
OSLAVUJME SPOLU
Pridajte sa k Oriflame počas kampane 4 
a získajte obľúbené produkty Oriflame!

PROGRAM VITAJTE V ORIFLAME K4
(1.3. 2022 - 21.3. 2022)

DÔVERYHODNOSŤ – Oriflame pôsobí na svetovom trhu už viac 
ako 50 rokov a na slovenskom už takmer 30 rokov.

PRÍRODNOSŤ – Oriflame rozumie prírode a naplno využíva ove-
rené a účinné prírodné a organické ingrediencie vo váš prospech.

PROGRESÍVNOSŤ – Oriflame spája to najlepšie z prírody s naj-
novšími vedeckými poznatkami a patentovanými technológiami 
a výsledkom sú vysokokvalitné a bezpečné produkty, ktoré vám 
prinášajú krásu, zdravie a osobitý štýl.

DOSTUPNOSŤ – Oriflame ponúka širokú škálu kozmetických pro-
duktov a doplnkov výživy, ktoré sú vhodné a dostupné pre kaž-
dého, pre ženy, mužov a celú rodinu.

AKÉ SÚ VÝHODY REGISTRÁCIE?
– zľava 20 % na všetky produkty, aj tie, ktoré sú aktuálne v akcii
– online objednávanie z pohodlia domova
– zaujímavé ponuky na celý sortiment Oriflame
– zasielanie katalógov a emailov s exkluzívnymi online ponukami
– informácie o novinkách a veľké možnosti vzdelávania sa  

a osobného rastu
– tipy na starostlivosť o pleť, líčenie a zdravý životný štýl
– môžnosť rozbehnúť svoj vlastný biznis

Prečo
Oriflame?

Adresa: Oriflame Slovakia s.r.o., Staromestská 3, 814 99 Bratislava, Infolinka: *1276 alebo 02 - 33056780, Web: www.oriflame.sk, E-mail: info@oriflame.sk

V tomto programe sa môžete rozhodnúť a vybrať si  
v každom kroku produkt z aktuálneho katalógu alebo sadu 

vzoriek cca 90 ks v taštičke (kód 121849) len za 2,49 €. 
Príklad: V 1. kroku sa rozhodnete pre produkt  

z kategórie MAKEUP len za 2,49 €, v 2. kroku sa 
rozhodnete pre Sadu vzoriek (kód 121849) v hodnote  

19 € len za 2,49 €, v 3. kroku sa rozhodnete pre produkt 
z kategórie VÔNE  len za 2,49 €. 

Nakúpte si v 3 po sebe idúcich katalógových kampaniach 
produkty, za ktoré získate 60 BB (bonusových bodov)  
a môžete si k nim dokúpiť aj produkty Oriflame z aktuálneho 
katalógu podľa vlastného výberu len za 2,49 € PC!

Túto ponuku môžete využiť iba raz. Nájdete ju v druhom kroku 
objednávky v sekcii VAŠE PONUKY. Bonusové body ku 
všetkým produktom nájdete uvedené v každej objednávke.
60 bonusových bodov predstavuje približne 45 eur. 
Vyhradzujeme si právo na zmenu podmienok a ponuku 
produktov v programe. 

Nakúpte do 48 hodín 
od registrácie za 30 BB 
a získate automaticky 
zadarmo Vyživujúci 
krém na ruky a telo 
Milk&Honey Gold.

Expresná 
48-hodinová 
ponuka pre nových 
brand partnerov 

ZADARMO



VÔNE

KROK 1 KROK 2 KROK 3
Nakúpte v 1. KAMPANI za 60 BB a vyberte si ktorýkoľvek produkt 
z aktuálneho katalógu z kategórie MAKE-UP len za 2,49 € PC/3 BB! 
Kód vybraného produktu alebo sady vzoriek v taštičke (121849) 
zadajte do špeciálneho políčka v druhom kroku objednávky v sekcii 
VAŠE PONUKY. Dopravu máte ZADARMO*! 

Nakúpte v 2. KAMPANI za 60 BB a vyberte si ktorýkoľvek 
produkt z aktuálneho katalógu z kategórie PLEŤOVÁ KOZMETIKA 
(okrem sád NovAge) len za 2,49 € PC/ 3 BB! Kód vybraného produktu 
alebo sady vzoriek v taštičke (121849) zadajte do špeciálneho políčka 
v druhom kroku objednávky v sekcii VAŠE PONUKY. Dopravu máte ZADARMO*! 

Nakúpte v 3. KAMPANI za 60 BB a vyberte si ktorýkoľvek 
produkt z aktuálneho katalógu z kategórie VÔNE len za 2,49 € PC/ 3 BB! 
Kód vybraného produktu alebo sady vzoriek v taštičke (121849) zadajte 
do špeciálneho políčka v druhom kroku objednávky v sekcii VAŠE PONUKY. 
Dopravu máte ZADARMO*! 

DOPRAJTE SI 
VIAC FARIEB

MAJTE RADI 
SVOJU PLEŤ

VYJADRITE SA 
SVOJOU VÔŇOU

ZADARMO

Expresná 
48-hodinová ponuka 
pre nových brand partnerov MAKE-UP PLEŤOVÁ  

KOZMETIKA
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*Neplatí pre doručenie kuriérom na adresu


