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NOU!

Revoluţionează
înfrumuseţarea
unghiilor!
Catalogul 10 2020 (07.07 – 27.07)
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Machiajul modelului:
Ojă THE ONE Ultimate
Gel Step 1 41190
Sparkling Coral.
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noastră ojă cu efect
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Scanează pagina în
întregime utilizând
Aplicaţia Oriflame
pentru a urmări
videoul.
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Fără griji.
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PROFESIONAL
DE GEL
în doi paşi simpli!
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Dă pagina pentru a afla mai multe!
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Revoluţionează înfrumuseţarea
unghiilor cu noua ojă Ultimate
Gel în 10 nuanţe!

41187 N ud
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NOU!

Activează Tehnologia Photo
Reactive în

Tehnologia Photo
Reactive – un complex

şi bucură-te de rezultate
uimitoare!

molecular unic ce asigură
rezultate uimitoare atunci
când aplici oja şi top coatul
împreună.

2 paşi simpli

Efect de gel până
la 11 zile, fără retuşuri*

41188
Cashmere Rose

Finisare ultra-lucioasă*
41189
Rosy Mocha

Efect de volum 3D*

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

Culoare vibrantă intensă*

Pasul 1: aplică oja

+

Pasul 2: aplică top coatul

THE ONE Ultimate Gel şi bucură-te
de o manichiură de salon!

Volum 3D şi efect de gel cu rezistenţă
până la 11 zile, într-o clipă!



41190 Sparkling Coral

*Testare consumatori, atunci când sunt folosite împreună 41187-96 + 43185

THE ONE Ultimate Gel.
TEHNOLOGIA
PHOTO REACTIVE
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41187
Nude Sorbet

41190
Sparkling Coral

41191
Blaze Peony



41192
Lilac Snow

41193
Mulberry Wood

 Ojă THE ONE

Ultimate Gel Step 1

 Top coat
THE ONE Ultimate
Gel Step 2

8 ml

8 ml

29.90

43185 26.90

14.99

14.99

Cumpără oricare nuanţă a noii oje Ultimate Gel şi poţi
comanda top coatul cu numai

9.99 lei!

41194
Rich Goldmine

41195
Fiery Red

41196
Deep Maroon
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STICLĂ CU UN

DESIGN NOU!

DESCOPERĂ SENZAŢIA DE RĂCOARE INTENSĂ
CE ALUNGĂ CĂLDURA
Un parfum revigorant pentru bărbatul care se bucură din plin de emoţia aventurii
în aer liber, indiferent de vreme.

INGREDIENT CHEIE

Chitrul este un arbore
originar din India cu un
fruct foarte mare şi diferit
de toate celelalte citrice
prin modul în care se
usucă şi dezvoltă doar
un strop de suc în interior.
În schimb, coaja groasă
este folosită pentru a
crea uleiul regăsit în
parfumuri.

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

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

 pă de toaletă Glacier
A

PROASPĂT AROMATIC
chitra, muşcată,
lemn
CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM

6

Simte un val de prospeţime răcoroasă
cu apa de toaletă pentru el Glacier, un
parfum efervescent, aromatic şi ultraproaspăt cu arome citrice luminoase.
100 ml

35665 79.90

44.99
7

Model multicolor cu
frunzele paradisului
şi banane.
Material: poliester,
nailon.

Poţi comanda eşarfa
Breeze Banana
cu numai

Dimensiune
mare!
190x90 cm.

29.99 lei

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

ACHIZIŢIONEAZĂ

ŞI VEI PUTEA OBŢINE

PRODUSE ÎN VALOARE DE

GEANTA PENTRU

99 lei

DACĂ AI ACHIZIŢIONAT PRODUSE
ÎN VALOARE DE 99 LEI DIN
CATALOGUL ANTERIOR C9.

DIN ACEST CATALOG

COSMETICE
BREEZE BANANA DIN
URMĂTORUL CATALOG
CU NUMAI

Margine cu ciucuri
în culoarea acestui
sezon: cantaloupe.

49.99 lei
Preţ standard: 99.99 lei

O poţi purta
la plajă pe
post de
fustă!

Încăpătoare şi totodată compactă
- perfectă la drum!
 şarfă Breeze Banana
E

Poliester, nailon. 190x90cm.

43571 59.99
8

Dimensiuni:
L23xl14.5xH15cm.
9

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.
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.

Paşi simpli pentru
frumuseţea
de vară
Zilele lungi însorite şi nopţile calde de vară se desfăşoară dinaintea
noastră. Dar odată cu avantajele verii, vin şi câteva provocări mai
puţin plăcute pentru frumuseţe: deshidratarea pielii,
acneea şi părul scăpat de sub control.
Pentru a-ţi menţine frumuseţea pe parcursul verii, trebuie să îţi
eficientizezi rutinele de îngrijire şi să le adaptezi la temperaturile
ridicate, umiditate şi soare. Cu rutinele noastre simple, din câţiva paşi,
te vei pune în evidenţă în această vară şi te vei simţi mai bine decât

EXTRACTE NATURALE

NATURAL
EXTRACTS

EXFOLIANŢI NATURALI

NATURAL
EXFOLIANTS

VERIFICARE

ECO-ETHICAL
ECO-ETICĂ
SCREENING

10

NU CONŢINE

NON-GMO
ORGANISME

MODIFICATE GENETIC

STANDARDE
STRICT
EUROPEAN
EUROPENE STRICTE
STANDARDS

TESTĂRI RIGUROASE

RIGOROUS
DE SIGURANŢĂ
SAFETY TESTING

oricând!

NOU!

1

EDIŢIE LIMITATĂ

• Efect de răcorire şi împrospătare

• Contribuie la hidratarea şi hrănirea pielii

Pasul
Exfoliază

2 paşi care îţi pregătesc
corpul pentru vară!

Pasul

Hrăneşte
şi răcoreşte



Un plic practic
cu o dimensiune
perfectă
de călătorie



INGREDIENTE CHEIE

Recunoscut pentru
proprietăţile de
protecţie şi hrănire
pentru piele, pepenele
verde contribuie la
îngrijirea pielii, pentru
o senzaţie de hidratare
şi catifelare.

PAŞI SIMPLI PENTRU FRUMUSEŢEA DE VARĂ

CATA LO G U L 1 0/2 02 0

Cultivată organic în
Italia, lămâia coaptă,
efervescentă, este
bogată în vitamina C
şi antioxidanţi,
contribuind la
protejarea şi
revitalizarea pielii.

 Exfoliant pentru corp
cu pepene verde şi lămâie
Love Nature Ice Pops 20 ml

 Loţiune pentru mâini şi corp
cu pepene verde şi lămâie
Love Nature Ice Pops 150 ml

38916 7.90

35937 34.90

3.99

19.99
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pentru tălpi
fabuloase
întreaga vară
pen

Netezeşte-ţi
tălpile cu o pilă
Exfoliază delicat tălpile,
conferindu-le netezime şi
catifelare. Se utilizează
după înmuierea tălpilor
în apă caldă.

1

Pasul
Exfoliază

2 3

Masează crema intens exfoliantă
pe pielea curată şi uscată a tălpilor,
printr-o mişcare circulară, insistând
pe zonele cele mai deshidratate precum
călcâie, degete şi glezne. Se clăteşte cu
apă caldă din abundenţă. Se utilizează
3 ori pe săptămână.

Vara poate fi cu adevărat dură cu tălpile tale.
Sandalele şi şlapii le expun la vânt, soare şi nisip care
usucă pielea, cauzând crăparea călcâielor. Înainte
de a le expune, oferă-le puţină atenţie cu
rutina noastră simplă din 3 paşi.

Pasul

Hidratează
şi hrăneşte

Hidratează-ţi şi hrăneşte-ţi
tălpile cu crema pentru tălpi
cu efect de reparare a
crăpăturilor, insistând pe
călcâie şi pe zonele cu piele
uscată. Foloseşte talonetele
pentru călcâie pentru a
reţine hidratarea în piele
pentru mai mult timp.

MOD DE APLICARE:


Întinde talonetele pentru
călcâie şi plasează-le
în jurul acestora după
îngrijirea şi hidratarea
tălpilor cu cremă sau
mască. Poartă-le peste
noapte pentru a te trezi cu
tălpi incredibil de netede!



PAŞI SIMPLI PENTRU FRUMUSEŢEA DE VARĂ

3 paşi

Pasul

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ



 Pilă pentru tălpi
Advanced

12

 Cremă intens

exfoliantă pentru tălpi
Feet Up Advanced

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

 Talonete pentru
netezirea călcâielor

Dimensiuni: 23 х 6.5 cm.

75 ml

75 ml

9.5 x 10.5 cm, plastic SEBS.

27637 15.90

33033 29.90

33027 29.90

38339

7.99

12.99

12.99

16.99
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Combate
şi reduce

Dacă se formează un
coş, aplică o cantitate
mică de gel direct pe
coş sau pe zona din
jurul acestuia, pentru
a-l combate şi pentru
a-i opri evoluţia.

1


2 3

Pasul

Pasul

Echilibrează
şi matifiază

Previne
şi tratează

Foloseşte Tratamentul
pentru reducerea
sebumului NovAge,
pentru a controla
producţia de sebum
şi pentru a reduce
dimensiunea porilor.
Aplică 2-4 picături
pe pielea curată şi
masează delicat.

Pentru a estompa
aspectul cicatricilor,
foloseşte Emulsia
antiacnee NovAge
ce calmează pielea şi
previne noi episoade
acneice.

• Rezultat dovedit
clinic de reducere a
excesului de sebum
şi a luciului inestetic∆1

3 paşi

pentru o piele
curată, fără coşuri
Căldura verii, umiditatea ridicată şi expunerea la soare
pot duce la creşterea producţiei de sebum, cauzând
apariţia coşurilor. Sistemul de purificare a pielii NovAge
te va ajuta să previi şi să combaţi coşurile, astfel încât
acestea să nu îţi compromită distracţia pe timpul verii.
14

• Reduce aspectul/

• Efect dovedit clinic
de reducere a
porilor∆∆2

• Reduce aspectul
de pori măriţi

dimensiunea
coşurilor cu

(72%)***

40%

(în 24 ore)∆4

PAŞI SIMPLI PENTRU FRUMUSEŢEA DE VARĂ

Pasul

Nu uita de protecţia
solară! Vezi paginile
66-67 pentru a-ţi
alege produsul
potrivit pentru tine.





Testare clinică imediat după
prima utilizare.

∆1

Testare clinică

Ingredient activ testat clinic

∆4

∆∆2

 Gel pentru
combaterea coşurilor
cu acţiune 24h
NovAge

 Tratament pentru
reducerea sebumului
NovAge

***Evaluarea eficacităţii
de către consumatori,
eşantion de 76 persoane
timp de 8 săptămâni

 Emulsie antiacnee
NovAge

15 ml

15 ml

30 ml

45253 54.90

34508 64.90

45252 84.90

39.99

44.99

59.99

15
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49 0 B e ig e
36
4 89 N at ur al

Creează o bază pentru
machiaj rezistentă la
transpiraţie cu crema
corectoare matifiantă
A-Z care îţi asigură o
acoperire treptată şi
totodată îţi
înfrumuseţează
aspectul tenului, îi
uniformizează nuanţa
şi îi asigură hidratare
pe tot parcursul zilei.

36

Îngrijeşte,
corectează şi
protejează

Pasul

Evidenţiază-ţi cele
mai frumoase
trăsături

36 4

MOD DE APLICARE:

Aplică delicat iluminatorul deasupra pomeţilor, pe
centrul tâmplei, bărbiei şi pe podul nasului, pentru
un plus de strălucire. Omogenizează toate aceste
zone pentru un efect impecabil.
Aplică fardul bronzant pe tâmple, sub pomeţi
şi de-a lungul maxilarului, pentru a conferi feţei
definire şi căldură. Creează umbre pe lateralele
nasului, pentru a-l subţia şi defini.
La final, adaugă fard de obraz pe pomeţi. Superb!



8 8 I vo r y

16

FARD DE OBRAZ

39.90

19.99

FARD

7 F air

Dacă îţi doreşti ca machiajul tău să reziste căldurii, ai
nevoie să păstrezi lucrurile simple. Înlocuieşte fondul
de ten cu o cremă lejeră cu SPF. Apoi, aplică un
bronzant şi un iluminator pentru a crea acea strălucire
a verii pe pielea ta.

30 ml

36 4 8

pentru un machiaj
lejer de vară

FARD BRONZANT

Subliniază-ţi pomeţii, conferă feţei tale
o strălucire naturală şi pune-ţi în valoare
cele mai frumoase trăsături cu paleta
compactă pentru conturarea feţei,
ce conţine bronzant, fard de obraz
şi iluminator.

 Cremă corectoare
matifiantă SPF 30
The ONE A-Z

2 paşi

2

ILUMINATOR

PAŞI SIMPLI PENTRU FRUMUSEŢEA DE VARĂ

Pasul

 Paletă pentru conturarea feţei
The ONE

Paleta pentru conturarea feţei cu trei pudre
compacte ultra-fine îţi accentuează cele mai
frumoase trăsături, asemenea unui make-up
artist. Formula mătăsoasă îţi asigură o aplicare
uşoară şi o omogenizare perfectă, pentru un
rezultat de durată. 13.1 g
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33152 69.90

34.99
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1

Creează o bază
netedă
Aplică baza de machiaj
pentru buze The ONE,
pentru a le hidrata şi
pentru a conferi rujului
o mai bună rezistenţă,
indiferent de evenimentele
de peste zi.



Pasul
Defineşte-ţi
buzele

Foloseşte creionul de
buze cremos şi bogat
în pigmenţi, pentru
a-ţi defini perfect
forma buzelor, pentru
a prelungi rezistenţa
rujului şi a obţine un
look mai elegant.

2

Pasul
41147
Graceful Nude

41149
Mellow Mauve

37302
Clover Haze

3

Îmbracă-ţi buzele
în nuanţe suculente

37301
Stylish Blush

Desăvârşeşte acest look cu
un ruj ultra-cremos şi lucios.
Eşti gata să acaparezi toată
atenţia la petrecerile de vară!

37303
Mysterious Pink

Alina Eremia
Cântăreaţă

41150
Rose Tenderness



37300
Warm Peach

37304
Sleek Pink

37305
Sweet Tangerine

pentru cele mai hot
buze din acest sezon!
Buzele luminoase reprezintă unul dintre trendurile
dominante pe timpul verii. Iar pentru a obţine acest efect,
hidratarea este esenţială. De aceea, este o idee bună să
începi cu o bază de machiaj pentru buze, pentru a te
asigura că buzele tale sunt bine hidratate şi pregătite
să primească strălucirea rujului.

Repetă pe buza
inferioară, pentru
o definire completă.
Foloseşte creionul
pentru a umple în
întregime conturul
buzelor, obţinând
astfel un look şi mai
intens.

e
Tange
rin
37306
Classy Red

41153
Red Carpet

37307
Trendy Crimson

41155
Plum Opulence

37308
Chic Burgundy

The ONE Colour
Stylist Ultimate

 Bază de machiaj pentru buze The ONE

2.8 g

14.99

0.28 g

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME CU AJUTORUL
APLICAŢIEI ORIFLAME ŞI
GĂSEŞTE CEA MAI
POTRIVITĂ NUANŢĂ



Testează virtual nuanţele
rujului The ONE Colour
Stylist Ultimate şi găseşte-ţi
lookul semnătură cu ajutorul
Aplicaţiei Oriflame*
*Este necesar să ai instalat
Facebook pe telefonul tău mobil.
Scanează în întregime pagina
catalogului cu ajutorul aplicaţiei
Oriflame şi vei fi redirecţionată
către Facebook unde poţi testa
pe loc toate nuanţele rujului.

 Ruj The ONE
Colour Stylist
Ultimate Lustruous

4g

26.90

14.99

S we e t

41152
Sunset Orange

3730 5

Începând din centrul
buzei superioare,
subliniază conturul
natural al acesteia
efectuând mişcări
scurte.

 Creion pentru buze

33893 29.90
18

41154 Smooth Burgundy

3 paşi

41151 Absolute Pink

41148 Caramel Mode

MOD DE APLICARE:

PAŞI SIMPLI PENTRU FRUMUSEŢEA DE VARĂ

Pasul

39.90

41156
Audacious
Brown

37309
Casual Brown

17.99

19

cu deodorant
Menţine-ţi prospeţimea şi
bucură-te de fiecare clipă
în această vară!

1



Pasul

2 3

Răsfaţă-ţi pielea
cu loţiune de corp

Bucură-te de catifelare
incredibilă şi de o aromă
luminoasă, încântătoare,
cu loţiunea de corp Miss Giordani.

Pasul

Foloseşte parfumul
preferat

Acest parfum cu floare de neroli, sorbet de mango
şi piper roşu pondicherry te va transpune într-o
stare de vacanţă!

PAŞI SIMPLI PENTRU FRUMUSEŢEA DE VARĂ

Pasul
Protejează-te




3 paşi

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

pentru o dispoziţie
de vară
Vara este momentul perfect pentru a aşeza
parfumurile foarte intense în dulap, în favoarea
parfumurilor cu aromă delicată care te duc cu
gândul la petrecerile de pe plajă. Apa de parfum
Miss Giordani este perfectă pentru această ocazie.
În plus, te bucuri şi de loţiunea de corp &
deodorantul roll-on cu aceeaşi aromă!

20

 Deodorant roll-on parfumat

 Apă de parfum Miss Giordani

50 ml

150 ml

 Loţiune de corp parfumată Miss Giordani

Luminozitatea florii de portocal neroli, tipic italiană,
este semnătura definitorie a acestui parfum vibrant.
50 ml

34079 21.90

32500 34.90

30399 109.90

Miss Giordani

9.99

17.99

59.99

FLORAL FRUCTAT
sorbet de mango, neroli, piper roşu
pondicherry

O CONCENTRAŢIE FOARTE RIDICATĂ
DE PARFUM

21

bărbiereşte

1

Foloseşte această spumă
de ras şi de curăţare a
feţei, pentru a te bucura
de o piele netedă,
proaspătă şi hidratată.



Pasul
Hidratează
şi răcoreşte

2

Gelul hidratant va reţine
umiditatea în piele şi te va
răcori cu mentol Arctic Fresh.

prospeţimea
timp îndelungat

3

Foloseşte un parfum masculin
şi sofisticat pentru a-ţi intensifica
prospeţimea şi încrederea în sine.





