
H O RY ZO N T 
P E Ł E N 

M OŻ L I WO Ś C I

Odkryj świat piękna i stylu. 
Dołącz teraz i zdobądź 
ekskluzywną kolekcję 

Midnatt.

Całkowita 
wartość nagród 

470 PLN

W E J D Ź  D O  Ś W I A T A 

P I Ę K N A  O R I F L A M E

SPOŁECZNOŚĆ ŚWIATA PIĘKNA 
Znajdź nowych przyjaciół, bywaj  

na ekscytujących wydarzeniach, dziel się 
poradami i rozwijaj swój biznes z ludźmi, 
którzy mają podobne zainteresowania. 

 

Zmień swoją pasję w historię sukcesu. Ciesz się fantastycznymi produktami,  
zarabiaj dodatkowe pieniądze i oszczędzaj 20% na każdym zamówieniu - na zawsze! 

Poznaj nas bliżej!
www.oriflame.pl
www.instagram.com/oriflamepoland
www.facebook.com/oriflame

EKSKLUZYWNE NAGRODY 
Zdobądź limitowaną kolekcję 

akcesoriów z serii Oriflame Exklusiv, 
które zostały zaprojektowane  

w Szwecji z myślą o luksusie, jakości  
i zrównoważonym rozwoju.

DUCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
Skorzystaj z okazji, by zostać  

swoim własnym szefem i sama decyduj,  
jak i kiedy pracujesz. 

SZWEDZKIE KOSMETYKI  
Ciesz się wysokiej jakości produktami, 

dzięki którym będziesz wyrażać siebie, 
cieszyć się piękną skórą i prowadzić 

zdrowy styl życia. 

AURA WYRAFINOWANIA 
Zainspirowana wyrazistymi liniami 

oraz kształtami i charakterystyczną prostotą 

szwedzkiego designu kolekcja Midnatt (Północ) 

to emanacja siły, ponadczasowej mody 

oraz wyrafinowania. Zaprojektowana z myślą 

o kobietach, które ciągle są w ruchu, jest ona 

praktyczna i jednocześnie klasyczna. 

Wykonana w stylowej teksturze skóry Saffiano 

kolekcja będzie zawsze "na czasie". 

ZESKANUJ CAŁĄ STRONĘ  
ZA POMOCĄ APLIKACJI ORIFLAME, 
BY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ 

Obejrzyj wideo na naszych kanałach  
na YouTube i Facebooku i udostępnij je dalej

PROGRAM WITAMY 16-17
(03.11-14.12.2020)

Twój Partner Biznesowy 
Oriflame

DARMOWA 
DOSTAWA 

PRZY PIERWSZYM 
PUNKTOWANYM 

ZAMÓWIENIU

 * Drogi Klubowiczu! 
Biorąc udział w Programie Witamy, nie możesz skorzystać z Programu Bonus dla Urody.
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Torba Weekendowa Midnatt

•  Podwójne uchwyty i zdejmowany 
pasek na ramię

•  Kieszenie wewnętrzne: 1 płaska  
na suwak i 2 płaskie otwarte

•  4 metalowe nóżki dzięki którym  
spód torby pozostanie czysty i suchy

Wymiary:  
44,5 x 21 x 25,5 cm;  
pasek 14,2 cm.

3 kroki 
do stylowego, 
pełnego sukcesów 
początku

Wartość 
119,90  

Za jedyne 4,90 PLN

Zbierz co najmniej 50 PC w swoim pierwszym
katalogu. Wodę Toaletową Eclat Femme
możesz odebrać** za jedyne 4,90 PLN  
przy zamówieniu w kolejnym katalogu.

Krok1

Zbierz co najmniej 50 PC
w swoim trzecim katalogu.
Torbę Weekendową Midnatt
możesz odebrać** za jedyne 
14,90 PLN przy zamówieniu  
w kolejnym katalogu.

Krok 3

Wartość 
149,90  

Za jedyne 
9,90 PLN

Wartość 
199,90  
Za jedyne 14,90 PLN

Zbierz co najmniej 50 PC
w swoim drugim katalogu.
Torebkę Midnatt możesz 
odebrać** za jedyne
9,90 PLN przy zamówieniu
w kolejnym katalogu.

Klasyczna torebka z eleganckimi, 
złotymi akcentami nadająca 
wyrafinowanego, kobiecego sznytu.

•  Zamknięcie na suwak z ekskluzywną metalową 
przywieszką, która wygląda jak  talizman

•  Uchwyty z ozdobnymi, metalicznymi wzmocnieniami 
•   Wewnętrzna, płaska kieszeń zapinana na suwak 

 
Wymiary: 35 x 15,5 x 26,5 cm.

Krok 2

** Nagroda pojawi się na drugim kroku zamówienia  
w kolejnym katalogu ** Nagroda pojawi się na drugim 

kroku zamówienia w kolejnym katalogu
** Nagroda pojawi się na drugim kroku  
zamówienia w kolejnym katalogu

* 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.

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


