
TWOJE MARZENIA – NASZĄ INSPIRACJĄ™

Program Witamy w Katalogach 16 i 17
10.11.2015-21.12.2015

Nie przegap!

KATALOG 16

Nie czekaj! Dołącz teraz, aby wyglądać 
świetnie, zarabiać pieniądze i bawić się 
doskonale! Wystarczy, że wypełnisz formularz 
rejestracyjny na stronie www.oriflame.pl lub 
skontaktujesz się z Konsultantem Oriflame.

Czas zabłysnąć!
Kolekcja Piękne Chwile dla Niej i dla Niego to połączenie wyrafinowanej klasyki 

i nowoczesnej elegancji. Została stworzona dla tych, 
którzy cenią sobie niebanalny look.

Witamy w Oriflame!
Dołącz do nas i zdobądź stylowe dodatki dla Niej i dla Niego

Twój Konsultant

• 18 kryształków Swarovskiego
• wygodne zapięcie
• zapakowana w eleganckie pudełko
Wymiary: 6,6 x 5,4 cm.

• wysokiej jakości mechanizm Seiko
• regulowana bransoletka ze stali nierdzewnej
• zapakowany w eleganckie pudełko
Wymiary: 10,3 x 4,1 x 1 cm.

• zestaw zawiera 3 unikalne pary spinek 
• 1 para inkrustowana kryształkami Swarovskiego 
• zapakowane w eleganckie pudełko
Wymiary: ok. 1,75 x 1,25 cm.

• 12 kryształków Swarovskiego
• wysokiej jakości mechanizm Seiko
• zapakowany w eleganckie pudełko
Wymiary: 16,6 x 3,1 x 1 cm.

Dołącz teraz 

za jedyne 
4,90 zł! 

Całkowita 

wartość nagród 

do 380,60!

Bransoletka dla Niej Zegarek dla Niej Zegarek dla Niego Zestaw spinek do 
mankietów dla Niego

Dołącz do nas już dziś!

Lśnij niczym gwiazda dzięki 
nowej kolekcji Stardust, w skład 
której wchodzi woda toaletowa, 
produkty do pielęgnacji ciała 
oraz kosmetyki do makijażu!

Znajdź idealne prezenty 
dla swoich bliskich!

www.oriflame.pl www.facebook.com/oriflamepl
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Gotowe zestawy podarunkowe 
w fantastycznych cenach!

Wystarczy, że zamówisz jeden 
zestaw pielęgnacyjny Ecollagen,  
a uzyskasz odpowiednią ilość 
punktów w każdym kroku 
programu “Witamy”.



Wystarczą 3 kroki, by zdobyć 
Kolekcję Piękne Chwile dla Niej i dla Niego

Zrób zakupy za minimum 50 PP* w pierwszym katalogu swojej działalności 
w Oriflame i odbierz zestaw kosmetyków dla Niej lub dla Niego 
za jedyne 4,90 zł w następnym katalogu.

*Każdy produkt posiada określone Punkty Premiowe, wyliczane na podstawie jego wartości. Więcej informacji na temat Punktów Premiowych znajdziesz w cenniku.

Zrób zakupy za minimum 50 PP* w drugim katalogu swojej działalności 
w Oriflame i odbierz Wodę toaletową Eclat Femme lub Elcat Homme 
za jedyne 4,90 zł w kolejnym katalogu.

Zrób zakupy za minimum 50 PP* w trakcie trzeciego katalogu i odbierz Zegarek 
dla Niej i Bransoletkę dla Niej lub Zegarek dla Niego i Zestaw spinek do 
mankietów dla Niego za jedyne 4,90 zł w kolejnym katalogu.

Piękne chwile

Każda chwila będzie piękna dzięki 
tym modnym, nowoczesnym  

i przyciągającym uwagę dodatkom.

Odkryj nasze najbardziej eleganckie zapachy 
– wodę toaletową Eclat Femme oraz wodę 

toaletową Eclat Homme.

Niezapomniane chwile

Ciesz się naszymi bestsellerami 
dla Niej i dla Niego.

Magiczne chwile
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N A G R O D A  Z A  K A Ż DY  K R O K !

621520 Zestaw Chwila dla Niej

621521 Zestaw Chwila dla Niego
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621518 Zestaw Piękne Chwile dla Niej

621519 Zestaw Piękne Chwile dla Niego

Wybierz 
dla Niej 
lub dla 
Niego Wybierz 

dla Niej 
lub dla 
Niego

Wybierz 
dla Niej 
lub dla 
Niego

JEDYNE

Wartość wybranej 
nagrody: 99,90

4,90
JEDYNE

Wartość wybranej 
nagrody: 199,90

4,90
JEDYNE

Wartość wybranej 
nagrody: 76,70

4,90
JEDYNE

Wartość wybranej 
nagrody: 80,80

4,90


