7-2020

(28.04. – 18.05.2020)

Pridajte sa
do komunity krásy Oriflame!
Vyskúšajte naše produkty
a podeľte sa o svoj názor.

KVETINOVÁ OVOCNÁ ZELENÁ VÔŇA

VESELÁ
DIVÁ
ORCHIDEA

Fascinujúca vôňa inšpirovaná nespútanou
krásou divých orchideí vyžaruje radosť
zo života a umeleckého ducha. Jej žiarivý
pôvab a sviežosť pripomína bezstarostné
a radostné slnečné dni a nekonečnú
pestrosť života. Vychutnajte si hrejivé,
veselé a povzbudzujúce tóny vône Joyce
Jade, ktorá je energickou inšpiráciou
do každého dňa!

zelené jablko, divá orchidea, santalové drevo

VYSOKÁ KONCENTRÁCIA
VÔNE

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

NOVINKA

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po
stránke a privoňajte!

Vyskúšajte produkt
a podeľte sa o svoj
názor online!

#JoyceJade
 oaletná voda Joyce Jade
T

50 ml
CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC

2

37772 15,90 €

9,99 €

3

ORIENTÁLNA KVETINOVÁ VÔŇA

ZVODNÝ
YLANG
YLANG

Nevšedne ženská, pôvabne sladká a nádherne
návyková. Taká je Joyce Rose, vďaka vzácnemu
oleju z madagaskarského ylang ylang, ktorý do vône
prináša kypré orientálne krivky a zvodné
kvetinové línie.

mandle, olej z madagaskarského
ylang ylang, vanilka

VYSOKÁ KONCENTRÁCIA
VÔNE

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

NOVINKA

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po
stránke a privoňajte!

Vyskúšajte produkt
a podeľte sa o svoj
názor online!

#JoyceRose
 oaletná voda Joyce Rose
T

50 ml
CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC

4

37766 15,90 €

9,99 €

5

ROZJASNENIE TVÁRE A TELA
V 3 JEDNODUCHÝCH
KROKOCH:

LIMITOVANÁ EDÍCIA

POUŽITIE

Používajte samostatne, alebo
si zvýraznite vystúpené časti
tváre: lícne kosti, koreň nosa,
kosť pod obočím a srdiečko
nad perami.

• Obsahuje technológiu IlluSkin
Glow, ktorá odráža svetlo
a pleti dodáva žiarivosť
• Univerzálne zloženie
– môžete ho nosiť samostatne,
v kombinácii s podkladovou
bázou, krycím krémom alebo
denným krémom

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

NOVINKA

• Vrstviteľné tekuté zloženie
– umožňuje vytvárať rôznu
intenzitu
Zmiešajte pár kvapiek vášho
obľúbeného denného krému,
podkladovej bázy alebo
krycieho krému s rozjasňovačom a zvýraznite celkové
rozžiarenie pleti.
HLAVNÁ INGREDIENCIA

Obohatené o pantenol,
výťažky z bukových
púčikov a šťavu z kivi
na zvláčnenie pokožky.

Zažiarte!
DOKONALÉ ROZJASNENIE MEJKAPU
NA AKÚKOĽVEK PRÍLEŽITOSŤ.
6

Zdokonaľte svoj vzhľad
nanesením niekoľkých
kvapiek aj na ramená
a kľúčne kosti.

 ekutý rozjasňovač
T
The ONE Illuskin

15 ml

Vyskúšajte produkt
a podeľte sa o svoj
názor online!

36133 12,90 €
CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC

7,99 €
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NEPRETRŽITÁ

VNÚTORNÁ VRSTVA
OBSAHUJE UV FILTRE
A ZVLÁČŇUJÚCE
HYDRATAČNÉ ZLOŽKY,
KTORÉ CHRÁNIA PERY.

Oriflame Slovakia, s.r.o. je hrdým
členom Združenia priameho
predaja na Slovensku. Jeho
členmi sa môžu stať len firmy,
dodržiavajúce prísne podmienky
etického priameho predaja.

VONKAJŠIA VRSTVA
PERY HYDRATUJE
A DODÁVA IM JEMNÝ
FAREBNÝ TÓN

100% ZÁRUKA SPOKOJNOSTI
Ak budete z akéhokoľvek dôvodu
s výrobkom firmy Oriflame
nespokojní, požiadajte do 14 dní
svoju kozmetickú poradkyňu
o vrátenie peňazí.

*Klinické testovanie s prístrojom
Corneometer na meranie miery
hydratácie pokožky

31442 Transparent

Viac informácií o zásadách
Oriflame súvisiacich s testovaním
kozmetických produktov
na zvieratách nájdete na
www.oriflame.sk.

Spoluprácou s Rainforest
Alliance, ktorá sa zasadzuje
za ochranu dažďových pralesov,
sme sa zaviazali tlačiť katalógy
na papier zo zodpovedne
spravovaných lesov.

PRÍRODNÉ
NATURAL
VÝŤAŽKY
EXTRACTS

PRÍRODNÉ
NATURAL
PÍLINGY
EXFOLIANTS

BEZ
OBSAHU GMO
NON-GMO

(geneticky modifikovaných
organizmov)

PRÍSNEEUROPEAN
EURÓPSKE
STRICT
NORMY
STANDARDS

Vítame vás v komunite
krásy Oriflame!
Sme presvedčení, že skutočnú krásu by sme
nemali skrývať, ale deliť sa o ňu s ostatnými. Preto sa
teraz chceme s vami podeliť o názory a príbehy žien,
ktoré používajú našu kozmetiku.
Staňte sa súčasťou komunity krásy Oriflame
a pomôžte ostatným ženám objaviť ich krásu!
Napíšte nám svoj názor na naše produkty
prostredníctvom stránky Oriflame
a na sociálnych sieťach!

„Tento balzam je vynikajúci.
Zbožňujem jeho jemnú farbu a
hydratačné vlastnosti. Pre mňa je
jednoznačne produkt na pery č. 1!”

31444 Nude

BEZPEČNÉ
RECEPTÚRY
Naše produkty
prechádzajú
bezpečnostnými
testami a spĺňajú
najvyššie štandardy.

Navštívte naše online stránky na sociálnych
sieťach a prečítajte si ďalšie odporúčania.

31443 Natural Pink

ZODPOVEDNÉ
INGREDIENCIE
Sme rozhodnutí
používať ingrediencie
šetrné k prírode a
prospešné pre vás.
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-HODINOVÁ*
HYDRATÁCIA

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

KATALÓG 07/2020

 alzam na pery The ONE Lip Spa
B

Zvláčňujúci dvojvrstvový balzam na pery s ochranným
faktorom SPF 8 pre hebké a vláčne pery. Pery
hydratuje a poskytuje im ochranu na dlhý čas.
Obsahuje zvláčňujúci komplex AquaCare. 1.7 g

6,90 €

EKO-ETICKÉ
ECO-ETHICAL
PREVEROVANIE
SCREENING

8

PRÍSNE
RIGOROUS
BEZPEČNOSTNÉ
SAFETY
TESTING
TESTY

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC

2,99 €
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Najlepší rúž,
aký som kedy
mala!

Make-up modelky: Rúž na pery The ONE
Power Shine HD 35472 Dazzling Wine.

10

VÝRAZNE TRBLIETAVÝ
VZHĽAD –

100 % SÚHLASÍ
„Milujem rúže Power Shine HD.
Majú nádherné farby a vydržia
naozaj dlho. Navyše, nikdy
predtým som nemala také
žiarivé a hydratované pery!"

Navštívte naše online stránky na sociálnych
sieťach a prečítajte si ďalšie odporúčania.
35468 Clover Haze

35467 Pink Lemonade

VOLUMISING
EFEKT
EFFECT

VÄČŠIEHO
OBJEMU

AKO POUŽÍVAŤ

1. R
 úž najskôr naneste na hornú
peru – začnite od srdiečka
smerom ku kútikom.
2. R
 ovnomerne naneste
na spodnú peru od stredu
smerom von.

35466 Peach Spritz

35467 Pink Lemonade

35470 Cherry Candy

Make-up modelky: Rúž na pery The ONE
Power Shine HD 35470 Cherry Candy.

35465 Lustrous Nude

„Všetko, čo od lesku a rúžu na pery
očakávam, som našla v tomto
produkte. Zbožňujem jeho jemnú
farbu a lesklý vzhľad. Ešte nikdy som
nemala také nádherné pery!"

* Spotrebiteľský test

92 % SÚHLASÍ *

35465 Lustrous Nude

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

ZVÝRAZŇUJE PERY
A DODÁVA IM
PERFEKTNÝ TVAR –

BRILLANTE
JEDINEČNÝ,
VYSOKOLESKLÝ
VZHĽAD

Žiarivé zloženie rúžov obsahuje
drobné trblietky s kovovým leskom,
ktoré intenzívne odrážajú svetlo
a zvýrazňujú tak lesk rúžu.

 úž na pery The ONE
R
Power Shine HD

35469 Sexy Plum

35470 Cherry Candy

35471 Trendy Berry

1.7 g

7,90 €

3,49 €

35472 Dazzling Wine

11

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

Zaručene si vás získa.
Zvýrazní aj tie
najjemnejšie riasy!
„Táto špirála pre mňa znamenala
prevratnú zmenu. Moje mihalnice
majú konečne objem a navyše
cítim, že sú po každom použití
silnejšie."

• ŠPIRÁLA ZVÄČŠUJÚCA OBJEM
S DLHOTRVÁCNYM ZLOŽENÍM
• JEDINEČNÁ KEFKA VYTVÁRA
OBJEMNEJŠIE MIHALNICE

Navštívte naše online stránky na sociálnych sieťach
a prečítajte si ďalšie odporúčania.

• PROVITAMÍN B5 HYDRATUJE
A ZVLÁČŇUJE.

38929 Black

„Špirálu OnColour som si kúpila
pred pár týždňami a som z nej
nadšená. Mihalnice predlžuje ako
žiadna iná a navyše nezliepa ani tie
najjemnejšie riasy. Veľmi
odporúčam!”

 pirála OnColour
Š

8 ml

5,90 €

CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC

12

1,99 €
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NA VŠETKY
TYPY PLETI

Moja pleť nikdy
nevyzerala lepšie!
Navštívte naše online stránky na sociálnych
sieťach a prečítajte si ďalšie odporúčania.

Okamžité
upokojenie pleti
„Používam kompletnú
starostlivosť o pleť Oriflame
a moja pleť nikdy nevyzerala
lepšie! Špeciálne mám rada
hydratačné sérum Optimals,
má veľmi ľahkú textúru a oživuje
pokožku, keď to najviac
potrebujem. Aj priatelia mi
hovoria, že moja pleť žiari.
Fantastický produkt!"

VŠETKY
VEKOVÉ SKUPINY

Tento krém si určite
zamilujete!
Navštívte naše online stránky na sociálnych sieťach
a prečítajte si ďalšie odporúčania.

• Zlepšuje žiarivosť pleti

• Redukuje vačky
pod očami





• Redukuje vzhľad
tmavých kruhov

• Hydratuje

NA SUCHÚ/CITLIVÚ
PLEŤ

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

VŠETKY
VEKOVÉ SKUPINY

• Upokojuje pleť
 Upokojujúci denný krém
na suchú/citlivú pleť
Optimals Hydra Care

• Okamžite
rozjasňuje

50 ml

32468 12,50 €

5,99 €


OBNOVA
A UPOKOJENIE PLETI

 Hydratačné sérum
Optimals Hydra
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 Očný krém Seeing is Believing
Optimals Hydra

30 ml

15 ml

33135 14,90 €

32464 11,50 €

6,99 €

4,99 €

Rad pleťovej kozmetiky Optimals Hydra
obsahuje zmes švédskych prírodných
ingrediencií, aby ste si mohli
vychutnávať hydratovanú, žiarivú
pokožku, ktorá je chránená pred
škodlivým pôsobením voľných radikálov.

„Má bohatú, krémovú
a mimoriadne hydratačnú
textúru. Cítim, ako hydratuje
pokožku a upokojuje ju počas
spánku. Každé ráno zisťujem,
že mám pleť hebkejšiu
a jasnejšiu. Ak je vaša pleť
rovnako citlivá ako moja, tento
krém si určite zamilujete!"



• Posilňuje pokožku
• Upokojuje pleť
 Upokojujúci nočný krém
na suchú/citlivú pleť
Optimals Hydra Care

50 ml

32469 12,50 €

5,99 €
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78% SÚHLASÍ*
JEMNE
ODSTRAŇUJE
NADMERNÝ MAZ
A NEČISTOTY

Tieto produkty
mi výborne sadli
a nádherne
rozjasňujú pleť.


Navštívte naše online stránky na sociálnych
sieťach a prečítajte si ďalšie odporúčania.

„Nikdy som nedodržiavala
pravidelné skrášľovacie
rituály, ale tieto produkty mi
výborne sadli a nádherne
rozjasňujú pleť. Vyzerám
viditeľne mladšie!"

Je skvelé zobúdzať sa
každé ráno s jasnejšou
a mladšie vyzerajúcou
pleťou!

Navštívte naše online stránky na sociálnych sieťach
a prečítajte si ďalšie odporúčania.

NA VŠETKY
TYPY PLETI

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

40+



* Spotrebiteľský test s 93 ženami
so všetkými typmi pleti.

POUŽITIE:

Naneste na vatový
tampón a jemne ním
premasírujte pleť a krk.
Zotrite, nie je nutné
oplachovať. Používajte
každé ráno a večer.



POUŽITIE:



Nanášajte pred spaním.
Viditeľne mladšia pleť
už za 14 nocí.

 Diamantový krém
proti starnutiu

Mimoriadne obohacujúci krém bojuje proti
viditeľným známkam starnutia
a pleť zanecháva mladistvú. 50 ml
 Diamantová micelárna

13659 28,90 €

čistiaca emulzia

Luxusná čistiaca voda, tonizačná
voda a odličovač v jednom. Naneste
pleťovú vodu na vatový tampón
a pretrite ním pleť. 200 ml

21339 14,90 €
16

7,99 €

 Omladzujúci
diamantový očný krém

Luxusný očný krém redukuje
tmavé kruhy a vačky pod očami,
vrásky a jemné linky a intenzívne hydratuje
očné okolie. 15 ml

22419 14,90 €

„Som taká rada, že som sa
konečne dostala ku kúpe
tohto produktu! Je fantastický,
jeho luxusné zloženie je na
pocit veľmi príjemné. Je
skvelé zobúdzať sa každé
ráno s jasnejšou a mladšie
vyzerajúcou pleťou!"

 Diamantový nočný krém
na regeneráciu pleti

Účinný krém na regeneráciu pleti počas
noci, ktorý zároveň zlepšuje jej žiarivosť
a obnovuje ju. Nanášajte každý večer
na vyčistenú pleť. 30 ml

18437 28,90 €

17,99 €
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Rýchlo sa vstrebávajúci
OLEJ Z MAKADAMIOVÝCH
ORECHOV ihneď intenzívne
hydratuje pokožku a spoľahlivo
ju chráni pred vysušením.



„Jedna z vecí, ktoré mi v kabelke
nesmú chýbať, je krém SoftCaress.
Veľmi rýchlo sa vstrebáva a oživuje
suchú pokožku rúk. Páči sa mi, že
obsahuje makadamiový olej –
myslím, že práve vďaka nemu mám
ruky také hebké. Používam ho už
niekoľko mesiacov
a nemenila by som."

Krém používam každý deň
a ruky mám neuveriteľne
hebké a hydratované.
Je skvelý!

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

HLAVNÁ INGREDIENCIA

Navštívte naše online stránky
na sociálnych sieťach a prečítajte si
ďalšie odporúčania.

Ochraňuje ruky a nechty

 Ochranný krém na ruky
a nechty SoftCaress

150 ml

31347 6,50 €
„Pre mňa zatiaľ najlepší krém na ruky.
Ľahko sa vstrebáva, krásne vonia
a na rukách nezanecháva lepivý
pocit. Používam ho každý deň
a ruky mám neuveriteľne hebké
a hydratované. Je skvelý!"

Vyživuje a intenzívne
hydratuje suché ruky

 Vyživujúci krém
na ruky SoftCaress

150 ml

31348 6,50 €
18

KAŽDÝ 150 ML KRÉM
NA RUKY LEN ZA

2,49 €
19

HLAVNÁ INGREDIENCIA

Navštívte naše online stránky na sociálnych sieťach
a prečítajte si ďalšie odporúčania.

Úvodné tóny parfumovej vody
Amber Elixir Crystal patria
exkluzívnemu baltskému jantáru
a zmyselnému vanilkovému akordu,
ktorý dokonale vyjadruje nespútanú
krásu tohto vzácneho šperku pláží
Baltského mora.

ORIENTÁLNA KVETINOVÁ VÔŇA
černuška siata, baltský jantár,
hnedý cukor

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po
stránke a privoňajte!

„Táto vôňa je jedna z mojich
obľúbených v Oriflame. Je hrejivá,
korenistá a veľmi ženská. A navyše
vydrží naozaj dlho. Odkedy som si
ju kúpila, dostávam komplimenty
z každej strany a všetci chcú vedieť,
akú používam vôňu!"

20

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

Táto vôňa je jedna z mojich
obľúbených v Oriflame.
Je hrejivá, korenistá a veľmi
ženská. A navyše vydrží
naozaj dlho.

VEĽMI VYSOKÁ
KONCENTRÁCIA VÔNE

 arfumová voda Amber Elixir Crystal
P

Luxusná orientálno-kvetinová vôňa vás očarí
úvodnými tónmi baltského jantáru, srdcom
z rozkvitnutej černušky siatej a základom
z hnedého cukru. Zmyselná a zároveň svieža
vôňa vás zláka na nezabudnuteľnú, tajomnú
cestu morskými hlbinami. 50 ml

33044 29,90 €

13,99 €
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Parfumová voda
Miss Giordani je
jednoducho úžasná!

Kvet nerolu je jedinečná zložka, ktorá
zo seba vyžaruje neprehliadnuteľnú
sebadôveru, vitalitu a sofistikovanú
taliansku klasiku.

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po
stránke a privoňajte!

Navštívte naše online stránky na sociálnych sieťach
a prečítajte si ďalšie odporúčania.

ODPORÚČAJÚ ORIFLAME

HLAVNÁ INGREDIENCIA

„Jedinečná vôňa, veľmi elegantná
a jemná. Perfektná na každodenné
bežné nosenie aj na večierky.
A vydrží tak dlho! S týmto nákupom
som mimoriadne spokojná."


