de
fructe Love Nature 300 ml

Puterea de înfrumuseţare a plantelor

 Burete de duş natural lufa

 Gel de duş cu apă de nucă
de cocos şi pepene galben
Love Nature 250 ml

16.99

Ne dorim să ai un sentiment
plăcut în legătură cu
utilizarea produselor
noastre Love Nature, ştiind
faptul că toate formulele
Love Nature ce necesită
clătire sunt biodegradabile.
Acest lucru înseamnă că ele
nu vor avea un impact
negativ asupra mediului
acvatic după utilizare.

Burete de duş natural lufa ce
îndepărtează delicat impurităţile
şi stratul de celule moarte, lăsând
pielea curată, netedă şi catifelată.
Dimensiuni: 10x6 cm. Materiale:
100% lufa. Dimensiuni: L10 x l6 cm.

GELURI DE DUŞ

FIECARE 250 ML CU

DEGRA

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

cu ulei din arbore de ceai şi
extract din brusture Love
Nature 250 ml

ŞAMPOANE

IO

IL Ă

 Şampon anti-mătreaţă

Formulă
anti-mătreaţă,
fără silicon,
degradabilă.

Alungă
oboseala prin
exfoliere!

B

AB

ŞAMPOANE

EDIŢIE
LIMITATĂ

D

Îmbrăţişarea prietenoasă
a naturii

32611 7.90


SĂPUNURI
SOLIDE

FIECARE SĂPUN CU

4.99

Combate
deshidratarea
şi previne
deteriorarea

Curăţă şi îngrijeşte
părul

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

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

500 ml

500 ml

35947 34.90

33334 34.90

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

 Şampon pentru păr

500 ml

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

500 ml

500 ml

33338 34.90

33337 34.90

33339 34.90

uscat şi deteriorat cu
extract din grâu şi ulei
din nucă de cocos
Love Nature

FIECARE 500 ML CU

22.99
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Răsfaţă-ţi părul şi corpul cu proprietăţile de hidratare şi hrănire
ale acestui ulei de migdale. Un răsfăţ simplu şi sănătos pentru
o piele de catifea şi un păr mătăsos.

Uleiul de arnică este folosit
de secole pentru proprietăţile
anti-inflamatorii. Este recunoscut
pentru calităţile de reînnoire,
vindecare şi îngrijire a pielii
uscate.



NOU!



Îngrijire maximă
secretul din poşeta ta
Poartă întotdeauna cu tine această cremă de mâini
cu ulei de migdale dulci şi glicerină,
pentru a-ţi menţine pielea catifelată şi hidratată.



ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Un răsfăţ hrănitor
pentru păr şi corp

Cele mai bune ingrediente naturale
pentru mâinile tale



MOD DE APLICARE:

Masează uleiul pe
corp, prin mişcări
circulare, şi pe părul
umed sau uscat. Nu se
clăteşte. A se evita
contactul cu ochii.

 Ulei pentru păr şi corp cu migdale dulci
Love Nature

36

30 ml

Dimensiune
de poşetă!

INGREDIENTE CHEIE

Extractele pe care le folosim în
gama Milk & Honey provin din
surse organice crescute în mod
natural. Acest lucru înseamnă că
ingredientele pe care le folosim sunt
mai bune pentru tine, pentru că sunt
procesate fără substanţe chimice.

Ulei multifuncţional pentru corp şi păr, infuzat cu ulei
natural de migdale pentru a menţine părul şi pielea
sănătoase, strălucitoare, hrănite şi hidratate. 100 ml

 Exfoliant pentru mâini
cu efect de catifelare
Milk & Honey Gold 75 ml

75 ml

38907 34.90

33447 22.90

34926 18.90

19.99

14.99

 Cremă de mâini calmantă
cu ulei de arnică

9.99

Glicerină:
lejeră şi cremoasă, glicerina
ajută la retenţia elementelor
hidratante, fiind în acelaşi timp
perfectă pentru pielea
sensibilă.
Ulei de migdale dulci:
hidratant natural, cu o aromă
încântătoare.

 Cremă de mâini Oriflame
Dream Cream

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

21878 9.90

4.49
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ŞAM PON/GE L D E D U Ş

Pielea bebelușului se simte fină și netedă
- 100% au fost de acord*
Formulă fără lacrimi
Curăță delicat părul și corpul

UL E I P E N T R U CO R P

Este ușor absorbabil,
cu o textură lejeră şi catifelată
Contribuie la hrănirea şi întărirea
barierei de protecţie a pielii
Ajută mămicile să estompeze
aspectul vergeturilor

Hrănește în profunzime, catifelează
și protejează
Multi-funcţional, se aplică pe întregul corp
Contribuie la formarea unei bariere
împotriva deshidratării

* Testare consumatori (pe baza evaluării părinților)

Se aplică pe
părul şi pielea
umedă a
bebeluşului, se
spumează şi se
clăteşte.

 Şampon & gel de duş Baby O

Se aplică pe pielea curată şi uscată.
Perfect pentru îngrijirea întregului corp
şi a feţei, poate fi folosit şi pentru
înmuierea şi calmarea zonelor cu
piele uscată. A se evita zona ochilor.



Se masează ușor
pe pielea uscată
sau umedă, evitând
zona ochilor. Ideal
pentru corp, scalp
și zone sensibile.

pentru mamă &
bebeluş

 Ulei pentru corp Baby O



Reconfortare
rapidă la drum
- pune-l în geanta
de scutece!

 Balsam multifuncţional Baby O

200 ml

150 ml

75 ml

35775

35773

35772

39.99

29.99

În România există, în continuare, zeci de secţii de nou-născuţi în care copiii veniţi pe lume
înainte de termen se sting pentru că nu există suficiente incubatoare. Achiziţiile tale de
produse Oriflame vor contribui la dotarea maternităţilor cu echipamente medicale
performante şi la salvarea născuţilor prematuri. Trebuie să continuăm împreună!
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Două
compartimente
mari pentru
depozitare

MOD DE APLICARE:

Schimbă scutecul
bebeluşului folosind
partea verde a saltelei.
Apoi şterge-o cu o
cârpă umedă sau
detaşeaz-o pentru o
curăţare mai atentă.

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU APLICAŢIA
ORIFLAME PENTRU A AFLA
CUM SĂ MENŢII
SĂNĂTOASĂ PIELEA
BEBELUŞULUI



29.99

Împreună cu bebeluşul tău
– gata pentru noi aventuri!

BA L SA M MUL T IF UN C Ţ I ONA L



NOU!
ÎNGRIJIREA BEBELUŞULUI
95% NATURALĂ, DELICATĂ &
EFICACE – APROBATĂ DE PEDIATRI
Asemenea ţie, preţuim pielea bebeluşului tău. De aceea, am creat Baby O
pentru hrănirea delicată, calmarea şi protejarea pielii acestuia, din cap
până în picioare, din momentul în care se naşte. Toate produsele noastre
sunt în proporţie de minimum 95% naturale şi dezvoltate cu ulei pur de
ovăz suedez, un ingredient ce mimează lipidele regăsite în pielea
bebeluşilor şi acţionează precum o a doua piele. Aceste produse sunt
atât de delicate şi sigure încât au validarea dermatologilor şi pediatrilor.
ULEI DE OVĂZ SUEDEZ
Acest ulei bogat hidratează şi calmează pielea bebeluşului, totodată
îmbunătăţindu-i bariera de protecţie şi consolidându-i rezistenţa
împotriva agresorilor externi. În plus, este foarte compatibil cu pielea
bebeluşului şi imită lipidele naturale ale acestea.
TEHNOLOGIA LAMELARĂ LIPIDICĂ ŞI TEHNOLOGIA
FACTORULUI NATURAL DE HIDRATARE (NMF)
Pielea bebeluşului are o barieră subţire de protecţie şi un conţinut scăzut
de lipide, de aceea nu reţine bine umiditatea în interior, cauzând
uscăciune şi disconfort. Aceste două ingrediente inovatoare contribuie la
îmbunătăţirea retenţiei de apă pentru a menţine pielea bebeluşului fină
şi catifelată, confortabilă şi protejată.

Material
rezistent la apă

Ataşată cu
fermoar pentru
a permite
spălarea
acesteia

Compactă & uşoară

 altea pentru schimbat scutece
S
Baby O

Dimensiuni: 90 cm x 55 cm. Dimensiune
saltea: 55 cm x 55 cm.

37550

99.99
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NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

Cei mici vor chicoti
de fericire

Să înceapă
aventura băii!
Oferă celor mici o aventură de neuitat alături de
personajele lor Disney favorite, care îi învaţă totodată
despre importanţa igienei personale. Colecţia perfectă
pentru baie&duş şi pentru igiena orală a copiilor!

Formulă fără lacrimi

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ



Formulă delicată
pentru copii

Aromă de măr verde







Cu aromă
de banane

 Săpun Oriflame Disney
The Lion King
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 Şampon & gel de duş Oriflame
Disney The Lion King

 Săpun Oriflame Disney
Junior Muppet

 Pastă de dinţi cu măr verde Oprifresh
Kids Oriflame Disney Junior Muppet

75 g

200 ml

75 g

50 ml

35839 7.90

35841 27.90

35838 7.90

35840 12.90

5.99

19.99

5.99

7.99
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Îndepărtarea părului nedorit este uneori dificilă
pentru că rişti ca firele să crească în interiorul
pielii. Din fericire sunt soluţii şi pentru această
problemă! Alege dintre aparatele de ras pentru
femei, aparatul de tuns sau benzile epilatoare
pentru zonele delicate.

Prospeţime, confort şi încredere în sine

 enzi cu ceară
B
epilatoare Silk Beauty

Conţine 8 benzi cu ceară pe
ambele feţe + 2 şerveţele +
instrucţiuni de utilizare.

32598 34.90

 el pentru ras Silk Beauty
G

150 ml

Gama Feminelle cu extracte din coacăze negre şi floare de lotus pentru femeile active asigură prospeţime de durată zonei intime,
o senzaţie de răcorire şi reconfortare.
Împrospătează şi
protejează zona
intimă împotriva
mirosurilor nedorite

Gel cu textură
mătăsoasă, plăcut
parfumat, pentru
igiena zilnică

Şerveţele intime
pentru răcorire şi
prospeţime de
durată

32601 24.90

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU APLICAŢIA
ORIFLAME PENTRU A AFLA
MAI MULTE DESPRE PH-UL
PIELII

1 baterie (AAA) inclusă



Aparatul de tuns este
perfect pentru modelarea
sprâncenelor.

 et cu 3 aparate de ras
S
pentru femei

Dimensiuni: 12.9 x 2.3 cm.

29321 24.90


 el protector pentru
G
igiena intimă cu
merişoare Feminelle





300 ml
Firele de păr din zona buzelor
sunt îndepărtate cu uşurinţă,
iar pielea rămâne netedă.

Formulă delicată
special concepută
fete cu vârsta
cuprinsă între 13-18

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Trei modalităţi de epilare,
tu pe care o alegi?



34498 29.90
 el pentru igiena intimă
G
cu aloe vera şi nalbă
Feminelle

300 ml

34499 29.90
*Testare pe un eşantion
de consumatori

Aparatul de tuns este ideal
pentru îndepărtarea părului
facial şi retuşuri.

 Benzi epilatoare pentru faţă Silk Beauty

Menţine-ţi faţa netedă şi catifelată, fără păr nedorit până
la 4 săptămâni*, cu aceste benzi cu ceară rece îmbogăţită
cu ceară naturală de albine, proteine de mătase şi ulei din
primula de seară. Cu un design ce asigură îndepărtare uşoară,
perfect dimensionate pentru zonele mici şi delicate ale feţei.
Pentru piele normală. Conţine 10 benzi cu ceară pe ambele
feţe + 4 şerveţele + instrucţiuni de utilizare.

32599 29.90
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17.99

 Aparat pentru tunderea

sprâncenelor şi părului facial
Remington

 el-cremă pentru igiena
G
intimă cu gălbenele
Feminelle Extra Comfort

300 ml

34504 29.90

Aparat compact de tuns, prevăzut cu pieptene
pentru sprâncene, cu 2 lungimi pentru reglarea
dimensiunii de tăiere, şi o lamă de tuns, pentru
o retuşare rapidă şi simplă. Produs aprobat în
Europa Centrală. 1 baterie AAA şi instrucţiuni
incluse. Dimensiuni: 13 x 1.5 x 1.3 cm.

 oţiune de îngrijire
L
pentru zona intimă cu
gălbenele Feminelle
Extra Comfort

27799 79.99

34505 29.90

54.99

75 ml

 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

 Gel delicat pentru igiena
intimă cu panseluţă Feminelle
Teens

75 ml

300 ml

20 buc

300 ml

34502 27.90

34500 29.90

34503 24.90

34501 29.90

17.99

19.99

14.99

19.99
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+

+

3 soluţii de vară pentru
prospeţime întreaga zi


Zilele de vară pot fi motiv de distracţie - dar şi o provocare atunci când îţi doreşti să îţi
păstrezi prospeţimea. Trio-ul nostru este soluţia completă pentru o zi activă fără neplăceri!

Tehnologia ActiBoost activată de
mişcare pentru prospeţime atunci
când ai nevoie de ea.



ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

SET DE 3 PRODUSE

Gel de duş parfumat inspirat de plajele
din California. Curăţare delicată,
pH echilibrat, cu aromă fructat-florală.
Bucură-te de zilele pline de soare
şi distracţie.

 Cremă pentru îngrijirea tălpilor
cu efect răcoritor Feet Up Comfort



Cremă consistentă şi răcoritoare, ce
netezeşte şi catifelează pielea deshidratată
şi aspră. Este îmbogăţită cu ulei natural
de eucalipt şi unt natural de shea, pentru
a asigura tălpilor hrănire, prospeţime şi
supleţe pe parcursul întregii zile. 75 ml

32644 21.90

CREMĂ DE TĂLPI + GEL DE DUŞ
+ DEODORANT
CU NUMAI

24.99
COD SET: 712489

 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

35967 19.90
Uleiul de eucalipt asigură
hrănire întreaga zi şi îţi menţine
confortul la nivelul tălpilor.

 Deodorant roll-on
antiperspirant Activelle Fresh

Deodorantul antiperspirant Activelle
Fresh cu Tehnologia ActiBoost asigură
protecţie dovedită clinic ce durează până
la 48h, pentru o senzaţie de curăţenie
întreaga zi. Cu un parfum proaspăt ce
rezistă timp îndelungat. 50 ml

33140 21.90
44
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Cu bandă de cauciuc
ce împiedică alunecarea,
pentru un control complet
al mişcărilor



Intensifică
efectul de
hidratare

 Piatră ponce pentru
tălpi Comfort

37558 14.90

9.99


Împrospătare antiperspirantă
cu ulei din arbore de ceai şi
extract din salvie

 Şosete hidratante

21 x 9.5 cm.

16675 21.90

34935 29.90

32368 21.90

 remă pentru tălpi cu efect de
C
catifelare Feet Up Comfort

14.99

Prospeţime şi controlul
transpiraţiei


Testat dermatologic
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34461 19.90

 el de duş Discover
G
Costa Rican Explorer

750 ml

34497 29.90
 ăpun Discover Costa
S
Rican Explorer

90 g

34462 7.90
 ăpun Discover
S
California Beach

750 ml



90 g

35968 7.90

32369 29.90
 remă hrănitoare pentru tălpi
C
Feet up Comfort



150 ml

32371 29.90
 pray revitalizant pentru tălpi
S
Feet Up Comfort

150 ml

32374 17.90

 pray revitalizant pentru tălpi
S
Feet Up Comfort Jumbo

11.99

Bucură-te de o experienţă luxoasă cu
spumantul de baie - spuma bogată şi fină
te învăluie într-o aromă delicioasă de
piersică şi flori.