 Spumă de ras şi de

curăţare a feţei North
For Men Subzero 200 ml

AROMATIC LEMNOS

35870 29.90

Piper negru, Lavandin,
Ambră cenuşie

19.99

PAŞI SIMPLI PENTRU FRUMUSEŢEA DE VARĂ

Pasul
Curăţă şi

Pasul
Păstrează

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM

3 paşi

pentru prospeţime
şi răcoare în
mijlocul verii
Combate căldura verii cu rutina de dimineaţă! Simte
răcoarea arctică pe pielea ta atunci când te bărbiereşti
şi îţi hidratezi pielea însetată cu produsele North for Men.
Apoi foloseşte un parfum de vară pentru prospeţime
întreaga zi şi eşti gata să pleci la drum!

22

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

 Gel hidratant după
ras North For Men
Subzero

 Apă de toaletă
Be the Wild Legend

50 ml

75 ml

35877 26.90

34471 104.90

14.99

59.99

23

43526

2in1

39.99

VERSASTYLE

ACCESORII

 Cercei Breeze Turquoise

Înveseleşte-ţi lookul cu aceşti cercei turcoaz 2-în-1!
Poartă manunchiul de mărgele simplu sau adaugă la
acesta pandantivele cu mărgele şi piatră turcoaz
strălucitoare. Metal, acril, nichel în cantităţi care nu
afectează siguranţa. 7.7x2.4cm; pandantiv 3.4x2.4cm.

Lookuri 2-în-1:
Adaugă pietrele
strălucitoare la
mănunchiurile de
mărgele turcoaz.





NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

Turcoazul este perfect
pentru vară!

 Colier Breeze Turquoise

Metal, acril, nichel în cantităţi care nu afectează
siguranţa. Total L49cm; pandantive 1.9x1.5 +
1.8x1.2cm.

43529
24

59.99

25

NOU!

ACCESORII

EDIŢIE LIMITATĂ

Un look de vară
creativ!


Aceste piese statement îţi
vor conferi o dispoziţie de
vacanţă, fie că o petreci
acasă, fie că pleci într-o
destinaţie îndepărtată.





SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A DESCOPERI
COLECŢIA DE VARĂ

2in1

 Cercei Breeze Straw

Folosite în mod convenţional pentru pălării şi genţi de vară, paiele reprezintă materia
primă pentru noi accesorii în fashion. Cerceii cu aspect natural, uşori, în culori neutre,
te aduc mai aproape de pământ şi natură. Lookuri 2-în-1: poartă butonii cu sau fără
cercurile din paie împletite. Metal, paie, acril, nichel în cantităţi care nu afectează
siguranţa. 7.8x5.1cm.

43537
26

39.99

3in1

VERSASTYLE

VERSASTYLE

Lookuri 2-în-1:
Poartă butonii cu
sau fără cercurile
din paie împletite!

Lookuri 3-în-1:
Poartă-i cu frunza
mică sau mare –
sau cu ambele!

 Cercei Breeze Leaf

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

43528

39.99

 Colier Breeze Leaf

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

43536

49.99
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CONFERĂ
FARMEC
PRIVIRII TALE

Perlat

38920
Shimmery
White

Strălucitor

38923
Metallic Taupe

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!

38921
Dazzle
Beige

38922
Sparkle Pink

38924
Opulent Plum

• TEXTURILE UŞOR
DE OMOGENIZAT
ASIGURĂ
INTENSITATEA DORITĂ
• FORMULĂ DEZVOLTATĂ
PENTRU REZISTENŢĂ DE
DURATĂ ŞI SENZAŢIE DE
CONFORT

38927
Mocha Brown
38924
Opulent
Plum

38926
Sapphire Blue
38921
Dazzle Beige

INGREDIENTE
RESPONSABILE

FORMULE
SIGURE

EXTRACTE
NATURALE
NATURAL
EXTRACTS

NU
CONŢINE
NON-GMO
ORGANISME
MODIFICATE GENETIC

EXFOLIANŢI
NATURALI
NATURAL
EXFOLIANTS

STANDARDE
EUROPENE
STRICT EUROPEAN
STRICTE
STANDARDS

VERIFICARE
ECO-ETICĂ
ECO-ETHICAL

TESTĂRI
RIGUROASE DE
RIGOROUS
SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

38922
Sparkle
Pink

38923
Metallic
Taupe

Machiaj

EXPRIMAREA PERSONALITĂŢII

38920
Shimmery White
38925
Silver
Grey

SCREENING

38926
Sapphire
Blue

 ard de pleoape mono
F
OnColour

ACUM CU NUMAI

9.99
28

38925
Silver Grey

38928
Velvet Black

Uşor de omogenizat, aceste 8 farduri
de pleoape colorate cu finisare fin
perlată conferă privirii tale farmecul pe
care ţi-l doreşti. Texturile moi asigură
un efect de durată. Potrivite pentru
machiajul de zi şi de seară, pentru
realizarea lookurilor preferate. 2 g

22.90

38927
Mocha
Brown

38928
Velvet Black

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU AJUTORUL APLICAŢIEI ORIFLAME
& VEZI TOATE PRODUSELE DIN
ACEASTĂ CATEGORIE
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MACHIAJ
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• CULOARE BOGATĂ, ASIGURĂ
CONFORTUL PLEOAPELOR

W

36089
Blue & Sapphire

90 G

cha &

k&

• 2 CULORI COMPLEMENTARE,
PERFECT ALĂTURATE ÎNTR-UN
CREION DUBLU PENTRU OCHI

36 0

8 Mo

l ac

36088
Mocha & Rose Gold

Un creion, două
culori, lookuri
nenumărate!

36089 Blue & Sapphire

36 0 8

7B

DUBLU PENTRU OCHI!

08

CADOU
LA ACHIZIŢIA CREIONULUI

36087
Black & White

36

PRIMEŞTI
ASCUŢITOAREA

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A TESTA
CREIOANELE

 reion dublu pentru ochi OnColour
C
Perfect Duo

36090
Green & Turquoise

 scuţitoare dublă pentru creioane
A

22.90

Ascuţitoare dublă, din plastic rezistent, pentru creioane de buze şi ochi. Vârful
perfect ascuţit contribuie la obţinerea unui machiaj reuşit. Dimensiuni: 3.5 x 2.8
x 2.5 cm.

27730 11.90
30

Îţi este atât de uşor să creezi noi lookuri
cu creioanele duble pentru ochi OnColour.
Fiecare creion are 2 culori complementare
ce pot fi folosite pe post de contur sau pot fi
întinse pe pleoapă pentru un efect complet.
Cu textură moale şi mătăsoasă, aceste
nuanţe se aplică uşor şi se simt plăcut pe
pleoape. Ia-ţi toate creioanele şi combină-le
pentru a crea lookuri fantastice, versatile.
1.5 g

36091
Purple & Lilac

12.99
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RAZELE SOARELUI
PE PIELEA TA!

PE SOARE SAU PE
PLOAIE, ACEST RUJ
ESTE DIVIN!



35639
Fair

39292
Light

• FINISARE CU STRĂLUCIRE
PERLATĂ ŞI EFECT DE VOLUM
• CULORI BOGATE ŞI
VIBRANTE, CU ACOPERIRE
RIDICATĂ
• CU COMPLEXUL
CREAMCOMFORT PENTRU
TEXTURĂ FINĂ ŞI
MĂTĂSOASĂ

40733 Twinkle Red

SPF
10



35640
Light

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

35641
Medium

32



40734
Glimmer
Mauve

40733
Twinkle
Red

40732
Glaze
Bordeaux

40731
Blinky
Fuchsia

40730
Shimmery
Rose

40729
Glitzy
Peach

40728
Sparkle
Caramel

40727
Glittery
Nude

BUZELE CU FINISARE
MATĂ SUNT
ÎN CENTRUL ATENŢIEI

OCHI FERMECĂTORI.
BUZE VIBRANTE.
UN SINGUR CREION.

• FINISARE MATĂ
• APLICARE UŞOARĂ
• REZISTENŢĂ DE DURATĂ



38948
Soft Peach

39800
Nude Beige

39801
Blush Rose

39803
Vibe Pink



MAI MULT VOLUM
PENTRU FIECARE
GEANĂ

• CREION
MULTIFUNCŢIONAL
PENTRU OCHI ŞI BUZE
• ACOPERIRE MATĂ ÎN
NUANŢE VIBRANTE
• ÎNGREDIENTE CE
ÎNGRIJESC ŞI HRĂNESC
PIELEA



38784
Nude & Chocolate

38785
Pink & Deep Blue

38786
Red & Jet Black

38787
Apricot Coral & Purple

3 8 929

39806
Brick Red

39805
Beauty Plum

Bla

38788
Berry & Grey

5 combinaţii
diferite de nuanţe pentru
ochi şi buze!

39807
The Red

 Cremă BB SPF 10 OnColour

 Hidratant colorat cu efect iluminator
OnColour 30 ml

4g

4g

 Ruj cu finisare mată OnColour

 Creion duo pentru ochi & buze
OnColour 1.5 g

8 ml

32.90

29.90

22.90

22.90

27.90

27.90

14.99

 Ruj OnColour Shimmer

39804
Shock Fuchsia

30 ml

17.99

• PRO-VITAMINA B5
HIDRATEAZĂ
ŞI ÎNGRIJEŞTE
•C
 REATĂ PENTRU
UN EFECT DE DURATĂ

ck

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

EDIŢIE LIMITATĂ
MACHIAJ

UN TEN IMPECABIL,
ENERGIZAT

NOU!

NOU!

38787 Apricot Coral & Purple

NOU!

39806 Brick Red

NOU!

11.99

11.99

14.99

 Mascara OnColour Big Lash

14.99
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EDIŢIE LIMITATĂ

Pensulă voluminoasă, rotundă, ce asigură
acoperire pe zone mai mari. Perfectă pentru
aplicarea pudrelor pulbere şi compacte.
Materiale: peri din nailon; aluminiu, bambus.
Lungime: 18 cm. Diametru: 1.5 cm.



Asigură o aplicare perfect uniformă,
o finisare discretă şi netedă.
PENTRU FARDUL DE OBRAZ


29655 39.99

Pentru o aplicare uşoară şi precisă a fardului
de obraz, pentru un look definit, conturat.
PENTRU FARDUL DE PLEOAPE



Ideală pentru aplicarea precisă
şi omogenizarea fardului de pleoape.
PENTRU OMOGENIZARE PERFECTĂ


Pentru conturarea perfectă a ochilor şi pentru
omogenizarea culorii pe pliul pleoapei.
PENTRU TUŞUL DE PLEOAPE


Perfectă pentru aplicarea precisă a tuşurilor
şi fardurilor de pleoape tip cremă.

5 USTENSILE
pentru unghii într-una singură!

22.99

 Pensulă oblică pentru aplicarea
fardului de obraz Precision

Pensulă pentru fardul de obraz cu peri în unghi
ce facilitează aplicarea şi uniformizarea pudrei,
pentru a crea un look conturat, definit. Materiale:
peri din nailon; aluminiu, bambus. Lungime: 17 cm.
Diametru: 1.3 cm.

29594 29.99

34

NOU!

 Pensulă pentru aplicarea pudrei
Precision

MACHIAJ

PENTRU PUDRĂ



• Design inteligent

17.99

• Dimensiune compactă,
perfectă pentru geanta ta de mână

 Pensulă dublă pentru aplicarea

fardului de pleoape Precision

• Potrivită pentru utilizare
în călăt orii sau acasă

Pensulă cu două capete, ideală pentru aplicarea
şi omogenizarea oricărui tip de fard de pleoape.
Este prevăzută cu o pensulă compactă la un
capăt şi un burete moale la celălalt. Burete
de rezervă inclus. Materiale: peri din nailon;
aluminiu, bambus, spumă PU. Lungime: 17.5 cm.
Diametru: 0.9 cm.

29595 29.99

17.99

 Pensulă pentru aplicarea fardului
de pleoape Precision

Pensulă pentru omogenizare, ideală pentru
aplicarea fardului de pleoape şi estomparea
trecerilor dintre nuanţe. Materiale: peri din
nailon; aluminiu, bambus. Lungime: 16.7 cm.
Diametru: 0.9 cm.

29598 29.99

 Ustensilă pentru
manichiură 5-în-1 Nail It

1
Ustensilă pentru
tăierea cuticulei:
îndepărtează pielea
uscată din jurul unghiei

3

Ustensilă de curăţare: Ustensilă pentru
curăţă şi îndepărtează împingerea cuticulei
murdăria de sub unghie

4

5

Pilă de unghii: pileşte
şi modelează unghia

Buffer pentru unghii:
netezeşte şi lustruieşte
unghia

37530

17.99

 Pensulă înclinată pentru aplicarea
tuşului de pleoape Precision

Pensulă cu capăt înclinat ce îţi permite să aplici
tuşul de pleoape deasupra liniei genelor, cu
precizie absolută. Materiale: nailon, aluminiu,
bambus. Lungime: 11.2 cm. Diametru: 0.5 cm.

29591 21.99

2

12.99

 Lac pentru

reparator
The ONE

8 ml

32038 26.90

17.99

 Benzi protectoare
pentru unghii Nail It

 Top coat

întărirea unghiilor
The ONE



Ustensilă perfectă pentru realizarea
manichiurii. Cu un format compact,
ustensila 5-în-1 conţine: ustensilă
pentru tăierea cuticulelor, curăţător
de unghii, ustensilă pentru
împingerea cuticulei, pilă de unghii
şi buffer. Design inteligent, perfect
pentru poşetă. Materiale: ABS,
hârtie, TPR, oţel inoxidabil.
Dimensiuni: 14cm (L) x 15cm (l) x
12cm (H).



8 ml

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

37906 26.90

42284 9.90

17.99



5.99



24.99

 Pensule pentru corectarea
manichiurii Nail It

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

42303 34.90

22.99
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Partea exterioară
stimulează microcirculaţia,
pentru un efect instantaneu
de amplificare a volumului
buzelor.

Alina Eremia
Cântăreaţă

Partea interioară hidratează
şi îmbunătăţeşte densitatea
pielii, pentru volum de lungă
durată.

PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

 Ruj The ONE Lip Sensation
Matte Velvet

MOD DE APLICARE:
38459
Mellow Nude

29.99
36





38464 Red Velour

MACHIAJ

38460
Silky Rose

1.

38461
Pink Satin

38462
Plush Mauve

38463
Orange Suede

38464
Red Velour

5 ml

44.90

EFECT CE
REZISTĂ 10 ORE*

38465
Soft Cherry

38466
Velvet Plum

EFECT INSTANTANEU:
buze mai pline,
mai voluptuoase
 Balsam de buze cu efect
de mărire a volumului
The ONE Lip Spa

Periază firele din
sprânceană cu
vârful periei, prin
mişcări scurte.

2.

3.

Aplică gelul pe
porţiunile unde îţi
doreşti să adaugi
volum.

Trece delicat cu
peria de-a lungul
sprâncenei pentru
a o modela şi
pentru a fixa
culoarea.

 Mascara pentru sprâncene The ONE

Balsam de buze cu tehnologia
Plumping cu acţiune dublă, pentru
efect imediat de mărire a volumului
buzelor şi amplificarea acestuia pe
termen lung. 1.7 g

O formulă gel rezistentă la apă, disponibilă în trei nuanţe, ce conferă
sprâncenelor volum imediat pentru un look bine definit şi totodată natural.
Peria conică facilitează aplicarea formulei cu fibre rezistente la apă, asigurând
sprâncenelor un aspect perfect întreaga zi. 5 ml

32365 29.90

29.90

19.99

33694 Deep Brown

!



REZISTENTĂ LA APĂ,
TRANSPIRAŢIE ŞI UMIDITATE*

33693 Medium Brown

BUZE CU
FINISARE
MATĂ

F in isare mată
N u usucă b uzele
Rezis tenţă de durată
A sig u ră acoperirea com pletă
s pe cifică unui ruj clasic
• I n fuzat cu pigmenţ i lichi z i
pe nt ru acoperire unifo r mă

FORMULĂ GEL CU FIBRE

AMPLIFICĂ VOLUMUL ŞI DEFINEŞTE
SPRÂNCENELE*

Machiajul Alinei Eremia: Ruj The ONE Lip
Sensation Matte Velvet 38464 Red Velour.

•
•
•
•

Sprâncene
care transformă lookuri
33692 Blonde

Efect de mărire
a volumului –
instantaneu!

14.99
* Testare consumatori

37

MACHIAJ

Perii scurţi ridică
şi curbează genele.

Perii lungi separă şi alungesc
fiecare geană în parte - pentru
un efect spectaculos.

Prima perie
supradimensionată
Tremendous cu
peste 300 de peri
de 30 mm.

Mascara infuzată cu
Star Luminiser Blend, pigmenţi
Black Star şi peste 10,000 particule
strălucitoare Black Star.

MASCARA

WONDERLASH
- alungire,* volum,* arcuire,*
separare,* îngrijire.
EDIŢIE
LIMITATĂ

 Mascara 5-în-1 The ONE

38





116%

ARCUIRE1

30720
Black Brown

24H **
DE 6X MAI MULT

VOLUM VS. GENE
pe care nu s-a aplicat
mascara**

WonderLash XXL Black Star

 Mascara pentru volum The ONE
Tremendous - Black 10 ml

34757 34.90

34580 34.90

* Testare consumatori

ALUNGIRE

1

RĂMÂNE FIXATĂ

8 ml

17.99

57.1%

Până la

Rezistenţă extremă –

5-ÎN-1


Până la

• ARCUIEŞTE
• ALUNGEŞTE
• AMPLIFICĂ VOLUMUL
• DEFINEŞTE
• HRĂNEŞTE
 Mascara 5-în-1 The ONE WonderLash

Mascara cu beneficii complexe, cu perie ce defineşte
şi separă genele, oferind alungire, arcuire şi volum
mai spectaculoase decât oricând. Conţine
ingrediente ce îngrijesc şi hrănesc genele. 8 ml

17.99

**Testare consumatori

Peria dublu faţetată a fost
special creată pentru a
conferi genelor definire
de maxim impact.

