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Ultralesklý rúž The ONE Irresistible Touch je prvý rúž od Oriflame s klinicky 
overenou schopnosťou priťahovať pozornosť. Jeho intenzívne pigmentované 
zloženie poskytne vašim perám okamžitú a dlhotrvajúcu farbu s vysokým leskom. 
Pre výrazné pery, za ktorými sa každý otočí!

V centre pozornosti

AttractPlus predstavuje inovatívne zloženie s príťažlivým vysokým leskom  
v sýtom farebnom prevedení. Ultraľahká krémová textúra poskytuje nielen 
intenzívne odtiene, ale aj prekvapivé pohodlie. Vysoká koncentrácia pigmentov 
zase zaručuje výrazný, dlhotrvajúci výsledok. Vďaka tomuto hydratačnému  
gélu sa vaše pery budú cítiť hebko a hydratovane. 

Vanilková vôňa, známa ako elixír zvádzania, sa už po stáročia používa  
na dráždenie zmyslov a prebúdzanie túžby.

NOVINKA

STIAHNITE SI APLIKÁCIU 
ZADARMO z Google Play 
alebo Apple Store  
a vychutnajte si svoj 
virtuálny make-up.

Lussi odporúča Oriflame 
MAKEUP WIZARD!

38868
Pink 

Passion

38867
Tempting 

Brown

38869
Magnetic 

Red

38870
Cherry 
Crush

38866
Sweet 

Caramel

38871
Glamorous 

Mauve

38871
Glamorous Mauve

38872 
Striking 
Berry

38865
Captivating 

Nude

38864
Luscious 
Taupe

38863
Charming 

Rose

Lucia „Lussi“ Šenková,  
produktová manažérka  

a beauty trénerka Oriflame  
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• Klinicky overená príťažlivosť Δ

• Sýta pigmentácia – intenzívne 
farebné krytie jedným ťahom. *

• Ultraľahká, príjemná textúra  
v podobe tekutého krému. *

• Dlhotrvajúci lesklý vzhľad  
až na 6 hodín. *

Δ Klinicky testované
* Spotrebiteľský test

  Ultralesklý rúž The ONE 
Irresistible Touch
4 ml 

 7,90 €

5,49 € 

38868
Pink 

Passion

38867
Tempting 

Brown

38869
Magnetic 

Red

38870
Cherry 
Crush

38866
Sweet 

Caramel

38871
Glamorous 

Mauve

38872
Striking 
Berry

38865
Captivating 

Nude

Inovatívny tvarovaný 
vankúšik zaručí presnú 
a zmyselnú aplikáciu 
tekutého rúžu.

38864
Luscious 
Taupe

38863
Charming 

Rose

Neodolateľne lesklé 
a šťavnaté pery

NOVINKA

Make-up modelky:   
Ultralesklý rúž The ONE  
Irresistible Touch 38871  

Glamorous Mauve.

Tvarovaným 
aplikátorom naneste 

produkt priamo  
na pery.

Jemne pootočte spodnú 
časť, aby sa rúž uvoľnil. 

Pri prvom použití otáčajte 
niekoľkokrát.
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  Špirála The ONE 
Wonder Lash  
5 v 1 XXL
8 ml 

 7,70 €

4,99 € 

NOVINKA

v

Δ Klinicky testované               

*Spotrebiteľský test

•  DODÁVA OBJEM 
– až 19-krát väčší 
objemΔ

•  PREDLŽUJE  
– až o 51 % dlhšie 
mihalnice Δ

• NATOČÍ*

• VYŽIVUJE*

•  ODDEĽUJE 
každú riasu*

PRE ČO NAJLEPŠÍ VÝSLEDOK:  

Krok 1:  
Zahnutou stranou kefky 
naneste špirálu na mihalnice.   

Krok 2:  
Plochú stranu s krátkymi  
a dlhými štetinkami použite  
na zväčšenie objemu  
a predĺženie mihalníc.

Predtým 

Potom

40672
Black

JEDINEČNÁ TECHNOLÓGIA  
Kefka s patentovanou technológiou Dual Core  
kombinuje pevné vnútorné jadro s vonkajšou stranou  
pokrytou jemnými a hustými štetinkami pre väčší objem 
mihalníc. Komplex Pro Lash ich vyživuje do hĺbky.

ZAHNUTÁ STRANA KEFKY  
Vytvarovaná pre jednoduchú 
aplikáciu farby a rozčesanie 
mihalníc. 

Extra veľký objem a dĺžka
– klinicky overené!Δ

PLOCHÁ STRANA  
S KRÁTKYMI 
A DLHÝMI ŠTETINKAMI 
Dlhé štetinky mihalnice 
precízne oddelia  
a predĺžia, tie krátke  
im dodajú extra  
veľký objem.

CELÚ STRANU 
ZOSKENUJTE APLIKÁCIOU 

ORIFLAME A DOZVIETE  
SA VIAC
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  Sprchovací gél  
Chill Out Feel Good
200 ml 

42839   5,80 €

3,09 € 
  Toaletná voda  
Chill Out Feel Good
50 ml 

42377   15,90 €

7,99 € 

Je čas vyložiť si nohy a navodiť si tú 
správnu pohodovú náladu. Upokojujúca 

levanduľa a cédrové drevo sú ako 
stvorené na dokonalý relax.

KVETINOVO-DREVITO-PIŽMOVÁ

Príjemne čistí  
a upokojuje pokožku

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Spomaľte  
a uvoľnite sa!

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

Toaletná voda a sprchovací gél  
Chill Out Feel Good sú obohatené  

o esenciálne oleje z levandule 
a cédrového dreva známe svojou 
relaxačnou a upokojujúcou vôňou. 

 

 

CELÚ STRANU 
ZOSKENUJTE 

APLIKÁCIOU ORIFLAME  
A DOZVIETE SA VIAC

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

levanduľa, vanilka,  
cédrové drevo
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  Kozmetická taštička The ONE
Malá kozmetická taštička s dvojfarebným vzorom 
rúžov zo zberateľskej edície. Zjednoduší vám rituál 
líčenia a udrží všetky produkty na jednom mieste.  
S čiernou podšívkou a s logom The ONE Stockholm 
na zipse. Materiál: PU. Rozmery: 14cm x 5cm 

41585

12,90 € 

KOZMETICKÁ 
TAŠTIČKA  
THE ONE

VAŠA IBA ZA 

6,99 €  
PRI NÁKUPE ZA 20 € 

Z TOHTO KATALÓGU

UŠETRÍTE 5,91 €

Vďaka nej budú všetky vaše 
obľúbené produkty Oriflame  
v bezpečí a vždy poruke.

Kvalitne spracovaná taštička  
s pestrým vzorom a štýlovým 
logom The ONE na uzávere zipsu.

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

Ideálna kozmetická taštička  
pre milovníčky líčenia



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

BIODEGRADABLE
FORMULA

SILICON FREE
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  Prečisťujúca korekčná 
tyčinka s organickým 
čajovníkom a limetkou  
Love Nature
4.5 g 

34855   6,20 €

  Prečisťujúca maska a píling  
s organickým čajovníkom  
a limetkou Love Nature
75 ml 

35576   5,80 €

2,79 € 

NA MASTNÚ PLEŤ PRE VŠETKY 
VEKOVÉ SKUPINY 

Organický esenciálny olej z čajovníka výborne 
pôsobí na mastnú pleť, pomáha bojovať proti 

vyrážkam a prečisťuje pokožku. Organická limetka 
ju zanecháva tonizovanú a matnú.

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

POMÁHA 
REDUKOVAŤ 
VYRÁŽKY

Už pri prvom náznaku vzniku 
vyrážky vklepkajte priamo 
na postihnuté miesto. 
Používajte podľa potreby.

POUŽITIE:

POUŽITIE:

100% ZÁRUKA SPOKOJNOSTI Ak budete  
z akéhokoľvek dôvodu s výrobkom firmy 
Oriflame nespokojní, požiadajte do 14 dní svoju 
kozmetickú poradkyňu o vrátenie peňazí. 

Oriflame Slovakia, s.r.o. je hrdým členom 
Združenia priameho predaja na Slovensku.

Viac informácií o zásadách Oriflame  
súvisiacich s testovaním kozmetických produktov 
na zvieratách nájdete na www.oriflame.sk.

Spoluprácou s Rainforest Alliance, ktorá sa 
zasadzuje za ochranu dažďových pralesov,  
sme sa zaviazali tlačiť katalógy na papier  
zo zodpovedne spravovaných lesov. 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE 
BEZPEČNOSTNÉ TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

NAJVYŠŠIE 
BEZPEČNOSTNÉ 
NORMY

ZODPOVEDNÝ 
VÝVOJ
Sme rozhodnutí 
používať ingrediencie 
a materiály šetrné  
k prírode a prospešné 
pre vás.

Naše produkty 
prechádzajú 
bezpečnostnými testami 
a spĺňajú najvyššie 
štandardy.

TREND, KTORÝ VÁM 
PRISTANE

Žite organicky

Vo svete je toľko nových trendov. A každý  
z nich je iný... Pýtate sa prečo? Stále totiž 

nachádzame nové spôsoby chápania  
a vnímania krásy. Jedno však majú spoločné: 
najdôležitejšie je zvýrazniť svoju jedinečnosť. 
Dajte zbohom starej, skostnatelej predstave  

o kráse – a začnite slobodne experimentovať! 
Prinášame vám prehľad najvýraznejších 
trendov sezóny, aby sme vás inšpirovali  

a dodali vám odvahu vyjadriť,  
kým skutočne ste. 

Čím ďalej, tým viac si uvedomujeme, že najlepší 
spôsob, ako sa starať o seba (a o planétu), je 
používať čistejšie zloženie. Rastliny a rastlinné 

výťažky v Love Nature sa pestujú, zbierajú  
a upravujú bez použitia akýchkoľvek chemikálií. 

Výsledok? Vysokokvalitné extrakty, ktoré 
nevystavujú vašu pleť nežiaducim látkam.  

Čisté ako príroda sama.
PÍLING: Naneste na vlhkú pokožku, 
krúživými pohybmi vmasíruje a opláchnite. 

MASKA: V tenkej vrstve naneste na celú 
tvár. Nechajte pôsobiť 2 až 4 minúty  
a opláchnite.

POMÁHA DOSIAHNUŤ 
MATNÚ A ŽIARIVÚ PLEŤ

BEZ SILIKÓNOVBIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

ZLOŽENIE

 

 

ORGANICKÝ ČAJOVNÍK A LIMETKA

2,99 €

Starostlivosť  
o mastnú pleť 

OSKENUJTE CELÚ STRANU 
PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE 
ORIFLAME A ZISTITE, AKO 
ZVÍŤAZIŤ NAD VYRÁŽKAMI.

N A J N O V Š Í  T R E N D !
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Používanie viacúčelových produktov je skvelý spôsob, 
ako žiť udržateľným spôsobom. Prečo? Namiesto nákupu 

množstva rôznych vyživujúcich balzamov na pery, tvár, ruky, 
kolená, lakte a nohy si pohodlne vystačíte s jediným.  

To znamená menej spotrebovaných balení  
a plnšiu peňaženku. Maximálne výhodné!

DOKONALE UNIVERZÁLNY 
A ÚČINNÝ
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LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

    

N A J N O V Š Í  T R E N D !

  34042 Zázračný balzam s olejom z granátového jablka 15 ml 
4,40 €   1276 Jemný zázračný balzam 15 ml 4,40 €   30861 

Ružový zázračný balzam 15 ml 4,40 €   41678 Mätový 
zázračný balzam 15 ml 4,40 €

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Prírodný včelí vosk je známy  
svojimi utišujúcimi a zjemňujúcimi 
vlastnosťami. Pomáha ochraňovať 
pokožku, udržiava ju hydratovanú 
a zdravo vyzerajúcu.

Vitamín E je účinný antioxidant, 
ktorý pomáha chrániť pokožku. 
Okrem toho hydratuje vrchné 
vrstvy kože, redukuje suchosť  
a udržuje pokožku hebkú  
a upokojenú.

Prírodný olej z pomarančových 
jadierok je bohatý na mastné 
kyseliny, ktoré pomáhajú vyživovať 
suchú pokožku a udržujú ju hebkú, 
hydratovanú a hladkú. Okrem toho 
má silné antioxidačné vlastnosti, 
čím pomáha chrániť pokožku pred 
nežiaducim vplyvom voľných 
radikálov.

  Zázračný balzam 
s pomarančovým olejom
15 ml 

35808   4,40 €

1,99 €

LIMITOVANÁ  
EDÍCIA 
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  Marmeládový telový 
píling Love Nature  
Forest Berries Delight
200 ml 

39473   7,50 €

3,99 € 

  Jogurtový telový krém 
Love Nature Forest 
Berries Delight
200 ml 

39494   6,40 €

3,29 € 

  Jogurtový sprchovací 
krém Love Nature Forest 
Berries Delight
250 ml 

39468   5,60 €

2,99 € 

Telový píling inšpirovaný 
marmeládou s ozajstnými 
semienkami z čiernych ríbezlí, 
ktoré čistia a vyhladzujú pokožku.

Jemne penivý sprchovací krém obohatený  
o prírodné výťažky z jogurtu zanecháva 
pokožku čistú, hebkú a krásne voňavú.

Luxusný telový krém hydratuje a zvlhčuje 
pokožku, pričom ju zanecháva hebkú, 
hladkú a nádherne voňavú.

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

ZLOŽENIE

BEZ OBSAHU 
SILIKÓNU 

POST-SPOTREBITEĽSKÝ 
RECYKLOVANÝ PLAST*

*len fľašeSTAROSTLIVOSŤ  
NA ZJEDENIE

Každý deň nás zahlcuje množstvo vnemov, a tak niet divu, že je 
naša hlava preťažená... a zmysly otupené. Buďte trendy a skúste ich 

znovu prebudiť k životu, najlepšie pomocou šťavnatých lákadiel! 
Majú totiž veľkú moc meniť vaše pocity a nálady. Nechajte sa zlákať 
zmyselným pokušením – vychutnajte si lahodnú vôňu a konzistenciu 

organického jogurtu a lesného ovocia. 

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

VÝŤAŽOK Z ČIERNYCH RÍBEZLÍ  
je plný vyživujúcich kyselín, cukrov a vitamínov

VÝŤAŽOK Z BRUSNÍC  
je bohatý na vitamín E a C a pomáha chrániť  

pokožku pred poškodením
ORGANICKÝ JOGURT  

vďaka krémovej textúre pomáha hydratovať pokožku
VÝŤAŽOK Z MALÍN 

pomáha obnovovať pokožku vďaka prírodným ovocným kyselinám
VÝŤAŽOK Z LESNÝCH JAHÔD  

podporuje žiarivosť pokožky 
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Te
lový píling

Sp
rc

hovací krém

Te
lový krém

N A J N O V Š Í  T R E N D !

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 
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• Nové pestré odtiene so vzhľadom cukríkovej 
polevy z radu OnColour

• Technológia Colour Coverage zaistí dobré 
krytie a sýte farby

• Rýchloschnúce zloženie a široký zaoblený 
štetček pre jednoduchú a presnú aplikáciu

38980 
Minty 
Green

38987
Spicy 
Red

38983 
Soft 
Pink

38978 
Candy 

Lavender

38981 
Cloud 
Blue

38991
Vivid 

Raspberry

38993
Intense 
Berry

38986
Cherry 
Burgund

38984
Magenta 

Pink

38982 
Peach 
Pink

38976
Tasty 
Nude

38997
Shimmery 
Mulberry

38998 
Dazzle 
Gold

38974
Ice Cream 

Beige

38995
Glitter 

Amethyst

38977 
Latte 
Taupe

NECHTY S CUKRÍKOVOU 
POLEVOU

Chutný trend, ktorý vám určite osladí deň! Popustite uzdu 
fantázii s novými odtieňmi OnColour a ozdobte si nechty 

šťavnatou polevou pripomínajúcou cukríky. V dobrej 
nálade a pestrých farbách je život vždy krajší!

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

41745 
Sweet 
Lilac

41746 
Fuchsia 
Candy

44155 
Sugar 
Red

41747
Glazed 
Orange
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  Lak na nechty OnColour
5 ml 

 4,70 €

1,99 €
KAŽDÝ ZA

N A J N O V Š Í  T R E N D !
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HYBRIDNÝ MAKE-UP
Krycí krém, ktorý zároveň rozmaznáva vašu pleť? 

Presne tak! Hybridný krycí krém predstavuje nový druh 
make-upu s textúrou a vlastnosťami, ktoré bežne 

nachádzame v produktoch starostlivosti o pleť. Giordani 
Gold je už tradične na špici aktuálnych trendov!

41331 
Cinnamon 

Warm

41330 
Beige 
Warm

41327 
Vanilla 
Cool

41329 
Ivory 
Cool

41328 
Porcelain 

Cool

41332 
Caramel 
Warm

AKO TO FUNGUJE: 

9/10 
žien súhlasí, že ich pleť je na pocit 

wihneď hydratovanejšia *

* Spotrebiteľský test 

9/10 
žien súhlasí, že ich pleť je na pocit 

ihneď hladšia*

9/10 
žien súhlasí, že ich pleť  

je jasnejšia*

Odolný voči usádzaniu sa  
v jemných linkách a vráskach*

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Obohatené o prírodný výťažok  
z lotosového kvetu. Pomáha 
vytvárať hodvábne hladký  

a zdravý vzhľad pleti  
a dodáva jej výživu. 

SPF 10 
pomáha chrániť pleť pred 

poškodením od slnka

10
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  Omladzujúci krycí krém 
Giordani Gold
30 ml 

 17,10 €

8,99 €

Vďaka prebiotickému séru reaktivuje prirodzené 
obranné mechanizmy pokožky, zlepšuje jej štruktúru  
a hydratáciu. Pleť je po použití okamžite pružnejšia  

a hladšia, pôsobí rozjasneným, zjednoteným dojmom. 
Doprajte si prirodzený, žiarivý vzhľad  

s vrstviteľným krytím!

 

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  
A POZRITE SI TUTORIÁL

N A J N O V Š Í  T R E N D !
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VEDELI STE, ŽE TENTO ROK 
OSLAVUJEME 5.VÝROČIE NOVAGE? 

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  

A DOZVIETE SA VIAC.

Vieme, že kľúčom ku krásnej a žiarivej pleti je kvalitná 
starostlivosť. A čo účinky, ktoré prenikajú hlbšie, než je 

samotný vzhľad? Trocha času a sústredenia sa na seba vám 
zlepší náladu aj celkový pocit – pomôžu vám pritom 

produkty, s ktorými sa budete cítiť dobre. Doprajte si jemnú 
masáž pri nanášaní séra, či luxusný zážitok s účinnou 

esenciou. Milujte svoju pleť, milujte sami seba!

LÁSKYPLNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

  Formujúce sérum  
na krk a dekolt NovAge
75 ml 

35076   22,90 €

14,99 € 

  Hydratačná esencia  
NovAge
150 ml 

33987   12,90 €

8,99 € 

POUŽITIE 

Používajte dvakrát denne (ráno  
a večer) na oblasť tváre, krku  
a dekoltu hneď po čistení. Prstami 
jemne vtlačte do pleti, alebo 
naneste bavlneným tampónom  
a vyhnite sa pritom okoliu očí. 
Nechajte vstrebať. Neoplachujte.

Hydratuje  
a zvláčňuje pleť, 

pričom ju zanecháva 
krásne a zdravo 

vyzerajúcu*
*Spotrebiteľský test pri používaní 
Hydratačnej esencie NovAge od 

prvého použitia. 

MORSKÉ PREBIOTIKÁ  
Vyživujú prirodzené 
mikroprostredie pokožky  
a dodávajú jej zdravo 
vyzerajúci vzhľad.  
Stimulujú prirodzený proces 
bunkovej obnovy a pomáhajú 
vyhladzovať štruktúru pokožky. 
Redukujú vzhľad pórov 
a podporujú hydratáciu pleti.

Každé ráno a večer po ukončení 
vášho rituálu NovAge naneste 
dostatočné množstvo produktu 
na vyčistenú pokožku krku  
a dekoltu. Rovnomerne 
vmasírujte do pokožky 
pohybom smerujúcim nahor.

POUŽITIE: 

Pokožka je na pocit 
pevnejšia  

a pružnejšia  
– 92 % súhlasí*

*Spotrebiteľský test 

AKO TO FUNGUJE:

Sérum na krk a dekolt 
NovAge je skvelý doplnok, 

ktorý pomáha hĺbkovo 
vyživovať krehkú pleť na 

vašom krku a dekolte.

Hydratačný komplex 
Bohatá zmes hydratačných 
ingrediencií pomáha zanechať 
pleť vyživenú, hebkú a vláčnu.

Komplex Complexion-
Boosting 
Dokáže rozjasniť a vyvážiť  
tón pleti, aby pôsobila 
zjednoteným dojmom.

Účinný komplex Pro-Lastin 
Vďaka účinnej schopnosti 
zlepšiť pružnosť a pevnosť 
dokáže viditeľne znovu 
vytvarovať pokožku, ktorá  
je unavená a ochabnutá.

 

 

N A J N O V Š Í  T R E N D !
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Hydratačná esencia 
NovAge vnesie do vášho 

rituálu starostlivosti luxusný 
pôžitok a posilní zdravý 

nádych vašej pleti ihneď,  
aj dlhodobo.
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OCHRANA PRED 
ZNEČISTENÝM OVZDUŠÍM

Na rozdiel od UV žiarenia nás znečistené ovzdušie 
ohrozuje vo dne i v noci, preto by sme sa mali pred ním 
chrániť vždy a všade. Je jedno, či žijete v meste alebo  

na vidieku: skutočne zdravá pleť potrebuje  
účinnú ochranu každý deň.