250 ml

150 ml

 Pudră dezodorizantă
pentru tălpi Feet Up
Comfort

75 g



150 ml

antiperspirantă pentru
tălpi Feet Up Comfort

75 ml

EDIŢIE
LIMITATĂ

12.99

 remă hidratantă de noapte
C
pentru tălpi Feet Up Comfort

 Cremă

 el de duş Discover
G
Costa Rican Explorer

Răsfaţă-te cu aroma
delicioasă de piersică

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

Descoperă eleganţa
de la Hollywood!

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Tălpi îngrijite şi răsfăţate

32372 29.90

250 ml

32643 34.90

 Spumant de baie Pretty Peach

 Perie pentru corp

750 ml

31 cm (H) x 7.5 cm (L) x 4.5 cm (l).

35902 39.90

18819 26.90

24.99

19.99

Colecţie inspirată de Hollywood,
o fuziune sofisticată de bujor şi iasomie
cu note de bază de ambră şi mosc ce
amintesc de frumuseţea apusurilor.

 Gel de duş Discover  Săpun Discover
Hollywood Dreams
Hollywood Dreams

250 ml

90 g

34463 19.90

34464 7.90

12.99

4.99
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Îngrijire de bază pentru
întreaga familie



Îngrijire simplă şi cu multe
beneficii - doar cu
produsele esenţiale.
Îţi prezentăm o gamă de
produse pentru o curăţare
delicată, perfectă pentru
întreaga familie. Formula
cu acţiune triplă conţine
ingrediente esenţiale
precum vitamina E şi ceai
verde, ce protejează şi
hidratează pielea. Mai
multă îngrijire - fără efort.

INGREDIENTE CHEIE



Recunoscut de mii
de ani, untul de shea
oferă pielii beneficii
hidratante şi
regeneratoare,
protejează pielea,
o menţine catifelată
şi suplă.

Cu vitamina E pentru
protejarea barierei
naturale de protecţie
a pielii şi pentru
menţinerea hidratării,
lăsând pielea
catifelată, suplă
şi netedă.



3.99

TARE
RA

11.99

HI D

38266 7.90

Ţ IE

75 g

37792 19.90

R ĂŢAR E

C

250 ml

CU

*

35835 29.90



Testare clinică - testare instrumentală

 remă intens exfoliantă
C
pentru tălpi Feet Up
Advanced 75 ml


EDIŢIE
LIMITATĂ



33033 29.90
 oţiune intens hidratantă
L
pentru tălpi Feet Up
Advanced 50 ml

34016 29.90

 Burete de duş Moment

Burete de duş roşu aprins ce lasă pielea
super-fină. Cu inserţii aurii pentru
o atmosferă de sărbătoare în baia ta!
burete PE, şnur din poliester. Diametru
13cm; şnur 12cm.

39096

 remă pentru tălpi cu efect
C
de reparare a crăpăturilor de
pe călcâie Feet Up Advanced

SE ABSOARBE UŞOR,
RĂCOREŞTE ŞI
ÎMPROSPĂTEAZĂ*6

75 ml

6.99

33027 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.

Adio călcâie crăpate!





!

 Săpun purificator cu vitamina E
& ceai verde Essential

 Gel de duş purificator
cu vitamina E & ceai verde
Essentials 250 ml

37791 19.90

 Talonete pentru netezirea

călcâielor

Talonete pentru călcâie dintr-un material
gel moale şi confortabil, ce reţin
hidratarea în piele pentru mai mult timp.
9.5 x 10.5 cm, plastic SEBS.

38339

16.99

Gel răcoritor şi calmant
creat cu Tehnologia
Stimulating, Complexul
Mineral4E şi alantoină.

MOD DE APLICARE:

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

37797 7.90
PROTE

48

 Săpun delicat cu vitamina E
& unt de shea Essentials

HIDRATEAZĂ INSTANTANEU PIELEA USCATĂ CU 85%*,
pentru refacerea şi catifelarea tălpilor.

 er emolient reparator
S
pentru bătături şi unghii
Feet Up Advanced 30 ml

75 g

 Gel de duş delicat cu vitamina E
şi unt de shea Essentials

Reconfortare imediată pentru tălpile obosite şi deshidratate

EDIŢIE
LIMITATĂ

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

NOU!

*6

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

 Mască intens
hidratantă pentru
tălpi Feet Up
Advanced 100 ml

PP, oţel inoxidabil,
glaspapir, 23x3.7cm.

150 ml

33028 34.90

39095 11.99

33197 34.90

17.99

 Pilă de tălpi
Moment Winter

7.99

 Gel calmant pentru
picioare şi tălpi obosite
Feet Up Advanced

17.99

PENTRU ULTIMA DATĂ
ÎN CATALOG


 Protecţii
pentru călcâie



 Perniţe
pentru călcâie

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.

29997 12.99

29934 16.99

7.99

9.99
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MOD DE APLICARE:

Foloseşte mănuşa
exfoliantă la duş

Învăluie-ţi corpul în
texturi şi arome relaxante

EXFOLIANT DE CORP
• Se masează delicat
pe pielea umedă,
prin mişcări circulare.
• Se clăteşte cu apă
caldă din abundenţă.
Se utilizează 1-2 ori pe
săptămână, pentru
o piele catifelată şi
strălucitoare.



Swedish Spa are o aromă exclusivistă, cu
efecte dovedite ştiinţific de calmare a minţii
şi de relaxare profundă din interior spre
exterior. Acordul floral-acvatic cu subtonuri
marine creează un efect salin, de
seninătate, feminitate şi calm. Asemenea
brizei mării.

UNT PENTRU CORP
• Se masează pe întregul
corp până la absorbţia
completă.
• Potrivit pentru uz zilnic.


SĂPUN

INGREDIENTE CHEIE

Gama conţine extracte din alge marine Corallina Officinalis
şi Alaria Esculenta. Recunoscute pentru conţinutul bogat în
zaharuri, minerale şi alte elemente hrănitoare cu proprietăţi
antioxidante, hidratante şi revitalizante.







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

 34730 Mască de mâini cu efect de catifelare Swedish Spa 75 ml

22.90
50



Masează
şi stimulează
circulaţia cu o
parte, exfoliază
şi netezeşte cu
cealaltă



 34020 Ulei de duş Swedish Spa Gentle Ripples 200 ml

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

EDIŢIE
LIMITATĂ



• Formulă Swedish Spa
special concepută
pentru o experienţă
spa la tine acasă.
• Spuma răspândeşte
o aromă reconfortantă
cu acord floral acvatic
care îţi relaxează
corpul şi mintea.

 Mănuşă de duş Swedish Spa

Dimensiuni: H21cm x l14cm. Materiale: bumbac şi poliester

 Exfoliant de corp
Swedish Spa Salt
Crystals 200 ml

200 ml

100 g

29904

34022 57.90

34025 39.90

34021 17.90

11.99

39.99

 Unt de corp Swedish
Spa Whipped Waves

24.99

 Săpun exfoliant Swedish
Spa Smooth Rocks

11.99
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CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

Citricele efervescente, inima intensă de frunze de dafin
şi piper negru, esenţele lemnoase nobile, toate acestea
conferă parfumului Flamboyant caracterul sofisticat.

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

 pă de toaletă Flamboyant
A

Apa de toaletă Flamboyant este ideală pentru
bărbatul care alege să trăiască viaţa la intensitate
maximă! Notele vibrante de citrice te seduc, pentru
a potenţa inima picantă, care te îndeamnă să guşti
cele mai fine plăceri ale vieţii. Lemnul de cedru şi
moscul conferă acestei arome seducţia ce te face
să îţi doreşti, de fiecare dată, mai mult. 75 ml

19639 104.90
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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
RIGOROUS
DE SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

SCREENING

ÎŢI PREZENTĂM PARFUMIERUL
"Acest parfum citric-lemnos
va inspira bărbatul elegant şi senzual.
Condimentele preţioase şi esenţele
lemnoase nobile vor învălui cuceritorul
rafinat într-o aură specială!"

ACUM CU NUMAI

54.99

Pentru el

CITRIC LEMNOS
grapefruit, esenţă din frunză
de dafin, cardamon

Un parfum carismatic
ce poartă semnătura
condimentelor rafinate

EXPRESIA PERSONALĂ
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.

Françoise Caron,

parfumier

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

Complet sofisticat. De o
masculinitate irezistibilă.

Cumpără parfumul
şi primeşti



DEODORANTUL
LEMNOS
CONDIMENTAT

LEMNOS PROASPĂT
ACORDURI DE PIELE

piper negru,
lemn de gaiac,
tutun auriu

lemn de oud,
grapefruit,
lemn de gaiac

AROMATIC
FOUGERE
pepene,
ace de pin,
ambră neagră

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

CONCENTRAŢIE
RIDICATĂ DE PARFUM

 Apă de toaletă Men´s Collection

Dark Wood

Apa de toaletă Dark Wood se bazează pe acordurile
specific masculine ale lemnului de gaiac, pentru a crea
acea aură seducătoare, pământească, distinctivă. 75 ml

30059 79.90
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44.99

 Apă de toaletă Men's Collection




Parfum ce captează intensitatea notelor lemnului
de oud pentru a-ţi scoate la iveală forţa interioară.
75 ml

34334 79.90

31639 89.90

Intense Oud

44.99

49.99

CADOU
LEMNOS FRUCTAT

 Apă de toaletă 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

ROLL-ON

nucşoară, pară, vanilie
 Apă de toaletă Signature

75 ml

36002 104.90

59.99

 Deodorant roll-on
antiperspirant Signature

50 ml

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

31291 21.90
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PENTRU EL

NOU!

Imaginează-te într-un peisaj
de coastă spectaculos
Atunci când prospeţimea mării înspumate şi aromele lemnoase calde
ale arborilor de pe vârfurile stâncilor te îmbie irezistibil, te bucuri din plin
de momentele frumoase ale vieţii. Sentimentul aparte al unei escapade
pe o coastă izolată, departe de ochii lumii.

Compoziţia unică a notelor lemnoase
captivante a fost inspirată de buştenii
îmbibaţi şi rotunjiţi, spălaţi de apa mării
şi împinşi de valuri pe ţărm, apoi uscaţi
de razele soarelui. Esenţele lemnoase
învăluite în note solare calde captează
inconfundabil salinitatea mării.






ORIENTAL
FOUGERE

ORIENTAL LEMNOS
FRUCTAT



grapefruit, frunză de
dafin, rădăcină de iris

acorduri de piele, măr,
boabe tonka

O CONCENTRAŢIE FOARTE
RIDICATĂ DE PARFUM

CONCENTRAŢIE
RIDICATĂ DE PARFUM

 Apă de toaletă
pentru el Possess
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 Apă de toaletă
Be the Legend

 Deodorant roll-on
antiperspirant Be The Legend

75 ml

75 ml

50 ml

31825 129.90

30468 104.90

34076 21.90

79.99

59.99

11.99

LEMNOS ACVATIC
artemisia, acord lemnos,
vetiver
CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

 Apă de toaletă Mister Giordani Aqua

75 ml

35663 109.90

69.99
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NOU!

PENTRU EL

EDIŢIE LIMITATĂ


INGREDIENT CHEIE

Barba poate fi o
fiară greu
de domesticit!

Uleiul de cedru



Ca orice tip de păr, cel facial
are nevoie de o rutină de
îngrijire specifică.

va conferi o sofisticare
aparte şi va hrăni părul, dar
modelarea bărbii e la tine!



Nu uita de kitul
de îngrijire
- nimic nu exprimă
mai bine eleganţa masculină
decât barba bine tunsă a unui
bărbat plin de încredere
în sine!

DE LA O BARBĂ
REBELĂ LA UNA
ÎNGRIJITĂ

cu doar trei produse
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SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU APLICAŢIA ORIFLAME ŞI AFLĂ
MAI MULTE DESPRE ÎNGRIJIREA
BĂRBII

NORTH FOR MEN
PENTRU ÎNGRIJIREA
PĂRULUI FACIAL

este un concept tip frizerie
pentru aceia dintre bărbaţi care
vor să experimenteze diverse
stiluri de barbă. Loţiunea de
netezire şi uleiul hrănitor pentru
barbă vor înmuia, vor menţine
elasticitatea firelor de păr şi vor
calma iritaţia pielii.

 Loţiune de netezire pentru barbă
North For Men Mane Attraction

 Ulei hrănitor pentru barbă
North For Men Mane Attraction

Ulei hrănitor pentru barbă infuzat cu ulei esenţial de
cedru ce îngrijeşte barba şi pielea. Îngrijire zilnică
pentru toate tipurile de barbă. 30 ml

Trusă de îngrijire pentru barbă ce conţine foarfecă
din oţel inoxidabil şi un pieptene mic, ambele într-un
etui practic de culoare maro. Dimensiuni: 12 x 8 x
1cm. Materiale: PU, PP, oţel inoxidabil.

35888 34.90

35933 39.90

41088

Loţiune hidratantă pentru barbă, infuzată cu ulei
esenţial de cedru ce o înmoaie, o netezeşte şi o
menţine într-o stare optimă. 75 ml

24.99

27.99

 Trusă pentru îngrijirea bărbii

39.99
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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.



TOATE VÂRSTELE

Efect anti-oboseală
dovedit clinic!

• Reduce ridurile*3
• Netezeşte pielea*3
• Hidratează*2
• Creşte elasticitatea pielii*3
• Tonifiază pielea*3




 Gel tonifiant pentru zona de

contur a ochilor NovAge Men 15 ml

33199 65.90

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

89.99


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



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
60



*2



RECHARGE
 eodorant spray
D
revitalizant 48H
North for Men

150 ml

32012 29.90
 eodorant roll-on
D
revitalizant 48H
North for Men



50 ml



32013 19.90
SENSITIVE


 pumă de ras North
S
for Men Sensitive



200 ml



32016 29.90
 remă cu efect
C
calmant North
for Men Sensitive

50 ml

32017 34.90
SPRAYURI PARFUMATE

 35877 Gel hidratant după ras

North For Men Subzero 50 ml
 35870 Spumă de ras şi de
curăţare a feţei North For Men
Subzero 200 ml 29.90

26.90

 pray parfumat pentru
S
corp North for Men
Fresh 100 ml

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.

34482 29.90

29446 343.59

34486 29.90

199

Hidratare
intensă,
prospeţime
şi răcorire.

PENTRU EL

şi exfoliant NovAge Men 125 ml

Evaluare clinică efectuată de experţi, folosind setul NovAge Men.

 Gel de curăţare purificator

Recomandat pentru

*3

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

Testare clinică, folosind setul NovAge Men.



 pray parfumat pentru
S
corp North for Men
Intense 100 ml

 Şampon & gel de duş
North For Men Subzero



 Săpun North
For Men Subzero

 Deodorant roll-on
North For Men Subzero

250 ml

100 g

50 ml

35878 27.90

35887 7.90

35880 19.90

19.99

4.99

9.99

EDIŢIE
LIMITATĂ

STYLING PENTRU PĂR


PRODUSE PREMIUM PENTRU BĂRBIERIT


 35865 Gel calmant după ras NovAge Men 100 ml
 35864 Gel de ras NovAge Men 200 ml

44.90

39.90

 el de păr North for
G
Men Power Hold &
Sleek 100 ml

34920 19.90

 Spumă de ras North For Men Urban

Spumă de ras bogată şi cremoasă infuzată cu cărbune, ce asigură un bărbierit fin, îndepărtând totodată
impurităţile. Are la bază Tehnologia Glide şi ingrediente de îngrijire ce hidratează, catifelează şi conferă
supleţe pielii. Poate fi folosită inclusiv la duş, pentru faţă şi corp. 200 ml

34906 29.90

19.99
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Difuzorul
permite o
pulverizare
delicată.