KVETINOVÁ OVOCNÁ VÔŇA
mangový sorbet, nerol, červené
korenie z Pondicherry

„Parfumová voda Miss Giordani
je úžasná. Vonia nádherne,
má pôvabné balenie a flakón
vyzerá fantasticky. Navyše,
vôňa vydrží neuveriteľne dlho!
A veľmi sa mi páči, že ju môžem
posilniť telovým mliekom
s rovnakou vôňou!"
22

VEĽMI VYSOKÁ
KONCENTRÁCIA VÔNE

 Telové mlieko Miss Giordani

Žiarivá, vášnivá vôňa teraz vo forme
zjemňujúceho telového mlieka
s novým, intenzívne parfumovaným
zložením. 150 ml

32500 6,90 €

3,49 €

 Parfumová voda
Miss Giordani

50 ml

30399 27,90 €

12,99 €
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ZODPOVEDNÉ
INGREDIENCIE

BEZPEČNÉ
RECEPTÚRY

PRÍRODNÉ
NATURAL
VÝŤAŽKY
EXTRACTS

(geneticky modifikovaných
organizmov)

PRÍRODNÉ
NATURAL
PÍLINGY
EXFOLIANTS

PRÍSNEEUROPEAN
EURÓPSKE
STRICT
NORMY
STANDARDS

EKO-ETICKÉ
ECO-ETHICAL
PREVEROVANIE
SCREENING

PRÍSNE
RIGOROUS
BEZPEČNOSTNÉ
SAFETY
TESTING

NOVINKA

LIMITOVANÁ EDÍCIA

• Štetček sa dokonale prispôsobuje

5 SVIEŽICH JARNÝCH ODTIEŇOV

BEZNON-GMO
OBSAHU GMO

kontúram nechtov a zabezpečuje
tak plné krytie – 97 % súhlasí. *

• Rýchlo schne – do 60 sekúnd. *

 esklý lak na nechty The ONE
L

36074 Soft Moss

– 84 % súhlasí. *

36075 Dusky Mauve

• Dokonalé jednovrstvové krytie
35555
Sweet
Milk

35556
Rosy
Nude

35557
Clover
Love

35558
Lavender
Cream

35559
Crystal
Water

35560
Turquoise
Bliss

35561
Mystic
Aqua

35562
Blue
Decadence

35563
Boysenberry
Touch

35564
Night
Orchid

35565
Fuchsia
Allure

35566
Cupcake
Rose

35567
Watermelon
Punch

35568
Gorgeous
Scarlet

Make-up

Oslávte s nami jedinečnú krásu
každej ženy! Ponúkame vám množstvo
prostriedkov, ktorými môžete zvýrazniť
svoju osobnosť a vytvoriť si vlastný štýl.
Aby sme vám to uľahčili, držíme krok so
súčasnými trendmi, ktoré ulahodia
každému štýlu i peňaženke. Zdieľajme
a chráňme čaro skutočnej krásy!

36071 Dewy Grey

36073 Milky Red

36072 Creamy Sunset

VLASTNÝ ŠTÝL

TESTY

8 ml

TERAZ LEN ZA

3,99 €
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*Spotrebiteľský test

6,90 €

35569
London
Red

35570
Ruby
Rouge

35571
Brick
Red

35572
Very
Ebony

35573
Smokey
Taupe

35574
Rose
Diamond

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE SI
VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO
KATEGÓRIE

25

Vyskúšajte domácu manikúru a pedikúru s profesionálnymi
pomôckami! Starostlivosť o nechty nikdy nebola
jednoduchšia.



• Hydratuje suché, lámavé nechty






• Okamžite pomáha chrániť
nechty proti štiepeniu
a lámaniu

• Posilňuje nechty a dodáva
im pružnosť

NOVINKA

• Obsahuje hexanal, klinicky
testovanú látku na spevnenie
nechtov

• Sérum je posilnené o rastlinné
výťažky bohaté na výživné
a minerálne látky, ktoré podporia
optimálnu obnovu nechtov

CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC

• Pri pravidelnom používaní
zlepšuje kondíciu slabých
a poškodených nechtov*

• Revitalizuje a zlepšuje kondíciu
slabých, lámavých nechtov
• Pomáha obnoviť zdravý
vzhľad nechtov

 Sklenený pilník

Elegantný sklenený pilník so
zahroteným koncom na jednoduché
a perfektné vytvarovanie nechtov.
Je vyrobený z trvácneho akrylu.
Dostanete ho v ochrannom obale.
Materiál: akryl. Rozmery:
13,7 x 1,2 cm.

42288 3,50 €

38337 3,50 €

na nechty Nail It
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 Separátory prstov na nohách

Separátory sú výbornou pomôckou pri
lakovaní nechtov na nohách. Mierne ich od
seba oddelia, čím zabezpečujú jednoduchý
prístup k nechtom z každej strany. Mäkká
trvácna pena je príjemná na dotyk a jej
moderný dizajn vyhovie naozaj každému.
Balenie obsahuje 2 kusy, ktoré môžete
opakovane používať. Materiál: EVA.
Rozmery: 10 x 2,8 x 0,9 cm.

2,49 €

2,49 €





*Klinické testovanie počas 4 týždňov.
Pre čo najlepšie výsledky aplikujte
3-krát týždenne.

POUŽITIE:

AKO POUŽÍVAŤ

Sérum naneste štetcom
na čisté, nenalakované nechty
a nechajte ho vsiaknuť. Pre čo
najlepšie výsledky ho aplikujte
na nechty 2-3 razy do týždňa.

Spevňujúci lak spoľahlivo
ochráni nechty pred
štiepením a lámaním.

 Sérum na nechty The ONE 5v1


 33867 Olej na nechty a nechtovú kožtičku
The ONE 8 ml 6,50 €  37906 Korekčný lak
na nechty The ONE 8 ml 6,50 €  31032
Urýchľovač rastu nechtov The ONE 8 ml

6,50 €

Dodajte suchým, lámavým nechtom výživu so Sérom
na nechty The ONE 5v1. Je obohatené o rastlinné
výťažky a minerálne látky. Sérum s bohatým zložením
revitalizuje nechty a zlepšuje ich kondíciu, obnovuje
ich pevnosť a pružnosť. 8 ml

32580 6,50 €

MAKE-UP

Skoncujte so slabými nechtami

Prvotriedna starostlivosť o nechty
u vás doma

 Spevňujúci lak na nechty The ONE

KAŽDÝ PRODUKT ZA

3,49 €

Transparentný lesklý lak obohatený o hexanal,
klinicky otestovanú zložku na spevnenie nechtov.
Okamžite poskytne nechtom dlhotrvajúcu ochranu.
Pri pravidelnom používaní zlepší po čase kondíciu
nechtov*. Používajte samostatne alebo ako
podkladovú vrstvu. 8 ml

32038 6,50 €
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• Koriguje viditeľnosť
pórov

32284
Porcelain

32285
Natural
Rose

• Odolný proti vode
i potu*

*Spotrebiteľský test

 Krycí krém The ONE
Everlasting Extreme

 A-Z krém Hydra
Matte The ONE

30 ml

30 ml

10,90 €

10,90 €

32283
Vanilla

6,99 €

POUŽITIE

• Vrstviteľné krytie
a množstvo prínosov
pre pleť

*Spotrebiteľský test

Bronzer

1. N
 aneste si váš obľúbený
korektor a krycí krém
a chvíľu počkajte.

Rozjasňovač
Farba na líčka
 Paleta na kontúrovanie
tváre The ONE

13.1 g

33152 14,90 €
28

9,99 €

Tmavý matný
odtieň kontúruje
črty tváre.

UŽITOČNÝ TIP:

Nanášanie: Oblý koniec
špongie použite na
dokonalú aplikáciu
krycieho krému.

Pre dokonalý mejkap
a bezchybnú pleť
špongiu dôkladne
navlhčite a vyžmýkajte
z nej všetku
prebytočnú vlhkosť.
Pri použití navlhko
špongia nevsakuje
mejkap a do pleti ho
zapracuje dohladka.

POUŽITIE

1 Bronzer



6,99 €



2 Rozjasňovač
Svetlý perleťový
odtieň rozjasní
črty tváre.

3

Farba
na líčka

Broskyňový
odtieň dodá
líčkam jemnú
farbu.

MAKE-UP

SPF
SPF

36489
Natural

32286
Natural
Nude

• Matný vzhľad a
jednotný tón pleti*

36488
Ivory

• Patentovaný komplex
SkinRenew:
revitalizuje, obnovuje
a chráni pleť

30

36487
Fair

35307
Honey
Beige

• Extrémne plné
prekrytie*

36490
Beige





32287
Light
Ivory

32288
Natural
Beige

Pomôcky, ktoré pri vašom
skrášľujúcom rituáli nesmú chýbať.

Jednoduchá cesta k bezchybnému mejkapu

Krytie: Špičkou špongie
ľahko prekryjete vyrážky
a ťažko dostupné oblasti
tváre.

 Špongia na nanášanie
krycieho krému

2. Bronzer naneste na
spánky, pod lícne kosti a
pozdĺž sánky. Môžete ho
naniesť aj po okrajoch
nosa, aby vyzeral užší.
3. Rozjasňovač aplikujte
nad lícne kosti, do stredu
čela, na bradu a koreň
nosa, aby ste rozjasnili
tvár.
4. Nakoniec naneste farbu
na líčka a nádherný
vzhľad je hotový.

Kontúry a rozjasnenie:
Použite plochú stranu
na kontúrovanie
a rozjasnenie tváre.

Umytú a vysušenú
špongiu môžete
skladovať v
hygienickej
krabičke –
pripravenú na
každodenné
použitie!

Penová špongia s oblou stranou
na nanášanie krycieho krému, špičkou
na prekrývanie vyrážok a plochou
stranou na kontúrovanie. Môžete
ju použiť namokro alebo nasucho.
Balenie obsahuje návod na použitie.
Materiál: PU pena. Rozmery:
4 x 6.5 cm.

29924 5,90 €

3,49 €
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Rozjasnite svoj pohľad!

NOVINKA

 Štetec na nanášanie
krycieho krému

Materiál: nylon, hliník, bambus.
Dĺžka: 16.5 cm. Priemer: 1.3 cm.



29674 8,90 €

OČNÉ TIENE NA SUCHÉ AJ MOKRÉ NANÁŠANIE




4,49 €

33712 Spiced Peach

 Štetec na kontúrovanie tváre

Materiál: nylon, hliník, bambus.
Dĺžka: 16.8 cm. Priemer 1.3 cm.



29723 8,90 €

4,49 €

42563
Dim Burgundy
Matte

MATNÉ

Materiál z udržateľných
zdrojov je výhodou pre
všetkých. Chceme si plniť
záväzky voči vám aj voči
životnému prostrediu,
a preto sú aj všetky
rúčky našich nových
kozmetických štetcov
vyrobené z bambusu,
obnoviteľnej
a rýchlorastúcej rastliny.

 Vejárovitý štetec na rozjasňovač

TRBLIETAVÉ

VÁŽIME SI PRÍRODU!

MAKE-UP

Precízne tvarované štetce na vytvorenie dokonalého mejkapu

42562
Fudge Brown
Matte

42561
Radiant Bronze
Shimmer

42559
Fizzy Orange
Shimmer

34790
Golden Khaki

42560
Electric Rose
Shimmer

34791
Breezy Blue

34792
Pewter Grey

Materiál: nylon, hliník, bambus.
Dĺžka: 17.1 cm. Priemer 0.9 cm.

29596 6,90 €
 Hranatý štetec
na farbu na líčka

Materiál: nylon, hliník, bambus.
Dĺžka: 17 cm. Priemer: 1.3 cm.

E na oči (eyes)



29594 6,90 €
 Obojstranný štetec
na očné tiene

Materiál: nylon, hliník, bambus, PU
pena. Dĺžka: 17.5 cm. Priemer: 0.9 cm.



3,49 €

 Štetec na tieňovanie očí

Materiál: nylon, hliník, bambus.
Dĺžka: 16.7 cm. Priemer: 0.9 cm.

29598 6,90 €



3,49 €

 Zahnutý štetec na očnú linku

 Pomôcka na čistenie

kozmetických štetcov

29580 4,90 €
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3,49 €



Materiál: nylon, hliník, bambus. Dĺžka:
11.2 cm. Priemer 0.5 cm.

29591 4,90 €

2,49 €

Paletka sa predáva bez očných tieňov.

29595 6,90 €



Materiál: silikón. Rozmery:
7,3 x 5,4 x 3 cm.

42561
Radiant Bronze Shimmer

3,49 €

L na pery (lips).

 Paleta na dekoratívnu
kozmetiku The ONE

 Očné tiene na suché
aj mokré nanášanie
The ONE

Materiál: železo, sklo, ABS.
15,1 x 5,5 cm.

2.28 g

33689 12,90 €

5,50 €

7,99 €

2,99 €
CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU
ORIFLAME
A DOZVIETE
SA VIAC

VĎAKA
MAGNETU ICH
DO PALETY ĽAHKO
UMIESTNITE

34790 Golden Khaki

F na tvár (face),

42558
Sorbet Pink
Matte

34791 Breezy Blue

3,49 €

34792 Pewter Grey



Každý štetec má
svoje číslo a kód.

MRAMOROVÝ VIACFAREBNÝ POVRCH


33711
Heavenly
Pink

33712
Spiced
Peach

33713
Burnt
Terracotta

 Mramorová farba na
líčka The ONE

5g

7,50 €

4,99 €
31

1

 Pinzeta Precision

Materiál: ušľachtilá oceľ.
Dĺžka: 9 cm.



42292 4,90 €

3,49 €

• Efekt umelých mihalníc

• Maxi očná linka v pere
s veľkou špičkou

• Jednoduché a viditeľné
predĺženie rias**

• Dlhotrvajúca očná linka
s polymérovou technológiou
v sýtom, uhľovočiernom
odtieni Carbon Black.



• Rýchly spôsob predĺženia
mihalníc za pár sekúnd**

Vytvarovanie obočia: Najprv
obočie pretrhajte a odstráňte chĺpky
mimo prirodzenej línie obočia.

** S
 potrebiteľských testov
sa zúčastnilo 103 žien.




ODVÁŽNY VZHĽAD

PREDĹŽTE SI MIHALNICE
PRIRODZENÝM SPÔSOBOM

Zvýraznenie: Vybranú šablónu
priložte k obočiu, aby ste presne
ohraničili plochu, ktorú chcete
zvýrazniť. Použite ceruzku na obočie
a dodajte mu krásnu farbu a tvar!

33698 Brown


EFEKT „WING"

Naneste predlžujúcu špirálu
The ONE Instant Extensions
od korienkov až po končeky
rias a užívajte si svoj očarujúci
zvodný pohľad!

33697 Blonde

Duálne strúhadlo udrží
vaše ceruzky na oči a pery
v špičkovej forme.
 Strúhadlo Dual

32



!
 Šablóny na obočie

Materiál: polystyrén (GPPS),
PP, ušľachtilá oceľ. Rozmery:
3,5 x 2,8 x 2,5 cm.

Šablóna: 9,2 x 2,5 cm. Materiál: EVA.
Paletka: 11 x 5,4 cm. Materiál: EVA.

27730 3,50 €

38281 4,50 €

2,49 €

DRAMATICKÝ POHĽAD
32035 Black

2

MAKE-UP

Pre ešte krajší, hlbší a výraznejší pohľad.

Zvýraznite si obočie a zmeňte svoj vzhľad.

2,99 €

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!

1.8 g

 Predlžujúca špirála
The ONE Instant Extensions

8 ml

 Maxi očná linka
v pere The ONE

7,90 €

8,90 €

32161 7,90 €

 Obojstranná ceruzka
na obočie The ONE

4,99 €

5,49 €

2.5 g

!

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!

4,99 €
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Predĺžte trvácnosť rúžu
Podkladovú bázu nanášajte na
celé pery. Vytvorí hladký
podklad a predĺži trvácnosť
rúžu.

38765
Creamy Rose
38766
Creamy Beige

 Podkladová báza
na pery The ONE

38767
Creamy Berry



Vyberte si ten pravý rúž pre seba:
lesklý alebo matný?
Vyberte si zo širokej ponuky odtieňov lesklých a žiarivých leskov
na pery, alebo siahnite po zamatovo matných rúžoch
s dlhotrvajúcim efektom.

38459
Mellow Nude

2.8 g

Bezchybné kontúry pier
Najskôr začnite kontúrovať
stred vrchnej pery. Krátkymi
ťahmi dokreslite kontúry
dodržiavajúc prirodzený
tvar pier.
 Ceruzka na pery The ONE

Colour Stylist Ultimate

41147
Graceful Nude

41148
Caramel Mode

38772
Crystal Coral
41149
Mellow Mauve

41150
Rose Tenderness
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6,50 €

3,99 €

38773
Crystal Pink



41151
Absolute Pink

38462
Plush Mauve
38463
Orange Suede
38464
Red Velour
38465
Soft Cherry
38466
Velvet Plum

38774
Crystal Plum
41152
Sunset Orange

 Lesk na pery The ONE

41153
Red Carpet

41154
Smooth Burgundy

41155
Plum Opulence

41156
Audacious Brown

0.28 g
Make-up modelky: Podkladová báza na pery The ONE
33893, Ceruzka na pery The ONE Colour Stylist
Ultimate 41147 Graceful Nude, Lesk na pery The ONE
38765 Creamy Rose.

38771
Crystal Nude



Tekutá konzistencia
nadobúda matný
vzhľad



38461
Pink Satin

38459 Mellow Nude

38770
Sparkling Cherry

41147 Graceful Nude

Dokonalé
pery v 3
jednoduchých
krokoch!

2

38769
Sparkling Fuchsia

38765 Creamy Rose

4,49 €

38460
Silky Rose

Odtiene
s jemným leskom

38768
Sparkling Blush

Odtiene
s vysokým leskom

33893 6,90 €

MAKE-UP

3

Ak chcete, aby vaše pery
vyzerali nádherne počas
celého dňa, nanášajte rúž
v tenkých ľahkých vrstvách,
až kým nie ste úplne
spokojná s ich vzhľadom.
Odtiene s krémovým,
transparentným
konečným vzhľadom

1

UŽITOČNÝ TIP:

 Tekutý rúž na pery The ONE
Lip Sensation Matte Velvet

Trvácny lesk na pery v troch variantoch –
transparentný, jemne lesklý a vysoko lesklý.
Nelepivé vyživujúce zloženie poskytne perám
potrebnú starostlivosť a precízny aplikátor sa
postará o bezproblémové nanášanie. 5 ml

Tekutý rúž s dlhotrvajúcim hodvábnym
zložením, ktoré vytvára na perách dokonalé
matné krytie a zahnutým aplikátorom v tvare
šípky na jednoduché nanášanie. 5 ml

8,90 €

10,50 €

5,49 €

6,99 €
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Stavte na žiarivé farby
36087
Black & White

• Textúra, ktorá sa ľahko
rozotiera a umožňuje
vytvoriť intenzitu, akú
potrebujete



• Výborné krytie
a príjemné nosenie

• Dlhotrvajúce
a pohodlné nosenie

38920
Shimmery
White

Sýty,
uhľovočierny
odtieň

38921
Dazzle
Beige

MAKE-UP

• 2 perfektne zladené
odtiene v 1 obojstrannej
ceruzke

NOVINKA

38922
Sparkle
Pink



38923
Metallic
Taupe
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Make-up modelky: Kajalová očná linka
OnColour Mega Black 39371 Black.
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36088
Mocha & Rose Gold

36089
Blue & Sapphire
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 Obojstranná
ceruzka na oči
OnColour

1.5 g
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4,90 €

KAŽDÝ PRODUKT ZA

2,99 €

 Mono očné tiene
OnColour

2g

4,90 €

38928
Velvet Black

• Intenzívne čierne pigmenty
očiam okamžite dodajú
neuveriteľnú farbu.
• Zloženie je obohatené
o vitamín E.

k

38927
Mocha
Brown

• Viacúčelová kajalová očná
linka je vhodná na vytváranie
odvážnych liniek, dymového
líčenia alebo jemných očných
tieňov.

l ac

TRBLIETAVÉ

PERLEŤOVÉ


B
71
39 3

ark

38925
Silver
Grey

38926
Sapphire
Blue

36090
Green & Turquoise

36091
Purple & Lilac

CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC

38924
Opulent
Plum

 Kajalová očná linka
OnColour Mega Black

Krémová viacúčelová kajalová očná linka
s intenzívnymi čiernymi pigmentmi vytvára
odvážne výrazné linky. Perfektná na
vytváranie dymového líčenia aj jemných
očných tieňov. Je obohatená o vitamín E.
2.6 g

5,50 €

2,99 €
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4,90 €

38749
Wine Burgundy
38750
Deep Red
38751
Cranberry Red

38948
Soft
Peach

39800
Nude
Beige

39801
Blush
Rose

39803
Vibe
Pink

39804
Shock
Fuchsia

39805
Beauty
Plum

39806
Brick
Red

39807
The
Red

38753
Coral Red
38755
Apricot Coral





• Sýta zmes
pigmentov
pre bohaté
farebné
krytie
• Komplex
CreamComfort
a jemná textúra
zaručuje hladké
nanášanie
a pohodlné
nosenie

MAKE-UP

38745
Cinnamon Beige

• S obsahom
výživných
prírodných
olejov.
• Jemné odtiene
farieb a výrazný
lesk.

