
NYISS A VILÁGRA.

NYISS AZ ÚJRA.

NYISS ÖNMAGADRA.

ÚJ REGISZTRÁLT TAGOKNAK SZÓLÓ  

TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
C

O
D

E 
12

86
50

.1
 H

U



A szépség számunkra nem 
csupán a ragyogó külsőről 
szól. Sokkal inkább arról, 
hogy harmóniába kerülj 
önmagaddal, felfedezd az 
egyéniséged, és megtaláld 
a helyed a világban. Ha 
felelősen gondolkozol, 
törődsz másokkal, és 
igyekszel minden pillanatot  
a maga teljességében 
megélni, nemcsak gyönyörű 
leszel, de közben igazán jól 
fogod érezni magad  
a bőrödben.

LEHETŐSÉG 
A SZEBBRE

LEHETŐSÉG 
A TÖBBRE
Rajtad áll, hogy magadnak,  
családodnak, barátaidnak rendelsz,  
vagy keresetkiegészítésként, jövedelmező 
vállalkozásként tekintesz az Oriflame-re. 



1.LÉPÉS

Love Nature 
olívaolajjal és 
aloe verával szett
A szett tartalma:

•  Love Nature 
tusolózselé 
olívaolajjal és aloe 
verával

•  Love Nature 
folyékony szappan 
olívaolajjal és aloe 
verával

Essense&Co. citrommal  
és verbénával szett
A szett tartalma:

•  Essense & Co. folyékony szappan 
citrommal és verbenával

•  Essense & Co. kéz- és testápoló 
lotion citrommal és verbenával

North for Men Original 
szett
A szett tartalma:

•  North for Men Original 
sampon és tusfürdő  
2 az 1-ben

•  North for Men Original 
borotvahab

Vásárolj legalább 100 bónuszpont 
értékben a csatlakozásodkor 
érvényes katalógusból és válassz 
az alábbi ajándékok közül.

Az ajándék kódja: 644544

Az ajándék kódja: 644546Az ajándék kódja: 644545

A változtatás jogát fenntartjuk.



2.LÉPÉS

The ONE smink szett
A szett tartalma:

•  The ONE 5 az 1-ben WonderLash 
XXL szempillaspirál

•  The ONE Colour Obsession 
ajakrúzs – Coral Craze

Giordani Gold smink szett
A szett tartalma:

•  Giordani Gold bronzosító gyöngyök  
–Natural Radiance

•  Giordani Gold Iconic többfunkciós 
szempillaspirál

North for Men  
Advanced szett
A szett tartalma:

•  North for Men 
Advanced öregedésgátló 
szemkörnyékápoló krém

•  North for Men 
Advanced öregedésgátló 
arckrém

Vásárolj legalább 100 bónuszpont 
értékben a csatlakozásodat követő 
második katalógusból és válassz 
az alábbi ajándékok közül.

Az ajándék kódja: 644549

Az ajándék kódja: 644548

Az ajándék kódja: 644547

A változtatás jogát fenntartjuk.



Miss Giordani Intense  
Eau de Parfum

Giordani Gold
Essenza Parfum

Giordani Gold Notte  
Eau de Toilette

Vásárolj legalább 100 bónuszpont 
értékben a csatlakozásodat követő 
harmadik katalógusból és válassz 
az alábbi ajándékok közül.

3.LÉPÉS

Az ajándék kódja: 32797

Az ajándék kódja: 34160

Az ajándék kódja: 31816

A változtatás jogát fenntartjuk.



•  Valamennyi termékünkre 100%-os  
pénz-visszafizetési garanciát biztosítunk.  
Ha bármilyen okból nem lennél elégedett  
termékünkkel, az Oriflame minőségi garanciában,  
30 napon belül kicseréli azt, vagy visszatéríti az árát, a vásárlási 
számla bemutatása ellenében, abban az esetben, ha a termék 
egyharmad részénél több nem hiányzik.

FONTOS 
TUDNI!

•  A belépésedkor érvényes katalógusban 
leadott minden rendelésed szállítási díj 
mentes, tehát nem számítunk fel szállítási díjat!

•  Megrendelésed másnap megérkezik, ha előző 
nap 10 óráig leadtad azt. 



Az új Oriflame Alkalmazással 
soha többet nem fogsz elesni 
egyetlen bónuszponttól sem 
– most már lehetőséged 
van rendelni akár 
menet közben is és 
nyomonkövetni üzleted 
egyszerűen a mobiltelefonod 
segítségével. Töltsd le az 
alkalmazást, jelentkezz be 
egyszer, hogy a későbbiekben 
egy kattintással elérd a 
következőket: Gyorsrendelés, 
üzleti mutatók, törzsvásárlói 
oldal, regisztrációs felület, 
beauty edit inspirációk és  
az új katalógus szkenner 
funkció!