30719
Black
1

Testare clinică versus gene fără mascara

34.90

17.99
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32283
Vanilla



32285
Natural Rose

CREEAZĂ-ŢI
UN LOOK
MAGNETIC

32284
Porcelain

32288
Natural Beige



1. ALEGE-ŢI LOOKUL

32287
Light Ivory


33711 Heavenly Pink

2. AŞAZĂ NUANŢELE PREFERATE

35307
Honey Beige

32286
Natural Nude

 Bureţi de machiaj

The ONE Everlasting
Extreme
30 ml

44.90

41560 11.90

29.99
35790
Amber
Warm

35788
Sun Beige
Warm

35785
Light
Ivory
Neutral

35781
Marble
Neutral

35787
Beige
Warm

33713 Burnt Terracotta


35789
Golden
Beige
Warm

35784
Light
Sand
Warm

NUANŢE NEUTRE
35779
Vanilla
Neutral

35783
Light
Beige
Neutral

35786
Olive
Beige
Neutral



NUANŢE RECI
35780
35778
Alabaster Porcelain
Cool
Cool

35782
Light
Rose
Cool

 Fond de ten FPS 30 The ONE Everlasting Sync

30 ml

54.90
40

SE FIXEAZĂ UŞOR
CU UN CLICK
DE MAGNET!

Corectorul ILUMINEAZĂ zona de sub
ochi şi reduce aspectul cearcănelor**

Make-up Pro Compact

7.99

NUANŢE CALDE
35791
Caramel
Warm



- 4 bucăţi

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

3. RECONFIGUREAZĂ
ORICÂND ÎŢI DOREŞTI

 Paletă magnetică The ONE

33712 Spiced Peach

 Fond de ten FPS 30

35792
Chestnut
Warm

Finisare
perfectă şi
strălucire
naturală

Paletă cu oglindă încorporată şi fantă
magnetică, pentru fixarea a două
farduri de pleoape sau a unui fard de
obraz The ONE Make-up Pro. Aşază în
paletă nuanţele preferate şi schimbă-le
ori de câte ori îţi doreşti. De mici
dimensiuni, uşoară, perfectă pentru
călătorii. 5.5 x 4.2 cm.

33688 27.90

maschează
tonurile violet
estompează zonele
cu roşeaţă

17.99

ACOPERĂ IMPERFECŢIUNILE
Acoperire graduală cu o finisare
naturală.

30

ILUMINEAZĂ
Cu tehnologia HaloLight™ pentru
estomparea aspectului liniilor fine
şi cearcănelor.
615 F air Light

FORMULĂ
fără ulei, zero luciu

Make-up Pro

27.90

19.99

EDIŢIE
LIMITATĂ

 neutralizează

tonurile galbene
estompează tonurile de
albastru şi cearcănele

Alina Eremia
Cântăreaţă

 Fard de obraz The ONE

5g

MACHIAJ



 Pudră colorată pentru

corectare şi fixare The ONE

5g

34651 39.90

24.99

MOD DE APLICARE:

 orector The ONE IlluSkin
C

30

Aplică corectorul pe zona
de sub ochi pentru a ascunde
cearcănele şi imperfecţiunile.

** Testare consumatori, eşantion format din 104 femei

616
Nude P

Corector ce oferă acoperire graduală şi un plus
de luminozitate. Conţine tehnologia HaloLight™
ce amplifică luminozitatea şi estompează
imperfecţiunile, pentru un aspect final perfect.
Formulă lejeră, non-grasă. 10 ml

ink

Aplicator fin pentru
o utilizare uşoară şi
precisă

26.90

14.99

41

Dezvăluie-ţi
strălucirea

 erle bronzante Giordani Gold
P

74.90
35213
Light
Porcelain
Cool

Acoperire ridicată,
de lungă durată1
32923
Amber

32921
Light
Ivory

32922
Natural
Beige

 ond de ten lichid FPS 12 Giordani Gold
F
Silk

54

30 ml

se

74.90

Trece peria deasupra perlelor, apoi
peste pomeţi, decolteu şi alte zone
pe care îţi doreşti să le evidenţiezi.

32047
Porcelain

 Pensulă pentru aplicarea pudrei
Giordani Gold

Perle iluminatoare, revitalizante, cu o nouă
intensitate a culorii, infuzate cu Elixirul
Tinereţii cu un efect de umplere a pielii şi
minerale ce conferă catifelare şi luminozitate.
Finisate manual cu măiestrie de către experţi
în Italia, pentru o acoperire treptată. 25 g

Pensulă de lux pentru aplicarea pudrei, retractabilă şi
cu filamente mătăsoase. Aplicarea în doi paşi, pentru
definire şi subliniere, asigură o experienţă luxoasă. Cu
o carcasă aurie clasică, cu 30,000 de filamente subţiri
şi moi, asigură o distribuire excelentă a pudrelor tale
preferate Giordani Gold. 12.3 x 2.3 cm. Materiale:
aluminiu, nailon.

74.90

30888 34.90

22.99

32048
Light
Rose

32049
Light
Ivory

32050
Rose
Beige

32051
Natural
Beige

 ond de ten anti-îmbătrânire
F
Giordani Gold

30 ml

69.90
 ază de machiaj iluminatoare
B
cu efect de întinerire
Giordani Gold

30 ml

33300 64.90

Testare pe un eşantion de consumatori format din 114 femei

7

Acoperire completă a
imperfecţiunilor, pentru un
ten cu aspect sănătos şi
tânăr timp îndelungat
Cu FPS 15 pentru protecţia
împotriva îmbătrânirii
premature

MINERAL
INGREDIENTS

MINERAL

INGREDIENTS
MINERALE
VULCANICE

Compuse din şase minerale
esenţiale provenite din Muntele Etna,
mineralele vulcanice înfrumuseţează
pielea şi o protejează împotriva
îmbătrânirii premature.

31802
Porcelain

31805
Rose
Beige

31803
Light
Rose

31806
Natural
Beige

31804
Light
Ivory

Testarea ingredientelor in vivo

34
Ro

32920
Porcelain

2

32919
Vanilla

MOD DE FOLOSIRE:

49.99

35217
Mild
Cinnamon
Warm

79.90

Culoare cu acoperire
treptată.

le

35216
Gold
Sand
Warm

30 ml


bt

35215
Soft
Beige
Cool

Fond de ten FPS 7 Giordani Gold
Metamorphosis



Su

35214
Pastel
Ivory
Warm

Conferă pielii tale o finisare perfectă cu fondul de ten
rezistent Giordani Gold Mineral. Asigură un grad ridicat
de acoperire şi este infuzat cu minerale vulcanice
revitalizante din Italia şi FPS 15.

 ond de ten rezistent FPS 15
F
Giordani Gold Mineral

Revitalizează-ţi şi îngrijeşte-ţi tenul cu fondul
de ten Giordani Gold Mineral. Un fond de ten
rezistent, cu grad ridicat de acoperire1.
Formulat cu FPS 15 şi infuzat cu minerale
vulcanice preţioase din Italia, ce revitalizează
şi îngrijesc pielea, oferind în acelaşi timp
beneficii anti-îmbătrânire2 . 30 ml

69.90

39.99

1

Create pentru cea mai fină
şi netedă aplicare.
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Un dar preţios pentru
o piele desăvârşită

34548
Matte
Bronze

25 g

Minerale Soft-Touch
recunoscute pentru textura
catifelată şi efectul iridescent.

 Perle iluminatoare Giordani Gold

34546
Luminous
Peach

MACHIAJ

34545
Sublime
Radiance
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Farduri de pleoape
duo intens pigmentate

Gene fermecător de
lungi, perfect definite

38845
Delicate Pink
- Rose Eyes

38846
Vibrant Ginger
- Intense Eyes

Design-ul curbat
prinde chiar şi cele
mai mici gene

38847
Snow Blue
- Frozen Eyes

32079 Black

38848
Golden Brown - Noble Eyes



Ridică genele de la
rădăcină, conferind ochilor
un efect de mărire
38848
Golden Brown
- Noble Eyes

MACHIAJ



38849
Purple Cream
- Smokey Eyes

 Fard de pleoape duo Giordani Gold

69.90

49.99




 Aparat pentru
curbarea genelor
Giordani Gold

Fier, cauciuc. L10 x l6.2 cm.

37449 26.90

19.99

DE CE ESTE GIORDANI GOLD UNIC?
Preocuparea pentru inovaţie nu compromite plăcerea senzorială. Combinarea tehnologiei de ultimă oră cu arta
măiestriei italiene este secretul calităţii de lux ce anulează limitele frumuseţii. Creează-ţi lookul la care ai visat
mereu şi simte transformarea cu Giordani Gold!

Prinde chiar şi cele mai mici
fire de păr de la rădăcină
• Formula tip mousse îmbracă genele şi le amplifică
volumul datorită periei speciale. Continuă cu mascara
Giordani Gold pentru a obţine un look superb.

Vârful înclinat asigură o
precizie perfectă
32079 Black

 Mascara Giordani Gold Incredible Length

 Bază pentru mascara cu efect de volum Giordani Gold
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Creează un look plin de eleganţă al genelor cu prima bază pentru mascara Giordani Gold. Acoperă-ţi
genele cu formula ultra-lejeră tip mousse, cu ajutorul periei speciale cu efect de amplificare a volumului,
ce ajunge chiar şi la cele mai mici gene. Înainte ca baza să se usuce pe gene, aplică mascara Giordani
Gold, pentru un look plin de volum şi strălucire. 8 ml

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

33656 49.90

16.99

29.99

 Pensetă Giordani Gold

37457 21.99

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

49.90

22.99

• Definire luxoasă
• Alungeşte genele
cu până la 49%
• Cu microfibre ce extind
lungimea genelor
• Formulă rezistentă
• Nu se întinde

*Testare clinică versus gene fără mascara.

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
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Buzele tale
- o capodoperă -

EDIŢIE LIMITATĂ

33391 Regal Amber

• Finisare cremoasă
cu o culoare bogată,
amplificată de tehnologia
de întinerire a buzelor,
cu efecte dovedite clinic

AŞTERNE CU PENSULA RAZELE
SOARELUI PE PIELEA TA

MACHIAJ

NOU!



Machiajul modelului: Ruj FPS 20 Giordani Gold
MasterCreation 33391 Regal Amber.

• Infuzat cu ingrediente
ce redau vitalitatea
buzelor.

PĂŞEŞTE ÎNTR-O
LUMINĂ AURIE



Aplică noua pudră bronzantă
Giordani Gold cu finisare mată
catifelată, disponibilă în două
nuanţe, Gold Sand şi Deep Bronze,
pentru un look inspirat de lumina
aurie a coastei mediteraneene.
Transformă-ţi lookul dintr-o singură
pensulă de pudră bronzantă
compactă, cu model de dune
de nisip în relief.

 Ruj FPS 20 Giordani Gold
MasterCreation

Ruj cu o culoare bogată şi proprietăţi de
întinerire, pentru înfrumuseţarea absolută
a buzelor. Tehnologia cu efect de întinerire
hidratează şi înfrumuseţează forma buzelor
instantaneu şi în timp. Ruj luxos, cu textură
cremoasă. 4 g

57.90

34.99

 Pudră bronzantă Giordani Gold Cinque Terre

Pudră compactă bronzantă cu finisare mată, ce conţine pudră minerală reconfortantă şi micropigmenţi
bronzanţi, pentru un look sărutat de soare, exotic şi plin de energie. 10 g

74.90
33386
Noble Nude
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33387
Delicate Pink

33388
Rose Petal

33389
Luscious Coral

33390
Elegant Fuchsia

33391
Regal Amber

33392
Red Romance

33393
Graceful Mauve

33394
Currant Red

38967
Gold Sand

38968
Deep Bronze

44.99
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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.

TOATE TIPURILE DE TEN
Pentru pielea sensibilă

Frumuseţe firească pentru întreaga

Curăţă eficace & îndepărtează
impurităţile zilnice

TESTARE

PRODUS
NON-GMO

Hidratare intensă a pielii, ce durează
până la 12 oreΔ3
Cu vitamina E & ulei natural
de canola
Pentru faţă & corp

150 ml

35767 34.90
Δ3

Testare clinică. După prima utilizare a cremei multifuncţionale
Essentials cu vitamina E & ulei de canola. Epidermă.





 Mască de faţă cu vitamina E

& ulei de canola Essentials

10 ml

35765 6.90

4.99

PÂNĂ LA

40%
REDUCERE!
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EXTRACTE
NATURAL
NATURALE
EXTRACTS

NU CONŢINE
NON-GMO
ORGANISME
MODIFICATE GENETIC

EXFOLIANŢI
NATURAL
NATURALI
EXFOLIANTS

STANDARDE
STRICT
EUROPEAN
EUROPENE
STRICTE
STANDARDS

VERIFICARE
ECO-ETHICAL
ECO-ETICĂ
SCREENING

TESTĂRI
RIGOROUS
RIGUROASE
DE
SAFETY
TESTING

INGREDIENT CHEIE

35764 24.90

14.99

FORMULE
SIGURE

Δ1
Testare clinică. După prima
utilizare a măştii de faţă Essentials
cu vitamina E & ulei de canola. Strat
cornos.

 Gel de curăţare pentru faţă cu vitamina E
& ulei de canola Essentials

150 ml

INGREDIENTE
RESPONSABILE



Menţine hidratarea
până la 24 de oreΔ1

 Cremă multifuncţională cu vitamina E
şi ulei de canola Essentials

19.99

ICĂ
OG

FAMILIE

RMATOL
DE

ULEI NATURAL DE CANOLA
Uleiul natural de canola are
o mulţime de proprietăţi
nutritive pentru pielea ta,
graţie conţinutului bogat
de acizi graşi, fitosteroli
şi vitamina E. Hrăneşte,
catifelează şi îngrijeşte
pielea, totodată contribuind
la refacerea nivelului vital de
hidratare. Şi – asemenea
tuturor ingredientelor folosite
de Oriflame – uleiul nostru
de canola nu conţine
organisme modificate
genetic.

SIGURANŢĂ

Îngrijirea pielii

O PIELE FRUMOASĂ

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



Împrospătează-ţi
zona ochilor,
revitalizează-ţi
privirea

TEN MAT, PLIN
DE PROSPEŢIME!

Lapte hrănitor & miere
regeneratoare

Toate vârstele
PENTRU TEN GRAS

Combate coşurile
şi închide porii.

Purifică şi exfoliază pielea,
conferindu-i un aspect mat

LAPTE
Bogat în vitamine, minerale, proteine
hidratante & hrănitoare, pentru o piele
catifelată şi suplă.

INGREDIENTE CHEIE


Hidratează şi catifelează
Reduce semnele de oboseală
Răcoreşte şi împrospătează

Lime organic este un superingredient ce redă hidratarea
pielii, o tonifiază şi matifiază.



Feli
Cântăreaţă

Uleiul esenţial din arbore de
ceai organic câştigă votul
de popularitate în materie de
purificare a pielii. De asemenea,
combate coşurile.

 Gel pentru ochi cu aloe vera şi apă

de nucă de cocos organice Love Nature

15 ml

35590 21.90
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TOATE
VÂRSTELE

Purifică pielea
şi reduce luciul
inestetic

MIERE
Un ingredient bogat în zaharuri, care conţine
vitamine, minerale şi acid folic. Exfoliază delicat,
revitalizează şi reţine elementele hidratante,
pentru o piele catifelată, suplă & strălucitoare.

ÎNGRIJIREA PIELII

Toate vârstele



Pentru toate
tipurile de piele



12.99

 34820 Loţiune tonică cu aloe
vera şi apă de nucă de cocos
organice Love Nature 150 ml
27.90  34822 Mască & Exfoliant
2-în-1 cu aloe vera şi apă de nucă
de cocos organice Love Nature
75 ml 21.90  34821 Cremă de
faţă hidratantă cu aloe vera şi apă
de nucă de cocos organice Love
Nature 50 ml 29.90  34819
Cremă demachiantă cu aloe vera şi
apă de nucă de cocos organice Love
Nature 125 ml 27.90

 Ulei de faţă
purificator din arbore
de ceai şi lămâie verde
organice Love Nature

 Loţiune de faţă matifiantă
cu ulei din arbore de ceai
şi lămâie verde organice
Love Nature

50 ml

75 ml

34849 34.90

34845 29.90

35576 21.90

10 ml

19.99


19.99





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

12.99

 34841 Gel de curăţare purificator cu ulei din arbore de ceai
şi lămâie verde organice Love Nature 125 ml 27.90  34843
Loţiune tonică purificatoare cu ulei din arbore de ceai şi
lămâie verde organice Love Nature 150 ml 27.90  34855
Stick corector cu arbore de ceai şi lime organice Love Nature

4.5 g

27.90

Textură bogată cu
extracte din lapte
şi miere din surse
organice, pentru
hidratare intensă
pe timpul nopţii.

 Cremă hrănitoare de noapte
Milk & Honey Gold



Textură cremoasă cu extracte din
lapte şi miere din surse organice,
pentru hidratare imediată şi hrănire
pe tot parcursul zilei

 Cremă hrănitoare de zi
Milk & Honey Gold

50 ml

50 ml

32543 39.90

32542 39.90

FIECARE CREMĂ DE FAŢĂ CU

21.99
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50 ml

TOATE
VÂRSTELE

Pentru toate tipurile
de piele

32462 44.90

TOATE
VÂRSTELE

Senzaţie imediată de
confort pentru piele

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

 Cremă de noapte

hrănitoare pentru ten
normal/mixt Optimals
Hydra Radiance



50 ml

• Hidratează

32463 44.90

• Iluminează
instantaneu

 Cremă de zi calmantă
pentru ten uscat/sensibil
Optimals Hydra Care



50 ml

32468 44.90

Bucură-te
de o împrospătare
rapidă a pielii!

• Reduce pungile de sub ochi
• Reduce aspectul de cearcăne

Sunt distractive, rapide şi eficace! Îţi prezentăm compresele
cu gel Optimals cu efect răcoritor – un răsfăţ ce promite să îţi
lase pielea complet împrospătată, calmată şi hidratată.



 Cremă de noapte cu efect
calmant pentru ten uscat/
sensibil Optimals Hydra Care



50 ml



32469 44.90


 Cremă de noapte pentru

Se utilizează pe frunte, sub zona
ochilor, pe obraji sau maxilar.

ten gras Optimals Hydra
Matte



50 ml

34304 44.90


 Cremă de ochi anti-

îmbătrânire Optimals Age
Revive

Gama Optimals Hydra conţine o
combinaţie suedeză de ingrediente
naturale, pentru ca tu să te bucuri de o piele
hidratată, luminoasă şi protejată împotriva
deteriorărilor cauzate de radicalii liberi.

