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Vychutnajte si leto vo švédskom štýle



SKIN RESPONSE
TECHNOLOGY

LONG WEAR

12 h

2 3

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 €

7,49 € 

  Hubka na nanášanie  
krycieho krému Dual
Rozmery: 5,5 x 4,2 x 4,2 cm.  

41648

3,49 € 

•  Znovu použiteľná a trvácna, 
ľahko sa čistí

•  Silikónová vrchná časť 
umožňuje aplikovať správne 
množstvo krycieho krému

Náš inteligentný krycí krém s technológiou Skin Response, ktorý sa prispôsobuje potrebám 

pleti, teraz prichádza s dlhotrvajúcim zložením a hebkým zmatňujúcim efektom.

• Hebký matný konečný vzhľad

•  12-hodinové dlhotrvajúce 
zloženie*

• Odolný krycí krém: odolný 
voči otláčaniu sa, vyblednutiu 
a voči vode*

• S technológiou Skin Response, 
ktorá prispôsobí vašu pleť 
podmienkam okolitého 
prostredia

Hebká a matná pleť

*Spotrebiteľský test

CELÚ STRANU 
ZOSKENUJTE APLIKÁCIOU 

ORIFLAME A OBJAVTE 
TRENDY TECHNOLÓGIE 

VO SVETE KRÁSY

Na hubku naberte krycí 
krém, vklepkajte do pleti  
a rozmažte.
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DLHODOBÁ  
TRVÁCNOSŤ

TECHNOLÓGIA 
SKIN RESPONSE

12 h

POUŽITIE 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

Vrchnou časťou hubky 
aplikujte krycí krém na 
ťažšie dosiahnuteľné 
miesta, ako je okolie obočia 
či pleť pod očami.

NOVINKA 

NEOTLÁČA SA

VODOODOLNÝNEBLEDNÚCE 
ZLOŽENIE
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Už máte po krk problémov s vyrážkami? Nové produkty Pure Skin s nimi budú bojovať namiesto vás! 

Vylepšili sme ich zloženia dvomi účinnými kyselinami: kyselinou salicylovou (BHA) a glukonolaktónom (PHA), ktoré spoločne bojujú proti 
vyrážkam v každej fáze ich cyklu. To však nie je všetko! Pridali sme aj upokojujúci komplex pre jemnú starostlivosť o pleť.

 
Vyskúšajte našu dennú rutinu, ktorá navráti pleti rovnováhu a podporí jej zdravie z dlhodobého hľadiska.  

Potrebujete extra starostlivosť? Máme pre vás aj množstvo doplnkových produktov! 
Pretože starostlivosť o pleť nemá byť frustrujúca – ale má prinášať radosť!

  Zlupujúca maska  
na prečistenie pórov  
Pure Skin
50 ml 

42881   6,40 €

UVOĽŇUJE, ČISTÍ  
A MINIMALIZUJE PÓRY – 

SÚHLASÍ* 

Ky
se

lin
a salicylová (BHA) prečisťuje pleť a uvoľňuje póry.

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. 

Platí pre akýkoľvek produkt na stranách 4-7 s výnimkou doplnkov

CELÚ STRANU 
ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU 

ORIFLAME A ZISTITE 
VIAC O PURE SKIN 

Používajte 1-3 razy týždenne. 
Aplikujte na čistú a suchú pleť  
a nechajte pôsobiť 20-30 minút. 
Jemne zlúpnite, pričom začnite  
pri vonkajších okrajoch a ťahajte 
smerom nadol. 

DOPLNKOVÁ 
STAROSTLIVOSŤ

Na mastnú pleť náchylnú  
na tvorbu vyrážok

KÚPTE SI 1 ZA 4,29 €, KÚPTE SI 2 ZA 3,49 € KAŽDÝ

 

 

*Spotrebiteľsky testované  
67 ženami / mužmi

Dre

vné uhlie má schopnosť absorbovať m
astnotu a nečistoty z pleti. 
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 vyhladzuje pleť a redukuje vzhľad vyrážok.

NOVINKA 

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

26825   5,20 €

2,79 € 



1

2

3

6 7

Malé množstvo gélu naneste do dlane. 
Navlhčite si ruky a pošúchajte nimi, aby  
sa vytvorila pena. Jemne vmasírujte  
do pleti, pričom sa vyhnite okoliu očí. 
Opláchnite vodou. 
 

Tonizačnú vodu naneste na bavlnený 
tampón a pretrite ním tvár, pričom sa  
vyhnite okoliu očí.

Malé množstvo pleťového mlieka  
s ľahkou nemastnou textúrou  
vmasírujte do pleti.

Platí pre akýkoľvek produkt na stranách 4-7 s výnimkou doplnkov

NOVINKA 

  Čelenka Pure Skin
Rozmery: 60 x 7 cm  
60 % recyklovaný polyester 
Univerzálna, prispôsobiteľná veľkosť. 

42447

6,50 € 

•  Ihneď zmatňuje  
a redukuje lesk –  
88 % súhlasí*

•  Redukuje lesk, 
prečisťuje  
a hydratuje pleť 

  Zmatňujúce pleťové 
mlieko Pure Skin
50 ml 

41673   6,40 €

  Prečisťujúca 
tonizačná voda  
Pure Skin
150 ml 

41672   6,40 €

Aby boli produkty jemnejšie, 
pridali sme do ich receptúr 
upokojujúci komplex z bazalky, 
zeleného čaju a pantenolu,  
ktorý pomáha upokojovať pleť 
náchylnú na tvorbu vyrážok. 

•  Hĺbkovo čistí pokožku a zbavuje  
ju nečistôt – 93 % súhlasí *

• Účinne čistí pleť  
bez vysúšania.

 •  Redukuje začervenané 
stopy po vyrážkach – 
84 % súhlasí*

•  Uvoľňuje  
a minimalizuje póry Kyselina salicylová (BHA) 

prečisťuje pleť a uvoľňuje póry.

Glukonolaktón (PHA) odstraňuje 
z povrchu pleti odumreté bunky, 
napomáha vyblednutiu stôp  
po akné a redukuje vyrážky.

  Čistiaci pleťový  
gél Pure Skin
150 ml 

41671   6,40 €

Čelenku si nasaďte pred čistením pleti  
a pred aplikáciou ostatnej pleťovej 
kozmetiky, aby vám vlasy nepadali 
do tváre. Vďaka prispôsobiteľnej  
veľkosti sa vám bude pohodlne nosiť. 

KÚPTE SI 1 ZA 4,29 €, KÚPTE SI 2 ZA 3,49 € KAŽDÝ

Na mastnú pleť náchylnú  
na tvorbu vyrážok

 

   

Vaša každodenná 

starostlivosť

ČISTENIE

HYDRATÁCIA

TONIZÁCIA
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  Chladiaca taška 2v1 Floral Bloom
Praktická taška 2v1 s dvomi priehradkami  
a s pestrým kvetinovým vzorom. Vrchná 
priehradka je perfektná na uloženie plážového 
oblečenia, kým spodná chladiaca časť je 
ideálna na prenášanie jedla. Materiál: 
polyester, hliník, nylon. Rozmery:  
38 x 38 x 14,5 cm. 

42117

24,99 € 

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

ZOSKENUJTE  
CELÚ STRANU  

A OBJAVTE  
CELÚ KOLEKCIU

LEN ZA  

13,99 €  
PRI NÁKUPE ZA 20  €  
Z TOHTO KATALÓGU  
(okrem tohto produktu)

UŠETRÍTE 11 €

Letný piknik vo veľkom štýle
Pikniková sezóna je konečne tu! Preneste si všetky potrebné  
veci v štýlovej taške ozdobenej pestrým kvetinovým vzorom. 
Vrchná priehradka s čiernym sieťovaním a uzatváraním na zips  
je ideálna na prenos oblečenia na pláž. Spodná priehradka  
s malým vreckom má chladiace vnútro, vďaka čomu je perfektná 
na prenos jedla.

2 v 1

Extra odolné rúčky so spevnenými 
rukoväťami

Vrchná priehradka s uzatváraním 
na zips na plážové oblečenie

Spodná chladiaca priehradka 
poslúži na uchovanie čerstvého 
jedla

38 cm

38 cm
14,5 cm

CHLADIACA 
TAŠKA 
FLORAL 
BLOOM



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Zvláčňujúci krém na ruky Dream Cream
Krém na ruky v praktickom vreckovom balení 
vyživuje pokožku rúk a zanecháva ju nádherne 
jemnú a hladkú. Obsahuje sladký mandľový olej 
a vitamín E. 30 ml 

21878   1,90 €

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. Jeho 

členmi sa môžu stať len firmy, dodržiavajúce 
prísne podmienky etického priameho predaja. 

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 

MANDĽOVÝ OLEJ:
 Prirodzene hydratuje pokožku  

a má nádhernú jemnú vôňu.

GLYCERÍN: 
Ľahký zvláčňujúci glycerín 
pomáha udržiavať vlahu  

v pokožke. Je vhodný  
na citlivú pokožku.

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Starostlivosť o pleť 
sa nekončí na tvári 

Starajte sa o svoje ruky rovnako 
precízne, ako o pleť tváre či krku, 

aby ste predišli predčasným 
známkam starnutia a zabránili 

vysúšaniu kože. Vždy majte poruke 
hĺbkovo vyživujúci krém na ruky 

s obsahom prírodných ingrediencií. 
Praktický krém na ruky Dream 

Cream v cestovnej veľkosti  
si určite obľúbite!

Najlepší priateľ vašich rúk
Škandinávska krása sa stala svetovým trendom. Pre nás v Oriflame však nie je len 

prechodným výstrelkom. Predstavuje filozofiu, ktorá formovala základy toho,  
čo robíme, holistický prístup ku kráse a wellness.

Sme presvedčení, že skutočná krása vychádza zvnútra a týka sa tak vzhľadu,  
ako osobnosti. Veríme vo vysokokvalitné produkty starostlivosti o seba,  

ktoré sú vyrobené s ohľadom na prírodu.

 Pripravili sme pre vás katalóg plný produktov, ktoré vám prezradia tajomstvá 
škandinávskej krásy, aby ste si mohli vychutnať krásne leto. 

 

Letné tajomstvá škandinávskej krásy TAJOMSTVO 
ŠVÉDSKEJ 

KRÁSY

0,79 €

Cesto
vné balenie 30 ml

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.
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VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

HLAVNÁ INGREDIENCIA

Oslávte život v meste a vychutnajte si dychberúcu krásu rozkvitnutej prírody na tých najneočakávanejších 
miestach s nádherne ženskou kvetinovou vôňou Powdery Mimosa z kolekcie Women’s Collection.

Leto vo flakóne

  Toaletná voda Powdery Mimosa
Svieža kvetinová vôňa s púdrovými tónmi kvetov mimózy 
oslavuje očarujúcu krásu zakvitnutej jari. 75 ml 

38514   21,90 €

75 ml

KVETY MIMÓZY 
Nádherné kvety mimózy sú známe 

svojou zlatisto žltou farbou a sladkou, 
hrejivou púdrovou vôňou. 

VYSOKÁ 
 KONCENTRÁCIA VÔNE 

NOVINKA 

15,49 €

KVETINOVÁ ZELENÁ
mandarínka, kvety mimózy,  

biele drevo
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LETO VO 
ŠVÉDSKU

LETNÝ SLNOVRAT  
Kvety vo vlasoch, pikniky a spievanie piesní... ak toto všetko máte radi, letný slnovrat  
vo Švédsku by ste si určite zamilovali! Oslavuje sa každý rok medzi 20. a 25. júnom a je 
najdlhším dňom v roku. Ľudia sa ozdobujú kvetinovými korunkami, tancujú okolo májov, 
jedia nakladané slede so zemiakmi a vychutnávajú si pobyt vonku. 
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  Toaletná voda Glacier Air
Objavujte nekonečné výšky s pôsobivou mužnou 
toaletnou vodou Glacier Air, ktorá vás vzpruží 
svojou sviežou aromatickou vôňou. 100 ml 

38379   21,90 €

Vôňa plná dobrodružstva
AKORD AQUOZONE

Tento akvatický akord prináša  
do vône intenzívnu a dlhotrvajúcu 

morskú sviežosť a čistotou.

HLAVNÁ INGREDIENCIA

Objavujte nekonečné výšky a pocíťte vzrušujúcu chuť dobrodružstva s pôsobivou a mužnou toaletnou 
vodou Glacier Air, ktorá vás uchváti sviežimi aromatickými tónmi. Nadýchnite sa z plných pľúc čerstvého 

horského vzduchu a inšpirujte sa čistou krásou prírody. Pre muža, ktorý chce prekonať svoje limity.

NOVINKA 

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

AROMATICKÁ SVIEŽA VÔŇA

14,99 €

grapefruit, akord Aquozone, guajakové drevo 
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LETO VO 
ŠVÉDSKU

CESTA PO HORSKÝCH ÚBOČIACH 
Švédsko sa môže pochváliť úžasnými turistickými chodníčkami s výhľadmi na more, 
hory či rozľahlé lesy. Ak túžite po ozajstnom dobrodružstve, zoznámte sa s cestou 
King's Trail, jednou z najznámejších turistických trás na svete. Nechajte sa inšpirovať 
vzrušujúcou vôňou Glacier Air a vydajte sa za dobrodružstvom!



LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 
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  Jemný zázračný 
balzam
15 ml 

1276   4,40 €

  Ružový zázračný 
balzam
15 ml 

30861   4,40 €

  Čučoriedkový 
zázračný balzam
15 ml 

33445   4,40 €

  26891 Ríbezľový zázračný balzam 15 ml 
4,40 €   34042 Zázračný balzam s olejom  
z granátového jablka 15 ml 4,40 €   41678 
Mätový zázračný balzam 15 ml 4,40 €

ČUČORIEDKY 
Čučoriedky sú hlavnou ingredienciou na prípravu 
obľúbenej švédskej polievky „blåbärssoppa“,  
ktorá je známa aj v iných škandinávskych krajinách. 
Olej zo semienok čučoriedok má zvláčňujúce, 
zjemňujúce a vyživujúce účinky na pokožku a pery.

Klasická receptúra s ružovým  
olejom obnovuje hydratáciu v pleti  
a zjemňuje a chráni suchú pokožku.  
Je parfumovaný okúzľujúcou  
a príjemnou vôňou ruží.