Mostantól az új Oriflame 
Üzleti alkalmazás 
segítségével bárhol és 
bármikor könnyedén 
intézheted az Oriflame-es 
hálózatoddal kapcsolatos 
üzleti teendőket. Nem kell 
mást tenned, mint az Apple 
Store-ból vagy a Google 
Play áruházból letöltened 
az Oriflame Business App 
elnevezésű alkalmazást 
az okostelefondra vagy 
táblagépedre, és máris 
nyomon követheted 
hálózatod aktivitását.

Ismerd meg  
a csodás The ONE 
dekorkozmetikumainkat 
a lehető legkényelmesebb 
módon. Az applikáció 
segítségével az összes 
termék perceken belül 
kipróbálható, legyen 
szó a legújabb The 
ONE ajakrúzsokról, 
szemhéjárnyalókról vagy 
teljes sminkekről. Tetszik  
a végeredmény? Fotózd le 
és mutasd meg barátaidnak 
a közösségi oldalakon 
a megosztás gomb 
segítségével!

Az Androidra és IOS-re 
egyaránt lefejlesztett  
Oriflame SkinExpert 
alkalmazással magasabb 
szintre emelheted a 
bőrápolási tanácsadásaid. 
Az alkalmazással a 
legmegfelelőbb bőrápoló 
termékcsaládot ajánlhatod 
vásárlódnak a bőre állapota 
és életkora alapján. Tudjuk, 
hogy a bőrápolási konzultáció 
mennyire kellemetlen tud 
lenni bizonyos esetekben, 
főleg mikor az életkorról 
és bőrhibákról esik szó, 
ezek túlságosan személyes 
információk, amiket az 
ember nem szívesen oszt 
meg másokkal. A SkinExpert 
alkalmazással többé nem 
kerülsz kínos helyzetbe, hiszen 
az applikáció harmadik félként 
szerepel a bőrelemzésben. 
Az alkalmazás segítségével 
a legmegfelelőbb bőrápoló 
termékcsaládot ajánlhatod 
vásárlódnak. A SkinExpert 
alkalmazás egy 3 az 1-ben 
megoldás, célja hogy bizalmat 
építsen közted és ügyfeled 
közt, és megtaláld számára  
a legjobb arcápoló szettet.

ORIFLAME 
ALKALMAZÁS

ORIFLAME 
ÜZLETI 
ALKALMAZÁS

SMINK
VARÁZSLÓ

SKINEXPERT

VIBER
Szeretnél minden újdonságról, érdekességről, 
különleges ajánlatról, fontos információról 
azonnal értesülni? 
CSATLAKOZZ TE IS AZ ORIFLAME 
MAGYARORSZÁG VIBER 
KÖZÖSSÉGHEZ ÉS LEGYÉL NAPRAKÉSZ!

Szkenneld be a QR kódot 
és CSATLAKOZZ!

Vágd zsebre az Oriflame legfrissebb híreit!



KÖVESS MINKET A KÖZÖSSÉGI OLDALAKON IS!

Szkenneld be a QR kódot,  
és lépj be az Oriflame világába.

Mit jelent a  

START PROGRAM?
Vásárolj a belépésedkor érvényes és az azt  
követő 2 katalógusból legalább 100 bónuszpont 

(BP) értékben, és válassz mindhárom  
katalógus-időszakban mesés ajándékaink közül.

Hogyan kapod meg az  

AJÁNDÉKOT?
Ahogy eléred a 100 bónuszpont 
értékű rendelést a katalógus-
időszak alatt, a kiválasztott ajándék 
kódját add hozzá a kosarad 
tartalmához.

Hogyan kérhetsz 

SEGÍTSÉGET?
Fordulj Szponzorodhoz,  
vagy keress minket az  
info@oriflame.hu email  
címen, vagy hívj minket telefonon  
a 06 1 450 3939-es számon.

www.oriflame.hu
www.facebook.com/Oriflame20

www.instagram.com/oriflamehungary_official
www.youtube.com/oriflamehungary

Az új regisztrált tagoknak szóló Törzsvásárlói Programban azok 
vehetnek részt, akik regisztrálnak és legalább 100 bónuszpont 
értékben vásárolnak a belépéskor érvényes és az azt követő 
két katalógusból. 100 BP törzsvásárlói ár körülbelül 22000 Ft 
értékű vásárlásnak felel meg.

További hasznos információkat itt találsz:  
https://hu.oriflame.com/mypages/sell/new-comers-informations

A NovAge Time Restore 
és Ultimate Lift arcápoló 
szett megvásárlásával máris 
teljesítetted a Törzsvásárlói 
Program első lépését!

TIPP


