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Wyznaczamy trendy

Trendy zmieniają się szybko. 

Wyprzedzamy je, tworząc dla 

Ciebie wyjątkowe, innowacyjne 

produkty – byś mogła wyrażać 

siebie. 



PIĘKNA 
SKÓRA

ZDROWY 
STYL ŻYCIA

WYRAŻANIE 
SIEBIE



PIĘKNA SKÓRA



Odpowiedzialnie pozyskane składniki
Stosujemy składniki, które szanują naturę

i są dobre dla Ciebie.

Bezpieczne formuły
Nasze produkty przechodzą testy

bezpieczeństwa i spełniają najwyższe
standardy.

Trendy oparte na technologii



12,99

3 KREMY DO RĄK
W PUDEŁKU

Zestaw kremów 
do rąk
Spring Blossoms

Bukiet dla Twoich dłoni
• 3 zapachy: piwonia, bez i 

jaśmin
• Ekstrakty roślinne odżywiają

i nawilżają skórę
• Twoje dłonie będą miękkie, 

gładkie 
i pachnące



0.00

Love Nature 
Hair Smoothie 

Owocowe przysmaki
dla Twoich włosów

• Odżywiają, nawilżają
i rewitalizują włosy

• Naturalne ekstrakty: banan, 
mango, awokado

• Nałóż w trakcie kąpieli 
i zmyj lub pozostaw 
na noc 

4,99



Każdy 

za19.99
Kolekcja 

Dream Sleep

Słodkich snów

• Zapach lawendy ma udowodnione 

działanie relaksujące 

• Pomaga wyciszyć się 

i odprężyć 

• Dłuższy, spokojniejszy sen sprzyja 

urodzie

Dreem

Sleep





17,99
Rozgrzewająca 
maseczka
do twarzy Swedish
Spa

Luksusowe spa
we własnym domu

• Maseczka zmienia swoją
konsystencję – z żelowej 
w jedwabisty olejek 

• Dzięki technologii sauny wywołuje 
odczucie ciepła 
na skórze

• Odpręża i odżywia skórę, nadaje jej 
miękkość 



39,99

Dyfuzor 
zapachowy 
Aquatic Harmony

Zapach
szwedzkiej harmonii
w Twoim domu 
• Relaksujący, wodno-

kwiatowy aromat
z delikatnymi morskimi 
nutami

• Trwałość: nawet 
do pięciu miesięcy

• Wspaniały prezent 



Skin care related video



49,99

Żel do twarzy 
Oil Balance 
Solution

Gładka, matowa cera. 
Sebum pod kontrolą!

• Zmniejsza wydzielanie sebum
i pochłania jego nadmiar

• Technologia mikrogąbki
i kontrolowania sebum –
efekty potwierdzone klinicznie

• Matuje skórę, poprawia jej 
koloryt, przywraca świeżość i 
równowagę



59,99

Balsam do cery 

z wypryskami

Breakout-Defence

Profesjonalne rozwiązanie

• Ukierunkowane działanie: 

zmniejsza wypryski 

• Wąkrota (Cica) redukuje 

widoczność blizn 

potrądzikowych

• Skóra odzyskuje świeży 

wygląd bez niedoskonałości 



9,99
9,99

12,99

Feet Up Advanced

Złuszczanie, intensywne 
nawilżenia i ochrona
• Kosmetyki z kompleksem 

odżywczych minerałów 
Mineral4E

• Przywracają stopom gładki, 
miękki wygląd

• Stosuj je razem, 
by pielęgnacja przyniosła 
najlepsze efekty



7,99

7,99

Optifresh

Olśniewaj uśmiechem
• Aktywny kompleks 

Optifresh System 8 
zapewnia kompleksową
pielęgnację zębów 

• Średnio twarda szczotka do 
normalnych zębów

• Miękka szczotka 
do wrażliwych zębów

• Z powierzchnią
do czyszczenia języka, 
by zachować świeży oddech 



19,99

Zestaw 3 
produktów

Słodycz miodu 
dla Twojej skóry
• Trzy kosmetyki, które 

cudownie zmiękczają suchą
skórę

• Miód zawiera cukry, 
witaminy, minerały 
i kwas foliowy. Łagodnie 
złuszcza, rewitalizuje 
i zatrzymuje wilgoć, 
sprawiając, że skóra jest 
gładka 
i promienna