Originálna receptúra 
zázračného balzamu 

s prírodným včelím 
voskom a zmesou 

zvláčňujúcich látok 
upokojuje, chráni  

a zjemňuje pokožku.

Letní záchrancovia vašej pokožky
Leto môže dať pokožke poriadne zabrať. Vysoké teploty, klimatizované priestory, vysoká vlhkosť a nedostatok 

tekutín môžu vysušiť naše pery i pokožku, najmä na miestach, ako sú lakte, päty či kolená. Je načase navrátiť 
pokožke hydratáciu a ochranu. Zázračný balzam vám to uľahčí!

Jemná a žiarivá pokožka…
1.   Aplikujte na suchú pokožku na tvári, 

lakťoch, rukách, perách, kolenách  
alebo chodidlách. 

2.  Zázračný balzam používajte  
kedykoľvek podľa potreby.  

LETO VO 
ŠVÉDSKU
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KÚPTE SI AKÉKOĽVEK 2 
ZÁZRAČNÉ BALZAMY 

A TRETÍ SI VYBERTE 

ZADARMO!* 
*Do objednávky je potrebné zadať  

kódy všetkých 3 balzamov.

KAŽDÝ ZA

1,99 €
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TAJOMSTVO 
ŠVÉDSKEJ 

KRÁSY

Švédi si po ťažkom týždni radi oddýchnu v kúpeľoch.  
Rad Swedish Spa je hlboko zakorenený v holistickom 
prístupe ku kráse. Vychutnajte si vlastné domáce kúpele 
so Swedish Spa aspoň raz týždenne a doprajte si 
zaslúžený relax. 

Relaxačný deň  
na švédskom pobreží

Zaborte nohy do horúceho jemného piesku, pocíťte šteklivé kryštáliky soli na 
pokožke a vychutnajte si vôňu letného relaxu. S radom Swedish Spa sa budete 
cítiť ako na dovolenke, kedykoľvek zatúžite po domácom relaxačnom zážitku. 

SILA OCEÁNU 
Rad telovej kozmetiky Swedish Spa obsahuje 
výťažky morských rias Corallina Officinalis  
a Alaria Esculenta, ktoré sa často vyskytujú  
v studených vodách blízko pobrežia Švédska.  
Sú bohaté na cukry, minerálne látky a ďalšie  
živiny dôležité pre svoje antioxidačné,  
hydratačné a obnovujúce účinky. 

  Penový sprchovací 
gél Swedish Spa 
200 ml 

34023   11,10 €

5,99 € 

  Telový píling  
s kryštálmi soli 
Swedish Spa
200 ml 

34022   12,10 €

7,99 € 

  Telový olej  
Swedish Spa
100 ml 

34024   10,20 €

5,79 € 

KROK 1: UMÝVANIE 
Sprchovací gél s meniacou sa 
textúrou vytvára bohatú penu,  
ktorá precízne čistí a lahodí 
zmyslom.

KROK 2: PÍLING 
Telový píling s kryštálmi soli  
a mandľovými škrupinkami vyhladzuje 
pokožku, zatiaľ čo bambucké maslo, 
kanolový a mandľový olej ju vyživujú. 
Používajte 1-2-krát do týždňa.

KROK 3: HYDRATÁCIA 
Aplikujte telový olej na suchú alebo 
vlhkú pokožku po sprche alebo kúpeli, 
ktorý vďaka kokteilu vyživujúceho 
kanolového, mandľového oleja  
a vitamínu E hydratuje pokožku.  
Olej môžete použiť aj na masáž.

Chráni a upokojuje  
pokožku vďaka kokteilu  
z hydratačného kanolového  
a mandľového oleja  
a vitamínu E.

Píling s obsahom prírodných 
ingrediencií odstraňuje 
odumreté bunky kože, 
vyhladzuje a zjemňuje 
pokožku.

  34021 Pílingové 
masážne mydlo 
Swedish Spa 100 g 
3,00 €   34025 
Vyživujúce telové 
maslo Swedish Spa 
200 ml 10,20 €

 

 

 

 

 

Swedish Spa má exkluzívnu, 
akvaticko-kvetinovú vôňu, 
ktorá podľa vedeckých 
výskumov upokojuje myseľ  
a poskytuje relax celému telu.
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  Vyživujúce pleťové kapsuly 
NovAge Nutri6
30 kapsúl. 

32631   36,90 €

17,99 € 

*Spotrebiteľský test          

Pokožka je hladšia ako pred 
použitím produktu – 97 % súhlasí*

PRE VŠETKY  
VEKOVÉ SKUPINY Odporúčame

TAJOMSTVO 
ŠVÉDSKEJ 

KRÁSY

DÔLEŽITÉ SÚ VÝSLEDKY 
Škandinávske ženy majú radi jednoduchú, ale účinnú starostlivosť o pleť.  
Nie sú veľké fanúšičky komplikovanej 10-krokovej rutiny krásy. Namiesto toho 
uprednostňujú funkčné produkty s dokázanými výsledkami. Aj preto milujú NovAge!

Obohaťte svoju starostlivosť o pleť  
o luxusné oleje

Horúce letné počasie a nedostatok hydratácie môže spôsobiť, že pleť pôsobí mdlo a nevýrazne. 
Zregenerujte ju unikátnou zmesou šiestich vyživujúcich olejov, aby ste si mohli vychutnávať hebkú,  

hladkú a žiarivú pleť plnú energie. 

Zmes šiestich vzácnych 
prírodných olejov bohatých  
na výživné látky – sezamový, 

avokádový, sójový,  
z broskyňových jadier, z čiernych 
ríbezlí a z lúčnice bielej. Oleje sú 
bohaté na mastné kyseliny, tuky, 

antioxidanty, vitamíny  
a minerálne látky. Spoločne 
pôsobia na pleť, chránia ju, 

vyživujú do hĺbky a obnovujú jej 
prirodzený, zdravý vzhľad. 

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  
A OSLÁVTE S NAMI 5. VÝROČIE 
NOVAGE!
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HLAVNÁ INGREDIENCIA 

POUŽITIE:

Pre čo najlepšie výsledky 
používajte ráno aj večer po dobu 
jedného mesiaca, keď vaša pleť 
potrebuje väčšiu dávku živín. 
Kapsuly používajte ako doplnok  
k bežnej starostlivosti o pleť. 
Aplikujte po vyčistení pleti pred 
nanesením pleťového krému. 
Kapsulu otvorte odtrhnutím 
zúženej časti a končekami prstov 
jemne naneste jej obsah na tvár, 
krk a oblasť dekoltu.
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41195
Fiery 
Red

41191
Blaze 
Peony

41192
Lilac 
Snow

41190
Sparkling 

Coral

41194
Rich 

Goldmine

41193
Mulberry 

Wood

41189
Rosy 

Mocha

41188
Cashmere 

Rose

41187
Nude 
Sorbet

  Gélový lak na nechty 
The ONE Ultimate  
Wild Earth
8 ml 

 6,60 €

  Vrchný gélový lak na 
nechty The ONE Ultimate 
8 ml 

43185   6,60 €

KROK 2:  
Naneste vrchný gélový 
lak na nechty The ONE 
Ultimate a vychutnajte si 
nechty ako zo salónu! 

KROK 1: 
Naneste gélový lak na 
nechty The ONE Ultimate. 

Mani-pedi, ktorá vydrží  
celú dovolenku

Nič nie je horšie, ako keď sa vám hneď prvý deň na pláži začne olupovať  lak na nechty.  
Čo tak mani-pedi, ktorá vydrží aj náročné podmienky? Vyskúšajte gélový lak The ONE 

Ultimate v 4 nových letných odtieňoch, ktorý zabezpečí až 11-dňový gélový lesk!

4 NOVÉ ODTIENE! LIMITOVANÁ EDÍCIA

KÚPTE SI 1 LAK ZA 

3,99 € 
ALEBO SI KÚPTE  

2 LAKY ZA 

2,99 € 
KAŽDÝ* 

*Môžete ľubovoľne kombinovať 
vrchný lak s farebným lakom.

• Až 11 dní gélový lesk  
bez ďalších úprav*

• Vysoký lesk*

• 3D efekt gélového laku*

• Intenzívne, živé farby* 

Technológia Photo Reactive 
– unikátny molekulový komplex, ktorý 

prináša úžasné výsledky, keď aplikujete 
gélový lak s vrchným lakom spolu. 

*Spotrebiteľský test pri použití lakov 
41187-96 + 43185 

41196
Deep 

Maroon

41788
Burnt 
Ochre

41785
Earth 
Yellow

41787
Orange 
Sienna

41786
Sand 

Dunes

41
78

6 
Sa

nd
 D

un
es

 

 

CELÚ STRANU 
ZOSKENUJTE APLIKÁCIOU 

ORIFLAME A INŠPIRUJTE 
SA, AKO NA DOMÁCE 
NECHTOVÉ UMENIE!
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Make-up modelky:  Gélový lak na nechty The 
ONE Ultimate Wild Earth 41786 Sand Dunes, 
Gélový lak na nechty The ONE Ultimate Wild Earth 
41788 Burnt Ochre.
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43456 
Fair 

Warm

43457 
Ivory 
Warm

43458 
Natural 

Cool

43459 
Beige 
Warm

  Štetec na nanášanie 
korektora
Materiál: nylon, hliník, bambus.  
Dĺžka: 15.2 cm. Priemer 0.9 cm. 

29597   5,30 €

2,99 € 

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

 10,50 €

5,49 € 

40773 Medium

40772 Light

40774 Dark

KROK 1: KOREKTOR 
Čistými končekmi prstov alebo štetcom naneste 
malé množstvo priamo na pokožku. Jemne 
vklepkajte a rozmiešajte a vytvorte si krytie  
aké potrebujete. Každý odtieň môžete použiť 
samostatne, alebo ich môžete zmiešať  
a prispôsobiť odtieňu svojej pleti.

KROK 2: BEZCHYBNÉ KRYTIE 
Naneste A-Z krém na vyčistenú pleť  
a dôkladne zapracujte. Nezabudnite aj  
na pokožku krku. Vyhnite sa očným partiám.

Tmavohnedý odtieň maskuje nejednotnú 
pigmentáciu a fialové bodky. 

Svetlohnedý odtieň prekrýva kruhy  
a jazvičky, kapiláry a nerovnomerný 
pigment.

Stredne hnedý odtieň zjednocuje tón 
pleti a prekrýva nedokonalosti.

Zelená maskuje začervenanie pleti.

Svetlá béžová rozžiaruje pleť.

Svetložltý odtieň prekrýva tmavé kruhy 
a jazvičky, kapiláry a nerovnomerný 
pigment. 

Béžový odtieň prekrýva tmavé  
škvrny, kruhy a jazvičky, kapiláry  
a nerovnomernosť pigmentu. 

Ružová farba rozžiaruje pleť  
a maskuje známky únavy.

Žltý odtieň rozjasňuje svetlú  
a stredne svetlú pleť.

  Paletka korektorov  
The ONE
3.9 g 

 9,50 €

5,99 € 

SPF 

*Spotrebiteľský test 

S kompaktným plochým štetcom  
na nanášanie korektora perfektne 
prekryjete nedokonalosti pleti.

• Ihneď prekrýva vyrážky, tmavé škvrny, jazvičky, 
viditeľné kapiláry, nejednotnú pigmentáciu či 
začervenanie pleti. *

• Vysoké krytie. *

• Obohatené o vitamín E pre lepšiu starostlivosť. 

• Sú neparfumované a neupchávajú póry.

• Dlhotrvajúce zloženie. *

Ľahký letný make-up
Letnému počasiu nevyhovuje veľa krycích krémov. Ak nechcete, aby sa vám 
make-up doslova topil z tváre, ale zároveň sa chcete cítiť upravená a zakryť 

vyrážky, táto dvojica našich produktov je presne to, čo hľadáte. 

TAJOMSTVO 
ŠVÉDSKEJ 

KRÁSY

MENEJ JE NIEKEDY VIAC 
Švédky sú presvedčené o tom, že pri správnej starostlivosti 
o pleť nepotrebujete veľa make-upu, najmä nie v lete. 
Vymeňte svoj klasický krycí krém za ľahší A-Z krém, ktorý 
hydratuje a vytvára ľahké krytie. Paletkou korektorov 
zakryjete akékoľvek menšie nedokonalosti.

 

 

 

43458 Natural Cool

* Spotrebiteľský test 

40772 Light

• Pleť vyzerá ihneď sviežo
• Zosvetľuje a vytvára bezchybný 

žiarivý vzhľad*
• Obsahuje komplex Hydra 

Multi-Core, ktorý upokojuje, 
vyživuje a chráni pred 
nečistotami z prostredia

• Zdokonaľuje tón pleti* 
• Odolný voči poteniu*
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  Kabuki štetec 
Giordani Gold
Materiál: hliník, nylon. 
Rozmery: 6,5 x 2,7 cm. 

38956   10,90 €

6,29 € 

  Rozjasňujúca podkladová 
báza Giordani Gold 
30 ml 

33300   15,50 €

6,99 € 

• Ručne dotvárané mikroperličky

• S obsahom jemných minerálov 
so zamatovou textúrou  
a perleťovým leskom

• Omladzujúca esencia s kyselinou 
hyalurónovou dodáva pleti plnší 
a mladistvejší vzhľad

Prejdite štetcom po perličkách  
a naneste púder na lícne kosti, dekolt  
a časti, ktoré chcete zvýrazniť. Púder 
sa dá farebne prispôsobiť odobratím 
tmavších alebo svetlejších perličiek. 
Namiešajte si rozmanité kombinácie  
a vyskúšajte pestrosť perličiek.

• Okolo 70 000 
hodvábne 
hebkých 
štetiniek.

• Pre bezchybný 
vzhľad pleti.

• Neobsahuje 
živočíšny 
materiál.  
S certifikátom 
Vegan Society.

• Obohatená o kyselinu 
hyaluronovú, komplex 
na zdokonalenie pleti 
a výťažok z bieleho 
čaju s perleťovými 
ružovými a zlatými 
mikročiastočkami.