15 ml

32476 39.90
 Gel de curăţare pentru ten
normal/mixt Optimals Hydra
Radiance

150 ml



35406 29.90


 Loţiune tonică pentru ten

normal/mixt Optimals Hydra
Radiance

150 ml
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Pentru toate tipurile
de piele

ÎNGRIJIREA PIELII

 Cremă de zi hidratantă
pentru ten normal/mixt
Optimals Hydra Radiance

35408 29.90

 Ser intens hidratant pentru toate tipurile
de ten Optimals Hydra

 Cremă pentru conturul ochilor
Optimals Hydra Seeing is Believing

Ser ultra-lejer ce hidratează intens, amplifică
luminozitatea şi contribuie la protejarea pielii
împotriva deteriorărilor cauzate de radicalii liberi.
Cu o combinaţie suedeză de ingrediente naturale
precum afine şi mur pitic, plus vitaminele C şi E.
Potrivit pentru toate tipurile de piele. Testat
dermatologic. 30 ml

Cremă hidratantă ce conferă luminozitate zonei
din jurul ochilor şi reduce aspectul de cearcăne
şi pungi sub ochi. Conţine o combinaţie suedeză
de ingrediente naturale şi cofeină. Pentru toate
tipurile de piele. 15 ml

33135 57.90

32464 34.90

29.99

17.99

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

10

minute

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

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

 Comprese cu gel pentru
faţă cu efect răcoritor
şi anti-oboseală Optimals

7g

35916 24.99

12.99
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40+

CADOU

LA COMANDAREA CREMEI
DE ZI ROYAL VELVET

• REDEFINEŞTE
CONTURURILE FACIALE
- 69% sunt de acord*

Pentru toate tipurile de piele

Infuzia de Iris Negru™
catifelează şi conferă
tenului fermitate

ÎNGRIJIREA PIELII

PRIMEŞTI BENTIŢA

• CONFERĂ PIELII
O SENZAŢIE DE
FERMITATE, DE LIFTING
- 70% sunt de acord*
• REDUCE VIZIBIL
ASPECTUL LINIILOR
FINE & RIDURILOR
- 74% sunt de acord*
 remă de zi cu efect de fermitate FPS 15
C
Royal Velvet

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

22424 69.90

 entiţă pentru păr
B

49.99

20574 14.90

* Evaluarea eficacităţii produsului, eşantion compus din 91 femei,
cu vârste de peste 40 ani

Material: poliester. Dimensiuni: 24 x 6 cm.
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Pentru pielea foarte
matură

40+
Pentru toate tipurile
de piele

Pentru o privire
plină de
luminozitate

Gama regeneratoare Time Reversing Intense are la bază o formulă
concentrată, special concepută pentru pielea fragilă din perioada
menopauzei: combinaţia unică de astaxanthin şi ingrediente naturale active
regenerează pielea, îi redă densitatea şi elasticitatea.

Acţionează asupra
fiecăreia dintre cele
6 PROBLEME
ale tenului foarte matur*:


ÎNGRIJIREA PIELII

55+

Recapătă-ţi încrederea
în tenul matur

INGREDIENTE CHEIE



COMPLEX DIAMOND ELIXIR™
Micropulberea de diamante veritabile
lasă pielea mai luminoasă.
EXTRACT DIN TRUFE ALBE DIN SUDUL FRANŢEI
aigură o acţiune antirid

• Scăderea densităţii pielii
• Riduri adânci
• Nuanţă ternă a tenului
• Nuanţă neuniformă a tenului
• Piele lipsită de fermitate
• Contururi faciale neuniforme

AGENT DE ILUMINARE A PIELII
(EXTRACT DIN PISUM SATIVUM)
Reduce pigmentarea neuniformă
şi înfrumuseţează aspectul tenului.


 Cremă de noapte Time Reversing Intense SkinGenistII™

Cremă revoluţionară anti-îmbătrânire, ce acţionează asupra tuturor
problemelor pielii în perioada post-menopauză. Cu genisteină SOIA şi
complex Amino+, umple ridurile adânci, îmbunătăţeşte contururile
faciale şi densitatea pielii. 50 ml

24188 89.90



54.99

*Testare pe un eşantion de 108 femei peste 55 de ani, care au folosit crema de zi + crema
de noapte, pe o durată mai mare de 6 săptămâni.
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Pompiţele nu sunt doar practice
- ele împiedică formula să intre în contact
cu aerul, ceea ce ar cauza oxidarea acesteia şi
pierderea unora dintre proprietăţile produsului.
 Cremă tratament pentru conturul ochilor
Diamond Cellular

 Cremă de zi FPS 15 Time Reversing
Intense SkinGenistII™

50 ml

24185 89.90

 18437 Tratament regenerator de noapte Diamond Cellular

30 ml 104.90  13659 Cremă antirid de faţă Diamond Cellular
50 ml 104.90  21339 Soluţie de curăţare a tenului Diamond
Cellular 200 ml 57.90

Îngrijire de înaltă performanţă pentru zona de contur a ochilor,
astfel încât să dezvălui o privire cu aspect întinerit.Estompează
cearcănele şi pungile de sub ochi, contribuie la corectarea liniilor
fine şi ridurilor adânci, hidratează intens pielea din jurul ochilor.
15 ml

22419 54.90

34.99
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Recomandat
pentru

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.

PASUL 1:
CURĂŢARE & TONIFIERE - PREGĂTEŞTE PIELEA
PENTRU ABSORBŢIE
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 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.
 33984 Gel de curăţare 2-în-1 NovAge 150 ml

64.90



Gel inteligent
2-în-1 de
curăţare şi
tonifiere

Cremă de zi cu
efect de fermitate
& de lifting şi cu
SPF 15





Redă hidratarea,
fermitatea şi
elasticitatea pielii
în timpul somnului.





 31542 Cremă

cu efect intens de lifting pentru zona de contur a ochilor NovAge
Ultimate Lift 15 ml 57.90 39.99  31543 Ser concentrat cu efect de
lifting NovAge Ultimate Lift 30 ml 129.90  31540 Cremă de zi cu
efect de lifting FPS 15 NovAge Ultimate Lift 50 ml 111.90  31541
Cremă de noapte cu efect de lifting & definire a conturului facial
NovAge Ultimate Lift 50 ml 111.90
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Amplifică
luminozitatea şi
dezvăluie contururi cu
aspect tânăr, sculptat

TEHNOLOGIA PATENTATĂ ASPARTOLIFT
Tehnologia patentată AspartoLift stimulează
activarea celulelor responsabile de producerea
elastinei, pentru a îmbunătăţi fermitatea
şi elasticitatea pielii, rezultând un contur facial
mai bine definit.
EXTRACT DIN CELULE STEM DE BUDDLEJA
Extractul din celule stem de Buddleja previne
procesul natural de degradare a colagenului din
piele şi asigură protecţie împotriva radicalilor liberi,
încetinind îmbătrânirea.

SETUL ESTE AMBALAT ÎN CUTIE.

PASUL 2:
ZONA DIN JURUL OCHILOR - ÎNGRIJEŞTE INTENS
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

cu 70% mai multă elasticitate
în 12 săptămâni*

O PIELE DE CEL PUŢIN
7X MAI FRUMOASĂ ATUNCI CÂND URMEZI
RUTINA NOVAGE - FAPT DOVEDIT CLINIC∆1
∆1

40+

Conferă fermitate şi definire
zonei din jurul ochilor.
 SET NovAge Ultimate Lift

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.

31773 486.49

299

*Testare clinică pe durata a 12 săptămâni, eşantion format din 34 femei

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A AFLA CUM SĂ
CONFERI FERMITATE PIELII
CU ASPECT LĂSAT
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O PIELE DE 11X MAI LUMINOASĂ*
- FAPT DEMONSTRAT CLINIC!

∆1

60

31775 427.49

259

 ET NovAge True Perfection
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.

31772 351.99

219

Recomandat pentru

Recomandat pentru

30+

50+

 ET NovAge Ecollagen
S

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 consumatori, utilizând Setul NovAge Time Restore.

20+

TEHNOLOGIA GENISTEIN SOY
Tehnologia Genistein SOY ajută la stimularea producţiei
de colagen în piele şi la creşterea nivelului de hidratare,
contribuind la restabilirea fermităţii pielii şi la reducerea
ridurilor de profunzime.

TEHNOLOGIA PATENTATĂ TRI-PEPTIDE + ACID HIALURONIC CU
MASĂ MOLECULARĂ MICĂ + EXTRACT DE CELULE STEM DIN
FLOARE DE COLŢ - un trio cu efect puternic de corectare a ridurilor.

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

TOATE VÂRSTELE

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

Recomandat pentru

Testare clinică folosind crema de zi şi serul.

Recomandat pentru

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.

94% DINTRE FEMEILE CU PIELE MATURĂ
AU AFIRMAT CĂ ELASTICITATEA ŞI
TEXTURA PIELII SUNT ÎMBUNĂTĂŢITE*

ARE L A BA Z Ă EXTR ACT din arbore de mătase
şi extract de celule stem din acai.

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

 ET NovAge Bright Sublime
S

REDUCERE INSTANTANEE A
RIDURILOR CU PÂNĂ LA 49%∆

∆

ESTOMPEAZĂ PETELE PIGMENTARE
CU PÂNĂ LA 50%∆1 – FAPT DOVEDIT
CLINIC

Fiecare set NovAge este
AMBALAT ÎN CUTIE!

ÎNGRIJIREA PIELII

Care este rutina ta NovAge? Găseşte
varianta personalizată pentru pielea ta

 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
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Recomandat pentru

Recomandat pentru

Recomandat pentru

Recomandat pentru

Recomandat pentru

TOATE VÂRSTELE

20+

30+

40+

50+

• Cu efect purificator: CAPĂT CU PERIE DE CURĂŢARE
• Cu efect tonifiant: CAPĂT DIN METAL PENTRU MASAJ
• Cu efect de netezire: CAPĂT DIN SILICON PENTRU
EXFOLIERE



REZULTATE:

REZULTATE:

REZULTATE:



INSTANTANEU:
Contribuie la
refacerea pielii
în timpul somnului.

* Testare consumatori, folosind toate cele trei capete în combinaţie cu un gel spumant
de curăţare şi o cremă hidratantă obişnuită.
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29915 259.90


INSTANTANEU:

Instantaneu: Hidratează
şi iluminează pielea din
jurul ochilor, pentru un
aspect neted, proaspăt
şi odihnit.

Acidul hialuronic cu
masă moleculară
mică umple pielea
cu elemente
hidratante, lăsând-o
extrem de fină la
atingere, luminoasă
şi hidratată.

Dezvăluie un ten mai
uniform, mai luminos
şi reduce aspectul
petelor pigmentare.

În timp: Netezeşte
primele linii de expresie,
contribuie la reducerea
cearcănelor şi pungilor
de sub ochi şi amplifică
luminozitatea.
Contribuie la amânarea
formării ridurilor în zona
de contur a ochilor.

209.99

 Capăt de schimb perie
pentru curăţare SkinPro
Sonic - 2 buc

INSTANTANEU:

ÎN TIMP:

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.

 Cremă de noapte intens iluminatoare

 Cremă de ochi cu efect iluminator NovAge
True Perfection



 Ser antirid NovAge Ecollagen

Cremă de noapte cu efect intens iluminator şi de
reducere a petelor pigmentare, pentru o piele mai
luminoasă, cu o nuanţă mai uniformă. Are la bază
tehnologia patentată Multi-Bright. 50 ml

NovAge Bright Sublime

Cremă de ochi pentru îngrijirea avansată a pielii, cu
aplicator cu bilă. Netezeşte primele linii de expresie,
amplifică luminozitatea şi contribuie la diminuarea în
timp a cearcănelor şi pungilor de sub ochi. Îmbogăţită
cu extract din arbore de mătase. Fără parfum. 15 ml

30878 44.90

32658 99.90

31981 39.90

33980 101.90

27.99

INSTANTANEU:

69.99

Diminuează cearcănele
şi pungile de sub ochi.

ÎN TIMP:
ÎN TIMP:

Contribuie la netezirea ridurilor adânci
şi refacerea densităţii pielii.

În timp: conferă
fermitate şi redă
elasticitatea zonei din
jurul ochilor, pentru un
contur mai bine definit
al ochilor, cu un efect
tineresc de lifting, cu
mai puţine riduri vizibile.

Tehnologia patentată
Tri-Peptide contribuie
la corectarea ridurilor
pe termen lung, prin
stimularea producţiei
de colagen în piele.

Set cu 2 capete de schimb cu perie
de curăţare pentru sistemul SkinPro
Sonic 3-în-1. Diametru 4.77 cm.
Materiale: PP, peri din nailon.

69.99

INSTANTANEU:

Instantaneu: netezeşte
şi catifelează pielea,
pentru un aspect plin
de prospeţime.

ÎN TIMP:

Ser super-hidratant cu formulă lejeră şi rapid absorbabilă,
pentru o piele netedă, luminoasă, cu aspect sănătos. Corectează
ridurile şi înfrumuseţează pielea în timp. Are la bază tehnologia
patentată Tri-Peptide, acid hialuronic cu masă moleculară
mică şi agent prebiotic. Testat dermatologic şi de consumatori.
30 ml

34.99

REZULTATE:



ÎN TIMP:

 Sistem de curăţare a tenului
3-în-1 SkinPro Sonic

REZULTATE:

ÎNGRIJIREA PIELII

Pielea capătă un
aspect întinerit de la
prima utilizare*



 Cremă cu efect intens de lifting
pentru zona de contur a ochilor
NovAge Ultimate Lift

 Cremă pentru zona de contur a ochilor &
buzelor NovAge Time Restore

Cremă de ochi cu textură lejeră, mătăsoasă,
îmbogăţită cu AspartoLift şi extract de celule
stem din plante. Conferă fermitate, efect de lifting
şi îmbunătăţeşte elasticitatea pielii în timp, pentru
un contur mai tânăr al ochilor, cu riduri mai puţin
vizibile. Nu conţine parfum. 15 ml

Având la bază Tehnologia GenisteinaSOIA şi extract din
euphrasia, crema pentru zona de contur a ochilor &
buzelor NovAge Time Restore este special dezvoltată
pentru a conferi definire, conturare şi pentru a netezi
ridurile adânci din jurul ochilor şi de deasupra buzei
superioare. Reduce aspectul de cearcăne şi pungi sub
ochi. 15 ml

31542 57.90

32629 57.90

39.99

39.99
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 remă de ochi intens iluminatoare
C
NovAge Bright Sublime

15 ml

32804 46.90
Curăţare
 lei de curăţare pentru faţă
U
NovAge

150 ml

38828 59.90
Recomandat pentru 30+
 remă de ochi antirid
C
NovAge Ecollagen

15 ml

33979 44.90
 remă de zi antirid FPS 30
C
NovAge Ecollagen

50 ml

33981 97.90
 remă de noapte antirid
C
NovAge Ecollagen

50 ml

33982 97.90

 remă de zi intens iluminatoare
C
FPS 20 NovAge Bright Sublime

50 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

64

50 ml

35073 39.90
 remă de zi cu efect intens
C

de protecţie FPS 50 NovAge

 er intens iluminator NovAge
S
Bright Sublime

34143 64.90

30 ml

32805 105.90
Recomandat pentru 50+
 er revitalizant NovAge
S
Time Restore

30 ml

32630 129.90
 remă de zi corectoare FPS 15
C
NovAge Time Restore

50 ml

32627 111.90
 remă de noapte regeneratoare
C
NovAge Time Restore

50 ml

Recomandat pentru 20+

30 ml

 remă de mâini antiC
îmbătrânire FPS 25 NovAge

32803 99.90

32628 111.90
 er iluminator NovAge
S
True Perfection

Produse complementare

30 ml

 ască peeling cu efect de
M
reînnoire a pielii NovAge

100 ml

Personalizează-ţi
rutina de îngrijire a
pielii în funcţie de
nevoile acesteia

PARCURGE
TESTUL NOSTRU
ONLINE

Îngrijire personalizată
a pielii cu NovAge
Îmbunătăţeşte-ţi rutina NovAge cu produse complementare
de îngrijire a pielii pentru a-ţi pune în valoare frumuseţea
naturală!



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

8 x 5 ml.

33434 99.90
 lixir de înfrumuseţare a pielii
E
NovAge

CU PRO-LASTIN,
CU REZULTATE DOVEDITE CLINIC:
– îmbunătăţeşte elasticitatea şi fermitatea
pielii cu minimum 17%∆1
– îmbunătăţeşte conturul maxilarului
şi supleţea decolteului∆2
– reduce liniile fine
& ridurile şi aspectul obosit al pielii∆2

pentru a afla
ce produse NovAge
ţi se potrivesc.

MOD DE FOLOSIRE:

150 ml

33987 59.90
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.

 ască cu efect de fermitate
M
NovAge

25 ml

35077 29.90

Produse complementare

I ngredient activ testat clinic după
8 săptămâni.
∆2 
Ingredient activ testat clinic după
12 săptămâni.
∆1

 ască hrănitoare NovAge
M

 ască de noapte cu efect intens
M

25 ml

50 ml

35078 29.90

revitalizant NovAge

FORMULĂ GEL FĂRĂ PARFUM
Formula inovatoare curăţă delicat şi hidratează, totodată calmând şi împrospătând pielea din
zona ochilor. Testată oftalmologic, nu conţine parfum, potrivită pentru purtătoarele de lentile
de contact.

33490 99.90
 remă împotriva cuperozei NovAge
C

ÎNGRIJIREA PIELII

Recomandat pentru TOATE VÂRSTELE

 ască cu efect de netezire
M
NovAge

30 ml

25 ml

33975 64.90

35074 29.90

 apsule cu ulei facial NovAge Nutri6
C

 ască revitalizantă NovAge
M

50 ml

30 capsule.

