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KATALOG 7

Doświadcz pełni piękna!

Żyjemy zarówno w świecie realnym,

jak i cyfrowym. W naszym Katalogu 

łączymy te dwa światy - możesz 

uzyskać dostęp do treści online, 

skanując strony katalogu. 

Czy jesteś gotowa na doświadczenie 

piękna 360°?



39,9

9

NOWOŚĆ!

Kategoria zapachu: 

kwiatowo-owocowo-zielony

Nuta wiodąca: różowa piwonia

Piwonia słynie ze swojej urody

- oszałamiających, dużych kwiatów

z niezliczonymi płatkami o pięknym,

miękkim i słodkim zapachu.

Woda toaletowa

Oriflame Women's 

Collection Radiant Peony



ZDROWY STYL 





5,99

Olejek do ciała i włosów 

Love Nature z olejkiem z awokado

i

Nawilżający krem do rąk

z olejkiem z awokado

Olejek z awokado pomaga 

nawilżać i odżywiać skórę 

i włosy, a także nadaje im 

miękkość. 

12,99

Najlepsza cena roku 2021



29,99
przy zakupie dowolnego 

produktu ze stron 110-

131

Ujędrniający krem na dzień

Royal Velvet z filtrem SPF 15

Co dzieje się ze skórą po 40. roku życia?

Wraz z wiekiem tempo rozpadu kolagenu 

i elastyny przyspiesza. 

Skóra nie regeneruje się tak szybko jak 

wcześniej, a oznaki starzenia stają się 

bardziej widoczne. 



79,99

Siła hydroksykwasów przywraca skórze 

gładszy, świeższy, bardziej promienny 

wygląd. 

„Doskonały! Skóra staje się gładsza,  

zyskuje zdrowszy wygląd”.

*Opinia uczestniczki testów 

konsumenckich 

NOWOŚĆ

!

Peeling

NovAge Proceuticals 

6% AHA



89,99

NOWOŚĆ

!

Ujędrniają i napinają skórę –

zapewniają spektakularne efekty po 

tygodniowej kuracji. 

„Już po kilku zabiegach zauważyłam 

wyraźne ujędrnienie skóry”. 

*Opinia uczestniczki testów 

konsumenckich 

Ampułki NovAge Proceuticals 

Instant Peptide



49,99
Przeciwstarzeniowy krem

Diamond Cellular

• Skóra wygląda na lepiej napiętą 

i uniesioną: 69% skuteczności* 

• Cera zyskuje bardziej promienny 

wygląd: 76% skuteczności* 

• Zmarszczki są wygładzone: 

67% skuteczności* 

*Test konsumencki 

BESTSELLER



44,99

Nowy poziom ochrony

przeciwsłonecznej:

Mgiełka do opalania

SPF 50 Sun 360

+

Sztyft przeciwsłoneczny

SPF 30 Sun 360

Kosmetyki Sun 360 zawdzięczają swoją 

skuteczność połączeniu innowacyjnej 

technologii Multi-Rays z ekstraktami 

ze szwedzkich roślin, które mają 

unikalne zdolności do ochrony skóry 

przed uszkodzeniami pod wpływem 

słońca i odwodnieniem.

44,99



27,99

Piękne włosy, ekologiczny styl życia!

Jedna kostka szamponu wystarcza 

na dwa razy dłużej niż standardowa 

butelka 250 ml - oszczędzasz wodę, 

pieniądze i plastik!

Szczotka do włosów Love Nature

Wykonana w 50% ze słomy

pszenicznej

Szampon do włosów

w kostce z olejkiem

z awokado i rumiankiem

Love Nature





Multiwitaminy

i minerały 

dla kobiet i mężczyzn

22 niezbędne witaminy i składniki 

mineralne

W połączeniu ze zbilansowaną dietą 

oba suplementy dostarczają składników 

odżywczych wspomagających:

• zachowanie energii

• odporność

• kondycję skóry

• metabolizm

• ogólne samopoczucie

57,99

57,99





24,99

Podkład mineralny

Giordani Gold Long Wear

SPF 15

• Z minerałami pochodzenia 

wulkanicznego, które odżywiają 

skórę i rozświetlają witalnością

• Trwały, mocno kryjący

• Filtr SPF 15 dla ochrony przed 

przedwczesnym starzeniem się skóry



29,99
przy zakupach za 69 zł 

z tego Katalogu

SUPER 

OFERTA

• Elegancka butelka ze stali 

nierdzewnej w metalicznym odcieniu 

zieleni, ozdobiona oryginalnym 

motywem liści 

• Wygodna, szczelna i trwała

Butelka na wodę

Floral Bloom



24,99

• Nowy, odpowiednio wyprofilowany 

kształt pomadki pozwala pokryć 

kolorem całe usta

• Ostro zakończona końcówka pozwala 

uzyskać pożądany kształt ust

i doskonale je podkreśla

NOWOŚĆ

!

Pomadka THE ONE 

Colour Stylist Ultimate



44,99

Paleta zawiera: 4 cienie do powiek, 

rozświetlacz i róż

Specjalna technologia wypełniająca 

zapewnia nasycony kolor przy średnim 

stopniu krycia oraz możliwość

stopniowania intensywności makijażu.

Wyjątkowa formuła: miękka, kremowo-

pudrowa, przyjemna w stosowaniu

NOWOŚĆ!

Paleta do makijażu

THE ONE

Kup 1 paletę i 

odbierz

1 pędzel za jedyne

9,99



21,99

Formuła 5 w 1:

• Trwały: do 24 godzin*

• Wysoka zawartość pigmentów*

• Wyraziste podkreślenie oczu*

• Odporny na wilgoć i rozmazywanie

*test konsumencki 

NOWOŚĆ!

Tusz do kresek 

THE ONE Wonder Liner


