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KATALOG 14

W Oriflame wierzymy, że Twoje potrzeby są

najważniejsze. 

Odkryj kosmetyki, które stanowią

ukoronowanie Twojej kolekcji zapachów, 

produktów do makijażu oraz pielęgnacji 

skóry i włosów. 

Nie czekaj – zajrzyj do środka! 



PIĘKNA SKÓRA ZDROWY STYL 
ŻYCIA

WYRAŻANIE SIEBIE



Odpowiedzialnie pozyskane składniki
Stosujemy składniki, które szanują naturę

i są dobre dla Ciebie.

Bezpieczne formuły
Nasze produkty przechodzą testy

bezpieczeństwa i spełniają najwyższe

standardy.

Piękno w szwedzkim stylu





0.00

Rytuał NovAge

Pielęgnacja stworzona, 
by skóra wyglądała młodo 
i zdrowo w każdym wieku. Stosuj 
rytuał NovAge dwa razy dziennie, 
każdego dnia - i ciesz się
efektami, jakie przynosi.  
Każdy krok przygotowuje skórę na 
kolejny. Każdy kosmetyk działa w 
synergii 
z pozostałymi wchodzącymi w 
skład rytuału. 

KROK 1:
OCZYSZCZANIE - PRZYGOTOWANIE
DO LEPSZEGO WCHŁANIANIA

KROK 2 :
OCZY - ODPOWIEDNIA PIELĘGNACJA
DOBRANA DO POTRZEB SPECYFICZNEJ 
SKÓRY WOKÓŁ OCZU 

KROK 3:
INTENSYWNA PIELĘGNACJA
- AKTYWACJA MOCY

KROK 4:
NAWILŻANIE – ODŻYWIANIE I OCHRONA

RYTUAŁ PIELĘGNACJI CERY NOVAGE



249,0
0

NovAge
Skinergise

Zapanuj nad pierwszymi oznakami 
starzenia

- 25 razy więcej blasku*

- Technologia na bazie tauryny, 
dodająca energii, oraz ekstrakt z 
komórek macierzystych açai

- Pomaga niwelować wszystkie 
pierwsze oznaki starzenia i nadać 
skórze zdrowy wygląd pełen 
energii i witalności 

*Test kliniczny, pełny rytuał pielęgnacyjny NovAge

Skinergise, po 8 tygodniach stosowania



Woda toaletowa 
Debonair

Sekret dżentelmena
- Czarujący zapach 

dla współczesnego dżentelmena
- Zainspirowany aromatem liści 

cedru
- Stworzony przez gwiazdę

perfumerii, Adilsona Rato

59,99

Kup 2
Wody toaletowe Debonair 

za 69,99



PIĘKNA SKÓRA



Krem do rąk i ciała 
Milk & Honey Gold

Nowy poziom odżywienia skóry

- Z organicznymi ekstraktami 
miodu i mleka

- Wygładza skórę i nadaje jej 

cudowny zapach
- Najlepsza cena roku!