38762 Popping Red

4g

Urobte dojem
nádhernými farbami

38743
Peach Nude

38746
Rose Chocolate



 Matný rúž na
pery OnColour

Make-up modelky: Korektor OnColour 39913 Light
Ivory, Kompaktný púder OnColour 38801 Medium
Beige, Farebný balzam na pery OnColour 38763
Fuchsia Pink.

38742
Blush Nude

38742 Blush Nude

Jednoduché
maskovanie
nedokonalostí

CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU
ORIFLAME
A DOZVIETE
SA VIAC

• Sladká ovocná
vôňa.

38756
Rosy Pink

Splýva s pleťou
a prekrýva vyrážky
a nejednotné
zafarbenie

39913
Light
Ivory



Obsahuje sľudu, ktorá
pomáha regulovať
a absorbovať nadmerný
maz, mastnotu a pot.

38800
Light
Porcelain
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Po r c e l a i n

 Kompaktný púder
OnColour

4.5 g

6 g.

4,90 €

7,50 €

2,99 €

 Lak na nechty

OnColour

4,49 €

38801
Medium
Beige

38758
Bright Pink
38759
Punch Pink

5 ml

4,90 €

39914
Natural
Beige

 Korektor OnColour

38757
Cold Blush



39913 Light Ivory



38760
Warm Rouge

38974
Ice Cream
Beige

38976
Tasty
Nude

38977
Latte
Taupe

38978
Candy
Lavender

38980
Minty
Green

38981
Cloud
Blue

38982
Peach
Pink

38983
Soft
Pink

38984
Magenta
Pink

38986
Cherry
Burgund

38987
Spicy
Red

38989
Juicy
Peach

38991
Vivid
Raspberry

38992
Deep
Plum

38993
Intense
Berry

38995
Glitter
Amethyst

38996
Silver
Black

38997
Shimmery
Mulberry

38988
Lush
Coral

38998
Dazzle
Gold

38761
Bright Fuchsia
38776
Rose Taupe
38775
Clover Lilac
38777
Grape Purple
38778
Vintage Mauve
38779
Purple Berry

38762
Popping Red

38763
Fuchsia Pink

 Rúž na pery
OnColour

 Farebný balzam
na pery OnColour

4,90 €

4,90 €

4g

2,99 €

38764
Blush Pink

4g

2,99 €
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38846
Vibrant Ginger
- Intense Eyes

38847
Snow Blue
- Frozen Eyes

38848
Golden Brown
- Noble Eyes

Ľahká podkladová
báza zväčší
objem mihalníc.

38849
Purple Cream
- Smokey Eyes

Predlžuje
aj najkratšie
mihalnice.

 Dvojice očných tieňov GG

Nechajte sa inšpirovať krémovo-saténovými očnými tieňmi. S intenzívnou
pigmentovou zmesou dosiahnete sýtejšie farby a hladkú krémovú textúru.
Hodvábne jemné zloženie zanechá vaše viečka farebne vyvážené a hladké.
Dostanete ich v elegantnom ebenovo čiernom puzdre so zrkadielkom. 2.4 g

12,90 €

8,99 €


30772 Black

!

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!

 Tekutá očná linka Giordani Gold Calligraphy

Zošikmená špička tekutej očnej linky pre presné nanesenie linky. Čierne pigmenty
Nero dodávajú tekutej očnej linke potrebnú intenzitu. Komplex LashVital
posilňuje a vyživuje mihalnice. 0.8 ml

9,90 €

40

6,99 €

Make-up modelky: Dvojice očných tieňov GG 38849 Purple Cream - Smokey Eyes, Tekutá očná linka
Giordani Gold Calligraphy 30772 Black, Viacúčelová špirála Giordani Gold Iconic 32576 Black.

38848
Golden Brown - Noble Eyes







Predĺži, vytočí,
nadvihne
a oddelí
mihalnice



 Klieštiky na mihalnice
Giordani Gold

Materiál: železo, guma,
imitácia zlatého pokovovania,
nástrek. 10 x 6,2 cm.

37449 5,90 €

3,99 €

2
 Zhusťujúca podkladová báza na
mihalnice Giordani Gold Iconic

Neodolateľný
pohľad
Spestrite svoj tradičný mejkap novými
farbami na dosiahnutie neodolateľného
šarmantného pohľadu.

*Spotrebiteľských testov sa zúčastnilo 113 žien

38845
Delicate Pink
- Rose Eyes

1

MAKE-UP

Vytvára bohatý
objem – 83 %
súhlasí *

8 ml

33656 8,90 €

4,99 €

3

!

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!

 Viacúčelová špirála
Giordani Gold Iconic

8 ml

32576 12,90 €

7,99 €

41

36799
Ecru Cream

• Nevysychá – 95 % súhlasí *


36801
Rose Angel
36803
Magenta Passion

36804 Coral Vibrance
36802 Taupe Grace

36799 Ecru Cream
36805 Timeless Red

36801 Rose Angel

6,99 €

36800 Ginger Caress

se

11,99 €

Zloženie je obohatené o hydratačné
ingrediencie, výťažok z nezábudiek,
taliansky jablkový olej a arganový olej,
vďaka ktorým sa príjemne nosí na perách.

*Spotrebiteľský test

Ro

38956 9,99 €

36804
Coral Vibrance

le

19,90 €

36805
Timeless Red

bt

Materiál: hliník, nylon.
Rozmery: 6,5 x 2,7 cm.

7,99 €

36806
Coffee Caramel

Su

25 g

11,90 €

36807
Sepia Flame

7
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 Kabuki štetec
Giordani Gold

Vychutnajte si na
perách nadčasový
matný nádych

36808
Spicy Plum

54



Make-up modelky: Rúž na pery Giordani Gold Iconic Matte 36805 Timeless Red.

34

 Rozjasňujúci
guľôčkový púder
Giordani Gold

Prepychovo hebké matné rúže
prinášajú okrem krásneho vzhľadu
pocit hydratácie aj počas nosenia.
Sú obohatené o výťažky z nezábudiek
a vyživujúcu zmes talianskeho jablkového
a arganovho oleja. Precízne zloženie
vytvára nadčasový matný vzhľad pier
a dlhotrvajúci pôžitok. S ochranným
faktorom SPF 15. 3.8 g

36802
Taupe Grace



 Rúž na pery Giordani
Gold Iconic Matte

36803 Magenta Passion

• Jemné zloženie,
hladké
nanášanie.

MAKE-UP

• Pery získajú mladistvý vzhľad – 92 % súhlasí *

36800
Ginger Caress

• Vrstviteľná farba.

• Pery sú hydratované okamžite pri nanášaní aj
počas nosenia *

36806 Coffee Caramel

Vyčarujte si perleťový nádych
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55+

NA VEĽMI ZRELÚ PLEŤ

HLAVNÁ INGREDIENCIA

GENISTEIN SOY
A KOMPLEX
AMINO+
Vysokoúčinná
10-násobne prečistená
vyživujúca zložka
získaná zo sóje, ktorá
pôsobí na úrovni buniek.
Táto zložka bola
vybraná na základe
výsledkov takmer
10-ročného výskumu.
Pôsobí do hĺbky
a preukázateľne rieši
problémy zrelej pleti.

Rieši všetkých
6 problémov
veľmi zrelej pleti*:
• Strata hebkosti pleti
• Hlboké vrásky
• Mdlá pleť
• Nejednotný tón pleti
• Ochabnutá pleť
• Ochabnuté kontúry tváre

TERAZ LEN ZA

12,99 €
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 Nočný krém Time Reversing

Intense SkinGenistII™

50 ml

24188 22,90 €

*Testované na 108 ženách nad 55 rokov po viac ako 6 týždňoch používania denného a nočného krému.





Chceme, aby všetci mohli mať zdravú
a žiarivú pleť. Preto intenzívne pracujeme
na výskumoch, aby sme vám priniesli
to najlepšie z prírody podporené
inovatívnymi vedeckými poznatkami.
Výsledkom snaženia sú produkty, ktoré
vám umožnia mať nádhernú pleť ako nikdy
predtým. Bezpečná a účinná pleťová
starostlivosť na každý typ a potrebu pleti.

ZODPOVEDNÉ
INGREDIENCIE

BEZPEČNÉ
RECEPTÚRY

PRÍRODNÉ
NATURAL
VÝŤAŽKY
EXTRACTS

(geneticky modifikovaných
organizmov)

PRÍRODNÉ
NATURAL
PÍLINGY
EXFOLIANTS

PRÍSNEEUROPEAN
EURÓPSKE
STRICT
NORMY
STANDARDS

EKO-ETICKÉ
ECO-ETHICAL
PREVEROVANIE
SCREENING

PRÍSNE
RIGOROUS
BEZPEČNOSTNÉ
SAFETY
TESTING

BEZNON-GMO
OBSAHU GMO

TESTY

 Omladzujúce pleťové sérum
Time Reversing Intense
SkinGenistII™

30 ml

30836 30,90 €


 Denný krém so SPF 15
Time Reversing Intense
SkinGenistII™

50 ml

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A POZRITE SI VŠETKY PRODUKTY
Z TEJTO KATEGÓRIE

Pleťová kozmetika

KRÁSNA PLEŤ

24185 22,90 €
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ZDOKONALENÝ OČNÝ KRÉM
NA SPEVNENIE OČNÝCH KONTÚR

• MASÁŽ

 Obojstranné zrkadlo





POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!

Obojstranné zrkadlo:
normálne zobrazenie
a 3-násobné zväčšenie

• PÍLING

Materiál: PS, sklo. Priemer:
15,5 cm. Rozmery: 22 x 8 cm.

HLAVNÁ INGREDIENCIA

VÝŤAŽOK Z ČIERNEHO KOSATCA

29043 8,90 €



5,99 €

 Vyhladzujúci pleťový
balzam Royal Velvet

75 %

30 ml

42753 16,90 €

SÚHLASÍ*

9,99 €

Pleť okolo očí
je spevnená




 Prístroj na čistenie pleti

SkinPro Sonic 3v1

Prístroj: 15.8 x 5.8 x 5.8 cm. Materiál: ABS.
Nástavec na čistenie pleti: priemer: 4.77 cm.
Materiál: PP a nylonové štetinky. Nástavec na
píling pleti: priemer: 5 cm. Materiál: PP a silikón.
Nástavec na masáž pleti: 6.1 x 5 cm. Materiál: PP
a ušľachtilá oceľ.

!

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!













29915 47,90 €

34,99 €

 35546 Pleťový toner Royal Velvet 200 ml

 Vymeniteľné
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nástavce s kefkou
SkinPro Sonic

 Konjaková špongia

 Dóza na vatové

tampóny

 Odličovacie

bavlnené tampóny

Priemer: 4.77 cm.
Materiál: ABS, nylon,
POM, PET.

Materiál: rastlinné vlákno
(koreň rastliny konjac),
bavlna. Priemer: 6 cm.

Materiál: PS. Rozmery:
8,7 x 7,65 cm.

Materiál: 100 % bavlna.
40 tampónov.

30878 11,50 €

29038 4,90 €

9522 5,90 €

17964 2,90 €

8,99 €

3,49 €

3,99 €

1,99 €

11,90 €  35545 Čistiace mlieko Royal Velvet
200 ml 11,90 €  24547 Spevňujúce pleťové
kapsuly Royal Velvet 28 kapsúl vystačí na 4 týždne.

20,90 €  22424 Spevňujúci denný krém Royal
Velvet so SPF15 50 ml 16,90 €  22814 Spevňujúci
nočný krém Royal Velvet 50 ml 16,90 €

*Účinnosť podľa zákazníckeho hodnotenia 94 žien

* Spotrebiteľské testy
pri používaní všetkých
troch nástavcov
v kombinácii s penivým
čistiacim prípravkom
a hydratačným krémom

NA VŠETKY
TYPY PLETI

!



• ČISTENIE

40+
PLEŤOVÁ KOZMETIKA

PERFEKTNÝ POMOCNÍK
PRI SKRÁŠĽOVANÍ

PLEŤ VYZERÁ
MLADŠIE UŽ PO
PRVOM POUŽITÍ*

Po ôsmich rokoch výskumu sa našim vedcom
podarilo odhaliť ďalšie vlastnosti kvetov kosatca,
ktoré prekračujú doposiaľ známe účinky proti
starnutiu.Tak vznikol exkluzívny komplex BLACK
IRIS INFUSION, ktorý je kombináciou vzácneho
výťažku čierneho kosatca a minerálov. Spevňuje
štruktúru pleti, spomaľuje prejavy jej starnutia
a zachováva jej prirodzený, mladistvý vzhľad.

POUŽITIE:

1. N
 aneste malé množstvo krému
na vonkajšiu časť očí.
2. Jemne rozotrite vklepávaním
smerom od vonkajšieho kútika
oka ku vnútornému.
3. Pre kompletnú starostlivosť
používajte každý deň po
vyčistení pleti, aby ste mali
jasnú a pevnú pokožku
okolia očí.
 Spevňujúci krém na očné
kontúry Royal Velvet

Zdokonalený očný krém Royal Velvet
posilňuje a spevňuje očné okolie,
redukuje viditeľnosť tmavých kruhov
a vačkov pod očami. 15 ml

22815 10,90 €

5,99 €
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APLIKÁCIA ORIFLAME
JE DOSTUPNÁ
PRE KAŽDÉHO!

EXKLUZÍVNA ONLINE
PONUKA

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ORIFLAME
JE JEDNODUCHÉ:

Získajte aplikáciu
Oriflame z:

Pridajte sa do komunity
krásy Oriflame!
Vyhľadajte ikonku
skenovania v katalógu.

Mobilný telefón držte
nad stranou a celú ju
zoskenujte až po všetky
štyri rohy.

Vyskúšajte naše produkty
a podeľte sa o svoj
názor online!

Prezradíme vám tajomstvo...
Čaká na vás jeden veľmi špeciálny produkt…
Máte poslednú šancu ho získať!

CHCETE VEDIEŤ VIAC?
OSKENUJTE STRANU A POZRITE
SI ŠPECIÁLNU ONLINE PONUKU!

https://www.instagram.com/
oriflameslovensko/

https://www.facebook.com/
oriflameslovensko/
Keď skener
identifikuje stranu,
môžete si vychutnať
exkluzívny obsah!

48

www.oriflame.sk
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PROFESIONÁLNE RIEŠENIE
AKNÉ U DOSPELÝCH
AKO MÔŽETE BOJOVAŤ
PROTI VYRÁŽKAM:
NovAge ponúka 3 produkty na efektívne čistenie pleti,
ktoré spolupracujú na čistení pórov, vyvážení tvorby kožného
mazu a prevencii formovania vyrážok. A výsledok? Užšie
póry a čistá, žiarivá pleť!

1
 matňujúci
Z
koncentrát
NovAge

Zmatňujúci koncentrát
NovAge reguluje tvorbu
kožného mazu a minimalizuje
póry, čím znižuje riziko ich
opätovného upchatia.

15 ml

Korekčný gél
na vyrážky
s 24-hodinovým
účinkom
NovAge

2

15 ml

3
 rotizápalová
P
emulzia na akné
NovAge

30 ml

Ak sa objaví nová vyrážka,
použite Korekčný gél na
vyrážky s 24-hodinovým
účinkom NovAge, ktorý
cielene pôsobí proti vyrážkam
a zabraňuje ich zhoršovaniu.

Na viditeľné jazvičky po
akné použite Protizápalovú
emulziu NovAge, ktorá
pomáha upokojovať pokožku
a zabraňuje vzniku nových
vyrážok.

Zmatňujúci koncentrát NovAge a pokrokovú Protizápalovú emulziu na akné NovAge nájdete na nasledujúcej strane za veľmi
atraktívne ceny.

50

Kyselina salicylová
je beta hydroxylová
kyselina získavaná
z vŕbovej kôry. Má
vynikajúcu schopnosť
regulovať kožný
maz, preto sa často
vyskytuje v prípravkoch
na mastnú pleť. Má
výnimočnú schopnosť
prenikať do pórov
a čistiť ich zvnútra, vďaka
čomu minimalizuje ich
upchatie a zabraňuje
vzniku vyrážok.

NOVINKA



• REDUKUJE VEĽKOSŤ
VYRÁŽOK A ZAČERVENANIE
počas jedného dňa*

PLEŤOVÁ KOZMETIKA

HLAVNÁ
INGREDIENCIA

• REDUKUJE VZHĽAD
A VEĽKOSŤ VYRÁŽOK
o 40 % počas 24 hodín ∆4
• ZABRAŇUJE ZHORŠENIU
STAVU VYRÁŽOK
počas 24 hodín*∆4
*Spotrebiteľský test
∆4

Klinicky testované.

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME A
DOZVIETE SA VIAC

POUŽITIE

Malé množstvo gélu
naneste priamo na
zapálené miesto (alebo
v jeho okolí), ihneď,
ako pocítite, že sa tvorí
vyrážka. Používajte
denne ako súčasť dennej
rutiny NovAge, až kým sa
pleť kompletne nevyčistí.

 Korekčný gél na vyrážky
s 24-hodinovým účinkom NovAge

Pokrokové zloženie s antibakteriálnym účinkom proti
vyrážkam – klinické testy potvrdili, že redukuje veľkosť
vyrážky už do 24 hodín. Aktívne redukuje začervenanie
a pomáha predchádzať zhoršovaniu akné. Pomáha
dosiahnuť čistú a bezchybnú pleť. 15 ml

45253 14,90 €

9,99 €
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ČISTÁ, ZDRAVO VYZERAJÚCA PLEŤ
BEZ OHĽADU NA VEK
POSILNENÝ
ÚČINOK
Získajte ešte lepšie
výsledky používaním
oboch produktov
spolu!