15 ml

31980 77.90

32631 119.90

33973 29.90

Scanează pagina în întregime folosind
Aplicaţia Oriflame pentru a accesa testul
sau intră pe:
ro.oriflame.com/novage-skincare-quiz

 Demachiant pentru ochi cu efect
reconfortant NovAge

 Ser cu efect de definire a zonei gâtului
şi decolteului NovAge

150 ml

75 ml

32664 39.90

35076 69.90

24.99

44.99
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Stick de buzunar cu protecţie solară care te ajută să îţi protejezi
pielea oriune te-ai afla. Perfect pentru zonele delicate precum
buzele şi faţa. Tehnologia Multi-Rays asigură protecţie împotriva
razelor UV, vitamina E neutralizează efectele negative ale
stresului oxidativ cauzat de soare şi poluare. O combinaţie
puternică de ingrediente suedeze, de mur pitic şi bumbac
nordic, protejează pielea împotriva deshidratării. 8 g

34899 74.90

52.99

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

Spray cu protecţie solară, cu o textură lejeră şi SPF 50. Are
la bază tehnologia avansată Multi-Rays cu un spectru larg de
filtre UV şi vitamina E ce neutralizează stresul oxidativ cauzat
de razele soarelui şi de poluare. O combinaţie puternică de
ingrediente suedeze, de mur pitic şi bumbac nordic, ce
hidratează pielea. Textura lejeră, non-grasă, se absoarbe
instantaneu şi nu lasă urme pe piele. Formulă perfectă
pentru cei care preferă spray-ul uşor de aplicat, foarte
rezistentă la apă şi transpiraţie. 100 ml

34891 74.90

Protecţie
anti-poluare



50+


Protejează pielea
împotriva deshidratării∆

SPF

Testare clinică.

∆

Ştiai că?

52.99

Un SPF ridicat asigură o protecţie
superioară împotriva deteriorărilor
cauzate de UV în comparaţie cu protecţia
naturală a corpului tău.

 pă autobronzantă pentru faţă şi corp Sun Zone
A

INGREDIENTE CHEIE

Asigură un bronz auriu cu aspect natural în doar 3 ore.
Hidratează intens, oferind rezultate de durată. Textura
lejeră cu uscare rapidă, eliberată prin pulverizator, te ajută
să obţii rezultate impecabile, fără urme – 91% o consideră
eficace. Testată dermatologic. 100 ml

34898 34.90
BUMBAC
NORDIC

MUR PITIC

Aceste plante rezistente au fost selecţionate
pentru proprietea lor unică de a proteja pielea
împotriva efectelor nocive ale soarelui şi
deshidratării.
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.
66

22.99

Protecţie solară ridicată
PENTRU COPII

SPF 30 ASIGURĂ PROTECŢIE pe o durată
de 30 DE ORI mai mare decât
dacă nu ai folosi SPF.
SPF 50+ ASIGURĂ PROTECŢIE pe o durată
de 60 DE ORI mai mare.

SPF

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

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

34890 64.90

Protecţie solară ridicată pentru pielea sensibilă a copiilor.
Tehnologia avansată Multi-Rays cu un spectru larg de filtre
UV, SPF 50 şi vitamina E protejează pielea împotriva
deteriorărilor cauzate de razele soarelui şi de poluare.
Conţine o combinaţie de ingrediente suedeze. Nu conţine
parfum. Formulă foarte rezistentă la apă şi transpiraţie.
125 ml

34896 84.90

59.99

ÎNGRIJIREA PIELII

Protecţie avansată
pentru întreaga familie!

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

REZISTENT LA APĂ.*
*Testare clinică

37.99

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

35760 59.90
SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A AFLA MAI MULTE

29.99
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Curăţă impurităţile, purifică
şi reduce luciul inestetic
SPĂLARE

Curăţă impurităţile, purifică şi reduce
aspectul lucios Se aplică în fiecare zi,
dimineaţa şi seara.

NOU!

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

ÎNDEPĂRTEAZĂ ÎNDEPĂRTEAZĂ
MACHIAJUL
IMPURITĂŢILE

ÎNGRIJIREA PIELII

Produsele tale esenţiale
de curăţare a tenului



CURĂŢĂ
PORII








Din fibre vegetale 100% naturale
Curăţare profundă în mod natural
Moale & fin
Potrivit pentru utilizare zilnică

Mânerul mobil îţi permite să o
agăţi sau să o sprijini în picioare
Oglindă dublu-faţetată: normală
şi cu lupă ce măreşte de 3x







MATIFIERE



Oglindă multifuncţională din sticlă cu ramă de plastic
şi mâner ajustabil, ce îţi permite să o agăţi sau să o
sprijini în picioare. Oglindă normală pe o faţă, una cu
lupă (măreşte de 3x) pe cealaltă. Diametru: 15.5 cm.
Dimensiuni: 22 x 8 cm.

Burete din fibre vegetale 100% naturale, creat pentru
a curăţa şi exfolia tenul. Încape perfect în palmă şi
este prevăzut cu un şnur din bumbac pentru o uscare
igienică. Diametru: 6 cm.

29043 37.99

29038 21.99

38679 19.99

 Oglindă cosmetică
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29.99

 Burete Konjac

14.99

12.99

 32652 1 Exfoliant & 2 Mască purificatoare pentru faţă Pure Skin

2 x 6 ml.

GEL SPOT SOS

Controlează luciul
inestetic şi matifiază
pielea. Se aplică zilnic,
după curăţare.

 Perie pentru faţă

Perie facială concepută cu mii de peri moi din nailon.
Poate fi folosită cu geluri de curăţare spumante, pentru
o curăţare profundă a pielii. Potrivită pentru utilizare pe
întreaga faţă, ideală pentru zonele greu accesibile, cum
ar fi pliurile din jurul nasului. Prevăzută cu un capac de
protecţie din plastic PET. Pentru toate tipurile de piele.
4.5 x 2.5 cm.

7.90

 32650 Mască de faţă cu efect de îndepărtare a

punctelor negre Pure Skin 50 ml 19.90  34872 Mască peel-off
cu cărbune Pure Skin 50 ml 21.90  32646 Gel purificator pentru
spălarea tenului Pure Skin 150 ml 27.90  32648 Loţiune
tonică cu efect de împrospătare Pure Skin 150 ml 27.90

Acţionează
împotriva coşurilor
în 8 ore*

50 ml

150 ml

 Gel cu acţiune
profundă pentru
îndepărtarea
coşurilor Pure Skin
Spot SOS 6 ml

32649 27.90

32647 27.90

32651 27.90

 Loţiune de faţă cu

efect matifiant Pure
Skin

16.99

Testare clinică.

Pentru ten gras

1

* Testare consumatori

TOATE VÂRSTELE



 Gel exfoliant de

curăţare 2 în 1 pentru
faţă Pure Skin

19.99

19.99
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Acizii graşi esenţiali DHA şi EPA sunt vitali pentru o dezvoltare optimă a creierului şi ochilor, pentru
reducerea inflamaţiei şi repararea pielii. Întrucât organismul tău nu îi poate produce, îi iei din
alimentaţie sau suplimente. Omega-3 Wellness by Oriflame te poate ajuta în acest sens - cu doar
2 capsule pe zi, îţi optimizezi aportul acestor nutrienţi!

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

FORMULE
SIGURE

EXTRACTE
NATURAL
NATURALE
EXTRACTS

NU
CONŢINE
NON-GMO
ORGANISME
MODIFICATE GENETIC

EXFOLIANŢI
NATURAL
NATURALI
EXFOLIANTS

STANDARDE
STRICT
EUROPEAN
EUROPENE
STANDARDS
STRICTE

VERIFICARE
ECO-ETHICAL
ECO-ETICĂ
SCREENING

TESTĂRI
RIGUROASE
RIGOROUS
DE SIGURANŢĂ
SAFETY
TESTING

ASIGURĂ NUTRIENŢII ESENŢIALI
CONTRIBUIE LA REDUCEREA INFLAMAŢIEI
& A RISCULUI BOLILOR DE INIMĂ
FORMEAZĂ PĂRŢI ALE TUTUROR
MEMBRANELOR DIN ORGANISM –
INCLUSIV PIELEA
NECESAR PENTRU DEZVOLTAREA
NORMALĂ A CREIERULUI ŞI OCHILOR

Wellness

Două capsule mici care îţi
protejează organismul

Cătălina Ponor Ambasador Wellness
by Oriflame

 mega 3
O

Omega 3 este un supliment alimentar zilnic ce asigură
organismului acizii graşi esenţiali de care are nevoie
pentru o stare de bine. Omega 3 de la Oriflame
conţine ulei de peşte cu înalt grad de puritate obţinut
din stocuri sustenabile, oferind acizi graşi benefici EPA
şi DHA, vitali pentru inimă*, vedere** şi creier**.
Se administrează 2 capsule pe zi, în timpul mesei.
60 capsule. 41.6g.

29705 69.90

49.99
70

*Rezultate benefice obţinute cu o doză zilnică
de 250 mg de EPA şi DHA.

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

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

**Rezultate benefice obţinute cu o doză zilnică
de 250 mg de DHA.
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SCANEAZĂ PAGINA ŞI ÎNVAŢĂ CUM SĂ PREZINŢI
BENEFICIILE PRODUSULUI PRIETENILOR TĂI

Fie că îţi petreci vara în oraş, fie că te
relaxezi pe un şezlong la piscină,
organismul tău se confruntă cu
provocări în mod constant.
Temperaturile ridicate, umiditatea,
expunerea la soare şi aer condiţionat
îţi pot afecta organismul. Cum îl poţi
proteja împotriva deteriorărilor şi cum
te poţi bucura de o vacanţă fără griji?
Asigură-te că ai cu tine în bagaj
Pachetele Wellness pentru ea şi el.

Vara aduce cu sine destul de multe provocări pentru starea ta de bine, având în vedere călătoriile frecvente, fusurile
orare diferite la care trebuie să te adaptezi odată cu acestea şi temperaturile crescute. Întăreşte-ţi sistemul imunitar
şi protejează-ţi pielea cu Pachetul Wellness, pentru a te bucura de o vară fără griji!
Astaxanthin & extract din afine

WELLNESS

Secretul stării tale de bine în vara aceasta

Astaxanthin este singurul antioxidant care asigură
protecţie la nivelul celor trei straturi ale pielii.
Contribuie la protejarea pielii împotriva razelor UV,
îmbunătăţeşte nivelurile de umiditate şi circulaţia
sângelui, conferind pielii tale o strălucire naturală.



Ulei Omega 3

Acizii graşi esenţiali DHA şi EPA sunt vitali pentru o
dezvoltare optimă a creierului şi ochilor şi reduce
inflamaţia şi riscul bolilor cardiovasculare.

Multivitamine şi minerale

Un complex de 12 vitamine şi 10 minerale, adaptat la
nevoile nutriţionale unice ale femeilor şi bărbaţilor.

 Pachet Wellness pentru bărbaţi

21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g).

•
•
•
•

12 vitamine şi 10 minerale
Acizi esenţiali şi antioxidanţi
Pliculeţe practice Wellness
Formule diferite pentru femei
şi bărbaţi

29697 129.90
 Pachet Wellness pentru femei

21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g).

29696 129.90

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



* Doza Zilnică Recomandată în Uniunea
Europeană este un nivel nutriţional
considerat suficient pentru 97–98% dintre
persoanele sănătoase

Ştiai că?
Te abonezi şi primeşti fiecare al 4-lea Pachet Wellness

CADOU!*

* Cere consultantului tău mai multe informaţii.
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400 grame de fructe şi legume plus
3 porţii de peşte pe săptămână –
aceasta este recomandarea
nutriţională pentru copiii cu vârsta
cuprinsă între 4-10 ani. Copiii tăi se
bucură de acest standard
nutriţional? Probabil că nu, iar acest
lucru nu ne surprinde.
Dacă îţi doreşti să te asiguri că cei
mici primesc toate ingredientele
necesare unei dezvoltări adecvate,
te poţi baza pe suplimentele noastre
de Omega 3 şi multivitamine &
minerale Wellness Kids.

Copii sănătoşi, părinţi fericiţi!
Alege Multivitamine şi Minerale pentru a întări sistemul imunitar al copiilor tăi, pentru a le asigura o creştere
sănătoasă şi a evita carenţele nutriţionale.
Alege Omega 3 pentru a le asigura copiilor tăi acizii graşi esenţiali EPA şi DHA, vitali pentru sănătatea lor.
Omega 3 pentru copii
•
•

•
•

Multivitamine & Minerale pentru copii
•
•
•

•
•
•
•
•

Non-OMG
Nu conţin conservanţi,
coloranţi sau arome artificiale
Nu conţin gluten
Fără adaos de zahăr
Cu ingrediente naturale





•

Formule sigure şi eficace în care
poţi avea încredere:

Lichid cu aromă de lămâie.
Acizii graşi din Omega 3, precum EPA şi
DHA care se găsesc în peşte, sunt importanţi
pentru dezvoltarea sistemului nervos central,
pentru inimă şi ochi.
Studiile au demonstrat faptul că suplimentele
îmbunătăţesc atenţia, capacitatea de a citi.
Asigură spectrul de acizi graşi benefici sub
o formă lichidă, uşor de consumat.

WELLNESS

Ştiai că?

Tablete masticabile, aromă naturală
de portocale.
Susţine funcţionarea normală a sistemului
imunitar.
Asigură o creştere şi o dezvoltare sănătoasă
a întregului organism.
Pentru a evita carenţele nutriţionale, în special
atunci când copilul este pretenţios la mâncare.

 Ulei omega 3 WellnessKids

Pentru copii cu vârsta 3+. 105 ml. 1 linguriţă (5 ml) pe zi.

22467 69.90
 Multivitamine şi minerale pentru copii
WellnessKids

Conţine 21 de tablete x 1.1 g.

28241 59.90
Ştiai că?
Poţi obţine fiecare al 4-lea produs Wellness Kids

CADOU!*

* Cere consultantului tău mai multe informaţii.
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Acoperă deficienţele nutriţionale cu un singur produs



Antioxidanţi puternici
ce combat efectele
negative ale radicalilor
liberi.
Conţine vitaminele
C & E ce contribuie la
protejarea celulelor
împotriva stresului
oxidativ.



Cu zinc, seleniu,
fier, vitamina C,
aminoacizi şi
extract din
plante care
contribuie la
menţinerea unui
aspect strălucitor
al pielii şi părului.



Nutrienţi esenţiali
necesari pentru
sănătatea oaselor
şi a dinţilor.

Îţi doreşti să previi deficienţele nutriţionale, dar nu ştii ce să alegi, având atâtea opţiuni de suplimente? Cu acest
complex unic de nutrienţi, poţi fi sigură că nevoile nutriţionale ale organismului tău sunt acoperite, iar tu te poţi
bucura de viaţă din plin!
Vitamina B

WELLNESS

Suplimente premium cu beneficii vitale
pentru sănătate

Responsabilă pentru sistemul
nervos, asigură sănătatea
creierului şi contribuie la o stare
de bine.

Vitamina C

Acest puternic antioxidant
consolidează pielea, dinţii,
oasele şi vasele sanguine.
 Astaxanthin şi extract din afine

 Calciu marin & vitamina D

Cantitate suficientă pentru 1 lună.

30 tablete. 29.4g.

29688 79.90

31766 69.90

42 tablete. 29.4g.

29706 74.90

Ştiai că?
Poţi obţine fiecare a 4-a Supă, Pudră Proteică sau Shake
* Cere consultantului tău mai multe informaţii.




 Complex hrănitor pentru păr
şi unghii

CADOU!*






Menţine sănătatea oaselor,
nervilor şi vaselor sanguine şi
contribuile la absorbţia fierului.


Mangan

Contribuie la sănătatea oaselor,
stimulează producţia de
colagen şi reduce inflamaţia.

Fier





Ajută celulele roşii să transporte
oxigenul în întregul organism,
reduce oboseala şi amplifică
puterea de concentrare.

 Multivitamine şi minerale
pentru femei

 29695 Supă Natural Balance Sparanghel 21 porţii. 420g.

134.90

134.90

 29694 Supă Natural Balance Roşii şi Busuioc 21 porţii. 420g.

134.90  29690 Shake Natural Balance Vanilie 21 porţii. 378g. 134.90  29691 Shake
Natural Balance Ciocolată 21 porţii. 378g. 134.90  29689 Shake Natural Balance Căpşuni 21 porţii. 378g. 134.90  25479
Shaker şi linguriţă mov Capacitate 250 ml. 17.90
 36169 Pudră Proteică 378 g.

60 tablete. 63.6g.

29704 69.90
 Multivitamine şi minerale
pentru bărbaţi

60 tablete. 63.6g.

29703 69.90
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Cupru

Acoperă până
la 100% din DZR
europeană*
de vitamine
şi minerale!
*Doza Zilnică Recomandată în Uniunea
Europeană este un nivel nutriţional
considerat suficient pentru 97–98% dintre
persoanele sănătoase
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SUSŢINE SĂNĂTATEA ŞI STAREA DE BINE

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

CREŞTE APORTUL DE PROTEINE ŞI FIBRE

ÎŢI DOREŞTI:

ÎŢI DOREŞTI:

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

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

ALEGE & COMBINĂ PRODUSELE

1.

Alege o aromă preferată
de shake sau pudra proteică.

ALEGE & COMBINĂ PRODUSELE

1.

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

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

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

Natural Balance Vanilie 21 porţii. 378g. 134.90 36169

Alege un Pachet Wellness
pentru femei sau pentru bărbaţi.

Alege un Pachet Wellness
pentru femei sau pentru bărbaţi.

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

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

Oricare aromă de shake
sau pudra proteică

Un Pachet Wellness pentru femei
sau un Pachet Wellness
pentru bărbaţi

+
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CADOU!

+

Alege oricare 2 produse
(shake-uri sau supe sau pudră proteică).
29695 Supă Natural Balance Sparanghel 21 porţii. 420g.
 9694 Supă Natural Balance Roşii şi Busuioc
134.90 2
 9689 Shake Natural Balance
21 porţii. 420g. 134.90 2

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

2.

Pudră Proteică 378 g. 134.90

2.

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

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

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

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

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

Primeşti punga Wellness
CADOU la fiecare set.

Oricare 2 produse (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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O bogăţie de nutrienţi
şi arome
pentru părul tău!


TOATE TIPURILE DE PĂR

Avocado hrănitor
Bogat în vitamine şi acizi graşi,
uleiul de avocado este recunoscut
pentru proprietăţile excelente de
hrănire. Ideal pentru toate tipurile
de păr.

 Mască smoothie hrănitoare
cu avocado pentru toate
tipurile de păr Love Nature





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
NATURAL
NATURALE
EXTRACTS

NU
CONŢINE
NON-GMO
ORGANISME
MODIFICATE GENETIC

EXFOLIANŢI
NATURAL
NATURALI
EXFOLIANTS

STANDARDE
STRICT
EUROPEAN
EUROPENE
STANDARDS
STRICTE

VERIFICARE
ECO-ETHICAL
ECO-ETICĂ
SCREENING

TESTĂRI
RIGOROUS
RIGUROASE
DE
SAFETY
TESTING

30 ml

41958 9.90
 Mască smoothie hidratantă
cu banană pentru păr uscat &
deteriorat Love Nature

30 ml

41957 9.90
 Mască smoothie

revitalizantă cu mango pentru
păr vopsit Love Nature

30 ml

41959 9.90

FIECARE MASCĂ DE PĂR CU NUMAI

4.99
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SIGURANŢĂ

PENTRU PĂR DESHIDRATAT

Banană hidratantă
Extractul natural din banană,
cu parfum îmbietor, contribuie
la hidratarea şi refacerea
părului uscat.