  Osviežujúci pleťový sprej 
Optimals Urban Guard 3D
100 ml 

44257   12,40 €

5,49 € 

  Denný krém so SPF 25 
Optimals Urban Guard 3D
50 ml 

44259   14,70 €

6,99 € 

  Nočný krém Optimals 
Urban Guard 3D
50 ml 

44260   14,70 €

6,99 € 

DENNÝ KRÉM SO SPF 25  
chráni pleť pred poškodením 
a hydratuje ju vďaka kyseline 
hyalurónovej s vysokou 
molekulovou hmotnosťou  
a prírodnému voskovému maslu. 

NOČNÝ KRÉM posilňuje  
ochrannú bariéru pleti a uzamyká 
v nej vlahu vďaka postbiotikám  
a kyseline hyalurónovej so 
strednou molekulovou hmotnosťou.

ULTRA ĽAHKÝ SPREJ  
s nízkomolekulovou 
kyselinou hyalurónovou 
osviežuje a hydratuje pleť 
kedykoľvek potrebujete.

  Viacúčelový čistiaci gél 
Optimals Urban Guard 3D
125 ml 

44253   8,90 € 
  Sérum Optimals  
Urban Guard 3D
30 ml 

44254   14,90 € 

KOMPLEX URBAN3RESCUER 
Účinný trojitý komplex pomáha posilňovať a obnovovať 
rovnováhu pokožky, pričom zároveň podporuje úroveň 

hydratácie vďaka kyseline hyalurónovej.

POLYFENOLY 
zo severských smrekov sú známe svojimi  

antioxidačnými vlastnosťami.

TECHNOLÓGIA POLLUPROTECT  
vytvára prirodzenú ochrannú vrstvu pred nečistotami  

z prostredia a posilňuje ochranu pokožky.

NA PLEŤ Z AŤA ŽOVANÚ MESTSKÝM PROSTREDÍM

  Čelenka
Rozmery: 24 x 6 cm. 

20574   4,30 €

2,49 € 

Zabráni padaniu vlasov  
do tváre počas čistenia.

Zjednoduší váš  
každodenný rituál krásy.

 

 

 

 

 

 

AKO DLHO DOKÁŽETE CHRÁNIŤ SVOJU 
PLEŤ PRED ZNEČISTENÍM? CELÚ STRANU 
OSKENUJTE APLIKÁCIOU ORIFLAME  
A ZAHRAJTE SI HRU!

N A J N O V Š Í  T R E N D !
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  Parfumová voda Magnetista
50 ml 

42741   38,90 €

ORIENTÁLNA KVETINOVÁ VÔŇA

*Klinické testy na skupine 33 mužov vo francúzskom laboratóriu

Klinické testy potvrdili,  
že priťahuje pozornosť 

2 z 3 testovaných mužov*

Akord kvetu mučenky je nezameniteľný 
svojou vôňou a očarujúcimi farbami, 
pričom symbolizuje magnetickú silu 

príťažlivosti. Obsahuje chryzín – 
rastlinnú zlúčeninu zvyšujúcu hladinu 
testosterónu – ktorý je známy svojimi 

stimulačnými účinkami na zmysly.

Naše majsterky parfumérky spojili svoje sily  
s neurovedcami, aby zaistili magnetizujúci účinok vône  
na mužov. Po vyhodnotení ich emocionálnych reakcií, 

mozgovej aktivity a pohybov očí boli výsledky 
nepopierateľné: Magnetista skutočne priťahuje pozornosť!

INTELIGENTNÁ KRÁSA
Pri výbere produktu najskôr preskúmate jeho 

zloženie a technológiu... Dali ste predsa zbohom 
nepremysleným nákupom! Chceme vás uistiť,  

že robíte správnu vec. Preto sme vôňu Magnetista 
podrobili testom, a čo myslíte? Jej príťažlivosť  

bola vedecky potvrdená!
VYSKÚŠAJ MA!

Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

19,99 €

HLAVNÁ INGREDIENCIA
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N A J N O V Š Í  T R E N D !

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

čierne ríbezle , kvet mučenky , 
santalové drevo 
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OSLÁVTE SVOJU 
JEDINEČNOSŤ 

Presne tak! Všetky súčasné trendy sledujú rovnaký cieľ: 
posilniť našu individualitu. Predstavte si, že sme spojili 

dve majsterky parfumérky, aby obohatili jeden  
z najprestížnejších akordov v parfumérstve o jedinečný 

rozmer. Objavte Eclat Style a podčiarknite  
svoju osobitosť!

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

PRESTÍŽNY AKORD DE LAIRE 
Vôňa Eclat Style obsahuje jednu z najluxusnejších  

a ikonických ingrediencií v parfumérskom priemysle - akord 
De Laire. Majsterky parfumérky Emillie Coppermannová  

a Alienor Massenetová starostlivo zvolili výrazné elegantné 
vrchné tóny kože s vôňou vzácneho kvetu bieleho kosatca, 

ktorá vrcholí exkluzívnym akordom De Laire Sellier.

HLAVNÁ INGREDIENCIA

  Parfum Eclat Style
75 ml 

34522   38,90 €

19,99 €
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NAJVYŠŠIA  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

DREVITÁ AROMATICKÁ 
JANTÁROVÁ VÔŇA 

grapefruit , akord De Laire Sellier , 
vetiver 

  Parfum Eclat Style 
– vreckové balenie
15 ml 

42054   11,90 €

4,79 € 

N A J N O V Š Í  T R E N D !



RIGOROUS
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STRICT EUROPEAN
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EXTRACTS

NATURAL
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ECO-ETHICAL
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TERAZ LEN ZA CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 

DREVITÁ ZELENÁ VÔŇA  
S TÓNMI KOŽE

VYSOKÁ KONCENTRÁCIA VÔNE
11,99 €

  Toaletná voda Soul Focus
Intenzívne mužná vôňa s prenikavými 
úvodnými tónmi čierneho korenia, 
prechádzajúcimi do teplých akordov 
tmavého jantáru vo vás prebudí 
vnútornú silu. 100 ml 

42599   24,90 €

čierne korenie , kožené tóny ,  
tmavý jantár 

UKÁŽTE SVOJ VLASTNÝ ŠTÝL  
Muži zvyčajne hľadajú praktické riešenia, 
a to aj v oblasti osobnej starostlivosti.  
Na druhej strane im však záleží na tom, 
aby svet okolo vnímal ich výnimočnosť.  
V Oriflame nájdete množstvo príťažlivých 
vôní a vedecky overených produktov 
starostlivosti o telo a vlasy, vďaka ktorým 
môžete prejaviť svoje ja ako nikdy 
predtým! 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE  
BEZPEČNOSTNÉ TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

NAJVYŠŠIE 
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

Vôňa, 
ktorá má 
charakter
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VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

vetiver top , muškát ,  
grapefruit 

AROMATICKÁ  
PAPRAĎOVÁ VÔŇA 

  Toaletná voda Mister Giordani
Toaletná voda s moderným akordom 
vetiver top, ktorý je sviežejšou 
generáciou tejto kultovej ingrediencie. 
Neodolateľná vôňa je nabitá šarmom 
a sviežou eleganciou. 75 ml  

33654   30,90 €

15,99 € 

Spontánny šarm vône Mister Giordani

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

limetka , tóny ohybného dreva , 
tonikum 

DREVITÁ CITRUSOVÁ 
AROMATICKÁ VÔŇA 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

cédrové drevo , koreň damiány , 
mäta pieporná 

AROMATICKÁ  
PAPRAĎOVÁ VÔŇA 

  Toaletná voda  
Venture
100 ml 

42510   21,90 €

11,99 € 

  Toaletná voda 
Citrus Tonic
75 ml 

30058   21,90 €

11,99 € 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

citrón , muškát ,  
drevo 

AROMATICKÁ  
SVIEŽA VÔŇA 

  Toaletná voda 
Glacier
100 ml 

35665   21,90 €

11,99 € 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

žltý citrón , uhorka ,  
jantár 

AROMATICKÁ 
PAPRAĎOVÁ VÔŇA 

  Toaletná voda 
Glacier Rock
100 ml 

42816   21,90 €

11,99 € 

Svieže vône na každodenné dobrodružstvá
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DREVITO-KORENISTÁ VÔŇA 
zázvorové drevo , muškát ,  

chilli papričky 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

  Toaletná voda Eclat 
Homme Sport
75 ml 

31236   28,90 €

14,99 € 

  Toaletná voda 
So Fever Him
75 ml 

42515   28,90 €

14,99 € 

  Zvlhčujúci gél 2 v 1 
North for Men Subzero
Zvlhčujúci gél na tvár sa 
okamžite vstrebáva do pokožky 
a zabezpečuje jej až 24 hodinovú 
hydratáciu.† Technológia  
Arctic Pro Defence obsahuje 
antioxidanty a vyplňujúce 
elektrolyty, ktoré pomáhajú 
udržiavať vlhkosť v pokožke  
a zanechávajú ju zdravú  
a obnovenú s pocitom sviežosti. 
Dermatologicky testovaný. 
†Klinický test  50 ml 

35877   5,90 € 

HYDRATAČNÝ 
GÉL uzamyká  
v pokožke vlhkosť  
a príjemne ju 
vychladí vďaka 
arkticky sviežemu 
mentolu.
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VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

ružové korenie , semiš ,  
bergamot 

DREVITO-AKVATICKÁ VÔŇA 

Prechádzka lesom plným vôní Vychutnajte si 
osviežujúcu hydratáciu

 

 

 

Kúpte si 
akúkoľvek vôňu  

z tejto dvojstrany  
a GÉL NORTH 

FOR MEN  
získate 

ZADARMO
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  Guľôčkový dezodorant  
North for Men PowerMax
50 ml 

38615   4,00 €

2,09 € 

  Pílingový sprchovací gél 
North for Men PowerMax
250 ml 

38614   7,50 €

3,99 € 

  Povzbudzujúci  
pleťový gél po holení 2 v 1 
North for Men PowerMax
50 ml 

38613   8,20 €

4,79 € 

  Gél na vlasy  
North for Men
100 ml 

34920   4,90 €

3,49 € 

  Parfumovaný telový 
sprej North For Men 
Fresh
100 ml 

38912   11,90 €

5,99 € 

  Šampón na telo a vlasy 
North For Men 
Subzero
250 ml 

35878   6,90 € 

  Antiperspiračný 
guľôčkový dezodorant 
North For Men Subzero
50 ml 

35880   4,00 € 

  Čistiaca pena na 
holenie North for Men 
Subzero 2 v 1
200 ml 

35870   6,80 € 

  Mydlo North For Men 
Subzero
100 g 

35887   2,50 € 

  Parfumovaný telový 
sprej North For Men 
Intense
100 ml 

38913   11,90 € 

  Viacúčelový 
zastrihávač chĺpkov
Materiál: nehrdzavejúca 
oceľ, PET. Rozmery:  
13,5 x 2,5 x 2,5 cm. 

29727   29,90 €

22,99 € 

Zafixujte si účes dlho- 
trvajúcim gélom, ktorý 
vytvára prirodzený 
vzhľad a nezanecháva na 
vlasoch neželané zvyšky.

2 rôzne nástavce:  
1 na nos a uši, 1 na 
bradu, obočie  
a bokombrady

Doprajte si príval 
sviežosti 

Spolu s technológiou Arctic  
Pro Defence, typickou pre rad 
North For Men, PowerMax 
ponúka účinnú kombináciu 
ingrediencií.

Hydrolyzované bielkoviny sú 
prírodné rastlinné bielkoviny, 
ktoré sú známe schopnosťou 
udržiavať hydratáciu  
a pružnosť pokožky a vlasov. 

Výťažok z kelu je známy tým,  
že obsahuje až o 100 % viac 
vitamínu C ako pomaranč  
a je silný antioxidant, ktorý 
zásobuje pokožku a telo 
energiou. 

Nabite sa 
energiou

Porazte únavu a stres! Je čas  
na poriadnu dávku energie  
s radom na tvár a telo PowerUp, 
ktorý zásobuje pokožku a telo 
energiou a pomôže vám cítiť  
sa opäť svieži a plní síl.

PLEŤOVÝ GÉL  
PO HOLENÍ
Hydratuje pokožku  
a zanecháva na nej 
chladivý, revitalizačný 
pocit.

Zanecháva pokožku 
čistú, sviežu a plnú 
energie.

GUĽÔČKOVÝ 
DEZODORANT

SPRCHOVACÍ PÍLING

Klinické testy 
potvrdili až 
72-hodinovú 
ochranu pred 
telesným pachom.

 

 

 

 

 

 

2x hydrolyzované 
bielkoviny +  

výťažok z kelu

  Pena na holenie 
North for Men 
Sensitive
200 ml 

32016   6,80 €

5,99 € 

Zaistí hladké, jemné 
holenie, zabráni 
vysušovaniu pleti  
a odstráni jej napätosť 
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  Parfumovaný 
telový sprej  
Love Potion
75 ml 

37770   6,70 €

  Antiperspiračný 
sprejový dezodorant 
Possess Man
150 ml 

32496   6,70 €

  Antiperspiračný 
sprejový dezodorant 
Excite Force
150 ml 

33350   6,70 €

  Parfumovaný telový 
sprej Giordani Gold 
Original
75 ml 

31707   6,70 €

  Parfumovaný 
telový sprej  
Divine Idol
75 ml 

32490   6,70 €

  Parfumovaný telový 
sprej Eclat Femme 
Weekend
75 ml 

37771   6,70 €

  Antiperspiračný 
sprejový dezodorant 
Giordani Gold Man
150 ml 

32461   6,70 €

  Antiperspiračný 
sprejový dezodorant 
Eclat Homme
150 ml 

31698   6,70 €

3,29 €3,29 €
KAŽDÝ PARFUMOVANÝ 

TELOVÝ SPREJ ZA
KAŽDÝ PARFUMOVANÝ 

TELOVÝ SPREJ ZA

Dotyk luxusu pre dámyDávka sebavedomia pre pánov
Energický 
melón, rozdrvené 
borovicové ihličie, 
čierny jantár

Charizmatický 
vetiver, bergamot, 
čierne korenie

Veľkolepý 
grapefruit, vavrínový 
olej, kosatec

Zmyselný 
himalájsky čaj,  
koža Barenia

Očarujúca  
ambra, zlatý 
kosatec, červené 
ovocie

Zvodný 
zázvor, kvet 
kakaovníka, 
čokoláda

Sofistikovaná 
hruška, biela 
frézia, pižmo

Ikonické 
pomarančovníkové 
kvety, nektárinka, 
zemolez
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  Sada NovAge Men
Obsahuje 4 produkty  
v štandardnom balení. 

29446   113,60 €

67,99 € 

  Gél na holenie  
NovAge Men
200 ml 

35864   11,90 € 

  Upokojujúci gél po holení 
NovAge Men
100 ml 

35865   10,90 € 

  Pánska toaletná taštička Polar
Materiál: bavlna, PU, podšívka z polyesteru.  
Rozmery: 20 x 8,5 x 13 cm. 

44769

  Hydratačné pleťové 
sérum NovAge Men
50 ml 

33200   41,90 €

29,99 € 

PROBLÉMY PLETI:  
Známky únavy, vrásky, dehydratácia  
a drsná pokožka

PRE VŠETKY VEKOVÉ 
SKUPINY 

Odporúčame

Zásobte pokožku energiou vďaka výťažku z rastlinných kmeňových 
buniek kávovníka a omladzujúcemu komplexu z baobabu.

POSILNENIE 
ÚČINKU

POSILNENIE 
ÚČINKU

OKOLIE OČÍ
ČISTENIE

HYDRATÁCIA 

Aplikujte vysoko 
koncentrované 
pleťové sérum, 
ktoré okamžite 
energizuje, 
hydratuje  
a upokojuje pleť.

Okamžite hydratuje  
a energizuje pleť  
– 90 % súhlasí*

Vmasírujte do čistej 
pokožky ráno a večer. 

Vyhnite sa okoliu očí.

Kompaktné rozmery. 
Ideálna veľkosť na vašu 
obľúbenú kozmetiku od 
Oriflame.

13 cm

20 cm8,5 cm

Vyskúšajte vzorky už teraz!

6,99 €

Jednoduchá 4-kroková rutina s pleťovými produktmi NovAge  
pre mužov pôsobí na známky starnutia a únavy. Vyskúšajte 

vzorky a zažite silu pravidelnej starostlivosti o pleť špeciálne 
navrhnutej na potreby mužskej pokožky. 

  33198 Čistiaci pílingový gél NovAge Men 125 ml 
12,90 €   33199 Očný gél NovAge Men 15 ml 19,90 € 

  33200 Hydratačné pleťové sérum NovAge Men 50 ml 
41,90 € 29,99 €   33201 Omladzujúce gélové pleťové 
mlieko NovAge Men 50 ml 34,90 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Spotrebiteľsky testované mužmi 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

1,00 €

  Sada vzoriek  
NovAge Men
4 vzorky 

138682

Vysokoúčinná sada  
na dosiahnutie 

energickej a mladistvo 
vyzerajúcej pleti
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  Toaletná voda Elvie
50 ml 

42502   24,90 €

Vô
ne

 

VLASTNÝ ŠTÝL 
Vychutnajte si krásu každého okamihu  
a prejavte čaro svojej osobnosti 
prostredníctvom vôní, ktoré vás najlepšie 
vystihujú. Fantázii sa medze nekladú. 

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE 
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE  
BEZPEČNOSTNÉ TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

TERAZ LEN ZA

KVETINOVÁ  
KONVALINKOVÁ VÔŇA

VYSOKÁ 
KONCENTRÁCIA VÔNE

Magická vôňa  
z prírody

Či už v krásnej švédskej elfke  
z mýtického príbehu alebo v dnešnej 
modernej žene, v každej z nás sa 
ukrýva kúsok víly. Nech táto jemná 
zelená vôňa s tónmi konvaliniek vnesie 
do vášho života závan sviežeho 
vzduchu a prirodzenej krásy!

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

10,99 €

ŽENSKÁ VÔŇA  
BIELYCH KVETOV 

Harmonická symfónia 
jarných kvetov zo srdca 
škandinávskych lesov 
ukrytá vo vôni Elvie je 
ideálnym darčekom  
pre prirodzenú ženu. 

HLAVNÁ INGREDIENCIA

konvalinka , jazmín ,  
biele pižmo 

NAJVYŠŠIE 
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ



++
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VÔ
N

E  

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

KVETINOVÁ, ŽENSKÁ VÔŇA

  Krém na ruky Magic Garden
Hydratačný a vyživujúci krém na ruky  
zanecháva pokožku dokonale hebkú a hladkú  
s krásnou kvetinovou vôňou. 75 ml 

38492   3,90 € 

  Sprchovací gél Magic Garden
Vychutnajte si jemný čistiaci gél s hebkou  
penou, ktorý zanecháva pokožku sviežu,  
hladkú a krásne voňavú. 250 ml 

38493   4,50 € 

250 ml

VÔŇA + KRÉM NA RUKY + 
SPRCHOVACÍ GÉL  

LEN ZA

Nechajte sa zlákať čarovnou vôňou kvetín

 

 

11,99 €
KÓD SADY: 139858

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

KVETINOVÁ OVOCNÁ 
ZELENÁ VÔŇA 

  Toaletná voda Lucia
50 ml 

42785   24,90 € 

biely orgován , vždyzelený 
brečtan , indické santalové drevo 

brečtan, ruža stolistá, mandle v karameli
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KVETINOVÁ OVOCNÁ  
ZELENÁ VÔŇA 

zelené jablko , divá orchidea , 
santalové drevo 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

  Toaletná voda  
Joyce Jade
50 ml 

37772   15,90 €

7,99 € 

  Toaletná voda  
White Lilac
50 ml 

32438   21,90 €

9,99 € 

  Toaletná voda  
Eclat Amour
50 ml 

35649   24,90 €

12,99 € 

  Toaletná voda  
Enigma
50 ml 

42497   30,90 €

15,99 € 

zelené listy , biely orgován ,  
skrutec 

KVETINOVÁ VÔŇA 
ORGOVÁNU A PIŽMA

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

biela fialka, biely kosatec,  
cédrové drevo 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE

čierna ruža , anjelské trúby, 
santalové drevo 

KVETINOVÁ  
AKVATICKÁ VÔŇA 

VÔ
N

E  

Vyberte si obľúbenú kvetinovú vôňu!

Vychutnajte si voňavý závan leta

Fascinujúca vôňa 
inšpirovaná nespútanou 
krásou divých orchideí.  
Jej žiarivý pôvab a sviežosť 
pripomína bezstarostné, 
radostné slnečné dni 
a nekonečnú pestrosť života.