• Okamžitý zmatňujúci efekt
•V
 yhladzuje a zdokonaľuje
pleť
• Zlepšuje tón pleti
•M
 á osviežujúci účinok

JEMNÉ A MLADISTVO
VYZERAJÚCE RUKY


• Pôsobí proti vyrážkam,
nedokonalostiam pleti,
škvrnám, zväčšeným pórom
a začervenaniu pleti



• Nemastné zloženie
• Klinicky dokázané
nekomedogénne zloženie
– neupcháva póry

Okamžite odstráni
make-up a dodá
mihalniciam výživu

• Pomáha zjednocovať
tón pokožky rúk
• Posilňuje tiež kožtičku
okolo nechtov a pomáha
predchádzať lámaniu
nechtov

PLEŤOVÁ KOZMETIKA

NOVINKA

• Znižuje viditeľné príznaky
starnutia pokožky rúk

 Upokojujúci
odličovač očí
NovAge

150 ml
AKO POUŽÍVAŤ

 Zmatňujúci

koncentrát NovAge

15 ml

34508 16,90 €

11,99 €
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7,99 €

Každé ráno a večer
naneste na vyčistenú
pleť po aplikovaní séra
NovAge. Na končeky
prstov naneste toľko
produktu, koľko vydá
dávkovač po 1-2
stlačeniach. Jemne
vmasírujte a nechajte
vstrebať.

AKO POUŽÍVAŤ

Krém naneste na čisté
ruky. Jemne vmasírujte
do pokožky rúk,
nechtovej kožtičky
aj nechtov. Používajte
ráno a večer alebo
kedykoľvek počas
dňa podľa potreby.
Neoplachujte.




 Protizápalová emulzia

na akné NovAge
30 ml

45252 21,90 €

14,99 €

*2 Normálna, suchá, mastná alebo kombinovaná pleť.

Vyčistite si pleť svojím
zvyčajným čistiacim gélom
a nechajte vyschnúť.
Naneste 2-4 kvapky
produktu na končeky
prstov a jemne vmasírujte
do pleti. Vyhnite sa okoliu
očí. Nechajte vstrebať
a potom pokračujte
v zvyčajnej dennej rutine.
Používajte ráno a večer,
alebo podľa potreby
opakujte aj počas dňa.

32664 10,90 €

AKO POUŽÍVAŤ

Jemne čistí všetky
typy pleti.*2
NÁŠ TIP:

 Čistiaci gél

NovAge Supreme

150 ml

33984 17,90 €

12,99 €

Krém môžete použiť aj ako
masku na ruky. Naneste
večer a nechajte pôsobiť
cez noc, aby boli vaše
ruky ráno hebké
a pružné.

 Omladzujúci krém
na ruky so SPF 25
NovAge

50 ml

35073 9,90 €

6,99 €
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1

PRÍPRAVA PLETI NA ABSORPCIU
ĎALŠÍCH PRODUKTOV

OKAMŽITÁ REDUKCIA VRÁSOK
AŽ O 49 %∆1
∆1

Odporúčame pre
ženy vo veku

 linické testy meraním objemu vrások pri používaní sady
K
pleťovej kozmetiky na redukciu vrások NovAge Ecollagen.

Tvár si navlhčite vlažnou vodou. Do
ruky si naneste také množstvo gélu, aké
dávkovač vydá po jednom stlačení
a vmasírujte do pleti. Vyhnite sa očným
partiám. Zmyte teplou vodou a tvár
vysušte jemným uterákom.

Pleť je na pocit
plnšia už od
prvého použitia*

OČNÉ PARTIE
Pumpičkou vytlačte na prst malé
množstvo krému. Jemne vklepkajte
do pleti pod očami, kým sa nevstrebe.
Vyhnite sa priamemu kontaktu
s očami.

Klinický test

3

POSILNENIE ÚČINKU



∆

3. KROK:

Patentovaný komplex Tri-Peptide +
kyselina hyaluronová s nízkou
molekulárnou hmotnosťou +
výťažok z rastlinných kmeňových
buniek plesnivca – silné trio v boji
proti vráskam.

Posilňuje ochrannú
bariéru pleti o 28 %∆

2. KROK:

2

30+

PLEŤOVÁ KOZMETIKA

KAŽDODENNÁ STAROSTLIVOSŤ
O PLEŤ NOVAGE
1. KROK: ČISTENIE -

Na končeky prstov naneste také
množstvo produktu, aké dávkovač
vydá po jednom stlačení a jemne
vklepkajte do pleti, až kým sa
kompletne nevstrebe. Vyhnite sa
očným partiám.
 Sada NovAge Ecollagen
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Redukuje jemné
linky a vrásky
okolo očí*

HYDRATÁCIA, VYPNUTIE
A OCHRANA

Malé množstvo krému naneste
na 5 častí tváre – na čelo, na každé
líce, na nos a bradu. Jemne vklepkajte
alebo vmasírujte do pleti s výnimkou
očných partií, až kým sa kompletne
nevstrebe.

*Spotrebiteľský test.

4

4. KROK:

Pleť je na pocit
hydratovanejšia,
hebkejšia, pružnejšia
a jej tón je jednotnejší*

Celodenná
hydratácia∆

Kompletná sada produktov na vyhladenie pleti
okamžite koriguje vrásky a pomáha spomaliť
proces starnutia pleti. Je posilnená o komplex
Tri-Peptide, kyselinu hyaluronovú a výťažok
z rastlinných kmeňových buniek. Klinicky,
spotrebiteľsky a dermatologicky testovaná.
Obsahuje 5 produktov v štandardnom balení –
čistiaci gél, očný krém, sérum, denný a nočný
krém.

31786 124,50 €

74,99 €
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Odporúčame

Odporúčame pre ženy vo veku

Odporúčame pre ženy vo veku

20+

PRE VŠETKY
VEKOVÉ SKUPINY

40+

50+

REDUKUJE PIGMENTOVÉ
∆1
ŠKVRNY AŽ O 50 %

O 70 % PRUŽNEJŠIA
PLEŤ ZA 12 TÝŽDŇOV ∆2

94 % ŽIEN SO ZRELOU PLEŤOU
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31775 126,50 €

69,99 €

74,99 €

31773 133,50 €

79,99 €

31774 134,50 €

79,99 €

Spotrebiteľský test pri používaní sady pleťovej kozmetiky NovAge Time Restore

31772 110,50 €

Sada účinných pokrokových produktov určená na obnovu pružnosti
a spevnenie pleti. Tvorí ju čistiaci gél, očný krém, sérum, denný
a nočný krém. Obsahuje 5 produktov v štandardnom balení.

 Sada NovAge Time Restore

Pokroková sada pleťovej kozmetiky navracia zrelej pleti pružnosť,
spevňuje ju, zvýrazňuje kontúry tváre a zmierňuje vzhľad hlbokých
vrások a pigmentových škvŕn. Je posilnená o sójový genisteín
a výťažok z rastlinných kmeňových buniek skorocelu. Obsahuje
5 produktov v štandardnom balení.

*

Sada účinnej modernej pleťovej kozmetiky intenzívne hydratuje,
čistí a zdokonaľuje pleť. Produkty sú posilnené o výťažok
z hodvábneho stromu a výťažok rastlinných kmeňových
buniek z acai. Obsahuje 5 produktov v štandardnom balení.

 Sada NovAge Ultimate Lift

Klinické testovanie na 34 ženách počas 12 týždňov

 Sada NovAge Bright Sublime

Pokroková sada pleťovej kozmetiky zosvetľuje a zjednocuje tón
pleti, redukuje pigmentové škvrny a vyhladzuje vrásky. Zanecháva
jasnú a žiarivú pleť. Je posilnená o technológiu Multi-Bright. Tvorí
ju čistiaci gél, očný krém, sérum, denný a nočný krém. Obsahuje
5 produktov v štandardnom balení.







 Sada NovAge True Perfection

POTVRDILO, ŽE ICH PLEŤ JE
PRUŽNEJŠIA A VYŽIVENEJŠIA*

∆2

∆1
Klinicky potvrdené výsledky pri dodržiavaní pravidelnej starostlivosti o pleť NovAge so sadou
NovAge True Perfection - porovnanie pri používaní len čistiaceho gélu a denného krému.



Klinické testy s použitím denného krému a séra

- POTVRDENÉ
KLINICKÝMI TESTAMI

∆1

11X ŽIARIVEJŠIA PLEŤ ∆1

PLEŤOVÁ KOZMETIKA

Odporúčame pre ženy vo veku
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50 ml

 enný krém na
D
vyhladenie vrások so
SPF 30 NovAge
Ecollagen

31980 23,90 €

50 ml

 evitalizačné sérum
R
NovAge True
Perfection

 érum na vyhladenie
S
vrások NovAge
Ecollagen

 iftingový nočný krém
L
NovAge Ultimate Lift

50 ml

31541 29,90 €

33981 27,90 €

30 ml

30 ml

31979 26,90 €

33980 29,90 €

 ozjasňujúci očný krém
R
NovAge True
Perfection

 čný krém na
O
vyhladenie vrások
NovAge Ecollagen

15 ml

15 ml

31981 13,90 €

33979 16,90 €

 enný hydratačný
D
krém NovAge True
Perfection

 enný krém NovAge
D
Day Shield SPF50 UVA/
PA++++

 iftingové sérum
L
NovAge Ultimate Lift

32630 32,90 €

 iftingový očný krém
L
NovAge Ultimate Lift

 bnovujúci nočný
O
krém NovAge Time
Restore

31542 18,90 €

50 ml

 osvetľujúci očný
Z
krém NovAge Bright
Sublime

 istiaci pleťový olej
Č
NovAge

15 ml

31978 23,90 €

34143 22,90 €

32804 17,90 €

35077 6,90 €

 ormujúce sérum na krk
F
a dekolt NovAge

75 ml

35076 22,90 €

35078 6,90 €
 yhladzujúca pleťová
V
maska NovAge

25 ml

15 ml

33973 6,90 €
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38828 15,90 €

50 ml

33982 27,90 €

19,99 €

32658 27,90 €

30 ml

50 ml

33975 22,90 €

32803 27,90 €

 Zosvetľujúce
sérum NovAge
Bright Sublime

33987 12,90 €

30 ml

 evitalizačná nočná
R
pleťová maska
NovAge

32805 30,90 €

21,99 €

kapsuly NovAge Nutri6

 bnovujúci pleťový
O

píling NovAge

30 kapsúl.

100 ml

32631 36,90 €

33988 10,90 €



SPF
15

Malé množstvo krému
naneste na 5 častí tváre
– na čelo, na každé
líce, na nos a bradu.
Končekmi prstov jemne
vklepkajte alebo
vmasírujte do pleti
s výnimkou očných
partií, až kým sa
kompletne nevstrebe.



50 ml

33490 24,90 €
 yživujúce pleťové
V

Pokožku zanechá na pocit sviežo
hydratovanú, hladkú, hebkú
a chránenú pred fotochemickým
poškodením.

AKO POUŽÍVAŤ

33434 24,90 €
 osvetľujúci denný
Z
krém so SPF 20 Novage
Bright Sublime

40+



 ydratačná esencia
H
NovAge

 ada na obnovu pleti
S
NovAge

35074 6,90 €
 extilná pleťová
T
maska NovAge

 Nočný krém
na vyhladenie vrások
NovAge Ecollagen

8 x 5 ml.
 rém proti
K
začervenaniu pleti
NovAge

Obsahuje patentovaný
komplex AspartoLift,
výťažok rastlinných
kmeňových buniek a filtre
proti UVA a UVB žiareniu.

Odporúčame
pre ženy vo veku

150 ml

150 ml

 yplňujúca pleťová
V
maska NovAge

25 ml

32628 29,90 €

 osvetľujúci nočný
Z
krém Novage Bright
Sublime

50 ml



 bnovujúce sérum
O
NovAge Time Restore

31543 32,90 €

30 ml

25 ml

32627 29,90 €

30 ml

50 ml

 osilňujúca pleťová
P
maska NovAge

50 ml

30 ml

15 ml

PEVNEJŠIA PLEŤ
A VÝRAZNEJŠIE
KONTÚRY

 bnovujúci denný
O
krém NovAge Time
Restore

PLEŤOVÁ KOZMETIKA

 bnovujúci nočný
O
krém NovAge True
Perfection

 vláčňujúce rukavice
Z
s dotykovými prstami

Materiál: bavlna, elastan,
metalické vlákna. Rozmery:
18,8 x 12,9 cm.

37607 5,90 €

 Obnovujúci krém
na oči a pery NovAge
Time Restore

 Liftingový denný krém
NovAge Ultimate Lift

15 ml

50 ml

32629 19,90 €

31540 29,90 €

13,99 €

21,99 €
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 mladzujúci denný krém so
O
SPF 15 Optimals Age Revive

50 ml

32474 15,90 €
 mladzujúci očný krém
O
Optimals Age Revive

15 ml

VŠETKY
VEKOVÉ
SKUPINY

NA VŠETKY
TYPY PLETI

OMLADZUJÚCA
PLEŤOVÁ KOZMETIKA

SKVELÝ DEŇ
PRE VAŠU PLEŤ
VŠETKY
VEKOVÉ
SKUPINY

35+

NA VŠETKY
TYPY PLETI

NA VŠETKY
TYPY PLETI

32476 12,90 €
 mladzujúce sérum
O
Optimals Age Revive

30 ml

32477 17,90 €
 mladzujúce čistiace mlieko
O
a odličovač očí Optimals Age
Revive

• Zloženie s olejom z ľanových
semien pomáha zjemňovať
a vyživovať pleť**


POUŽITIE

PLEŤOVÁ KOZMETIKA

OCHRANNÝ ŠTÍT
PROTI UV LÚČOM
A ZNEČISTENIU

• Obnovuje ochrannú bariéru pleti

Čistiace mlieko naneste
na mokrú tvár ráno
aj večer, vmasírujte
a opláchnite vodou.

• Dermatologicky testovaný

150 ml

POUŽITIE

Každé ráno naneste
na vyčistenú pleť tváre
a krku. Odporúčame
naniesť ako posledný
krok rutiny Optimals po
použití denného krému.
Vhodné na suchú,
mastnú aj zmiešanú
pleť. Ľahká textúra sa
rýchlo absorbuje
a vytvorí perfektný
podklad pod mejkap.

• Pomáha predchádzať
predčasnému starnutiu pleti


• Okamžitá hydratácia pleti
– 10/10 súhlasí*1
• Pleť je žiarivejšia
– 9/10 súhlasí*1

35684 9,90 €
 mladzujúci pleťový toner
O
Optimals Age Revive

150 ml

35685 9,90 €

5,99 €

150 ml

 enný krém proti
D
pigmentovým škvrnám
Optimals Even Out so SPF 20

35441 10,90 €
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6,99 €

POUŽITIE


*1Spotrebiteľský test



32479 14,90 €
 očný krém proti
N
pigmentovým škvrnám
Optimals Even Out

32480 14,90 €

30 ml

35462 9,90 €

50 ml

50 ml

 Pleťové mlieko na
ochranu pred UV
žiarením so SPF 30
Optimals

 Čistiace mlieko
Optimals Even Out

 ozjasňujúce sérum
R
Optimals Even Out

30 ml

33108 16,90 €
 čný krém Optimals
O
Even Out

15 ml

33226 12,50 €

Po vyčistení pleti naneste na
bavlnený tampón pleťový
toner a pretrite ním tvár. V
oboch prípadoch sa vyhnite
očným partiám. Pre
dosiahnutie čo najlepších
výsledkov odporúčame
pravidelne používať
kompletnú starostlivosť.
 Pleťový toner
Optimals Even Out

150 ml

35463 9,90 €

5,99 €

**Porovnanie s omladzujúcim denným krémom Age Revive

SPF 30 a aktívna látka
na ochranu pred nečistotami
z prostredia

 Omladzujúci nočný krém
Optimals Age Revive

50 ml

32475 15,90 €

7,99 €
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Ochranná tyčinka je
ideálna na jemnejšie
časti tela, napríklad
pery.

Ochraňuje pokožku
pred dehydratáciou

Vhodné na detskú
pokožku



8 hodinová ochrana pred
dehydratáciou pokožky ∆

Z POHĽADU VEDY

Zabezpečí dlhotrvajúce
a prirodzene vyzerajúce
opálenie už
za 3 hodiny**



TECHNOLÓGIA
MULTI-RAYS
Obsahuje široké spektrum
UV filtrov a vysoký ochranný
faktor SPF, ktoré pomáhajú
chrániť pokožku pred UV
žiarením, spálením od slnka,
predčasným starnutím
pokožky a pred
rakovinou kože.

OBJAVTE OCHRANNÚ SILU
ŠVÉDSKYCH INGREDIENCIÍ!
• SPF 50 + veľmi
vysoká ochrana
pred slnkom ∆
• Mimoriadne odolné
voči vode a potu ∆

NOVINKA



• Okamžite upokojuje
pokožku vystavenú slnku
– 99 % súhlasí *

PLEŤOVÁ KOZMETIKA

VYCHUTNAJTE SI POBYT VONKU –
ZA KAŽDÉHO POČASIA

NOVINKA

• Dodáva pocit dlhotrvajúcej
intenzívnej hydratácie
– 96 % súhlasí *

• Vhodné na citlivú
pokožku





MORUŠKA



SEVERSKÁ
BAVLNA

ÚČINNÉ ŠVÉDSKE
INGREDIENCIE:

 Suchý opaľovací sprej
na telo a tvár Sun 360
SPF 50

125 ml

125 ml

100 ml

34899 19,90 €

34896 23,90 €

34890 17,90 €

34891 19,90 €

15,99 €

11,99 €

12,99 €

**Spotrebiteľský test

deti Sun 360 SPF 50

 Opaľovacie mlieko na
telo a tvár Sun 360 SPF
30

8g

12,99 €
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 Opaľovací krém pre

∆

 Opaľovacia
ochranná tyčinka Sun
360 SPF 30

Klinicky testované.

Vitamín A, C, E a výťažky
z morušky chránia pokožku
pred poškodením.
 Samoopaľovací
sprej na telo a tvár
Sun Zone

100 ml

34898 8,90 €

5,99 €

Cukry a minerálne látky
majú hydratačné účinky.
Polyfenoly v severskej bavlne
pomáhajú upokojovať
pokožku.

∆
*

Klinicky testované.

Spotrebiteľský test

 Opaľovací krém na telo a tvár
na citlivú pokožku Sun 360 SPF 50+

 Krém po opaľovaní
na telo a tvár Sun 360

35760 15,90 €

35759 8,90 €

50 ml

9,99 €

150 ml

5,99 €
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HLAVNÁ INGREDIENCIA

NA MASTNÚ
PLEŤ



Účinne čistí a odstraňuje
každodenné nečistoty

Hĺbkovo čistí pleť
a odstraňuje
z nej odumreté
bunky. Používajte
1-2 razy týždenne.

 lupovacia maska
Z
s drevným uhlím
Pure Skin

50 ml

34872 4,90 €


NA VŠETKY
TYPY PLETI

G
 él na vyrážky
s hĺbkovým pôsobením Pure Skin



6 ml

32651 6,90 €
P
 leťová maska
proti čiernym
bodkám Pure Skin

50 ml

32650 4,90 €

Prírodný kanolový olej
Prírodný kanolový olej
obsahuje množstvo
skvelých výživných látok.
Prináša bohatú dávku
mastných kyselín,
fytosterolov a vitamín E.
Je jedným z hlavných
dôvodov, prečo sa oplatí
denne používať Essentials
a okrem toho, že vyživuje,
zjemňuje a zvláčňuje
pomáha aj obnovovať
v pleti potrebnú vlhkosť.
Navyše, rovnako ako
ostatné ingrediencie
Oriflame, náš kanolový
olej neobsahuje GMO.