PENTRU PĂR VOPSIT

Mango revitalizant
Bogat în flavonoide şi vitamina A
ce protejează părul şi în acizi graşi esenţiali
ce contribuie la îngrijirea şi menţinerea
intensităţii părului vopsit.

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

Îngrijire personală

SENZAŢIE DE ÎNCÂNTARE
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CADOU

LA ACHIZIŢIA ŞAMPONULUI,
BALSAMULUI SAU MĂŞTII
ELEO



1
Testarea consumatorilor pe un grup de
femei, care au utilizat şamponul, balsamul,
masca şi uleiurile din gama Eleo,
în combinaţie

Oferă părului tău experienţa luxoasă eleo.
Şamponul, balsamul şi masca intens
hrănitoare refac şi protejează părul de la
rădăcină până la vârf, pentru un aspect
sănătos, frumos şi strălucitor.

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

PRIMEŞTI PIEPTENELE

Hrănire somptuoasă.
Un păr sănătos şi strălucitor

Conferă părului o strălucire
ce rezistă până la
următoarea şamponare 92%1



INGREDIENT CHEIE

Ulei natural de argan
Pătrunde în structura firului
de păr, pentru a-l consolida
şi revitaliza din interior spre
exterior, şi netezeşte cuticula,
pentru a crea o barieră naturală
care contribuie la protejarea
împotriva deteriorării.





Fortifică părul, îi redă
aspectul neted &
strălucitor şi îl
protejează împotriva
deteriorării

Descurcă instantaneu şi hrăneşte
părul, conferindu-i o strălucire
multi-faţetată şi o mai bună
maleabilitate.
 Mască pentru păr Eleo
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 Pieptene cu dinţi rari Styler

Pieptene cu dinţi rari pentru descurcarea părului umed şi
aplicarea măştilor. Dimensiuni: L15 x l6 cm. Material: PP

Mască intens hrănitoare pentru păr, infuzată cu uleiuri
naturale de argan şi trandafir, ce reface structura
firului de păr din interior spre exterior, pentru a-i
conferi mai multă rezistenţă, netezime, strălucire şi
un parfum divin. Pentru toate tipurile de păr. 125 ml

30610

38413 54.90

12.90

37.99



 Şampon Eleo

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A AFLA MAI MULTE
DESPRE ULEIURILE DE PĂR

 Balsam pentru păr Eleo

Şampon de lux, infuzat cu uleiuri naturale de argan
şi trandafir. Curăţă delicat şi hrăneşte, pentru un
păr ce străluceşte de sănătate şi miroase divin.
Pentru toate tipurile de păr. 200 ml

Balsam pentru păr, cu textură somptuoasă şi parfum
subtil, infuzat cu uleiuri naturale de argan şi trandafir.
Descurcă instantaneu şi hrăneşte, conferind părului
o strălucire intensă, multifaţetată şi o mai bună
maleabilitate. Pentru toate tipurile de păr. 150 ml

31609 34.90

38412 34.90

19.99

19.99

 Ulei de păr fortifiant Eleo

50 ml

38949 64.90
 Ulei pentru păr cu efect
de protecţie Eleo

50 ml

31614 59.90
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ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Transformă-ţi părul deshidratat într-unul ultra-mătăsos
cu metoda BSB!
Metoda Balsam Şampon Balsam (BSB) este un nou sistem de curăţare şi îngrijire a părului, în care aplici balsamul
de două ori - înainte şi după spălarea părului cu şampon. Este o practică ideală dacă părul tău este uscat,
deteriorat sau ondulat sau în cazul în care te confrunţi cu un scalp sensibil.
Micro-keratină: Atunci când
părul este deteriorat de factori
fizici, chimici sau de mediu,
precum soarele, nivelul său
natural de keratină este epuizat.
Micro-keratina din produsele
Ultimate Repair se combină cu
complexul de fitonutrienţi, pentru
a combate 7 semne principale ale
deteriorării părului.



Complexul de ceramide: Reface
părul deteriorat, conferindu-i
strălucire, netezime şi vitalitate.
Ceramidele sunt lipide care se
află în mod natural în învelişul
firului de păr, cu rolul de a lega
cuticulele şi de a crea o barieră
de protecţie ce contribuie la
reţinerea proteinelor şi a umidităţii.


 Şampon hrănitor
cu efect reparator
HairX Advanced
Care

Expertiză, inovaţie
şi performanţă activate de natură
Tocmai ai găsit soluţia completă pentru un
păr frumos. Electrizare, decolorare, lipsa
strălucirii şi cele mai dificile probleme ale
părului sunt acum de domeniul trecutului.

Sistemul Colour Reflection:
Conferă părului vopsit o strălucire
mătăsoasă prin reflectarea luminii,
pentru am amplifica intensitatea
culorii.
Filtre UV: Protejează părul
împotriva efectelor dăunătoare
ale razelor UV şi ale radicalilor
liberi, ce duc la decolorare.


 Şampon pentru
volum HairX
Advanced Care

 Şampon pentru
păr vopsit HairX
Advanced Care

400 ml

400 ml

400 ml

32877 39.90

32890 39.90

32884 39.90

22.99


22.99


 Balsam hrănitor
pentru păr cu efect
reparator HairX
Advanced Care

22.99


 Balsam de păr
pentru volum
HairX Advanced
Care

 Balsam pentru
păr vopsit HairX
Advanced Care

200 ml

200 ml

200 ml

32878 29.90

32891 29.90

32885 29.90

MOD DE APLICARE:

Umezeşte puţin părul,
masează balsamul în
păr, apoi clăteşte. Spală
părul cu şampon, apoi
clăteşte-l. Aplică
balsamul încă o dată
- de data aceasta doar
pe vârfuri - şi clăteşte
părul.

AFLĂ CUM FUNCŢIONEAZĂ!

Aplicarea balsamului
înainte de spălarea
părului îţi protejează
scalpul şi previne
deshidratarea acestuia.
De asemenea,
înfrumuseţează buclele,
netezeşte şi conferă
părului un aspect
mătăsos, asigurându-i un
plus de hidratare.

Cumpără orice şampon şi îţi poţi alege orice balsam cu numai 9.99
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Redă vitalitatea
părului tău

PERIE ROTUNDĂ MEDIE STYLER
pentru uscare accelerată & ondulare
 Perie rotundă medie
pentru păr Styler

Perie rotundă medie pentru uscare
rapidă şi realizarea unor bucle ample.
Dimensiuni: L 23 x l 4,8 cm. Materiale:
aluminiu şi nailon



21.99



PERIE PERFORATĂ STYLER
pentru uscarea cu foehnul
a părului mediu şi scurt
 Perie perforată pentru păr Styler

Perie perforată pentru descurcarea şi
coafarea părului în timpul uscării cu foehnul.
Dimensiuni: L22 x l5 cm. Materiale: ABS,
Nailon

30580 27.90

• Î mprospătează părul
îndepărtând excesul
de sebum
•R
 educe instantaneu
aspectul de păr gras*
•7
 8% au confirmat reducerea
aspectului gras*
• N u rămân urme vizibile
pepăr după periere
•C
 ontribuie la prelungirea
intervalelor dintre spălări*
• Testat dermatologic




MOD DE FOLOSIRE:

17.99

PERIE OVALĂ STYLER
pentru descurcarea & coafarea părului

1. Agită bine şi
pulverizează de la
o distanţă de 20 cm
de păr, insistând pe
rădăcini.

 Perie ovală pentru păr Styler

Perie ovală pentru descurcarea delicată şi
coafarea părului. Dimensiuni: L24 x l6 cm.
Materiale: ABS, cauciuc şi nailon

30579 27.90



17.99

Ser concentrat, non-gras, formulat pentru a îmbunătăţi
elasticitatea părului deteriorat şi coafat excesiv. Conţine un
complex unic de fitonutrienţi ce contribuie la consolidarea
fibrei capilare din interior. Pentru utilizare zilnică. Testat
dermatologic. 30 ml

27.99

USTENSILĂ STYLER
pentru curăţarea tuturor periilor de păr.

32882 44.90

 Ustensilă pentru curăţarea

 Tratament spray CC de înfrumuseţare pentru
păr cu 22 de beneficii HairX Advanced Care

periilor de păr Styler

Ustensila curăţă periile Styler, îndepărtând
firele blocate între peri care atrag praf şi
impurităţi între coafări. Dimensiuni: L 12,3 x
l 1,8 cm. Materiale: ABS, PET, oţel inoxidabil.

30923 26.90
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 Ser hrănitor cu efect de reparare pentru
vârfuri despicate HairX Advanced Care

17.99



Tratament spray fără clătire, cu beneficii multiple, ce
conţine un complex de fitonutrienţi pentru înfrumuseţarea
părului şi o mai bună maleabilitate a acestuia. Formulă nongrasă şi non-lipicioasă. Potrivit pentru toate tipurile de păr.
150 ml

32908 34.90

19.99

Împrospătează
părul - instantaneu
Indiferent unde te afli sau cât de tare te
grăbeşti, acum te poţi bucura de un păr
curat, echilibrat şi împrospătat - fără niciun
strop de apă. Cu şamponul uscat pentru păr
gras HairX Advanced Care, părul tău îşi va
păstra prospeţimea pentru mai mult timp!

2. M
 asează produsul
în păr cu ajutorul
degetelor.
3. Aşteaptă câteva
minute, apoi
îndepărtează-l
prin periere.

*Testare consumatori

30608 34.90

PENTRU PĂR GRAS

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Styling pentru păr la un nou nivel

 ampon uscat pentru părul gras
Ş
HairX Advanced Care

150 ml

32907 34.90

17.99
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Gel de duş
Revitalizează cu
extracte naturale
din fructe

Gel de duş
Lasă pielea
catifelată la
atingere





RMULĂ

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

FO

IL Ă



Şampon
Combate
deshidratarea
şi previne
deteriorarea


Cantitate maxi,
preţ mini!

DEGRA
AB

Energizează, împrospătează şi înveseleşte fiecare dimineaţă cu produse de igienă
şi îngrijire ce revitalizează şi hrănesc pielea & părul.

IO

D

Eliberează-ţi energia cu arome suculente

B



Şampon
Conferă un plus
de volum
părului fin

NOU!



EDIŢIE LIMITATĂ



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.

Gel de duş
Catifelează şi
hidratează pielea
uscată



Şampon
Curăţă
şi îngrijeşte
părul

750 ml



Gel de duş
Împrospătează cu
aromă tropicală,
suculentă

 Gel de duş cu ulei

revitalizant cu infuzie de măsline şi extract
de fructe Love Nature din aloe vera Love
Nature 250 ml
250 ml

34840 21.90

12.99
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32608 21.90

12.99

cu fructul pasiunii &
ananas Love Nature
Ice Pops 250 ml

 Şampon pentru păr
uscat şi deteriorat cu
pasiunii & ananas
extract din grâu şi ulei
Love Nature Ice Pops din nucă de cocos
75 g
Love Nature 500 ml

250 ml

35936 21.90

35938 7.90

34095 24.90

 Gel de duş răcoritor

12.99

 Săpun cu fructul

3.99

33339 34.90

22.99

 Şampon pentru păr
fin cu ceai verde şi
lychee Love Nature

14.99

!
PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

 Gel de duş

Gel de duş
Exfoliază cu
particule abrazive
de origine
naturală

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

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

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

750 ml

750 ml

750 ml

33640 49.90

34818 44.90

34094 52.90

29.99

29.99

29.99
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ESS ENTIAL S PU R I F Y I N G

RMATO
DE

GIC Ă
LO

TESTARE

Bucură-te de beneficiile multiple ale
fiecărui produs din această gamă.
Fiecare formulă Essentials este special
dezvoltată cu un sistem de triplă-acţiune
pentru a menţine aspectul sănătos al pielii.

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.

PRODUS
NON-GMO

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

NOU!

Textura gel se transformă într-o
spumă bogată şi fină pe care
întreaga familie o va iubi.
 Gel de duş purificator cu
vitamina E & ceai verde Essentials

INGREDIENTE CHEIE

Cunoscut drept un antioxidant
puternic, ceaiul verde purifică,
curăţă şi revitalizează pielea.
Cu vitamina E pentru
protejarea barierei naturale
de protecţie a pielii şi pentru
menţinerea hidratării,
lăsând pielea catifelată,
suplă şi netedă.
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250 ml


37791 19.90

11.99

 Săpun purificator cu vitamina E
& ceai verde Essential

75 g

37797 7.90

3.99
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Învăluie-te într-o stare de bine şi de echilibru la tine acasă.
Parfumează-ţi baia cu aroma semnătură Swedish Spa, aplică-ţi masca termală pe faţă
şi răsfaţă-ţi pielea şi simţurile cu calmul specific unui moment spa.

MOD DE APLICARE:

MOD DE APLICARE:

DIFUZOR
DE AROME

MASCĂ TERMALĂ
PENTRU FAŢĂ

Îndepărtează cu grijă
capacul şi aşază
beţişoarele în sticlă.
Acestea se impregnează
cu parfum şi degajă
aromele în încăpere

Se aplică pe pielea curată şi
uscată şi se lasă să acţioneze
timp de 5-10 minute. Se şterge
cu un prosop cald. A se evita
contactul direct cu ochii.
• Lasă pielea catifelată,
netedă şi hrănită
• Cu Tehnologia Sauna pentru
o senzaţie de încălzire



EDIŢIE
LIMITATĂ

 Difuzor

aromaterapie Swedish
Spa Aquatic Harmony



!

PENTRU ULTIMA DATĂ
ÎN CATALOG

49.99
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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.

Rezervă-ţi câteva clipe pentru a-ţi răsfăţa pielea, pentru a-ţi
linişti mintea şi relaxa simţurile cu Swedish Spa. Exfoliantul de
corp cu cristale de sare va elibera tensiunea şi va ajuta corpul
să absoarbă ingredientele hrănitoare din uleiul luxos de corp.

MOD DE APLICARE:

MOD DE APLICARE:

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.

ULEI PENTRU CORP

SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND
APLICAŢIA ORIFLAME
ŞI AFLĂ CUM ÎŢI POŢI
CREA PROPRIUL SPA
LA TINE ACASĂ

PENTRU MASAJ:
• Încălzeşte o cantitate mică
de ulei între palme.
• Masează-l pe tot corpul,
pe pielea usacată sau
umedă.

 ască de mâini cu
M
efect de catifelare
Swedish Spa

75 ml

34730 22.90



DUPĂ DUŞ SAU BAIE:
• Se aplică pe tot corpul, pe
pielea uscată sau umedă.
• Se masează delicat în
piele, apoi se tamponează
cu un prosop.

 lei de duş Swedish
U
Spa Gentle Ripples

5 beţe din lemn incluse. 90
ml. DImensiuni: Ø 47.5mm,
H 107.7mm. Material: sticlă,
PP, capac din aluminiu.

41693 74.99

Descoperă texturile
care elimină stresul

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Un moment de încântare şi relaxare,
doar pentru tine

200 ml



34020 57.90

 el-spumă de duş
G
Swedish Spa Ocean

200 ml

34023 52.90
 Mască termală pentru faţă
Swedish Spa Sauna Retreat

 Săpun exfoliant Swedish Spa
Smooth Rocks

50 ml

100 g

41660 29.90

34021 17.90

19.99

9.99

 nt de corp Swedish
U
Spa Whipped Waves

200 ml

34025 39.90

 Exfoliant de corp
Swedish Spa Salt Crystals

 Ulei de corp
Swedish Spa Mirror Ocean

34022 57.90

34024 39.90

200 ml

34.99

100 ml

24.99
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O sărbătoare a luxului
cu ingrediente preţioase
Bucură-te de senzaţia de răsfăţ cu aceste produse de lux. Crema de mâini şi corp Milk &
Honey Gold Precious Collection îţi hrăneşte pielea şi o parfumează cu o aromă divină, iar
uleiul strălucitor de corp îţi va pune perfect în valoare bronzul.

75 ml

31606 22.90

 xfoliant pentru
E
mâini cu efect de
catifelare Milk &
Honey Gold

75 ml

Contribuie la hidratarea şi
îngrijirea pielii cu extracte
din lapte şi miere din surse
organice.

33447 22.90


Pune-ţi în valoare
frumuseţea bronzului cu
un efect de strălucire
subtilă.

Răsfaţă-te cu arome senzuale
şi texturi delicate

 remă hidratantă de
C
mâini Milk & Honey
Gold

 remă hrănitoare
C
pentru mâini şi corp
Milk & Honey Gold

250 ml

MOD DE APLICARE:

EXFOLIANT CU ZAHĂR
Produse de lux, intens
hrănitoare pentru mâini şi
corp, infuzate cu extracte
din lapte şi miere din surse
organice care hidratează
şi îngrijesc, pentru o piele
de o fineţe şi supleţe
încântătoare.

Foloseşte exfoliantul cu zahăr
pe pielea umedă de 1–2 ori pe
săptămână, pentru a exfolia delicat
şi a hrăni pielea, conferindu-i
totodată aroma încântătoare
Milk & Honey. Conţine particule
exfoliante naturale.

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

EDIŢIE
LIMITATĂ



31602 39.90



MOD DE APLICARE:

ULEI STRĂLUCITOR
PENTRU CORP
Agită bine sticla înainte de
utilizare. Aplică cantitatea
dorită de ulei şi maseaz-o
până la absorbţia
completă.



 ampon Milk &
Ş
Honey Gold

250 ml

35957 29.90
INGREDIENTE CHEIE

 alsam de păr Milk &
B
Honey Gold

250 ml

35958 29.90

 Cremă pentru mâini şi corp Milk &
Honey Gold Precious Collection
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 Ulei de corp strălucitor Mill & Honey
Gold Precious Collection

250 ml

150 ml

34922 39.90

34923 39.90

19.99

24.99

 ască pentru păr
M
Milk & Honey Gold

250 ml

35959 37.90

LAPTE
Bogat în vitamine, minerale,
proteine hidratante & hrănitoare,
pentru o piele catifelată şi suplă.
MIERE
Un ingredient bogat în zaharuri,
care conţine vitamine, minerale
şi acid folic. Exfoliază delicat,
revitalizează şi reţine elementele
hidratante, pentru o piele catifelată,
suplă & strălucitoare.