6,99 7,99

Kompleksowa 
pielęgnacja dłoni

Gładkie i miękkie
• Przeciwstarzeniowy krem do rąk 

Pro-Youth przywraca dłoniom 
młodszy wygląd 

• Skoncentrowany krem 
odżywczy do rąk wspaniale 
regeneruje wysuszoną skórę

• Kremy SoftCaress nawilżają, 
odżywiają
i chronią skórę rąk 
i paznokcie 



14,99

7,997,99

7,99

Activelle

Poczucie pełnej świeżości
• Technologia ActiBoost

zapewnia natychmiastowe 
poczucie świeżości

• Ochrona przez 48 godzin –
potwierdzone klinicznie

• Formuły ze składnikami 
pielęgnującymi skórę



9,99

12,99

12,99

Feminelle

Świeżość, komfort 
i pewność siebie
• Technologia Fresh Scent

gwarantuje poczucie 
świeżości

• Prebiotyki wspomagają
naturalne mechanizmy 
ochronne skóry

• Łagodne formuły 
o zrównoważonym pH
pomagają zachować jej 
równowagę



59,99

49,99

SPF

WODOODPORNE*

*testy kliniczne

44,99

49,99

Sun 360

Korzystaj ze słońca bezpiecznie
• Chronią skórę przed 

słońcem, zanieczyszczeniami 
powietrza, odwodnieniem

• Technologia Multi-Rays 
chroni przed 
promieniowaniem 
UVA i UVB

• Do stosowania 
na co dzień



19,99

1. TYDZIEŃ
Ujędrniający krem 

na dzień

Royal Velvet z filtrem SPF 15

2. TYDZIEŃ
Tusz do rzęs Giordani
Gold
Incredible Length

3. TYDZIEŃ
Krem koloryzujący The 

ONE

A-Z Hydra SPF 30

24,99 14,99



ZDROWY STYL ŻYCIA



54,99

Wapń
pochodzenia 
morskiego
i witamina D

Sekret mocnych kości
• Wspomaga utrzymanie 

zdrowych zębów i kości
• Zawiera w 100% naturalne, 

morskie źródło 
bioaktywnego wapnia -
AquaminTM

• Witamina D zwiększa 
przyswajanie wapnia



54,99
Omega 3

Na straży Twojego zdrowia
• Dostarczaj niezbędnych 

nienasyconych kwasów 
tłuszczowych EPA i DHA

• Wspomaga zdrowie serca 
i mózgu oraz prawidłowe 
widzenie

• Zawiera oleje rybne pozyskiwane 
ze zrównoważonych zasobów



WYRAŻANIE SIEBIE



29,99

Be the Legend

Bądź w centrum 
zainteresowania
• Akordy skórzane budzą

wrażenie zmysłowości
• Wzmocnij trwałość 

zapachu, stosując 
dezodorant z tej samej 
kolekcji 

• Niesamowita okazja! 





0.00

ScentSational

Nowy wymiar zmysłowości
• Kobiece, nowoczesne zapachy
• Główna nuta – intrygujący 

aromat guarany
• Stosuj samodzielnie 

lub połącz, uzyskując trzeci, 
wyjątkowy zapach

19,99

49,99

KWIATOWO-OWOCOWO
-DRZEWNY

nasiona guarany, słoneczna róża, 
paczula

KWIATOWO-OWOCOWO
-DRZEWNY

nasiona guarany, kwiat jabłoni, paczula



29,99

39,99

99,99

59,99

Kolekcja Adam

Wyróżnij się z tłumu
• Oryginalne, nowoczesne 

wzornictwo
• Razem tworzą dopracowaną

stylistycznie całość
• Projektant: Adam Swärd, 

zdobywca Oriflame Trend 
Award 



Kolekcja 
limitowana

Podkreśl swój styl torebkami
• Wykonane 

z materiałów wysokiej 
jakości

• Inspirowane kultowym 
stylem lat 70. 

• Możesz nosić je 
na różne sposoby

109,99

119,99



9,99
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Trend sezonu!

Wielowymiarowe piękno
• Nakładaj cienie do powiek 

warstwami, 
by zyskać wyrazisty efekt

• Tusz natychmiast nadaje 
rzęsom bajeczną objętość

• Stwórz hipnotyzujący 
makijaż oczu przy użyciu 
cieni i tuszu



9,99

Balsam do ust 
The ONE A-Z

Balsam nowej generacji
• Ponad 10 korzyści –

kompleksowa pielęgnacja 
ust

• Mikrosfery ze składnikami 
roślinnymi przywracają
ustom młodzieńczą
miękkość

• Olejek z kiełków pszenicy i 
ekstrakt 
z aloesu zapewniają
odżywienie i ukojenie.



5,99

Lakiery 
do paznokci 
OnColour

Kolory pełne blasku
• Technologia Colour

Coverage zapewnia głębię
koloru

• Szeroki 
i wyprofilowany pędzelek 
ułatwia precyzyjną aplikację

• Najlepsza cena 
2020 roku!