HLAVNÁ INGREDIENCIA 

KVETINOVÁ OVOCNÁ 
DREVITÁ VÔŇA

ORIENTÁLNA VANILKOVÁ 
OVOCNÁ VÔŇA

NÍZKA  
KONCENTRÁCIA VÔNE

  Parfumovaný telový sprej 
Love Potion Blossom Kiss
75 ml 

38526   11,90 €

6,99 € 

mäkká dužina fíg,  
kvet ľalie, vanilka
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VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

čierne ríbezle , akord zlatého jablka , 
santalové drevo 

  Parfumová voda  
Possess The Secret
50 ml 

33955   32,90 €

17,99 € 

  Parfumovaný telový sprej Possess
75 ml 

42521   6,70 €

3,29 € 

  Parfumovaný telový 
krém Possess
250 ml 

42831   8,30 €

3,99 € 

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

  Parfumová voda Possess
50 ml 

42519   32,90 €

17,99 € 

VÔ
N

E  

Tajomstvo patrí vám

Tóny zlatého jablka parfumér 
skomponoval na základe legendy  
o čarovných zlatých jablkách, ktoré 
vytvárali severskí bohovia a namáčali 
ich do priezračnej jazmínovej vody. 
Zmocnite sa ich nekonečného kúzla!

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

CHYPRE KVETINOVÁ 
OVOCNÁ VÔŇA 

indonézske pačuli , ananás ,  
ylang ylang 

Sila príťažlivosti 

 

 

 
 

ZATVORENÉ OTVORENÉ

S BEZPEČNOSTNÝM UZÁVEROM

KVETINOVÁ OVOCNO-
DREVITÁ VÔŇA 
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  Parfumová voda Divine – 
vreckové balenie
8 ml 

42041   11,90 €

5,99 € 

  Guľôčkový antiperspiračný  
dezodorant Divine
50 ml 

41542   4,50 €

2,49 € 

  Parfumová voda  
Divine
50 ml 

38497   32,90 €

19,99 € 

RUŽA STOLISTÁ  
patrí k najelegantnejším 

kvetom. Jej jemné, 
voskovité zmyselné tóny 
obdivujú parfuméri po 

celom svete.

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

KVETINOVÁ OVOCNÁ  
DREVITÁ VÔŇA

santalové drevo, ľalia a frézia, fialka

Objavte v sebe 
žiarivú hviezdu!

VÔ
N

E  

NOVINKA

NOVINKA

V srdci žiari nádherná kytica 
bielych kvetov ľalie a frézie, 

ktoré symbolizujú podmanivú 
krásu a ženskosť. Ich sladké, 

púdrové a korenisté tóny 
dodajú každému dňu nádych 

rafinovanosti.

ĽALIA A FRÉZIA

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

  Parfumová voda 
Volare Moments
50 ml 

35661   24,90 €

12,99 € 

  Šatka Volare
Romantická kvetinová šatka  
je nádherným doplnkom  
outfitu každej ženy. Je vyrobená 
z hodvábne jemnej keprovej 
tkaniny. Materiál: 50 % 
recyklovaný polyester;  
50 % pôvodný polyester. 
Rozmery: 90 x 90 cm. 

44533   14,99 €

5,99 € KVETINOVÁ RUŽOVÁ 
FIALKOVÁ VÔŇA 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

ruža stolistá , osmant ,  
kosatec 

Vychutnajte si každý moment

HLAVNÁ INGREDIENCIA

  Parfumová voda Volare
50 ml 

42514   24,90 € 

  Guľôčkový 
antiperspiračný 
dezodorant Volare 
Moments
50 ml 

42740   4,50 €

2,49 € 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 
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V Y S K Ú Š A J T E  J U  A K O 
P R V Í  A  V S T Ú P T E  D O 
Č A R O V N É H O  S V E T A 

 

D O S T U P N Ú  V  N A S L E D U J Ú C O M 
K A T A L Ó G U

O B J AV T E  N O V Ú  V Ô Ň U 

  Parfumová voda 
Divine Exclusive – 
vzorka
1 ml. 

138279   0,10 € 
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Dedičstvo 
luxusu

Limitovaná edícia 
nadčasových hodiniek 

bola navrhnutá pri 
prí ležitosti 45. výročia 

značky Giordani 
Gold. Hodinky 

dostanete v elegantnej 
ružovozlatej krabičke. 

VÔ
N

E  

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

NAJVYŠŠIA 
KONCENTRÁCIA  

Z VÔNÍ GIORDANI GOLD

BIELA KVETINOVÁ
jazmín sambakový, akord kamélie, 

vanilka

NAJVYŠŠIA  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

  Parfum Giordani Gold 
Essenza Blossom
50 ml 

38534   40,90 €

24,99 € 

  Hodinky Giordani Gold Anniversary
Hodinky s nadčasovým ružovozlatým remienkom a 
ružovozlatým ciferníkom s ikonickým logom Giordani 
Gold. Materiál: zinková zliatina, sklo, ušľachtilá oceľ, 
mosadz, PU, iónové pokovovanie vo farbe ružového zlata. 
Strojček Seiko. Rozmery: celková dĺžka 23,8 cm; ciferník 
3,6 cm. 

42737

24,99 € 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

Parfum ako 
vzácny  
klenot
Parfum Giordani Gold Essenza 
Blossom vám svojím luxusným 
dotykom vyrazí dych a zahalí vás 
očarujúcou aurou – presne ako 
vzácne šperky. Tento klenot medzi 
parfumami, zdobený pravým 
ružovým zlatom, dá vašej kráse 
skutočne zažiariť.

V Ý R O Č I E

CELÚ STRANU 
ZOSKENUJTE 

APLIKÁCIOU ORIFLAME 
A ZISTITE, PREČO JE 

RUŽOVÉ ZLATO 
TRENDOM

 

 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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VLASTNÝ ŠTÝL  
Oslávte s nami jedinečnú krásu 
každej ženy! Ponúkame vám množstvo 
prostriedkov, ktorými môžete zvýrazniť 
svoju osobnosť a vytvoriť si vlastný štýl. 
Aby sme vám to uľahčili, držíme krok  
so súčasnými trendmi, ktoré ulahodia 
každému štýlu i peňaženke. Zdieľajme  
a chráňme čaro skutočnej krásy! 

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE E
URÓPSKE NORMY 

PRÍSNE BEZPEČNOSTNÉ 
TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

NAJVYŠŠIE 
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ

41
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41891 Rose Cloud
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41869
Tender Peach

41870
Candy Pink

41891
Rose Cloud

41892
Soft Fig

1.   Nepretržitá 8-hodinová 
hydratáciaΔ

10. Nelepivé zloženie*

2.  Ochranný faktor SPF 25  
chráni pery pred škodlivým  
UV žiarením

3.  Pripravuje a zvláčňuje pery 
– nie sú potrebné žiadne 
prípravné kroky

4.  Štyri farebné odtiene  
ku všetkým typom pleti

5. Vyhladzuje povrch pier*

6.  Redukuje viditeľnosť  
jemných liniek*

7. Pohodlne sa nosí*

8. Upokojuje pery*

9.  Zdokonaľuje vzhľad pier*

10+ BENEFITOV  
pre kompletnú starostlivosť  
o pery

Nádherné pery  
s benefitmi od A po Z!

  Balzam na pery THE ONE A-Z so SPF 25
Vychutnajte si hladké, nádherné a chránené pery s 
viacúčelovým krémovým farebným balzamom s 10+ 
benefitmi. Zabezpečujú až 8-hodinovú nepretržitú 
hydratáciu a ochranu vďaka faktoru SPF 25. 4 g 

 7,40 €

3,79 €

*S
po

tre
bi

te
ľs

ký
 te

st
Δ
 K

lin
ic

ky
 te

st
ov

an
é.

Make-up modelky:  Balzam na pery THE 
ONE A-Z so SPF 25 41891 Rose Cloud.

KAŽDÝ BALZAM NA PERY  
LEN ZA
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  Štetec na pery
Materiál: nylon, hliník, bambus. 
Celková dĺžka: 18 cm. Priemer 0.6 cm. 
Dĺžka v zloženom stave: 10.4 cm. 

29599   5,30 €

3,79 € 

NOVINKA

M
A

KE
-U

P 

• INTENZÍVNE ŽIARIVÝ VZHĽAD 
vďaka perleťovým odleskom.

• Ultraľahké zloženie –  
100 % SÚHLASÍ. *

• Obsahuje komplex  
LIP COMFORT, ktorý  
pery zároveň vyživuje  
a hydratuje.

Žiara a lesk  
vo vysokom 
rozlíšení 

RÚŽ THE ONE POWER SHINE JE SPÄŤ.  
A LEPŠÍ NEŽ KEDYKOĽVEK PREDTÝM!

42157
Peach 
Glow

42158
Radiant 

Pink

42159
Clover 
Gleam

42160
Luster 
Plum

42161
Radiant 
Cherry

42162
Sparkling 

Berry

42163
Dazzle 
Wine

42156
Luminous 

Nude

  Rúž na pery The ONE  
Power Shine HD
HD rúž, ktorý kombinuje úchvatnú 
farbu, strednú kryciu schopnosť  
a mix ultra reflektívnych perličiek pre 
intenzívnu žiarivosť a lesk. Okamžitá  
a dlhodobá hydratácia vďaka účinnému 
komplexu Lip Comfort.  2.5 g 

 7,60 €

  Zrkadielko 
Squared
Materiál: ABS, sklo. 
Rozmery: 6,9 x 6,9 cm. 

37525   5,30 €

3,99 € 

41635
Nonstop 

Nude

41637
Perpetual 

Blush

41639
Everlasting 

Rose

41641
Constant 

Coral

41643
Endless 
Cherry

41636
Infinite 
Peach

41638
Forever 
Truffle

41640
Timeless 
Mauve

41642
Resolute 

Red

41644
Perennial 

Berry

• INTENZÍVNA FARBA –  
plné krytie, ktoré nevybledne!*

• POHODLNÉ NOSENIE –  
matný konečný vzhľad  
a hydratačné, príjemné 
zloženie!*

12-HODINOVÉ 
MATNÉ KRYTIE 
A POHODLNÉ 
NOSENIE

  Matný rúž na pery  
The ONE Colour  
Unlimited Matte
2.5 g 

 7,60 €

4,99 € 

Vreckové zrkadielko  
v cestovnej veľkosti

Tenký, špeciálne vykrojený 
štetec na pery vám pomôže 
vytvoriť si krásne kontúry pier 
a precízne aplikovať rúž. 

Pôvabné zvýraznenie pier

* Spotrebiteľský test. 3,59 €

Obsahuje mix ultra reflektívnych 
perličiek, ktoré na perách vyčaria 

intenzívne perleťové odlesky  
a trblietavý HD efekt. Ale pozor, 

to nie je všetko! Vyživujúci 
komplex Lip Comfort pery 

zároveň hydratuje, aby boli  
hebké po celý ceň...  

a celú noc. 

Make-up modelky:  Rúž na pery The ONE Power 
Shine HD 42161 Radiant Cherry.

41
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42161 Radiant Cherry

*Spotrebiteľský test          



Attracts and retains moisture

LONG WEAR

30 h

6160

  Špongia na nanášanie 
krycieho krému
Materiál: PU pena.  
Rozmery: 4 x 6.5 cm. 

29924   6,90 €

KRYTIE:  
Špičkou špongie ľahko prekryjete 
vyrážky a ťažko dostupné  
oblasti tváre. 

KONTÚRY A ROZJASNENIE: 
Použite plochú stranu na kontúrovanie 
a rozjasnenie tváre. 

Praktická špongia  
s univerzálnym  

využitím!

UŽITOČNÝ TIP: 

3,99 €

M
A

KE
-U
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  Štetec na nanášanie 
krycieho krému
Materiál: nylon, hliník, 
bambus. Dĺžka: 16.5 cm. 
Priemer: 1.3 cm. 

29674   8,50 €

4,49 € 

40773 
Medium

40772 
Light

40774 
Dark

35778
Alabaster 

Cool

• Je odolný proti vode. *

TECHNOLÓGIA  
SKIN RESPONSE 

VIAŽE A ZADRŽIAVA VLAHU 

• Odolný proti vlhkosti. †

• Polomatný vzhľad.
• Odolný proti poteniu, 

vyblednutiu farby  
a otláčaniu sa. *

*Spotrebiteľské testovanie.†Klinicky testované. 

43460
Fair 

Warm

43461
Ivory 
Warm

43462
Natural 

Cool

43463
Beige 
Warm

•  CELODENNÝ 
MATNÝ VZHĽAD  
a jednotný tón pleti*

•  KORIGUJE vzhľad 
pórov – 90 % 
SÚHLASÍ* 

*Spotrebiteľský test 

•  Odolný voči poteniu* 

•  Obsahuje komplex 
MULTI-CORE, ktorý 
upokojuje, vyživuje  
a chráni pred 
nečistotami  
z prostredia

•  Zabezpečuje 
celodennú hydratáciu*

  A-Z krém Hydra 
Matte The ONE 
so SPF 30
30 ml 

 10,50 €

5,99 € 

  Prispôsobivý krycí 
krém The ONE 
Everlasting Sync
30 ml 

 12,20 €

6,99 € 

  Viacúčelová krémová 
tyčinka The ONE
6 g 

 13,00 € 

36139
Shining 

Star

36142
Hot 

Chocolate

36141
Dazzling 
Brown

36140
Stunning 

Rose

  Paletka 
korektorov  
The ONE
3.9 g 

 9,50 € 

42124
Alabaster 

Cool

42125
Vanilla 

Neutral

42126
Porcelain 

Cool

42127
Beige 

Neutral

42128
Ivory 

Neutral

42129
Beige 
Warm

42130
Sun Beige 

Warm

42131 
Amber 
Warm

42132
Caramel 
Warm

42133 
Chestnut 

Warm

  Zmatňujúci krycí krém  
The ONE Everlasting  
Sync so SPF 10
30 ml 

 12,20 € 

VRSTVITEĽNÉ, STREDNÉ KRYTIE

Vyberte si svoj
obľúbený krycí krém

ĽAHKÉ, JEMNÉ KRYTIE 

NANÁŠANIE:  
Použite okrúhly koniec špongie na 
dokonalú aplikáciu krycieho krému.

Špongiu používajte 
nasucho, aby ste 
dosiahli plnšie krytie. 
 
Navlhčenou špongiou 
dosiahnete ľahšie 
krytie. 

Po umytí a vysušení 
môžete špongiu 
skladovať v hygienickej 
krabičke.

35779
Vanilla 

Neutral

35780
Porcelain 

Cool

35781
Marble 
Neutral

35782
Light Rose 

Cool

35783
Light Beige 

Neutral

35784
Light Sand 

Warm

35785
Light Ivory 

Neutral

35786
Olive Beige 

Neutral

35787
Beige 
Warm

35788
Sun Beige 

Warm

35789
Golden 

Beige Warm

35790
Amber 
Warm

35791
Caramel 
Warm

   

 

 

DLHOTRVAJÚCE 
ZLOŽENIE†

35792
Chestnut 

Warm



+
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  Klieštiky na nechtovú 
kožtičku Nail It
Materiál: ušľachtilá oceľ.  
Rozmery: 9 x 4,5 x 0,5 cm. 

42287   6,50 €

4,99 € 

  Sérum na nechty  
The ONE Expert Care
8 ml 

41759   6,40 €

4,19 € 

  Rýchloschnúci vrchný 
lak na nechty The ONE 
Pro Wear
8 ml 

42568   5,80 € 

  Zlupovací podkladový  
lak na nechty The ONE  
Pro Wear
8 ml 

41894   5,80 €

3,99 € 

  Sklenený pilník  
na nechty Nail It
Materiál: akryl. 
Rozmery: 13,7 x 1,2 cm. 

42288   3,70 € 

M
A
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3 V 1 EFEKT A OCHRANA

1.  Predĺženie trvácnosti 
– s technológiou 
ProStay, ktorá 
zabraňuje odlupovaniu 
a šúpaniu laku.

2.  Vyplňujúci účinok 
– zloženie dodáva 
nechtom plný vzhľad.

3.  Ultra žiarivý lesk 
– komplex Shine 
Enhancing vytvára 
krásny krištáľový lesk.

Naneste svoj obľúbený 
lak na nechty.  
Po úplnom vyschnutí 
aplikujte vrchný lak. 
Používajte ako finálny 
krok pri lakovaní 
nechtov.

POUŽITIE 

POUŽITIE 

Manikúra ako 
zo salónu

Elegantný pilník  
na jednoduché  
a perfektné 
vytvarovanie nechtov. 
Dostanete ho  
v ochrannom 
puzdre. 

Používajte sklenený 
pilník z trvácneho 
akrylu na vytvarovanie 
a vyhladenie hrán 
nechtov. Po použití 
pilník umyte v teplej 
vode.

Pre všetkých milovníkov 
dokonalej manikúry: 
profesionálna  
pomôcka  
5 v 1!

  Profesionálna pomôcka  
na úpravu nechtov
Profesionálna manikúra obsahuje: 
dvojrýchlostnú pomôcku na baterky  
v elegantnej ružovej farbe s 5 nástavcami  
na zatláčanie nechtovej kožtičky, na brúsenie, 
tvarovanie, vyhladzovanie a leštenie nechtov. 
Všetko v jednom praktickom puzdre.  
S jednoduchým návodom na použitie. 
Materiál: ABS, železo, ušľachtilá oceľ,  
brúsny kameň (alundum), EVA. Telo 
pomôcky: 16,3 x 2,5 x 2,7 cm. 

44774   17,99 €

12,99 € 

Nástavec na 
nechtovú kožtičku 
dokonale upraví 
kožtičku okolo 
nechtov.

Precízna brúska 
tvaruje, opiluje  
a obrusuje 
nechty.

Jemný tvarovací 
nástavec vyhladzuje 
zadnú časť nechta.

Tvarovací nástavec 
zjednocuje povrch 
nechtov.

Nástavec na 
leštenie vyhladzuje 
povrch nechta  
a dodáva mu  
krásny lesk. 

S praktickým 
puzdrom na 
skladovanie 
všetkých  
5 nástavcov.

  41760 Olejové pero na nechty  
a nechtovú kožtičku The ONE 
Expert Care 2 ml 7,40 €   

 41766 Nočná maska na nechty 
The ONE Expert Care 8 ml 6,40 €   

 38722 Odlakovač na nechty The 
ONE Expert Care 75 ml 5,80 €

Ľahko sa zlupuje – 
využíva polymérovú 
technológiu, ktorá 
vytvára prispôsobiteľný, 
ľahko odstrániteľný film  
a nenarúša farebné 
krytie.

• S hydratačným 
glycerínom  
na posilnenie 
nechtov.

• Podporuje rast 
nechtov vďaka 
keratínovému 
komplexu

Použite klieštiky  
na odstránenie 

nechtovej kožtičky 
alebo na upravenie 

drsných častí  
okolo nechtov.

SADA 2 PRODUKTOV 
PILNÍK + VRCHNÝ LAK  

LEN ZA

So širokými  
a zakrivenými rúčkami 
sa dobre pracuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÓD SADY: 139859

3,99 €



LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 
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  Štetec na 
kontúrovanie tváre
Materiál: nylon, hliník, bambus. 
Dĺžka: 16.8 cm. Priemer 1.3 cm. 

29723   8,50 €

4,49 € 

  Obojstranný 
štetec na očné 
tiene
Materiál: nylon, hliník, 
bambus, PU pena. 
Dĺžka: 17.5 cm. 
Priemer: 0.9 cm. 

29595   5,30 €

3,79 € 

  Podkladová báza pod 
očné tiene The ONE
10 ml 

34445   8,50 €

4,49 € 

  Paleta  
na kontúrovanie 
tváre a očí The ONE
8.47 g 

44007   17,90 €

11,99 € 
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• Predĺžte trvácnosť 
očných tieňov  
až na 15 hodín!*

* Spotrebiteľský test s očnými tieňmi na suché  
aj mokré nanášanie The ONE (33673)

4 X OČNÉ TIENE

ROZJASŇOVAČ

FARBA  
NA LÍČKA

M
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Zaoblený kužeľovitý  
štetec na jednoduché 
kontúrovanie lícnych kostí, 
brady, nosa a čela.

Obojstranný štetec na očné 
tiene s jemne zaoblenými 
štetinkami a špongiovým 
aplikátorom.

• Pigmentované, dlhotrvácne 
zloženie * 

• Bohatá intenzita farieb * 

• Nerozmazáva sa * 

• Ultrakrémová textúra * 

*Spotrebiteľský test 
 

36551
Urban 
Grey

36552
Cobalt 
Grey

36553
Skyline 

Blue

36554
Vivid 

Bronze

36547
Pitch 
Black

36548
Hickory 
Brown

36549
Soft 

Mahogany

36550
Forest 
Green

MATNÉ 

  Ceruzka na oči  
High Impact The ONE
0.3 g 

 5,70 €

3,79 € 

METALICKÉ 

• Po zaschnutí vytvára 
matný efekt

Δ Klinický testované

*Spotrebiteľský test

•  Natočí - až o 161 % 
väčšie vytočenie riasΔ

•  Predlžuje - až o 54 % 
dlhšie riasyΔ 

•  Dodáva objem – až 
6-krát väčší objemeΔ

  Vodoodolná špirála 
The ONE 5 v 1 Wonder 
Lash
8 ml 

 7,70 €

4,99 € 

DOKONALÉ OČI V 4 KROKOCH! 
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• Vyživuje*

• Oddeľuje*

 

 

 

     

Pripravte si podklad
Čistými končekmi prstov 
naneste na celé očné viečko  
a rozotrite až po obočie. 
Môžete ju použiť samostatne 
alebo ako podkladovú bázu, 
aby očné tiene vydržali dlhšie.

Riasy prečešte dlhými štetinkami, 
aby ste ich predĺžili a zvýraznili. 
Krátkymi štetinkami riasy 
nadvihnete a vytvarujete.