Senzualitate
naturală
Nu este momentul să fii timidă. Eliberează-te de inhibiţii
şi păşeşte în lumea plăcerilor de nerefuzat,
cu Love Potion So Tempting.

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!

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
RIGOROUS
DE SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

FLORAL ORIENTAL PUDRAT
mandarină, miere,
orhidee

CONCENTRAŢIE SCĂZUTĂ
DE PARFUM

ÎŢI PREZENTĂM PARFUMIERUL
 pă de toaletă lejeră Love Potion So Tempting
A

Apă lejeră de toaletă, plină de senzualitate, cu aromă
floral oriental gurmandă cu acorduri de miere care te
vor face să îţi doreşti mai mult. 75 ml

Parfumuri

EXPRIMAREA PERSONALITĂŢII

SCREENING

"Pentru a exprima într-un mod desăvârşit
lumea tentaţiei, am ales aroma seducătoare
de miere pentru acest parfum. Simbolizează
perfect senzualitatea pielii şi încălcarea
regulilor pentru plăcerea personală."

33958 44.90
ACUM CU NUMAI

14.99
62

Emilie Coppermann
Maestru parfumier

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU AJUTORUL APLICAŢIEI ORIFLAME
& VEZI TOATE PRODUSELE DIN
ACEASTĂ CATEGORIE
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Notele proaspete de fructe de pădure,
lâmâie şi pară crocantă evocă prospeţime
şi efervescenţă modernă. Aromă fin domolită
de mosc şi esenţe lemnoase ambrate.

Oaza
ta de
linişte în
mijlocul
oraşului.

PARFUMURI

Colorează-ţi viaţa

Feli
Cântăreaţă




ÎNCEARCĂ-MĂ!
ORIENTAL
FLORAL

FLORAL - MĂRGĂRITAR
floare de busuioc, lăcrămioare, mosc

pară, acord de floare de lotus,
mosc

Atinge produsul
şi simte parfumul

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM
CONCENTRAŢIE
RIDICATĂ DE PARFUM

 Apă de toaletă Joyce Turquoise

Lasă-te inspirată de optimismul acestei ape de toaletă.
Ca o boare delicată, te învăluie cu note de vârf suculente
şi acordul florii de nufăr, conferindu-ţi o stare de calm şi
linişte. 50 ml

37767 69.90
64

34.99

 Apă de toaletă My Little Garden

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU APLICAŢIA
ORIFLAME ŞI PARCURGE TESTUL
PENTRU A-ŢI ALEGE PARFUMUL

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

34.99
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SĂRBĂTORIM PRIN
CELE MAI BUNE
OFERTE

FLORAL LEMNOS
bergamotă calabriană, flori de portocal,
lemn din Toscana

CONCENTRAŢIE MAXIMĂ
DE PARFUM





Arta de a trăi
frumos
Parfumul Giordani Gold Essenza a fost creat cu măiestrie.
Începând cu sticla rafinată, capacul finisat cu foiţă de aur veritabil,
fiecare detaliu îţi oferă o experienţă senzorială luxoasă şi bifează
exigenţele unui parfum premium.
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ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

ANI
VER
SA
RE

 Parfum Giordani Gold Essenza

Cremă de corp somptuoasă şi hidratantă, fermecător
parfumată cu aroma luminoasă, floral lemnoasă,
Giordani Gold Essenza. 250 ml

Luminosul parfum Giordani Gold Essenza evocă povestea
luxului autentic şi a măiestriei, începând cu sticla rafinată,
capacul finisat cu foiţă de aur veritabil şi până la ultimul
strop de parfum, cu o concentraţie înaltă şi în acelaşi timp
subtil. Un parfum premium floral-lemnos, pentru femeia
care, prin ea însăşi, personifică arta de a trăi frumos. 50 ml

31781 44.90

31816 169.90

 Cremă de corp parfumată
Giordani Gold Essenza

19.99

99.99
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Aroma proaspătă şi delicată de trandafir evocă serile lungi de vară. Adaugă la rutina
ta zilnică de înfrumuseţare apa de colonie cu apă de trandafiri.




CITRIC - FLORAL - MENTĂ





yuzu, frunze de mentă, mosc

Pliază partea de sus
pentru acces uşor.
MULTE COMPARTIMENTE CARE
TE AJUTĂ SĂ ÎŢI PĂSTREZI
LUCRURILE ORDONATE
ŞI ÎN SIGURANŢĂ.

PARFUMURI

Prospeţime încântătoare

Alege starea de spirit!




Note delicate de
trandafiri, captate
într-un încântător
ambalaj roz-auriu.


Aşază produsele în INTERIOR,
FIXATE CU BENZILE ELASTICE,
apoi ridică marginea pliată
ŞI STRÂNGE ŞIRETUL
DE ÎNCHIDERE.

 Apă de toaletă Wake Up
Feel Good

50 ml

37213 69.90

39.99

FIECARE GEL DE DUŞ CU

14.99

 Gel-spumă de duş Loved Up
Feel Good

150 ml

41658 39.90

24.99

 35991 Gel de duş Wake Up Feel Good 200 ml 21.90  35994 Gel de duş Feel Good Chill Out 200 ml 21.90
 35993 Gel de duş Loved Up Feel Good 200 ml 21.90
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EDIŢIE
LIMITATĂ

 Geantă cosmetice Feel Good

MOD DE APLICARE:

EDIŢIE
LIMITATĂ

Umezeşte-ţi palma cu o
cantitate mică de apă de
colonie, apoi atinge cu
aceasta punctele cu puls,
precum încheieturile
mâinilor, gâtul şi spatele
urechilor.

 Apă de colonie Radiant Rose

Geantă pentru cosmetice practică şi uşor de folosit. Înălţime: 24cm.
Diametru: 16cm. Materiale: poliester, fermoar din aliaj cu zinc.

Cu aroma încântătoare a trandafirilor şi un design minunat, apa de colonie
Radiant Rose îţi oferă un strop de prospeţime. 400 ml

42291 104.90

35436 44.90

59.99

27.99
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FLORAL FRUCTAT
LEMNOS

FLORAL FRUCTAT
LEMNOS

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

gaillardia, piersică,
vanilie

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

Debordând de o energie veselă şi o dispoziţie chic atât
de firească, Eclat Femme Weekend este parfumul perfect
pentru orice ocazie.



PARFUMURI

Accente
sofisticate de stil


 Apă de toaletă Lucia
Bright Aura

50 ml

33960 99.90

59.99

 Apă de toaletă pentru ea
Friends World

50 ml

33962 99.90

59.99


FLORAL PROASPĂT
FRUCTAT



ORIENTAL CITRIC
FLORAL

ORIENTAL
FLORAL

Portocală Vanilie , Crin roşu,
Ambră

pere verzi, floare solară
de Tiare, vanilie

O CONCENTRAŢIE FOARTE
RIDICATĂ DE PARFUM

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

 Apă de parfum Amber
Elixir Mystery

50 ml

35681 109.90
70

64.99

 Apă de toaletă Dare to Shine

50 ml

34484 104.90

64.99

piersică, frezie albă,
mosc

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

 Apă de toaletă Eclat Femme Weekend

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

31293 109.90

59.99
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ambră, heliotrop, mandarină

frezie, orhidee, lemn de santal

CEL MAI
ATRACTIV



PREŢ

DINTRE

TOATE!

patchouli indonezian, ananas queen,
ylang ylang

PARFUMURI

 32338 Cremă de corp parfumată Amber Elixir

250 ml 44.90  31784 Cremă de corp parfumată
Possess 250 ml 44.90  34088 Cremă de corp
parfumată Eclat Femme Weekend 250 ml 44.90

FIECARE
CREMĂ

CU NUMAI

19.99



petale de iasomie, mandarină,
lemn de santal



piersică, frezie albă, mosc
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 31777 Cremă de corp parfumată
Divine 250 ml 44.90  31778 Cremă de
corp parfumată Eclat Femme 250 ml
44.90  31779 Cremă de corp
parfumată Love Potion 250 ml 44.90



ghimbir, floare de cacao, ciocolată
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PARFUMURI

Cireş înflorit…
sau liliac alb?

Parfumul - cadoul intim
dintotdeauna
Un cadou rafinat, gata ambalat, pentru cineva cu totul special?
Îl găseşti chiar aici. Şi nu uita să ai grijă de tine,
fă-ţi un cadou din când în când!




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

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

50 ml



32440 79.90

FLORAL LEMNOS
MOSCAT
frunze verzi, liliac alb,
heliotrop

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM
 Apă de toaletă Women's
Collection Innocent White Lilac

50 ml

32438 79.90
FIECARE PARFUM CU

44.99
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PARFUM + LOŢIUNE DE CORP
ÎNTR-O CUTIE ELEGANTĂ!
 Set Women's Collection Delicate Cherry Blossom

PARFUM + ŞAMPON & GEL DE DUŞ
ÎNTR-O CUTIE ELEGANTĂ!
 Set Men's Collection Dark Wood

Oferă-i celei dragi o mostră de natură înflorită cu apa de toaletă Delicate Cherry
Blossom. Un parfum floral ademenitor amplificat de loţiunea de corp parfumată
- exclusiv creată pentru acest set în ediţie limitată. Priveşte bucuria de pe
chipul ei, atunci când deschide această frumoasă cutie. Parfum 50ml;
Loţiune 100ml.

Readu-i natura plină de prospeţime în mijlocul căminului cu cea mai
iubită aromă Oriflame Men's Collection - Dark Wood, un parfum
irezistibil, amplificat şi menţinut de gelul de duş/şampon creat exclusiv
pentru acest set în ediţie limitată. Ambalate într-o cutie personalizată.
Parfum 50ml; gel de duş 100ml.

37375 99.90

37376 99.90

49.99

49.99
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PARFUMURI

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME CU
APLICAŢIA ORIFLAME ŞI AFLĂ DESPRE
MAESTRUL DIN SPATELE PARFUMULUI

Trăieşte povestea
perfectă şi dragostea
pentru totdeauna

ORICARE
PARFUM
CU NUMAI

59.99

ÎNCEARCĂ-MĂ!
AROMATIC
TONIC





Atinge produsul
şi simte parfumul

FLORAL FRUCTAT
LEMNOS

mentă, iris, acord de piele
Cuir Corroyé

violetă albă, iris alb,
lemn de cedru

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM

 Apă de toaletă Eclat Amour

 Apă de toaletă Eclat Toujours

Cele mai romantice clipe captate de eleganta
mentă, de iris şi acordul de piele Cuir Corroyé.
Povestea de dragoste la care ai visat
dintotdeauna. Eclat Toujour, pentru
că dragostea dăinuie în timp. 75 ml

35651 104.90
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ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

Sentimente pline de romantism
captate de arome fermecătoare de
violetă albă, iris alb şi lemn de cedru.
Povestea de dragoste la care ai visat
mereu. Eclat Amour, pentru că te face
să te îndrăgosteşti pentru totdeauna.
50 ml

35649 104.90

ORICARE 2
PARFUMURI CU

49.99
FIECARE
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Pe rie u nică
CU PERI SPECIALI
ca re aju n g l a
fieca re g ea nă, d e l a
ră d ă cină pâ nă l a
vâ r f, p e nt r u o
sepa ra re p er fec tă



Textură fină, uşor
d e o m o g e niza t,
p e nt r u d efinirea
şi înfrumuseţarea
ochil o r.

Întoarce toate
privirile!



SET

14.99
COD SET: 712490

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
RIGOROUS
DE SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

Î Ţ I P R E Z E N TĂ M OA M E N I I
D E Ş T I I N ŢĂ

36149
Black

34750
Black

Este o plăcere să lucrez cu o echipă de
oameni de ştiinţă extrem de implicaţi în
domeniul cercetării şi dezvoltării, pentru
a oferi cea mai înaltă tehnologie pentru
produsele noastre de machiaj.
Leonie Soffe
Manager Formule de Machiaj

 Creion mono
pentru ochi OnColour

 Mascara Oncolour
Length Up

21.90

27.90

1.12 g
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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!

SCREENING

DE MACHIAJ
CREION DE OCHI
+ MASCARA
CU NUMAI

Machiaj

EXPRIMAREA PERSONALITĂŢII

8 ml

Tehnologii de îngrijire a pielii
& produse de machiaj

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

Sprâncene
pur şi simplu
frumoase

• 8 nuanţe complementare.
• P igmenţi bogaţi: pentru
o culoare ce rezistă.
38815 Smokey Nude

 rusă farduri de ochi şi
T
sprâncene OnColour

4.24 g

52.90

29.99

38814 Blushed Pastel

O diversitate nesfârşită
de lookuri pentru ochi

 scuţitoare dublă pentru creioane
A

MACHIAJ

NOU!

• Paletă compactă pentru ochi
şi sprâncene.

Ascuţitoare dublă, din plastic rezistent, pentru creioane
de buze şi ochi. Dimensiuni: 3.5 x 2.8 x 2.5 cm.

27730 11.90
0B
15
36

ro

wn

7.99

•M
 aro-ul adaugă profunzime privirii tale.
• Creează linii precise sau lookuri smokey
•C
 uloare plină, se simte plăcut pe piele

• APLICARE ÎNTR-UN PAS
•N
 UANŢE UNIVERSALE
REZISTENTE

 reion mono pentru ochi
C
OnColour

• FORMULĂ FINĂ,
MĂTĂSOASĂ

1.12 g

21.90

14.99
Aici îţi obţii propria nuanţă de roz
• Tehnologia Adaptable Tint creează o nuanţă unică de roz,
personalizată în funcţie de pigmentul natural al buzelor.
• Infuzia de ulei de măceşe şi vitamina E asigură hidratare şi protecţie.

 uciu de buze
L
OnColour Pink Adapt

8 ml

22.90

80

14.99

38789
Love
Pink

MOD DE APLICARE:
 ensetă Precision
P

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.

42292 17.90

9.99

Umple golurile prin mmişcări
scurte, fine. Urmează curba
naturală a sprâncenelor tale
pentru a le conferi definire.
Foloseşte mişcări delicate
şi scurte pentru a obţine o
finisare naturală şi adaugă
culoare pentru un look mai
intens al genelor.

39338 Blonde

39339 Brown

 reion pentru sprâncene OnColour
C

Cu OnColour obţii un look minunat al sprâncenelor, în câteva
secunde! Acest creion cu formulă fină şi mătăsoasă se aplică cu
uşurinţă, definind şi modelând sprâncenele în mod natural. Alege una
dintre cele două nuanţe universale, maro sau negru, şi construieşte
intensitatea culorii pe care ţi-o doreşti. Ascute vârful pentru o şi
mai bună precizie. 1.12 g

21.90

11.99
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MASCARA ÎMBOGĂŢITĂ CU SER
36217
Matte
Black

 uş lichid pentru pleoape Giordani Gold
T

Amestec de
pigmenţi intenşi

Tuş cu pigment intens pentru o definire dramatică a
ochilor. Pensulă specială pentru o aplicare precisă &
uşoară. Cu o formulă rezistentă care nu se întinde, acest
tuş de pleoape conferă lookului tău o definire ce durează.
3.2 ml

MACHIAJ

36218
Shimmering
Copper

NOU!