Okamžitá hĺbková
hydratácia
až na 12 hodín Δ3



 istiaci pleťový
Č
gél Pure Skin

150 ml

32646 6,90 €

Redukuje lesk pleti
a zmatňuje ju. Používajte
každý deň po vyčistení
pleti.

 Osviežujúca

tonizačná voda
Pure Skin

150 ml

32648 6,90 €
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3,49 €

 Pílingový čistiaci gél

2 v 1 Pure Skin

150 ml

32647 6,90 €

3,49 €

 Zmatňujúce

pleťové mlieko
Pure Skin

50 ml

32649 6,90 €

3,49 €




 rečisťujúci píling a
P
pleťová maska Pure Skin

2 x 6 ml.

32652 1,90 €



 35765 Pleťová maska s kanolovým olejom

Essentials 10 ml

1,50

€  35766 Balzam na

pery s kanolovým olejom Essentials 4.5 g

4,50

€  42027 Pleťový krém s kanolovým

olejom Essentials 75 ml

5,50 €

 Pleťový a telový krém s
kanolovým olejom
Essentials

 Čistiaci pleťový gél
s kanolovým olejom
Essentials

150 ml

150 ml

35767 7,90 €

35764 4,90 €

4,99 €

2,99 €

Klinicky testované. Pleťový a telový krém s kanolovým olejom Essentials po prvom, samostatnom použití. Epiderma.

Sťahuje a čistí póry.
Používajte každý deň ihneď
po vyčistení pleti.

VŠETKY
VEKOVÉ SKUPINY

Δ3

VŠETKY VEKOVÉ
SKUPINY

NÁDHERNÁ A VYŽIVENÁ PLEŤ VĎAKA
JEDNODUCHEJ STAROSTLIVOSTI

PLEŤOVÁ KOZMETIKA

RECEPT NA BEZCHYBNÚ PLEŤ
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MATNÁ PLEŤ BEZ LESKU
HLAVNÉ INGREDIENCIE

PLEŤOVÁ KOZMETIKA

VYŠŠIA ÚROVEŇ HYDRATÁCIE
HLAVNÉ INGREDIENCIE




ORGANICKÁ LIMETKA
je superingrediencia
s výbornými povzbudzujúcimi vlastnosťami. Pomáha
tónovať a zmatňovať pleť.



ALOE VERA
miluje vlahu – presne
ako vaša pleť. Jeho
šťavnaté zelené listy
obsahujú 99,5 % vody,
čo vysvetľuje jeho
vynikajúce hydratačné
vlastnosti.



Esenciálny organický
OLEJ Z ČAJOVNÍKA
je známy svojimi
znamenitými čistiacimi
vlastnosťami. Účinne
pôsobí aj proti vyrážkam.



 Osviežujúci očný gél
s organickým aloe vera
a kokosovou vodou
Love Nature

15 ml

35590 5,90 €

3,49 €

KOKOSOVÁ VODA
zase pomáha
zadržiavať vlahu
v pokožke.
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 34843 Tonizačná voda
s organickým čajovníkom
a limetkou Love Nature
150 ml 6,50 €  34855
Prečisťujúca korekčná tyčinka
s organickým čajovníkom
a limetkou Love Nature 4.5 g
6,50 €  34845 Zmatňujúce
pleťové mlieko s organickým
čajovníkom a limetkou Love
Nature 50 ml 7,50 €



 Prečisťujúca maska
a píling s organickým
čajovníkom a limetkou
Love Nature

 Čistiaci gél
s organickým
čajovníkom a limetkou
Love Nature

75 ml

125 ml

35576 5,90 €

34841 6,50 €

3,49 €

3,99 €

 Osviežujúca maska
a píling v jednom
s organickým aloe vera
a kokosovou vodou
Love Nature

75 ml

34822 5,90 €

 Osviežujúca tonizačná
voda s organickým aloe vera
a kokosovou vodou Love Nature

 Osviežujúci čistiaci krém
s organickým aloe vera
a kokosovou vodou Love Nature

 Hydratačný pleťový krém
s organickým aloe vera
a kokosovou vodou Love Nature

150 ml

125 ml

50 ml

34820 6,50 €

34819 6,50 €

34821 7,50 €

3,99 €

3,99 €

4,49 €
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NA VŠETKY
TYPY PLETI

HLAVNÁ INGREDIENCIA



Ružový íl obsahuje
množstvo prírodných
stopových prvkov
a minerálnych látok,
ako napríklad meď,
selén, horčík a zinok,
ktoré vyživujú a zvláčňujú
pokožku a udržujú
ju krásnu a žiarivú.

HLAVNÉ INGREDIENCIE

Dynamická dvojica
tvorená z arganového oleja
a výťažku z bavlníka, bohatá
na vitamín E, poskytne vašej
pleti antioxidačnú ochranu.
Podobne ako arganový olej
aj výťažok z bavlníka
obsahuje mastné kyseliny,
ktoré vyživujú a chránia pleť.

NOVINKA

LIMITOVANÁ EDÍCIA

CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC



15 ml

32200 13,90 €

Zloženie je obohatené
o riasu corallina officinalis,
mandľový a kanolový olej.

AKO POUŽÍVAŤ



!
POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!
 Pleťová maska
EcoBeauty

50 ml

75 ml

32201 26,90 €

32202 25,90 €

19,99 €

NA VŠETKY
TYPY PLETI

 čný krém
O
Ecobeauty

AKO POUŽÍVAŤ

Olej zohrejte v dlaniach
a potom ho jemne
vklepkajte do pleti.
Vďaka zahriatiu sa olej
ľahšie vstrebe do pleti.
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LUXUSNÉ KÚPELE
PRIAMO U VÁS DOMA



NÁŠ TIP:

 Pleťový olej
Ecobeauty

Doprajte pleti luxusnú
starostlivosť s termálnou
maskou, ktorá zanechá
pokožku bohato
vyživenú a hebkú.
TECHNOLÓGIA SAUNA
upokojuje a vyhrieva pleť
vďaka exotermickej reakcii
glycerínu s vodou v pokožke,
pri ktorej sa uvoľňuje teplo.

VŠETKY VEKOVÉ
SKUPINY

PLEŤOVÁ KOZMETIKA

SKRÁŠĽUJÚCE RITUÁLY
PRE ZDRAVÝ A ŽIARIVÝ
VZHĽAD

VŠETKY VEKOVÉ
SKUPINY

17,99 €

 Špachtlička
na nanášanie
pleťovej masky

Masku naneste
na vyčistenú pleť.
Nechajte desať minút
pôsobiť, potom
dôkladne opláchnite.
Pre čo najlepšie
výsledky používajte
raz týždenne.

50 ml

Profesionáli odporúčajú
nanášať pleťové masky
a pílingy pomocou
špeciálnej špachtličky,
ktorá zabráni zbytočnému
plytvaniu produktom.
Silikónová špička je
hygienická a ľahko sa
čistí. Materiál: silikón,
hliník, PS. Rozmery:
17.4 x 2.7 x 1.3 cm.

41660 7,90 €

29589 4,90 €

 leťový krém
P
Ecobeauty

50 ml

32199 24,90 €

Naneste na čistú
a suchú pleť a nechajte
5-10 minút pôsobiť.
Zotrite teplým uterákom.
Vyhnite sa priamemu
kontaktu s očami.

 Termálna pleťová maska
Swedish Spa

4,99 €

3,49 €
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HLAVNÁ INGREDIENCIA

Jazmín veľkokvetý
je v parfumérstve
považovaný za azda
najženskejší kvet. Už viac
ako 300 rokov sa pestuje
na slnkom zaliatych
svahoch Grasse
na juhu Francúzska.
Jeho očarujúca vôňa
dokonale symbolizuje
vnútornú silu, jemnosť
a krásu ženy.



UŽITOČNÝ TIP:

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po
stránke a privoňajte!

Ak chcete zintenzívniť
svoju obľúbenú vôňu
a dosiahnuť, aby
vydržala dlhšie,
nanášajte ju priamo
na kožu zvlhčenú
telovým krémom
rovnakej vône.

ZODPOVEDNÉ
INGREDIENCIE

BEZPEČNÉ
RECEPTÚRY

PRÍRODNÉ
NATURAL
VÝŤAŽKY
EXTRACTS

NON-GMO
(geneticky
modifikovaných
organizmov)

PRÍRODNÉ
NATURAL
PÍLINGY
EXFOLIANTS

PRÍSNEEUROPEAN
EURÓPSKE
STRICT
NORMY
STANDARDS

EKO-ETICKÉ
ECO-ETHICAL
PREVEROVANIE
SCREENING

PRÍSNE
BEZPEČNOSTNÉ
RIGOROUS
TESTY
SAFETY
TESTING

Vône

VLASTNÝ ŠTÝL

Vychutnajte si krásu každého
okamihu a prejavte čaro svojej
osobnosti prostredníctvom vôní,
ktoré vás najlepšie vystihujú.
Fantázii sa medze nekladú.

BEZ OBSAHU GMO



ORIENTÁLNA CITRUSOVÁ
DREVITÁ VÔŇA
lupienky jazmínu, mandarínka,
santalové drevo

VYSOKÁ KONCENTRÁCIA VÔNE

 Telový krém Eclat Femme

Luxusný hydratačný telový krém štedro
parfumovaný nadčasovou, elegantnou
vôňou Eclat Femme. 250 ml

31778 9,50 €
 Toaletná voda Eclat Femme

50 ml

4,99 €

30128 29,90 €

16,99 €

Skvelá
ponuka
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CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO
KATEGÓRIE
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AKO ZÍSKAŤ

NOVINKA

TRETIU VÔŇU?

Objavte čaro vrstvenia vôní a naučte sa ich
správne kombinovať! Moderná toaletná
voda a telový sprej Scentsational sú
špeciálne navrhnuté tak, aby sa vzájomne
dopĺňali a vytvárali novú jedinečnú vôňu.

Toaletnú vodu
Scentsational aplikujte
na zápästie, kľúčnu
kosť a za uši.

1

Telový sprej
Scentsational
nastriekajte na tie
isté miesta, kde ste
aplikovali toaletnú
vodu Scentsational.

2
HLAVNÁ INGREDIENCIA

+

GUARANA

je exotická popínavá rastlina
známa svojimi nápadnými
plodmi a semenami a ich
stimulačnými vlastnosťami.
Jej lahodné ovocné
tóny dodávajú vôni
neopakovateľný
a výnimočný nádych.

KVETINOVÁ OVOCNÁ
DREVITÁ VÔŇA

semienka guarany, solárna ruža, pačuli

VYSOKÁ KONCENTRÁCIA VÔNE
 Toaletná voda
Scentsational
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3
Akordy dvoch vôní sa na pokožke zmiešajú do tretej,
jedinečnej arómy, vďaka čomu získate exkluzívne vašu,
neopakovateľnú vôňu.



KVETINOVÁ OVOCNÁ
DREVITÁ VÔŇA

semienka guarany, kvety jablone, pačuli

NÍZKA KONCENTRÁCIA VÔNE
 Telový sprej Scentsational

50 ml

100 ml

34519 27,90 €

35757 9,90 €

16,99 €

VÔNE

TAJOMSTVO
VRSTVENIA VÔNÍ

5,99 €
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CHYPRE OVOCNÁ
KVETINOVÁ VÔŇA

ORIENTÁLNA VANILKOVÁ
DREVITÁ VÔŇA

hyacinth, orange blossom
water, pačuli

zázvorový kvet, sladké
santalové drevo, čierne
ríbezle

 Parfumová voda
Giordani Gold White
Original

 Dámska parfumová
voda So Fever Her

50 ml

50 ml

31099 29,90 €

33137 29,90 €

17,99 €

17,99 €

ORIENTÁLNA VANILKOVÁ
OVOCNÁ VÔŇA

ORIENTÁLNA DREVITÁ
JANTÁROVÁ VÔŇA
pomaranč, fialka, kožené tóny





biela jahoda, biela čokoláda,
jazmína

 Toaletná voda
On the Edge

 Parfumová voda
Love Potion Secrets

50 ml

50 ml

33963 19,90 €

31493 29,90 €

11,99 €

Aby sme si uctili záväzok Oriflame posilňovať postavenie
žien, vytvorili sme vôňu, ktorá oslavuje esenciu modernej
ženskosti a jej nekonečne veľa podôb.
Jemná, krehká a hrdá – práve taká je vôňa Infinita,
práve taká je žena.



VÔNE

Nekonečne ženská
vôňa



17,99 €

KVETINOVÁ OVOCNÁ DREVITÁ VÔŇA
kašmírové drevo, jazmín veľkokvetý, mandarínka

 Parfumová voda
Infinita

50 ml
VEĽMI VYSOKÁ
KONCENTRÁCIA VÔNE
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35653 29,90 €

15,99 €

75

ZNÁSOBTE
SILU SVOJEJ
PRÍŤAŽLIVOSTI



KVETINOVÁ ZELENÁ VÔŇA

ORIENTÁLNA KVETINOVÁ VÔŇA

hruška nashi, mandľový prášok,
akord DeLaire

čierne ríbezle, kvet mučenky,
santalové drevo

NAJVYŠŠIA
KONCENTRÁCIA VÔNE

HLAVNÁ INGREDIENCIA

Exkluzívny akord de Laire
Boudoir prináša tie
najkrajšie tóny bieleho
kosatca, ktorý je už celé
stáročia známym symbolom
francúzskych kráľov
a v parfumérskom
priemysle ikonickou
a prestížnou ingredienciou.

 Parfum Eclat Mon Parfum

76

VÔNE



VYBERANÁ
ELEGANCIA

VEĽMI VYSOKÁ
KONCENTRÁCIA VÔNE

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po
stránke a privoňajte!

HLAVNÁ INGREDIENCIA

Akord kvetu mučenky
je nezameniteľný svojou
vôňou a očarujúcimi
farbami, pričom
symbolizuje magnetickú
silu príťažlivosti. Obsahuje
chryzín – rastlinnú
zlúčeninu zvyšujúcu
hladinu testosterónu –
ktorý je známy svojimi
stimulačnými účinkami
na zmysly.

 Parfumová voda Magnetista

Iskrivé čaro sofistikovanej kvetinovej vône si podmaní
všetky milovníčky francúzskeho štýlu a elegancie.
Obsahuje exkluzívny akord DeLaire s tónmi vzácneho
kvetu bieleho kosatca. 50 ml

Neodolateľná a skutočne podmanivá vôňa,
ktorá spúšťa emócie, zanecháva dojem a priťahuje
pozornosť mužov, čo potvrdili aj neurovedecké
štúdie. 50 ml

33957 43,90 €

34492 39,90 €

27,99 €

23,99 €
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ZLEPŠITE SI NÁLADU

ORIENTÁLNA KVETINOVÁ DREVITÁ VÔŇA

ORIENTÁLNA OVOCNÁ KORENISTÁ VÔŇA

mandarínka, amarylis, santalové drevo

slivky, čierne korenie, santalové drevo

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

Príťažlivá vôňa
pre tajomnú ženu

VÔNE

OSLÁVTE SVOJU IKONICKÚ KRÁSU

KVETINOVÁ AKVATICKÁ VÔŇA
čierna ruža, anjelské trúby, santalové drevo









VYSOKÁ KONCENTRÁCIA VÔNE


HLAVNÁ INGREDIENCIA

Enigma vďačí za svoj
pôvab jedinečnému akordu
čiernej ruže. Legendárne
„čierne ruže“ z Turecka sú
v skutočnosti tmavočervené
a len pripomínajú čiernu
farbu. Spolu s jazmínom
kvitnúcim v noci a s pačuli
vytvárajú nezameniteľnú
ženskú vôňu.



Divine Royal

 Sprchovací
krém Divine
Royal

200 ml

150 ml

150 ml

200 ml

50 ml

Okúzľujúci šarm čiernej ruže a jazmínu
kvitnúceho v noci sa prelína so
zmyselnosťou listov pačuli. 50 ml

34475 29,90 €

34805 5,90 €

41711 6,90 €

41658 6,90 €

35993 5,90 €

37214 15,90 €

13850 29,90 €

 Toaletná voda

50 ml
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17,99 €

3,49 €

 Parfumované
telové mlieko
Divine Royal

4,49 €

 Penový sprchovací
gél Loved Up Feel
Good

4,49 €

 Sprchovací gél
Loved Up Feel
Good

3,49 €

 Toaletná voda
Loved Up Feel
Good

9,99 €

 oaletná voda Enigma
T

15,99 €
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VÔNE

Nádherná
kvetinová vôňa pre
zamilovanú ženu



VYSKÚŠAJ MA!


LIMITOVANÁ
EDÍCIA

 Parfumová
voda Volare

Prekvapte blízkych nádherným
mydielkom v tvare srdiečka
s opojnou vôňou ruží. Pri
kontakte s vodou vytvára
penové bublinky a pokožku
zanecháva krásne voňavú. 75 g

Krém na ruky s rozkošnou
vôňou romantických ruží.
Hydratuje pokožku rúk
a zanecháva ju hladkú, hebkú
a krásne voňavú. 75 ml

Jemná, zmyselná
a romantická
parfumová voda
Volare, ktorá v sebe
spája ľahučkú vôňu
fialkových lístkov,
ružových lupienkov
a kože, je novou
interpretáciou krásy
kráľovnej kvetín, ruže.
50 ml

34954 1,90 €

34955 4,50 €

30025 27,90 €

 Mydlo Sparkling Love

 Krém na ruky
Sparkling Love

Prejdite zápästím po
stránke a privoňajte!

SADA 3 PRODUKTOV
LEN ZA

12,99 €



KÓD SADY: 633753

KVETINOVÁ RUŽOVO-FIALKOVÁ VÔŇA
listy fialky, lupienky ruží, kožené tóny

ružové šampanské, ruža,
cédrové drevo
80

VEĽMI VYSOKÁ
KONCENTRÁCIA VÔNE
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LIMITOVANÁ EDÍCIA

Hodinky

NOVINKA



môžete nosiť dvomi
spôsobmi – z jednej
strany je remienok
bledoružový,
z druhej sivobiely.

LIMITOVANÁ EDÍCIA

MÓDA

NOVINKA



 Kruhové náušnice Breeze

 Hodinky Breeze

Kruhové náušnice sú stále populárne! Sada dvoch
ľahkých, priehľadných náušníc mramorového
vzhľadu prichádza v modro-zelenej a červenkastej koralovej farbe. Rozjasnite svoj letný
vzhľad! Materiál: zinková zliatina, mosadz,
ušľachtilá oceľ, akryl, mosadzné pokovovanie,
elektro pokovovanie. Testované na nikel.
Rozmery: priemer väčších náušníc: 7,4 cm;
priemer menších náušníc: 5,5 cm.