Vytvorte si pôvabné 
orámovanie Vodoodolné riasy!
Ceruzku vysuňte a naneste 
pozdĺž línie rias alebo  
na spodnú vnútornú linku. 
Vytvorte si precízne linky 
alebo rozmažte pre  
dymový efekt. 

Naneste farbu
Očný tieň naneste na viečko, 
pričom tmavší odtieň aplikujte do 
vonkajšieho kútika oka, aby ste 
vytvorili hĺbku. Môžete použiť aj 
farbu na líčka či rozjasňovač!



!
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  Guľôčkový púder 
Giordani Gold – špeciálna 
edícia k 45. výročiu 
Giordani Gold 25 g 

42368   21,90 €

13,99 € 

  Štetec na púder 
Giordani Gold
12,3 x 2,3 cm. Materiál: hliník, 
nylon. 

30888   10,90 €

6,99 € 

  Štetec na hladké nanášanie 
krycieho krému Giordani Gold
15 x 1,7 x 2 cm. Materiál: hliník, nylon, bambus. 

30887   10,90 €

6,99 € 

95 % ZLOŽIEK 
PRÍRODNÉHO 

PÔVODU

• Stredné krytie  
a prirodzený vzhľad

• Pleť je na pocit vláčna  
a hydratovaná  

až 10 hodín*

• Jemná a hladká textúra 
ako pohladenie pre  

vašu pleť 

• Ochranný faktor  
SPF 30 a UVA ochrana 

pomáhajú predchádzať 
viditeľným prejavom 

starnutia, ako sú tmavé 
škvrny, jemné linky  

a vrásky.

SEVERSKÁ BOROVICA  
A HYDRATAČNÉ ZLOŽKY  
pomáhajú zvláčniť pleť až  

na 10 hodín. Vďaka ich revitalizačným 
a rozjasňujúcim účinkom bude vaša 

pleť vyzerať zdravšie, bude  
jemnejšia a pružnejšia. 

 
MINERÁLNE PIGMENTY  

zjednocujú tón pleti, redukujú 
prejavy začervenania, tmavé škvrny 

a nedokonalosti pre prirodzene 
bezchybný vzhľad.

PRIRODZENE DOKONALÁ PLEŤ

NOVINKA

37444
Light 
Ivory 
Warm

37447
Natural 

Porcelain 
Warm

37445
Sand 
Beige 
Cool

37446
Dark 
Beige 
Warm

• Prirodzene matné, vrstviteľné krytie 
pre dokonalý vzhľad za pár sekúnd.

38487
Light 
Ivory 
Warm

38488
Sand 
Beige 
Cool

38489
Dark 
Beige 
Warm

38490
Natural 

Porcelain 
Warm

Praktická vymeniteľná 
náplň vám umožní 
vychutnávať si krásny 
make-up neustále. 
Svieža a žiarivá pleť je 
vždy na dosah!

• Kompaktný krycí krém s vymeniteľnou 
náplňou je perfektný na cesty. 

NÁPLŇ DO KOMPAKTNÉHO 
KRYCIEHO KRÉMU

KOMPAKTNÝ  
KRYCÍ KRÉM

  Náplň do 
kompaktného 
krycieho krému 
Giordani Gold 
Divine Touch
12 g 

 24,90 €

15,99 € 
  Kompaktný 
krycí krém 
Giordani Gold 
Divine Touch
12 g 

 26,90 €

20,99 € 

DOTYK DOKONALEJ PLETI

•  Obohatené o kyselinu hyalurónovú, 
ktorá ihneď dodáva pleti mladistvý 
vzhľad a o zmes SkinCherish  
s prírodnými výťažkami z morskej 
vody, marhule, zeleného čaju  
a tekvice. 

GUĽÔČKOVÝ PÚDER  
GIORDANI GOLD

• Vrstviteľné vysoké krytie  
s dlhotrvajúcim efektom.

• Pleti dodáva mladistvý vzhľad.

• Perleťový zlatistý nádych je inšpirovaný 
luxusnými morskými perlami.

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

• 30 000 hodvábne 
jemných ručne 
vyrobených štetiniek 
zaistí excelentné 
nanášanie produktu 
a dokonalý výsledok.

M
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37444 Light Ivory W
ar m

42355 Light 42356 Medium

• Neobsahuje živočíšny 
materiál.

• Ručne strihané štetinky  
na perfektné nanesenie 

krycieho krému.

  CC krém Giordani Gold  
so SPF 30
40 ml 

 15,90 €

11,99 € 

*Spotrebiteľský test

 

 
 

 

 

 

NÁPLŇ DO 
KOMPAKTNÉHO 
KRYCIEHO KRÉMU

POSLEDNÝ RAZ  
V PONUKE! 
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  Pinzeta Giordani Gold
Materiál: ušľachtilá oceľ.  
Rozmery: 9,5 x 1 x 1,48 cm. 

37457   6,70 €

3,99 € 

37976 Blonde

37977 Brown
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ŠPIR ÁL A A SÉRUM  
V JEDNOM 

Intenzívna 
pigmentová zmes 

Sérum Lash Activator 

Vyživujúca vosková 
zmes 

  Predlžujúca špirála  
Giordani Gold Incredible Length
8 ml 

34751   11,70 €

6,99 € 

• Sérum Lash Activator 
podporuje rast mihalníc

• Vyživujúca vosková zmes 
prináša predĺženie a objem

• Jojobové výťažky zabezpečujú 
hladké nanášanie

• Vitamín E pomáha zvláčňovať 
riasy

• Výrazná čierna farba vďaka 
intenzívnej pigmentovej zmesi 

  Ceruzka na obočie 
Giordani Gold Iconic Cushion
1.12 g 

 12,80 €

9,99 € 

OBOJSTR ANNÁ 
CERUZK A  
NA OBOČIE:

TROJUHOLNÍKOVÁ 
ŠPIČKA 
Jemne zvýrazňuje  
a farbí obočie zmesou 
pigmentovaných 
krémových voskov  
a zároveň vyživuje.

VANKÚŠIKOVÝ 
APLIKÁTOR 
Uhladí obočie tenkou 
vrstvou jemných púdrov 
bohatých na minerály, ktoré 
mu dodajú plnosť, objem  
a vytvoria ikonický vzhľad.

• Uchopí aj 
najjemnejšie 
chĺpky už pri 
korienku.

Šikmá špička 
umožňuje precíznu 

úpravu obočia.

PRE PERFEKTNÝ T VAR

• Pinzeta s hranatou 
špičkou na jednoduché 
tvarovanie obočia.

• Rúže sú obohatené  
o technológiu 
podporujúcu 
mladistvý vzhľad  
pier a majú bohaté 
pigmenty. 

• Sú obohatené  
o biomimetické 
peptidy, ktoré 
obnovujú plnosť  
pier a o rastlinný 
olej pre extra 
hydratáciu.

33386
Noble Nude

33387
Delicate Pink

33388
Rose Petal

33392
Red Romance

33393
Graceful Mauve

33394
Currant Red

DOKONALÝ RÚŽ PRE 
DOKONALÉ PERY

33
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  Rúž na pery Giordani Gold 
MasterCreation
4 g 

 11,60 €

8,49 € 

  Tekutý rúž na 
pery Giordani 
Gold Iconic 
Elixir
3.5 ml 

 11,60 € 

33800
Praline 
Nude

33801
Coral 

Hibiscus

33805
True 
Red

33806
Ruby 
Red

42170
Velour 
Nude

42171
Soft 

Rosewood

42172
Delicious 
Chocolate

42173
Velvet 
Wine

• Ultrakrémový, 
hydratačný rúž s bohatým, 
polotrblietavým 
konečným vzhľadom.

 

 

 

 

Make-up modelky:  Rúž na pery 
Giordani Gold MasterCreation 
33392 Red Romance.
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•  Ľahké krytie  
s technológiou Skin 
Blurring na prekrytie 
nedokonalostí

•  Obohatené  
o hydratačnú zmes 

•  S ochranným 
faktorom SPF 10

Pre prirodzene 
krásnu pleť

Nádherné letné 
rozžiarenie

• Tónovací krém  
s výťažkom z broskyne 

• Udržuje pleť plnú, 
vláčnu a sviežu  
s prirodzeným 
vzhľadom

• S vitamínom C pre 
nádherné rozžiarenie 
a antioxidačnú 
ochranu

39292 Light

35640 Light

35639 Fair

35641 Medium

• Trblietavý vzhľad  
s efektom plnších 
pier

• Bohaté, žiarivé 
farby s výborným 
krytím

• Hebké a hladké 
zloženie vďaka 
komplexu 
CreamComfort 

Sexi trblietanie  
na perách 

40
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Pre dokonale 
jednotný tón

•   Prekrýva 
vyrážky a chyby 
pigmentácie

•  Obsahuje 
hydratačný 
komplex

• Stredné krytie

• Ľahko sa nanáša

39914 
Natural 
Beige

39913 
Light 
Ivory

  Kajalová očná 
linka OnColour 
Mega Black
2.6 g 

 4,40 € 

  Ceruzka na 
obočie OnColour
1.12 g 

 3,70 € 

39338 
Blonde

39339 
Brown

  Obojstranná ceruzka 
na oči OnColour
1.5 g 

 4,40 € 

36087
Black & 
White

36088
Mocha & 

Rose Gold

36089
Blue & 

Sapphire

36090
Green & 

Turquoise

36091
Purple & 

Lilac

  Špirála  
OnColour
8 ml 

 5,20 € 

38929
Black

39371
Black

35424 Black

  Rúž na pery 
OnColour
4 g 

 3,80 € 

38742
Blush 
Nude

38743
Peach 
Nude

38745
Cinnamon 

Beige

38746
Rose 

Chocolate

38750
Deep 
Red

38751
Cranberry 

Red

38753
Coral 
Red

38757
Cold 
Blush

38758
Bright 
Pink

38759
Punch 
Pink

38778
Vintage 
Mauve

38755
Apricot 
Coral

38756
Rosy 
Pink

38761
Bright 
Fuchsia

  Tekutá  
očná linka 
OnColour
3.5 ml 

 4,30 € 

  Rozžiarujúci tónovací  
krém OnColour
30 ml 

 6,50 €

3,99 € 

  BB krém OnColour
30 ml 

 7,30 €

4,49 € 
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40734
Glimmer 
Mauve

40733
Twinkle 

Red

40732
Glaze 

Bordeaux

40731
Blinky 
Fuchsia

40730
Shimmery 

Rose

40729
Glitzy 
Peach

40728
Sparkle 
Caramel

40727
Glittery 
Nude

  Trblietavý rúž  
na pery On Colour
4 g 

 3,80 €

2,99 € 

39913 Light Ivory

  Korektor OnColour
4.5 g 

 5,90 €

3,19 € 

  Predlžujúca 
špirála 
OnColour
8 ml 

 5,20 € 
34750
Black

38921
Dazzle 
Beige

38923
Metallic 
Taupe

38925
Silver 
Grey

38927
Mocha 
Brown

38922
Sparkle 

Pink

38924
Opulent 

Plum

  Mono očné 
tiene OnColour
2 g 

 5,50 € 

38805
Light 

Porcelain

38806
Warm 
Ivory

38807
Natural 
Beige

38808
Dark 
Beige

  Krycí krém OnColour
30 ml 

 6,50 € 

38800
Light 

Porcelain

38801
Medium 

Beige

  Kompaktný 
púder OnColour
6 g. 

 7,50 € 

  Špirála 
OnColour 
Multiple Lash
8 ml 

 5,20 € 

41715
Black
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Zľavy až

60%
Stiahnite si aplikáciu 
Oriflame a získajte prístup  
k ďalším benefitom! 
POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ORIFLAME 
JE JEDNODUCHÉ: 

Získajte aplikáciu 
Oriflame z: 

Hľadajte ikonku 
skenovania v katalógu 
a v aplikácii Oriflame  
v pravom hornom rohu. 

Mobilný telefón držte 
nad stranou a celú ju 
zoskenujte až po okraje. 

Keď skener 
identifikuje stranu, 
môžete si 
vychutnať 
exkluzívny obsah! 

00:30

CELÚ STRANU 
ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU 
ORIFLAME A 
VYSKÚŠAJTE FILTER

https://www.
instagram.com/
oriflameslovensko/

Pozrite si ďalšie 
skvelé ponuky: 

IBA 
ONLINE!

sk.oriflame.com/online-exclusive

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME 

ALEBO

POĎTE SA ZAHRAŤ!
Vyskúšajte náš nový filter na instagrame a zistite,  

ako Optimals Urban Guard chráni vašu pleť  
pred mestským znečistením!

AKO NA TO?

Vyhýbajte sa nečistotám 
z prostredia, ktoré môžu 
poškodiť vašu pleť 
Zbierajte produkty 
Optimals Urban Guard, 
aby ste posilnili ochranu 
pleti

Ako dlho sa vydržíte 
prechádzať mestom?



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Pleťový a telový krém s 
kanolovým olejom Essentials
150 ml 

35767   6,20 €

  Pleťový krém s kanolovým 
olejom Essentials
75 ml 

42027   5,30 €
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CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 

KRÁSNA PLEŤ  
Chceme, aby všetci mohli mať zdravú  
a žiarivú pleť. Preto intenzívne pracujeme  
na výskumoch, aby sme vám priniesli to 
najlepšie z prírody podporené inovatívnymi 
vedeckými poznatkami. Výsledkom snaženia 
sú produkty, ktoré vám umožnia mať 
nádhernú pleť ako nikdy predtým.  
Bezpečná a účinná pleťová starostlivosť  
na každý typ a potrebu pleti. 

EKO-ETICKÉ  
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO  
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE 
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE  
BEZPEČNOSTNÉ TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

NAJVYŠŠIE  
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ

VŠETKY VEKOVÉ 
SKUPINY 

NA VŠETKY  
TYPY PLETI 

Nádherná pleť bez námahy 

2,99 €

DER
M

AT
O

LO
GICKY TESTO

VA
NÉ 

BEZ  
OBSAHU  

GM0

VITAMÍN 
E 

• Vhodné na citlivú pokožku

• Trojitý účinok: hĺbkovo hydratuje, 
okamžite vyživuje a chráni

• Obsahuje vitamín E a prírodný 
kanolový olej

  35764 Čistiaci pleťový gél s kanolovým olejom 
Essentials 150 ml 4,40 €   35765 Pleťová maska  
s kanolovým olejom Essentials 10 ml 1,40 €   

 35766 Balzam na pery s kanolovým olejom  
Essentials 4.5 g 4,50 €

2,49 €
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SPF

30 

WATERPROOF

7776

  Opaľovací krém 
na telo a tvár  
na citlivú pokožku 
Sun 360 SPF 50+
50 ml 

35760   15,40 €

10,99 € 

  Samoopaľovací 
sprej na telo a tvár 
Sun Zone
100 ml 

34898   9,30 €

6,29 € 

  Opaľovacie mlieko na telo  
a tvár Sun 360 SPF 30
125 ml 

34890   17,50 €

11,99 € 

  Opaľovacia ochranná  
tyčinka Sun 360 SPF 30
8 g 

34899   19,20 €

12,99 € 

  Suchý opaľovací 
sprej na telo a tvár 
Sun 360 SPF 50 
100 ml 

34891   19,20 €

13,99 € 

  Opaľovací krém 
pre deti Sun 360 
SPF 50
125 ml 

34896   22,50 €

16,99 € 

  Krém po 
opaľovaní na telo  
a tvár Sun 360
150 ml 

35759   9,30 €

6,29 € 

Naneste dostatočné množstvo 
15-20 minút pred vystavením sa 
slnečnému žiareniu. Vmasírujte 
tak, aby sa krém kompletne 
vstrebal. Predtým, než sa 
oblečiete nechajte vyschnúť. 
Aplikujte každé dve hodiny.

VODOODOLNÉ. *

OCHRANA PRED 
NEČISTOTAMI  
Z PROSTREDIA

SPF 

OPAĽOVACIA TYČINKA

OPAĽOVACIE MLIEKO  
NA TELO A TVÁR

Pokroková 
ochrana pred 

slnkomMORUŠKA SEVERSKÁ BAVLNA

PL
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O
VÁ
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O
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A

 

AKO TO FUNGUJE: 

POUŽITIE 

POUŽITIE 

   

 

 

 

 

 

Chrániť pokožku je dôležité aj v interiéroch  
či počas zamračených dní. Produkty radu 

Sun 360 obsahujú široké ochranné  
spektrum pred UV žiarením.

Unikátne švédske rastliny pomáhajú  
chrániť pleť pred poškodením od slnka  

a dehydratáciou.

Technológia Multi-Rays obsahuje 
široké spektrum UV filtrov a vysoký 
ochranný faktor SPF na ochranu 
pred UV žiarením, spálením od 
slnka a predčasným starnutím pleti. 
Vitamín E pôsobí proti oxidačnému 
stresu, ktorý spúšťajú nečistoty  
z prostredia a slnečné žiarenie. 

VRECKOVÁ 
VEĽKOSŤ

Naneste na pokožku 15-20 minút 
pred pobytom na slnku. 
Vmasírujte tak, aby sa produkt 
kompletne vstrebal. Aplikujte 
každé dve hodiny. Ochranná 
tyčinka je ideálna na jemnejšie 
časti tela, ako tvár a pery.
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  Ochranný pleťový krém 
Optimals so SPF 50
30 ml 

42671   13,90 €

6,99 € 

  Pleťový píling Optimals
75 ml 

42614   8,20 €

4,49 € 
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•  Pomáha predchádzať predčasnému 
starnutiu pleti

• Ľahké, rýchlo sa vstrebávajúce zloženie

• Poskytuje vysoký level ochrany pred 
škodlivými UV lúčmi a nečistotami  
z prostredia

Každodenná ochrana pred  
UV žiarením a nečistotami  

z prostredia

• Pigmentové škvrny sú menšie  
už za 2 týždne*

• Pomáha chrániť pleť pred  
oxidačným stresom

• Vysoký ochranný faktor  
SPF 50∆

*Spotrebiteľský test
∆ Klinicky testované

Každé ráno naneste na vyčistenú pleť tváre 
a krku, pričom sa vyhnite kontaktu s očami. 
Ideálne používať na denný krém. Môžete 
znovu aplikovať, keď potrebujete osvieženie 
či ochranu pleti. Pre čo najlepšie výsledky 
používajte ako súčasť rutiny Optimals.

Naneste na vlhkú tvár. Vyhnite  
sa okoliu očí a perám. Jemne 
vmasírujte a opláchnite teplou 
vodou. Používajte 1-2-krát do 
týždňa namiesto bežného 
čistiaceho produktu. Pokračujte 
bežnou rutinou Optimals.

NOVINKANOVINKA

POUŽITIE POUŽITIE AKO TO FUNGUJE: 

• Pomáha minimalizovať 
viditeľnosť pórov a iných 
nedokonalostí

• Stimuluje bunkovú obnovu 
odstraňovaním odumretých 
buniek kože

• Vrchnej vrstve pokožky 
poskytuje účinné vyhladenie

• Chemicky aj povrchovo 
vyhladzuje pokožku

Vychutnajte si hladkú  
a sviežu pleť!

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Obsahuje pleť vyživujúce látky 
získavané zo švédskych rastlín, 
ktoré zabezpečujú okamžitú 
hydratáciu a chránia pokožku  
pred škodlivým UV žiarením 
a nečistotami z prostredia.

Technológia PolluProtect 
pomáha chrániť pred pôsobením 
vonkajších agresorov

Antioxidanty z bobúľ  
a listov brusníc  
prispievajú k neutralizácii  
voľných radikálov

Amino-minerálny komplex z rias 
pomáha udržiavať pokožku  
plnú a hydratovanú

Kyselina citrónová z egreša 
podporuje bunkovú obnovu 
pokožky

 
 

Ovocné kyseliny z jablka 
chránia pred oxidačným stresom, 
vyhladzujú pleť a dodávajú  
jej mladistvý vzhľad.  

Antioxidanty z jarabiny 
vyhladzujú pleť, rozžiarujú ju  
a prečisťujú.

Kyselina mliečna  
zdokonaľuje textúru pleti, 
redukuje škvrny a nejednotný  
tón pleti.

Zrniečka z mandľových jadierok 
odstraňujú nečistoty, mastnotu  
a zvyšky make-upu, pričom pleť 
zbavujú odumretých buniek 
pokožky. 

HLAVNÉ INGREDIENCIE 



!
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8180

  Odličovacie bavlnené 
tampóny
Materiál: 100 % bavlna. 40 tampónov. 

17964   2,80 €

2,29 € 

  Dóza na vatové tampóny
Materiál: PS. Rozmery: 8,7 x 7,65 cm. 

9522   6,90 €

3,49 € NOČNÝ KRÉM s esenciálnymi 
mastnými kyselinami  

zo šípkového oleja pomáha 
predchádzať tvorbe 

pigmentových škvŕn a vypĺňa 
ochrannú bariéru pleti  

počas noci.

OČNÝ KRÉM ihneď 
rozjasňuje pokožku  

v okolí očí a redukuje 
tmavé kruhy vďaka 

flavonoidom z rebríčka.

PRE BEZCHYBNE VYZERAJÚCU PLEŤ  
S RUŽOVKASTÝM ŽIARIVÝM NÁDYCHOM –  

UŽ ZA 2 TÝŽDNE!*

NA NEJEDNOTNÝ TÓN PLETIPROTI ZNÁMKAM PREDČASNÉHO STARNUTIA35+ 

VAŠA KAŽDODENNÁ OCHRANA PRED 
PREDČASNÝM STARNUTÍM PLETI

SÉRUM  
ihneď vypĺňa pleť a hydratuje 
ju až 8 hodín vďaka kyseline 
hyalurónovej a vitamínu C.

