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KATALOG 13

Gotowa przyciągać spojrzenia?

Pojawiasz się i nagle... zmienia się cała 

aura tego miejsca.

Dlaczego? Bo woda perfumowana 

Divine Exclusive pozostawia za sobą 

ślad zapachowy o długości ponad 5 

metrów. 

To Twój czas, by błyszczeć!



109,9

0

NOWOŚĆ!

• Owocowo-szyprowy zapach otacza Cię 

aurą glamour.

• Akord Shining Star rozkwitający 

na Twojej skórze robi oszałamiające 

wrażenie. 

• Technologia Long Sillage pozostawia 

ślad zapachowy o długości ponad 5 

metrów.

• Flakon zainspirowany suknią haute 

couture, ozdobiony kryształami 

Swarovski®.

Witaj w krainie wytwornej elegancji



Woda perfumowana Divine Exclusive

Idealny prezent

dla fashionistki!
Czy Twoja przyjaciółka, córka lub ukochana jest wielką 

fanką mody? Mam dla niej idealny prezent!

 Stwórz post o podobnej treści. 

 Spytaj „Czy wśród bliskich Ci kobiet są fashionistki?”. 

Zadaj to pytanie zwłaszcza mężczyznom; 

im często brakuje pomysłu na prezent. 

Kasia i porady kosmetyczne

Czy znasz kobietę, do której mógłbyś napisać na kartce 

dołączonej do prezentu te słowa:

„Moja gwiazdo! Jesteś przeznaczona do tego, by robić 

oszałamiające wrażenie. Dlatego wybrałem dla Ciebie 

ten prezent. To Twoja chwila, by zabłysnąć!“. 

Jeśli tak, napisz do mnie szybko, bo mam fantastyczny 

prezent dla Twojej ukochanej fashionistki, idealny na każdą 

okazję! 



PIĘKNA SKÓRA ZDROWY STYL 
ŻYCIA

WYRAŻANIE SIEBIE



Piękna skóra



329,00
Twoja skóra odzyska 

promienny, równy koloryt

• Rytuał zmniejsza wszystkie główne 

oznaki nadmiernej pigmentacji 

w ciągu zaledwie 2 tygodni*. 

• Technologia regulująca koloryt 

cery przeciwdziała nadmiernej 

produkcji melaniny. 

• Ekstrakt z komórek macierzystych 

babki lancetowatej pomaga

neutralizować skutki stresu 

oksydacyjnego. 

• Stosuj cały rytuał, by uzyskać 

optymalne efekty

* Test konsumencki 

NOWOŚĆ

!

Str. 32-33



Zadaj potencjalnej klientce następujące pytanie: 

„Spójrz na swoją skórę bez makijażu. Co Ci się w niej 

podoba, a co Ci przeszkadza?”. 

Jeśli odpowiedź brzmi: „Nie lubię niejednolitego odcienia skóry 

i przebarwień. Chciałabym mieć równą i świetlistą cerę.”  Wówczas możesz być 

pewna, że NovAge Brilliance będzie idealnym rozwiązaniem dla Twojej klientki! 

NovAge Brilliance

Jak dobrać idealny zestaw 

NovAge online?



6,99

5,99

5,99
Dotyk czułości 

dla Twoich 

dłoni

• Pilnik do paznokci 2-w-1 Nail It ułatwia 

domowy manicure, zapewniając efekty 

jak z salonu!

• Ochronny krem do rąk i paznokci 

SoftCaress z olejkiem makadamia, 

by nawilżać i chronić.

• Odżywczy krem do rąk z olejkiem 

kokosowym, który odżywia i pielęgnuje 

suche dłonie.

• Nawilżający krem do rąk Milk & Honey

Gold, wzbogacony ekologicznymi 

ekstraktami z miodu i mleka. 5,99

Ostatnia strona katalogu



Wygładzający balsam 

do twarzy Royal Velvet

• Nadaje skórze gładszy, promienny 

wygląd. 

• Wzbogacony Black Iris Infusion™

i witaminą C, nadaje skórze 

aksamitną gładkość, świeżość 

i miękkość.  

• Wiele sposobów użycia: 

• Jako krem na dzień

• Jako nawilżająca maseczka 

2-3 razy w tygodniu

• Jako baza pod makijaż

• +40, do wszystkich typów skóry. 

29,99

NOWOŚĆ!

Str. 41



Blask godny diamentów

Płyn micelarny 

• Preparat oczyszczający, tonik i płyn 

do demakijażu w jednym.

• Zawiera micele, małe cząsteczki oleju 

zawieszone w wodzie, 

które rozpuszczają i usuwają 

zanieczyszczenia, nie wysuszając skóry.

Krem odżywczy na noc

• Odnawia komórki skóry w trakcie snu.

• Zmniejsza zmarszczki.

• Wmasuj w oczyszczoną skórę przed 

pójściem spać, by obudzić się 

z promienną i gładką cerą.

29,99

49,99

Str. 16-17



69,99

Przywróć skórze piękno 

pełne witalności

• Kompozycja sześciu drogocennych 

olejków, które intensywnie odżywiają 

i regenerują skórę.