Ser de activare
pentru gene

44.90

29.99

Amestec de
ceară hrănitor

 parat pentru curbarea genelor Giordani Gold
A

Ondulator uşor pentru gene arcuite. Creat pentru a ridica
chiar şi cele mai mici gene, asigurând precizie în presiunea
exercitată asupra genelor delicate şi arcuindu-le fără să le
deterioreze, să le smulgă sau să ciupească. Fier, cauciuc.
L10 x l6.2 cm.

19.99

Serul Lash Activator
acţionează la nivelul creşterii
genelor

 reion dermatograf pentru ochi Giordani Gold
C

Creion dermatograf rezistent pentru ochi, cu pigmenţi de
mare intensitate şi culoare sublimă. 1.8 g

Pe n t r u G E N E m a i
l u ng i & ma i
reziste n te

39.90

22.99
38845
Delicate
Pink - Rose Eyes

38846
Vibrant Ginger
- Intense Eyes

38847
Snow Blue
- Frozen Eyes

38848
Golden Brown
- Noble Eyes

Bucură-te de gene care se simt mai
puternice în timp şi instantaneu mai
lungi. Mascara Giordani Gold

38849
Purple Cream
- Smokey Eyes

Incredible Length Potion, infuzată cu
ser Lash Activator, extract din plante

 ard de pleoape duo Giordani Gold
F

Fard de pleoape ultra-fin şi cremos, cu o textură satinată. Cu un amestec de pigmenţi
intenşi pentru o culoare dramatică, aceste farduri duo sunt mătăsoase la aplicare.
În truse elegante negre, prevăzute cu oglindă. 2.4 g

69.90
82

şi ceară naturală de albine, conferă
38848
Golden Brown
- Noble Eyes

sunt de acord
– genele au un aspect
alungit după prima utilizare*

87%

37449 26.90

31401 Black

96%

genelor un look mai fermecător cu
fiecare utilizare.

Amestecul hrănitor de ceară
asigură alungire şi volum

sunt de acord
– genele au un aspect mai
sănătos instantaneu*

80%

sunt de acord
– genele se simt întărite după
4 săptămâni*
* Testare consumatori

Esterii din jojoba asigură
o aplicare fină
Vitamina E contribuie
la îngrijirea genelor
Gene mai negre graţie
amestecului de pigmenţi intenşi

 ascara Giordani Gold Incredible
M
Length Potion – Velvet Black

Mascara infuzată cu ser, cu acţiune la nivelul creşterii
genelor, şi un amestec de ceară hrănitoare pentru
alungire imediată şi amplificarea volumului. Serul
Lash Activator înfrumuseţează genele pentru un
aspect consolidat, mai plin, iar ceara naturală de
albine le conferă alungire fermecătoare şi volum.
Esterii din jojoba hrănesc şi asigură o aplicare fină.
8 ml

34751 54.90

34.99
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Ruj lichid cu efect
de întinerire
• Textură exclusivistă cu
transformare lichid-mat
• Conţine ulei de argan
regenerator pentru
buze
• Nu usucă buzele
• SPF 15 protejează
împotriva îmbătrânirii



Balsam de buze cremos
şi subtil colorat
• cu Vitamina E şi acizi
graşi esenţiali
• cu acid hialuronic
pentru hidratare
• cu FPS 12 pentru
protecţie



33393
Graceful
Mauve

33386
Noble
Nude

33388
Rose
Petal

33390
Elegant
Fuchsia

33392
Red
Romance

33395
Rich
Burgundy

33394
Currant
Red

41765
Exquisite
Rouge

57.90

36799
Ecru
Cream

36800
Ginger
Caress

36801
Rose
Angel

36802
Taupe
Grace

36803
Magenta
Passion

36804
Coral
Vibrance

36805
Timeless
Red

36806
Coffee
Caramel

36807
Sepia
Flame

36808
Spicy
Plum

 ond de ten FPS 7 Giordani
F
Gold Metamorphosis
35217
Mild
Cinnamon
Warm

79.90
35213
Light
Porcelain
Cool

35214
Pastel
Ivory
Warm

35215
Soft
Beige
Cool

35216
Gold
Sand
Warm

•C
 reează o bază netedă
• Estompează
imperfecţiunile pielii
• T extură de cremă gel
incredibil de mătăsoasă
 fect instantaneu de
•E
matifiere

• Fond de ten fluid şi mătăsos
pentru o acoperire naturală
• U niformizează perfect nuanţa
tenului, conferindu-i un aspect
mai tânăr şi mai luminos**
• I nfuzat cu extract exclusivist
din trufe albe şi SPF 8





** Testare clinică.

•C
 omplex de corectare a
culorii, pentru o finisare
naturală, uniformă.
•R
 educe, previne şi
ascunde imperfecţiunile
pielii*

EDIŢIE
LIMITATĂ


* Testare consumatori

MOD DE APLICARE:

 ond de ten rezistent FPS 15
F
Giordani Gold Mineral

40658
Rose
Quartz

40659
Red
Garnet

40660
Fire
Opal

33800
Praline
Nude

33801
Coral
Hibiscus

33802
Poppy
Pink

33803
Cerise
Pink

40661
Lustrous
Amber

40662
Brown
Topaz

40663
Royal
Ruby

40664
Purple
Sapphire

33804
Scarlet
Orange

33805
True
Red

33806
Ruby
Red

33807
Elegant
Burgundy

 Ruj Giordani Gold Jewel

84

33391
Regal
Amber

30 ml

40657
Pearl
Nude

34.99

33389
Luscious
Coral

3.8 g

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

57.90

57.90
33387
Delicate
Pink

 uj Giordani Gold Iconic Matte
R

* Testare consumatori

4g

M ACH I A J D E LUX
L A Î N D E M Â N A TA

4g



Îngrijire şi ultra-strălucire
• Uleiuri naturale din
plante recunoscute
pentru proprietăţile
de hrănire a pielii
• Strălucirea unei pietre
preţioase
• Textură cremoasă, fină
- 98% sunt de acord*

!

 uj FPS 20 Giordani Gold
R
MasterCreation

MACHIAJ

E Ş T I L A C ÂT E VA R E T U Ş U R I
D I S TA N ŢĂ D E P E R F E C Ţ I U N E !

!

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

32414
Pink

31803
Light
Rose

10 ml

30 ml

57.90

39.90

74.90

24.99

31802
Porcelain

69.90

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

34.99

 Balsam de buze cu efect de
întinerire Giordani Gold

30 ml

31804
Light
Ivory

31805
Rose
Beige

31806
Natural
Beige

 ond de ten lichid FPS 12
F
Giordani Gold Silk

32920
Porcelain

Aplică baza cu vârful
degetelor, înaintea fondului
de ten. Începe cu zona-T şi în
juruş contururilor V ale feţei.
La final, aplică baza pe arcul
lui cupidon, pe bărbie şi în
jurul nasului.

32919
Vanilla
32921
Light
Ivory

32922
Natural
Beige

32923
Amber

!
35115
Cool
Porcelain
35116
Warm
Beige

 Corector Giordani Gold
MasterCreation

10 ml

52.90

29.99

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

32047
Porcelain
32050
Rose
Beige

32048
Light
Rose
32051
Natural
Beige

32049
Light
Ivory

 Fond de ten antiîmbătrânire Giordani Gold

 Bază pentru machiaj
Giordani Gold MasterCreation

30 ml

8g

69.90

35587 69.90

44.99

39.99

85

MACHIAJ

36554 Vivid Bronze

36552 Cobalt Grey

36553 Skyline Blue

36551 Urban Grey

36547 Pitch Black

METALIZAT
36548 Hickory Brown

36550 Forest Green

Machiajul Alinei Eremia:
Creion dermatograf
retractabil pentru ochi The
ONE High Impact 36547
Pitch Black, Creion
dermatograf retractabil
pentru ochi The ONE High
Impact 36553 Skyline Blue.

36549 Soft Mahogany

MAT

Alina Eremia
Cântăreaţă

CU AUTO-ASCUŢIRE,
PRIN RĂSUCIRE

ALEGE ŞI COMBINĂ
NUANŢELE!

 reion dermatograf retractabil
C
pentru ochi The ONE High Impact

Găseşte-ţi linia
CREION DE OCHI CU APLICARE UŞOARĂ
86

Găseşte-ţi stilul perfect cu acest creion
de ochi rezistent cu aplicare super-uşoară:
nu necesită ascuţire, are o textură ultracremoasă, 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

27.90

14.99

87

REZISTENT LA APĂ*

34.90
35466
Peach
Spritz

35467
Pink
Lemonade

35468
Clover
Haze

35469
Sexy
Plum

35470
Cherry
Candy

35471
Trendy
Berry

35472
Dazzling
Wine



33

*Testare
consumatori

00

4

Bl

ac

Hidratare sau culoare?
Le poţi avea pe toate!

35465
Lustrous
Nude

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

k

1.7 g

Gene
fabuloase la
o clipire
distanţă!

MACHIAJ

 uj The ONE
R
Power Shine HD

 Mascara 5-în-1 rezistentă la apă
The ONE WonderLash 8 ml

34.90

 uj The ONE Colour Stylist
R
Ultimate Lustruous

4g

39.90

37303
Mysterious
Pink

37304
Sleek
Pink

37305
Sweet
Tangerine

37306
Classy
Red

37307
Trendy
Crimson

 reion pentru buze
C

The ONE Colour Stylist
Ultimate

36031
Cosy Pink

0.28 g

26.90
 Balsam de buze
The ONE A-Z

 Balsam de buze cu
efect de mărire a
volumului The ONE
Lip Spa

4g

29.90

1.7 g

19.99

32365 29.90

17.99

41148
Caramel
Mode

41149
Mellow
Mauve

41150
Rose
Tenderness

41151
Absolute
Pink

41152
Sunset
Orange

41153
Red
Carpet

41154
Smooth
Burgundy

PENTRU
ULTIMA DATĂ
ÎN CATALOG

88



 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

39.99

34.90



 Mascara 5-în-1 The ONE WonderLash
XXL 8 ml

 uciu de buze The ONE
L
Lasting Shine

34.90

 Mascara THE ONE Tremendous Fierce

10 ml

41156
41155
Audacious
Plum
Brown
Opulence

41147
Graceful
Nude

5 ml

!

Fibrele cu ACŢIUNE
SINERGICĂ
ALUNGESC şi măresc
fiecare geană, pentru
volum şi definire
de felină.

k

37302
Clover
Haze

ac

Balsam cu acţiune
dublă pentru buze
instantaneu mai
pline, hidratate
şi subtil colorate.

37301
Stylish
Blush

Bl



37300
Warm
Peach



7

Balsam de buze ce
înfrumuseţează, hrăneşte,
netezeşte şi protejează
buzele, pentru un aspect
irezistibil.

37309
Casual
Brown

35
72



37308
Chic
Burgundy

38765
Creamy
Rose

38766
Creamy
Beige

38767
Creamy
Berry

38768
Sparkling
Blush

38769
Sparkling
Fuchsia

38770
Sparkling
Cherry

38771
Crystal
Nude

38772
Crystal
Coral

38773
Crystal
Pink

38774
Crystal
Plum

34107 34.90

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

FIECARE MASCARA CU

22.99

89

ÎMBRACĂ-ŢI BUZELE
ÎN NUANŢELE APUSULUI
Acoperire cu o culoare luminoasă

baton sculptat pentru buze
perfect definite!

35171 Rose Chic

37484 Bliss Pink



35175 Plum Elegance

NOU!

baton sculptat pentru buze
perfect definite!

MACHIAJ

ACOPERIRE ULTRA-CREMOASĂ CU NUANŢE
CE ÎŢI CONDIMENTEAZĂ LOOKUL!

EDIŢIE
LIMITATĂ

Ai nevoie de un retuş
rapid? Nicio problemă!
Această oglindă
portabilă şi compactă
va fi micul tău secret din
poşetă pentru lookul
perfect întreaga zi, pentru
că îţi vei putea retuşa
machiajul oricând şi
oriunde îţi doreşti.


37485 Caramel Brown

Machiajul modelului: Ruj cremos 5-in-1 The ONE
Colour Stylist Ultimate 35175 Plum Elegance.
37483 Urban Mauve

FOLOSEŞTE GHIDUL NOSTRU DE NUANŢE ULTIMATE PENTRU A
IDENTIFICA SUBTONUL PIELII TALE ŞI CELE MAI POTRIVITE NUANŢE DE RUJ!
37482 Apricot Peach

PIELE CU SUBTON NEUTRU
37481 Bare Nude

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

PIELE CU SUBTON RECE

!

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

Alege aceste nuanţe de ruj
dacă venele de la încheietură
au culoarea albastru sau violet.

 Ruj The ONE Colour Stylist Ultimate

Lustruous

Infuzat în proporţie de peste 40% cu uleiuri cu efect
reflectorizant, acest ruj conferă lookului tău o finisare
strălucitoare superbă. Cu baton curbat Sculpt & Sign,
acoperire cremoasă plină de luminozitate şi beneficii
multiple. Acum ai tot mai multe modalităţi de
exprimare a stilului personal! 4 g

39.90
90

19.99

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

35181
Sunset
Show

35166
Pink
Flair

35188
Trendy
Cocoa

35190
So
Blackberry

35174
Cranberry
Blush

35171
Rose
Chic

35179
Coral
Ideal

35189
Taupe
Intensity

35187
Mocha
Cream

35169
Nude
Mauve

35182
Fatal
Red

35185
Berry
Bliss

35170
Clover
Dream

35176
Pink
Lady

35175
Plum
Elegance

35178
Flashy
Coral

35173
Uptown
Rose

35191
Purple
Glamour

35186
Irresistible
Copper

35172
Pink
Attitude

35167
Metlted
Caramel

35168
35184
35177
Rosewood Red Haute Raspberry
Charm
Couture
Rave



 Ruj cremos 5-in-1 The ONE

Colour Stylist Ultimate

Noul ruj Colour Stylist în versiunea
Ultimate conferă o acoperire ultracremoasă, într-o nouă paletă inteligentă
de nuanţe trendy, concepute pentru
rezistenţă de durată. Batonul inovator
Sculpt & Sign cu formă curbată asigură
definire şi contur impecabile. 4 g

39.90

19.99

 Oglindă Squared

Oglindă elegantă, neagră, concepută
pentru micile retuşuri de machiaj. Această
oglindă de buzunar va fi micul tău secret
pentru lookul perfect pe care îl afişezi în
fiecare zi. ABS. Sticlă. 6.9cm x 6.9cm

37525 24.99

14.99
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32283
Vanilla



32285
Natural Rose

32

32284
Porcelain

59

3

d
Me

Foloseşte bronzantul
ca atare sau pe post
de fard de pleoape.

• Formulă cremoasă, fină, pentru
o aplicare ce permite retuşuri cu
uşurinţă

ium

•C
 uloare cu acoperire treptată
translucidă-medie

32287
Light Ivory

32

59 2

35307
Honey Beige
32286
Natural Nude

Lig

*Testare clinică

32288
Natural Beige

ht

•B
 atoane multifuncţionale pentru
bronzarea, conturarea, iluminarea
feţei, fardarea pomeţilor, buzelor
şi pleoapelor

Cine spune că nu poţi folosi bronzantul pe post de fard de pleoape sau fardul de obraz pe post de ruj?

Neutralizează

 Baton styler pentru machiaj The ONE

cearcănele

Bronzant, iluminator, fard de obraz şi contur – batoane
styler versatile, perfecte pentru realizarea unui machiaj
complet. Patru nuanţe interschimbabile ce îţi iluminează
privirea sau conferă o nouă dimensiune ochilor, buzelor
şi pomeţilor tăi. Formula cremoasă unică se omogenizează
uşor şi îţi permite o aplicare progresivă cu care nu poţi
da greş. 6 g

Subton roşu

 Bază de machiaj
The ONE IlluSkin

92

The ONE Everlasting
Extreme

 Bureţi de machiaj -

4 bucăţi

30 ml

30 ml

Material: poliuretan.
Dimensiuni: 7.8 x 5 x 2.1 cm.

