
Przedstawiamy Sandhamn,  
nową kolekcję Oriflame Exklusiv, 
inspirowaną szykiem i pięknem 

szwedzkiej riwiery. Nowoczesny 
design z morskimi motywami  

i przyciągającymi wzrok akcentami 
sprawi, że będziesz wyglądać 

modnie i stylowo.
Oriflame Exklusiv to ekskluzywna 

marka ponadczasowych 
akcesoriów, stworzona wyłącznie 

dla partnerów Oriflame Beauty. 

Dołącz do Oriflame i ciesz się 
fantastycznymi nagrodami!

Witamy 
w Świecie Piękna 

Oriflame! 

WARTOŚĆ 
NAGRÓD

320 PLN!

PROGRAM 
WITAMY 

(19.05-29.06.2020)

Wejdź do Świata Piękna 
Oriflame

Zmień swoją pasję w historię sukcesu. Ciesz się fantastycznymi produktami, 
zarabiaj dodatkowe pieniądze i oszczędzaj 20% na każdym zamówieniu - na zawsze! 

Szwedzkie 
kosmetyki
Ciesz się wysokiej 
jakości produktami, 
dzięki którym będziesz 
wyrażać siebie, 
cieszyć się piękną 
skórą i prowadzić 
zdrowy styl życia.

Duch 
przedsiębiorczości
Skorzystaj z okazji,  
by zostać swoim 
własnym szefem  
i sama decyduj,  
jak i kiedy pracujesz.

Wyjątkowe 
nagrody*
Uzyskaj dostęp  
do specjalnych ofert, 
świetnych promocji 
oraz programów  
z fantastycznymi 
nagrodami.

Społeczność 
Świata Piękna
Znajdź nowych 
przyjaciół, dziel się 
poradami i rozwijaj 
swój biznes  
z ludźmi, którzy 
mają podobne 
zainteresowania.

Elegencki styl 
nadmorskich 

kurortów

Twój Konsultant

Poznaj nas bliżej!:  
www.oriflame.pl
www.facebook.com/oriflamepl 
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* Drogi Klubowiczu! 
Biorąc udział w Programie Witamy, nie możesz skorzystać z Programu Bonus dla Urody 

DARMOWA 
DOSTAWA 

PRZY PIERWSZYM 
PUNKTOWANYM 

ZAMÓWIENIU
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Zbieraj punkty 
i odbieraj 
nagrody 

WARTOŚĆ 

69,99

43732

WARTOŚĆ 

99,99

Torebka Sandhamn
•  Wystarczająco pojemna,  

by zmieścić niezbędne rzeczy
•  Zapinana na suwak, z wewnętrzną kieszenią  

także zapinaną na suwak
• Odpinany pasek
Wymiary: 24 x 11 x 24,5 cm.

Zestaw kosmetyczek Sandhamn
•  Minimalistyczny design  

i czyste formy
•  Subtelne akcenty dekoracyjne
•  Podszewka wykonana w 100%  

z poliestru z recyklingu
3 sztuki w zestawie
Wymiary: duża - 26,8 x 6 x 17 cm; 
średnia - 22 x 4,8 x 15,5 cm;  
mała - 19,5 x 4 x 12 cm.

Make every day exceptional
Place a total order of 00 Bonus Points in your second 

catalogue. Get XX with your order in the next catalogue 

for only 00.00! 

Torba Sandhamn
•  Odpinana zewnętrzna kieszeń zapinana  

na zatrzask
•  W środku kieszeń zapinana na suwak  

 i 2 przegródki
• Odpinany pasek
Wymiary: 35 x 12,5 x 28 cm.

WARTOŚĆ 

149,99

KROK3Zbierz co najmniej 50 PP w swoim trzecim katalogu.
Torbę Sandhamn otrzymasz za jedyne 14,90 PLN 
przy zamówieniu w kolejnym katalogu.

Nagroda dołączy się automatycznie do zamówienia.

KROK2 Zbierz co najmniej 50 PP w swoim drugim katalogu.
Torebkę Sandhamn otrzymasz za jedyne 9,90 PLN 
przy zamówieniu w kolejnym katalogu.

Nagroda dołączy się automatycznie do zamówienia.

Zbierz co najmniej 50 PP  
w swoim pierwszym katalogu.
Zestaw kosmetyczek 
Sandhamn otrzymasz  
za jedyne 4,90 PLN  
przy zamówieniu  
w kolejnym katalogu.

Nagroda dołączy się 
automatycznie do zamówienia.

KROK1

*CZYM SĄ PUNKTY PREMIOWE (PP)?

Punkty Premiowe to taka „waluta” Oriflame. Każdy kosmetyk lub akcesorium, 
ma przypisaną wartość punktową. Dokładne wartości sprawdzisz podczas 
składania swojego zamówienia - w koszyku po zalogowaniu.

ABY ZDOBYĆ WSZYSTKIE  
NAGRODY, PRZEJDŹ PRZEZ  
KAŻDY Z KROKÓW PROGRAMU. 

20.PL.RC.C8-9-Newcomer.indd   4-6 27/04/2020   14:33