 Exfoliant cu zahăr pentru
corp Milk & Honey Gold

200 ml

 Săpun lichid pentru mâini cu
efect de catifelare Milk &
Honey Gold 300 ml

75 g

31601 39.90

31603 34.90

31604 14.90

24.99

24.99

 Săpun cremos cu efect de
catifelare Milk & Honey Gold

7.99
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APLICAŢIA
ORIFLAME
SE ADRESEAZĂ
TUTUROR!
Descarcă GRATUIT
Aplicaţia Oriflame
de pe Google Play
sau App Store pentru
a descoperi şi mai multe
produse, video-uri,
sfaturi şi trucuri de
frumuseţe, precum şi
informaţii din spatele
paginilor de catalog!

FII LA CURENT CU ULTIMELE NOUTĂŢI
DIN DOMENIUL BEAUTY & CU
EVENIMENTELE DE PE CANALELE
NOASTRE DE SOCIALIZARE!
facebook.com/oriflamero
youtube.com/OriflameTrends
instagram.com/OriflameRomania

ESTE UŞOR SĂ FOLOSEŞTI APLICAŢIA ORIFLAME:
Obţine Aplicaţia Oriflame de pe:

Caută simbolul de scanare
în catalog

EXCLUSIV ONLINE

Nu rata MEGA-OFERTA online! Înainte
de a întoarce această pagină,
te aşteaptă o surpriză!

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

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

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

www.twitter.com/oriflamero
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 Spray parfumat
pentru corp & pernă
Irresistible Aphrodite

EDIŢIE
LIMITATĂ



35979 34.90

INGREDIENT CHEIE

19.99

 Ulei de corp &
masaj Irresistible
Aphrodite





100 ml

35972 39.90

24.99

Iris galben & vanilie
Luminos şi senzual, parfumul
floriental al florilor de portocal
cu o inimă delicată de trandafir,
ylang-ylang & iris galben se topeşte
pe o bază reconfortantă de lemn de
cedru şi este apoi învăluit într-un
accent fin de vanilie.

De secole, uleiul de
nucă de cocos este
recunoscut pentru
proprietăţile sale de
îngrijire şi hrănire. Este,
de asemenea, bogat în
acizi graşi esenţiali şi
vitamine cu proprietăţi
hidratante pentru piele.

Irresistible
Aphrodite

250 ml

35970 22.90

12.99

Mâini curate
şi proaspete
oriunde te afli!
Menţine-ţi mâinile curate şi
proaspete cu ajutorul gelului
nostru de curăţare ce nu necesită
clătire. Infuzat cu ulei din nucă
de cocos, acest gel de curăţare
protejează şi împrospătează,
lăsând mâinile revigorate
şi curate. Produsul esenţial
din geanta ta!

 Gel de duş

Dezvăluie-ţi
farmecul

NOU!

floare de portocal, iris galben,
vanilie

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

100 ml



Lămâie & verbină înviorătoare:

un strop din soarele verii

Aromele delicate şi citrice de lămâie & verbină se
potrivesc perfect, oferindu-ţi pe tot parcursul anului
prospeţimea şi revitalizarea specifice verii.




 Gel de curăţare
pentru mâini Coconut




 Săpun lichid pentru mâini cu

lămâie şi verbină Essense&Co.

300 ml

31850 39.90

27.99

 Săpun cu iris şi salvie
Essense&Co. 75 g

35832 9.90
şi corp cu iris şi salvie
Essense&Co. 300 ml

35831 44.90

300 ml

 Gel de curăţare pentru

31851 44.90

32.99

MOD DE APLICARE:

 Loţiune pentru mâini

 Loţiune pentru mâini şi corp

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

Aplică o cantitate mică
în palme oricând este
nevoie. Gelul nu
necesită clătire cu apă.

Păstrează-ţi mâinile proaspete,
curate şi netede cu gelul nostru
de curăţare cu aromă de nucă de
cocos. Formula non-lipicioasă, cu
uscare rapidă, conţine alcool de
origine naturală, pentru o curăţare
fără clătire a mâinilor. Infuzat cu ulei
din nucă de cocos, ce împrospătează
şi contribuie la reducerea
bacteriilor. 50 ml

41478 24.90

12.99

35830 39.90
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EDIŢIE LIMITATĂ

Geantă cosmetice încăpătoare pentru
produsele tale de înfrumuseţare

Produsele cosmetice din imagine nu sunt incluse.
 Geantă cosmetice Feel Good

42291 104.90
100

59.99

Rutina ta de dimineaţă devine o
bucurie cu săpunurile şi gelurile de duş
Discover care îţi aduc în baie arome
minunate, exotice, din întreaga lume.

EDIŢIE
LIMITATĂ







 Burete pentru duş Sunshine

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



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



Porneşte într-o aventură
senzorială în jurul lumii!

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

NOU!

EDIŢIE
LIMITATĂ

Pliază partea de sus
pentru acces uşor.
Multe compartimente
care te ajută să îţi
păstrezi lucrurile
ordonate şi în siguranţă.

37542 6.99






Aşază produsele în
interior, fixate cu benzile
elastice, apoi ridică
marginea pliată şi strânge
şiretul de închidere.

 Perie pentru corp

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

18819 26.90

19.99

 34462 Săpun Discover Costa
Rican Explorer 90 g 7.90
 34464 Săpun Discover
Hollywood Dreams 90 g 7.90

FIECARE SĂPUN CU

4.99

1 gel de duş cu

 34463 Gel de duş Discover
Hollywood Dreams 250 ml 19.90
 37561 Gel de duş Discover Parisian
Lights 250 ml 19.90  34461 Gel de duş
Discover Costa Rican Explorer 250 ml
19.90

12.99 lei

Oricare 2 geluri de duş cu

9.99 lei fiecare
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Oferă tălpilor tale confortul
pe care îl merită

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

Îngrijire rapidă
pentru tălpi

Aceste accesorii de calitate te vor ajuta să îţi transformi tălpile aspre
şi crăpate în tălpi netede şi catifelate!

Păşeşte într-o lume lipsită de stres pentru tălpile tale, unde
te aşteaptă relaxarea deplină. Urmează o rutină zilnică de
îngrijire, în urma căreia tălpile tale se vor bucura de răsfăţ
şi vor arăta perfect pentru încălţările decupate!
Cremă consistentă pentru
hrănire intensă
Cu ceară de albine calmantă
şi ulei hidratant de migdale



250 ml

Răcoreşte instantaneu
tălpile obosite şi le
dezodorizează
Cu ulei dezodorizant
de eucalipt & ulei
răcoritor de mentă

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ








 Pilă pentru tălpi

Comfort

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



37559 11.99

6.99
!


PENTRU ULTIMA
DATĂ ÎN CATALOG

 Perniţe
pentru tălpi

Dimensiuni:
9.4 x 6.5 cm.

28741 16.99

11.99
 Cremă răcoritoare pentru

tălpi cu măr verde şi mentă
Feet Up Ice Pops

cu măr verde şi mentă Feet Up
Ice Pops

 Separatoare pentru

 remă pentru tălpi cu
C
efect de catifelare Feet Up
Comfort 150 ml

32369 29.90
 pray revitalizant
S
pentru tălpi Feet Up
Comfort 150 ml

32372 29.90
 remă pentru îngrijirea
C
tălpilor cu efect
răcoritor Feet Up
Comfort

75 ml

32644 21.90
 udră dezodorizantă
P
pentru tălpi Feet Up
Comfort 75 g

75 ml

150 ml

35850 21.90

35851 29.90

38337 9.99

14.99

32368 21.90

pedichiură Comfort

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

9.99
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 Spray răcoritor pentru tălpi

 remă antiperspirantă
C
pentru tălpi Feet Up
Comfort 75 ml

7.99

32374 17.90

150 ml
Cremă de noapte
intens hidratantă,
cu consistenţă
bogată
Cu ulei de avocado cu
efect de catifelare şi
suc hidratant de aloe
vera.

 Cremă hidratantă de noapte
pentru tălpi Feet Up Comfort

 Cremă hrănitoare pentru
tălpi Feet up Comfort

 Spray revitalizant pentru
tălpi Feet Up Comfort Jumbo

150 ml

150 ml

250 ml

34935 29.90

32371 29.90

32643 34.90

14.99

14.99

24.99
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• Pentru utilizare zilnică
sau ori de câte ori este
necesar, şi pe durata
menstruaţiei, sarcinii,
alăptării & menopauzei

Aparatul de tuns este
perfect pentru modelarea
sprâncenelor.

• Cu extracte din
aloe vera & nalbă
pentru calmarea
pielii

• Cu complex hidratant
pentru piele

Gata pentru o nouă zi!

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

Uită de griji! Noul nostru deodorant Activelle cu tehnologia ActiBoost
îţi va menţine prospeţimea atunci când ai cea mai mare nevoie de ea.

300 ml

34504 29.90
 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.

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

Îngrijeşte-ţi
zona intimă

Modelează, defineşte
şi retuşează!

34498 29.90
 el delicat pentru
G
igiena intimă cu
panseluţă Feminelle
Teens 300 ml



34501 29.90

 el pentru igiena
G
intimă cu coacăze
negre şi floare de lotus
Feminelle 300 ml

Aparatul de tuns
este ideal pentru
îndepărtarea părului
facial şi retuşuri.
1 baterie (AAA) inclusă

34500 29.90

 eodorant roll-on
D
antiperspirant Activelle
Invisible



50 ml

33141 21.90
 eodorant roll-on
D
antiperspirant Activelle
Comfort

50 ml



33139 21.90
 eodorant spray
D
antiperspirant Activelle
Comfort

150 ml
 eodorant pentru
D
zona intimă cu coacăze
negre şi floare de lotus
Feminelle 75 ml

34502 27.90

33144 29.90
 eodorant spray
D
antiperspirant Activelle
Extreme

150 ml
 Aparat pentru tunderea

sprâncenelor şi părului facial
Remington
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 Loţiune de îngrijire pentru

zona intimă cu gălbenele
Feminelle Extra Comfort

 Gel pentru igiena intimă

cu aloe vera şi nalbă
Feminelle

Dimensiuni: 13 x 1.5 x 1.3 cm.

75 ml

300 ml

27799 79.99

34505 29.90

34499 29.90

54.99

19.99

19.99

33147 29.90
 erveţele intime cu
Ş
coacăze negre şi floare
de lotus Feminelle

20 buc

34503 24.90

 eodorant roll-on
D
antiperspirant Activelle
Extreme

50 ml

33142 21.90

 Deodorant roll-on
antiperspirant Activelle Fresh

50 ml

 Deodorant spray
antiperspirant Activelle Fresh

150 ml.

 Deodorant cremă
antiperspirant Activelle Comfort

33140 21.90

33145 29.90

33149 21.90

11.99

14.99

50 ml

11.99
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Balsam hrănitor şi protector
cu extract din arnică, unt de
Shea şi ulei de migdale.



EDIŢIE
LIMITATĂ



50 ml



 Trio creme de mâini

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ

PENTRU MÂINI CU PIELE
FOARTE USCATĂ

Spring Blossoms

3 x 30 ml.

41388 29.90

17.99

150 ml

O doză XXL de
hrănire pentru piele
cu ulei din nucă
de Macadamia

 Cremă concentrată pentru

protecţia mâinilor Hand Care

Concentrat intens hidratant pentru mâini,
ce redă pielii uscate confortul şi supleţea.
50 ml

17305 18.90

9.99

Îngrijire şi răsfăţ pentru mâinile tale
INGREDIENT CHEIE
EDIŢIE
LIMITATĂ

SET DE 2

EDIŢIE
LIMITATĂ

săpun + cremă de mâini
cu numai

12.99

cod set: 712437

 Săpun cu aromă de ceai

negru şi coacăze

75 g

35903 7.90

4.49




ULEIUL DIN NUCĂ DE
MACADAMIA este un
ingredient intens hidratant,
cu absorbţie rapidă,
recunoscut pentru
protecţia împotriva
deshidratării.
 Cremă protectoare pentru mâini şi unghii
SoftCaress

 Săpun
Sparkling Love

75 g

34954 7.90
 Cremă de mâini

Sparkling Love

75 ml

34955 18.90
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Cremă de mâini cu formulă lejeră, rapid absorbabilă, ce
hrăneşte şi îngrijeşte pielea mâinilor şi unghiile. 150 ml


31347 22.90
 Cremă hrănitoare pentru mâini SoftCaress

Cremă de mâini intens hrănitoare cu ulei din nuci de
Macadamia. Asigură mâinilor cu piele uscată hidratare
rapidă. 150 ml

31348 22.90

FIECARE CREMĂ DE MÂINI
150 ML CU NUMAI

9.99
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Dinţi sănătoşi pentru
întreaga familie



Gama noastră de periuţe
de dinţi Optifresh asigură
un zâmbet frumos
şi sănătos!

Un zâmbet frumos
şi încrezător
PASTELE DE DINŢI OPTIFRESH
SYSTEM 8 CONTRIBUIE LA**:

ÎNGRIJIRE PERSONALĂ



• Prevenirea cariilor
• Prevenirea plăcii dentare
Cu faţetă
pentru curăţarea limbii
şi mâner anti-alunecare
cu prindere de cauciuc
pentru un periaj
controlat

• Prevenirea formării tartrului
• Prevenirea eroziunii smalţului


• Menţinerea sănătăţii gingiilor
• Respiraţie proaspătă



• Întărirea dinţilor
 Periuţă de dinţi cu peri
de duritate medie Optifresh
- albastră

Cu peri dispuşi în unghiuri multiple.

27980 14.90

9.99

• Îndepărtarea petelor














 Periuţă de dinţi cu peri
moi Optifresh - albă

Cu peri dispuşi în unghiuri multiple.

27982 14.90

9.99

 Periuţă de dinţi cu peri
moi Optifresh Kids - roz

Lungime 14 cm.

28266 14.90
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9.99

** Bazat pe ingrediente

 27979 Periuţă de dinţi cu peri de duritate medie Optifresh
- mov Cu peri dispuşi în unghiuri multiple. 14.90  27981 Periuţă
de dinţi cu peri moi Optifresh - roz Cu peri dispuşi în unghiuri
multiple. 14.90  28267 Periuţă de dinţi cu peri moi Optifresh
Kids - albastră Lungime 14 cm. 14.90  31133 Pastă de dinţi
Optifresh Kids Strawberry 50 ml 12.90  31131 Pastă de dinţi
Optifresh System 8 Crystal White 100 ml 21.90  31123 Pastă
de dinţi Optifresh System 8 Total Protection 100 ml 21.90

 Pastă de dinţi
Optifresh System 8
Herbal Blend

 Pastă de dinţi
Optifresh System 8
Extreme Fresh

100 ml

100 ml

31673 21.90

31132 21.90

1 pastă de dinţi cu 12.99 lei

Oricare 2 paste de dinţi cu 9.99 lei fiecare
Ofertă valabilă doar pentru produsele de la pagina 109.
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Primul parfum
pentru el
din portofoliul
Oriflame!

Eleganţa lui
desăvârşită
Experimentează rafinamentul şi farmecul
parizian autentic, cu Eclat Style.
O aromă atemporală, premium, pentru
bărbatul care afişează o perfecţiune
ce îi vine atât de natural.

LEMNOS - AROMATIC - AMBRAT

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

grapefruit, acord De Laire sellier,
vetiver

CONCENTRAŢIE MAXIMĂ
DE PARFUM

 arfum Eclat Style
P

75 ml

34522 169.90
ACUM CU NUMAI

99.99
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Pentru el

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.

SCREENING

PRESTIGIOSUL ACORD DE LAIRE
Parfumul Eclat Style a fost creat în jurul unuia dintre cele mai
luxoase şi emblematice ingrediente din parfumerie - un acord
De Laire. Maeştrii parfumieri Emilie Coppermann şi Alienor
Massenet au îmbinat cu grijă aroma nobilă şi intensă a notelor
de piele cu cele preţioase ale florii de iris, rezultând din această
asociere acordul exclusivist De Laire Sellier.

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

Începe fiecare zi cu încredere în sine

FOUGERE - AROMATIC - ACVATIC

LEMNOS CITRIC AROMATIC

piper, lavandă,
lichen de mare

lămâie verde, lemn elastic,
apă tonică

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM

AROMATIC FOUGÈRE
lemn de cedru, rădăcină de damiana,
mentă



 Apă de toaletă Venture

100 ml


32503 89.90



49.99



AROMATIC TONIC LEMNOS
pepene, ceai,
muşchi de pădure
 Apă de toaletă Excite
by Oriflame

75 ml

15560 89.90
 Apă de toaletă Men's
Collection Cool
Lavender
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 Apă de toaletă
Men's Collection
Citrus Tonic

75 ml

75 ml

33349 79.90

30058 79.90

49.99

49.99

49.99
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pepene verde,
trifoi, muşchi

Fie că îţi doreşti un val de
prospeţime, fie că ai nevoie de un
produs care să îţi îmblânzească şi
să îţi înfrumuseţeze părul ondulat,
North for Men este alegerea
potrivită.




Soluţia ta completă
anti-îmbătrânire cu efect
revitalizant
Efect anti-oboseală dovedit clinic!
• Reduce ridurile*3
• Netezeşte pielea*3
• Hidratează*2
• Creşte elasticitatea pielii*3
• Tonifiază pielea*3

 oţiune gel
L
anti-îmbătrânire
NovAge Men



50 ml

33201 95.90

Combate demnele
de oboseală –
87% sunt de acord*
Aspectul ridurilor
este redus –
76% sunt de acord*

 er revitalizant şi
S
hidratant NovAge Men

50 ml

Cearcănele sunt reduse
aproape complet –
76% sunt de acord*

Setul este ambalat în cutie.

33200 129.90


PENTRU EL

Păstrează-ţi prospeţimea
şi aspectul impecabil

AROMATIC
FOUGERE

* Testare consumatori bărbaţi.

 el de curăţare
G
purificator şi exfoliant
NovAge Men

125 ml

33198 41.90
MOD DE APLICARE:


 Spray parfumat pentru

corp North for Men Power

100 ml

34487 29.90

19.99

ORIENTAL FOUGERE
ananas, lavandă,
lemn de tisa

29446 343.59

12.99

 Spray parfumat
pentru corp North
for Men Intense 100 ml

34486 29.90
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19.99

 valuare clinică efectuată de experţi,
E
folosind setul NovAge Men.