31585 29.90

44.90

41560 11.90

17.99

29.99

7.99



Depăşeşte limitele impuse de reguli şi foloseşte batoanele styler multifuncţionale!



Corector 1

 Fond de ten FPS 30

Aplică iluminatorul
pe pomeţi, osul
sprâncenei şi podul
nasului... sau ca fard
de pleoape!

wn

Aplică fardul de obraz
pe pomeţi, foloseşte-l
pe post de fard de
pleoape sau ruj!

B ro

Uită de coşuri
şi imperfecţiuni

Aplică conturul sub
pomeţi, de-a lungul liniei
maxilarului şi pe
lateralele nasului. De ce
nu l-ai folosi pe post de
fard de pleoape?

36139 Shining Star



2

Finisează-ţi lookul cu batoanele
multifuncţionale styler!
Foloseşte-le pentru buze,
pomeţi sau oricum îţi doreşti.

ing

Fondul tău de ten preferat
cu cel mai ridicat grad de
acoperire din portofoliul
nostru!

2

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

a z zl

Un ten cu aspect
perfect, pori
minimizaţi

1

NOU!

361
41 D

Aplică fondul de ten The ONE Everlasting Extreme
pentru o acoperire completă ce rezistă 25 de ore*,
indiferent de vreme. În plus, are SPF 30 ce îţi
protejează tenul întreaga vară!

BATON STYLER

36140 Stunning Rose

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

Patru moduri prin care uimeşti

CORECTOR

36142 Hot Chocolate

FOND DE TEN

MACHIAJ

12 3 4

BAZĂ DE MACHIAJ

Corector 2
 Trusă corectoare
The ONE

6g

39.90

24.99

Estompează
imperfecţiunile
Subton galben
Pudra compactă
Fixează corectorul

Iluminator

Fard de obraz

Ruj

Fard de pleoape

59.90

34.99

93

EDIŢIE
LIMITATĂ

Amplifică rezultatele ojei tale!
Pregăteşte-ţi unghiile pentru perfecţiune şi bucură-te de o manichiură lucioasă şi rezistentă,
cu baza şi top coatul The ONE PRO WEAR.

36071 Dewy Grey

36072 Creamy Sunset

Acţiune de protecţie 3-în-1

Acţiune de protecţie 3-în-1

1. P
 regăteşte suprafaţa
unghiilor pentru o aplicare
netedă a ojei.

1. Rezistenţă prelungită
- cu Tehnologia ProStay ce
contribuie la prevenirea
exfolieriii şi crăpării unghiilor.

2. Fixează oja pentru
rezistenţă maximă cu
Tehnologia ProStay.

2. Efect de umplere - formula
conferă o finisare plină.

3. Protejează unghia împotriva
pătării sau îngălbenirii.
36073 Milky Red

MACHIAJ

NOU!

3. Luciu ultra-intens - formează o
peliculă ce intensifică luciul,
conferind o strălucire de cristal
stratului de ojă colorată.

Alina Eremia
Cântăreaţă



36074 Soft Moss

Unghii chic de vară într-o clipă!

• Formulă rezistentă
• Culoare intensă, rezistentă la estompare
• Luciu senzaţional
•S
 e usucă în mai puţin de 1 minut*
*Testare
consumatori


MOD DE APLICARE:

MOD DE APLICARE:

Aplică baza pe unghiile
curate, înainte de aplicarea
ojei. Las-o să se usuce
complet înainte de
aplicarea următorului strat.
Foloseşte-o ca prim pas în
rutina ta de colorare a
unghiilor.

Aplică oja dorită pe unghii,
ca de obicei. Atunci când
este complet uscată, aplică
un strat de top coat peste
aceasta. Foloseşte top
coatul ca ultim pas în rutina
ta de colorare a unghiilor.

 Bază pentru unghii
The ONE Pro Wear

 Top coat cu uscare rapidă
The ONE Pro Wear

 jă The ONE Gloss N' Wear
O

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

!
94

Oja Gloss N'Wear vine cu noi nuanţe scăldate în razele
soarelui. Se usucă în treizeci de secunde, oferind
manichiurii tale un look captivant. Bucură-te de unghii
chic de vară, într-un minut! 8 ml

8 ml

8 ml

26.90

37907 26.90

42568 26.90

14.99

14.99

14.99

95

Graţie Tehnologiei Photo
Reactive, am adunat toate
avantajele celei mai uimitoare
manichiuri profesionale, tip gel
- culoare intensă & rezistentă şi
luciu fabulos - într-o experienţă
simplă, din doi paşi, de care te
poţi bucura acasă. Fără lampă.
Fără ustensile. Fără griji.
Pasul 1

Manichiură de salon
la tine acasă!

Contribuie la creşterea unor unghii
mai rezistente şi flexibile




Pasul 2


Reparare
pentru unghii
5-în-1

MACHIAJ

Obţine volum 3D şi un
efect lucios de gel
în 2 paşi simpli!






Infuzat cu extracte din plante bogate
în nutrienţi şi minerale, pentru o
regenerare optimă a unghiilor
Hidratează unghiile deshidratate,
fragile

41187
Nude
Sorbet

41188
Cashmere
Rose

41189
Rosy
Mocha

41190
Sparkling
Coral

41191
Blaze
Peony

41192
Lilac
Snow

41193
Mulberry
Wood

41194
Rich
Goldmine

41195
Fiery
Red

41196
Deep
Maroon

Revitalizează şi îngrijeşte unghiile
slăbite, casante
Contribuie la refacerea aspectului
sănătos al unghiilor

!

 Ojă THE ONE Ultimate Gel

Step 1

Bucură-te de volum 3D şi efectul lucios
specific manichiurii cu gel până la 11 zile,
aplicând Top coatul Ultimate Gel. Cu
tehnologia Photo Reactive obţii: luciu
de oglindă ultra-rezistent, efect de
volum 3D şi intensitate vie a culorii.
Tehnologia Photo Reactive este
activată la lumină naturală doar atunci
când aplici top coatul The ONE
Ultimate Gel Step 2. 8 ml

29.90
 Top coat THE ONE

Ultimate Gel Step 2

8 ml

43185 26.90
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 Benzi protectoare
pentru unghii Nail It

 Cleşte cuticule Nail It

 Trusă manichiură Nail It

Material: PET. Dimensiuni: în formă V 2.4
x 0.2cm, Semilună 2.4 x 0.25cm

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

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

42284 9.90

42287 26.90

42290 34.90

6.49

16.99

19.99



 Unghieră Comfort XL

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

37554 12.99

9.99

 op coat reparator
T
The ONE

8 ml

37906 26.90
 ac pentru întărirea
L
unghiilor The ONE




PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

 Pensule pentru corectarea

8 ml

manichiurii Nail It

32038 26.90

Dimensiune: 100L x 28l x
9Tmm Material: Eva.

Materiale: nailon, aluminiu, plastic
PS. Dimensiuni: 11.1 x 0.6 x 0.5cm
şi 11 x 0.1 x 0.5cm

38337 9.99

42303 34.90

 ratament pentru
T
creşterea unghiilor
The ONE

 Separatoare pentru
pedichiură Comfort

7.99

19.99

8 ml

31032 26.90

 Ser 5-în-1 pentru unghii The ONE

Hrăneşte unghiile deshidratate şi fragile cu serul pentru
unghii The ONE. Îmbogăţit cu extracte din plante şi
minerale, acest ser bogat se aplică uşor, hidratează
şi îngrijeşte unghiile, redându-le rezistenţa şi flexibilitatea.
8 ml

32580 26.90

14.99
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Revitalizare instantanee
pentru mâini şi unghii

PILĂ DE UNGHII

SET DE 3 PRODUSE

Fabricată din acril rezistent
pentru modelare şi netezire
zilnică.
MOD DE APLICARE:

+

+

Foloseşte această pilă din
acril pentru a modela şi
netezi marginile unghiilor.
Curăţă pila cu apă caldă
după utilizare.



CREMĂ DE MÂINI

 Pilă de unghii Nail It

Material: acril. Dimensiuni:
13.7 x 1.2 cm

INGREDIENTE CHEIE

42288 14.90

GLICERINĂ
Hidratează şi protejează pielea.
SOIA
Acest extract stimulează secreţia
de colagen şi oferă pielii cantitatea
necesară de amino-acizi, minerale
şi antioxidanţi.

LAC PROTECTOR
PENTRU UNGHII

PILĂ DE UNGHII + CREMĂ DE
MÂINI + BAZĂ PROTECTOARE
CU NUMAI

19.99

COD SET: 712491

 Cremă de mâini Pro-Youth
Hand Care 50 ml

20357 18.90


LAC PROTECTOR
PENTRU UNGHII
MOD DE APLICARE:

Aplică baza protectoare
pentru unghii ca strat
protector ce conferă
acestora o mai bună
rezistenţă în 3 zile*
şi reduce exfolierea
şi crăparea.
*Testare consumatori

98

Produse esenţiale pentru o rutină simplă
ce îţi va păstra mâinile şi unghiile
în cea mai bună formă.

MACHIAJ

PILĂ DE UNGHII

Îngrijirea unghiilor 4-în-1:
întăreşte, fortifică, protejează
şi netezeşte imperfecţiunile
 Bază protectoare pentru unghii
The ONE

8 ml

31030 26.90
99

NOU!



ACCESORII

EDIŢIE LIMITATĂ

Bijuterii cu albine şi
roiuri de admiratori!

 Inel Rebel Bee



Conferă încheieturii o eleganţă captivantă cu brăţara
geometrică cu model fagure de miere. Înfrumuseţată
de o albină aurie cu dungi negre şi pietre strălucitoare
pe spate. Metal, pietre din sticlă, nichel în cantităţi
care nu afectează siguranţa. Diametru 2cm; albină
1.5 x 1.2 cm. Mărime universală, ajustabil.

44494

39.99


3in1



3-în-1!
VERSASTYLE

Poartă cerceii simpli
sau împrună cu
pandantivele
– combinate sau,
pe rând, cu albină
sau fagure!

 Cercei Rebel Bee
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 Colier Rebel Bee

Metal, pietre din sticlă, nichel în cantităţi care nu
afectează siguranţa. Lănţişor 5.45cm; albină 1.7 x
1.4cm, fagure 1.4 x 0.95/ 0.8cm.

Metal, pietre din sticlă, nichel în
cantităţi care nu afectează siguranţa.
Lungime totală 76.8 cm; albină 2.7 x
2.2cm; fagure 3.6 x 2.2cm.

Poliester: 40% reciclat; 60% virgin.
180 x 90cm.

44486

44491

44519

19.99

49.99

 Eşarfă Rebel Bee

59.99

Imprimeu-albină în
nuanţe vibrante de
galben, negru & alb!
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EDIŢIE LIMITATĂ

Perfecţi în orice sezon
în zilele însorite sau în
vacanţele de iarnă!

ACCESORII

NOU!

EDIŢIE
LIMITATĂ



 Colier Breeze Fire Ball

 chelari de soare Express
O

Ochelari de soare cu rame tip carapace de broască
ţestoasă, în linii drepte. Protejează ochii împotriva
razelor UV în zilele însorite - indiferent de sezon!
PC, lentile categorie 3. Mărime universală.

38292 49.99
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34.99

Captează
atenţia cu sferele
luminoase!

Etalează o eleganţă casual pe timpul zilei şi o strălucire
captivantă în nopţile de vară cu colierul cu pandantiv
sferă. Înfrumuseţat cu pietre din sticlă transparentă,
reflectă lumina, conferind un efect irezistibil. Metal,
acril, pietre din sticlă, nichel în cantităţi care nu
afectează siguranţa. Lănţişor 80+ext.6cm; diametru
pandantiv 2.2cm.

43523



49.99

VERSASTYLE
 Cercei Breeze Fire Ball

 Brăţară Breeze Fire Ball

Brăţară elegantă cu două sfere strălucitoare ce captează
lumina, conferind întregului look un rafinament special.
O poţi strânge fix pe încheietură sau o poţi purta lejer.
Metal, acril, pietre din sticlă, nichel în cantităţi care
nu afectează siguranţa. 19.5x.2cm; diametru
pandantiv 1.2cm.

43525

39.99

2in1

Lookuri 2-în-1:
Adaugă sferele
mari la cerceii
butoni pentru
ultra-strălucire!

SCANEAZĂ PAGINA
ÎN ÎNTREGIME CU
APLICAŢIA ORIFLAME
ŞI AFLĂ MAI MULTE

Captează atenţia cu cerceii 2-în-1 în formă de sferă.
Poartă cerceii butoni ca atare sau amplifică efectul
atasând sferele mari, suspendate - pietrele din sticlă
transparentă conferă o strălucire aparte. Metal, acril,
pietre din sticlă, nichel în cantităţi care nu afectează
siguranţa. Lungime totală 6.8cm; diametru pandantiv
1.2 +1.6cm.

43522

39.99
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Natură şi ştiinţă
combinate pentru o piele
mai fermă, mai catifelată
• Redefineşte contururile faciale - 69% SUNT DE ACORD*
• Conferă pielii o senzaţie de fermitate, de lifting - 70% SUNT DE ACORD*
• Reduce vizibil aspectul liniilor fine & ridurilor - 74% SUNT DE ACORD*
*Evaluarea eficacităţii produsului, eşantion compus din 91 femei, cu vârste de peste 40 ani

40+

INGREDIENT CHEIE

INFUZIE DE IRIS NEGRU
După opt ani de cercetări, oamenii noştri
de ştiinţă au descifrat proprietăţile
anti-îmbătrânire ale florii de iris,
dezvăluind secretele exclusivistei
INFUZII DE IRIS NEGRU. Aceasta susţine
matricea de fermitate a pielii, combate
procesul de îmbătrânire şi menţine
tinereţea naturală şi aspectul plin al pielii.

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



Pentru toate tipurile de piele

Î Ţ I P R E Z E N TĂ M OA M E N I I
D E Ş T I I N ŢĂ

 Cremă de zi cu efect de fermitate
FPS 15 Royal Velvet

22424 69.90


ACUM CU NUMAI

44.99



SCREENING

“Evaluez siguranţa ingredientelor şi a
formulelor, în special pentru produsele
noastre de îngrijire a pielii. Prin efectuarea
unor astfel de evaluări complexe de
siguranţă, ne asigurăm că toate produsele
noastre din întreaga lume sunt sigure
pentru clienţii noştri.”

Formulă avansată, îmbogăţită cu Infuzie de
Iris Negru™. Conferă tenului fermitate şi un
aspect vizibil întinerit, un timp îndelungat.
FPS 15. 50 ml
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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.

 22814 Cremă de noapte cu efect reparator Royal Velvet 50 ml 69.90

 22815 Cremă cu efect de fermitate pentru conturul ochilor Royal Velvet

15 ml 34.90

Justine Drevet
Toxicolog, Siguranţa Produselor

Îngrijirea pielii

O PIELE FRUMOASĂ

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU APLICAŢIA ORIFLAME ŞI AFLĂ
MAI MULTE
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Îndepărtează eficient şi vizibil machiajul, excesul de sebum, praful şi alte impurităţi precum particulele poluante
- fapt dovedit clinic∆

 Bentiţă pentru păr

20574 14.90

9.99

SkinPro Sonic



Sistem de îngrijire a feţei 3-în-1 cu tehnologie
sonică pentru o piele mai curată, mai luminoasă
şi mai tânără. Perie de curăţare, capăt de exfoliere
şi capăt de masaj. Prevăzut cu trei programe
automate. Funcţionează cu 2 baterii tip AA
(nu sunt incluse). 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.