•  Celodenná 
hydratácia* 

• Žiarivá a svieža pleť* 

• Redukuje známky 
starnutia* 

• Rozjasňujúca  
báza pre žiarivý  
a mladistvý vzhľad 

* Zákaznícke testovanie  
na 107 ženách. 

34
545 Sublime Radiance 34

546 Luminous Peach

34548 Matte Bronze

34548 Matte Bronze

34547 Subtle Rose

• Vrstviteľná farba

Nádherné letné rozžiarenie
Nemusíte byť dokonale opálená, aby ste na letných fotkách vyzerali nádherne – 

stačia produkty Giordani Gold! Zahrňte tieto tri nadčasové a mimoriadne obľúbené 
produkty do svojej rutiny krásy a dodajte pleti hrejivé rozžiarenie! 

Naneste podkladovú bázu na celú 
tvár a krk a jemne vmasírujte do 
pokožky. Chvíľu počkajte, kým sa 
vstrebe a naneste mejkap. Používajte 
samostatne pre prirodzený žiarivý 
vzhľad alebo ako podklad  
na dosiahnutie bezchybného líčenia.

 

 

 

POUŽITIE 

ROZJASŇUJÚCA BÁZA

GUĽÔČKOVÝ PÚDER  
GIORDANI GOLD

LETO VO 
ŠVÉDSKU

POLNOČNÉ SLNKO NA TVÁRI 
Chcete si užiť viac než 50 dní slnečného svetla a žiadne 
noci? Naplánujte si výlet za polárny kruh medzi koncom 
mája a polovicou júla. Neodporúčame pre fanúšikov 
západov slnka!

   Guľôčkový púder  
Giordani Gold 25 g 18,50 €  

  Rozjasňujúci guľôčkový 
púder Giordani Gold 25 g 
18,50 €

9,99 €
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  Parfum Sublime Nature 
Tuberose
50 ml 

33415   38,90 €

20,99 € 

KVETINOVÁ
 TUBERÓZOVÁ VÔŇA 

NAJVYŠŠIA  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

Krehká tuberóza, známa ako kráľovná noci, uvoľňuje svoju 
podmanivú vôňu pod rúškom noci. Za úsvitu sa na jej prekrásnych 

lupeňoch trblietajú kvapky rosy a vytvárajú kúzelný moment 
sprevádzaný sladkou, sviežou vôňou vo svojej najkrajšej  

a najbohatšej podobe. Tento vzácny okamih je znovuvytvorený  
v neopakovateľnom parfume Sublime Nature Tuberose tými 

najkvalitnejšími, eticky získavanými kvetmi tuberózy.

TUBERÓZA

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

Technológia Sublime CO2 
Táto metóda, založená na 
udržateľnej extrakcii prísad, 
využíva CO2. Výsledkom sú  
čisté, kompletné výťažky  
s prirodzenou vôňou 
ingrediencií, získanou bez 
použitia chemických roztokov.  

Vystihnúť dokonalosť prírody si vyžaduje skutočné majstrovstvo. Parfum Sublime Nature Tuberose 
vychádza z najprestížnejších parfumérskych tradícií. Tvorí ho vôňa vzácnej tuberózy a jemné  

kvetinové tóny stelesňujúce dokonalé momenty v prírode.

Čarovné momenty v prírode

OBJAVTE SVOJU VÔŇU 
Švédky zvyknú vlastniť 1-2 vysokokvalitné vône, ktoré sú dostatočne univerzálne  
na akúkoľvek príležitosť. Parfum Sublime Nature Tuberose je toho vynikajúcim 
príkladom – je prémiový, vysokokoncentrovaný a má výnimočnú veľkolepú vôňu. 

TAJOMSTVO 
ŠVÉDSKEJ  

KRÁSY

HLAVNÁ INGREDIENCIA 

AKO TO FUNGUJE: 

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  

A PREZRITE SI NAŠE  
ŠTÚDIO VÔNÍ
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akord rosy , tuberóza ,
 santalové drevo 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

3130

35425
Black

42780
Black

M
ak

e-
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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  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE  
BEZPEČNOSTNÉ TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

NAJVYŠŠIE 
BEZPEČNOSTNÉ NORMY

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ

  Špirála The ONE  
Lash Extension
8 ml 

 7,70 €

  Špirála The ONE 
Double Effect
8 ml 

 7,70 €

Dĺžka/zvýraznenie: 
•  Vyberte užší kryt  

a dodajte očiam 
zvýraznenie a dĺžku. 
Špirálu aplikujte ako 
zvyčajne.

Objem:  
•  Vyberte široký, vnútorný 

kryt a aplikujte špirálu 
ako zvyčajne. O 60 % 

DLHŠIE 
RIASY  
V POROVNANÍ  
S NENALÍČENÝMI 
RIASAMI A 
ZVÝRAZNENIE 
POTVRDENÉ 
KLINICKÝMI 
TESTAMI. ∆

AŽ 11X 
VÄČŠÍ 
OBJEM 
V POROVNANÍ  
S NENALÍČENÝMI 
RIASAMI ∆

S intenzívne čiernou 
textúrou. Nerozmazáva sa  
a vydrží po celý deň.*

∆ Klinicky testované* Spotrebiteľský test 

9 z 10 žien súhlasí, že*:
 

• D lho  vydrží
•  Nerozmazáva sa
• Riasy sú hustejšie
•  Mimoriadne nadvihuje
•  Oddeľuje každú riasu
•  Nezliepa riasy 

∆ Klinicky testované

PERFEKTNE 
NADVIHNUTÉ 

A AŽ O 65 % 
DLHŠIE RIASY∆

KAŽDÁ ŠPIRÁLA ZA

3,79 €

Riasy podľa
vášho vkusu

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

  Podkladový lak na nechty 
The ONE Pro Wear
8 ml 

37907   5,80 €

3,99 € 

  Posilňujúci lak  
na nechty The ONE 
Expert Care
8 ml 

41758   6,40 € 
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  Odlakovač na nechty  
The ONE Expert Care
75 ml 

38722   5,80 €

3,99 € 

  Olejové pero na nechty a 
nechtovú kožtičku The ONE 
Expert Care
2 ml 

41760   7,40 €

4,59 € 

  Sérum na nechty 
The ONE Expert 
Care
8 ml 

41759   6,40 € 

•  Upokojuje: Pomáha upokojovať 
nechty a nechtovú kožtičku vďaka 
obsahu aloe vera. 

•  Vyživuje: Pomáha vyživovať 
nechty a nechtovú kožtičku vďaka 
vyživujúcemu mandľovému oleju. 

  Profesionálna pomôcka  
na úpravu nechtov
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.

• S jednoduchým 
návodom na 
 použitie.

•  Vyžaduje  
2 x AAA batérie 
(nie sú súčasťou 
balenia).

• S dvomi 
rýchlosťami.

• Pokroková technológia Colour Lift 
odstraňuje akýkoľvek lak  
na nechty za pár sekúnd.

•Bez acetónu

1.   PRIPRAVUJE podklad  
na hladkú aplikáciu laku. 

2.  VYTVÁRA priľnavý podklad 
pre lak vďaka technológii 
ProStay. 

3.  CHRÁNI nechty pred 
škvrnami a zažltnutím

 

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

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

42288   3,70 €

2,49 € 

• Vyrobené z trvanlivého  
akrylu na jednoduchšie 
každodenné používanie.

VÝŽIVA OCHRANAODLAKOVANIE VYTVAROVANIE

Krásne a silné nechty
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  Zrkadielko Squared
Materiál: ABS, sklo.  
Rozmery: 6,9 x 6,9 cm. 

37525   5,30 €

3,49 € 

37728
Nude 

Whisper

37729
Coffee 

Caramel

37730
Dusty 
Rose

37731
Coral 
Pink

37732
Crimson 

Pink

37733
Craze 

Orange

37734
Scarlet 

Red

37735
Diva 

Burgundy

37736
Dark 
Plum

37737
Magnific 
Brown

  Ceruzka na pery 
The ONE Ultimate
0.28 g 

 5,20 € 
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37649
Candy 
Pink

37650
Creamy 
Caramel

37651
Velvet 

Rosewood

37652
Chic 

Mauve

37653
Clover 
Haze

37654
Rose 
Pout

37655
Vivid 
Pink

37656
Delight 
Rose

37657
Cranberry 

Crush

37658
Elegant 
Plum

37659
Hot 
Pink

37660
Wild 

Raspberry

37661
Bold 
Coral

37662
Sunset 
Orange

37663
Rebel 
Red

37664
Passionate 

Red

37665
Timeless 

Red

37666
Wild 
Berry

37667
Tempting 
Copper

37668
Soft 

Cocoa

38885
Raspberry

38883
Pink

38884
Coral

  Balzam na zväčšenie 
objemu pier The ONE 
Lip Spa
2.1 g 

 7,70 € 

• Vysoké krytie / sýta farba
• Krémový vzhľad
• Hydratácia pier
• Vyživujúce vlastnosti
• Dlhotrvajúca farba  

BENEFITY 5V1!

Vytvorte si tvar pier aký sa vám páči s ostro 
vykrojenou špičkou rúžu, ktorá pery krásne zvýrazní. 

Vďaka hlbokému oblúku si vytvoríte plné krytie. 
 

SILA DIZAJNU 
TVAR ŠPIČKY RÚŽU

  Rúž na pery THE ONE Colour  
Stylist Ultimate
Vyjadrite svoje ja s rúžmi v 20 trendy odtieňoch  
a s benefitmi 5v1! Prinášajú sýte farby, vysoké  
krytie, bohatú textúru, krémový vzhľad a oveľa viac 
pigmentov ako predtým. Majú ostro vyrezanú špičku 
pre precíznu aplikáciu a nový, elegantný dizajn. 3.8 g 

 7,90 €

4,99 € 
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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!*

*Spotrebiteľský test          

12-HODINOVÉ 
MATNÉ KRYTIE  
A POHODLNÉ 
NOSENIE

41
64

1 
C

on
st

an
t C

or
al

  Matný rúž na pery The ONE 
Colour Unlimited Matte
Elegantný, bohato pigmentovaný rúž  
sa ľahko kĺže po povrchu pier a vytvára 
matné krytie, ktoré vydrží až 12 hodín. 
Trojitá pokroková technológia Stay True 
Colour zabezpečuje intenzívnu farbu  
a pohodlné nosenie.  2.5 g  

 7,60 €

4,49 € 
Neblednúci 

matný vzhľad ...

... alebo ultra krémové, 

neodolateľné farby?

Make-up modelky:  Matný rúž na pery 
The ONE Colour Unlimited Matte 41641 
Constant Coral.

Make-up modelky:  Rúž na pery THE ONE Colour  
Stylist Ultimate 37663 Rebel Red.
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NOVINKA 

  Hranatý štetec  
na farbu na líčka
Materiál: nylon, hliník, bambus. 
Dĺžka: 17 cm. Priemer: 1.3 cm. 

29594   5,30 €

2,99 € 

  Štetec na púder
Materiál: nylon, hliník, 
bambus. Dĺžka: 18 cm. 
Priemer: 1.5 cm. 

29655   8,50 €

3,79 € 
42137 Frosty Nude42136 Diamond Dust 42138 Coral Flash 42140 Caramel Ice

421
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42139 Electric Rose
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DLHOTRVAJÚCI LESK, 
KTORÝ SI VAŠE PERY 
ZAMILUJÚ

Obsahuje špeciálny lesklý 
komplex s prírodným 
výťažkom z granátového 
jablka a s bambuckým 
maslom, ktorý pery zároveň 
vyživuje a hydratuje.

• Ľahké zloženie  
s lesklým efektom

• Môže sa použiť samostatne 
alebo ako lesk na váš 
obľúbený rúž či ceruzku  
na pery

• Vydrží až 6 hodín 

• Obsahuje špeciálny lesklý 
komplex, ktorý pery 
zároveň vyživuje  
a hydratuje

  Lesk na pery The ONE 
Lasting Shine
5 ml 

 7,90 €

4,99 € 

AKO TO FUNGUJE: 

Zvodné 
lesklé pery

•  JEMNÉ, KRÉMOVÉ 
zloženie na bezchybnú 
aplikáciu.

•  VIACÚČELOVÉ TYČINKY 
slúžia ako bronzer, 
rozjasňovač, farba na 
líčka či na kontúrovanie 
tváre, očí a pier.

•  VRSTVITEĽNÁ FARBA 
umožňuje vytvárať ľahké 
až stredné krytie.

RUMENEC NA LÍČKACH

* Spotrebiteľsky testované na bežnom tekutom krycom kréme.

34648 
Light Plus

34647 
Light

34649 
Medium

34650 
Dark

•  Dlhotrvajúci matný 
vzhľad – až 10 hodín*

•  Prekrýva vzhľad jemných 
liniek a nedokonalostí 
pleti*

•  Bezchybné tieňovanie.

•  Krásne odtiene od matných 
až po žiarivé pre 
prirodzene vyzerajúci 
vzhľad pleti.

•  Má dlhotrvajúce zloženie.

Veľký štetec  
s jemnými 
štetinkami  

na jednoduché  
a rovnomerné 

nanášanie púdru. 

Všetko, čo potrebujete na dokonalý make-up

40771
Rich 

Burgundy

40767 
Chic 

Peony

40768
Pastel 
Pink

40769
Coral 
Blaze

40770
Peachy 
Pink

  Farba na líčka 
The ONE
6 g 

 10,90 €

7,79 € 

36139
Shining 

Star

36142
Hot 

Chocolate

36141
Dazzling 
Brown

36140
Stunning 

Rose

Na precízne 
kontúrovanie 

tváre, nanášanie 
farby na líčka či 

celkové tieňovanie. 

  Kompaktný 
púder The ONE 
Everlasting
10 g 

 12,10 €

8,99 € 

DOKONALÉ ZMATNENIE PLETI

  Viacúčelová krémová  
tyčinka The ONE
6 g 

 13,00 €

9,99 € 

34
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Medium

40
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KRÉMOVÉ ROZJASNENIE

Krémovými tyčinkami zvýrazníte 
vystúpené časti tváre, dodáte 
farbu líčkam či bronzový nádych 
kontúram tváre. To však nie je 
všetko! Každú z nich môžete 
použiť aj ako rúž či očné tiene! 

Make-up modelky:  
Lesk na pery The ONE 
Lasting Shine 42140 
Caramel Ice.

