
Nakupte ve 3 po sobě jdoucích katalogových kampaních produkty, za které získáte 75 BO a můžete si  
k nim pořídit také bestsellery Oriflame a stylové doplňky za exkluzivní ceny! 

Tuto nabídku můžete využít pouze jednou. Nabídku naleznete ve druhém kroku objednávky v sekci 
VAŠE NABÍDKY. Body ke všem produktům naleznete uvedené v každé objednávce a v ceníku Oriflame.

 Získejte je 
všechny!

Chcete-li získat další kousky
z této luxusní kolekce,

sledujte naše nabídky.

PUSŤTE SI VIDEO 
A SDÍLEJTE HO 
SE SVÝMI PŘÁTELI 

DŮVĚRYHODNOST – Oriflame působí na světovém trhu více
než 50 let a na českém již 30 let.

PŘÍRODNOST – Oriflame rozumí přírodě a plně využívá ověřené 
a účinné přírodní a organické ingredience ve váš prospěch.

PROGRESIVNOST – Oriflame spojuje to nejlepší z přírody  
s nejnovějšími vědeckými poznatky a patentovanými technolo-
giemi a výsledkem jsou vysoce kvalitní a bezpečné produkty, 
které vám přinášejí krásu, zdraví a osobitý styl.

DOSTUPNOST – Oriflame nabízí širokou škálu kosmetických  
produktů a doplňků výživy, které jsou vhodné a dostupné pro 
každého, pro ženy, muže a celou rodinu.

JAKÉ JSOU VÝHODY REGISTRACE?

Proč 
Oriflame? 

Adresa: ORIFLAME CZECH REPUBLIC spol. s r.o., V Olšinách 82/16, Praha 10, tel.: 228 884 777, web: www.oriflame.cz, e-mail: info@oriflame.cz

–  sleva 20 % na všechny produkty včetně těch, které jsou 
aktuálně v akci

– online objednávání z pohodlí domova
– zajímavé nabídky na celý sortiment Oriflame

 zasílání katalogů a emailů s exkluzivními online nabídkami
 informace o novinkách a velké možnosti vzdělávání se 
a osobního růstu

– tipy pro péči o pleť, líčení a zdravý životní styl
– možnost rozjet svůj vlastní byznys

 REGISTRAČNÍ KAMPAŇ K2-K3 
Platí od 18.1. 2022 do 28.2. 2022

VAŠE OSLAVA KRÁSY
Přidejte se k Oriflame během kampaní 2 a 3 a získejte exkluzivní produkty! 

DÁRKY
JEN ZA

75 Kč
CELKEM  
V HODNOTĚ AŽ

2472 KČ



krok 1 krok 2 krok 3
Nakupte do 48 hodin od registrace
za 30 BO a automaticky získáte zdarma
Krém na ruce a tělo Milk & Honey Gold

ZDARMA

Expresní
48hodinová nabídka
pro nové brand partnery

Nakupte v 1. katalogové kampani  
za 75 BO a získáte sadu produktů 
jen za 75,00 Kč!

Nakupte v 2. katalogové kampani
za 75 BO a získáte sadu produktů nebo 
Peněženku Jubilee jen za 75,00 Kč!

Nakupte ve 3. katalogové kampani za 75 BO  
a získáte Toaletní vodu Eclat Femme Weekend 
nebo Batoh Jubilee jen za 75,00 Kč!

TOALETNÍ VODA 
ECLAT FEMME 
WEEKEND

Temperamentní, zároveň však
elegantní květinová ovocná 
vůně. Hlavní ingredience:
bergamot, červený rybíz,
broskev, růže stolistá, bílá
frézie, pižmo a dřeviny.

+ DOPRAVA ZDARMA

Hodnota: 779,00 Kč

BATOH JUBILEE
+ DOPRAVA ZDARMA

Hodnota: 1095,00 Kč

Vyrobeno z luxusního černého sametu s detaily ve zlaté barvě.
Zdobeno logem Oriflame Exclusive. Vybaveno magnetickým
zavíráním a vnitřní kapsou. Rozměry: 29 x 12,5 x 36,5 cm.

PENĚŽENKA JUBILEE
+ DOPRAVA ZDARMA

Hodnota: 779,00 Kč

Vyrobeno z luxusního černého sametu
s detaily ve zlaté barvě. Zdobeno logem
Oriflame Exclusive. Rozměry: 20 x 3,5 x 10 cm.

SADA OBSAHUJE:
34831 Tělové mléko se sezamovým olejem  
a magnolií Love Nature
34830 Krémový sprchový gel 
se sezamovým olejem a magnolií Love Nature
+ DOPRAVA ZDARMA

Hodnota: 368,00 Kč

SADA OBSAHUJE:
42119 Řasenka The ONE WonderLash 5v1 - Black
1276 Zázračný kelímek
+ DOPRAVA ZDARMA

Hodnota: 368,00 Kč

*Neplatí pro doručení kurýrem na adresu. Vyhrazujeme si právo 
na změnu podmínek a nabídku produktů v programu.