Doplnky
s nádychom
exotiky

43534

9,99 €


• S vnútorným vreckom
na zips
• Žltá semišová podšívka
• Magnetické zapínanie

 Kabelka Drift Croc

Rozžiarte svoj outfit živými jarnými farbami! Elegantná, pastelovo-žltá kabelka dokonale vystihuje
radostné farby slnečných jarných dní. Zdobí ju decentný krokodílí vzor, ktorý vo vašom šatníku
nesmie chýbať. Má magnetické zapínanie, vo vnútri vrecko na zips a žltú podšívku. Materiál: PU,
polyester, zinková zliatina, nylon, železo, PP. Rozmery: 21,5 x 6,5 x 18 cm; ramienko 46 cm.

42932
82

19,99 €

Jemné a decentné náramkové hodinky pre dámy s ružovozlatým ciferníkom
a trblietavými kamienkami môžete nosiť dvomi spôsobmi – z jednej strany
je remienok bledoružový, z druhej sivobiely. Dvojitý remienok im dodáva
výnimočný, elegantný vzhľad. Materiál: zinková zliatina, sklo, ušľachtilá
oceľ, mosadz, PU, sklenené kamienky. Obsahuje strojček Seiko. Testované
na nikel. Rozmery: celková dĺžka: 41 cm; ciferník: 3,2 x 0,9 cm.

43538

24,99 €
CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC



 Ľadvinková kabelka Breeze

Elegantná bledo-béžová kabelka
prichádza v nestarnúcom ľadvinkovom
štýle. Vďaka univerzálnej farbe ju
zladíte s každým outfitom. Nádherný
elegantný dizajn dotvárajú okraje
s koralovým vzorom. Vďaka ramienku
so šiestimi dierkami sa dá nosiť aj ako
cross-body kabelka. S praktickým
magnetickým zapínaním. Materiál: PU,
polyester, železo, PP. Rozmery:
20 x 3,5 x 11 cm.

43566

24,99 €
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NOVINKA

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

Letný pocit
slobody

MÓDA

LIMITOVANÁ EDÍCIA


Dva spôsoby
nosenia:

Môžete ich nosiť
samostatne alebo
s príveskami.





Pripojte remienok
a vytvorte si originálnu
tašku v boho štýle.

Dva
v jednom:
štýlová šatka
alebo
ozdoba
hlavy



Dostanete ich v
rozkošnom
darčekovom
balení.
 Šatka Heart Pop
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 Šatka Energy

Trendová plisovaná šatka v štýle pop-art s farebným motívom lásky oživí
bežné aj slávnostné oblečenie. Vyzerá skvele aj ako ozdoba hlavy.
Dostanete ju v rozkošnom darčekovom balení. Limitovaná edícia.
Materiál: polyester. 90 x 90 cm.

Nádherná šatka hýriaca farbami vám zaručene zdvihne náladu svojimi hravými, prírodou
inšpirovanými motívmi. Je ako stvorená na leto. Pripojte remienok a vytvorte si originálnu
tašku v boho štýle. Materiál: polyester – minimálne 30 % recyklovaný, PU, železo. 90 x 90 cm.

36162 14,99 €

41229 12,99 €

5,99 €

4,99 €

Zanechajte
dojem

 Náušnice Breeze

 Náhrdelník Breeze

Exkluzívne náušnice s filigránovým vzorom
a trblietavými kamienkami vytvárajú
exotický elegantný vzhľad. Môžete ich nosiť
2 spôsobmi – s veľkými príveskami alebo
bez nich. Materiál: ušľachtilá oceľ, mosadz,
zinková zliatina, sklo, mosadzné
pokovovanie, elektro pokovovanie.
Testované na nikel. Rozmery: 6,8 cm;
kvietok: 3,5 x 1,6 cm.

Jemný, trblietavý náhrdelník s nádychom
leta prichádza v exkluzívnej zlatistej farbe.
Exotický a ženský filigránový dizajn vytvára
spolu s maličkými žiarivými kamienkami
pôvabný elegantný šperk. Materiál: mosadz,
zinková zliatina, sklo, mosadzné pokovovanie,
elektro pokovovanie. Testované na nikel.
Rozmery: retiazka: 81 + 6,5 cm retiazka
na predĺženie; prívesky: 1,6 cm.

43530

43531

7,99 €

9,99 €
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Muži zvyčajne hľadajú praktické riešenia,
a to aj v oblasti osobnej starostlivosti.
Na druhej strane im však záleží na tom,
aby svet okolo vnímal ich výnimočnosť.
V Oriflame nájdete množstvo príťažlivých
vôní a vedecky overených produktov
starostlivosti o telo a vlasy, vďaka ktorým
môžete prejaviť svoje ja ako nikdy
predtým!

HLAVNÁ INGREDIENCIA

Pre odvážneho muža

Dub modrý je špeciálny
druh duba s tvrdým,
odolným drevom, ktorý
pochádza a rastie iba
v Kalifornii. Tvorcovi
vône sa podarilo preniesť
jeho silu, pevnosť
a odolnosť do čisto
mužského akordu.



ZODPOVEDNÉ
INGREDIENCIE

BEZPEČNÉ
RECEPTÚRY

PRÍRODNÉ
NATURAL
VÝŤAŽKY
EXTRACTS

(geneticky modifikovaných
organizmov)

PRÍRODNÉ
NATURAL
PÍLINGY
EXFOLIANTS

PRÍSNEEUROPEAN
EURÓPSKE
STRICT
NORMY
STANDARDS

EKO-ETICKÉ
ECO-ETHICAL
PREVEROVANIE
SCREENING

PRÍSNE
RIGOROUS
BEZPEČNOSTNÉ
SAFETY
TESTING

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po
stránke a privoňajte!



BEZNON-GMO
OBSAHU GMO

HLAVNÁ INGREDIENCIA

Toaletná voda Venture
má mimoriadne svieži
charakter, za ktorý vďačí
mäte. Táto chladivá
ingrediencia vyžaruje
mužnú sebadôveru
a odvahu.

KAŽDÁ ZA

12,99 €
86

AROMATICKÁ PAPRAĎOVÁ VÔŇA
cédrové drevo, koreň damiány, mäta pieporná

TESTY

DREVITO OVOCNÁ VÔŇA
 Toaletná voda

Venture

VYSOKÁ KONCENTRÁCIA VÔNE

Pre neho

UKÁŽTE SVOJ VLASTNÝ ŠTÝL

 Toaletná voda

mandarínka, dub modrý, jantár

Venture Beyond

100 ml

100 ml

32503 25,90 €

32799 25,90 €

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE SI
VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO KATEGÓRIE

VYSOKÁ KONCENTRÁCIA VÔNE
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Vyskúšajte rafinované
a sofistikované tóny
parížskej šarmantnej
vône Eclat Style.
Nadčasový luxusný
parfum pre mužov,
ktorým je dokonalosť
úplne prirodzená.

PRESTÍŽNY
AKORD DE LAIRE



VYSKÚŠAJ MA!
DREVITÁ AROMATICKÁ JANTÁROVÁ VÔŇA

Prejdite zápästím po
stránke a privoňajte!

grapefruit, akord De Laire Sellier, vetiver

PRE NEHO

Elegantná
dokonalosť
pre neho

Vôňa Eclat Style obsahuje
jednu z najluxusnejších
a ikonických ingrediencií
v parfumérskom priemysle
- akord De Laire. Majsterky
parfumérky Emillie
Coppermannová a Alienor
Massenetová starostlivo
zvolili výrazné elegantné
vrchné tóny kože s vôňou
vzácneho kvetu bieleho
kosatca, ktorá vrcholí
exkluzívnym akordom
De Laire Sellier.

NAJVYŠŠIA KONCENTRÁCIA
VÔNE

Prvý pánsky
parfum
v Oriflame!

 Parfum Eclat Style

Stelesnenie parížskeho šarmu a elegancie
Eclat Style je pravý rafinovnaý parfum pre
neho. Klasická a moderná mužská vôňa
vytvorená dvomi majsterkami parfumérkami
s obsahom vzácneho a prestížneho akordu
De Laire Sellier. Pre muža, čo vyžaruje
nenútenú dokonalosť. 75 ml

34522 41,90 €
88

24,99 €

CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC
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AROMATICKÁ VÔŇA
PRE MUŽA IDÚCEHO
VLASTNOU CESTOU

PRE NEHO

ORIENTÁLNA
CITRUSOVÁ VÔŇA
PRE MODERNÉHO
DŽENTLMENA


!
Trvácna vôňa s tónmi cedrátu
a kože Barenia v sebe
dokonale spája ducha
nestarnúcej a zároveň
modernej elegancie.



POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!



Svieža toaletná voda Glacier Rock
s energickými citrusovými tónmi vás
ženie vpred a núti vás prekonávať
vlastné limity. Guľôčkový antiperspirant
ešte viac zvýrazní jej vôňu a ochráni
vás pred potom.



ORIENTÁLNA CITRUSOVÁ
DREVITÁ VÔŇA

75 ml

100 ml

ORIENTÁLNA CITRUSOVÁ
DREVITÁ VÔŇA

himalájsky čaj, kožené tóny,
bôby tonky
 Toaletná voda
Eclat Homme

75 ml

30173 29,90 €

90

žltý citrón, uhorka, jantár

 Toaletná voda
Glacier Rock

100 ml

17,99 €

31145 25,90 €

 Antiperspiračný sprejový
dezodorant Eclat Homme

 Guľôčkový antiperspiračný
dezodorant Glacier Rock

15,99 €

150 ml

50 ml

31698 7,90 €

34077 4,90 €

4,49 €

2,49 €
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DREVITÁ CITRUSOVÁ
AROMATICKÁ VÔŇA

AROMATICKÁ SVIEŽA
DREVITÁ VÔŇA

limetka, tóny ohybného dreva,
tonikum

švédsky brečtan, bôby tonky,
šalvia muškátová

PRE NEHO



HOĎTE OBAVY
ZA HLAVU



 Toaletná voda

Citrus Tonic

 Toaletná voda

Friends World

75 ml

75 ml

30058 25,90 €

33384 27,90 €

14,99 €

15,99 €

ENERGICKÁ ČI ZMYSELNÁ?
VYBERTE SI VÔŇU PODĽA NÁLADY.

DREVITÁ VETIVEROVÁ VÔŇA


talianske citrusové ovocie,
čierna káva, čierny vetiver

AROMATICKÁ DREVITÁ VÔŇA
melón, čajové tóny, mach



!

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!

 Toaletná voda

Giordani Gold Notte
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75 ml

Excite

75 ml

75 ml

32797 29,90 €

15560 29,90 €

17,99 €

 Toaletná voda
Be the Wild Legend

 Toaletná voda

17,99 €

DREVITÁ AROMATICKÁ VÔŇA
čierne korenie, levanduľa, ambra

34471 27,90 €

15,99 €
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Zafixujte si účes
dlhotrvajúcim
gélom, ktorý
vytvára prirodzený
vzhľad a nezanecháva na vlasoch
neželané zvyšky.

ZOSTAŇTE SVIEŽI CELÝ
DEŇ A KAŽDÝ DEŇ

PRE NEHO

KOMPLETNÁ
STAROSTLIVOSŤ
O MUŽSKÚ
POKOŽKU

Doprajte si príval sviežosti kedykoľvek a kdekoľvek
s parfumovaným telovým sprejom z radu North for Men.


Hydratuje
a revitalizuje
pokožku

Vypĺňa
a osviežuje
pokožku



AROMATICKÁ SVIEŽA VÔŇA
melón, ďatelina, mach
 Parfumovaný telový sprej
North for Men Power



Osviežujúci telový sprej vám
zabezpečí pocit sviežosti aj pri
cvičení v posilňovni či na cestách.
Nasprejujte na celé telo. 100 ml

34487 7,90 €

Čistí, revitalizuje
a hydratuje pokožku




ORIENTÁLNA PAPRAĎOVÁ VÔŇA
ananás, levanduľa, tisové drevo
 Parfumovaný telový sprej
North for Men Intense

Parfumovaný telový sprej s orientálnou
papraďovou vôňou vám dodá pocit
zdravého sebavedomia. Nasprejujte
na celé telo. 100 ml

34486 7,90 €
 Mydlo North for
Men Original
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 Zvlhčujúci gél 2 v 1
North for Men Subzero

 Čistiaca pena na holenie
North for Men Subzero 2 v 1

 Gél na vlasy
North for Men

100 g

50 ml

200 ml

100 ml

32007 2,90 €

35877 6,90 €

35870 8,90 €

34920 5,90 €

1,99 €

4,49 €

5,99 €

3,99 €

KAŽDÝ PRODUKT ZA

3,99 €
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Odporúčame
PRE VŠETKY
VEKOVÉ SKUPINY

KROK 1: ČISTENIE
Čistiaci pílingový gél
odstraňuje odumreté pleťové
bunky, nečistoty a mastnotu.

PRE NEHO

4 KROKY K MLADISTVO
VYZERA JÚCEJ PLETI

Dvojitý hydratačný
účinok†1

 Čistiaci pílingový gél
NovAge Men

125 ml

33198 12,90 €

 ada NovAge Men
S

Obsahuje 4 produkty
v štandardnom balení.

29446 113,60 €

KROK 2: OČNÉ PARTIE
Očný gél je navrhnutý tak,
aby dodával účinné látky
citlivým očným partiám
a redukoval známky starnutia.

67,99 €
Sadu dostanete
v darčekovej krabičke

 Očný gél
NovAge Men

AKO POUŽÍVAŤ

15 ml

Vmasírujte do čistej
pokožky ráno a večer.
Vyhnite sa okoliu očí.

33199 19,90 €
KROK 3: HĹBKOVÉ
PÔSOBENIE




†1

Hydratačné sérum
s vysokou koncentráciou
účinných látok okamžite
hydratuje, energizuje
a upokojuje pleť.

Klinický test pri používaní séra a gélu NovAge Men



 Hydratačné pleťové sérum
NovAge Men

50 ml

33200 41,90 €

 él na holenie
G
NovAge Men

200 ml

KROK 4: HYDRATÁCIA
Omladzujúce gélové pleťové
mlieko redukuje známky
starnutia a hydratuje pleť
po celý deň.



 Omladzujúce gélové pleťové
mlieko NovAge Men
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35864 11,90 €

 pokojujúci gél po
U
holení NovAge Men

50 ml

100 ml

33201 34,90 €

35865 10,90 €

HLAVNÁ INGREDIENCIA

OMLADZUJÚCI
KOMPLEX Z BAOBABU

Omladzujúci komplex
z baobabu pomáha
spomaľovať prejavy
proteínu Versican, o ktorom
sa zistilo, že hrá kľúčovú
úlohu v starnutí u mužov.

 Hydratačné pleťové sérum
NovAge Men

Hydratačné sérum s omladzujúcim
komplexom z baobabu, výťažkom
z rastlinných kmeňových buniek
kávovníka a zmesou vitamínov
a minerálnych látok. Okamžite
hydratuje, obnovuje a upokojuje pleť.
Má chladivý účinok a zanecháva pleť
sviežu a odpočinutú
po celý deň. 50 ml

33200 41,90 €

29,99 €
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Obnovte silu
svojich vlasov

Myslíme si, že cítiť sa dobre je aspoň také
dôležité, ako dobre vyzerať. Široká ponuka
starostlivosti o telo a vlasy vás očarí
ingredienciami inšpirovanými prírodou,
podmanivými vôňami a luxusnými
textúrami, aby ulahodili telu i všetkým
zmyslom. Vaša denná rutina sa tak môže
zmeniť na príjemný rituál krásy.

NOVINKA


• Obnovuje krehké, oslabené vlasy
a posilňuje v nich hebkosť a lesk*
• Vlasy sú už po prvom použití na pocit pevnejšie*
• Ľahká textúra nezanecháva na vlasoch
mastný povlak*
• S olejom tamanu, ktorý pomáha udržiavať vlahu
a posilňovať vlasy
• Na všetky typy vlasov

ZODPOVEDNÉ
INGREDIENCIE

BEZPEČNÉ
RECEPTÚRY

PRÍRODNÉ
VÝŤAŽKY
NATURAL
EXTRACTS

(geneticky modifikovaných
organizmov)

PRÍRODNÉ
NATURAL
PÍLINGY
EXFOLIANTS

PRÍSNEEUROPEAN
EURÓPSKE
STRICT
NORMY
STANDARDS

EKO-ETICKÉ
ECO-ETHICAL
PREVEROVANIE
SCREENING

PRÍSNE
RIGOROUS
BEZPEČNOSTNÉ TESTY

BEZNON-GMO
OBSAHU GMO


*Spotrebiteľských testov sa zúčastnilo 80 žien



 Šampón
na vlasy Eleo

200 ml

31609 8,50 €

4,99 €

 Kondicionér Eleo

AKO POUŽÍVAŤ

TERAZ LEN ZA

8,99 €
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Aplikujte 2 - 3 kvapky
oleja na suché alebo
vlhké vlasy. Nanášajte
od stredu dĺžky vlasov
po končeky. Opakujte
na suché vlasy podľa
potreby.
Neoplachujte.
 Posilňujúci olej na vlasy Eleo

50 ml

38949 13,90 €

150 ml

SAFETY TESTING

38412 8,50 €

4,99 €



 31614 Ochranný olej na

vlasy Eleo 50 ml 13,90 €
 38413 Maska na vlasy

Eleo 125 ml 11,50 €

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE SI
VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO
KATEGÓRIE

Starostlivosť o telo a vlasy

DOBRÝ POCIT
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Kvetinovocitrusové
osvieženie.

TECHNOLÓGIA
UZAMKNUTIA VÔNE

Maximálna
ochrana aj po
fyzickej aktivite.*

Až 72 hodinová ochrana

Až 48 hodinová ochrana +
starostlivosť o podpazušie

NOVINKA

Až 48 hodinová ochrana

 Antiperspiračný sprejový
dezodorant Activelle Extreme







TECHNOLÓGIA ACTIBOOST
je druh uzamknutia vône,
ktorá sa uvoľňuje pohybom.
Využíva inovatívne
mikrokapsule, v ktorých sa
nachádza olejové jadro vône
uzavreté v obale.

VÔŇA UVOĽNENÁ
POHYBOM
Trenie spôsobené
pohybom naruší obal
kapsuly a vôňa
sa uvoľní.

AKO DLHO POTREBUJETE,
ABY VYDRŽAL?
AŽ

AŽ

48

KAŽDÝ ZA

2,49 €

 33139 Antiperspiračný

dezodorant Activelle
Comfort 50 ml 4,90 €
 33142 Antiperspiračný
dezodorant Activelle
Extreme 50 ml 4,90 €

72

hodinový

hodinový

DEZODORAČNÝ
ÚČINOK†

DEZODORAČNÝ
ÚČINOK†

Activelle poskytuje bezpečnú ochranu, na ktorú sa
môžete spoľahnúť 48 alebo 72 hodín†.
† Potvrdené v klinických testoch.