 

 

 

 

 

 

36
13

9 
Sh

in
in

g S
ta

r



38 39

  Hrebienok a 
žiletka na obočie
Rozmery: 14 x 1,5 cm. 
Materiál: 50 % recyklovaný 
plast, nehrdzavejúca oceľ  
a nylon. 

42468

3,99 € 

  Šikmý štetec  
na obočie
Materiál: nylon, hliník, 
bambus. Dĺžka: 15.3 cm. 
Priemer 0.7 cm. 

29593   3,70 €

1,99 € 

43206
Mid 

Brown
43205
Blond

43207
Deep 
Brown
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42769
Black 
Metal
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Farba, tvar, 
krytie

• Špičkou kefky 
prečešte obočie 
krátkymi pohybmi.

• Naneste na tie časti 
obočia, kde 
potrebujete pridať 
objem. 

• Obočie si znovu 
opatrne prečešte, 
aby získalo pekný 
tvar.

ŠTETINKY VYTVÁRAJÚ  
3D OBJEM, zahusťujú 
a zdokonaľujú tvar obočia, 
ktorý vydrží po celý deň.

• S vyživujúcim prírodným 
avokádovým olejom

• Zvýrazňuje obočie a dodáva  
mu väčší objem. *

• Odolná voči vode,  
poteniu a vlhkosti. *

NOVINKA NOVINKA 

  Očný tieň v ceruzke 
The One
1.2 g 

 6,40 € 

  Vodoodolná očná  
linka Stylo The ONE
1.6 g 

 6,60 € 

42778
Mystic 
Blue

37751
Brown 
Mocha

37750
Black 
Ink

41011
Soft 

Nude

41013 
Burnt 

Orange

41014
Full 

Burgundy

42771 
Cold 
Silver

42772 
Desert 
Bronze

42773 
Lava 

Mauve

42774 
Amazon 
Brown

42775 
Charcoal 

Black

42776
Flash 
Rose

41012
Calid 
Pink

42777
Sun 

Gold

42770
Cool 
Sand

  Očná linka Stylo  
The ONE
0.8 ml 

 6,60 € 

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

• Ultra pigmentované zloženie 
vytvára plné krytie len v jednom 
ťahu *

• 16-hodinový dlhotrvajúci efekt *

• Vodoodolná *

• Nerozmazáva sa *

• Neblednúce zloženie *

• Oftalmologicky testovaná

* Spotrebiteľský test

Sýte čierne 
linky jediným 
ťahom   Ceruzka na oči The ONE Kohl

1.1 g 

 5,70 €

3,79 € 

Nič nezvýrazní oči viac ako 
dokonale nanesená, výrazná 
očná linka. Vyberte si  
z ponuky rôznych farieb  
a typov, ktoré môžete nosiť 
rozličnými spôsobmi.

  Špirála na obočie  
The ONE Refresh
Dlhotrvajúca gélová špirála  
na obočie s precíznou kefkou  
pre jednoduché zvýraznenie 
obočia. Má vodoodolné zloženie  
s vyživujúcim avokádovým 
olejom. 5 ml 

 7,60 €

5,79 € 

POUŽITIE 

Pevné vykrojené 
štetinky ľahko 
zvýraznia a vyplnia 
farbou obočie. Pretože 
každé oči potrebujú 
nádherný rám!

  Očná linka The 
ONE Wonder
2.5 ml 

 6,60 €

4,49 € 

35742 Black

Make-up modelky:  Ceruzka na oči The ONE 
Kohl 42417 Black.

 

 

 

 

 

•  Bezbolestné 
odstraňovanie 
chĺpkov.

• Najskôr hrebienkom 
prečešte obočie.

• Žiletkou odstráňte 
nechcené chĺpky  
okolo obočia.

• Opäť prečešte  
a skontrolujte výsledok. 



NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

4140

  Strúhadlo Dual
Materiál: polystyrén (GPPS),  
PP, ušľachtilá oceľ. Rozmery:  
3,5 x 2,8 x 2,5 cm. 

27730   2,50 €

1,99 € 
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39
33

8 
Bl

on
de

39339 Brown

39
33

9 
Br

ow
n

Krásne obočie 
za pár sekúnd 

•  APLIKÁCIA  
V JEDNOM KROKU 

•  DLHOTRVAJÚCE 
UNIVERZÁLNE 
ODTIENE

•  SUCHÉ, ZAMATOVO 
HLADKÉ ZLOŽENIE  

  Ceruzka na obočie  
OnColour
1.12 g 

 3,70 €

1,99 € 

Riedke časti obočia vyplňte 
krátkymi, jemnými ťahmi. 
Držte sa prirodzenej línie 
obočia, aby ste zvýraznili jeho 
tvar. Jemnými ťahmi dotvorte 
prirodzený konečný vzhľad  
a intenzitu podľa svojich 
predstáv.

POUŽITIE 

  Sada 4 
aplikátorov 
krycieho krému
Materiál: polyuretán. 
7,8 x 5 x 2,1 cm. 

41560   4,90 €

2,49 € 

38805
Light 

Porcelain

38806
Warm 
Ivory

38807
Natural 
Beige

38808
Dark 
Beige

  Krycí krém 
OnColour
30 ml 

 6,50 €

4,99 € 

• Bohaté pigmenty 
a zdokonaľujúce 
krytie 

• Hladká, krémová 
textúra 

• Vyživujúce 
bambucké maslo

38857
Mellow 
Cherry
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38856
Coral 
Nude

38858
Hot 
Plum

38859
Haute 
Red

38855
Seashell 

Pink 38800
Light 

Porcelain

38801
Medium 

Beige

•  Obsahuje sľudu, 
ktorá pomáha 
regulovať  
a absorbovať 
nadmerný maz, 
mastnotu a pot. 

•  Zjemňuje 
nedokonalosti. 

• Zmatňuje pleť. 

38800 L
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  Kompaktný púder 
OnColour
6 g. 

 7,50 €

6,29 € 

  Rúž OnColour #LittleMatte
Matný rúž v mini veľkosti s energickými 
farbami. Limitovaná edícia malých rúžov 
ideálna na leto. Objavte ? nových 
energických odtieňov s matným krytím,  
s ktorými si vyčarujete krásny úsmev! 
Prečo ich nevyskúšať všetky? 2.5 g 

 3,20 €

2,29 € 

Mini veľkosť, 
mini cena!

 

 

 

 
 

 

Objavte 5 energických 
odtieňov rúžov  

s matným efektom!  
Ich krémová textúra sa 

ľahko kĺže po perách  
a vytvára neodolateľne 

krásne pery!

Mini 
cestovná 
veľkosť!



LIMITOVANÁ  
EDÍCIA 

42 43

  Posilňujúca špirála na riasy  
a obočie OnColour
8 ml 

36101   5,20 € 

  Tekutá očná linka OnColour
Nechajte vyniknúť svoje oči a orámujte ich výraznou tekutou očnou 
linkou. Polopružná špička precízne nakreslí tenké aj hrubšie linky  
a gélové zloženie na vodnej báze sa hladko a jednotne nanáša. 
Klasická čierna linka má stredne kryciu schopnosť. 3.5 ml 

 4,30 €

3,29 € 
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•  Tekutá očná linka  
v čiernom odtieni  
so stredne krycou 
schopnosťou. 

•  Polopružná špička 
precízne nakreslí 
tenké alebo hrubšie 
linky. 

  Kajalová očná linka 
OnColour Mega Black
2.6 g 

 4,40 € 

39371
Black

  Špirála OnColour
8 ml 

 5,20 € 
38929
Black
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•  Sýte farby, 
dlhotrvajúce 
zloženie. 

•  Očné tiene aj farba 
na obočie v jednej 
paletke. 

• Jemne vklepkajte 
najsvetlejší odtieň (č. 1)  
do vnútorného kútika oka  
a pod obočie, aby sa oko 
viac otvorilo a zvýraznila 
sa hrana obočia.

• Vyberte si tmavší odtieň (č. 2 a 3) a naneste  
do stredu viečka aj na vonkajšiu časť. Nezabudnite 
ani na očnicový oblúk.

• Vyberte si svetlý alebo tmavší matný odtieň  
na obočie (č. 4) a vyplňte farbou redšie časti 
obočia, čím zdôraznite jeho prirodzený tvar. 

DYMOVÉ LÍČENIE  M
A
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  Predlžujúca špirála 
OnColour
8 ml 

 5,20 €

3,19 € 

•  Dlhé, čierne riasy s predlžu-
júcim voskovým zložením

•  Unikátna kefka so špeciálne 
tvarovanými štetinkami 
dodá riasam sýtosť, dĺžku  
a vytočenie

•  Perfektne zvýrazní a vytočí 
mihalnice a oddelí ich od seba 

34
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PREDĹŽENIE, 
ZVÝRAZNENIE  

A PÔVABNÁ KRIVKA

  Špirála OnColour 
Mutliple Lash
8 ml 

 5,20 €

3,49 € 

•  Pomáha vytvárať 
plnšie riasy, nadvihuje 
ich a vytáča. 

• Kefka Multiple Bristle 
so zúženým koncom 
precízne pokryje 
intenzívnou farbou aj tú 
najmenšiu riasu.

•  Unikátne pigmenty 
dodávajú riasam 
očarujúce farby. 

Povedzte to 
očami

  Tiene na oči a obočie 
OnColour
8 bohato pigmentovaných tieňov na 
oči a obočie v 2 matných a 6 stredne 
trblietavých tieňoch na vytvorenie 
očarujúceho dymového vzhľadu očí  
s dlhotrvajúcim efektom. V štýlovej 
kompaktnej paletke okrem tieňov 
nájdete aj jednoduchý návod na 
použitie a obojstranný aplikátor. 
4.24 g 

 11,50 €

7,99 € 

Paletka tieňov na oči  
a obočie v 8 farbách

Orámujte si oči precízne  
a s ľahkosťou

NOVINKA 
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• 5 x elegantnejšie v porovnaní  
s nenalíčenými riasami 

• O 84 % príťažlivejšie vytočenie  
v porovnaní s nenalíčenými riasami Δ 

•  Klinické testy potvrdili o 8° väčšie 
nadvihnutie v porovnaní  
s nenalíčenými riasami Δ

•  Vyživené, hustejšie  
a odolnejšie riasy

• Dlho vydrží a nerozmazáva sa *  

* Spotrebiteľský test 
Δ Potvrdené klinickými testami 

  Špirála Fortemente 
Giordani Gold
8 ml 

 11,70 €

5,99 € 

Exkluzívna kefka s dvomi jemnými 
oblúkmi a hebkými štetinkami líči 
riasy hneď od korienkov, krásne 

ich nadvihuje a vytáča.

Väčší objem, 
nadvihnutie  
a vytočenie

Obohatené o zhusťujúci 
komplex s esenciálnymi 
mikro-lipidmi, ktoré predlžujú 
riasy, zhusťujú ich, vyživujú  
a posilňujú. Mihalnice sú tak 
silnejšie, hladšie a odolnejšie.

Predstavujeme exkluzívnu 
špirálu pre maximálny objem 

a nadvihnutie rias. Kefka 
Fortemente s exkluzívnym 

dizajnom vyvinutým pre 
značku Giordani Gold 

pôsobí v dokonalej harmónii 
s unikátnou receptúrou, aby 

spoločne vytvorili krásne 
husté, elegantne nadvihnuté 

a pôvabne nalíčené riasy.

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

35990
Black 
Forte

  Ceruzka na oči 
Giordani Gold
Trvácna ceruzka na oči  
s výraznými pigmentmi  
a výnimočnou intenzitou 
farieb. 1.8 g 

 7,80 €

5,99 € 

31401 Black

  Klieštiky na mihalnice 
Giordani Gold
Materiál: železo, guma, 
imitácia zlatého pokovovania, 
nástrek. 10 x 6,2 cm. 

37449   8,70 €

4,99 € 

  Pinzeta Giordani Gold
Materiál: ušľachtilá oceľ. 
Rozmery: 9,5 x 1 x 1,48 cm. 

37457   6,70 €

3,99 € 

Špeciálne  
vykrojený tvar 

zachytí aj tie 
najjemnejšie 

mihalnice. 

Nadvihnite riasy pri 
korienkoch, aby oči 

vyzerali väčšie. 

Uchopí aj najjemnejšie 
chĺpky už pri korienku.

Šikmá špička umožňuje 
precíznu úpravu obočia.

  Dvojice očných tieňov GG
Nechajte sa inšpirovať krémovo-saténovými očnými tieňmi. S intenzívnou 
pigmentovou zmesou dosiahnete sýtejšie farby a hladkú krémovú textúru. 
Hodvábne jemné zloženie zanechá vaše viečka farebne vyvážené a hladké. 
Dostanete ich v elegantnom ebenovo čiernom puzdre so zrkadielkom. 2.4 g 

 12,90 €

9,49 € 

38845
Delicate Pink 
- Rose Eyes

38846
Vibrant Ginger 
- Intense Eyes

38847
Snow Blue 

- Frozen Eyes

38848
Golden Brown 
- Noble Eyes
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38849
Purple Cream 
- Smokey Eyes

Intenzívne pigmentované 
dvojice očných tieňov

42346 Black

  Hybridná očná linka 
Giordani Gold Iconic
0.56 ml 

 11,20 €

8,49 € 
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• Ľahko sa nanáša 
• Dlhotrvajúci efekt 
• Obohatené  

o vitamín E 
• Hladká, krémová 

textúra  

*S
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• Perfektný výsledok – 
vydrží celý deň,  
je vodoodolná, 
nerozmazáva sa, 
neotláča sa  
a nevybledne.*
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•  S ochranným komplexom ProSkin 
Pollution Shield a SPF 18. 

35235
Rose Porcelain 

Cool

35236
Soft Vanilla 

Warm

35239
Rose Nude 

Cool

35240
Natural Beige 

Warm

35241
Golden Beige 

Warm

35237
Light Sand 

Warm

35238
Light Ivory 

Neutral

  Krycí krém Giordani Gold 
MasterCreation
30 ml 

 17,10 €

10,99 € 

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

30887   10,90 €

6,99 € 

• 35 000 hodvábne jemných 
štetiniek zabezpečí luxusný pocit 
pri aplikácii produktu.