• Poprawa wyglądu skóry w ciągu 

4 tygodni: wygładzona, wyraźnie 

nawilżona skóra - 100% 

zadowolonych klientek*. 

• Otwórz kapsułkę i palcami 

rozprowadź zawarty w niej olejek 

na twarzy, szyi i dekolcie.

*Test konsumencki 

Str. 19



4,99

• Kosmetyki zawierają naturalny ekstrakt 

z truskawek, znany z właściwości 

pielęgnacyjnych i rewitalizujących. 

• Dzieci pokochają słodki zapach 

truskawek!

• Mydełko zapewnia skórze czystość 

i słodki zapach.

• Żel do mycia ciała i włosów ma 

formułę „bez łez” i zrównoważone pH. 

NOWOŚĆ

!

Truskawkowa słodycz

od stóp do głów!

14,99

Str. 131



4,99

Soczysta świeżość 

o zapachu jabłuszka

• Kosmetyki zawierają naturalny ekstrakt 

z jabłek, znany z właściwości 

odświeżających i oczyszczających.

• Soczysty aromat zielonych jabłek.

• Formuła bez parabenów i silikonów. 

• Mydełko delikatnie myje i odświeża 

skórę.  

• Żel do mycia ciała i włosów ma formułę 

„bez łez” i zrównoważone pH. 

NOWOŚĆ

!

14,99

Str. 130



Zdrowy styl życia



Zdrowy wygląd skóry zaczyna 

się od wewnątrz

• Połączenie silnych 

antyoksydantów: astaksantyny

pozyskiwanej 

z naturalnych upraw mikroalg oraz 

ekstraktu z borówek rosnących 

w szwedzkich lasach.

• Witaminy C i E pomagają chronić 

komórki przed stresem 

oksydacyjnym . 

• Przyjmuj jedną kapsułkę dziennie 

w trakcie posiłku. 

69,99

Str. 50



Wyrażanie siebie



Każda baza za 

32,99

Żegnajcie, niedoskonałości!

• Wybierz bazę, która najlepiej pasuje 

do Twojej skóry lub mieszaj je, 

by dopasować do różnych potrzeb cery!

• Baza korygująca wyrównuje nierówny 

koloryt cery.*

• Baza rozświetlająca rozświetla 

i rozjaśnia skórę.*

• Baza matująca kontroluje ilość sebum

i zapewnia trwały, matowy efekt.*

• Nakładaj po kremie na dzień 

i przed nałożeniem podkładu, 

by uzyskać profesjonalne wykończenie 

makijażu. 

*Test konsumencki 

Str. 6-7



24,99

• Utrwala makijaż do 12 godzin -

bez blaknięcia i osadzania się 

w zmarszczkach*.

• Natychmiast zapewnia uczucie 

nawilżonej skóry*.

• Spryskaj twarz kilka razy 

z odległości 20-25 cm, ruchem 

naśladującym literę X, a następnie 

literę T.

*Test konsumencki 

Utrwal swój makijaż!

NOWOŚĆ!

Str. 8-9



39,99
przy zakupach 

za 69 zł z tego 

Katalogu

• Istotą kolekcji Musa jest

skandynawska tradycja szykownej 

prostoty. 

• Starannie wykonane etui z czarnej, 

teksturowanej imitacji skóry, 

z modnymi, lśniącymi detalami.

• Odpinany i regulowany pasek 

na ramię.

• Na iPhone 8-11

• 4 przegródki na karty bankowe 

Stylowe etui na telefon Musa

NOWOŚĆ!

Str. 28-29



15,99
przy zakupie 

dowolnego produktu 

ze stron 104-131

• Krem koloryzujący rozświetla cerę, 

nadając jej nieskazitelny wygląd.* 

• Lekki, przejrzysty efekt kryjący.

• SPF 30. 

• Hydra Booster zapobiega utracie 

nawilżenia. 

• Kompleks Hydra Multi-Core działa 

łagodząco i chroni skórę przed 

zanieczyszczeniami. 

*Test konsumencki 

10+ KORZYŚCI

Połączenie zalet makijażu 

i pielęgnacji cery

Str. 132-133



39,99• Orientalno-cytrusowo-drzewna 

kompozycja.

• Herbata himalajska, akord skóry, 

bób tonka – idealne połączenie 

klasyki z nowoczesnością. 

• Skóra Barenia słynie 

z luksusowej jakości i gładkości. 

Używają jej najbardziej 

ekskluzywne francuskie marki. 

Kultowy symbol elegancji 

Str. 134-135



• Przywracają włosom witalność 

i blask. 

• Kompozycja sześciu silnych 

olejków zapewniających wiele 

korzyści włosom i skórze głowy.  

• Włosy są mocniejsze, zdrowsze 

i lśniące. 

Złociste olejki dla

piękna Twoich włosów

27,99

27,99

NOWOŚĆ!

Str. 120-121



© O R I F L A M E C O S M E T I C S  A G , 2 0 2 0

POMYSŁY 

NA PREZENTY!
Które produkty zaproponujesz 

na te specjalne okazje?

1 września
Powrót do szkoły

13 września

Dzień pozytywnego myślenia

23 września
Pierwszy dzień jesieni 


