
  

PROGRAM ÚSPĚŠNÝ START K11-12

TOTO 
JE TVÁ 
CHVÍLE

PŘIDEJTE SE K ORIFLAME 
BĚHEM KAMPANÍ 11-12 
A ZÍSKEJTE OBLÍBENÉ 
PRODUKTY!

(27.7. 2022 - 30.8. 2022) 

DŮVĚRYHODNOST – Oriflame působí na světovém trhu již více 
než 50 let a na českém již téměř 30 let.
PŘÍRODNOST – Oriflame rozumí přírodě a naplno využívá 
ověřené a účinné přírodní a bio ingredience ve váš prospěch.
PROGRESIVNOST – Oriflame spojuje to nejlepší z přírody  
s nejnovějšími vědeckými poznatky a patentovanými techno-
logiemi. 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?
– sleva 23 % na všechny produkty, i ty, 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 a osobního 

růstu
– tipy pro péči o pleť, líčení a zdravý životní styl
– možnost rozjet své vlastní podnikání

Proč 
Oriflame?

Podrobnější informace naleznete na www.oriflame.cz.

Nakupte ve 3 po sobě následujících 
katalogových kampaních produkty, 
za které získáte 75 BO (bodů) a můžete 
si k nim dokoupit i produkty Oriflame 
z aktuálního katalogu podle vlastního 
výběru jen za 75 Kč (NC)!

Tuto nabídku lze využít pouze jednou. 
Najdete ji ve druhém kroky objednávky 
v sekce VAŠE NABÍDKY. Body ke všem 
produktům naleznete uvedené v každé 
objednávce. Vyhrazujeme si právo na 
změnu podmínek a nabídky produktů 
v programu. 

Nakupte do 48 hodin od registrace za 30 BO  
a automaticky získáte ZDARMA sadu produktů 
péče o tělo - Sprchový gel s bio zeleným čajem  
a okurkou Love Nature a Antiperspirant 
deodorant ve spreji Activelle Invisible Fresh.

Expresní 48hodinová nabídka 
pro nové brand partnery 

ZDARMA



KROK 1
Nakupte v 1. KAMPANI za 75 BO a vyberte si kterýkoli produkt  
z kategorie MAKE-UP (dekorativní kosmetika) jen za 75,00 Kč! 
Kód vybraného produktu zadejte do speciálního políčka ve druhém kroku 
objednávky v sekci VAŠE NABÍDKY. Dopravu máte ZDARMA!

Nakupte ve 3. KAMPANI za 75 BO a vyberte si BATOH PUMA PHASE (45745) nebo kterýkoli produkt  
z kategorie VŮNĚ jen za 75,00 Kč! Kód vybraného produktu zadejte do speciálního políčka ve druhém kroku 
objednávky v sekci VAŠE NABÍDKY. Dopravu máte ZDARMA!

Nakupte ve 2. KAMPANI za 75 BO  
a vyberte si kterýkoli produkt  
z kategorie PÉČE O PLEŤ (kromě sad 
NovAge) nebo BALÍČEK WELLNESS 
jen za 75,00 Kč! Kód vybraného 
produktu zadejte do speciálního 
políčka ve druhém kroku objednávky  
v sekci VAŠE NABÍDKY. Dopravu  
máte ZDARMA!

KROK 2 KROK 3
VYZKOUŠEJTE NĚCO NOVÉHO

OKOUZLETE KRÁSNOU VŮNÍ  
A STYLOVÝM DOPLŇKEMMĚJTE RÁDI SVOU PLEŤ

NEBO NEBO
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