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Prosty i szybki sposób
 
Chcesz zarabiać więcej niż dotychczas? Teraz będzie Ci łatwiej osiągać wyższe korzyści, w każdym 
Katalogu. Specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy nowe narzędzie biznesowe, z którym wyjątkowe oferty 
katalogowe, okazje do natychmiastowego zwiększenia swoich zysków, aktywności rekrutacyjne  
i mnóstwo innych atrakcji masz na wyciągnięcie ręki! Znajdź wszystko, czego potrzebujesz,  
by zmaksymalizować swoje zarobki, w jednej ulotce!
 
Jak najlepiej wykorzystać oferty?
• Korzystaj ze specjalnych ofert tylko dla Klubowiczów, by zyskiwać więcej natychmiast!
• Bądź zawsze na bieżąco z najlepszymi ofertami w Katalogu i aktywnościami rekrutacyjnymi!
• Używaj ich jako narzędzia, które pomoże Ci pokazać potencjalnym Rekrutom  

wyjątkowe okazje, które czekają na nich w Oriflame!
• Używaj ich, by sprzedawać i zarabiać więcej i szybciej niż dotychczas! 

Jak działają oferty biznesowe?

 
SKORZYSTAJZ OFERT  DLA KLUBOWICZÓW!

SPECJALNA
zniżka

BIZNESOWA
Cena  

KATALOGOWA    
Twój Natychmiastowy  

WYŻSZY  
ZAROBEK

Zarabiaj WIĘCEJ już dziś!



Prosty i szybki sposób

ELEKTRYCZNY ZESTAW  
DO MANICURE  
Z 5 WYMIENNYMI 
KOŃCÓWKAMI: 
PILNIKIEM, POLERKĄ, 
KRĄŻKIEM 
WYGŁADZAJĄCYM, 
STOŻKIEM 
POLERUJĄCYM I 
ODPYCHACZEM 
DO SKÓREK. 

Zestaw do manicure dla pań 
Wymaga 2 baterii typu AAA 
(nie załączone do produktu). 

Produkt nie jest wodoszczelny. 
Wymiary: 11 x 4 x 5 cm.  

Kod: 18797

59,90

Jak działają oferty biznesowe?

 
SKORZYSTAJZ OFERT  DLA KLUBOWICZÓW!

 
ZESTAW 

DO  
MANICURE
KUPISZ

w K12

19,90
(CH)* 

w wyjątkowej cenie

JEŚLI WYDAŁEŚ 
69,00  
w K11 na perfekcyjny manicure!

*cena handlowa



Woda perfumowana 
Love Potion 50 ml 

Kod: 22442

Kod próbki: 22443 
Love Potion 

próbka zapachowa
1 ml

Cena próbki: 2,00 

 Zamów i zwiększ 
swoją sprzedaż!

wody perfumowane  
w wyjątkowej cenie

Cena w Katalogu  
za 2 

139,80

70,00
ZARABIASZ

Znajdź ją na stronie 7 
w Katalogu 12 

34,90 
każda (CH)*

*cena handlowa

KUP 2 imbir, kwiat kakao, czekolada



Woda toaletowa 
Flamboyant 75 ml

Kod: 19639

Kod próbki: 19642 
Flamboyant próbka 
zapachowa 
1 ml
Cena próbki: 2,00

Zamów i zwiększ 
swoją sprzedaż! wody toaletowe  

w fantastycznej cenie

KUP 2
Cena w Katalogu  

za 2 
109,80

54,00
ZARABIASZ

27,90 
każda (CH)*

*cena handlowa

Znajdź ją na stronie 11 
w Katalogu 12 

grejpfrut, wyciąg z liścia laurowego, kardamon



NOWOŚĆ

Medium 
30347

Light
30346

Krem CC do skóry 
z przebarwieniami 

Optimals Even 
Out

SPF 20
50 ml

W każdym 
wieku Do wszystkich typów cery

EVEN OUT

Zamów 
próbki z serii 

Optimals Even Out
i zwiększ swoją 

sprzedaż!

Kod próbki: 25348
Krem Optimals 

Even Out na dzień 
SPF 20 i na noc -  próbka 

2x1,5ml 
Cena próbki: 3,00

KUP 
DOWOLNE

kremy 
w fantastycznej cenie

2

Cena w Katalogu  
za 2 

59,80

20,00
ZARABIASZ

Znajdź je na stronie 33 
w Katalogu 12 

19,90 
każdy (CH)*

*cena handlowa



Rekrutacja z korzyścią  
dla wszystkich!
Kupony z rabatem 30 zł na zakupy w Oriflame! 
Tylko w okresie obowiązywania letnich Katalogów możesz  
rejestrować nowe osoby i wykorzystywać kupony  
rabatowe na zakupy w Oriflame!

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie programu na stronie www.oriflame.pl

Zapraszaj znajomych do świata 
Oriflame, pomóż im skorzystać 
z Letniego Bonusu dla Urody, 
i odbieraj atrakcyjne rabaty na zakupy 
w letnich Katalogach!

Zaproś nową osobę do Oriflame i pomóż jej zrealizować zamówienia 
za min. 50 PP w Katalogu 12 a zyskasz możliwość zrealizowania kuponu rabatowego* 
na zakupy w Oriflame o wartości 30 zł CH!  W każdym Katalogu możesz zrealizować dwa kupony.
* Więcej informacji o programie na www.oriflame.pl

60 ZŁ

W Katalogu 12

zdobądź rabaty 

w wysokości 

!



b 30882 Ochronny żel pod prysznic 
Nature Secrets z wanilią i granatem

a 22667 Złuszczający żel pod prysznic 
Nature Secrets z energetyzującą miętą i maliną

c 26443 Orzeźwiający żel pod prysznic 
Nature Secrets z żeń-szeniem i marakują

EKSTRA OFERTA

a 

b

c
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Żele pod prysznic  
250 ml

!

7,90 
za każdy (CH)*

*cena handlowa

KUP 5
 żeli pod prysznic 

i zapłać

ZARABIASZ!20,00