POUŽITIE POUŽITIE 

† Klinické testy potvrdili, že okamžite  
redukuje objem jemných liniek o 26%. 

†1 Klinické testy potvrdili, že pleť je 5x jasnejšia. 

  Dlhotrvajúci krycí krém  
s minerálmi Giordani Gold
30 ml 

 16,80 €

8,99 € 

Štetcom naberte krycí krém 
a naneste ho na kľúčové 
časti tváre. Pomalými 
krúživými pohybmi 
zdokonaľte celkový vzhľad.

• Dlhotrvajúce zloženie, vysoké krytie. 1 

• Ochranný faktor  
SPF 15 chráni pleť 
pred predčasným 
starnutím. 
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31805 
Rose 
Beige

31806 
Natural 
Beige

31803 
Light 
Rose

31802 
Porcelain

31804 
Light 
Ivory

M
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  Tekutý rúž na pery Giordani Gold Iconic Elixir
Luxusný tekutý rúž na pery mení svoje zloženie na matné  
a vytvára na perách nádherný vzhľad intenzívnej farby. 
Dostanete ho v 8 odtieňoch sýtej farby s intenzívnymi 
pigmentmi a omladzujúcim, dlhotrvajúcim zložením. 3.5 ml 

 11,60 €

8,99 € 

Omladzujúci tekutý rúž
•  Exkluzívny rúž  

s meniacou sa 
krémovo-matnou 
textúrou 

• Obsahuje 
omladzujúci 
arganový olej 

• Nevysúša pery 
• S ochranným 

faktorom SPF 15

Elixír pre 
vaše pery

42170
Velour 
Nude

42171
Soft 

Rosewood

42172
Delicious 
Chocolate

42173
Velvet 
Wine

41332 
Caramel 
Warm

  Hodvábny krycí krém 
Giordani Gold
30 ml 

 16,80 € 

32923
Amber

32922
Natural 
Beige

32920
Porcelain

32921
Light 
Ivory

32919
Vanilla

  Korektor Giordani 
Gold MasterCreation
10 ml 

 12,80 € 

35115
Cool 

Porcelain

35116
Warm 
Beige

  Omladzujúci krycí krém 
Giordani Gold
30 ml 

 17,10 € 

41327
Vanilla 
Cool

41328
Porcelain 

Cool

41329
Ivory 
Cool

41330
Beige 
Warm

41331
Cinnamon 

Warm

33800
Praline 
Nude

33801
Coral 

Hibiscus

33805
True 
Red

33
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33806
Ruby 
Red

42742 
Natural 
Glow

  Perleťová podkladová 
báza Giordani Gold
30 ml 

42742   19,90 € 
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Aplikujte labutienkou alebo 
obľúbeným štetcom, aby  
ste dosiahli rovnomerný, 
bezchybný a hodvábne  
hebký tón pleti.

PRIRODZENÝ ODTIEŇ

• Komplex ColourCorrect vytvára 
na pleti prirodzený odtieň.

• Okamžite prekrýva jemné linky † 
a stratu jasu.†1

VYSOKÉ KRYTIE

• S vulkanickými minerálmi, ktoré chránia 
pleť pred predčasným starnutím.

 
 

 

 

 

34637
Light 
Ivory

34637
Light Ivory

34638
Beige 
Warm

34639
Dark 

Cinnamon

  Kompaktný 
púder Giordani 
Gold
8 g 

 16,20 €

12,49 € 

• Dokonalé matné krytie, ktoré absorbuje 
nadbytočnú mastnotu a lesk

• Hebké, bezchybné krytie  
na zjednotenie tónu pleti 

• Pomáha prekrývať nedokonalosti,  
jemné linky a vrásky 

• S obnovujúcim výťažkom šípky a vitamínom 
C a E na vyživenie a ochranu pleti

DOKONALE MATNÁ PLEŤ



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

BIODEGRADABLE
FORMULA

POST-CONSUMER
RECYCLED PLASTIC

48 49

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

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

ZODPOVEDNÉ  
INGREDIENCIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZPEČNÉ  
RECEPTÚRY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov) 

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE BEZPEČNOSTNÉ 
TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

HLAVNÉ INGREDIENCIE 

POST-SPOTREBITEĽSKÝ 
RECYKLOVANÝ PLAST*

*l
en

 fľ
aš

e

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

ZLOŽENIE

HLAVNÁ INGREDIENCIA 

5,99 €
SADA LEN ZA

  Jogurtový sprchovací krém  
Love Nature Forest Berries Delight
Hodvábne hladký, jemne penivý sprchovací krém 
obohatený o prírodné výťažky z jogurtu a z lesného 
ovocia. Biologicky rozložiteľné zloženie zanecháva 
pokožku čistú, hebkú a lahodne voňavú. 250 ml 

39468   5,60 € 

  Zjemňujúci krém na ruky  
s výťažkom z broskyne
Krém na ruky s prírodnými výťažkami z broskyne  
v praktickej veľkosti zanecháva ruky hebké, 
hydratované a krásne voňavé. 75 ml 

41940   3,90 € 

  Mydlo Love Nature Forest Berries Delight
Jemne penivé mydlo obohatené o prírodné výťažky  
z lesného ovocia zanecháva pokožku čistú a nádherne 
voňavú. Biologicky rozložiteľné zloženie. 75 g 

39470   1,90 € 

Prírodný výťažok z broskyne 
obsahuje vitamín C, 
antioxidant, ktorý zjemňuje  
a chráni pokožku pred 
poškodením voľnými 
radikálmi. 

Výťažok z malín má vysoký obsah 
antioxidantov a cukrov, ktoré hydratujú pleť. 
Prírodné ovocné kyseliny pomáhajú 
osviežovať a obnovovať pokožku.  
Výťažok z brusníc je bohatý na vitamín E  
a C, ktoré pomáhajú vyživovať a vypĺňať 
pokožku. 

Ovocné odmeny 
pre vašu pokožku

KÓD SADY: 139328
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  Šampón a kondicionér  
s avokádovým olejom  
a harmančekom Love Nature
500 ml 

33338   8,90 €

4,99 € 

  Kondicionér na suché vlasy 
s pšenicou a kokosovým 
olejom Love Nature
250 ml 

32619   5,30 €

3,49 € 

  Telový a vlasový olej 
s avokádovým olejom 
Love Nature
100 ml 

42897   6,70 €

3,99 € 
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  Horúci olej na suché 
vlasy s pšenicou  
a kokosovým olejom 
Love Nature
15 ml 

32620   1,90 €

1,09 € 

PŠENICA  
A KOKOSOVÝ OLEJ

Na suché vlasy

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

32618   5,30 €

3,49 € 

  Šampón na mastné 
vlasy so žihľavou  
a citrónom Love Nature
250 ml 

32625   5,30 €

3,49 € 

  Vyživujúca maska  
na všetky typy vlasov  
s výťažkami z avokáda 
Love Nature Smoothie
30 ml 

41958   2,00 €

1,29 € 

BIODEGRADABLE
FORMULA

POST-CONSUMER
RECYCLED PLASTIC

SILICON FREE

*len fľaše

POST-
SPOTREBITEĽSKÝ 
RECYKLOVANÝ 

PLAST*

BEZ OBSAHU 
SILIKÓNU 

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

ZLOŽENIE

Odstraňuje 
nadbytočnú mastnotu 
a osviežuje Hydratuje a vyživuje

Extra pomoc z prírody

2v1: čistí  
a zvláčňuje

Krásne vlasy môžete 
mať každý deň

Chráni  
vlasy pred 

vysychaním  
a poškodením

 

 
 

 

 

Na všetky typy 
vlasov. 

VYŽIVUJÚCE 
AVOKÁDO

500 ml

POUŽITIE 

1.   Vložte uzavretú 
tubičku oleja  
na 1 minútu do 
horúcej vody.

2.  Otvorte a olej 
vmasírujte do 
mokrých vlasov.

3.  Nechajte  
1 minútu 
pôsobiť, potom 
zmyte.

 

 



52 53

ST
A

RO
ST

LI
V

O
SŤ

 O
 T

EL
O

 A
 V

LA
SY

 

  Povzbudzujúci 
sprchovací gél  
s výťažkami z ovocia 
Love Nature
250 ml 

34840   5,60 €

3,49 € 

  Sprchovací gél  
s olivovým olejom  
a aloe vera Love 
Nature XXL
750 ml 

34818   10,50 €

6,49 € 

  Mydlo s kokosovou 
vodou a melónom  
Love Nature
75 g 

34092   1,90 €

1,29 € 

  Jogurtový telový 
krém Love Nature 
Forest Berries Delight
200 ml 

39494   6,40 €

4,19 € 

  Marmeládový telový píling  
Love Nature Forest Berries Delight
200 ml 

39473   7,50 €

4,49 € 

BIODEGRADABLE
FORMULA

POST-CONSUMER
RECYCLED PLASTIC

SILICON FREE

*len fľaše

POST-
SPOTREBITEĽSKÝ 
RECYKLOVANÝ 

PLAST*

BEZ OBSAHU 
SILIKÓNU 

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

ZLOŽENIE

  33330 Pílingový sprchovací gél  
s mätou a malinami Love Nature 
500 ml 10,30 €   35947 Sprchovací 
gél s kokosovou vodou a melónom 
Love Nature 500 ml 10,30 €

VÝŤAŽKY Z OVOCIA 

OSVIEŽENIE

REVITALIZÁCIA

KOKOSOVÁ  
VODA A MELÓN Dobroty z prírody pre 

voňavé sprchovanie

JEMNÁ 
STAROSTLIVOSŤ

OLIVOVÝ OLEJ  
A ALOE VERA

Semienka z čiernych 
ríbezlí prirodzene 
vyhladzujú pleť  
a zanechávajú ju 
hebkú a hladkú.  

Organický výťažok 
z jogurtu hydratuje  

a vyživuje pleť.

  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 €

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

31852   9,30 €

6,99 € 

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

31851   10,90 €

7,49 € 

Doprajte si dotyk luxusu 

Mlieko  
s vyživujúcimi olejmi 
na zjemnenie 
pokožky rúk a tela

Luxusný 
sprchovací gél 

vytvára 
krémovú, 

voňavú penu 

 

 

   

 

   

 

 

 

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

41593   2,90 €

2,29 € 

750 
ml

 

500 ML SPRCHOVACIE GÉLY
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100 % TRVALO 
UDRŽATEĽNÁ  

BAVLNA

MALÝ UTERÁK:  
50 x 30 cm

VEĽKÁ OSUŠKA: 
130 x 70 cm.

Luxusná mäkká 
sada uterákov

•  100 % trvalo udržateľná 
bavlna

• Dokonalá kombinácia: 
hebkosť, sila, pružnosť

• Výborná savosť

  Sada uterákov Ocean
Rozmery: 130 x 70 cm  
a 50 x 30 cm. Materiál: 100 % 
bavlna získavaná trvalo 
udržateľným spôsobom.  

38334   25,99 €

17,99 € 

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 

  Sprchovací gél 
Discover Costa 
Rican Explorer
250 ml 

34461   4,90 €

2,99 € 

  Mydlo Discover 
Costa Rican 
Explorer
90 g 

34462   1,60 €

0,99 € 

  Mydlo Discover 
California Beach
90 g 

35968   1,60 €

0,99 € 

  Sprchovací gél Discover 
California Beach
250 ml 

35967   4,90 €

2,99 € 

Letné vône do vašej kúpeľne

  Sprchovací gél 
Discover Hollywood 
Dreams
250 ml 

34463   4,90 € 

  Sprchovací gél 
Discover California 
Beach
400 ml 

34496   6,90 € 

  Mydlo Discover 
Hollywood Dreams
90 g 

34464   1,60 € 
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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 €

0,99 € 

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 € 

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

8590   2,40 €

1,49 € 

Čistí a masíruje 
pokožku

Čistí pokožku  
a odstraňuje 
odumreté bunky

 

 

 

 

 

 

 

Pre pokožku, 
ktorá potrebuje 
extra 
starostlivosť

C
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ČISTÍ



RECYCLED
PLASTIC
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BESTSELLER

Navštívte naše online stránky na sociálnych sieťach  
a prečítajte si ďalšie odporúčania. 

  Zjemňujúci krém 
na popraskané päty 
Feet Up Advanced
75 ml 

33027   7,40 €

3,29 € 

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

40781   4,10 €

2,29 € 

ZJEMŇUJÚCI KRÉM s kakaovým 
maslom, vitamínom B a ureou obnoví 
popraskanú pokožku na pätách  

len za 7 dní* 
ZMES MINERAL4E  
JE ZMES BOHATÁ NA BIELKOVINY  
A OBSAHUJE 4 DÔLEŽITÉ MINERÁLY:
• Meď pomáha vyhladzovať 

pokožku a dodáva jej pružnosť
• Zinok upokojuje pokožku
• Magnézium pokožku ochraňuje  

a zjemňuje
• Železo prispieva k regenerácii  

a prečisteniu pokožky 

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

Tento krém bol záchranou  
pre moje  nohy! 

 

Konečne krém na nohy, ktorý funguje! Kúpila som si ho kvôli popraskaným  
a suchým pätám. Hĺbkovo hydratuje a nezanecháva na pokožke mastný 
pocit. Už po 3 dňoch som cítila výrazné zlepšenie. Teraz už patrí medzi 

moju základnú kozmetickú výbavu!

Pred použitím

Po 7 dňoch**  ** Klinický test

RECYKLOVANÝ 
PLAST 

 

 

*Testované na 10 ľuďoch  
s mierne popraskanou 
pokožkou na pätách 
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Pomáha obnoviť 
prirodzenú 
hydratáciu 
pokožky. 

Vyhladzuje  
a vyživuje 
unavené ruky.

Med pôsobí ako 
zvlhčujúca látka, ktorá 
priťahuje a udržiava 
vlahu v pokožke.

Makadamiový  
olej obnovuje 
prirodzenú 
hydratáciu pokožky.

150 ml 75 ml 

  Vyživujúca maska 
na chodidlá Feet 
Up Advanced
100 ml 

33028   7,90 € 

  Antiperspiračný 
36H sprej na nohy 
Feet Up Advanced
150 ml 

33034   7,90 € 

  Hydratačné 
mlieko na nohy 
Feet Up 
Advanced
50 ml 

34016   7,90 € 

  Olejové sérum  
na chodidlá Feet 
Up Advanced
30 ml 

35835   7,40 € 

Pre maximálne 
pohodlné 
prechádzky

  Čistiaci gél  
na ruky  
s kokosovým 
olejom
50 ml 

41478   5,90 € 

Udržujte si ruky hebké, hydratované ...