  Omladzujúce sérum 
Optimals Age Revive
30 ml 

42551   14,50 €

7,99 € 
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  Nočný krém 
Optimals Even Out
50 ml 

42553   12,40 €

5,99 € 

  Očný krém 
Optimals Even Out
15 ml 

42555   11,90 €

5,49 € 
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  42550 Omladzujúci očný krém  
Optimals Age Revive 15 ml 11,90 €  

  42548 Omladzujúci denný krém Optimals 
Age Revive so SPF 15 50 ml 12,40 € 
   42549 Omladzujúci nočný krém  
Optimals Age Revive 50 ml 12,40 €

  42556 Sérum Optimals Even Out 30 ml 
14,50 €   42552 Denný krém so SPF 20 
Optimals Even Out 50 ml 12,40 €

Odporúčané pre: 
drsnú pokožku  
s upchatými pórmi

Výživné látky: 
ovocné kyseliny  
a vitamín C z jahôd  
na podporu  
žiarivosti pleti

Bonus: vytvára penu  
a obsahuje olej 
uvoľňujúce guľôčky 
(pleť je čistá bez 
pocitu vysušenia)

Odporúčané pre: 
každý typ pleti, ktorá 
potrebuje hydratáciu

Výživné látky: 
vitamíny B3 a B5  
z ovsa pomáhajú 
upokojovať suchú 
pokožku

Bonus: pleťové 
tonikum upokojuje pleť 
a dopĺňa akýkoľvek 
čistiaci produkt

5V1: TONIZUJE, ZJEMŇUJE, 
UPOKOJUJE, VYŽIVUJE  

A VYVAŽUJE PLEŤ

VYCHUTNAJTE SI ČISTÚ  
A SVIEŽU PLEŤ

  Čistiaci gél  
Optimals
150 ml 

42613   8,20 €

4,49 € 

  Upokojujúce pleťové 
tonikum Optimals
150 ml 

42590   8,20 €

4,49 € 

Dóza na vatové tampóny  
alebo tyčinky

Praktická dóza na 35 bavlnených 
tampónov, vďaka ktorej bude  
v kúpeľni vždy poriadok.

  Prečisťujúce pleťové mlieko 
Optimals
150 ml 

42609   8,20 € 

  Upokojujúca micelárna voda 
Optimals
150 ml 

42610   8,20 € 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

VITAMÍN C Z ČERNÍC pomáha 
vyhladzovať a hydratovať pleť.
 
MINERÁLNE LÁTKY, CUKRY  
A AMINOKYSELINY z listov 
brezy previsnutej pomáhajú 
rozjasňovať pleť a predchádzať 
pigmentovým škvrnám

KYSELINA HYALURÓNOVÁ 
pomáha vypĺňať a hydratovať 
pleť, vyhladzovať textúru  
a redukovať vrásky.
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SILICON FREEBIODEGRADABLE
FORMULA

PLÁSTICO
RECICLADO

POSTCONSUMO*

8382

  Vyživujúci pleťový krém 
s organickým ovsom a goji 
Love Nature
50 ml 

34862   5,60 € 

  Hydratačný pleťový krém  
s organickým aloe vera 
a kokosovou vodou Love Nature
50 ml 

34821   5,60 €

3,99 € 

  Upokojujúca maska s 
organickým ovsom a goji 
Love Nature
75 ml 

34860   5,80 € 

  Čistiaca hubka
Prírodná hubka z buničiny 
na čistenie pleti. Priemer:  
7 cm. Hrúbka: 1 cm. 

8617   1,70 €

1,29 € 

  Gélová maska  
Love Nature s uhorkou
Revitalizačná gélová maska  
s výťažkom z uhorky.  
Na zmiešanú pleť. Dermatologicky 
testovaná. 10 ml 

32633   1,40 €

0,79 € 

  Osviežujúca tonizačná 
voda s organickým aloe 
vera a kokosovou vodou 
Love Nature
150 ml 

34820   5,40 €

3,49 € 

  Upokojujúca micelárna 
voda s organickým ovsom  
a goji Love Nature
150 ml 

34858   5,40 € 
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 BEZ SILIKÓNOVBIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

ZLOŽENIE 

POST-SPOTREBITEĽSKÝ 
RECYKLOVANÝ PLAST*

*len fľaše

Ovos má vynikajúce hydratačné 
vlastnosti, pričom pokožku 

zanecháva hebkú a upokojenú. 
Ovocie goji je bohaté  

na antioxidanty a chráni pleť 
pred škodlivým pôsobením 

voľných radikálov. 

ORGANICKÝ OVOS A GOJI 

PRE VŠETKY VEKOVÉ 
SKUPINY NA SUCHÚ PLEŤ 

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Končekmi prstov jemne 
vmasírujte do pleti  
a na krk každé ráno  
a večer po vyčistení  
a tonizovaní pleti. Vyhnite 
sa očným partiám.

+ +Naneste na bavlnený 
tampón a pretrite ním 
oblasť tváre, krku  
a očí ráno aj večer. 
Neoplachujte.

  34819 Osviežujúci čistiaci krém s organickým aloe  
vera a kokosovou vodou Love Nature 125 ml 5,40 €  

 34822 Osviežujúca maska a píling v jednom s organickým 
aloe vera a kokosovou vodou Love Nature 75 ml 5,80 €   

 35590 Osviežujúci očný gél s organickým aloe vera  
a kokosovou vodou Love Nature 15 ml 5,40 €

Doprajte si dávku hydratácie!

Tonizuje a osviežuje pleť.

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Aloe vera výborne zadržuje vlahu 
v pokožke, zatiaľ čo kokosová 

voda výdatne hydratuje  
a osviežuje pleť.

ORGANICKÉ ALOE VERA  
A KOKOSOVÁ VODA

PRE VŠETKY  
VEKOVÉ SKUPINY NA NORMÁLNU PLEŤ 

Okamžite hydratuje  
a osviežuje pleť.

Hĺbkovo čistí a jemne 
odstraňuje mejkap

Výťažok z uhorky 
pomáha osviežovať, 
chladiť a hydratovať 
pokožku.

Masku rovnomerne aplikujte na celú  
plochu tváre a nechajte pôsobiť 10-15 
minút. Potom jemne odstráňte studeným 
vlhkým vatovým tampónom. Používajte 
dvakrát do týždňa.

MICELÁRNA VODA +  
UPOKOJUJÚCA MASKA +  

PLEŤOVÝ KRÉM 
LEN ZA

     

 

 

 

 

 

 

 

6,99 €
KÓD SADY: 139860
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  Čistiaci pleťový 
gél Pure Skin
150 ml 

41671   6,40 € 

  Prečisťujúca 
tonizačná voda 
Pure Skin
150 ml 

41672   6,40 € 

  Vyhladzujúci pleťový  
píling Pure Skin
75 ml 

41675   6,40 €

4,29 € 

  Zmatňujúce 
pleťové mlieko 
Pure Skin
50 ml 

41673   6,40 € 

  Zlupovacia maska 
na prečistenie 
pórov Pure Skin
50 ml 

42881   6,40 € 

  Gél na vyrážky Pure 
Skin SOS
6 ml 

41676   6,40 €

4,29 € 

  5-minútová ílová maska  
na kontrolu mazu Pure Skin
50 ml 

41674   6,40 €

4,29 € 

  Pomôcka na 
odstraňovanie vyrážok
Rozmery: 0,7 x 11,5 cm. 

26825   5,20 €

2,79 € 

NOVINKANOVINKA
Na mastnú pleť náchylnú 

na tvorbu vyrážok

S upokojujúcim komplexom 
na utíšenie pleti

Bojuje proti nadbytočnému 
mazu a lesku

Zabraňuje tvorbe  
nových vyrážok

Používajte 1-2 razy týždenne.  
Aplikujte tenkú vrstvu masky 
na pleť, pričom sa vyhnite 
okoliu očí. Nechajte pôsobiť  
5 minút a potom opláchnite 
teplou vodou. 

Zabraňuje zhoršeniu stavu vyrážok  
počas 24 hodín∆

Redukuje veľkosť vyrážok a začervenanie  
už za 8 hodín ∆

Redukuje veľkosť vyrážok  
o 40 % do 24 hodín∆ 

Vyhladzuje a odstraňuje odumreté  
bunky pokožky – 94 % súhlasí*

Pôsobí proti vyrážkam  
a zabraňuje tvorbe nových

Uvoľňuje póry –  
86 % súhlasí*

Aplikujte priamo  
na zapálené miesto 
(alebo v jeho okolí) 
ihneď, ako pocítite,  
že sa tvorí vyrážka.
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NA ČIERNE BODKY 
Použite koniec s otvorom. 
Pritlačte otvor na čiernu 
bodku, čím jemne odstránite 
nečistoty z póru a uvoľníte ho. 

NA ZAPÁLENÉ VYRÁŽKY 
Jemne pritlačte koniec 
pomôcky s uškom na 
zapálenú bielu vyrážku. 

POUŽITIE 

POUŽITIE 

POUŽITIE 

 

   

 

DOPLNKOVÁ 
STAROSTLIVOSŤ 

K PRAVIDELNEJ RUTINE

Používajte 1 – 2 razy týždenne.  
Tvár si navlhčite vodou a potom 
naneste malé množstvo pleťového 
pílingu. Jemne vmasírujte do pleti, 
potom opláchnite. Vyhnite sa 
očným partiám. 

*Spotrebiteľsky testované 66 ženami / mužmi

∆Klinicky testované.
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STRATÉGIA UKLADANIA VLAHY 
Dodáva a uzamkýna potrebnú hydratáciu  

v pokožke na celý deň. Podporuje jas  
a žiarivosť pleti.

TECHNOLÓGIA SKIN TONE REGULATOR 
Zabraňuje nadmernej tvorbe melanínu◊.  
Redukuje hyperpigmentáciu a zlepšuje  

nedokonalosti pleťového pigmentu.

Prvá sada Oriflame, pri ktorej 
klinické testy potvrdili, že 

rozjasňuje pleť a zjednocuje jej tón∆

Vrecúška obsahujú vzorky produktov sady 
Brilliance. Produkty v plnej veľkosti budú 

dostupné od kampane 14.
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  Sada vzoriek NovAge 
Ecollagen
5 vzoriek 

138684

  Sada vzoriek Time 
Restore
5 vzoriek 

138689

  Sada vzoriek NovAge 
Skinergise
5 vzoriek 

138691

  Sada vzoriek NovAge 
Ultimate Lift
5 vzoriek 

138695

  Sada vzoriek NovAge 
Brilliance
5 vzoriek 

138697

EXKLUZÍVNA PONUKA 
VYSKÚŠAJTE,  

ZAMILUJETE SI TO!

Každá z našich sád NovAge je určená na špecifické potreby pleti. Ich čaro 
spočíva vo vrstvení produktov v správnom poradí ráno i večer. Vyskúšajte  
vzorky a objavte tú najlepšiu sadu pre vás!

Náš nový rad NovAge Brilliance pôsobí  
proti nedokonalostiam pigmentu a rozžiaruje  

tón pleti. Vyskúšajte produkty už teraz  
a vychutnajte si krásne prejasnenú pleť! 

Vyskúšajte vzorky už teraz!

∆ Klinický test

◊Na základe pôsobenia technológie Skin Tone 
Regulator na MITF – hlavný regulátor pigmentácie  
– testované in vitro.

NOVINKA

KAŽDÁ ZA

1,00 € 1,00 €

VÝŤAŽOK Z RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH  
BUNIEK SKOROCELU 

Pomáha neutralizovať účinky oxidačného  
stresu a pôsobí proti všetkých významným 

nedokonalostiam tónu pleti.

Pánske vzorky NovAge Men nájdete na strane 41.
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CELÚ STRANU 
ZOSKENUJTE APLIKÁCIOU 
ORIFLAME A ZISTITE, AKO 

VONKAJŠIE AGRESORY 
OVPLYVŇUJÚ PLEŤ

Dprajte si profesionálnu 
starostlivosť o pleť
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  Prístroj na čistenie pleti SkinPro Sonic 3v1
Prístroj: 15.8 x 5.8 x 5.8 cm. Materiál: ABS. Nástavec na čistenie 
pleti: priemer: 4.77 cm. Materiál: PP a nylonové štetinky. 
Nástavec na píling pleti: priemer: 5 cm. Materiál: PP a silikón. 
Nástavec na masáž pleti: 6.1 x 5 cm. Materiál: PP a ušľachtilá 
oceľ. 

29915   47,90 €

39,99 € 

  Vymeniteľné nástavce 
s kefkou SkinPro Sonic
Priemer: 4.77 cm. Materiál: 
ABS, nylon, POM, PET. 

30878   11,90 €

8,99 € 

PROBLÉMY PLETI:  
Prvé známky starnutia, mdlá pleť 

  Sada NovAge Skinergise
Obsahuje 5 produktov v štandardnom balení – 
čistiaci gél, očný krém, sérum, denný a nočný krém. 

42723   111,50 €

69,99 € 

25 x žiarivejšia pleťΔ2 

20+ 
Odporúčame

Δ2Klinicky testované s kompletnoou rutinou NovAge  
Skinergise po 8 týždňoch používania. 

VÝŤAŽOK RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK Z ACAI 
hydratuje a chráni pleť pred škodlivými voľnými radikálmi.

POVZBUDZUJÚCI TAURÍNOVÝ KOMPLEX obsahuje taurín 
prírodného pôvodu a škandinávske riasy, ktoré revitalizujú pokožku, 
zásobujú pleťové bunky energiou a ihneď redukujú jemné linky.

  Čistiaci gél  
NovAge Supreme
150 ml 

33984   17,90 € 

  Zdokonaľujúci 
denný krém so SPF 30 
NovAge Skinergise
50 ml 

34511   23,90 € 

  Zdokonaľujúce sérum 
NovAge Skinergise
30 ml 

34517   26,90 € 

  Zdokonaľujúci nočný krém 
NovAge Skinergise
50 ml 

35075   23,90 €

16,99 € 

Sérum nanášajte pred 
denným a nočným krémom, 
aby ste podporili ich účinky 
a dodali pleti štedrú dávku 
hydratácie a rozžiarili ju.

OKOLIE OČÍČISTENIE

Pleť čistite dvakrát denne, 
aby ste odstránili nečistoty 

a pripravili ju na lepšiu 
absorpciu ostatných 

produktov.

POSILNENIE ÚČINKU

HYDRATÁCIA 

  Zdokonaľujúci očný 
krém NovAge Skinergise
15 ml 

34515   14,90 € 

Jemné linky sú 
viditeľne redukované 

– 71 % súhlasí*2

*2Spotrebiteľsky testované. 
Samostatný nočný krém po prvom 

týždni používania.

Kovový nástavec  
na masáž pleti  
Chladivý, textúrovaný 
nástavec z nehrdzavejúcej 
ocele zlepšuje tón, elasticitu  
a pružnosť pleti už za 4 týždne, 
čo potvrdili aj klinické testy. 
Môže sa používať na masáž  
s pleťovými krémami.

Silikónový nástavec  
na píling pleti  
Neuveriteľne jemné, ale 
zároveň hĺbkové čistenie  
a vyhladenie pleti, ktoré 
zanechá textúru pokožky 
hladkú, obnovenú a s viditeľne 
redukovanými pórmi.

Nástavec na čistenie pleti  
Nylonová kefka ponúka 
účinné každodenné čistenie 
pleti, aby bola pokožka 
mimoriadne čistá, svieža, 
viditeľne omladená a zdravo 
vyzerajúca.

Účinný nočný krém 
Nočný krém Skinergise obsahuje nikotínamid (vitamín B3),  
ktorý intenzívne vyživuje a obnovuje pleť počas spánku.

 

 

 
 

 

 

 

 

Ľahučký očný krém 
minimalizuje jemné linky, 

redukuje opuch  
a tmavé kruhy.

Denný krém hydratuje a chráni 
pokožku, zatiaľ čo nočný krém ju 

obnovuje a vypĺňa.
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  Sada NovAge Time Restore
Obsahuje 5 produktov v štandardnom 
balení. 

31774   134,50 €

79,99 € 

  Sada NovAge Bright Sublime
Obsahuje 5 produktov v štandardnom 
balení. 

31775   126,50 €

74,99 € 
  Liftingová sada NovAge Ultimate Lift
Obsahuje 5 produktov v štandardnom balení.  

44941   133,50 €

79,99 € 

Odporúčame

Redukuje pigmentové škvrny 
až o 50 %∆1 – potvrdené 

klinickými testami
∆1 Klinické testy s použitím denného krému a séra 

PROBLÉMY PLETI: 
Nedokonalosti pleťového 
pigmentu, nejednotný tón pleti

PRE VŠETKY  
VEKOVÉ SKUPINY 

Zlepšená pružnosť zrelej 
pleti – 94 % súhlasí ∆1

PROBLÉMY PLETI: 
Hlboké vrásky, strata pevnosti 
a nevýrazné kontúry 50+ 

Odporúčame

∆1 Spotrebiteľský test pri používaní sady pleťovej kozmetiky  
NovAge Time Restore.

PROBLÉMY PLETI: 
Strata pevnosti a pružnosti 40+ 

Odporúčame

Obnovuje 40 % stratenej pružnosti pleti  
už za 4 týždne∆3

∆3 Klinické testy pri používaní kompletnej sady NovAge Ultimate Lift  
v porovnaní len s čistiacim gélom a denným krémom.

Revitalizujte svoju pleť a spevnite kontúry tváre s patentovanou technológiou 
AspartoLift a s výťažkom z rastlinných kmeňových buniek budleje.

  Liftingový očný krém NovAge 
Ultimate Lift
15 ml 

34552   18,90 €

12,99 € 

VÝRAZNE 
VYPÍNA 
POKOŽKU  
V OKOLÍ 
OČÍ*4

* 4 Spotrebiteľský test 
očného krému so  
78 ženami.

VIDITEĽNE OBNOVUJE 
PLEŤ UŽ ZA 1 TÝŽDEŇ*

* Spotrebiteľský test

  Obnovujúce sérum  
NovAge Time Restore
30 ml 

32630   32,90 €

23,99 € 

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 150 ml 
17,90 €   32629 Obnovujúci krém na oči a pery 
NovAge Time Restore 15 ml 19,90 €   32630 
Obnovujúce sérum NovAge Time Restore 30 ml 
32,90 € 23,99 €   32627 Obnovujúci denný 
krém NovAge Time Restore 50 ml 29,90 €   

 32628 Obnovujúci nočný krém NovAge Time 
Restore 50 ml 29,90 €

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 150 ml 
17,90 €   32804 Zosvetľujúci očný krém 
NovAge Bright Sublime 15 ml 17,90 €   32805 
Zosvetľujúce sérum NovAge Bright Sublime 

30 ml 30,90 €   32658 Zosvetľujúci nočný 
krém Novage Bright Sublime 50 ml 27,90 €  

  32803 Zosvetľujúci denný krém so SPF 20 
Novage Bright Sublime 50 ml 27,90 €

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 150 ml 17,90 €   34552 Liftingový očný krém NovAge 

Ultimate Lift 15 ml 18,90 € 12,99 €   34550 Liftingové sérum NovAge Ultimate Lift 30 ml 
32,90 €   34510 Liftingový denný krém so SPF 15 NovAge Ultimate Lift 50 ml 
29,90 €   34549 Liftingový nočný krém NovAge Ultimate Lift 50 ml 29,90 €
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Zásobte pleť aktívnymi účinnými látkami 
vďaka technológii GenisteinSOY a výťažkom 
z rastlinných kmeňových buniek skorocelu◊

◊Denný a nočný krém.

Obnovte jednotný a jasný tón pleti  
s patentovanou technológiou 
Multi-Bright a s výťažkom z rastlinných 
kmeňových buniek gardénie.
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  Omladzujúci krém na ruky  
so SPF 25 NovAge
50 ml 

35073   9,90 €

6,99 € 
  Zvláčňujúce rukavice  
s dotykovými prstami
Materiál: bavlna, elastan, metalické vlákna. 
Rozmery: 18,8 x 12,9 cm. 

37607   6,50 €

4,99 € 

  Pílingový roztok so 6 % AHA  
NovAge ProCeuticals
30 ml 

40878   29,90 €

18,99 € 

  Denný krém na vyhladenie vrások  
so SPF 35 NovAge Ecollagen
50 ml 

42426   27,90 €

19,99 € 

6 %  

AHA 
(obsahuje 3 % kyselinu glykolovú  

a 3 % kyselinu mliečnu)

P Ó RY SÚ 
VI D ITE ĽN E  

UŽ Š I E A ČISTÉ  
(8 8 % s ú h l a s í  p o  

7  d ň o c h ,  92 % s ú h l a s í  
p o 1 4 d ň o c h)*

* Spotrebiteľský test

Z J EM Ň UJ E PLE Ť 
(88 % súhlasí po 7 dňoch,  

89 % súhlasí po 14 dňoch)*

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  

A DOZVIETE SA VIAC  
O POUŽÍVANÍ PRODUKTU

  41563 Pleťová maska z biocelulózy NovAge 
ProCeuticals 26 ml 11,90 €   40872 Retinolové 
sérum NovAge ProCeuticals 30 ml 27,90 €  

  40874 10 % roztok s vitamínom C NovAge 
ProCeuticals 4 x 7 ml 59,90 €   40880 Spevňujúce 
peptidové ampulky NovAge ProCeuticals  

7-dňová kúra, 7 ampuliek x 1,8 ml. 33,90 €

  45253 Korekčný gél na vyrážky s 
24-hodinovým účinkom NovAge  14,90 €  

  45252 Protizápalová emulzia na akné 
NovAge 30 ml 21,90 €   34508 Zmatňujúci 
koncentrát NovAge 15 ml 16,90 €

  38828 Čistiaci pleťový olej NovAge 150 ml 
15,90 €   33988 Obnovujúci pleťový píling 
NovAge 100 ml 10,90 €   34143 Denný krém 
NovAge Day Shield SPF50 UVA/PA++++  
30 ml 22,90 €   32631 Vyživujúce pleťové 
kapsuly NovAge Nutri6 30 kapsúl. 36,90 €

  Sada NovAge Ecollagen
Obsahuje 5 produktov v štandardnom balení. 