Antiperspiračný sprejový dezodorant
dokázateľne reguluje potenie až do
72 hodín. Technológia ActiBoost pri
pohybe uvoľňuje sviežu vôňu – práve
keď to najviac potrebujete. 150 ml

33147 6,50 €

STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

Pripravená na každú situáciu

AKO TO FUNGUJE:

 Antiperspiračný sprejový
dezodorant Activelle Comfort

Upokojujúci a hydratačný
antiperspiračný sprejový dezodorant
ponúka ochranu až do 48 hodín.
S inovatívnou technológiou ActiBoost,
ktorá je založená na uvoľňovaní vône
pri trení pohybom. 150 ml

33144 6,50 €
 Antiperspiračný sprejový
dezodorant Activelle Fresh

Osviežujúci antiperspiračný sprejový
dezodorant zabezpečuje až 48
hodinovú ochranu. S inovatívnou
technológiou ActiBoost, ktorá je
založená na uvoľňovaní vône pri
trení pohybom. 150 ml.

33145 6,50 €

KAŽDÝ ZA

3,49 €

*Spotrebiteľský test
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NOVINKA

Zloženie s trojitým účinkom obsahuje
vysokokoncentrovanú kyselinu salicylovú,
zmes minerálnych látok Mineral4E,
vitamín E a olej z čajovníka.

ZMES MINERAL4E

Pohotová pomoc
pre chodidlá
a nechty!
Naše nohy sú každodenne
vystavené stresu a záťaži.
V dôsledku ich preťaženia nám
život môžu znepríjemňovať
mozole, stvrdnutá pokožka či
krehké nechty. Obzeráte sa po
účinnom riešení z pohodlia
domova? Inovatívne olejové
sérum s kyselinou salicylovou
a zmesou minerálnych látok
Mineral4E zjemňuje chodidlá
a revitalizuje nechty.

Kyselina salicylová uvoľňuje väzby, ktoré
držia mŕtve bunky pokope, bez námahy
vyhladzuje tvrdú a drsnú pokožku
a zbavuje ju mozoľov.

Vitamín E pomáha zvláčňovať
a revitalizovať pokožku a nechty, zadržiava
vlhkosť v pokožke, aby zostala pružná
a hladká. Prispieva k zdraviu
ochrannej bariéry.

PREČO POUŽÍVAŤ OLEJOVÉ SÉRUM?
POUŽITIE:

Olej z čajovníka má antibakteriálne
a antiseptické vlastnosti. Osviežuje a čistí
pokožku chodidiel a nechty.
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AKO TO FUNGUJE:

Pre čo najlepšie výsledky
aplikujte štedrú dávku
dvakrát denne.

Olejové sérum Feet Up Advanced
má pokrokové, hydratačné zloženie
obohatené o účinné oleje. Rýchlo sa
vstrebáva a okamžite revitalizuje
pokožku chodidiel a nechty.

• Intenzívne hydratuje; pokožka
je na pocit jemnejšia už od prvého
použitia*
• Znižuje viditeľnosť mozoľov
a stvrdnutej pokožky na nohách
už za 1 týždeň*†

ZMES MINERAL4E
obsahuje kombináciu štyroch
minerálnych látok a stopových
prvkov bohatých na bielkoviny
s preukázanými pozitívnymi
účinkami na pokožku:
MEĎ
vyhladzuje
a obnovuje
pružnosť pokožky

* Spotrebiteľského testu sa zúčastnilo 67 ľudí.
† Testované na stvrdnutej pokožke.

STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

HLAVNÉ INGREDIENCIE

ZINOK
má utišujúce
vlastnosti
HORČÍK
prispieva k ochrane
a zjemneniu pokožky
ŽELEZO
pomáha regenerovať
a prečisťovať pokožku

 lejové sérum na chodidlá Feet Up
O
Advanced

30 ml

35835 6,90 €

3,99 €
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Niečo pre krásne hebké a voňavé chodidlá

• Vhodné na mokré aj suché nohy

Zastrihávač je
perfektnou pomôckou
na vytvarovanie
obočia.

Ľahko odstráni
chĺpky nad perou
a zanechá pleť hladkú.

• Čistí suchú,
drsnú pokožku

Pre optimálne výsledky
odporúčame vymieňať
rotačnú hlavicu na brúsku
na nohy každé 3 mesiace

* Klinicky testovaný - in vivo
** Klinický test

popraskané päty Feet Up
Advanced
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!
 Pílingový krém na chodidlá
Feet Up Advanced

75 ml

75 ml

33027 6,90 €

33033 7,50 €

3,99 €

4,49 €

• S prírodným švédskym
výťažkom z nechtíka,
ktorý pomáha
vyživovať pokožku

• Výťažky z aloe vera
a slezu majú upokojujúce
účinky



KYSELINA MLIEČNA
A EXTRAKT PREBIOTÍK –
prírodné ingrediencie
podporujú rovnováhu
a celkové zdravie intímneho
mikrobiómu a zároveň
ho chránia.



SVIEŽA VÔŇA–
neutralizuje pachy
a prekrýva ich ľahkou,
príjemnou a sviežou vôňou.

Dvojdielna sada

• Zjemňuje
a vyhladzuje

 Zjemňujúci krém na

• Gy n

1x batérie (AAA) súčasťou balenia



• Odstraňuje pocity
nepohodlia, čistí
a osviežuje

STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY



t ova n é

• Pomáha obnoviť
drsnú a
popraskanú
pokožku**

• Rotačná hlavica sa pevne
zacvakne, aby sa pri holení
predišlo poraneniam.

VYVÁŽENÝ A CHRÁNENÝ
MIKROBIÓM
Udržiava vyvážené pH
a chráni intímny mikrobióm
spolu s jeho mikroflórou.



• Ochraňuje pred
vysúšaním

lo
eko gi

y • t

• Viditeľné zlepšenie
už za 3 dni*

ÁN
CHR ENÝ M

ck



ÝA

BIÓM
RO
IK



Hrebienok, na ktorom
možno nastaviť
dve rôzne dĺžky
zastrihávania obočia.

es

Kefka na čistenie

VYVÁŽ
EN

Vyvážený a chránený mikrobióm

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!
 Brúska na nohy Feet Up

Materiál: ABS, POM, vrstva z karbidu
kremíka, PET. Obal: papier. Rozmery:
19.5 x 7 x 3.5 cm.

29455 42,90 €

24,99 €

 Náhradné rotačné hlavice
na Brúsku na nohy Feet Up

Materiál: ABS, vrstva z karbidu
kremíka. Univerzálna veľkosť.

29461 9,90 €

5,99 €

Samotný zastrihávač
bez príslušenstva je
ideálny na zastrihávanie a úpravu
okrajov vlasov.
 Zastrihávač
chĺpkov Remington

Materiál: ABS, hliník,
Obal: papier, PET.
Rozmery: 13 x 1.5
x 1.3 cm.

27799 17,99 €

12,99 €

AKO POUŽÍVAŤ

• Nanášajte na čistú
a suchú pokožku
• Nechajte absorbovať
• Len na vonkajšie
použitie
 Vyživujúce intímne

mlieko Feminelle Extra
Comfort

75 ml

34505 7,90 €

KAŽDÝ
PRODUKTZA

4,99 €

 Upokojujúci intímny
čistiaci gél Feminelle

300 ml

34499 7,90 €
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LIMITOVANÁ
EDÍCIA





Hydratuje a vyživuje
pokožku rúk.

S upokojujúcim výťažkom
z arniky a zvlhčujúcim
jojobovým olejom.

Eukalyptový a mätový
olej okamžite schladí
a osvieži nohy.

Praktická cestovná veľkosť.
Zmestí sa do každej tašky!
(30 ml)



ROMANTICKÁ
PIVONKA
Vychutnajte si autentickú
sviežu vôňu pivonkových
lupienkov.

250ml
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 Antiperspiračný

 Osviežujúci sprej

Dostatočne jemné
na každodenné umývanie.

 Krém na ruky

s vôňou brusníc
a čierneho čaju

 Mydlo s výťažkami

z brusníc a čierneho
čaju

150 ml

75 ml

na nohy Feet Up
Comfort XL
250 ml

30 ml

75 g

32369 7,50 €

32368 5,50 €

32643 8,90 €

34733 4,50 €

35903 2,50 €

3,49 €

5,49 €

OMAMNÝ
ORGOVÁN
Vôňa sa otvára
žiarivou kyticou
sviežich orgovánových
kvetov s jemným sladkým
nádychom jari,
ktorý pretrvá počas
celého dňa.

Zanecháva ruky dokonale
jemné a hladké.

krém na nohy Feet Up
Comfort

4,99 €



OČARUJÚCI
JAZMÍN
Prírodná očarujúca
jazmínová vôňa
prináša lahodné
kvetinové potešenie
priamo na vaše ruky.

Sprej nastriekajte
na čisté a suché
chodidlá
zo vzdialenosti
15 cm od pokožky.
Môžete ním
nasprejovať aj
vnútro topánok.

krém na nohy Feet Up
Comfort

NOVINKA

LIMITOVANÁ EDÍCIA



AKO POUŽÍVAŤ

 Zjemňujúci denný

Kytica kvetinových
krémov v jednej
krabičke

STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

Hodvábne hladké chodidlá za moment

1,49 €

1,29 €

 Sada troch krémov
na ruky Spring Blossoms

AKO POUŽÍVAŤ

Vmasírujte do pokožky
rúk, aby vaše ruky
zostali počas dňa
hydratované a voňavé.

3 x 30 ml.

41388 4,90 €

Krabička
s 3 krémami
na ruky

3,49 €
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STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

Sebavedomý a krásny úsmev


Nech vás sila
sprevádza!
Pripravte sa
na galaktické
bublinkové vojny!

!

Čarovné dobrodružstvá
pre malé hrdinky!



Zmes olejov z prírodnej
mäty, eukalyptu,
rozmarínu a fenikla
osvieži dych na dlhý
čas a dodá vám
pocit istoty.

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!

Škrabka na jazyk

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

Mäkká kefka
na citlivé zuby











2-6
rokov

12H

Ideálna na jemné
detské ďasná.
Odporúčame
pre deti vo veku 3-7.

OCHRANA*

• Osviežujú dych

S jahodovou
príchuťou

• Pomáhajú udržiavať
ďasná v zdravej
kondícii
• Ochrana proti tvorbe
povlaku, zubného kazu
a zubného kameňa

 Toaletná voda

Star Wars
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 Pena do kúpeľa

 Biela zubná kefka
Optifresh – mäkká

 Ružová detská zubná
kefka Optifresh - mäkká

*Klinicky testovaná

 Bylinková zubná pasta

4.5 g

50 ml

Disney The Lion Guard

Materiál: PP, TPR, mosadz,
nylonové vlákna.

Materiál: PP, TPR, mosadz,
nylonové vlákna. Dĺžka: 14 cm.

100 ml

100 ml

35057 8,90 €

34883 4,90 €

34884 4,50 €

34071 3,90 €

27982 3,90 €

28266 3,90 €

31673 4,90 €

31132 4,90 €

2,99 €

2,49 €

1,99 €

1,99 €

Optifresh System 8

 Osviežujúca zubná pasta

200 ml

3,49 €

Disney Tangled

 Detská zubná pasta Optifresh

100 ml

5,99 €

Star Wars

 Balzam na pery

2,99 €

Optifresh System 8 Extreme Fresh

2,99 €
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NA JEMNÉ A NEVÝRAZNÉ VLASY

Jasnejšia
a výraznejšia farba
vlasov po dlhší čas

Objavte objem,
ktorý vydrží
až 48 hodín! *



400 ml

NA POŠKODENÉ VLASY



Šampón na ochranu farby
vlasov obsahuje technológiu
Colour Reflection, ktorá
dodáva farbeným vlasom
krásny lesk a UV filtre, ktoré ich
chránia pred UV žiarením
a voľnými radikálmi.

400 ml

Šampón na zväčšenie objemu
vlasov obsahuje ceramidový
komplex, ktorý uzamkýna
vo vlasoch vlahu a proteíny,
vďaka čomu sú vlasy lesklejšie,
hladšie a pružnejšie.

Obnova a regenerácia
so silou rastlinných živín

SILA RASTLINNÝCH ŽIVÍN
Každý produkt HairX obsahuje
komplex rastlinných živín získaný
zo sójových zŕn
a oleja zo semien požlta
farbiarskeho.



Šampón na obnovu
poškodených vlasov obsahuje
Micro Keratin a komplex
rastlinných živín, ktoré
pôsobia proti 7 znakom
poškodených vlasov.

400 ml
POUŽITIE:

STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

NA FARBENÉ VLASY




*Spotrebiteľský test pri používaní šampónu a kondicionéra



 Šampón na ochranu farby

vlasov HairX Advanced Care

vlasov HairX Advanced Care

 Šampón na zväčšenie objemu

vlasov HairX Advanced Care

400 ml

200 ml

400 ml

32884 8,90 €

32885 6,50 €

32890 8,90 €

5,49 €
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 Kondicionér na ochranu farby

4,49 €

5,49 €

 Kondicionér na zväčšenie

objemu vlasov HairX Advanced
Care

200 ml

32891 6,50 €

4,49 €

1. D
 o dlane aplikujte
primerané množstvo
séra (približne vo
veľkosti mince).


2. S
 érum rovnomerne
rozotrite v dlaniach.

3. Naneste na uterákom
vysušené vlasy od
stredu ich dĺžky smerom
ku končekom. Vyhnite sa
korienkom.

 Sérum na obnovu
rozštiepených končekov
HairX Advanced Care

 Šampón na obnovu
poškodených vlasov HairX
Advanced Care

 Kondicionér na obnovu
poškodených vlasov HairX
Advanced Care

30 ml

400 ml

200 ml

32882 8,50 €

32877 8,90 €

32878 6,50 €

5,99 €

5,49 €

4,49 €
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Vychutnajte si
hrejivú hebkosť

22 skvelých účinkov



so silou rastlinných živín

Rozmery: 15 x 6 cm. Materiál: PP.

30610 3,90 €

1,99 €

POUŽITIE:

OKRÚHLA KEFA STYLERS
na rýchle sušenie vlasov
a vytváranie kučier
 Okrúhla kefa na vlasy Styler



Rozmery: 23 x 4,8 cm. Materiál: ABS,
hliník, keramický povrch, nylon.

• Predchádza poškodeniu
• Zabraňuje rozštiepeniu
končekov
• Vyživuje
• Udržuje nepoddajné
vlasy pod kontrolou

LIMITOVANÁ
EDÍCIA
• Luxusný červený flís
• Univerzálna veľkosť
• Široké rukávy



• 2 praktické vrecká
• S opaskom a pútkom
na zavesenie

1. P umpičkou streknite
2-4 krát do dlane.

30608 6,90 €

3,49 €

PREVZDUŠŇUJÚCA KEFA STYLERS
uľahčí sušenie stredne dlhých
a krátkych vlasov



30580 5,90 €

2,99 €

KEFA NA VLASY STYLERS
na rozčesávanie vlasov



 Kefa na vlasy Stylers

Rozmery: 24 x 6 cm. Materiál: ABS,
guma, nylon, epoxidová živica.

30579 5,90 €

POMÔCKA NA ČISTENIE KEFY
NA VLASY vyčistí všetky kefy Styler
 Pomôcka na čistenie
kefy na vlasy Styler

30923 5,90 €
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2,99 €

3. P rodukt naneste do
uterákom vysušených
vlasov od stredu ich
dĺžky po končeky.
Vlasy upravte
obvyklým
spôsobom.
Neoplachujte.

2,99 €

Príjemný a elegantný
župan po kolená
z jemného
polyesterového flísu.
45
cm

51
cm

na vlasy Stylers

Rozmery: 22 x 5 cm. Materiál:
ABS, nylon, epoxidová živica.

2. P rodukt rozotrite
v dlaniach, aby
ste ho mohli
rovnomerne
naniesť na vlasy.

106
cm



 Prevzdušňujúca kefa

Rozmery: 12,3 x 1,8 cm.
Materiál: ABS, PET, ušľachtilá oceľ.

STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

HREBEŇ SO ŠIROKÝMI
ZÚBKAMI STYLERS
na rozčesávanie mokrých vlasov
a nanášanie masky na vlasy
 Hrebeň so širokými
zúbkami Stylers

 Župan Moment

Materiál: polyester. Jedna veľkosť.
Dĺžka: 106 cm, šírka: 65 cm.

 Skrášľujúci CC sprej na vlasy
HairX Advanced Care



38322 39,99 €

150 ml

32908 7,90 €

4,99 €

65
cm

19,99 €
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NA SUCHÉ VLASY
L OŽ I T

E

O

É Z L OŽ E N

LO G I C K Y

NA FARBENÉ VLASY
Z
RO

ĽN

500 ml

NOVINKA
STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

Chutná hostina pre vaše vlasy!

Pre úžasné vlasy každý deň!
Všetky zmývateľné
produkty Love Nature sú
biologicky rozložiteľné
a po použití neznečisťujú
vodu v životnom
prostredí.





IE

BI










HLAVNÉ INGREDIENCIE

 Šampón na suché vlasy
s pšenicou a kokosovým
olejom Love Nature
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HLAVNÉ INGREDIENCIE

Pšeničné proteíny obsahujú
ochranné peptidy, ktoré
posilňujú a chránia vlasy.

Prírodný výťažok
z granátového jablka
pomáha predchádzať
blednutiu farby vlasov.

Hydratačný kokosový olej je
bohatý na výživné látky,
vďaka ktorým vlasy
zjemňuje, posilňuje a
zanecháva nádherne lesklé.

Výťažok z organického
ovsa pomáha hydratovať
a chrániť vlasy.

 Kondicionér na suché vlasy
s pšenicou a kokosovým
olejom Love Nature

 Šampón na farbené vlasy
s granátovým jablkom
a ovsom Love Nature

Obnovujúce mango
Výťažky z manga sú bohaté
na flavonoidy, vitamín A
a mastné kyseliny, ktoré
pomáhajú udržiavať
vitalitu farbených vlasov.

 41958 Vyživujúca maska na všetky typy vlasov s výťažkami z avokáda Love Nature Smoothie 30 ml 2,90 €

250 ml

250 ml

33339 7,90 €

32619 4,90 €

34832 4,90 €

34833 4,90 €

3,49 €

Zvláčňujúci banán

NA FARBENÉ VLASY

 Kondicionér na farbené vlasy
s granátovým jablkom a ovsom
Love Nature

250 ml

3,49 €

Vyživujúce avokádo

NA SUCHÉ VLASY

Avokádový olej je bohatý
na vitamíny a mastné kyseliny.
Má vynikajúce vyživujúce
vlastnosti a je vhodný
na všetky typy vlasov.

500 ml

5,49 €

NA VŠETKY TYPY VLASOV

3,49 €

Výťažky z banánu prírodného
pôvodu s lahodnou vôňou
pomáhajú hydratovať
a regenerovať suché vlasy.

KAŽDÁ MASKA
ZA

1,49 €

 41957 Zvláčňujúca maska na suché vlasy s výťažkami z banánu Love Nature Smoothie 30 ml 2,90 €
 41959 Obnovujúca maska na farbené vlasy s výťažkami z manga Love Nature Smoothie 30 ml 2,90 €
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JEMNÝ

Úžasné vône a jemná textúra sprchovacích
gélov Love Nature rozmazná vašu pokožku
aj zmysly každý deň.