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

Men Power Hold & Sleek

34920 19.90

Testare clinică, folosind setul NovAge Men.

*3

 Set de îngrijire a pielii
pentru bărbaţi NovAge Men

 Gel de păr North for

100 ml

*2

199

 el calmant după ras
G
NovAge Men

100 ml

35865 39.90

 el de ras NovAge Men
G

200 ml

35864 44.90

Un ten cu aspect
întinerit şi revitalizat
Vrei să arăţi ca după un somn perfect? Combate
semnele de oboseală şi îmbătrânire cu acest gel
tonifiant pentru un aspect mai prospăt şi mai tânăr
al zonei ochilor.

Presează uşor tubul şi rulează
aplicatorul pe pielea în
prealabil curăţată, la 0.5 cm
sub ochi. Se aplică dimineaţa
şi seara. A se evita contactul
direct cu ochii.
 Gel tonifiant pentru zona de contur a ochilor
NovAge Men

Gel tonifiant pentru zona de contur a ochilor, dezvoltat
cu tehnologia anti-îmbătrânire Baobab, cofeină şi extract
de celule stem din arbore de cafea. Reduce aspectul
ridurilor, cearcănele şi pungile de sub ochi, pentru o
privire întinerită şi plină de prospeţime. Aplicator cu bilă
pentru uşurinţă în utilizare. 15 ml

33199 65.90

44.99
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Esenţa luxului
tipic franţuzesc

Menţine-ţi prospeţimea şi încrederea de sine
întreaga zi cu deodorantele noastre roll-on,
infuzate cu arome pentru toate preferinţele.



PENTRU EL

Protecţie eficace
pentru el şi ea
ÎNCEARCĂ-MĂ!

ORIENTAL CITRIC LEMNOS
ceai himalaian, acorduri de piele,
boabe tonka

Atinge produsul
şi simte parfumul


CONCENTRAŢIE RIDICATĂ
DE PARFUM



PENTRU EL



PENTRU EA





 32493 Deodorant roll-on
parfumat Divine 50 ml 21.90
 32459 Deodorant roll-on
parfumat Elvie 50 ml 21.90

 Deodorant spray antiperspirant Eclat Homme

FIECARE CU NUMAI
 31291 Deodorant roll-on antiperspirant Signature 50 ml 21.90  32497 Deodorant
roll-on antiperspirant Eclat Homme Sport 50 ml 21.90  34076 Deodorant roll-on

antiperspirant Be The Legend 50 ml 21.90
116

9.99

 Apă de toaletă Eclat Homme

Întruchipează sofisticarea modernă cu Eclat Homme şi cu notele
sale de piele Barenia, atât de intens masculine... Acum, într-un
deodorant spray antiperspirant cu o concentraţie mai mare de
parfum, pentru o experienţă cu adevărat unică. 150 ml

Cu note-semnătură unice de cedrată şi acorduri de piele
Barenia, apa de toaletă Eclat Homme reinterpretează
alura masculinităţii sofisticate – esenţă a luxului tipic
franţuzesc. 75 ml

31698 29.90

30173 109.90

14.99

64.99
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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!

Loved up cu prună
& piper negru
Senzualitatea este cheia acestei arome
ce îndeamnă la pasiune. Pruna este un
ingredient preferat în parfumerie,
recunoscut pentru misterul floral
catifelat de care este înconjurat. Pentru
un plus de personalitate, am adăugat
piperul negru, de asemenea recunoscut
pentru proprietăţile afrodiziace.

FLORIENTAL - FRUCTAT CONDIMENTAT
prună, piper negru,
lemn de santal

CONCENTRAŢIE
RIDICATĂ DE PARFUM

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



ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

Parfumuri

EXPRIMAREA PERSONALITĂŢII

SCREENING

 Apă de toaletă Loved Up Feel Good

Apă de toaletă floral-oriental-fructată, cu note
dulci şi senzuale de prună şi piper negru, ce îţi
pune în valoare latura pasională şi seducătoare.
50 ml




37214 69.90
ACUM CU NUMAI

29.99
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 Gel de duş
Loved Up Feel Good

 Gel-spumă de duş
Loved Up Feel Good

200 ml

150 ml

35993 21.90

41658 39.90

12.99

24.99

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
CU AJUTORUL APLICAŢIEI
ORIFLAME & VEZI TOATE
PRODUSELE DIN ACEASTĂ
CATEGORIE
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CADOU
LA ACHIZIŢIA APEI

Eleganţa trandafirului
captată într-o sticlă

DE PARFUM VOLARE

PARFUMURI

PRIMEŞTI
DEODORANTUL VOLARE

Inspirat de excelenţă, Fabrice Pellegrin, parfumier
recunoscut în întreaga lume, a creat acest parfum
contemporan. O aromă delicată, feminină, modernă
şi sofisticată, ce redă aura luxoasă a romantismului
şi frumuseţii.

FLORAL TRANDAFIR VIOLETĂ
frunze de violetă, petale de trandafir,
acorduri de piele

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

 eodorant roll-on parfumat Volare
D

Aroma delicată şi romantică Volare, acum într-un deodorant
roll-on cu parfum intens. 50 ml

32492 21.90
120

SCANEAZĂ PAGINA ÎN ÎNTREGIME
FOLOSIND APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A DESCOPERI 3 ASPECTE
SURPRINZĂTOARE DESPRE ŞTIINŢA
PARFUMURILOR

O CONCENTRAŢIE FOARTE RIDICATĂ
DE PARFUM
 pă de parfum Volare
A

Delicată, senzuală şi romantică, apa de parfum Volare
este o nouă interpretare a emblematicei flori de trandafir,
pusă în valoare de fuziunea diafană dintre notele de violete
şi petale de trandafir. 50 ml

30025 104.90

49.99
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NOU!

EDIŢIE
LIMITATĂ

Amintirile
unei veri exotice










Alina Eremia
Cântăreaţă

PARFUMURI

EDIŢIE LIMITATĂ

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

Sărbătoreşte-ţi
frumuseţea unică



Răspândeşte farmec şi
eleganţă regală cu aroma
luxoasă Divine Royal.

ORIENTAL - FLORAL - LEMNOS
 Loţiune de corp

parfumată Divine Royal
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 Apă de toaletă

 Cremă de duş

mandarină, crin de iarnă,
lemn de santal

 Loţiune de corp parfumată
pentru ea Friends World
Tropical Sorbet

 Gel de duş parfumat pentru
ea Friends World Tropical
Sorbet

 Apă de toaletă pentru ea
Friends World Tropical
Sorbet

150 ml

50 ml

Divine Royal

Divine Royal
200 ml

150 ml

200 ml

50 ml

41711 34.90

34475 104.90

34805 27.90

42313 29.90

36092 21.90

35659 99.90

17.99

54.99

14.99

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM

14.99

12.99

49.99

FLORAL-FRUCTAT-ORIENTAL
acord de guava, lăcrămioară,
lemn de cedru
123

INGREDIENT CHEIE

De ce sunt parfumurile Oriflame atât de speciale?

PARFUMURI

ACORDUL EXCLUSIVIST DE LAIRE BOUDOIR
Eclat Mon Parfum este unul dintre puţinele parfumuri din
istorie ce conţin acordul legendar de Laire personalizat
– un privilegiu de care se bucură doar case emblematice
precum Chanel şi Guerlain. Acordul De Laire Boudoir
scoate la iveală cele mai spectaculoase note ale irisului
alb – cea mai prestigioasă floare din parfumerie.

Folosim doar ingrediente naturale
de cea mai bună calitate
Ingredientele naturale de cea mai bună calitate sunt cele care determină
caracterul special al parfumului şi îi îmbunătăţeşte performanţa. De aceea,
parfumurile Oriflame sunt dezvoltate cu cele mai exotice, rare şi scumpe
materii prime din lume, inclusiv floare de portocal, iris alb şi petale
de iasomie. Compoziţiile noastre premium îţi încântă simţurile şi te fac
să te simţi unică.


INGREDIENT CHEIE

PETALE DE IASOMIE DIN GRASSE
Florile de iasomie, venerate pentru frumuseţea lor delicată,
strălucirea şi esenţa nobilă, compun inima acestui parfum
fabulos. Cultivate în căminul istoric al parfumurilor fine,
în Grasse, Franţa

 Apă de toaletă Eclat
Femme

Pentru luminozitatea incredibilă
şi esenţa lor nobilă, florile de
iasomie au fost alese ingredientsemnătură al acestui parfum
fabulos. Acestea sunt cultivate
în ţinutul parfumurilor fine - în
Grasse, Franţa. 50 ml

 Eclat Mon Parfum

ORIENTAL CITRIC LEMNOS

PROASPĂT FLORAL

petale de iasomie, mandarină,
lemn de santal

pere japoneze, pudră de migdale,
acord DeLaire Boudoir

33957 169.90

30128 109.90
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59.99

Cea mai rafinată expresie a eleganţei
şi stilului franţuzesc. Un parfum
efervescent, sofisticat şi floral, având
în centrul său un acord exclusivist
inspirat de nobila floare albă de iris.
50 ml

CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM

CONCENTRAŢIE MAXIMĂ DE PARFUM

109.99
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Combinăm calitatea premium
cu respectul pentru planetă

PARFUMURI

De ce sunt parfumurile Oriflame atât de speciale?
APA DE TOALETĂ
SCENTSATIONAL

FLORAL-FRUCTATLEMNOS

La Oriflame, facem eforturi pentru a ne asigura că ingredientele produselor
noastre provin şi sunt folosite într-un mod ce respectă natura şi sunt benefice
pentru tine. De aceea, în locul tipurilor de alcool sintetic pe bază de petrol,
pentru apele de toaletă, apele de parfum, parfumurile şi spray-urile noastre,
noi folosim alcooluri de origine 100% naturală, adesea derivate din cereale
fermentate.

seminţe de guarana, trandafir
solar, patchouli intens



SPRAY PARFUMAT
SCENTSATIONAL

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul



ORIENTAL LEMNOS
AMBRAT

FLORAL-FRUCTATLEMNOS

Portocală, violetă neagră,
acorduri de piele

seminţe de guarana, floare
de măr, patchouli intens



 Apă de toaletă Scentsational

50 ml

34519 99.90
 Apă de toaletă
On The Edge
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59.99

 Spray parfumat Scentsational

50 ml

100 ml

33963 99.90

35757 34.90

59.99

19.99

 Apă de parfum pentru ea
So Fever Together

ORIENTAL - FLORAL
lemn preţios de santal, sorbet de coacăze
roşii, acord condimentat de ardei dulce

Simte fiorul dorinţei intense cu
această senzuală apă de parfum
ce îmbină într-un mod fermecător
notele fructate şi acordurile florale
seducătoare. 50 ml

35532 99.90
O CONCENTRAŢIE FOARTE RIDICATĂ
DE PARFUM

49.99
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Colaborăm cu cei mai buni
parfumieri din lume
Pentru cele aproape 100 DE PARFUMURI diferite pe care le distribuim în toată lumea,
suntem mândri să colaborăm cu 70 DE PARFUMIERI, unii dintre aceştia fiind adevărate
embleme, creatori ai unor parfumuri celebre la nivel mondial. Aceştia depun
eforturi pentru a crea compoziţii unice a căror calitate se ridică la nivelul
unor case de parfumuri prestigioase sau chiar îl depăşesc.

Aliénor Massenet

Émilie Coppermann

Doi dintre cei mai buni parfumieri
din lume – maeştrii parfumieri francezi
Aliénor Massenet şi Émilie Coppermann
– au reinterpretat chintesenţa feminităţii
într-un parfum deopotrivă puternic şi
fermecător, compus în jurul preţioasei
flori de iasomie Grandiflorum.



PARFUMURI

De ce sunt parfumurile Oriflame atât de speciale?
SCANEAZĂ PAGINA ÎN
ÎNTREGIME FOLOSIND
APLICAŢIA ORIFLAME
PENTRU A AFLA MAI
MULTE DESPRE PARFUM

Creatorul apei de parfum
Love Potion Secrets este
Honorine Blanc, maestru
parfumier din Liban.
Pentru prima dată în
parfumerie aceasta a
combinat căpşunile albe
şi delicioasa ciocolată
albă. Rezultatul este o
compoziţie gurmandă,
senzuală, de care
îndrăgosteşti purtând-o şi
devine irezistibilă pentru
cei din jur.

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul
şi simte parfumul

 Apă de parfum Infinita

Apă de parfum captivantă
şi luminoasă ce sărbătoreşte
esenţa feminităţii în zilele
noastre. Minunat concepută
în jurul celei mai feminine şi
rafinate flori din parfumerie,
iasomia Grandiflorum
de Grasse. 50 ml

 Apă de parfum
Love Potion Secrets



FLORAL-FRUCTAT-LEMNOS

ORIENTAL VANILAT FRUCTAT

mandarină, iasomie Grandiflorum,
lemn de caşmir

căpşuni albe, flori albe,
ciocolată albă

O CONCENTRAŢIE FOARTE RIDICATĂ
DE PARFUM

O CONCENTRAŢIE FOARTE RIDICATĂ
DE PARFUM

35653 104.90
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59.99

Dă frâu liber celor mai intime
dorinţe cu această fuziune
irezistibilă de căpşuni albe şi flori
albe seducătoare, ce atinge
senzualitatea maximă în întâlnirea
lascivă cu chihlimbarul cremos,
lemnul de santal şi ciocolata albă
delicioasă. 50 ml

31493 104.90

49.99
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+

De ce sunt parfumurile Oriflame atât de speciale?

Ne străduim să îndeplinim cele
mai înalte standarde în parfumerie
Calitatea parfumurilor noastre este testată de grupuri de experţi în domeniu. Măsurăm impactul,
difuzia şi persistenţa aromei, pentru a ne asigura că parfumurile noastre întrunesc cele mai înalte
standarde din industrie. Şi pentru că ne dorim să te bucuri de parfumuri fabuloase, persistente şi care
vor întoarce privirile.

SĂRBĂTORIM PRIN
CELE MAI BUNE
OFERTE

PARFUMUL AMBER ELIXIR + CREMA
DE CORP PARFUMATĂ CU NUMAI

69.99
COD SET: 712438

ORIENTAL VANILAT LEMNOS
ambră, heliotrop,
mandarină

O CONCENTRAŢIE FOARTE
RIDICATĂ DE PARFUM



ORIENTAL CITRIC FLORAL
Portocală Vanilie, Crin roşu,
Ambră

ÎNCEARCĂ-MĂ!

O CONCENTRAŢIE FOARTE
RIDICATĂ DE PARFUM

Atinge produsul
şi simte parfumul


 Apă de parfum
Amber Elixir Mystery

Dă frâu liber senzualităţii tale.
Un parfum exotic şi misterios,
asemenea şoaptelor feminine
ispititoare, Amber Elixir Mystery
captează vraja irezistibilă a pietrei
roşii de chihlimbar de la Marea
Baltică şi frumuseţea ei mistică.
50 ml

35681 109.90
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59.99



ANI
VER
SA
RE

 Apă de parfum Amber Elixir

50 ml

11367 109.90
 Cremă de corp parfumată
Amber Elixir

250 ml

32338 44.90
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Răcoreşte şi rehidratează pielea
după o zi de plajă
• Calmează instantaneu
pielea expusă la soare
– 99 % sunt de acord*

Gelul după
plajă cu
numai

• Efect imediat de răcorire a pielii
– 96 % sunt de acord*
• Asigură o senzaţie de hidratare
intensă şi persistentă
– 96 % sunt de acord*

MUR PITIC

12.99 lei

BUMBAC NORDIC

Ingrediente suedeze ce
revitalizează pielea după
expunerea la soare!

 el după plajă pentru faţă şi corp Sun 360
G

Gel ce calmează instantaneu pielea arsă de soare şi
conferă o senzaţie persistentă de răcorire. Lasă pielea
intens hidratată şi plăcut împrospătată. 150 ml

35759 34.90

LA COMANDAREA ORICĂRUI PRODUS DE LA PAGINILE 118-131
* Testare consumatori
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PLANTELE CU BENEFICII MULTIPLE
se află în spatele combinaţiilor suedeze de ingrediente
naturale ale gamei Age Revive. Fiecare dintre acestea te

35+

ajută să obţii o piele mai frumoasă, mai tânără, acţionând
asupra semnelor multiple de îmbătrânire a pielii.

Pentru toate tipurile
de piele
Mesteacăn argintiu
– contribuie la prevenirea
formării petelor pigmentare.



• Protejează pielea împotriva
deteriorărilor şi îmbătrânirii
premature cauzate de razele UV
• Contribuie la protejarea împotriva
agresorilor de mediu precum
poluarea
• Cu SPF 15
• Contribuie la întărirea barierei
de protecţie a pielii
• Testată dermatologic

Revitalizare pentru zi,
refacere pentru noapte

 Cremă de zi anti-îmbătrânire
FPS 15 Optimals Age Revive

50 ml

32474 57.90
• Cantitatea dublă de ulei din
seminţe de in contribuie la
catifelarea şi hrănirea pielii**
• Contribuie la refacerea barierei
de protecţie a pielii
• Testată dermatologic


 Cremă de noapte anti-îmbătrânire
Optimals Age Revive

50 ml

32475 57.90

Coacăze roşii
- contribuie la combaterea
liniilor fine şi ridurilor
134

FIECARE CU

12.99

**În comparaţie cu crema de zi Age Revive
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6.99

 alsam multifuncţional
B
Tender Care

Balsam multifuncţional cu ceară naturală
de albine. Hidratează delicat, hrăneşte,
calmează şi protejează pielea, conferindu-i
catifelare, netezime şi o senzaţie
de reconfortare. 15 ml

1276 22.90

Hrănire vitală pentru buzele şi pielea însetate de vară

facebook.com/oriflamero

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

instagram.com/OriflameRomania

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

youtube.com/OriflameTrends

CUTICULE
Se masează pe cuticulele uscate,
crăpate, pentru a le hrăni
şi catifela.

www.twitter.com/oriflamero

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

RO 132038.1

TENDER CARE CU NUMAI
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Ofertele prezentate în acest catalog sunt în limita stocurilor disponibile. Toate produsele electrice sau electronice au inclusă în preţ taxa de timbru verde.

CEL MAI
BUN PREŢ