42489   124,50 €

74,99 € 

Okamžitá 
redukcia vrások  

až o 49 %∆1 

∆1 Klinické testy meraním objemu vrások pri  
používaní sady pleťovej kozmetiky na redukciu  

vrások NovAge Ecollagen. 

PROBLÉMY PLETI:  
Viditeľné vrásky, jemné linky  
a suchá pleť30+ 

Odporúčame

Výťažok z rastlinných kmeňových buniek 
plesnivca zabraňuje rozpadu kolagénu  
a kyseliny hyalurónovej v pleti, vďaka  
čomu spomaľuje proces starnutia.

Kyselina hyalurónová s nízkou molekulovou 
hmotnosťou vypĺňa vrásky a ihneď ich 
viditeľne vyhladzuje.

Patentovaný komplex Tri-Peptide  
podporuje tvorbu kolagénu, čím  
postupne redukuje tvorbu vrások.

 

 

 

 
 

Alfa-hydroxy kyseliny (AHA) 
podporujú prirodzený proces 

obnovy pleti, pomáhajú 
zlepšovať jej textúru  

a rozžiarujú ju.

Intenzívna starostlivosť 
pre hebkejšie a hladšie 

ruky

Účinná ochrana a hydratácia 
počas dňa

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 150 ml 17,90 €   33979 Očný krém na vyhladenie 

vrások NovAge Ecollagen 15 ml 16,90 €   33980 Sérum na vyhladenie vrások NovAge 

Ecollagen 30 ml 29,90 €   42426 Denný krém na vyhladenie vrások so SPF 35 NovAge 

Ecollagen 50 ml 27,90 € 19,99 €   33982 Nočný krém na vyhladenie vrások NovAge 

Ecollagen 50 ml 27,90 €

 

   

 

 

   

 

   
 

 

 

 

 

 



9594

Navštívte naše online stránky na sociálnych sieťach  
a prečítajte si ďalšie odporúčania. 
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  Revitalizačná nočná 
pleťová maska NovAge
50 ml 

33490   24,90 €

9,99 € 

  Špachtlička na nanášanie 
pleťovej masky SkinPro

45276   6,90 €

4,49 € 

Posilnená o vyživujúci olej z inca inchi, maslo cupuaçu  
a hydratačnú kyselinu hyaluronovú.

8 hodín spánku do krásy v pleťovej maske*1

POUŽITIE 

Naneste na nočný krém  
a nechajte pôsobiť počas 
noci. Neoplachujte. 
Používajte jeden alebo 
dvakrát týždenne.

Túžite po štýlovej 
starostlivosti o pleť  
bez stresu? Použite 
silikónovú špachtličku  
na rovnomerné  
a pohodlné nanášanie 
pleťovej masky. 

POUŽITIE 

Hneď po prvom použití bola moja pleť hebkejšia a hladšia. 
Maska má bohatú textúru a nádherne vonia. Rodina a priatelia 

mi chválili sviežu a hydratovanú pleť a pýtali sa,  
akú kozmetiku používam!

Viac ako maska, viac  
ako nočný krém.

BESTSELLER

 

 

*1  S
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NAJVYŠŠIE  
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

N A J N O V Š Í  T R E N D !

*Blahodarné účinky pri každodennom užívaní 250 mg EPA a DHA. 

**Blahodarné účinky pri každodennom užívaní 250 mg EPA a DHA. 

Užívajte 2 kapsuly denne spolu s jedlom.  
Na každodenné použitie. 

Esenciálne mastné kyseliny EPA a DHA  
prispievajú k správnej činnosti srdca* 

DHA prispievajú k udržaniu správneho  
fungovania mozgu a zraku** 

Omega 3 kyseliny prispievajú k ochrane  
pred srdcovými chorobami a mŕtvicou 

Esenciálne mastné kyseliny EPA pomáhajú  
znižovať chronické zápaly

Rybí olej farmaceutickej kvality je bezpečný, čistý  
a účinný zdroj esenciálnych mastných kyselín. 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO  
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE BEZPEČNOSTNÉ 
TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ

W
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CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 

  Kapsuly Omega 3
60 kapsúl. 41,6 g. 

29705   19,90 €

14,99 €

BUĎTE TOU  NAJLEPŠOU 
VERZIOU SEBA

MIKRO AKTIVITY
Žiť a cítiť sa dobre bude vždy trendom. 
Preto sledujeme najnovšie výskumy  
v oblasti výživy a riadime sa radami 
zdravého životného štýlu. Našou vášňou 
je podporovať vás na ceste k celkovému 
zdraviu, aby ste sa mohli sústrediť  
na dôležité veci a žiť čo najlepší  
život. Pridáte sa? 

 
Aktívny život pomáha telu a mysli zostať v tej najlepšej 

kondícii. Nemusíte ani tráviť hodiny v posilňovni, aj menšie 
pohybové aktivity majú pozitívny vplyv. Prechádzky, chodenie 

po schodoch či beh na mieste sú jednoduché spôsoby,  
ako byť viac „fit“.

Okrem prínosov pre mozog a srdce omega 3  
tiež podporujú činnosť svalov a imunity.  

Perfektný spoločník na aktívny životný štýl!

Oceán benefitov
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  Vyživujúci komplex na vlasy a nechty
42 tabliet. 29,4 g. 

29706   21,90 €

15,99 €
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Výživné látky 7 v 1

 L-Lyzín predlžuje životný cyklus vlasov

L-cysteín zlepšuje pevnosť a odolnosť vlasov a nechtov

Výťažok z jablka – zdroj prokyanidínu B2,  
dôležitého pre rast vlasov

Železo podporuje zdravie vlasov a nechtov

Vitamín C je silný antioxidant, ktorý  
napomáha vstrebávaniu železa

Selén pomáha udržiavať lesk a zdravie vlasov

Zinok pomáha udržiavať nechty vo výbornej kondícii

PRIRODZENE  
ZDRAVÉ VLASY

Starostlivosť o vlasy je stále rastúcim trendom vo svete krásy. 
Hlavné motto znie: zdravé a krásne vlasy sa začínajú od zdravej 

pokožky hlavy. Starajte sa o svoju korunu krásy aj zvnútra  
a podporte vlasy základnými živinami prakticky pripravenými 

pre vás v jednej tablete. Vlasy sa vám určite poďakujú!

Záchranca vlasov po lete
Leto sa môže na našich vlasoch a nechtoch škaredo 
podpísať. Doprajte im bohatú výživu s kombináciou 

vyživujúcich ingrediencií!

N A J N O V Š Í  T R E N D !
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*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

Každý 4. wellness balíček 
dostanete ZADARMO*

  Wellness balíček pre ženy
21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 

29696   32,90 € 

Základné výživné látky pre ňu

Udržiavať si zdravý jedálniček môže byť výzva. Učiť sa jesť 
uvedomelo nám však môže pomôcť k dobrým návykom. 

Vyberajme si výživné jedlá, spomaľme a nájdime správnu 
rovnováhu. Vnímajme, čo sa dostáva do nášho tela a prežúvajme 

pomaly. Skvelý spôsob je jesť na tichom, pokojnom mieste.

UVEDOMELÉ STRAVOVANIE

Wellness balíček pre ženy poskytuje unikátnu kombináciu 
vitamínov, minerálnych látok a omega 3 mastných kyselín  

na podporu jedinečných výživových potrieb žien. 

W
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*Reference Daily Intake EÚ je denná dávka 
živín, ktorá je považovaná za dostatočnú, 

aby dosiahla požiadavky 97 – 98 % 
zdravých jedincov  

Pokrýva až 
100 % odporúčanej 

dennej dávky  
EÚ (RDI)* vitamínov  

a minerálov. 

Jedno vrecúško obsahuje:

2 x Omega 3

1 x Astaxantín a výťažok z čučoriedok

1 x Multivitamíny a minerálne látky pre ženy

N A J N O V Š Í  T R E N D !
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N A J N O V Š Í  T R E N D !

DIGITÁLNA KOMUNITA

Základné výživné látky pre neho
Wellness balíček pre mužov je navrhnutý špeciálne  

na podporu výživových potrieb mužov. Obsahuje optimálnu 
kombináciu vitamínov, minerálnych látok a omega 3 

mastných kyselín. 

Online komunity už dôverne poznáme a deliť sa o svoje 
nadšenie nikdy nebolo jednoduchšie. Ponúkajú skvelý priestor 
na prehodnotenie cieľov, získanie dobrých tipov či motivácie.  

S naším životným štýlom dokážu robiť priam zázraky.  
Spojte sa s nami cez sociálne siete!

*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

Každý 4. wellness balíček 
dostanete ZADARMO*
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*Reference Daily Intake EÚ je denná dávka 
živín, ktorá je považovaná za dostatočnú, 

aby dosiahla požiadavky 97 – 98 % 
zdravých jedincov  

Pokrýva až 
100 % odporúčanej 

dennej dávky EÚ 
(RDI)*vitamínov  

a minerálov.

Jedno vrecúško obsahuje:

2 x Omega 3

1 x Astaxantín a výťažok z čučoriedok

1 x Multivitamíny a minerálne látky pre mužov

  Wellness balíček pre mužov
21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 

29697   32,90 € 
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Každý 4. produkt uvedený nižšie 
dostanete ZADARMO!*

Prémiové výživové doplnky  
na všestranné využitie 

*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

  31766 Morský vápnik + vitamín D 30 tabliet. 29,4 g. 17,90 €   

 29704 Multivitamíny a minerálne látky pre ženy 60 tabliet. 63,6 g. 
18,90 €   29703 Multivitamíny a minerálne látky pre mužov  
60 tabliet. 63,6 g. 18,90 €   29693 Ovocné tyčinky Natural Balance 
Každé balenie obsahuje 7 tyčiniek. 280 g (7 x 40 g). 16,90 €   29692 
Čokoládové tyčinky Natural Balance Každé balenie obsahuje 7 tyčiniek. 
245 g (7 x 35 g). 16,90 €
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  Astaxantín a výťažok z čučoriedok
30 kapsúl v balení. 21,8 g. 

29688

23,90 €

Astaxantín a výťažok z čučoriedok je kombinácia 
antioxidantov získaných z riasy, ktorá sa nachádza  

na švédskom súostroví, a čučoriedok zo švédskych lesov. 
Užívanie 1 kapsuly denne môže byť účinnou pomocou  

v boji proti negatívnemu vplyvu voľných radikálov.

Ako švédska spoločnosť uznávame celistvý prístup  
ku kráse. A čo sa týka krásnej pleti, vieme, že tajomstvo 

nespočíva len tom, ako sa o ňu staráme zvonku,  
ale aj ako ju vyživujeme zvnútra. Jedným z najlepších 

spôsobov ako podporiť krásu pokožky zvnútra  
je dopriať si potrebnú dávku antioxidantov.

HOLISTICKÁ KRÁSA

Sila prírody
Astaxantín a výťažok z čučoriedok je silná  

dvojica antioxidantov, ktoré pomáhajú chrániť  
pokožku a skrášľujú ju zvnútra.

Astaxantín  
zlepšuje elasticitu  
pleti posilňovaním  
a podporovaním 

kolagénu a okrem  
toho pleť chráni  
pred UV lúčmi.

Čučoriedky  
patria k najbohatším 

zdrojom antokyanínov, 
typom flavonoidov so 
silnými antioxidačnými 

benefitmi.

N A J N O V Š Í  T R E N D !

     

   

   

               

  22467 Omega 3 pre deti WellnessKids Pre deti vo veku 3+. 105 ml. 
16,90 €   28241 Multivitamíny a minerálne látky pre deti 
WellnessKids s pomarančovou arómou 21 tabliet x 1,1 g. 13,90 €  

 29690 Kokteil s vanilkovou príchuťou Natural Balance 21 porcií. 378 g. 
38,90 €   29689 Kokteil s jahodovou príchuťou Natural Balance  
21 porcií. 378 g. 38,90 €   29691 Kokteil s čokoládovou príchuťou 
Natural Balance 21 porcií. 378 g. 38,90 €   29695 Polievka Natural 
Balance - špargľová 21 porcií. 420 g. 38,90 €   29694 Polievka Natural 
Balance - paradajková s bazalkou 21 porcií. 420 g. 38,90 €   36169 
Proteínový komplex 378 g 38,90 €   38890 Čokoládový SuperShake 
na reguláciu hmotnosti – náhrada jedla 525 g. 41,90 €   43271 
Vanilkový SuperShake na reguláciu hmotnosti – náhrada jedla  
525 g. 41,90 €
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CELÚ STRANU OSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  

A DOZVIETE SA VIAC 

CELÚ STRANU OSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  

A DOZVIETE SA VIAC 

Vyberte si Wellness balíček  
pre mužov alebo pre ženy.

Vyberte si svoj obľúbený kokteil  
alebo proteínový komplex. Zostavte si svoju sadu pre zdravie!

  29696 Wellness balíček pre ženy  
21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 € 

  29697 Wellness balíček pre mužov  
21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 € 

  120229 Papierová taštička Wellness 
Rozmery: 30 x 30 x 9 cm. 2,50 €

(Do objednávky zadajte kódy vami vybraných produktov. 
Taštička je zadarmo - kód taštičky nezadávajte, bude 

pridaná automaticky.) 

71,80 € 
*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

  29690 Kokteil s vanilkovou príchuťou  
Natural Balance 21 porcií. 378 g. 38,90 €   

29691 Kokteil s čokoládovou príchuťou  
Natural Balance 21 porcií. 378 g. 38,90 €   

29689 Kokteil s jahodovou príchuťou  
Natural Balance 21 porcií. 378 g. 38,90 €   

36169 Proteínový komplex 378 g 38,90 €
Každú 4. sadu dostanete 
ZADARMO*

Vyberte si Wellness balíček  
pre mužov alebo pre ženy.

Vyberte si akúkoľvek kombináciu dvoch 
produktov: kokteily, polievky alebo 

proteínový komplex.

Zostavte si svoju sadu  
pre zdravie plus!

*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

(Do objednávky zadajte kódy vami vybraných produktov. 
Taštička je zadarmo - kód taštičky nezadávajte, bude 

pridaná automaticky.) 

110,70 € 
  29696 Wellness balíček pre ženy  
21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 € 

  29697 Wellness balíček pre mužov  
21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 € 

  120229 Papierová taštička Wellness 
Rozmery: 30 x 30 x 9 cm. 2,50 €

  29695 Polievka Natural Balance - špargľová 21 porcií. 420 g. 
38,90 €   29694 Polievka Natural Balance - paradajková  
s bazalkou 21 porcií. 420 g. 38,90 €   29690 Kokteil s vanilkovou 
príchuťou Natural Balance 21 porcií. 378 g. 38,90 €   29691 
Kokteil s čokoládovou príchuťou Natural Balance 21 porcií. 
378 g. 38,90 €   29689 Kokteil s jahodovou príchuťou Natural 
Balance 21 porcií. 378 g. 38,90 €   36169 Proteínový komplex 
378 g 38,90 €

Každú 4. sadu dostanete 
ZADARMO*

Cesta k rovnováhe

V Oriflame veríme, že kľúčom  
k optimalizovaniu celkového zdravia  
je spojenie správneho stravovania, 
adekvátnej hydratácie, fyzickej 
aktivity a pozitívneho životného štýlu. 
 
Táto sada presne odráža  
takúto rovnováhu:  
Doplnky výživy dodajú telu 
výživovú podporu a pomôžu  
telu vyplniť medzery v strave. 
Kokteily sú perfektnou desiatou  
a pomôžu vám udržať sa  
na ceste zdravia.

Aj keď dosiahnete vytúženú váhu, 
udržať si ju predstavuje veľkú 
výzvu. Stále chcete pevné svaly, 
zostať motivovaní a odolávať 
pokušeniam. Táto sada vám  
s tým môže pomôcť!  
 
Produkty Natural Balance  
spolu so základnými vitamínmi  
a minerálnymi látkami vám  
pomôžu zostať fit. Pripravte sa 
posúvať svoje limity!

Pre tie najlepšie výsledky!



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

+
LIMITOVANÁ 

EDÍCIA 
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• Antiperspiračný krém  
s čajovníkovým olejom  
a výťažkom zo šalvie  
na osvieženie nôh.

• Udrží nohy suché  
a svieže.

• Má nelepivé  
zloženie.

  Antiperspiračný 
krém na nohy Feet 
Up Comfort
75 ml 

32368   3,90 € 

Rozmaznajte  
svoje nôžky

  Pilník na nohy Festive
Materiál: 50 % PS, 50 % 
recyklovaný PS. Rozmery:  
18 x 4,5 x 1 cm. 

45033   2,49 € 

• Slávnostný, trblietavý 
dizajn

• Perfektný uhol na 
dosiahnutie aj ťažšie 
dostupných miest  
na chodidle 

• Vyrobené z 50 % 
recyklovaného plastu

• Jemne odstraňuje 
šupinatú kožu

  Osviežujúci sprej 
na nohy Feet Up 
Comfort
150 ml 

32372   7,90 €

3,49 € 

  Pemza na nohy 
Comfort
Veľkosť: 97 x 57 x 30 mm. 
Materiál: syntetická 
pemza, TPR, polyester. 

37558   2,90 €

1,79 € 

Sprej s eukalyptovým 
a mätovým olejom 

okamžite schladí  
a osvieži nohy.

Jemne 
odstraňuje 

suchú, drsnú 
kožu. 

DOBRÝ POCIT 
Myslíme si, že cítiť sa dobre je aspoň  
také dôležité, ako dobre vyzerať.  
Široká ponuka produktov starostlivosti  
o telo a vlasy vás očarí ingredienciami 
inšpirovanými prírodou, podmanivými 
vôňami a luxusnými textúrami, aby ulahodili 
telu i všetkým zmyslom. Vaša denná rutina 
sa tak môže zmeniť na príjemný rituál krásy. 

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov)

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE BEZPEČNOSTNÉ 
TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

St
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NAJVYŠŠIE  
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ

SADA 2 PRODUKTOV 
KRÉM NA NOHY + PILNÍK 

LEN ZA  

3,49 € 

KÓD SADY: 139861
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S praktickou 
sprejovou 

pumpičkou

  Čistiaci sprej na ruky 
SoftCaress
Účinná ochrana pred nečistotami 
Šetrný k pokožke  
Nie je potrebné ho oplachovať  
Praktická cestovná veľkosť 

42954   6,90 €

3,49 € 

Maximálna hebkosť pre vaše ruky

  Vyživujúci krém 
na ruky SoftCaress
150 ml 

31348   5,30 €

  Ochranný krém 
na ruky a nechty 
SoftCaress
150 ml 

31347   5,30 €

Pomáha obnoviť 
prirodzenú hydratáciu 
pokožky. 

VYŽIVUJÚCI OCHRANNÝ

150 ml.

2,49 €

  Gélové vložky pod vankúšiky  
chodidiel Festive Feet
Rozmery: univerzálna veľkosť; 
9 x 6,5 x 0,2 cm. 2 kusy. Materiál: TPR. 

41249   4,10 €

2,99 € 

Mäkké, priesvitné gélové vložky  
pod vankúšiky chodidla sú ideálne  
na spríjemnenie nosenia lodičiek.

 

  Ochranné gélové vložky  
na achilovku Festive Feet
Rozmery: univerzálna veľkosť; 
9 x 3 x 3 cm. 2 kusy. Materiál: PU 

41247   4,10 €

2,99 € 

  Hydratačné mlieko  
na nohy Feet Up 
Advanced
50 ml 

34016   7,90 €

3,79 € 

Kyselina hyaluronová  
a komplex AquaVive 

okamžite zásobujú pokožku 
vlahou a hydratujú ju  

až na 24 hodín. 

Po odstránení tvrdej kože 
použite pilník na nohy  
a vyhlaďte si pokožku 
na hodvábne jemnú.

POUŽITIE 

  Zjemňujúci krém 
na popraskané päty 
Feet Up Advanced
75 ml 

33027   7,40 € 

  Antiperspiračný 
36H sprej na nohy 
Feet Up Advanced
150 ml 

33034   7,90 € 

  Vyživujúca maska 
na chodidlá Feet Up 
Advanced
100 ml 

33028   7,90 € 

  Pílingový krém na 
chodidlá Feet Up 
Advanced
75 ml 

33033   7,40 € 
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Pokroková 
starostlivosť 
o pokožku 
nôh 

Pomáha chrániť  
a zvláčňovať pokožku  
rúk a nechty

Obujte si obľúbené lodičky  
bez pocitu nepohodlia!

Mäkké, priesvitné gélové vložky do lodičiek 
pod pätu chodidla.