... a vždy čisté!

  Hydratačný 
krém na ruky 
Milk & Honey 
Gold
75 ml 

31606   4,20 €

2,79 € 

  Vyživujúci 
krém na ruky  
s kokosovým 
olejom
75 ml 

35846   3,90 €

1,99 € 

  Vyživujúci 
krém na ruky 
SoftCaress
150 ml 

31348   5,30 €

2,49 € 

  Ochranný 
krém na ruky  
a nechty 
SoftCaress
150 ml 

31347   5,30 €

2,49 € 

  Pílingový krém  
na chodidlá Feet Up 
Advanced
75 ml 

33033   7,40 €

3,49 € 

  Pomôcka na 
odstraňovanie stvrdnutej 
kože Advanced
Rozmery: 14,8 x 3,1 cm. 
Materiál: ušľachtilá oceľ, 50 % 
recyklovaný plast (PS). 

40779   5,70 €

3,49 € 

Pre hladké chodidlá

Odstraňuje 
suchú, drsnú 

pokožku

Malé množstvo 
gélu naneste  
na ruky a rozotrite. 

 

 

 

 

  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 € 

  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 € 

POUŽITIE 

KÚPTE SI KRÉM NA RUKY Z TEJTO 
STRANY A ČISTIACI GÉL  

MÔŽETE MAŤ LEN ZA

1,79 €

   

  

 Pomôckou 
odstránite aj 
najtvrdšie 
mozole. Jemnými 
ťahmi odlúpte 
vrchnú vrstvu 
tvrdej kože.
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Intímna starostlivosť,  
maximálny komfort

Jemné zloženie je 
špeciálne vyvinuté 
pre tínedžerky.

S aloe vera  
a výťažkom zo slezu  
s upokojujúcimi  
a ochrannými 
účinkami. 

S výťažkom z brusníc, 
ktorý vyživuje, 
zvláčňuje a podporuje 
zdravie pokožky.

Pripravte nohy na leto

Najskôr si umyte  
a vysušte nohy. Pilníkom 
opatrne odstráňte 
suchú, mozoľnatú kožu. 
Špeciálnu pozornosť 
venujte pätám  
a vystúpeným častiam  
pod palcami.

  Pilník na nohy  
Pink Sand
Materiál: 50 % PS,  
50 % recyklovaný PS. 
Rozmery: 21 x 4,5 cm.  

41091

2,49 € 

  Krém na nohy  
s chladivým melónom  
a uhorkou Feet Up
75 ml 

39523   3,90 €

2,99 € 

  Sprej na nohy  
s chladivým melónom  
a uhorkou Feet Up
150 ml 

39524   7,90 €

4,99 € 

  Píling na nohy  
s chladivým melónom  
a uhorkou Feet Up
75 ml 

40838   3,90 €

2,99 € 

  Antiperspiračný  
krém na nohy  
Feet Up Comfort
75 ml 

32368   3,90 €

2,99 € 

  Vyživujúci intímny 
čistiaci krém 
Feminelle Extra 
Comfort
300 ml 

34504   6,50 € 

  Osviežujúci intímny 
gél Feminelle
300 ml 

34500   6,50 € 

VYVÁŽENÝ  
A CHRÁNENÝ MIKROBIÓM 

Udržiava vyvážené pH  
a chráni intímny mikrobióm 

spolu s jeho mikroflórou.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ochranný intímny 
gél Feminelle
300 ml 

34498   6,50 €

  Jemný intímny gél 
Feminelle
300 ml 

34501   6,50 €

  Upokojujúci 
intímny čistiaci gél 
Feminelle
300 ml 

34499   6,50 €

4,49 €

VÝŽIVAPILNÍK PÍLING SPREJ

OCHRANA
Dôkladne vmasírujte  
do čistej pokožky 
chodidiel.
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KAŽDÝ LEN ZA

Naneste na čisté, suché nohy. Jemne 
vmasírujte, pričom sa sústreďte na 
miesta s vysušenou pokožkou, ako sú 
päty, prsty a vystúpené miesta pod 
palcami. Dôkladne opláchnite 
teplou vodou a vychutnajte si hladké  
a hebké nohy. Pre čo najlepšie 
výsledky aplikujte 2-3-krát do týždňa.

Krém vmasírujte  
do čistej pokožky 
chodidiel, až kým 
nevsiakne. Pre čo 
najlepšie výsledky 
používajte každé 
ráno a večer.

Nasprejujte  
na celé chodidlá 
kedykoľvek počas 
dňa. Vhodný aj  
na osvieženie  
vnútra topánok.

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 
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  Výplň do drdolu Styler
Praktická výplň do drdolu 
vytvorí objem a zjednoduší 
formovanie elegantného účesu. 
Jednoducho zastrčte vlasy 
okolo výplne, upevnite ich 
vlásenkami alebo sponkami (nie 
sú súčasťou balenia) a vytvorte 
si krásny romantický účes! 
Materiál: nylon, polyester. 
Rozmery: 16,5 x 4 cm. 

43196   3,99 € 

Výplň priložte na vlasy pri krku 
elastickým pásom smerom k hlave. 
Podľa potreby ju upevnite vlásenkami 
alebo sponkami (nie sú súčasťou 
balenia).

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

Zvyšné pramienky omotajte okolo 
výplne, zastrčte ich pod elastickú  
časť a upevnite ich vlásenkami alebo 
sponkami (nie sú súčasťou balenia).

POUŽITIE 

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 
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  Sponky do vlasov Floral Bloom
Vintage sponka do vlasov ozdobená 
lesklými perličkami a zlatistá sponka  
s točeným vzorom. Materiál: zinková 
zliatina, železo, titán, ABS. Mosadzné 
pokovovanie. Rozmery: dĺžka: 6 cm. 

43226

4,99 €

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

POMÔCKA NA ČISTENIE
 KEFY NA VLASY 
vyčistí všetky kefy Styler

OKRÚHLA KEFA STYLERS 
na rýchle sušenie vlasov a vytváranie 
vzdušných, bohatých vĺn. 

PREVZDUŠŇUJÚCA KEFA STYLERS 
uľahčí sušenie stredne dlhých  
a krátkych vlasov

Upravte si vlasy ako profesionál 

MALÁ OKRÚHLA KEFA 
na natáčanie alebo vyrovnávanie  
kratších vlasov

Romantický retro štýl

Elegantný účes bez námahy!

  Hrebeň so širokými zúbkami Stylers
Rozmery: 15 x 6 cm. Materiál: PP. 

30610   3,00 €   1,79 € 

  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 € 

  Malá okrúhla kefa na vlasy Styler
Rozmery: 22 x 4,5 cm. Materiál: ABS, nylon. 

30595   5,90 €   3,29 € 

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

30580   5,90 €   3,29 € 

HREBEŇ SO ŠIROKÝMI ZÚBKAMI STYLERS 
na rozčesávanie mokrých vlasov  
a nanášanie masky na vlasy 
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  Šampón proti  
vypadávaniu vlasov HairX 
Advanced Care
250 ml 

35926   7,30 €

4,49 € 

  Kondicionér proti 
vypadávaniu vlasov HairX 
Advanced Care
200 ml 

35931   7,30 €

4,49 € 

  Tonikum na pokožku hlavy 
proti vypadávaniu vlasov 
HairX Advanced Care
100 ml 

41979   8,90 €

5,99 € 

  Posilňujúci sprej proti 
vypadávaniu vlasov HairX 
Advanced Care
150 ml 

41980   7,50 €

4,99 € 

POUŽITIE 

POUŽITIE 

1.  Nasprejujte na vlhké vlasy.

2. Vlasy upravte ako obvykle.

3.  Pre čo najlepšie výsledky 
vyfúkajte fénom.

Nelepivé, nemastné 
zloženie spreja  
na vlasy intenzívne 
podporuje objem vlasov, 
zanecháva ich na pohľad 
plnšie a zdravšie.

Univerzálne tonikum 
na pokožku hlavy pre mužov  
i ženy stimuluje rast vlasov od 
korienkov, predlžuje životný 
cyklus vlasov a zabraňuje  
ich vypadávaniu už  
za 8 týždňov!*
*Klinické testy posudzovali účinok šampónu 
a tonika na pokožku hlavy proti vypadávaniu 
vlasov pri použití oboch produktov.

Vmasírujte do čistej pokožky 
hlavy dvakrát za deň – do 
suchých alebo mokrých vlasov. 
Neoplachujte.

Krémový, ľahko oplachovateľný 
kondicionér vyživuje, posilňuje  
a zvláčňuje vlasy, pričom 
zabraňuje ich vypadávaniu.

Stimuluje rast vlasov 
od korienkov –  
už po 8 týždňoch

 

 

 

 

Posilnite svoje vlasy,  
posilníte svoje sebavedomie!
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 Jasnejšia  
a výraznejšia farba 
vlasov po dlhší čas 

NA FARBENÉ VLASY

400 ml

  Šampón na ochranu farby 
vlasov HairX Advanced Care
400 ml 

32884   9,50 €

5,99 € 

  Kondicionér na ochranu farby 
vlasov HairX Advanced Care
200 ml 

32885   7,30 €

4,49 € 

Šampón na ochranu farby 
vlasov obsahuje technológiu 

Colour Reflection, ktorá 
dodáva farbeným vlasom 

krásny lesk a UV filtre, ktoré  
ich chránia pred UV žiarením  

a voľnými radikálmi.

  Suchý šampón na mastné 
vlasy HairX Advanced Care
150 ml 

32907   8,90 €

5,29 € 

Okamžite redukuje 
mastnotu z vlasov*
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ROVNOVÁHA PRE MASTNÉ VLASY

 

 

 

  Šampón  
na zväčšenie objemu 
vlasov HairX 
Advanced Care
400 ml 

42893   9,50 € 

  Maska na obnovu 
poškodených vlasov 
HairX Advanced 
Care
200 ml 

42877   8,80 € 

  Šampón na obnovu 
poškodených vlasov 
HairX Advanced 
Care
400 ml 

42878   9,50 € 

  Kondicionér na 
obnovu poškodených 
vlasov HairX 
Advanced Care
200 ml 

42840   7,30 € 

  Kondicionér na 
zväčšenie objemu 
vlasov HairX 
Advanced Care
200 ml 

42892   7,30 € 

  Sérum na obnovu 
rozštiepených 
končekov HairX 
Advanced Care
30 ml 

32882   8,30 € 

POSLEDNÝ RAZ  
V PONUKE! UNISEX
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Prírodné a prepracované receptúry 
pre krásne a zdravé vlasy 

  Obnovujúci kondicionér 
na vlasy Beautanicals
150 ml 

35890   10,50 €

6,99 € 

  Obnovujúci šampón 
Beautanicals
250 ml 

35891   9,30 €

5,99 € 
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Aplikujte 2 - 3 kvapky 
oleja na suché alebo 
vlhké vlasy. Nanášajte 
od stredu dĺžky vlasov 
po končeky. Opakujte  
na suché vlasy  
podľa potreby. 
Neoplachujte. 

  Zjemňujúce tekuté  
mydlo Milk & Honey Gold
300 ml 

31603   7,00 €

4,99 € 

  Vyhladzujúci cukrový píling  
Milk & Honey Gold
200 ml 

31601   8,50 €

5,29 € 

  Sprchovací krém  
Milk & Honey Gold
250 ml 

35960   6,90 €

3,99 € 

  Rozžiarujúci 
šampón Milk 
& Honey Gold
250 ml 

35957   7,30 € 

  Rozžiarujúci 
kondicionér Milk  
& Honey Gold
250 ml 

35958   7,30 € 

  Rozžiarujúca 
maska na vlasy Milk  
& Honey Gold
250 ml 

35959   8,80 € 

  35889 
Revitalizačné mydlo 
Beautanicals 100 g 
3,00 €   

 35893 Obnovujúci 
krém na ruky 
Beautanicals 50 ml 
6,90 €

97 % 
súhlasí  
– zlepšuje vzhľad 
poškodených 
vlasov** 

97 %  
súhlasí  

– okamžite 
revitalizuje 

vlasy  
a dodáva im 

zdravší vzhľad** 

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

POUŽITIE 

Tajomstvo  
silných vlasov  

Luxusný rituál krásy S prírodnými pílingovými 
časticami pre hladkú 
pokožku

Jemne čistí pokožku  
bez zbytočného 
vysušovania. Ruky zostanú 
hebké a vláčne. 

Hydratuje a zjemňuje pokožku 
počas umývania, zanecháva ju 
hebkú a nádherne voňavú. 

  Posilňujúci olej  
na vlasy Eleo
Luxusné zloženie oleja na vlasy 
je obohatené o prémiové 
vzácne oleje, ktoré vyživujú  
a posilňujú vlasy. Obsahuje 
exkluzívny olej tamanu, ktorý 
pomáha vytvárať ochrannú 
bariéru vlasov a udržiava v nich 
vlahu. Má zjemňujúce účinky, 
vlasy sú už od prvého použitia 
na pocit pevnejšie a na pohľad 
žiarivejšie. 50 ml 

38949   13,90 €

9,49 € 
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  Ochranný olej na 
vlasy Eleo
50 ml 

31614   13,90 € 
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  Mydlo Oriflame Disney  
Winnie the Pooh
Spravte z bežného umývania veselý 
zážitok s mydlom v motíve obľúbeného 
macka Pú od Disney, ktoré jemne čistí 
detskú pokožku.  75 g 

39356   2,90 €

1,79 € 

  Šampón na vlasy a telo 
Oriflame Disney Winnie the Pooh
Šetrný, jemný šampón na vlasy a telo  
s dermatologicky testovaným zložením 
špeciálne vyvinutým pre deti.  
S príjemnou banánovou vôňou. 200 ml 

39354   4,90 €

3,49 € 

Jemné umývanie pre 
malých macíkov

S krásnou 
banánovou 

vôňou

MYDLO

ŠAMPÓN  
NA VLASY A TELO

Jemné a zároveň  
veselé umývanie.  