• CU EFECT TONIFIANT:
capăt din metal pentru
masaj

 Oglindă cosmetică

Diametru: 15.5 cm.
Dimensiuni: 22 x 8 cm.

29043 37.99

27.99



29915 259.90

• CU EFECT DE NETEZIRE:
capăt din silicon pentru
exfoliere

199.99


 Capăt de schimb perie pentru
curăţare SkinPro Sonic - 2 buc

Diametru 4.77 cm. Materiale: PP, peri din nailon.





30878 44.90

34.99


MOD DE APLICARE:

* Testare consumatori, folosind toate cele trei capete în
combinaţie cu un gel spumant de curăţare şi o cremă
hidratantă obişnuită.
∆
Testare clinică, folosind toate cele trei capete în
combinaţie cu un gel spumant de curăţare şi o cremă
hidratantă obişnuită.

Scufundă-l în apă până
devine moale, apoi masează-l
pe faţă evitând zona ochilor.
Spală-l cu apă din abundenţă
şi agaţă-l de şiret pentru a se
usca natural.







 22419 Cremă tratament pentru conturul
ochilor Diamond Cellular 15 ml 54.90
 21339 Soluţie de curăţare a tenului
Diamond Cellular 200 ml 57.90  13659
Cremă antirid de faţă Diamond Cellular

50 ml
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104.90



Dimensiuni: 24 x 6 cm.

 Sistem de curăţare a tenului 3-în-1

• CU EFECT PURIFICATOR:
capăt cu perie de curăţare

ÎNGRIJIREA PIELII

Pielea capătă un
aspect întinerit de la prima utilizare*

Produsele tale
ESENŢIALE
de curăţare a tenului





 24188 Cremă de noapte Time


Reversing Intense SkinGenistII™
50 ml 89.90  24185 Cremă de zi
FPS 15 Time Reversing Intense
SkinGenistII™ 50 ml 89.90

 Dischete demachiante

 Perie pentru faţă

din bumbac

38679 19.99

17964 9.90

4.5 x 2.5 cm.

12.99

40 bucăţi.

6.99

 Recipient pentru dischete
demachiante

!

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

 Spatulă pentru aplicarea
 Burete konjac Charcoal
măştii faciale

Pentru maximum 35 dischete demachiante
Dimensiuni: 17.4 x 2.7 x 1.3 cm.
sau 120 beţişoare pentru urechi (produse
care nu sunt incluse). 8.7 x 7.65 cm.
29589 24.90

9522 21.90

!

12.99 14.99

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

37552 24.99

19.99
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Curăţă impurităţile,
reduce excesul de
sebum şi lasă pielea
împrospătată.

Spune adio
punctelor negre!




Burete natural creat pentru
îndepărtarea rapidă &
delicată a machiajului
şi pentru o curăţare în
profunzime a tenului.



MOD DE APLICARE:

 Mască peel-off cu

cărbune Pure Skin



1

50 ml

34872 21.90





 Mască de faţă cu efect de
îndepărtare a punctelor
negre Pure Skin

MASCĂ TERMICĂ:

După curăţare, aplică un strat
gros pe faţă, prin mişcări scurte,
circulare, evitând zona ochilor.
Lasă masca să acţioneze timp
de 5 minute, apoi clăteşte-o
cu apă călduţă. Şterge
delicat faţa.

50 ml

32650 19.90



 Loţiune tonică cu efect
de împrospătare Pure Skin

150 ml

Acţionează
împotriva
coşurilor
în 8 ore*1

32648 27.90



 Loţiune de faţă cu

efect matifiant Pure Skin

50 ml

* Testare consumatori
1
Testare clinică.

 Gel cu acţiune profundă
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32649 27.90
 Gel purificator pentru

spălarea tenului Pure Skin

 Burete pentru curăţarea

pentru îndepărtarea coşurilor
Pure Skin Spot SOS 6 ml

150 ml

Dimensiuni: aprox. 70 x 10 mm

32651 27.90

32646 27.90

8617 9.99

17.99

Pentru ten gras

ÎNGRIJIREA PIELII

Tenul cu probleme poate fi
tratat printr-o acţiune intensivă
de curăţare!

TOATE VÂRSTELE

17.99

tenului

5.99



 Gel exfoliant
de curăţare 2 în 1
pentru faţă Pure Skin

150 ml

32647 27.90

2

MOD DE APLICARE:

1. Se aplică exfoliantul pe faţa umedă,
se masează delicat, apoi se clăteşte cu apă
şi se usucă prin tamponare cu un prosop.
2. S
 e aplică masca pe întreaga faţă,
evitând zona ochilor. Se lasă să acţioneze
timp de 5 minute şi se îndepărtează cu apă.
Se utilizează 1-2 ori pe săptămână.
 1 Exfoliant & 2 Mască purificatoare pentru
faţă Pure Skin

2 x 6 ml.

32652 8.90

4.99

NOU!
 Mască de faţă cu acţiune dublă Pure Skin

2 x 6 ml.

37570 8.90

4.99

MASCĂ RECE:

Aplică un strat gros pe faţă,
evitând zona ochilor. Lasă
masca să acţioneze timp de
10 minute, apoi îndepărteaz-o
cu apă rece. Şterge delicat
faţa. Continuă cu o loţiune
tonică şi cu cremă hidratantă.
109

Protecţie solară
la următorul nivel!



50


SPF

ÎNGRIJIREA PIELII




SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME UTILIZÂND
APLICAŢIA ORIFLAME PENTRU A AFLA MAI MULTE
DESPRE PROTECŢIA SOLARĂ



Poţi comanda Crema
pentru faţă şi corp SPF 50+
(cod 35760) cu numai

12.99 lei

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

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

100 ml

125 ml

34891 74.90

34890 64.90

52.99

la achiziţia oricărui produs
de la paginile 110-111

47.99

50+

AFLĂ CUM FUNCŢIONEAZĂ!

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

 Gel după plajă pentru faţă

şi corp Sun 360

TEHNOLOGIA MULTI-RAYS
are filtre UV cu spectru larg şi SPF ridicat ce
protejează pielea împotriva radiaţiilor UV,
protejând-o împotriva arsurilor solare,
îmbătrânirii premature şi apariţiei cancerului
de piele.
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150 ml

35759 34.90


SPF

22.99

 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 ridicat Sun 360 Kids

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

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

125 ml

8g

50 ml

34896 84.90

34899 74.90

35760 59.90

59.99

52.99

39.99

BUMBAC NORDIC

MUR PITIC

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.
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Reducere instantanee a ridurilor
cu până la 49%∆

O PIELE DE CEL PUŢIN 7X MAI
FRUMOASĂ ATUNCI CÂND URMEZI
RUTINA NOVAGE - FAPT DOVEDIT
CLINIC∆1
PASUL 1: CURĂŢARE & TONIFIERE
- PREGĂTEŞTE PIELEA PENTRU ABSORBŢIE

Serul rapid absorbabil
lasă pielea catifelată,
plină şi luminoasă.



Curăţarea pielii, dimineaţa şi seara, îndepărtează
impurităţile, asigurându-i o stare optimă de sănătate,
şi creează condiţiile perfecte pentru absorbţia
următoarelor produse din rutina de îngrijire.

PASUL 2: ZONA DIN JURUL OCHILOR
- ÎNGRIJEŞTE INTENS

40+







Cremă de zi pentru
reducerea ridurilor
cu UVA, UVB
şi protecţie
anti-poluare.

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.

ÎNGRIJIREA PIELII

Recomandat
pentru

Gel inteligent
2-în-1 de
curăţare şi
tonifiere





PASUL 3: STIMULARE & AMPLIFICARE
- CREŞTE EFICIENŢA
Serurile sunt un accelerator al rutinei de îngrijire.
Textura fluidă a serurilor este special creată pentru
ca agenţii hidratanţi şi de întinerire să pătrundă în
piele rapid şi eficient, înainte de aplicarea cremei
de zi sau de noapte.

PASUL 4: HIDRATARE
- REFACE & PROTEJEAZĂ
Cremele de zi şi de noapte asigură pielii stratul final
de ingrediente active, odată cu hidratarea. Crema
de zi contribuie la hidratarea şi protejarea pielii, în
timp ce crema de noapte hrăneşte şi reface pielea
în timpul somnului.
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Un trio puternic de
corectare a ridurilor





 33984 Gel de curăţare 2-în-1 NovAge 150 ml 64.90  33979 Cremă de
ochi antirid NovAge Ecollagen 15 ml 44.90  33980 Ser antirid NovAge
Ecollagen 30 ml 101.90  33981 Cremă de zi antirid FPS 30 NovAge
Ecollagen 50 ml 97.90 67.99  33982 Cremă de noapte antirid NovAge
Ecollagen 50 ml 97.90

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 True Perfection, Time Restore, Ecollagen şi Ultimate Lift.

∆1

Hrăneşte,
hidratează şi
reface pielea
în timpul somnului.

TEHNOLOGIA
TRI-PEPTIDE

+

ACID HIALURONIC
CU MASĂ MOLECULARĂ MICĂ

+

EXTRACT DE CELULE STEM
DIN FLOARE DE COLŢ

SETUL ESTE AMBALAT
ÎN CUTIE.


Hidratează, îngrijeşte şi combate ridurile,
cearcănele şi pungile de sub ochi.
 SET NovAge Ecollagen

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.

31786 417.49
∆

249

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

SCANEAZĂ PAGINA
ÎNTREGIME UTILIZÂND
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A AFLA MAI MULTE
DESPRE ACEST SET
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Fiecare set NovAge este

Care este rutina ta NovAge? Găseşte
varianta personalizată pentru pielea ta
O piele de 11x mai
luminoasă*
- fapt demonstrat
clinic!

ARE LA BAZĂ TEHNOLOGIA
patentată Multi-Bright şi extract de celule
stem din gardenie.

94% dintre femeile
Cu piele matură au afirmat că
elasticitatea şi Textura pielii
sunt îmbunătăţite*
CU TEHNOLOGIA GENISTEINSOY
şi extract de celule stem din plantago◊1

CU TEHNOLOGIA ASPARTOLIFT
+ extract de celule stem din Buddleja

◊1

În formulele cremelor de zi şi de noapte.

Recomandat pentru

Recomandat pentru

Recomandat pentru

Recomandat pentru

TOATE VÂRSTELE

20+

40+

50+

 ET NovAge Bright Sublime
S

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.

31775 427.49
∆1
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ARE LA BA Z Ă extract din arbore de
mătase şi extract de celule stem din acai.

cu 70% mai multă
elasticitate
în 12 săptămâni*

259

Testare clinică folosind crema de zi şi serul.

 ET NovAge True Perfection
S

 ET NovAge Ultimate Lift
S

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 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.

31772 351.99

31773 486.49

219

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

299

*Testare clinică, folosind serul, cremele de zi şi de noapte

ÎNGRIJIREA PIELII

Estompează petele
pigmentare cu până
la 50%∆1
– fapt dovedit clinic

AMBALAT ÎN CUTIE!

 ET NovAge Time Restore
S

Rutină completă de îngrijire şi reînnoire pentru pielea matură, cu produse
de înaltă performanţă. Pentru o piele cu o structură mai densă şi mai elastică,
cu contururi mai bine definite, pentru estomparea ridurilor adânci şi petelor
de vârstă. Cu Tehnologia GenisteinSOY şi extract de celule stem din plantago.
5 produse la dimensiune standard.

31774 486.49

299

* Testare consumatori, utilizând Setul NovAge Time Restore.
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SER CU ACŢIUNI
MULTIPLE

TOATE VÂRSTELE

REZULTATE:

40+



 Ser intens iluminator NovAge Bright
Sublime



INSTANTANEU:

Se absoarbe foarte rapid, lăsând
pielea mai netedă, mai fină şi mai
luminoasă, cu o senzaţie încântătoare
de prospeţime şi lejeritate.

Ser pentru faţă cu tehnologia patentată Multi-Bright şi
extract de celule stem din gardenie. Dezvoltat pentru
a amplifica efectul cremelor de zi şi de noapte, pentru
o piele mai luminoasă şi mai uniformă. Reduce petele
pigmentare şi netezeşte ridurile în timp. Testat clinic.
30 ml

32805 105.90

74.99

ÎN TIMP:

Rezultate dovedite clinic de iluminare
şi uniformizare a nuanţei tenului,
estompare a petelor pigmentare,
netezire a liniilor fine şi ridurilor.

SER
REZULTATE:

ÎNGRIJIREA PIELII

Recomandat pentru

Recomandat pentru

 Ser concentrat cu efect de lifting NovAge Ultimate Lift

Super-ser cu textură mătăsoasă, ce conferă fermitate, efect de lifting, reduce
ridurile şi îmbunătăţeşte elasticitatea, pentru a dezvălui contururi cu aspect mai
tânăr, sculptate, în timp. Îmbogăţit cu AspartoLift şi Complexul TriPeptide.
30 ml

INSTANTANEU:
netezeşte, catifelează şi difuzează lumina
pentru o finisare luminoasă.

31543 129.90

89.99

ÎN TIMP:

În timp: s-a demonstrat clinic faptul că redă fermitatea, elasticitatea
şi reduce semnificativ aspectul de riduri adânci, pentru o senzaţie
de netezire, supleţe şi un aspect sculptat specific tenului tânăr.



CREMA DE ZI
REZULTATE:

CREMA DE ZI

INSTANTANEU:

REZULTATE:
Recomandat pentru

30+
 Cremă de zi antirid FPS 30 NovAge Ecollagen

Cremă de zi cu acţiune multiplă ce hidratează, corectează ridurile şi contribuie
la încetinirea procesului de îmbătrânire a pielii. Lasă instantaneu pielea netedă,
catifelată şi luminoasă. Cu tehnologia patentată Tri-Peptide, extract de celule
stem din floare de colţ, FPS 30, protecţie UVA şi tehnologia Pollution Protect
împotriva factorilor poluanţi din mediu. Testată clinic, dermatologic şi de
consumatori. 50 ml

33981 97.90
116

67.99

INSTANTANEU:
Infuzează pielea cu hidratare intensă, lăsând-o catifelată,
netedă şi luminoasă. Cu SPF 30, protecţie UVA şi Tehnologia
Pollution Protect ce protejează pielea împotriva particulelor
poluante din atmosferă.

ÎN TIMP:

Tehnologia Tri-Peptide contribuie la creşterea nivelului de colagen
din piele pentru a reduce ridurile, iar extractul de celule stem din
floare de colţ contribuie la protejarea acestuia şi a acidului
hialuronic din piele împotriva degradării.