   

 

 

 

  Pilník na nohy Advanced
Rozmery: 23 x 6,5 cm. Materiál: 50 % 
recyklovaný plast (PS), brúsny papier. 

40781   4,10 €

2,99 € 

  Gélové vložky pod pätu Festive Feet
Rozmery: univerzálna veľkosť; 8,5 x 5 x 0,25 cm.  
2 kusy. Materiál: TPR. 

41244   4,10 €

2,99 € 

KAŽDÝ KRÉM NA RUKY 
ZA

• Pomáha redukovať nečistoty
• Šetrný k pokožke
• Netreba ho oplachovať a má nelepivé 

zloženie
• Môže sa používať na dezinfekciu 

povrchov
• Používajte pred a po kontakte  

rúk s verejnými  
povrchmi
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  Zubná pasta 
Optifresh  
Maximum Fresh
100 ml 

44952   4,90 €

3,49 € 

  Zubná pasta 
Optifresh Pro White
100 ml 

38874   4,90 €

3,49 € 

  Zubná kefka 
Optifresh All In 
One Sensitive – 
jemná

42450   3,90 €

2,49 € 
  Zubná kefka 
Optifresh All In 
One – stredne 
tvrdá

42445   3,90 €

2,49 € 
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ODBORNE VYVINUTÁ 
TECHNOLÓGIA 
PROTECT SHIELD 

obsahuje ingrediencie  
na ochranu celej ústnej 
dutiny.

ČISTÉ ZUBY A ĎASNÁ: 

Obsahuje leštiace 
čiastočky, ktoré odstraňujú 
škvrny a zubný povlak 
– pomáhajú chrániť zuby  
a ďasná pred kazmi.

SVIEŽOSŤ: 

Obsahuje chladivú 
technológiu, ktorá 
zabezpečuje dlhotrvajúci 
pocit sviežosti – pomáha 
zabraňovať pachu z úst.

HYDRATÁCIA: 

Obsahuje zvláčňujúce 
látky, ktoré vyvažujú  
vlahu v ústach a lícach – 
pomáha chrániť pred 
suchosťou a baktériami.

Kľúčom k zdravým ústam a zubom je spoľahlivá a dôsledná čistiaca 
rutina. Optifresh ponúka výber kefiek a zubných pást, ktoré vám 
pomôžu ochrániť zuby, jazyk, líca a ďasná. Perfektná starostlivosť  
pre celú rodinu!

 96 % súhlasí* 
Zuby, jazyk, ďasná  
a líca sú na pocit 
hĺbkovo vyčistené  
už od prvého dňa

81 % súhlasí* 
Zuby, jazyk, ďasná  
a líca sú na pocit 
zdravšie

81 % súhlasí* 
Zuby, jazyk, ďasná 
a líca sú na pocit 
zdravšie

84 % súhlasí* 
Zuby sú belšie  
už za 2 týždne

S BIELIACIM 
ÚČINKOM

OSVIEŽUJÚCA

87 % súhlasí* 
Chráni pred 
zápachom z úst

88 % súhlasí* 
Intenzívna sviežosť 
v celých ústach

*Spotrebiteľský test

 

 

 
 

KEFKA SO STREDNE 
TVRDÝMI ŠTETINKAMI

ŽIARIVÝ ÚSMEV PRE 
CELÚ RODINU

KEFKA  
S JEMNÝMI 
ŠTETINKAMI

NOVINKA
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  Jemná detská kefka 
Optifresh – modrá

 40877   3,90 €

2,49 € 

Vhodné pre deti 
od 2-6 rokov.

Má nižší  
obsah fluoridu, 
prispôsobené  
pre deti.

 

 

  Jemná jahodová zubná 
pasta pre deti Optifresh
50 ml 

44954   4,20 €

2,79 € 

  Jemná detská kefka 
Optifresh – ružová

 42453   3,90 €

2,49 € 

 

S jemnými 
štetinkami 

Sú ideálne pre 
jemné detské 

ďasná a zúbky.

Vďaka 
prísavke 

na spodnej 
časti ju môžete 

postaviť 
na poličku.

So sviežou, 
pomarančovou 

vôňou.

  Detská toaletná  
voda Toy Story 4
Jemná toaletná voda pre 
deti s ľahkou, hravou vôňou 
šťavnatého pomaranča. Je 
dermatologicky testovaná  
so špeciálne vyvinutým 
zložením pre deti. 
Neobsahuje alkohol. 100 ml 

35844   8,90 €

4,49 € 

  Detský šampón 
na telo a vlasy Toy Story 4
Jemný šampón na telo a vlasy  
s dermatologicky testovaným 
zložením špeciálne vyvinutým 
pre deti. So šťavnatou, hravou 
pomarančovou vôňou.  
Nedráždi oči. 200 ml 

35843   5,50 €

3,49 € 

  Detské mydlo  
Toy Story 4
Premeňte obyčajné umývanie 
rúk na dobrodružnú cestu 
s hrdinami príbehu Toy Story 4! 
Voňavé detské mydlo v tvare 
odznaku šerifa Woodyho so 
šťavnatou pomarančovou vôňou 
a s dermatologicky testovaným, 
jemným zložením.  75 g 

35842   2,90 €

1,79 € 

Donekonečna a ešte ďalej!

  Mydlo Disney Lion King
Jemné mydlo pre deti s ovocnou 
banánovou vôňou a hravým 
obalom s Levím kráľom. Vytvára 
jemnú penu a pokožku zanecháva 
sviežu a čistú. Dermatologicky 
testované. 75 g 

35839   2,50 €

1,49 € 

  Detské mydlo Disney 
Junior Muppet Babies
Detské mydlo v tvare žabiaka 
Kermita s vôňou zeleného jablka 
je špeciálne vyvinuté na detskú 
pokožku. Dermatologicky 
testované. 75 g 

35838   2,50 €

1,49 € 

Kamaráti do kúpeľa Pre šťastný  
a zdravý 

úsmev

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

 

 

   

 

Lahodná  
jahodová príchuť

NOVINKA



116 117

ST
A

RO
ST

LI
VO

SŤ
 O

 T
EL

O
 A

 V
LA

SY
 

MESIAC
Na citlivú pokožku

Ani jeden z produktov radu Baby 
O neobsahuje parabény, 
uvoľňovače fenoxyetanolu  
či formaldehydu.

Jemne čistí pokožku zadočka.

Na pokožke vytvára  
ochranný film.

Pomáha upokojovať, vyživovať  
a zvláčňovať pokožku.

  Čistiace mlieko  
na oblasť zadočka Baby O
150 ml 

35776

8,99 € 

Nedráždi oči 

Pokožka bábätka je jemná  
a hladká – 100% súhlasí*

Jemne čistí vlasy a telo.

ŠAMPÓN NA TELO A VLASY 

Pomocníci pri prebaľovaní
Jemná detská pokožka si vyžaduje osobitnú starostlivosť a ochranu.  

Doprajte svojmu dieťatku to najlepšie s produktami Baby O!

ČISTIACE MLIEKO  
NA OBLASŤ ZADOČKA

  35772 Detský univerzálny 
balzam Baby O 75 ml 6,99 € 

  35774 Krém na oblasť 
zadočka Baby O 75 ml 6,99 €  

 35773 Detský olej Baby O  
150 ml 8,99 €

A
LI

A
N

CIA

 PRE ZDRAVIE PO
KO

ŽKY

PEDIATRICKY 
SCHVÁLENÉ

95 % 
INGREDIENCIE 
PRÍRODNÉHO 

PÔVODU

 

 

 

 
 

•  Malé klieštiky  
na nechty sa 
pohodlne držia

•  Sklenený pilník je  
z odolného 
materiálu a má 
zaoblené hrany 

•  Nožničky na nechty 
majú zaoblenú 
špičku kvôli 
bezpečnému 
používaniu

BEZPEČNÁ ÚPRAVA 
DETSKÝCH NECHTÍKOV

  Manikúrová sada Baby O
Puzdro: 118 x 64 mm.  
Klieštiky: 51 x 36 x 15 mm. 
Pilník: 89 x 10 x 3 mm. 
Nožničky: 97 x 53 x 7 mm. 

40991

6,99 € 

 

  Detský šampón  
na telo a vlasy Baby O
200 ml 

35775

6,99 € 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 
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Nekonečná 
sviežosť  

a pohodlie
VYVÁŽENÝ A CHRÁNENÝ MIKROBIÓM 
Udržiava vyvážené pH a chráni intímny mikrobióm  

spolu s jeho mikroflórou.

PRÍRODNÉ ŠVÉDSKE VÝŤAŽKY – vďaka 
osviežujúcim, ochranným, upokojujúcim  
a vyživujúcim vlastnostiam pokrývajú 
špecifické potreby starostlivosti 
o intímne partie.

KYSELINA MLIEČNA A EXTRAKT PREBIOTÍK 
– prírodné ingrediencie podporujú 
rovnováhu a celkové zdravie intímneho 
mikrobiómu a zároveň ho chránia.

SVIEŽA VÔŇA – neutralizuje pachy  
a prekrýva ich ľahkou, príjemnou  
a sviežou vôňou.

• S kyselinou mliečnou na 
udržanie optimálneho pH
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  Sada jednorazových dámskych  
holiacich strojčekov
Jednorázové dámske holiace strojčeky s trojitou 
čepeľou z ušľachtilej ocele, pohyblivou hlavicou, 
pásikom napusteným vitamínom E a aloe vera  
a pogumovanou rukoväťou pre hladké, bezpečné  
a jednoduché oholenie. 3 kusy v balení.  
Rozmery: 12.9 x 2.3 cm. 

29321   4,20 €

2,49 € 

  Ochranný intímny gél Feminelle
Príjemne parfumovaný čistiaci gél s výťažkom  
z brusníc. Obsahuje kyselinu mliečnu a extrakt 
prebiotík na podporu a ochranu zdravého 
prostredia intímnych partií. Dermatologicky  
a gynekologicky testované. 300 ml 

34498   6,50 €

3,79 € 
  Vyživujúci intímny čistiaci krém 
Feminelle Extra Comfort
Intímny čistiaci krém s ľahkou sviežou vôňou, 
výnimočne vyživujúcim výťažkom z nechtíka  
a hydratačným komplexom na šetrné čistenie 
oblasti intímnych partií. Obsahuje kyselinu 
mliečnu a extrakt prebiotík, ktoré chránia  
a podporujú zdravie intímneho mikrobiómu  
a udržiavajú vyvážené pH. Dermatologicky  
a gynekologicky testovaný. S biologicky 
rozložiteľným zložením. 300 ml 

34504   6,50 €

3,79 € 

  34499 Upokojujúci intímny čistiaci gél Feminelle 

300 ml 6,50 €   34500 Osviežujúci intímny gél 

Feminelle 300 ml 6,50 €   34501 Jemný intímny gél 

Feminelle 300 ml 6,50 €

Trojitá čepeľ  
s pohyblivou 
hlavicou 

• S výťažkami z brusníc pre 
lepšiu ochranu pokožky

• Špeciálna starostlivosť  
a ochrana

• Extra hydratácia a výživa 

• S výťažkom z nechtíka, ktorý  
pomáha hydratovať pokožku

• S hydratačným komplexom  
na zvlhčenie pokožky

• Glycerín chráni pred vysúšaním

• D-Pantenol upokojuje a zvláčňuje

 

 

Cesta k hodvábne hladkej 
pokožke

POSLEDNÝ RAZ  
V PONUKE! 



120 121

ST
A

RO
ST

LI
VO

SŤ
 O

 T
EL

O
 A

 V
LA

SY
 

  Sprchovací gél 
Discover California 
Beach
400 ml 

34496   6,90 €

3,79 € 

  Sprchovací gél 
Discover California 
Beach
250 ml 

35967   4,90 €

2,99 € 

  Sprchovací gél 
Discover Hollywood 
Dreams
250 ml 

34463   4,90 €

2,99 € 

  Pílingová rukavica 
Elemental
Rozmery: 18,5 x 16 cm. 
Materiál: polyester. 

41593   2,90 €

2,29 € 

400 ml 
250 ml

Nechajte sa uniesť podmanivými vôňami Vyberte si mydlo na dnešný deň

Na píling počas 
sprchovania

S vôňou slnečných 
pláží Kalifornie

Objavte šarm 
Hollywoodu

Ľahká, ovocno-
kvetinová vôňa  

Na zábavnú hygienu 
pre najmenších

So sviežou 
kvetinovou vôňou

Inšpirované vôňou 
horúcej čokolády

Trblietavé čiastočky 
rozžiaria vašu 
pokožku

  Mydlo 
Warmest 
Wishes
75 g 

36154   2,50 €

  Mydlo Discover 
Hollywood 
Dreams
90 g 

34464   1,60 €

  Mydlo Helping 
Hand
75 g 

39532   1,90 €

  Mydlo 
Crystologie 
Blissful Aura
75 g 

40712   2,50 €

  Mydlo Discover 
California Beach
90 g 

35968   1,60 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,29 €
KAŽDÉ MYDLO ZA

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 
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  Sprchovací gél  
s vitamínom E  
a bambuckým  
maslom Essentials
250 ml 

37792   4,90 €

2,99 € 

  Mydlo s vitamínom E  
a bambuckým maslom 
Essentials
75 g 

38266   1,60 €

1,29 € 

Zloženie s trojitým 
účinkom: chráni, 

prečisťuje a ošetruje. 

Vitamín E je antioxidant  
a vitamín rozpustný v tukoch, 

ktorý prispieva k ochrane 
buniek pred oxidačným 

stresom. 

  Sprchovací gél 
Essentials  
s vitamínom E  
a zeleným čajom
250 ml 

37791   4,90 € 

  Mydlo Essentials  
s vitamínom E  
a zeleným čajom
75 g 

37797   1,60 € 

  Kefa na telo
Materiál: PS, nylon, 
polyester, PET. 31 cm 
(v) x 7.5 cm (d) x  
4.5 cm (š). 

18819   5,60 €

4,49 € 

Čistí a masíruje 
pokožku

DER
M

AT
O

LO
GICKY TESTO

VA
NÉ 

Pre pokožku, ktorá potrebuje extra starostlivosť

  Tekuté mydlo  
na ruky s vitamínom 
E a bambuckým 
maslom Essentials 
Gentle Care
300 ml 

37811   4,90 € 

Broskyňa je známa svojimi 
hydratačnými a zjemňujúcimi 
vlastnosťami. Prírodný výťažok  
z broskyne obsahuje vitamín C, 
antioxidant, ktorý zjemňuje a chráni 
pokožku pred poškodením voľnými 
radikálmi.

•  Zjemňujúce a hydratačné zloženie

•  Praktická veľkosť na cesty

•  S prírodným výťažkom z broskyne

Dajte zbohom 
suchým rukám  
s broskyňovým 
krémom
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  Zjemňujúci krém na ruky  
s výťažkom z broskyne
75 ml 

41940   3,90 €

1,99 €

C
H
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HLAVNÁ INGREDIENCIA 

75 ml
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  Sada troch krémov na ruky Joyful Delights
Slávnostné trio jemných krémov dodá vašim rukám 
hydratáciu a výživu a nádherne ich prevonia. Dostanete  
ich v krásnej darčekovej krabičke. 3 x 30 ml. 

40792   4,90 €

3,69 € 

Prírodná očarujúca 
jazmínová vôňa 
prináša lahodné 
kvetinové potešenie 
priamo na vaše ruky.

Lahodná vôňa 
orgovánu s jemným 
sladkým podtónom 
vydrží po celý deň.

Táto ženská vôňa 
odkrýva autentickú 
sviežu vôňu pivoniek  
s tónmi voňavých 
lupienkov.

  Mlieko na ruky a telo Essense 
& Co. s citrónom a verbenou
300 ml 

31851   10,90 €

7,49 € 

   Sprchovací gél Essense 
& Co. s citrónom a verbenou
300 ml 

31852   9,30 €

6,99 € 

  Tekuté mydlo na ruky Essense  
& Co. s citrónom a verbenou
300 ml 

31850   9,30 €

6,99 € 

LIMITOVANÁ  
EDÍCIA 

Povzbudzujúci citrón a verbena: osviežte sa vôňou leta 

MLIEKO s vyživujúcimi 
olejmi na zjemnenie 
pokožky rúk a tela 

TEKUTÉ MYDLO čistí, 
a zároveň aj hydratuje 
pokožku 

Luxusný SPRCHOVACÍ  
GÉL vytvára krémovú, 
voňavú penu 

  35833 Tekuté mydlo na ruky 
a telo so zelenou mandarínkou 
a pomarančom Essense & Co 
300 ml 9,30 €   35834 Mlieko 
na ruky a telo so zelenou 
mandarínkou a pomarančom 
Essense & Co 300 ml 10,90 €
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Krémy na ruky s vôňou kvetín 
Trojica kvetinových krémov na ruky v sviatočnej limitovanej edícii obsahuje rastlinné výťažky, vďaka ktorým budú vaše ruky 

krásne hebké, hladké a voňavé. Potešte seba či blízku osobu jemnými krémami s vôňou pivonky, orgovánu a jazmínu!
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  Vyživujúci krém na ruky 
a telo Milk & Honey Gold
250 ml 

31602   8,00 € 

  Zjemňujúce tekuté 
mydlo Milk & Honey Gold
300 ml 

31603   7,00 €

4,99 € 

  Hydratačný krém na 
ruky Milk & Honey Gold
75 ml 

31606   4,20 € 

  Zjemňujúce krémové 
mydlo Milk & Honey 
Gold
75 g 

31604   2,50 € 

  Sprchovací krém  
Milk & Honey Gold
250 ml 

35960   6,90 € 

  Rozžiarujúci kondicionér 
Milk & Honey Gold
250 ml 

35958   7,30 €

3,99 € 

  Rozžiarujúci šampón  
Milk & Honey Gold
250 ml 

35957   7,30 €

4,29 € 

  Rozžiarujúca maska  
na vlasy Milk & Honey Gold
250 ml 

35959   8,80 €

5,29 € 

Prírodná výživa pre vaše vlasy 

• S luxusnou vyživujúcou  
zmesou na hĺbkové  
zvláčnenie a hydratáciu. 

• Vlasy zostanú hebké  
a poddajné. 

• S luxusnou hydratačnou 
zmesou na každodenné 
zvláčnenie. 

• Zanecháva vlasy žiarivo hebké, 
pružné a hodvábne jemné. 

• Šetrne čistí a vyživuje vlasy  
a vracia im prirodzený lesk. 

• Hydratačnú masku  
na vlasy používajte  
1-2 krát do týždňa. 

Umyte si vlasy 
šampónom, zľahka 
utrite vlasy uterákom 
a naneste na ne 
štedrú dávku masky 
na vlasy. Sústreďte 
sa predovšetkým  
na stred vlasov  
až po končeky. 

1.

Masku jemne 
vmasírujte a uistite sa, 
že rovnomerne 
pokrýva vlasy. 
Nechajte pôsobiť  
5 minút a potom 
dôkladne opláchnite. 

POUŽITIE 

   

 

• Vyčistí a zjemní 
pokožku rúk.

• Intenzívne vyživujúce 
receptúry

  Vyhladzujúci cukrový 
píling Milk & Honey Gold
200 ml 

31601   8,50 € 

  Telový olej  
Swedish Spa
100 ml 

34024   10,20 €

6,29 € 

  Penový sprchovací  
gél Swedish Spa 
200 ml 

34023   11,10 €

6,49 € 

 
 34021 Pílingové masážne 

mydlo Swedish Spa 100 g 3,00 € 

  34730 Maska na ruky  

Swedish Spa 75 ml 5,90 € 

  34025 Vyživujúce telové maslo 

Swedish Spa 200 ml 10,20 €  

 34022 Telový píling s kryštálmi 

soli Swedish Spa 200 ml 12,10 €

Zregenerujte si zmysly 
švédskym spôsobom

Sprchovací gél vytvára bohatú penu, 
ktorá prečisťuje a zjemňuje pokožku.

Rýchlo sa vstrebávajúci telový olej 
hydratuje pokožku a napomáha 
relaxácii tela i mysle.

 

 

 

 

   

 



BIODEGRADABLE
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SILICON FREE
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LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

  Sprchovacia špongia
Materiál: nylon, PE. Rozmery: 
18.5 x 9.5 cm. 

8590   2,40 € 

5,99 €
  Sprchovací gél  
s kokosovou vodou  
a melónom  
Love Nature
500 ml 

35947   10,30 €

  Pílingový 
sprchovací gél  
s mätou a malinami 
Love Nature
500 ml 

33330   10,30 €

  Sprchovací gél  
s olivovým olejom  
a aloe vera Love 
Nature
500 ml 

33334   10,30 €

  Tuhý šampón  
s avokádovým olejom  
a harmančekom  
na normálne vlasy  
Love Nature 
75 g 

39530   7,90 €   
6,49 € 

  Šampón  
a kondicionér  
s avokádovým 
olejom  
a harmančekom 
Love Nature
250 ml 

32624   5,30 €   
3,49 € 

  Kondicionér na farbené 
vlasy s granátovým jablkom  
a ovsom Love Nature
250 ml 

34833   5,30 €   3,49 € 

  Šampón na farbené vlasy  
s granátovým jablkom  
a ovsom Love Nature
250 ml 

34832   5,30 €   3,49 € 

  Šampón  
na suché vlasy  
s pšenicou  
a kokosovým 
olejom  
Love Nature
500 ml 

33339   8,90 €   
4,99 € 

Nabite sa 
energiou  
z prírodnej 
sprchy!