Šetrné zloženie vytvára 
bublinkovú penu.
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  Čistiace mlieko na 
oblasť zadočka Baby O
150 ml 

35776

8,99 € 

  Krém na oblasť 
zadočka Baby O
75 ml 

35774

6,99 € 

Upokojujúci balzam 
maslovej konzistencie 
na jemnú výživu 
pokožky celého tela. 
 
 

Jemné čistiace 
mlieko na oblasť 
zadočka upokojuje 
a vyživuje pokožku. 

Krém maslovej 
konzistencie 

vstrebáva 
prebytočnú 

vlhkosť. 

PRE DIEŤA  
& PRE 

MAMIČKU 

ŠVÉDSKY  
OVSENÝ OLEJ

Ľahko sa vstrebáva  
a zanecháva ľahký 
zamatový pocit 

Pomáha vyživovať a vypĺňať 
ochrannú bariéru pleti

Vhodné aj pre mamičky – 
pomáha zlepšovať vzhľad strií

Vhodné pre novorodencov  
a na citlivú pokožku 

Jemná starostlivosť  
od hlavy po päty

Detskú pokožku chceme rozmaznávať rovnako ako vy, preto sme 
vytvorili rad Baby O, ktorý jemne vyživuje, upokojuje a chráni 

detskú pokožku od hlavy po päty už od narodenia. Všetky 
produkty sú minimálne z 95 % prírodné. Zloženia obsahujú 

švédsky ovsený olej, ingredienciu, ktorá sa vlastnosťami podobá 
lipidom detskej pokožky a slúži ako jej ďalšia vrstva. Jemné 

receptúry produktov sú schválené dermatológmi a pediatrami.

95 % PRÍRODNÁ, JEMNÁ  
A ÚČINNÁ DETSKÁ 
STAROSTLIVOSŤ –  

PEDIATRICKY SCHVÁLENÉ

  Detský šampón  
na telo a vlasy Baby O
200 ml 

35775   

6,99 € 

  Detský olej Baby O
Jemný olej vyživuje a chráni vzácnu detskú 
pokožku. Obsahuje švédsky ovsený olej  
a komplex olejov zo semienok, ktoré 
vypĺňajú a posilňujú ochrannú bariéru 
pokožky, vyhladzujú ju a upokojujú. Vhodné 
pre dieťa i mamičku. Samokonzervačné 
zloženie. Alergologicky a dermatologicky 
testované a pediatricky schválené. Vhodné 
pre novorodencov aj na citlivú pokožku.  
95 % prírodné ingrediencie. 150 ml 

35773   8,99 € 

Vytvára hebkú 
penu, ktorá jemne 

čistí detskú pokožku 

  Detský univerzálny 
balzam Baby O
75 ml 

35772   

6,99 € 

 

 

 

 

 

A
LIA

N
CIA

 PRE ZDRAVIE POKO
ŽK Y

PEDIATRICKY 
SCHVÁLENÉ

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 
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VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

DREVITÁ 
CITRUSOVÁ VÔŇA 

grapefruit , esencia vavrínových 
listov , kardamóm 

VYSKÚŠAJ MA! 
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

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

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

ZODPOVEDNÉ  
INGREDIENCIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZPEČNÉ  
RECEPTÚRY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov) 

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE BEZPEČNOSTNÉ 
TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

  Toaletná voda Flamboyant
Vychutnávajte si život bez obmedzení s exkluzívnou  
vôňou Flamboyant. Svieže citrusy okorenené pikantným 
srdcom dopĺňa biele cédrové drevo s pižmovým základom. 
Flamboyant zosobňuje ambiciózneho, úspešného muža, 
ktorý si dokáže užívať pôžitky života. 75 ml  

19639   30,90 €

15,99 € 

Štýlová drevitá 
citrusová vôňa

Kúpte si toaletnú vodu Flamboyant 

A PEŇAŽENKU 
MÔŽETE MAŤ LEN ZA

Peňaženka so štýlovým 
vzorom a s 3 praktickými 
vonkajšími priehradkami 
na platobné karty.

  Pánska peňaženka Love
Materiál: polyester, PU, papier, 
pena. Rozmery: 16,7 x 10 x 10 cm. 

37973   7,99 € 

 

 

4,99 €

LIMITOVANÁ 
EDÍCIA 
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bergamotový olej, pačuli,  
sladká červená paprika

ORIENTÁLNA KORENISTÁ 
PAPRAĎOVÁ VÔŇA 

  Pánska toaletná voda  
So Fever Together
75 ml 

35531   28,90 €

16,99 € 

DREVITO-KORENISTÁ VÔŇA 

  Toaletná voda Dark Wood
75 ml 

42518   21,90 €

11,99 € 

AROMATICKÁ  
PAPRAĎOVÁ VÔŇA 

melón , rozdrvené borovicové 
ihličie , čierny jantár 

  Toaletná voda Excite Force
75 ml 

31639   28,90 €

16,99 € 

DREVITÁ, AROMATICKÁ 
kardamóm , céder , santalové drevo 

  Toaletná voda Debonair
75 ml 

42726   30,90 €

17,99 € 

ORIENTÁLNA PAPRAĎOVÁ
zázvor, tonka, santalové drevo

  Parfumová voda  
Lost in You Him
50 ml 

38509   30,90 €

17,99 € 

DREVITÁ –  
AKVATICKÁ 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

palina , naplavené drevo ,  
vetiver 

  Toaletná voda Mister 
Giordani Aqua
Moderná a mužná vôňa zachytáva 
zmyselné drevité tóny a akvatickú 
sviežosť prímorskej prírody. 
75 ml  

42837   30,90 €

17,99 € 
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VYSOKÁ KONCENTRÁCIA VÔNE 

vetiver top , muškát ,  
grapefruit 

AROMATICKÁ  
PAPRAĎOVÁ VÔŇA 

Spontánny šarm vône Mister Giordani

Aký je váš štýl?

  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 €

17,99 € 

 

 

čierne korenie , drevo guaiac , 
svetlý tabak 
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Cíťte sa sviežo a sebavedome  
po celý deň s našimi guľôčkovými 
dezodorantmi obohatenými o vône, 
ktoré vyhovejú každému vkusu. 

PR
E 

N
EH

O
 

  Sada NovAge Men
Obsahuje 4 produkty  
v štandardnom balení. 

29446   113,60 €

67,99 € 

POKROKOVÉ 
PRODUKTY  
NA HOLENIE 

  33198 Čistiaci pílingový gél NovAge Men 125 ml 12,90 €   

 33199 Očný gél NovAge Men 15 ml 19,90 € 13,99 €   

 33200 Hydratačné pleťové sérum NovAge Men 50 ml 41,90 €   

 33201 Omladzujúce gélové pleťové mlieko NovAge Men  
50 ml 34,90 €

  Očný gél NovAge Men
15 ml 

33199   19,90 €

13,99 € 

  Gél na holenie  
NovAge Men
200 ml 

35864   11,90 €

6,99 € 
  Upokojujúci gél  
po holení NovAge Men
100 ml 

35865   10,90 €

6,49 € 

Redukuje 
vrásky –  
76 % súhlasí*

Klinické testy 
potvrdili, že 
podporuje 
hydratáciu  
pleti o 31 %†

Žiletka sa ľahúčko kĺže po tvári 
dokonca aj na drsných častiach  
– 100 % súhlasí*

  31291 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant Signature 50 ml 5,00 €   

 34076 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant Be the Legend 50 ml 5,00 €   

 32176 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant Giordani Gold Man 50 ml 5,00 €   

 32497 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant Eclat Homme Sport 50 ml 5,00 €

2,29 €

Ostaňte svieži aj počas  
horúceho leta 
 

Jablko, koža  
a bôby tonkyHruška, vanilka  

a muškát

Vetiver, čierne korenie  
a bergamot

Semiš, 
bergamot  
a ružové 
korenie

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

PRE VŠETKY  
VEKOVÉ SKUPINY 

Odporúčame

†3 Odborné klinické hodnotenie pri používaní sady NovAge Men 

Klinické testy potvrdili, že bojuje proti 
známkam únavy a starnutia†3 

OČI  
Očný gél je navrhnutý tak, 
aby dodával účinné látky 
citlivým očným partiám  
a redukoval známky 
starnutia.

Zásobte pokožku energiou vďaka výťažku  
z rastlinných kmeňových buniek kávovníka  
a omladzujúcemu komplexu z baobabu.
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†Klinicky testované
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Vô
ne

 

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

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

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

ZODPOVEDNÉ  
INGREDIENCIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZPEČNÉ  
RECEPTÚRY 

BEZ OBSAHU GMO 
(geneticky modifikovaných 

organizmov) 

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE BEZPEČNOSTNÉ 
TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

CHYPRE OVOCNÁ VÔŇA
mandarínka, ruža, pačuli 

Svieža, nenútene elegantná zmyselná vôňa 
stelesňujúca slobodu a radosť zo života. 

Večná vôňa pre ženu, ktorá vášnivo  
miluje život. 

  Parfumová voda Giordani Gold  
White Original
V starostlivo vyrobenom flakóne zdobenom 
jemnými striebristými detailmi sa ukrýva nádherná 
vôňa parfumovej vody Giordani Gold White 
Original. Iskrivé tóny pomarančovníkových kvetov 
dodávajú tejto chypre ovocnej kvetinovej vôni 
ženský, svieži a jemne zmyselný nádych plný slobody 
a radosti zo života. 50 ml 

42752   32,90 €

17,99 €

Talianska inšpirácia

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 
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Parfum Giordani Gold Essenza 
predstavuje výnimočné 

exkluzívne majstrovstvo. Každý 
jeho detail, počnúc nádherným 
skleneným flakónom s uzáverom 

zdobeným pravým lístkovým 
zlatom, umocňuje bohatý 

zmyslový zážitok a evokuje 
skutočný luxus prémiových vôní. 

  Parfum Giordani 
Gold Essenza
50 ml 

42503   40,90 €

27,99 € 

VÔ
N

E  

Vrchol jemnej 
parfumérie

  Parfum Giordani 
Gold Essenza – 
vreckové balenie
8 ml 

42786   11,90 €

5,99 € 

Vaša obľúbená luxusná 
vôňa s vami na cestách.

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte!  

 

KVETINOVÁ AKVATICKÁ VÔŇA 
kalábrijský bergamot , 

pomarančovníkové kvietky , 
toskánske drevo 

NAJVYŠŠIA  
KONCENTRÁCIA VÔNE 
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  Parfumová voda .SE Swedish 
Experience Wild Hearts
Neočakávaná vôňa divokého rozmarínu 
prináša akvatické a minerálne tóny 
pripomínajúce svieži dotyk vody  
na pokožke. Akord dopĺňa nádych  
jemných pižmových kvetín prepletených  
s likérovými tónmi čechrice voňavej. 
Intenzívne volanie vo vašom srdci je 
pripravené objaviť novú slobodu. 75 ml  

38575   31,90 €

22,99 € 

NOVINKA 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

KVETINOVO-AKVATICKO-
CITRUSOVÁ

divoký rozmarín,  
čechrica voňavá, pižmo

Nekonečná sloboda  
NESPÚTANÉHO SRDCA VÔ

N
E  

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

KVETINOVO-DREVITO-
AROMATICKÁ

pomaranč, kvietky vratiča,  
rozžeravené brezové drevo

NOVINKA 

  Parfumová voda .SE Swedish 
Experience Blazing Warmth 
Dymové tóny rozžeraveného brezového 
dreva iskria hrejivým teplom, kým svieža 
explózia kvietkov vratiča evokuje pocity 
šťastia. Jasné a kontrastné tóny vône 
sľubujú neočakávaný zmyslový zážitok. 
75 ml  

38571   31,90 €

22,99 € 

Vôňa sálajúca  
HREJIVÉ TEPLO

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  

A VYSKÚŠAJTE NÁŠ FILTER  
NA INSTAGRAME, ABY STE 

BOLI EŠTE BLIŽŠIE  
K ŠVÉDKSEJ PRÍRODE

O
rig

iná
lna vôňa zachytená vo Švédsku

O
rig

iná
lna vôňa zachytená vo Švédsku
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  Parfumovaný 
telový sprej Love 
Potion Blossom Kiss
75 ml 

38526   11,90 €

4,79 € 

  Parfumovaný telový 
sprej Love Potion So 
Tempting
75 ml 

33958   11,90 €

4,79 € 

ORIENTÁLNA -  
VANILKOVÁ - OVOCNÁ

NÍZKA KONCENTRÁCIA  
VÔNE

mäkká dužina fíg,  
kvet ľalie, vanilka

NÍZKA KONCENTRÁCIA  
VÔNE

KVETINOVO - ORIENTÁLNA 
LAHODNÁ PÚDROVÁ VÔŇA 

mandarínka ,  
orchidea , med 

  Parfumová voda  
Possess The Secret
50 ml 

33955   32,90 €

19,99 € 

  Parfumová voda  
Love Potion
50 ml 

42751   30,90 €

17,99 € 

  Parfumová voda  
Lost in You Her
50 ml 

38508   32,90 €

19,99 € 

  Toaletná voda Enigma
50 ml 

42497   30,90 €

17,99 € 

Podľahnite kúzlu vášne

ORIENTÁLNA VANILKOVÁ 
OVOCNÁ VÔŇA 

zázvor , kvet kakaovníka ,  
čokoláda 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

zázvor, pivónia,  
tonka

KVETINOVÁ DREVITÁ 
PIŽMOVÁ

VYSOKÁ 
KONCENTRÁCIA VÔNE 

čierna ruža, anjelské trúby,  
santalové drevo 

KVETINOVÁ  
AKVATICKÁ VÔŇA 

VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

čierne ríbezle , akord zlatého 
jablka , santalové drevo 

   

VÔ
N

E  

KVETINOVÁ OVOCNO-
DREVITÁ VÔŇA 
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  Toaletná voda Friends  
World for Her
50 ml 

33962   24,90 €

15,99 € 

KVETINOVÁ OVOCNÁ 
DREVITÁ VÔŇA 

cínia , broskyňa ,  
vanilka 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

  Toaletná voda  
Eclat Femme Weekend
50 ml 

42499   28,90 €

16,99 € 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

KVETINOVÁ OVOCNÁ 
ZELENÁ VÔŇA 

vinohradnícka broskyňa  
z Provensalska , biela frézia , pižmo 

Elegantný spôsob,  
ako zostať svieža

koža, ružové lupienky, 
fialkové lístky

Elegantný nerol, mangový 
sorbet a červené korenie  

z Pondicherry

pomarančovníkové kvety,  
hyacint, pačuli

  32160 Guľôčkový dezodorant 
Giordani Gold Original 50 ml 
4,10 €   34079 Guľôčkový 
antiperspiračný dezodorant Miss 
Giordani 50 ml 4,10 €   32492 
Guľôčkový antiperspiračný 
dezodorant Volare 50 ml 4,10 €

1,99 €

ORIENTÁLNA 
KVETINOVÁ VÔŇA 

hruška , akord lekna ,  
pižmo 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

  Toaletná voda  
Joyce Turquoise
50 ml 

42508   15,90 €

8,99 € 

  Toaletná voda  
Dare To Shine
50 ml 

42807   28,90 €

16,99 € 

ORIENTÁLNA 
KVETINOVÁ VÔŇA 

zelená hruška ,  
tahitská gardénia , vanilka 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

KAŽDÝ LEN ZA
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  Vyživujúci komplex na vlasy a nechty
42 tabliet. 29,4 g. 