Hidratează intens pielea matură
graţie acidului hialuronic.
Recomandat pentru

50+

 Cremă de zi corectoare FPS 15 NovAge
Time Restore

Cremă hidratantă de zi, ce redă densitatea pielii, redefineşte
contururile feţei, netezeşte ridurile adânci şi estompează aspectul
petelor de vârstă. Are la bază Tehnologia GenisteinSOY, extract de
celule stem din plantago, acid hialuronic şi FPS 15. 50 ml

32627 111.90

79.99



ÎN TIMP:
Pielea devine mai netedă şi mai
densă graţie Tehnologiei
GenisteinSOY şi a extractului de
celule stem din plantago.
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NovAge oferă pielii tale exact ce are nevoie:
rezultate eficace, vizibile şi dovedite clinic.
Fiecare gamă este optimizată pentru a acţiona
la nivelul problemelor unice ale pielii prin patru
paşi. O poţi completa cu produse ce răspund
problemelor specifice tenului tău, pentru
o rutină personalizată de îngrijire.

 remă de ochi intens
C
iluminatoare NovAge Bright
Sublime 15 ml

32804 46.90
 remă de zi intens iluminatoare
C
FPS 20 NovAge Bright Sublime

50 ml

32803 99.90
 remă de noapte intens
C
iluminatoare NovAge Bright
Sublime 50 ml

Curăţare

32658 99.90

 lei de curăţare pentru faţă
U
NovAge 150 ml

38828 59.90
 emachiant pentru ochi cu efect
D
reconfortant NovAge 150 ml

32664 39.90

Recomandat pentru 20+
 er iluminator NovAge
S
True Perfection

30 ml

31979 84.90
 remă hidratantă de zi NovAge
C
True Perfection

50 ml

31978 77.90
 remă regeneratoare de noapte
C
NovAge True Perfection

50 ml

31980 77.90
 remă de ochi cu efect iluminator
C
NovAge True Perfection
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Recomandat pentru 40+
 remă de zi cu efect de lifting
C
FPS 15 NovAge Ultimate Lift

50 ml

31540 111.90
 remă de noapte cu efect de
C
lifting & definire a conturului facial
NovAge Ultimate Lift 50 ml

31541 111.90
 remă cu efect intens de lifting
C
pentru zona de contur a ochilor
NovAge Ultimate Lift 15 ml

31542 57.90
Recomandat pentru 50+
 er revitalizant NovAge
S
Time Restore 30 ml

32630 129.90
 remă de noapte regeneratoare
C
NovAge Time Restore 50 ml

32628 111.90

15 ml

 remă pentru zona de contur a
C
ochilor & buzelor NovAge Time
Restore 15 ml

31981 39.90

32629 57.90

Elixir pentru o piele
hidratată, cu aspect
sănătos

Produse complementare
 remă de mâini antiC
îmbătrânire FPS 25 NovAge

50 ml

35073 39.90
 ască peeling cu efect de
M
reînnoire a pielii NovAge

100 ml

33988 39.90
 ratament avansat de peeling
T
cu efect de reînnoire a pielii
NovAge

ÎMBOGĂŢIT CU PRO-LASTIN
- o soluţie eficace pentru redefinirea
conturului feţei, redarea supleţei pielii în
zona gâtului şi decolteului. Îmbunătăţeşte
elasticitatea şi fermitatea pielii, reduce
ridurile.

8 x 5 ml.

• CONTRIBUIE LA O MAI BUNĂ
REÎNNOIRE CELULARĂ
- DOVEDIT CLINICΔ1



• EFECT DOVEDIT CLINIC DE
REDUCERE A DIMENSIUNII
ŞI VOLUMULUI PORILOR Δ2

– ÎMBUNĂTĂŢEŞTE ELASTICITATEA ŞI

• 85% SUNT DE ACORD PIELEA
SE SIMTE MAI NETEDĂ ŞI MAI
CATIFELATĂ LA ATINGERE*

FERMITATEA PIELIII CU MINIMUM 17%∆1

 ască de noapte cu efect
M
intens revitalizant NovAge

33490 99.90



EFECTE DOVEDITE CLINIC:

33434 99.90

50 ml

ÎNGRIJIREA PIELII

Recomandat pentru TOATE VÂRSTELE

– REDEFINEŞTE CONTURUL FEŢEI ŞI
ÎMBUNĂTĂŢEŞTE SUPLEŢEA DECOLTEULUI∆2
– REDUCE LINIILE FINE, RIDURILE ŞI

 remă împotriva cuperozei
C
NovAge

MOD DE FOLOSIRE:

ASPECTUL OBOSIT AL PIELII∆2

30 ml

∆1

Ingredient activ testat clinic după 8 săptămâni.

33975 64.90

∆2

Ingredient activ testat clinic după 12 săptămâni.

 ratament pentru reducerea
T
sebumului NovAge

15 ml

34508 64.90

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:

 el pentru combaterea
G
coşurilor cu acţiune 24h
NovAge

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

15 ml

45253 54.90
 mulsie antiacnee NovAge
E

30 ml

45252 84.90

Aplică generos serul pe pielea
curată din zona gâtului şi decolteului,
dimineaţa şi seara, după încheierea
rutinei de îngrijire NovAge. Masează
produsul uniform, cu o mişcare
ascendentă.

 Ser cu efect de definire a
zonei gâtului şi decolteului
NovAge 75 ml

150 ml

35076 69.90

33987 59.90

44.99

 Elixir de înfrumuseţare
a pielii NovAge

39.99

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.
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Pentru ten normal şi mixt

Reduce vizibil pungile de sub ochi
& cearcănele şi iluminează zona
ochilor graţie ingredientului de
difuzie a luminii.

Un nou start
pentru tenul tău

Îmbunătăţeşte gradul de
hidratare & luminozitatea
pielii şi o protejează
împotriva agresorilor
din mediu.

INGREDIENTE CHEIE


CREMA DE ZI
SAU DE NOAPTE
CU NUMAI

29.99

ÎNGRIJIREA PIELII

TOATE VÂRSTELE

COMBINAŢIE SUEDEZĂ DE INGREDIENTE NATURALE

+

Algele roşii
contribuie la revitalizarea pielii deshidratate,
reţinând elementele hidratante.
Algele brune
au componente minerale cum ar fi calciu, potasiu
şi magneziu care contribuie la refacerea pielii.
AquaMinerals,
un complex de minerale marine diverse şi derivate
din alge ce asigură hrănire şi protecţie.
Vitamina E
protejează împotriva radicalilor liberi şi îmbunătăţeşte
capacitatea pielii de a reţine apa.

SET CU CREMĂ DE ZI
ŞI CREMĂ DE NOAPTE
CU NUMAI



39.99



+

 Cremă pentru conturul ochilor Optimals Hydra
Seeing is Believing 15 ml

32464 34.90
 Cremă de noapte hrănitoare pentru ten normal/

mixt Optimals Hydra Radiance 50 ml

32463 44.90
 Cremă de zi hidratantă pentru ten normal/mixt
Optimals Hydra Radiance 50 ml

32462 44.90
120

+

CREMA DE ZI + CREMA DE NOAPTE
+ CREMA DE OCHI

Revigorează pielea
peste noapte şi îi
îmbunătăţeşte gradul
de hidratare.

SET DE TREI PRODUSE
CU NUMAI
SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME UTILIZÂND APLICAŢIA
ORIFLAME ŞI AFLĂ MAI MULTE
DESPRE HIDRATAREA PIELII

49.99
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Un impuls de energie!

Curăţă în profunzime
pentru a îndepărta impurităţile şi machiajul

Revino în formă cu Optimals
şi bucură-te de o piele ultra-fină.

Închide porii - 9/10
femei sunt de acord*

TONIFIERE PENTRU ABDOMEN
& BUST
Formulă gel lejeră cu complexul TargetShape,
cofeină şi extract din nutgrass, pentru o piele
cu aspect mai ferm şi o senzaţie mai netedă la
atingere.
 Gel pentru abdomen şi bust cu cofeină
şi extract din nut grass Optimals Body

9/10 femei sunt de
acord Pielea este
instantaneu mai
catifelată şi luminoasă*

125 ml

31983 44.90

ÎNGRIJIREA PIELII

Un ten luminos,
curăţat în profunzime

29.99



EVEN OUT






REDUCE ASPECTUL
DE CELULITĂ ÎN 14 ZILE*

TOATE VÂRSTELE
Pentru toate tipurile de piele

Sânziană



Contribuie la reducerea petelor
pigmentare şi la uniformizarea nuanţei pielii
Folosită în: cremele de zi & de noapte,
loţiune, ser, cremă de ochi, gel de curăţare
şi loţiune tonică.




Cu cofeină & complexul Lotus + aplicator
pentru masaj pentru stimularea arderii
grăsimilor şi o piele cu aspect mai neted,
tonifiat.
 Gel anticelulitic pentru corp Optimals
Body 150 ml

31317 59.90

34.99

Evaluare consumatori, eşantion format din 64 femei

*



O PIELE VIZIBIL MAI DENSĂ,
MAI FERMĂ



 Gel spumă pentru curăţarea
feţei Optimals Even Out

 Ser iluminator
Optimals Even Out

150 ml

150 ml

30 ml

35462 29.90

35463 29.90

33108 67.90

17.99
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 Loţiune tonică
Optimals Even Out

*Testare consumatori - femei

17.99

37.99

 33226 Cremă pentru zona de contur

a ochilor Optimals Even Out 15 ml

Tonifiază, conferă fermitate şi densitate pielii,
îmbunătăţindu-i textura şi gradul de hidratare.

39.90

 32479 Cremă de zi protectoare FPS 20

Optimals Even Out 50 ml 57.90  32480
Cremă de noapte hrănitoare Optimals
Even Out 50 ml 57.90

 Loţiune de corp pentru fermitate
cu peptide din plante Optimals Body

250 ml

31314 44.90

29.99
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Descarcă Aplicaţia Oriflame
pentru a te bucura de mai multe
beneficii!
ESTE UŞOR SĂ FOLOSEŞTI
APLICAŢIA ORIFLAME:

Obţine Aplicaţia
Oriflame de pe:

EDIT

Ultimele trenduri în frumuseţe? Tutoriale video
senzaţionale? Le găseşti pe toate în secţiunea noastră
Beauty Edit!
Intră pe site-ul nostru ro.oriflame.com/beautyedit şi citeşte despre cele mai recente
tendinţe în frumuseţe, urmăreşte tutorialele video de machiaj şi afllă mai multe despre
produsele noastre!

Caută simbolul de
scanare în catalog şi
Aplicaţia Oriflame în
colţul din dreapta sus

OFERTĂ EXCLUSIV
ONLINE
Îţi vom spune un secret…
Ceva cu totul special te aşteaptă...
Intră online şi bucură-te de un preţ unic!

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

Odată ce scannerul
identifică pagina,
te poţi bucura
de informaţiile
exclusiviste din
spatele ei!
124

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

Pentru pielea sensibilă

Îngrijire a pielii fără efort,
pentru întreaga familie!
Formule specifice
cu acţiune triplă

Cu vitamina E & ulei
natural de canola

Fiecare formulă Essentials este acum special
dezvoltată cu acţiune triplă! Toate formulele
tip cremă sunt concepute pentru a hidrata,
hrăni şi proteja pielea, în timp ce gelul
de curăţare o curăţă, împrospătează
şi protejează.


Pielea arată şi se
simte purificată şi
împrospătată după
curăţare

Îmbogăţită cu uleiuri antioxidante organice din seminţe
de merişoare de munte şi cătină - provenite din surse
naturale şi etice, pentru a reduce la minimum impactul
asupra mediului.




 Cremă de faţă Ecobeauty



50 ml
 Mască de faţă cu

vitamina E & ulei de
canola Essentials 10 ml



35765 6.90

de ochi Ecobeauty 15 ml

54.99

44.90

TOATE VÂRSTELE

 Gel de curăţare

multifuncţională cu vitamina E şi ulei de canola
Essentials 150 ml 34.90  42027 Cremă de
faţă cu vitamina E & ulei de canola
Essentials 75 ml 27.90

35764 24.90


INGREDIENTE CHEIE

Cu extracte din lapte şi miere provenite din surse
organice, bogate în vitamine, minerale şi proteine
hidratante, pentru o piele catifelată şi suplă.

Crema de faţă lasă pielea catifelată, netedă şi luminoasă.
ARE O AROMĂ FRUCTATĂ DELICIOASĂ!
EXTRACT DIN PAPAYA
cu proprietăţi de îngrijire şi calmare
 Cremă de faţă cu papaya Essentials

Cremă hidratantă de faţă cu extract din papaya. Hrăneşte şi netezeşte pielea, conferindu-i
totodată un impuls de prospeţime tropicală cu arome fructate delicioase. Lasă pielea catifelată,
luminoasă. Potrivită pentru toate tipurile de ten. 75 ml

36194 27.90

12.99

Pentru toate tipurile de piele

Lapte hrănitor şi miere
regeneratoare

pentru faţă cu vitamina
E & ulei de canola
Essentials 150 ml

14.99
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32199 89.90

 32201 Ulei facial Ecobeauty
50 ml 119.90  32200 Cremă

4.49

 35766 Balsam de buze cu vitamina E şi ulei
de canola Essentials 4.5 g 17.90  35767 Cremă



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



INGREDIENTE CHEIE




EDIŢIE
LIMITATĂ

Pentru toate tipurile de piele

ÎNGRIJIREA PIELII

TOATE TIPURILE DE TEN

 Cremă hrănitoare de
 Cremă hrănitoare de zi
noapte Milk & Honey Gold Milk & Honey Gold



50 ml

50 ml

32543 39.90

32542 39.90

FIECARE CREMĂ MILK & HONEY
CU NUMAI

21.99
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Răsfăţuri naturale pentru
o piele hidratată,
zi şi noapte

34849 34.90
 tick corector cu
S
arbore de ceai şi lime
organice Love Nature



4.5 g

MOD DE APLICARE:

34855 27.90

Se masează delicat pe faţă şi gât, dimineaţa şi seara,
după curăţare şi tonifiere. A se evita zona ochilor.

 xfoliant & Mască
E
2-în-1 purificatoare cu
ulei din arbore de ceai
şi lămâie verde
organice Love Nature

75 ml

35576 21.90

Conferă buzelor tale
un look lustruit
Să vorbim despre ingrediente - ele sunt cărămizile fiecărui
produs. Iată ce face ca acest exfoliant de buze să fie atât de bun!
Fructul pasiunii: dulce şi aromat,
este bogat în acizi graşi esenţiali
şi vitamina E, cu proprietăţi
hidratante şi de îngrijire.

 el pentru ochi cu
G
aloe vera şi apă de
nucă de cocos organice
Love Nature 15 ml

Ca mască:
Aplică produsul pe buzele
curate, cu vârfurile degetelor.
Aşteaptă 15 minute să
acţioneze, apoi şterge-ţi
buzele cu un şerveţel umed.

14.99

Măşti pline
de ingrediente
ce iubesc pielea


 el de curăţare
G

energizant pentru faţă
cu caise şi portocale
organice Love Nature

Ca exfoliant: Aplică o
cantitate generoasă de produs
pe buze, cu vârfurile degetelor.
Îndepărtează celulele moarte,
prin mişcări circulare. Şterge-l
cu un şerveţel umed. Usucă
buzele, apoi aplică un balsam
hidratant.

125 ml

35910 27.90
 el de faţă iluminator
G
cu caise şi portocale
organice Love Nature

50 ml

35911 29.90
 oţiune tonică
L
iluminatoare cu caise
şi portocale organice
Love Nature 150 ml

35912 27.90
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MOD DE APLICARE:



Masca se aplică într-un strat uniform, pe faţa în
prealabil curăţată, evitând zona ochilor şi buzelor.
Se lasă să acţioneze timp de 10 minute, apoi se
clăteşte cu apă călduţă, iar faţa se tamponează cu
un prosop moale.
 32634 Mască cremoasă pentru faţă cu extract
din ovăz Love Nature 10 ml 6.90  32633 Mascăgel pentru faţă cu extract din castravete Love
Nature 10 ml 6.90

FIECARE CU

4.49

Pentru toate tipurile
de piele

MOD DE APLICARE:

FIECARE CU

35590 21.90

TOATE
VÂRSTELE

Lime: Recunoscută pentru
proprietăţile antibacteriene,
cu aromă citrică dulce care
te va energiza şi împrospăta,
atunci când aplici masca şi
exfoliantul, lăsând buzele
netede şi reînnoite.