Výťažky z granátového jablka 
a organického ovsa pomáhajú 
hydratovať a chrániť farbené 
vlasy

Pšeničné 
bielkoviny  
a kokosový olej 
sú ideálne  
na suché  
a poškodené 
vlasy

Avokádový  
a harmančekový 
olej zjemňuje  
a intenzívne 
hydratuje vlasy

A SPRCHOVACIU 
ŠPONGIU DOSTANETE 

ZADARMO

KÚPTE SI SPRCHOVACÍ 
GÉL 500 ML ZA

Revitalizácia

KOKOSOVÁ 
VODA  

A MELÓN 

MÄTA A MALINY 
Povzbudenie

OLIVOVÝ OLEJ  
A ALOE VERA

Jemná 
starostlivosť

POUŽITIE 

1.   Dôkladne si 
namočte vlasy.

2.  Vlasy pošúchajte 
tuhým šampónom 
a napeňte.

3. Opláchnite.

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

ZLOŽENIE

BEZ  
SILIKÓNOV

*len fľaše

POST-SPOTREBITEĽSKÝ 
RECYKLOVANÝ PLAST*
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500 ml
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  Malá okrúhla kefa  
na vlasy Styler
Rozmery: 22 x 4,5 cm. 
Materiál: ABS, nylon. 

30595   5,90 €

3,29 € 

  Pomôcka na čistenie 
kefy na vlasy Styler
Rozmery: 12,3 x 1,8 cm. Materiál:  
ABS, PET, ušľachtilá oceľ. 

30923   5,90 €

3,29 € 

  Okrúhla kefa na vlasy Styler
Rozmery: 23 x 4,8 cm. Materiál: ABS, 
hliník, keramický povrch, nylon. 

30608   6,90 €

3,79 € 

  Prevzdušňujúca kefa  
na vlasy Styler
Rozmery: 22 x 5 cm. Materiál:  
ABS, nylon, epoxidová živica. 

30580   5,90 €

3,29 € 

  Suchý šampón na zväčšenie 
objemu vlasov HairX  
Advanced Care
150 ml 

42890   8,90 €

1.    Nádobu pretrepte a nasprejujte na vlasy  
zo vzdialenosti 20 cm. Sústreďte sa na 
korienky vlasov. 

2.  Končekmi prstov vmasírujte do vlasov. 

3.  Počkajte niekoľko minút a vyčešte. 

POUŽITIE:

• Predlžuje intervaly medzi jednotlivými 
umývaniami**

• Dodáva viditeľný objem bez pocitu  
ťažkých vlasov**

• Po vyčesaní nezanecháva viditeľné zvyšky
• Ľahké zloženie dodáva vlasom pružnosť
• Dermatologicky testované

Malá okrúhla kefa na 
prevzdušnenie aj  
krátkych vlasov.

Kefa je ideálna na rýchle 
vyrovnanie vlasov či 
vytvorenie sexi kučier.

So širokými radmi štetín  
na ľahké rozčesanie  
a prevzdušnenie vlasov. 

Praktická pomôcka na 
čistenie všetkých typov  
kief na vlasy.

PRIPRAVTE VLASY  
NA KAŽDÚ SITUÁCIU!
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4,49 €

**Spotrebiteľský test
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  Sprej na ochranu 
vlasov pred teplom HairX 
Advanced Care Style 
Smart
150 ml 

34914   6,10 €

4,79 € 

  Lak na vlasy HairX 
Advanced Care Style 
Smart
200 ml 

34919   6,10 €

4,79 € 

Pramienky vlasov omotajte okolo výplne tak, aby ju 
úplne zakryli. Postupujte smerom od okrajov k stredu. 
Konce vlasov zastrčte a upevnite za výplňou.

  Tužidlo sa vlasy 
HairX Advanced Care 
Style Smart
200 ml 

34938   6,10 € 

  Sprej na vlasy s lesklým 
efektom HairX Advanced 
Care Style Smart
100 ml 

34939   6,10 € 

Vlasy zviažte elastickou gumičkou do chvosta  
vo výške, kde chcete vytvoriť drdol. Chvost 
prevlečte cez výplň.

Chvost omotajte okolo výplne a konce prameňov 
zastrčte za výplň tak, aby ju vlasy rovnomerne 
zakryli.

  Výplň do drdolu Styler
Materiál: nylon. Rozmery:  
9 x 3 cm. 

43197

3,49 € 

  Výplň do drdolu Styler
Materiál: nylon, polyester. 
Rozmery: 16,5 x 4 cm. 

43196

3,99 € 

ELEGANTNÝ ÚČES Z A PÁR MINÚT
Zavŕšte dokonalý 
účes sprejom 
na vlasy s lesklým 
efektom.

Pred stylingom použite 
tužidlo, aby ste 
vlasom dodali objem  
a zvýraznili ich.

•  Vytvára neviditeľný štít na ochranu  
proti poškodeniu vlasov od tepla  
až do 220°C*

•  Ľahké nelepivé zloženie dodáva vlasom 
neuveriteľnú hebkosť a zdravý lesk.*

•  Obohatené o provitamín 
B5, ktorý pomáha 
udržiavať vlasy  
lesklé a zdravé.*

•  Nelepivé zloženie sa 
ľahko vyčesáva  
a zanecháva vlasy  
hebké a poddajné* 

•  Ultra silné, 24-hodinové 
držanie pre maximálny 
štýl a fixáciu aj pri vysokej 
vlhkosti vzduchu*†

Po dokončení úpravy vlasov 
uhlaďte posledné neposlušné, 
poletujúce vlasy dlaňou. 
Zafixujte ich lakom na silnú 
fixáciu, ktorý nastriekajte  
na vlasy zo vzdialenosti  
20-30 cm.

Na vlhké vlasy aplikujte sprej na ochranu pred teplom. Zamerajte 
sa hlavne na končeky vlasov, aby ste zabránili ich rozštiepeniu. 
Vlasy prečešte. Na stredne dlhé vlasy aplikujte 6 – 8 streknutí. 

POUŽITIE:

POUŽITIE:

Zvyšné pramienky vlasov omotajte okolo drdolu  
a konce zastrčte za výplň. Podľa potreby ju 
upevnite vlásenkami alebo sponkami.*

Výplň priložte na vlasy pri krku elastickým pásom 
smerom k hlave. Podľa potreby ju upevnite  
vlásenkami alebo sponkami.*

Konce vlasov zastrčte na výplň a za elastický 
pás a upevnite ich sponkami alebo 
vlásenkami.*

*Nie sú súčasťou balenia.

*Spotrebiteľských testov sa zúčastnilo 87 žien

*Spotrebiteľských testov sa 
zúčastnilo 80 žien 
† Klinicky testované 
Pri relatívnej vlhosti 90 % a teplote 
21°C sa dosiahla výdrž kučier nad 
90 % aj po 24 hodinách.†

UŽITOČNÝ TIP: UŽITOČNÝ TIP: 
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NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 
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3,79 €

Máte kučeravé, vyblednuté či mdlé vlasy? Možno svoje vlasy často  
vystavujete slnku, alebo ste sa rozhodli vyskúšať novú farbu... to je v poriadku!  

Leto si treba vychutnať a my vám pomôžeme ku krásnym vlasom!

SPRCHOVACÍ RITUÁL PRE  
KAŽDÚ POTREBU VLASOV

KAŽDÝ KONDICIONÉR 
LEN ZA

KAŽDÝ ŠAMPÓN  
LEN ZA

Chráni a predlžuje lesk 
farbených vlasov. Nedovoľte, 
aby vám UV žiarenie pokazilo 
radosť z krásnych vlasov!

Špeciálne zloženie dodáva 
jemným vlasom dlhotrvajúci 
objem. 

  32885 Kondicionér na ochranu farby vlasov 
HairX Advanced Care 200 ml 7,30 €   42840 
Kondicionér na obnovu poškodených vlasov HairX 
Advanced Care 200 ml 7,30 €   42892 Kondicionér 
na zväčšenie objemu vlasov HairX Advanced Care 
200 ml 7,30 €

     

PO LETE
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 VLASY

3,79 €S technológiou TriActivate na 
redukciu vypadávania vlasov, 
stimuláciu ich rastu a zlepšenia 
hustoty.

  32883 Šampón na ochranu farby 
vlasov HairX Advanced Care 250 ml 
7,30 €   35926 Šampón proti 
vypadávaniu vlasov HairX 
Advanced Care 250 ml 7,30 €  

  42895 Šampón na zväčšenie 
objemu vlasov HairX Advanced 
Care 250 ml 7,30 €

     

Komplex fytonutrientov 
Zmes bielkovín a tukov podobná tej, 
ktorá sa prirodzene nachádza vo 
vlasoch, bola získaná zo sóje a oleja 
semien požltu farbiarskeho. Vďaka 
podobným vlastnostiam chráni, 
vyživuje a obnovuje vlasy.
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  Vyživujúca maska na všetky  
typy vlasov s výťažkami z avokáda 
Love Nature Smoothie
30 ml 

41958   2,00 €

  Obnovujúca maska na farbené 
vlasy s výťažkami z manga  
Love Nature Smoothie
30 ml 

41959   2,00 €

POUŽITIE 

POUŽITIE 

HLAVNÁ INGREDIENCIA

MANGO 
Výťažky z manga sú bohaté na flavonoidy,  

vitamín A a mastné kyseliny, ktoré pomáhajú 
udržiavať vitalitu farbených vlasov.

Na farbené vlasy 

HLAVNÁ INGREDIENCIA

PRÍRODNÝ AVOKÁDOVÝ OLEJ 
Prírodný avokádový olej obsahuje množstvo 
zvláčňujúcich látok a antioxidačný vitamín E,  

ktoré pokožke a vlasom dodávajú extra  
hydratáciu a hebkosť. 

  Turban na vlasy
Ľahký turban na vlasy pre rýchle a rovnomerné 
sušenie vlasov bez ich poškodenia alebo použitia féna, 
šúchania či žmýkania. Vďaka elastickému pásu ho 
ľahko upevníte a gombičkou zapnete na krku. 
Materiál: 100 % polyester. Rozmery: 58 x 24,5 cm. 

40998

5,49 € Kúpte si 1 masku na vlasy 
za  

1,29 €  
alebo si kúpte 2 za 

0,99 €  
každú

Všetci radi trávime nejaký čas na slnku. Čo by to bolo za leto 
bez slnka? Teraz je však čas dopriať vlasom zaslúženú výživu! 
Vyberte si obľúbenú masku na vlasy, nasaďte si turban  
a nechajte superingrediencie pôsobiť!

Turban si nasaďte na hlavu 
tak, aby gombička smerovala 
von a nachádzala sa vzadu  
na krku. 

RITUÁLY NA OBNOVU VL ASOV  
PO HORÚCOM LETE

Turban si obtočte okolo hlavy. 
Môžete sa mierne predkloniť 
pre ľahšiu manipuláciu.

Prekrútenú časť turbana 
potiahnite smerom nahor  
a upevnite ho elastickým 
pásom a gombičkou. 

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 
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Vmasírujte do vlhkých vlasov  
od korienkov až po končeky. 
Nechajte pôsobiť 10 minút  
a opláchnite. Pre intenzívnejší 
účinok si môžete nasadiť 
turban, alebo vlasy prikryť 
sprchovacou čiapkou  
a nechať pôsobiť počas noci. 
 

Na všetky typy vlasov. 
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  Obnovujúci šampón 
Beautanicals
250 ml 

35891   9,30 €

5,29 € 

  Hrebeň so širokými 
zúbkami Stylers
Hrebeň so širokými zúbkami  
na rozčesávanie mokrých vlasov  
a nanášanie masky na vlasy. Rozmery: 
15 x 6 cm. Materiál: PP. 

30610   3,00 €

1,79 € 

  Obnovujúci 
kondicionér na vlasy 
Beautanicals
150 ml 

35890   10,50 €

5,99 € 

Receptúry  
bez parabénov  
a silikónu

94 %  
súhlasí – vlasy sú na pocit 
vyživenejšie** 

97 %  
súhlasí – zlepšuje vzhľad 
poškodených vlasov** 

Hebké, krémové zloženie 
obnovuje vlasy a uľahčuje  
ich rozčesávanie. 

97 %  
súhlasí – okamžite revitalizuje 
vlasy a dodáva im zdravší 
vzhľad** 

90 % 
súhlasí – obnovuje 
prirodzenú krásu vlasov**

*Krém na ruky, mydlo a kondicionér 

Krémová textúra vyživuje  
a obnovuje vlasy 

**Všetky zmývateľné produkty. 

95 % INGREDIENCIE 
PRÍRODNÉHO 

PÔVODU *

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

RECEPTÚRY** 

RECYKLOVANÝ 
MATERIÁL*** 

Čím prírodnejšie, tým lepšie! Ak súhlasíte, 
máme niečo presne pre vás! Beautanicals sú 
inšpirované čistými škandinávskymi vodami – 
obsahujú zmes ôsmich základných minerálnych 
látok a švédsky prírodný výťažok zo zemolezu, 
ktorý prináša množstvo benefitov pre zdravie  
i krásu. Dômyselné receptúry, ktorým môžete 
dôverovať!

ROZ M A ZNA JTE 
VL ASY 
PRÍ RODNÝMI 
INGREDIENCIA MI

S CERTIFIKÁTOM 
VEGAN SOCIETY™    

***Kde to bolo technicky realizovateľné. 

SADA 2 PRODUKTOV 
ŠAMPÓN + KONDICIONÉR  

LEN ZA  

9,99 €

PO LETE

STARO
ST

LI
VO

SŤ
 O

 VLASY

**Spotrebiteľské testy so 72 ženami pri použití 
šampóna a kondicionéra na ohodnotenie 
účinnosti produktu.

 

 

 

KÓD SADY: 139862
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ZL ATISTÉ 
OLEJE 
ROZ ŽIARIA 
VAŠE VL ASY
Strácajú vaše vlasy vitalitu a lesk? 
Leto sa na našich vlasoch môže 
nepekne podpísať. Eleo predstavuje 
prémiový rad produktov 
obsahujúcich 6 vzácnych účinných 
olejov, ktoré vašim vlasom dodajú 
zlatisté rozžiarenie. Luxusný zážitok, 
na ktorý vaše vlasy nikdy nezabudnú.

NOVINKA

PO LETE

STARO
ST

LI
VO

SŤ
 O

 VLASY

POUŽITIE POUŽITIE 

1.   Pár kvapiek oleja rozotrite  
v dlaniach.

2.  Rovnomerne rozotrite na 
vlhké alebo suché vlasy. 
Neoplachujte.

Zmes šiestich vzácnych a veľmi 
účinných olejov poskytuje vlasom  

a pokožke hlavy množstvo benefitov. 
Zanecháva vlasy silnejšie, zdravšie  

a dokonale žiarivé.

Okrem zlatého elixíru Eleo je každý 
vlasový olej obohatený o siedmy 

zázračný olej, ktorý vlasom 
poskytuje hĺbkovú výživu,  

ochranu a obnovu.

Vlasy sú na pocit 
chránené pred 
kučeravením* 
– 93 % súhlasí

Vlasy sú na pocit 
chránené pred vysokou 
teplotou stylingových 
pomôcok až do 230°C*
 – 96 % súhlasí

SUCHÝM, POŠKODENÝM  
A FARBENÝM VLASOM 
POSKYTUJE BOHATÚ 
OCHRANU * 
– 99 % súhlasí

Siedmy  
zázračný 

olej

  Obnovujúci nočný  
olej na vlasy Eleo
50 ml 

38602   13,90 €

9,49 € 

VYŽIVUJE A OBNOVUJE 
VLASY POČAS NOCI

Vlasy sú po nočnom spánku 
na pocit obnovené * 
– 97 % súhlasí

Nezanecháva stopy  
na vankúši* 
– 94 % súhlasí

Po zobudení sú vlasy 
hladké, lesklé a zdravé * 
– 97 % súhlasí

*Spotrebiteľský test

  Ochranný olej  
na vlasy Eleo
50 ml 

38601   13,90 €

9,49 € 

1.   Pár kvapiek oleja rozotrite  
v dlaniach.

2.  Rovnomerne rozotrite  
na vlhké alebo suché vlasy. 
Neoplachujte.
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  Olejové sérum na chodidlá Feet Up 
Advanced
30 ml 

35835   7,40 € 

Pohotová pomoc pre chodidlá a nechty!

Pre čo najlepšie výsledky aplikujte 
štedrú dávku dvakrát denne. 

POUŽITIE: • INTENZÍVNE HYDRATUJE; POKOŽKA JE NA POCIT  
JEMNEJŠIA UŽ OD PRVÉHO POUŽITIA* 

• ZNIŽUJE VIDITEĽNOSŤ MOZOĽOV A STVRDNUTEJ  
POKOŽKY NA NOHÁCH UŽ ZA 1 TÝŽDEŇ*† 

HLAVNÉ INGREDIENCIE

* Spotrebiteľského testu sa zúčastnilo 67 ľudí. † Testované na stvrdnutej pokožke. 

2,79 €ZINOK  
má utišujúce  
vlastnosti 

ŽELEZO  
pomáha regenerovať  
a prečisťovať pokožku 

HORČÍK  
prispieva k ochrane  
a zjemneniu pokožky 

MEĎ  
vyhladzuje a obnovuje 
pružnosť pokožky MEĎ

ZINOK

HORČÍK

ŽELEZO

Kyselina salicylová uvoľňuje väzby, 
ktoré držia mŕtve bunky pokope, bez 
námahy vyhladzuje tvrdú a drsnú 
pokožku a zbavuje ju mozoľov. 

Vitamín E pomáha zvláčňovať  
a revitalizovať pokožku a nechty, 
zadržiava vlhkosť v pokožke, 
aby zostala pružná a hladká.  
Prispieva k zdraviu ochrannej bariéry.

Olej z čajovníka má antibakteriálne  
a antiseptické vlastnosti. Osviežuje  
a čistí pokožku chodidiel a nechty.

AK SI KÚPITE AKÝKOĽVEK PRODUKT ZO STRÁN 108 – 141

OLEJOVÉ SÉRUM 
FEET UP 

ADVANCED 
LEN ZA



144 145

  Parfumová voda  
So Fever Together Her
Zmyselná parfumová voda obsahuje zmes 
orientálnych, kvetinových a ovocných tónov 
vyžarujúcich nekonečnú príťažlivosť. 50 ml 

42835   28,90 €

9,99 € santalové drevo , sorbet z červených 
ríbezlí , akord sladkej papriky 

ORIENTÁLNA KVETINOVÁ 
VÔŇA 

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

Rozohrajte symfóniu vášne
 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 
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  Diamantový krém  
proti starnutiu
50 ml 

13659   26,40 € 

Prepychový zvlhčujúci 
telový krém s vôňou 
Giordani Gold Essenza.

kalábrijský bergamot , 
pomarančovníkové kvietky , 

toskánske drevo 

Parfumovaný telový sprej s luxusným  
dotykom vône Giordani Gold.

11,99 €*

  Parfumovaný telový krém  
Giordani Gold Essenza
250 ml 

31781   8,30 € 
  Parfumovaný telový sprej  
Giordani Gold Essenza
75 ml 

42806   6,70 € 

Sada 2 produktov len za 

5,99 €*

  Parfumová voda  
Giordani Gold Original
50 ml 

32150   32,90 € 

1. TÝŽDEŇ 
(17.08. – 23.08.)

2. TÝŽDEŇ 
(24.08. – 30.08.)

3. TÝŽDEŇ 
(31.08. – 06.09.)

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

KVETINOVÁ DREVITÁ VÔŇA 
S BIELYMI KVETMI 

mandarínka, pomarančovníkové 
kvety , pačuli 

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

Nadčasová 
parfumová  

voda vo svojom 
doposiaľ 

najexkluzívnejšom, 
majstrovsky 

spracovanom flakóne 
je stelesnením 

fascinujúceho života 
plného krásy a vášne.

* Môžete si kúpiť neobmedzené množstvo 
produktov, avšak len do vypredania zásob. 

NA VŠETKY TYPY PLETI 40+ 

S luxusným radom pleťovej 
kozmetiky Diamond Cellular 
znovu objavíte mladistvú  
krásu vašej pleti a dokonale  
ju rozžiarite.

Redukuje jemné linky  
a vrásky –  

67 % 
účinnosť*1

*1 Spotrebiteľský test s 90 ženami  
počas 4 týždňov.

   
 

 

13,99 €*

KÓD SADY: 140187



  Spevňujúci nočný krém 
Royal Velvet
50 ml 

22814   16,90 €

6,99 € 

  Luxusná spevňujúca 
maska Royal Velvet
5 ml 

31087   2,40 €

0,99 € 

N
aša adresa: 

O
riflam

e Slovakia, s.r.o. 
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estská 3, 814 99 Bratislava 
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NAJLEPŠIA 
CENA  
ROKA 2021

Exkluzívny komplex Black Iris Infusion™ obsahuje izoflavóny  
z kvetu kosatca a minerály z prášku meteoritov na podporu  
tvorby kolagénu a elastínu. Výsledkom je zlepšená pevnosť  

pleti a redukované jemné linky a vrásky.

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

NA VŠETKY TYPY PLETI 40+ 

ZLEPŠUJE PRUŽNOSŤ 
PLETI POČAS SPÁNKU

HLADŠIA A PLNŠIA 
PLEŤ UŽ V PRIEBEHU 
PIATICH MINÚT*

*Na základe zloženia

Katalóg 12 2021 (17.08. – 06.09.2021)

Kód: 136747.1
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