Exotická výživa
a hydratácia

POVZBUDZUJÚCI



HLAVNÉ INGREDIENCIE

VYŽIVUJÚCI

OSVIEŽUJÚCE

HLAVNÉ INGREDIENCIE


REVITALIZAČNÝ

OSVIEŽUJÚCI





KOKOSOVÁ VODA
pomáha zadržiavať
v pokožke vlahu,
kým MELÓN
vyživuje, osviežuje
a zanecháva pokožku
nádherne voňavú.

MANDĽOVÝ OLEJ
obsahuje vitamíny
A, B1 a E, ktoré
pokožku upokojujú
a regenerujú.

• Biologicky rozložiteľné zloženie
• Bez obsahu mydla
a s vyváženým pH
• Dermatologicky testované





BAMBUCKÉ MASLO
hydratuje, obnovuje
a ochraňuje
pokožku. Zanecháva
ju hebkú a pružnú.

E

B

Všetky zmývateľné produkty
Love Nature sú biologicky
rozložiteľné a po použití
neznečisťujú vodu
v životnom prostredí.

KAŽDÝ 250 ML
SPRCHOVACÍ GÉL ZA
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3,99 €

 34840 Povzbudzujúci
sprchovací gél s výťažkami
z ovocia Love Nature 250 ml
5,90 €  32610 Pílingový
sprchovací gél s limetkou
a jahodami Love Nature
250 ml 6,50 €

 Sprchovacia
špongia

A
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PO
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L

N Ý PL

LO G I C K Y

Ý RECYK

VA

Z L OŽ E N

IO

SK

S
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Z L OŽ I T E

O

RO

NÉ

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!

!

STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

Doprajte si radosť
z jemnej pokožky

 34818 Sprchovací gél
s olivovým olejom a aloe
vera Love Nature XXL 750 ml
10,90 €  33640 Pílingový
sprchovací gél s mätou
a malinami Love Nature
XXL 750 ml 11,90 €

KAŽDÝ 750 ML
SPRCHOVACÍ GÉL ZA

7,99 €

 Vyživujúce telové
mlieko s mandľovým
olejom Love Nature

Materiál: nylon, PE.
Rozmery: 18.5 x 9.5 cm.

8590 1,90 €


 Sprchovací gél
s kokosovou vodou
a melónom Love Nature

 Mydlo s kokosovou
vodou a melónom
Love Nature

200 ml

250 ml

75 g

32617 6,90 €

34087 5,90 €

34092 2,50 €

4,99 €

3,99 €

0,99 €

1,29 €
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!



Doprajte si relax
a osvieženie po dlhom
dni. V kolekcii Discover
nájdete tropické
destinácie z celého
sveta, ktoré naplnia
vašu kúpeľňu
neodolateľnou vôňou.

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!








STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

Sprcha plná exotických vôní

NOVINKA


!

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!

 34463 Sprchovací gél Discover
Hollywood Dreams 250 ml 4,90 €
 34461 Sprchovací gél Discover
Costa Rican Explorer 250 ml 4,90 €
 34465 Sprchovací gél Discover
Kamchatka Wilderness 250 ml
4,90 €  35967 Sprchovací gél
Discover California Beach 250 ml
4,90 €



NOVINKA

 Kefa na telo

Materiál: PS, nylon,
polyester, PET. 31 cm (v)
x 7.5 cm (d) x 4.5 cm (š).

18819 5,90 €
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4,49 €

KAŽDÉ
MYDLO ZA

0,99 €

 34464 Mydlo Discover
Hollywood Dreams 90 g 1,90 €
 37560 Mydlo Discover
Parisian Lights 90 g 1,90 €
 35968 Mydlo Discover
California Beach 90 g 1,90 €

KAŽDÝ 250 ML
SPRCHOVACÍ GÉL ZA

2,49 €
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Sladké sny!

Zatvorte oči a vychutnávajte si nádherné chvíle
plné relaxácie s príjemnou, upokojujúcou vôňou
levandule, ktorá má dokázaný blahodarný
vplyv na kvalitu spánku.
MALÝ UTERÁK:
50 x 30 cm

POUŽITIE:



Levanduľová vôňa vám
pomôže vychutnať si
pokojný nočný spánok.

U

VLNA
BA

TRVALO

Á

ŽATEĽN
DR
U



STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

Zabaľte sa do luxusu

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

LIMITOVANÁ
EDÍCIA

ŽATEĽN
Á
DR

TRVALO

VLNA
BA

VEĽKÁ OSUŠKA:
130 x 70 cm.

1. R
 ituál vysnívaného spánku
začnite Telovým olejom
Dream Sleep, ktorý si
nanesiete na čistú pokožku
a jemne ho do nej
vmasírujete, aby bola
hladká a hydratovaná.
Telový olej vás tiež zbaví
napätia a upokojí vašu
myseľ.

 Sprej na telo
a vankúš Dream Sleep

100 ml

34180 9,90 €

4,99 €
 Telový olej
Dream Sleep

100 ml

TRVALO

12,99 €

ČO JE TRVALO
UDRŽATEĽNÁ BAVLNA?
Trvalo udržateľná bavlna
sa pestuje spôsobom, ktorý
má minimálny negatívny
vplyv na životné prostredie.
Pochádza predovšetkým
z produkcie malých
výrobcov a komunít.

• 100 % trvalo udržateľná
bavlna
• Dokonalá kombinácia:
hebkosť, sila, pružnosť

2. D
 ruhý krok rituálu
predstavuje Sprej na telo
a vankúš Dream Sleep.
Nasprejujte ho na vrchnú
časť tela a na vankúš
a vychutnajte si kvalitný
a pokojný spánok.

• Výborná savosť
121
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ŽATEĽN
Á
DR
U

VLNA
BA

38334 25,99 €

4,99 €

ŽATEĽN
Á
DR
U

VLNA
BA

 ada uterákov Ocean
S

Vyrobené zo 100 % bavlny získavanej trvalo
udržateľným spôsobom. Sada pozostáva z dvoch
hebkých uterákov. Rozmery: 130 x 70 cm a 50 x
30 cm. Štýlové svetlomodré uteráky sú ako
stvorené na deň na pláži! Rozmery: 130 x 70 cm
a 50 x 30 cm. Materiál: 100 % bavlna získavaná
trvalo udržateľným spôsobom.

TRVALO

34179 7,90 €




Omladzujúci kvet
bavlníka a kardamóm:
hebký dotyk elegancie
Prostredníctvom projektu Farebné
nemocnice pomáhame meniť detské
oddelenia nemocníc na krajšie a lepšie
miesta. Záleží nám na tom, aby sme
deťom spríjemnili nie práve obľúbený,
ale nevyhnutný pobyt v nemocnici.
Aj vy môžete projekt podporiť kúpou
produktov Essence&Co, z ktorých časť
výnosov poputuje na rekonštrukciu
a zútulnenie detských nemocničných
izieb a priestorov.

Svieža sofistikovaná zmes korenistého
prenikavého kardamómu a hrejivého
bavlníkového kvetu vás zaplavia
blahom.

HLAVNÉ INGREDIENCIE



Exkluzívny kardamómový
olej je známy svojím
obnovujúcim
a osviežujúcim účinkom
s povznášajúcou
korenistou a čistou arómou.
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S PRÍRODNÝMI
ESENCIÁLNYMI OLEJMI

STAROSTLIVOSŤ O TELO A VLASY

ZLOŽENIE
S VYVÁŽENÝM PH

Pohladenie prírody; čistá
severská bavlna zvlhčuje
a vyživuje pokožku, pričom
ju zanecháva hodvábne
hebkú.

!

POSLEDNÝ RAZ
V PONUKE!
 Tekuté mydlo na telo

a ruky s výťažkami
z bavlníkového kvetu
a kardamómu

 Telové mlieko
s výťažkami
z bavlníkového
kvetu a kardamómu

 Kvetinové mydlo
s výťažkami
bavlníkového kvetu
a kardamómu

300 ml

300 ml

75 g

34847 11,90 €

34850 11,90 €

36190 2,50 €

6,99 €

6,99 €

1,49 €
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NOVINKA

LIMITOVANÁ EDÍCIA

Perfektné na masáž
a hydratáciu tela
po sprchovaní.
POUŽITIE:

Zrelaxujte telo aj myseľ
a vychutnávajte si vzácne
chvíle pohody.

VÁŽIME SI PRÍRODU!
Rad kozmetiky Swedish Spa
obsahuje prírodné ingrediencie
s množstvom benefitov – napríklad
výťažky morských rias Corallina
officinalis a Alaria esculenta, ktoré
pôsobia ako antioxidanty a majú
revitalizačné účinky. Často sa dajú
nájsť v studených vodách blízko
švédskeho pobrežia.

Šetrne odstraňuje
odumretú pokožku
a vyživuje ju.

 Telový olej
Swedish Spa

Opatrne odstráňte
uzáver a vložte tyčinky
do nádobky. Tyčinky
absorbujú vôňu a
postupne ju budú
uvoľňovať do vzduchu.

100 ml



34024 9,90 €

5,99 €





 Vonné tyčinky
s difuzérom Swedish Spa
Aquatic Harmony



90 ml

41693 19,90 €

11,99 €
 Telový píling
s kryštálmi soli
Swedish Spa

200 ml

34022 12,90 €

9,99 €
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UDRŽATEĽNOSŤ

Zregenerujte si
zmysly švédskym
prírodným
spôsobom

Mydlo s jednou stranou
určenou na masáž
a prekrvenie pokožky
a druhou na píling
a vyhladenie.
 Pílingové masážne
mydlo Swedish Spa

100 g

34021 4,50 €

2,99 €
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Rozmaznajte svoje telo
luxusnými darmi prírody
Intenzívne
vyživuje pleť


Cukrový píling
odstraňuje
odumreté bunky
a vyhladzuje
pokožku.

NA VŠETKY
TYPY PLETI

INTENZÍVNA HYDRATÁCIA
POČAS SPÁNKU
POKOŽKA JE NA POHĽAD
ŽIARIVÁ A ODPOČINUTÁ

 Výživný nočný krém
Milk & Honey Gold

UDRŽATEĽNOSŤ

VŠETKY
VEKOVÉ SKUPINY

50 ml

Vyčistí a zjemní
pokožku rúk.

32543 10,90 €



HLAVNÉ INGREDIENCIE




VÁŽIME SI PRÍRODU!
V Oriflame sme odhodlaní rešpektovať prírodu.
Preto v našich kozmetických produktoch, vrátane
radu Milk & Honey, používame organické výťažky.
Výťažky z medu pomáhajú udržiavať v pokožke
vlahu a obsahujú vitamíny a minerálne látky, ktoré
revitalizujú pokožku. Mlieko obsahuje kyselinu
mliečnu a množstvo ďalších živín, ktoré hydratujú
suchú pokožku.
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 Vyživujúci krém na ruky
a telo Milk & Honey Gold

250 ml

31602 9,50 €

4,99 €

 Vyhladzujúci cukrový píling
Milk & Honey Gold

200 ml

31601 9,90 €

6,49 €

 Zjemňujúce tekuté mydlo
Milk & Honey Gold

300 ml

31603 8,90 €

5,99 €

Mlieko je bohatý zdroj
hydratačných a zvláčňujúcich
vitamínov, minerálnych látok
a bielkovín. Pokožke poskytujú
hydratáciu, posilnenie a výživu.
Zanechávajú ju neuveriteľne
hebkú, pružnú a nádherne
voňavú. Med je bohatý na
cukry a obsahuje zvláčňujúce
minerálne látky a kyselinu
listovú, ktoré revitalizujú
pokožku. Výťažky z mlieka
i medu sú získavané
z organických zdrojov
a prichádzajú k vám v tej
najčistejšej forme.

VIDITEĽNE VYŽIVUJE SUCHÚ
POKOŽKU
REVITALIZUJE A ZJEMŇUJE
POKOŽKU

 Výživný denný krém
Milk & Honey Gold

50 ml

32542 10,90 €

KAŽDÝ PLEŤOVÝ KRÉM LEN ZA

4,99 €
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Upokojuje pokožku a obnovuje jej pružnosť.
Hydratuje a posilňuje ochrannú vrstvu pokožky
Univerzálne použitie na ochranu pokožky a pier

Hydratácia, zjemnenie a ochrana suchej
pokožky prvotriednymi prírodnými
ingredienciami. Prírodný včelí vosk a zmes
zvláčňujúcich látok revitalizujú pokožku
a ulahodia vašim zmyslom.

Prírodný včelí vosk je
známy svojimi utišujúcimi
a zjemňujúcimi vlastnosťami.
Pomáha ochraňovať
pokožku, udržiava ju
hydratovanú a zdravo
vyzerajúcu.

Obsahuje včelí vosk, vitamín E a zmes utišujúcich látok.

UDRŽATEĽNOSŤ

Poklady prírody

HLAVNÁ INGREDIENCIA


POUŽITIE:

VÁŽIME SI PRÍRODU!
Príroda a prírodné materiály hrajú v našej produktovej
filozofii dôležitú úlohu. V kozmetike používame široké
spektrum prírodných ingrediencií – výťažky, maslá, vosk
či oleje. Prírodou sa išpirujeme aj pri vyvíjaní nových
produktov.

Aplikujte na suchú pokožku na tvári, lakťoch, rukách,
perách, kolenách alebo chodidlách. Používajte tak
často, ako potrebujete.

 Jemný zázračný balzam

Univerzálny balzam s prírodným včelím voskom.
Pokožku jemne hydratuje, vyživuje, upokojuje aj
chráni. Zanechá ju hebkú, hladkú a príjemnú na
dotyk. 15 ml

1276 4,90 €

CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC
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1,99 €
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VŠETKY VEKOVÉ
SKUPINY



NA VŠETKY
TYPY PLETI

Organický výťažok
z marhule má vysoký obsah
ovocného cukru a ovocných
kyselín, ktoré pomáhajú
zvlhčovať a vyhladzovať
pokožku a udržiavať v nej
zdravú mieru hydratácie.
Zároveň napomáha
bunkovej obnove.



NOVINKA

UDRŽATEĽNOSŤ

HLAVNÉ INGREDIENCIE



Organický výťažok
z pomarančovej šťavy
je bohatý na vitamín C
a je jednou z najúčinnejších
zložiek podporujúcich
žiarivosť pleti. Okrem
toho má aj vynikajúce
antioxidačné vlastnosti.

Udržiava pleť optimálne
hydratovanú
 Rozžiarujúci pleťový
gél s organickou
marhuľou a pomarančom
Love Nature

50 ml

35911 7,50 €

VÁŽIME SI PRÍRODU!
Výrobky Love Nature sú vytvorené tak, aby vám prinášali
vynikajúce výsledky a zároveň boli šetrné k prírode.
Všetky zmývateľné produkty Love Nature sú 100 %
biologicky rozložiteľné, čo znamená, že sa prirodzene
rozpadnú vo vode. Produkty starostlivosti o vlasy Love
Nature neobsahujú silikón a zrniečka v pílingoch sú
len prírodného pôvodu. Navyše, ich obaly tvorí
zo 40 % spotrebiteľský recyklovaný plast.

Dotyk slnka
na vašej pokožke
Premeňte mdlú pleť bez života
na nádherne a prirodzene žiarivú.

4,49 €

 Energizujúci čistiaci gél s organickou

marhuľou a pomarančom Love Nature

 Rozžiarujúce pleťové tonikum
s organickou marhuľou a pomarančom
Love Nature

125 ml

150 ml

35910 6,50 €

35912 6,50 €

3,99 €
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Dodáva pleti mladistvý vzhľad

Odstraňuje nečistoty
a minimalizuje póry

3,99 €

CELÚ STRANU
ZOSKENUJTE
APLIKÁCIOU ORIFLAME
A DOZVIETE SA VIAC
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OSVIEŽUJÚCA STAROSTLIVOSŤ O VLASY
LEN V 3 KROKOCH
POUŽITIE:

Dobre pretrepte a
nasprejujte zo vzdialenosti
asi 20 cm, pričom sa
sústreďte na korienky
vlasov.

Rovnomerne
vmasírujte
do vlasov.

Suchý šampón
na mastné vlasy
HairX Advanced
len za

Počkajte
niekoľko minút
a vyčešte.

78 % zákazníkov potvrdilo,
že redukuje mastnotu*

2,99 €

Okamžite redukuje
mastnotu z vlasov*
Predlžuje intervaly medzi
jednotlivými umývaniami*
*Spotrebiteľský test

 uchý šampón na mastné vlasy
S
HairX Advanced Care

Suchý šampón zanechá vlasy čisté a svieže bez použitia
kvapky vody. Obsahuje vyživujúci komplex rastlinných
živín a komplex Normalising, ktorý zabraňuje tvorbe
mastnoty. 150 ml

Suchý šampón na
mastné vlasy obsahuje
komplex Normalising,
ktorý udržiava pod
kontrolou tvorbu
mastnoty.

AK SI KÚPITE AKÝKOĽVEK PRODUKT ZO STRÁN 98 – 131

32907 7,50 €
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31805
Rose
Beige

31806
Natural
Beige

Dlhotrvajúce zloženie,
vysoké krytie. 1
Vysoké krytie nedokonalostí,
dlhotrvajúci, zdravý a mladistvý
vzhľad pleti.
Ochranný faktor SPF 15 chráni
pleť pred predčasným starnutím.

31804
Light
Ivory

31802
Porcelain

MINERAL
MINERAL
INGREDIENTS
INGREDIENTS
SOPEČNÉ
MINERÁLY

1

Pozostávajú z piatich hlavných
minerálov a získavajú sa
priamo z Etny. Sopečné
minerály povzbudzujú
a revitalizujú pleť, a zároveň
pôsobia proti jej starnutiu.

Spotrebiteľský test, ktorého sa zúčastnilo 114 žien

31803
Light
Rose

Dlhotrvajúci krycí krém
s minerálmi len za

5,99 €

 lhotrvajúci krycí krém s
D
minerálmi Giordani Gold

Trvácny krycí krém s ochranným
faktorom SPF 15 a výnimočným krytím
obohatený o vzácne talianske sopečné
minerály s revitalizačným účinkom. 30 ml

17,90 €
134

135



ROKA 2020

S organickým
esenciálnym
olejom z čajovníka,
výťažkom z limetky
a kyselinou
salicylovou.

Kód: 131931.1

NA ZMIEŠANÚ
PLEŤ

SK

Copyright ©2020 Oriflame Cosmetics AG
Naša adresa:
Oriflame Slovakia, s.r.o.
Staromestská 3, 814 99 Bratislava
*1276 (najlacnejšie volanie), 02/33056780

www.oriflame.sk

NAJLEPŠIA
CENA

PRE VŠETKY
VEKOVÉ SKUPINY



Pôsobí
na vyrážky
Pomáha čistiť
a upokojovať pleť
Tonizuje pleť
a sťahuje póry

34849 9,50 €

2,99 €

10 ml

Osviežujúca gélová
maska s uhorkou
na revitalizáciu
zmiešanej pleti

32633 1,50 €

0,49 €

www.facebook.com/oriflameslovensko

10 ml

https://www.youtube.com/user/oriflameslovakia

 Gélová maska
Love Nature s uhorkou

www.instagram.com/oriflameslovensko

 Prečisťujúci pleťový olej
s organickým čajovníkom
a limetkou Love Nature