 34821 Cremă de faţă hidratantă cu aloe vera
şi apă de nucă de cocos organice Love Nature
50 ml 29.90  34862 Cremă de faţă hrănitoare
cu ovăz şi fructe goji organice Love Nature 50 ml
29.90



NOU!
ÎNGRIJIREA PIELII

 lei de faţă purificator
U
din arbore de ceai şi
lămâie verde organice
Love Nature 10 ml

 ască & Exfoliant de buze cu
M
efect de netezire Love Nature
Tropical Bliss 15 ml

Zahăr auriu: Este extras şi
cristalizat din sucul presat de
trestie de zahăr pentru a forma
granule crocante care
îndepărtează eficient celulele
moarte ale pielii, totodată fiind
blând la pielea delicată de pe
buzele tale.

37578 24.90
Mentă: Bogată în vitamine
şi antioxidanţi, cu beneficii
hidratante şi de îngrijire, menta
din masca şi exfoliantul nostru îţi
va revigora buzele.

Cu numai

12.99
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 34841 Gel de curăţare purificator cu ulei din arbore de ceai şi lămâie

ARBORE DE CEAI & LĂMÂIE VERDE
Toate vârstele

ÎNGRIJIREA PIELII

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  34858 Apă micelară calmantă cu ovăz şi fructe
goji organice Love Nature 150 ml 27.90  34860 Mască de faţă calmantă
cu ovăz şi fructe goji organice Love Nature 75 ml 21.90

PENTRU TEN GRAS

CEL MAI
ATRACTIV





PREŢ





DINTRE

TOATE!

ALOE VERA & APĂ DE NUCĂ DE COCOS

FIECARE PRODUS

Toate vârstele



PENTRU PIELE NORMALĂ

CU NUMAI

9.99



OVĂZ & FRUCTE GOJI ORGANICE
Toate vârstele

PENTRU TEN USCAT

 34822 Mască & Exfoliant 2-în-1 cu aloe vera şi apă de nucă de cocos
organice Love Nature 75 ml 21.90  34820 Loţiune tonică cu aloe vera
şi apă de nucă de cocos 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
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Natură şi ştiinţă combinate
pentru starea ta de bine
UN STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS

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.

INGREDIENTE RESPONSABILE

Cătălina Ponor
- Ambasador
Wellness by
Oriflame

Deoarece organismul nu poate produce acizi graşi esenţiali, ai nevoie de suplimente. Dar cum alegi
suplimentul corect? Asigură-te că acesta conţine ulei de peşte de înaltă calitate din surse naturale,
necontaminat de metale grele. Omega 3 by Oriflame bifează aceste cerinţe, precum şi multe altele!

5 MOTIVE SĂ ALEGI OMEGA 3
BY ORIFLAME:
1. Noi folosim ulei de peşte natural,
cu grad de puritate farmaceutic.
2. Uleiul de peşte provine din peşti mici care
au o toxicitate mai redusă decât peştii mari,
prădători.

NATURAL
EXTRACTE
EXTRACTS
NATURALE

NATURAL
EXFOLIANŢI
EXFOLIANTS
NATURALI

ECO-ETHICAL
VERIFICARE
SCREENING
ECO-ETICĂ

3. Uleiul trece printr-un proces patentat
de purificare ce elimină orice posibile
contaminări.
4. Folosim ulei din surse sustenabile:
certificat de către Asociaţia Prietenii Mării.
5. Capsulele sunt obţinute doar din gelatină de
peşte, şi nu gelatină de provenienţă bovină
sau porcină precum multe alte produse de
pe piaţă

FORMULE SIGURE

 mega 3
O

60 capsule. 41.6g.

NON-GMO

NU CONŢINE
ORGANISME
MODIFICATE
GENETIC
132

STRICT EUROPEAN
STANDARDE
EUROPENE
STANDARDS
STRICTE

29705 69.90
TESTĂRI RIGUROASE
DE SIGURANŢĂ

49.99
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Suplimente naturale
şi eficace în care poţi avea
încredere!
Până la 100%
din doza zilnică
recomandată
în UE de 12
vitamine
şi 10 minerale.



 Multivitamine şi
minerale pentru femei

60 tablete. 63.6g.

 Multivitamine
şi minerale pentru
bărbaţi

 Calciu marin
& vitamina D

30 tablete. 29.4g.

31766 69.90

29703 69.90

Te abonezi şi primeşti fiecare al 4-lea produs Wellness
Kids sau Supă sau Pudră proteică sau Pachet Wellness
CADOU!*
* Cere consultantului tău mai multe informaţii.













 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  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
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Părul fragil, subţire, şi unghiile crăpate pot fi semnele deficienţelor nutriţionale. Pentru a le combate, trebuie
să combini alimentaţia sănătoasă cu suplimentele nutritive. Formula avansată de păr şi unghii NutriComplex,
ce conţine un spectru larg de nutrienţi, te va ajuta să îţi readuci părul şi unghiile la starea excelentă!





60 tablete. 63.6g.

29704 69.90

O cale naturală de a-ţi revitaliza părul
şi unghiile!

7 NUTRIENŢI CARE ÎŢI HRĂNESC PĂRUL
ŞI UNGHIILE DIN INTERIOR:
1. L-Lizină opreşte căderea părului şi
prelungeşte ciclul de viaţă al acestuia.
2. L-Cisteină conferă părului şi unghiilor mai
multă rezistenţă.
3. P
 rocianidină B2, extrasă din mere, stimulează
creşterea părului.
4. Fierul transportă oxigenul către rădăcina
părului, fapt ce contribuie la sănătatea
acestuia.
5. Vitamina C, un antioxidant puternic
ce contribuie la absorbţia fierului.
6. Seleniu te ajută să obţii un păr sănătos
şi strălucitor.
7. Zinc îţi păstrează unghiile într-o stare
excelentă.
 omplex hrănitor pentru păr şi unghii
C

42 tablete. 29.4g.

29706

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.

 9697 Pachet Wellness pentru bărbaţi
2
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.
134.90 29694 Supă Natural Balance Roşii şi Busuioc
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.

 9697 Pachet Wellness pentru bărbaţi
2
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
120229 Pungă Wellness

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 (shake-uri,
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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1. Dezvoltarea formulei shake-ului
Natural Balance a durat peste 8 ani.

COMUNITATEA ŞTIINŢĂ
PENTRU VIAŢĂ IGELÖSA

Mulţumim oamenilor de ştiinţă care dezvoltă produsele
Wellness by Oriflame la Comunitatea Ştiinţă pentru
Viaţă din Igelösa, plasată în mijlocul naturii suedeze.
Suplimentele eficace create cu ingrediente naturale, pure,
şi în concordanţă cu cele mai înalte standarde de calitate
te pot ajuta să faci schimbări substanţiale în alimentaţia ta,
cu beneficii pentru starea ta generală de bine.

Profesorul Stig Steen şi echipa sa au investit
peste 8 ani în cercetare pentru dezvoltarea
formulei shake-ului Natural Balance. Scopul
său a fost găsirea unei soluţii de îmbunătăţire
a stării nutriţionale a pacienţilor. Ca rezultat,
el a creat un amestec perfect echilibrat de
proteine, carbohidraţi şi fibre 100% naturale,
cunoscut astăzi sub numele de shake Natural
Balance!
2. Bărbatul din spatele shake-urilor este
o autoritate mondială în transplantul
de inimă şi plămâni.

3 lucruri pe care nu le ştiai despre shake-urile
Natural Balance
Probabil ştii deja că shake-urile Natural Balance te ajută să îţi îmbogăţeşti alimentaţia cu proteine şi fibre, dar
ai auzit de povestea fascinantă din spatele lor? Continuă să citeşti pentru a afla de ce sunt atât de speciale!









Formula a fost dezvoltată de către profesorul
Stig Steen, M.D., Ph.D., fondatorul Comunităţii
Ştiinţă pentru Viaţă Igelösa, profesor de
chirurgie cardiotoracică la Universitatea Lund.
Este autorul a 150 de lucrări medicale şi are
peste 35 de ani de experienţă în domeniu.

Formulă devoltată de către
renumitul chirurg cardiolog,
profesorul Stig Steen.

3. Shake-urile Natural Balance au fost primele
produse sub brandul Wellness by Oriflame
Shake-urile Natural Balance sunt produsele care
au pus bazele brandului Wellness by Oriflame.
Acestea au fost dezvoltate şi testate în Lund,
Suedia, la Centrul Igelösa, recunoscut la nivel
global drept hub de inovaţie în domeniul ştiinţei
nutriţiei.

NOU!
Shaker 3-în-1: sticlă de apă +
dozator tablete + recipient pudră

* Cere consultantului tău mai multe informaţii.

 Shaker Wellness

21 porţii. 378g.

21 porţii. 378g.

21 porţii. 378g.

29690 134.90

29691 134.90

29689 134.90

45381 34.99
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Ştiai că? Te abonezi şi primeşti al 4-lea shake CADOU!*

24.99

 Shake Natural Balance
Vanilie

 Shake Natural Balance
Ciocolată

 Shake Natural Balance
Căpşuni
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Cei mai puternici
antioxidanţi naturali!

DIN NATURĂ

Astaxanthin şi extract din afine este o combinaţie de antioxidanţi din astaxanthin, crescut din microalge care
se găsesc în arhipelagul Stockholm şi afine găsite în pădurile suedeze. Consumând 1 capsulă pe zi,
poţi combate efectele radicalilor liberi.

Oxidarea accelerată şi inflamaţia sunt factori care duc la îmbătrânirea prematură a organismului nostru.
Există o cale prin care putem încetini acest proces, neutralizând stresul oxidativ? Îţi prezentăm Astaxanthin
şi extract din afine, ce combină 4 antioxidanţi puternici pentru a proteja organismul împotriva deteriorărilor.

CEI 4 ANTIOXIDANŢI DIN SUPLIMENTUL
NOSTRU ASTAXANTHIN & EXTRACT
DIN AFINE:

1. Astaxanthin, recunoscut drept regele antioxidanţilor
fiind unul dintre cei mai puternici din natură, provenit
din microalgele H.Pluvialis regăsite în ape dulci.
2. Extract din afine cu proprietăţi antioxidante
puternice, provenite din pădurile virgine ale Suediei.
3. Vitamina C contribuie la formarea reţelei de colagen,
protejând totodată celulele împotriva stresului oxidativ.
4. Vitamina E contribuie la protejarea organismului
împotriva efectelor negative ale oxidării.

ASTAXANTHIN

EXTRACT DIN AFINE

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU APLICAŢIA
ORIFLAME ŞI AFLĂ MAI MULTE

 staxanthin şi extract din afine
A

Cantitate suficientă pentru 1 lună.

29688 79.90

59.99
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Alina Eremia
Cântăreaţă

Sărbătoreşte-ţi
frumuseţea unică
Răspândeşte farmec şi eleganţă cu aroma
luxoasă Divine Royal. Acest parfum îţi pune în
valoare feminitatea, graţie notelor distincte ale
crinului Amaryllis, simbolul pasiunii, cuceririi şi
grandorii regale.

EDIŢIE
LIMITATĂ

 pă de toaletă Divine Royal
A

Pune-ţi în valoare latura feminină şi totodată puternică, cu această apă de toaletă
revigorantă. Un parfum special ce se alătură colecţiei Divine şi înfloreşte graţios
odată cu notele florilor de iarnă, amplificându-ţi strălucirea la cele mai elegante
evenimente şi nu numai. 50 ml

34475 104.90
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ORIENTAL - FLORAL - LEMNOS
mandarină, crin de iarnă,
lemn de santal

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

APA DE
TOALETĂ DIVINE
ROYAL

CU NUMAI

39.99

LA ACHIZIŢIA ORICĂRUI PRODUS DE LA PAGINILE 104-141
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40+
Pentru toate tipurile de piele

Extractul din trufe albe
are o acţiune antirid

Pudra de diamante
veritabile iluminează pielea

Întinereşte pielea
la nivel celular

Un ten vizibil întinerit în 14 nopţi*

39.99

 ratament regenerator de noapte Diamond Cellular
T

Tratament foarte performant de noapte, cu acid salicilic celular
ce contribuie la îmbunătăţirea procesului de regenerare celulară,
pentru a dezvălui un ten vizibil întinerit în doar 14 nopţi. Se aplică
înainte de culcare, ca tratament pentru noapte. 30 ml

18437 104.90
*Testarea consumatorilor
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SĂPTĂMÂNA

SĂPTĂMÂNA

18.08 – 24.08

25.08 – 31.08

 Fond de ten FPS 18 Giordani Gold MasterCreation

01.09 – 07.09

 Apă de toaletă pentru el So Fever Together

 Capsule cu ulei facial NovAge Nutri6

75 ml

30 ml

30 capsule.

79.90

32631 119.90

35531 99.90

34.99*

49.99*

44.99*

SIMTE
ATINGEREA
LUXULUI

REDĂ NETEZIMEA,
LUMINOZITATEA ŞI
FERMITATEA PIELII

AROMA
SEDUCŢIEI

• COMPLEXUL COLOURCORRECT
PENTRU O FINISARE NATURALĂ,
PERFECT ADAPTATĂ LA NUANŢA
TENULUI.
• PROTECŢIE CU FILTRU
ANTI-POLUARE PROSKIN ŞI SPF 18
PENTRU O PIELE SĂNĂTOASĂ
ŞI LUMINOASĂ.



• INFUZIE NUTRITIVĂ PENTRU
ÎNGRIJIRE INTENSĂ.
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SĂPTĂMÂNA

35235
Rose
Porcelain
Cool

35236
Soft Vanilla
Warm

35237
Light Sand
Warm

35238
Light Ivory
Neutral

35239
Rose Nude
Cool

35240
Natural Beige
Warm

ÎMBUNĂTĂŢEŞTE ASPECTUL PIELII
ÎN 4 SĂPTĂMÂNI

• PARFUM PENTRU EL INTENS
ŞI SENZUAL

• MAI CATIFELATĂ
• MAI NETEDĂ
• VIZIBIL HIDRATATĂ
• SATISFACŢIE 100%**

• AROMĂ CONDIMENTATĂ
PERFECTĂ PENTRU NOPŢILE
DE VARĂ



• CU AROMĂ DE ARDEI
DULCE, CONSIDERAT
UN AFRODIZIAC



MOD DE APLICARE:

35241
Golden Beige
Warm

* P reţ special pentru perioada specificată. În celelalte zile de valabilitate a catalogului,
produsele sunt disponibile la preţ standard. Ofertă în limita stocului disponibil!

Se aplică pe pielea
curată, înainte de
crema hidratantă.
Rupe capătul
capsulei prin
răsucire şi aplică
conţinutul pe faţă,
gât şi decolteu, cu ajutorul degetelor.

**Testare consumatori

ORIENTAL - CONDIMENTAT
- FOUGERE
ulei de bergamotă, patchouli,
ardei dulce

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM

147



Fiecare deodorant spray cu

pentru el

 32496 Deodorant spray
antiperspirant Possess Man
150 ml 29.90  31698
Deodorant spray
antiperspirant Eclat
Homme 150 ml 29.90
 33350 Deodorant spray
antiperspirant Excite Force
150 ml 29.90

Eleganţă şi control
în orice situaţie.





facebook.com/oriflamero
instagram.com/OriflameRomania
youtube.com/OriflameTrends
www.twitter.com/oriflamero
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 37771 Deodorant spray
pentru corp Eclat Femme
Weekend 75 ml 29.90
 34082 Deodorant spray
pentru corp Giordani Gold
Essenza 75 ml 29.90  34337
Deodorant spray pentru
corp Possess 75 ml 29.90

12.99

pentru ea

CEL MAI
BUN PREŢ