9,99



Kremowy żel 
pod prysznic 
Milk & Honey Gold

Luksus dla skóry i zmysłów

- Z organicznymi ekstraktami 
miodu i mleka

- Nadaje skórze gładkość
i jędrność

- Pozostawia cudowny aromat 
miodu i mleka

0.00

15,9
9



17,99

Akcesoria do 
pielęgnacji skóry 
SkinPro

Zwiększ skuteczność 
swojego rytuału 

- Zaprojektowane w Szwecji, 
wykonane z materiałów wysokiej 
jakości

- Ułatwiają precyzyjną, 
równomierną aplikację
kosmetyków

- Sprawiają, że pielęgnacja 
dostarcza jeszcze lepszych wrażeń

19,99

15,99

19,99



Optimals
w specjalnej promocji

Nieskazitelna cera dniem i nocą

- Natychmiastowy efekt odświeżenia 
i wyrównania kolorytu cery

- Kompozycja naturalnych 
składników 

- Stosuj wszystkie trzy kremy razem, 
by osiągnąć najlepsze efekty

0.00

KREM NA DZIEŃ
ZA JEDYNE

KREM NA DZIEŃ+
KREM NA NOC

KREM NA DZIEŃ+
KREM NA NOC +
KREM-BOOSTER

29,99

39,99

49,99

8/10
KOBIET

potwierdza zmniejszenie 
widoczności przebarwień



Mydełko 
Helping Hand

Pomocna dłoń w myciu
małych rączek

- Zabawny kształt 
- Łagodna formuła 

opracowana z myślą
o wrażliwej skórze dziecka

- Owocowy zapach

3,99



ZDROWY STYL ŻYCIA



Kompleks 
odżywczy do 
włosów 
i paznokci

- Pomaga poprawić kondycję
włosów 
i paznokci

- Zawiera odpowiednio 
dobrane witaminy 
i składniki mineralne

- Łatwo dodasz Kompleks do 
swojego rytuału Wellness

64,99



WYRAŻANIE SIEBIE



Woda perfumowana 
Magnetista

Siła przyciągania

- Moc oddziaływania Magnetisty

potwierdziły badania 

neurobiologiczne

- Aksamitna kompozycja z 

czarną porzeczką, akordem 

kwiatu marakui i drewnem 

sandałowym

79,99



Woda toaletowa 
Divine

Uwolnij w sobie boginię

- Zmysłowa, kwiatowo-
owocowa kompozycja

- Dla kobiet, które pragną
otulić się bosko pachnącymi 
nutami fiołków i orchidei

- W rewelacyjnej cenie

34,9
9



Woda toaletowa 
Women’s Collection 
Delicate Cherry 
Blossom

Wyobraź sobie, 
że jesteś w sadzie pełnym kwitnących 
wiśni...

- Delikatny, urzekający zapach
- Stworzony przez dwie niezwykłe 

kreatorki perfum: Marie 
Salamagne i Nathalie Lorson

- Wyjątkowa cena przy zakupie 
dowolnego produktu ze stron 
124-131 w Katalogu 14

21,99



Woda toaletowa 
Eclat Femme
Weekend

Swobodna elegancja

- Radosna, kwiatowo-
owocowa kompozycja

- Zainspirowana paryskim 
stylem życia

- W wyjątkowej cenie dla 
osób, które zrobiły zakupy 
za 69 zł 
w poprzednim Katalogu 
(numer 13)

34,99



Tusz do rzęs WonderLash

5 w 1:
- Podkręca, unosi i wydłuża rzęsy, 

nadaje im spektakularną objętość 

- Zawiera składniki pielęgnujące, które 
nawilżają i odżywiają rzęsy

- Dwustronna szczoteczka zapewnia 
efekt długich 
i gęstych rzęs

14,99

KROK 1

KROK 2



Pomadki OnColour

Ubierz usta w śmiały kolor

- Bogaty wybór nasyconych 
kolorów 

- Kompleks CreamComfort
zapewnia komfort 
i uczucie miękkości ust

- Intensywne pigmenty pokrywają
usta warstwą koloru o 
niezwykłej głębi

7,99



Tusz do kresek 
THE ONE Stylo

Perfekcyjna kreska 
przez cały dzień

- Mocno nasycony kolor
- Trwałość do 24 godzin*
- Wyprofilowany aplikator z 

miękką końcówką zapewnia 
precyzję przy rysowaniu kresek

*Test konsumencki 19,99

WODOODPORNY



Lakiery do paznokci 
OnColour

Paznokcie lśniące kolorami

- Bogata paleta nasyconych 
kolorów

- Łatwa aplikacja za sprawą
szerokiego pędzelka

- Technologia Colour Coverage
zapewnia doskonałe pokrycie, 
maskując ewentualne 
niedoskonałości płytki 

paznokciowej 

7,99



Wysokiej jakości 
akcesoria 
do pielęgnacji stóp

Gładkie stopy w 3 krokach

- Ścinacz do usuwania 
zrogowaciałego naskórka ułatwia 
pozbycie się nawet najtrudniejszych 
zgrubień

- Tarka do stóp, wykonana ze stali 
nierdzewnej, służy do usuwania 
suchej, szorstkiej skóry

- Pilnik do stóp nadaje stopom 
gładkość

9,99

12,99



Kosmetyczka Leaf

Styl pełen świeżości

- Idealna na co dzień
oraz w podróży

- Całkiem pojemna
- Piękny wzór liści

14,99



Organizer do torebki 
Smart

Ułatwia życie, utrzymując 
porządek

- Wygodny organizer, dzięki 
któremu zmiana torebki zajmie 
kilka sekund - już nie musisz 

przekładać wszystkich rzeczy!
- Pomieści wszystkie niezbędne 

drobiazgi

- Stylowy wzór

29,99

27
cm

2
7

 
cm



Zawsze modny 
vintage

Wyróżniaj się stylem

- Oryginalne interpretacje 
klasycznych wzorów

- Uniwersalne dodatki pasujące 
do wielu stylizacji

- Wykonane z materiałów 
wysokiej jakości

- Pomysłowe i funkcjonalne, na 
przykład torebka, którą możesz 
nosić na trzy sposoby

59,99

29,99
109,99

99,99

49,99


