
PROGRAM  

WITAMY
(01.09-12.10.2020)

Zadbaj o siebie  
i najbliższych  



DOŁĄCZ DO  
ŚWIATA ORIFLAME. 
Poznaj produkty 
kosmetyczne oraz 
Wellness i sprawdź 
na własnej skórze 
ich możliwości!

Złóż dowolne  
punktowane zamówienie,  
a za jedyne 1,00 PLN  
otrzymasz* wyjątkowy  
prezent – worek Wellness

* Worek zostanie automatycznie dołączony do twojego pierwszego zamówienia w K13 lub K14

Czas na powrót do formy  
po wakacjach oraz   
budowanie odporności  
na jesień! 

• wymiary: 
37x40 cm

• 100%  
bawełny, 
145 g

• produkt  
polski

WOREK
WELLNESS



Zbierz co najmniej 50 PC*  
w swoim pierwszym katalogu.

Zestaw kosmetyków Love Nature 
z organicznym aloesem i wodą 
kokosową otrzymasz** za jedyne 
4,90 PLN przy zamówieniu 
w kolejnym katalogu.

Zbierz co najmniej 50 PC  
w swoim drugim katalogu.

WellnessPack dla niej  
lub dla niego otrzymasz*  
za jedyne 9,90 PLN przy  
zamówieniu w kolejnym  
katalogu.

Zbierz co najmniej 50 PC  
w swoim trzecim katalogu.

Zestaw kuchenny z blenderem 
ręcznym marki Zelmer otrzymasz*  
za jedyne 19,90 PLN przy 
zamówieniu w kolejnym  
katalogu.

WARTOŚĆ:

179.00 PLN

* Kod wybranej nagrody wpisz na zamówieniu w kolejnym katalogu. * Wpisz kod wybranego koloru przy zamówieniu w kolejnym katalogu.

kod 
zestawu:  623236

** Nagroda dołączy się automatycznie do zamówienia w kolejnym katalogu.

WARTOŚĆ ZESTAWU:

82,80 PLN

WARTOŚĆ:

132.90 PLN
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WellnessPack
Wysokiej jakości suplementy 
zawierające dzienną dawkę 
substancji odżywczych 
i antyoksydantów.

Love Nature
Zapewnij swojej skórze odpowiedni  
poziom nawilżenia i zatrzymaj wilgoć  
w skórze za pomocą kosmetyków  
z organicznym aloesem i wodą kokosową,  
a twoja cera będzie świeża, piękna  
i promienna każdego dnia.

• Moc: 800 W
• Funkcja Turbo
• Metalowa stopa 

mieszająca
• 2 noże o wysokiej 

wydajności
• Ergonomiczny 

kształt
• Konstrukcja 

zapobiegająca 
rozpryskiwaniu

• Kubek z miarką  
o pojemności  
0,8 l

• Siekacz  
o pojemności  
450 ml

• Przystawka  
do ubijania

• Trzepaczka

ZESTAW 
KUCHENNY
ZELMER:

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

*  PC – Punkty Członkowskie  to taka „waluta” Oriflame.  
Każdy kosmetyk lub akcesorium, ma przypisaną wartość punktową. Dokładne wartości  
sprawdzisz podczas składania swojego zamówienia - w koszyku po zalogowaniu.
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kod: 29697

Dwa kolory  
do wyboru: 
137038 – beżowy 
136754 – szary



Chciałbyś dowiedzieć się  
jak przygotować zdrowy  
i pełnowartościowy posiłek  
dla siebie i swojej  
rodziny?

Wejdź na  
www.oriflame.com/gotujzwellness  
znajdziesz tu wszystkie niezbędne  
informacje dotyczące suplementacji  
oraz przepisy kulinarne z użyciem  
produktów Wellness. 
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