29706   21,90 €

EKO-ETICKÉ 
PREVEROVANIE 

PRÍRODNÉ  
VÝŤAŽKY 

BEZPEČNÉ  
RECEPTÚRY 

BEZ OBSAHU GMO  
(geneticky modifikovaných 

organizmov) 

PRÍSNE  
EURÓPSKE NORMY 

PRÍSNE BEZPEČNOSTNÉ 
TESTY 

PRÍRODNÉ  
PÍLINGY 

ZODPOVEDNÝ  
VÝVOJ

ZDRAVÝ SPÔSOB ŽIVOTA  
Ako švédska spoločnosť prechovávame  
k prírode hlboký rešpekt, ktorý je súčasťou 
našej identity. V našich kozmetických  
a wellness produktoch preto používame 
vedecky testované a prírodné 
ingrediencie, vďaka ktorým si každý  
deň môžete vychutnávať zdravý,  
aktívny a príjemný život. 

W
el
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CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A POZRITE 
SI VŠETKY PRODUKTY Z TEJTO 
KATEGÓRIE 15,99 €

•  L-Lyzín a L-Cysteín sú stavebné 
jednotky keratínu – súčasť vlasov 
a nechtov

 
•  Prokyanid B2, získavaný z jabĺk, 

podporuje rast vlasov
 
•  Železo zásobuje korienky vlasov 

kyslíkom, ktorý podporuje ich 
zdravie

 
•  Vitamín C je silný antioxidant, 

ktorý napomáha vstrebávaniu 
železa

 
•  Selén pomáha udržiavať lesk  

a zdravie vlasov
 
•  Zinok posilňuje vlasové folikuly  

a pomáha redukovať poškodenia 
spôsobené slnkom 

Leto je nádherné a obľúbené ročné obdobie, prináša však so sebou aj viaceré výzvy. Vystavujeme 
sa slnku, vode a piesku, ktoré môžu negatívne ovplyvniť naše nechty a spôsobiť ich lámavosť či 
štiepenie. Slnko zase dehydruje vlasy a vysušuje ich. Našťastie, na tieto výzvy nie ste sami – 
vyživujúci komplex na vlasy a nechty vám poskytne prvú pomoc!

Vlasy a nechty odolné voči slnku

Leto s wellness 
Tešíte sa na leto plné zábavy a vytúženú dovolenku? 

Nezabudnite pripraviť svoje telo na nové výzvy! Leto prináša 
veľkú zmenu životného štýlu – opaľovanie, ochutnávanie 

netradičných jedál a aktívnejší život. Aj preto telo potrebuje 
základnú výživovú podporu. Zistite, ktoré výživové doplnky 

nesmú vo vašej batožine chýbať a vychutnajte si leto  
s Wellness by Oriflame!
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  Astaxantín a výťažok  
z čučoriedok
30 kapsúl v balení. 21,8 g. 

29688   23,90 €

17,99 €

Astaxantín je prirodzene sa 
vyskytujúcou zložkou rastlín, 

ktorá sa získava z rias.  
Má posilňujúce účinky  

a podporuje tvorbu kolagénu, 
vďaka čomu zlepšuje elasticitu 

pleti. Okrem toho chráni 
pokožku pred UV žiarením.

Čučoriedky obsahujú veľmi 
účinnú skupinu antioxidantov  

s názvom antokyány, ktoré 
patria do rodiny polyfenolov 

blízkych flavonoidom. 

W
EL

LN
ES

S 

Ochráňte svoju pleť 
pred slnkom
Možno ste veľkým fanúšikom opaľovania,  
ale vaše telo môže súčasne volať o pomoc. 
Vystavovanie sa slnku môže urýchľovať zápalové 
procesy v tele a patrí k najzávažnejším faktorom 
zodpovedným za starnutie pleti. Okrem toho 
spôsobuje problémy pigmentu. Opaľovacie 
krémy nemusia stačiť – pokožku treba chrániť  
aj zvnútra!
4 antioxidanty, ktoré nájdete v produkte  
Astaxantín a výťažok z čučoriedok:

1.   Astaxantín, najsilnejší prírodný antioxidant, 
zlepšuje pružnosť pokožky a chráni ju pred UV 
žiarením.

2.  Výťažok z čučoriedok obsahuje niekoľko 
typov antioxidantov, ktoré redukujú negatívne 
účinky voľných radikálov.

3.  Vitamín C prispieva k tvorbe kolagénu a chráni 
pokožku pred oxidačným stresom a pred 
problémami s pigmentom.

4.  Vitamín E chráni telo pred poškodením  
voľnými radikálmi.
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*Reference Daily Intake EÚ je denná 
dávka živín, ktorá je považovaná  
za dostatočnú, aby dosiahla 
požiadavky 97 – 98 % zdravých 
jedincov  

VITAMÍN B 
Je zodpovedný za nervový 

systém, pomáha k správnemu 
fungovaniu mozgu  

a podporuje dobrú náladu. 

VITAMÍN C 
Vysokoúčinný antioxidant, 
ktorý posilňuje kožu, zuby, 

kosti a krvné cievy. 

MEĎ 
Udržuje kosti, nervy a krvné 
cievy zdravé a napomáha 

absorpcii železa.

MANGÁN 
Podporuje zdravie kostí, 

tvorbu kolagénu a redukuje 
zápaly. 

ŽELEZO 
Pomáha červeným krvinkám 

prepravovať kyslík v tele, 
znižuje pocit únavy  

a podporuje koncentráciu. 

W
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18,90 €

  Multivitamíny a minerálne 
látky pre mužov
60 tabliet. 63,6 g. 

29703

  Multivitamíny a minerálne 
látky pre ženy
60 tabliet. 63,6 g. 

29704

22 vitamínov a minerálnych látok vrátane  
3 nevyhnutných látok na leto: 
 
1.   Vitamín A a E pomáhajú chrániť pokožku  

pred poškodením zo slnka
 
2.  Vitamín C podporuje imunitu, chráni pred 

poškodením zo slnka a podporuje správne 
reakcie tela na sezónne alergie 

 
3.  Vitamín D: Ak používate opaľovací krém, 

absorpcia vitamínu D do tela môže byť nižšia.  
To znamená, že výživové doplnky v lete vám 
nesmú chýbať!

Keď prichádza leto, môže byť náročné držať 
sa svojej zvyčajnej vyváženej stravy a radšej 
si doprajeme zmrzlinu či rýchle občerstvenie. 
To môže rýchlo spôsobiť medzery vo výžive, 
ktoré majú dopad na našu imunitu a celkové 
zdravie. Multivitamínový komplex funguje  
ako poistka proti výživovým nedostatkom, 
pomáha nám získať potrebné množstvo 
vitamínov a minerálnych látok, aby sme si 
mohli vychutnávať leto plnými dúškami!

Vaša poistka proti 
výživovým nedostatkom

Pokrýva až 
100 % odporúčanej 
dennej dávky EÚ (RDI)* 
vitamínov a minerálov. 
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  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 €   29697 Wellness 
balíček pre mužov 21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 €   29696 Wellness 
balíček pre ženy 21 vrecúšok. 66,7 g (21 x 3,17 g). 32,90 €   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 €   38890 Čokoládový SuperShake na reguláciu hmotnosti 
– náhrada jedla 525 g 41,90 €   43271 Vanilkový SuperShake  
na reguláciu hmotnosti – náhrada jedla 525 g 41,90 €   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 €

*Viac informácií vám poskytne vaša poradkyňa. 

Prémiové výživové doplnky  
na všestranné využitie 
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Počas teplých dní si radi 
vychutnávame pobyt vonku. 
Našťastie, Wellness 
nepotrebuje prázdniny! 
Vymysleli sme praktický 
spôsob, ako si dopriať 
chutný kokteil kdekoľvek  
a kedykoľvek! 

Vychutnajte si svoj 
kokteil aj počas leta

Perfektné 
osvieženie počas 
letných 
prechádzok

Čokoládové „fit“ frapé 
Kto by si cez horúce letné dni 

rád nepochutil na ľadovo 
vychladenom frapé? Hladká 

konzistencia, vôňa kávy... A čo 
ak by ste si ho mohli vychutnať 
úplne bez výčitiek? Ukážeme 

vám, ako na to! 
 

Budete potrebovať: 
Čokoládový kokteil Natural 

Balance – 1 naberačka 
Káva – 1/2 šálky  

Mlieko alebo sójové  
mlieko – 100 ml 

Kocky ľadu – koľko chcete 
 

Príprava:  
Všetky ingrediencie  
zmiešame v pohári  

a pretrepeme dohladka. 
Zaberie to len 1-2 minúty. 

Na záver pridáme ľad a voilà! 
Lahodný letný drink je na svete! 

Prenosný dizajn s uzatvárateľným 
vekom zabráni vyliatiu nápoja. 
Znovu použiteľný pohár  
so slamkou predstavuje 
ekologickejší spôsob, ako 
dodržať svoj pitný režim. 
Jeho dvojité steny sú vyrobené  
z trvácneho plastu bez  
obsahu BPA.

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

  Pohár so slamkou Wellness
Objem pohára: 300 ml. Materál: PS. 
Rozmery: výška 13,5 cm. Slamka: PP, 
18 cm. 

43983

Každý 4. produkt uvedený nižšie 
dostanete ZADARMO!*

  31766 Morský vápnik + vitamín D 30 tabliet. 29,4 g. 17,90 €   29705 
Kapsuly Omega 3 60 kapsúl. 41,6 g. 19,90 €   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 €

   

   

 
 

 

 

 
 

           

7,99 €
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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
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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.

* Spotrebiteľské testy zamerané na účinnosť, ktorých 
sa zúčastnilo 90 žien nad 40 rokov 

Obnovuje 
kontúry pleti –  

78 % SÚHLASÍ*

HLAVNÁ INGREDIENCIA 

Viditeľne redukuje  
jemné linky a vrásky 

* Výsledky zákazníckeho testovania  
na 62 ženách počas 4 týždňov 

NA VŠETKY TYPY PLETI 40+ 

74 % SÚHLASÍ*

  Spevňujúci denný krém  
Royal Velvet so SPF15
50 ml 

22424   16,90 €

Pl
eť
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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

9,99 €

Pevnejšia pleť  
s luxusným výťažkom  
z kosatca

TERAZ LEN ZA

  22814 Spevňujúci nočný krém Royal Velvet 
50 ml 16,90 €   22815 Spevňujúci krém na očné 
kontúry Royal Velvet 15 ml 11,70 €
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Denný krém koriguje vrásky, hydratuje  
a chráni pokožku, zatiaľ čo nočný  

krém ju vyživuje a vypĺňa.  Prečo vaša pleť 
potrebuje kyselinu 
hyalurónovú?
Keď sme mladí, pokožka 
prirodzene produkuje dostatok 
kyseliny hyalurónovej, ktorá jej 
poskytuje hydratáciu. Vekom sa 
však jej hladina v pokožke znižuje. 
 
Sérum NovAge Ecollagen 
obsahuje nízkomolekulovú 
kyselinu hyalurónovú, ktorá 
dokáže zadržať až 1000-násobok 
vody v porovnaní s vlastnou 
hmotnosťou. Okamžite podporuje 
úroveň hydratácie a jej malé 
molekuly účinne prenikajú  
do pokožky, vďaka čomu  
ju vypĺňajú zvnútra. 

Ľahučký očný krém oživuje okolie 
očí a po čase pomáha redukovať 

jemné linky a vrásky.
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OKOLIE OČÍČISTENIE

Pleť čistite dvakrát denne, aby ste 
odstránili nečistoty a pripravili ju na 

lepšiu absorpciu ostatných produktov.

POSILNENIE ÚČINKU HYDRATÁCIA 

  Očný krém na 
vyhladenie vrások 
NovAge Ecollagen
15 ml 

33979   16,90 € 

  Sérum na vyhladenie  
vrások NovAge Ecollagen
30 ml 

33980   29,90 €

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

33982   27,90 € 

  Čistiaci gél  
NovAge Supreme
150 ml 

33984   17,90 €

12,99 € 

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

42426   27,90 € 
  Sada NovAge Ecollagen
Obsahuje 5 produktov v štandardnom 
balení. 

42489   124,50 €

74,99 € 

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.
Okamžitá 

redukcia vrások  
až o 49 %∆1 

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

NovAge Ecollagen. 
 

*Spotrebiteľský test.

*1 Spotrebiteľský test  
v % po prvom použití.

KOMPLETNE 
ČISTÍ BEZ 
VYSÚŠANIA*

ČISTÍ PÓRY –  
92 %*1

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A 
VYBERTE SI SVOJU IDEÁLNU 
RUTINU NOVAGE! 
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  Sada NovAge  
Time Restore
Obsahuje 5 produktov  
v štandardnom balení. 

31774   134,50 €

79,99 € 

PROBLÉMY PLETI: 
Hlboké vrásky, strata pevnosti  
a nevýrazné kontúry 

VÝŤAŽOK Z RASTLINNÝCH 
KMEŇOVÝCH BUNIEK SKOROCELU 
pomáha udržiavať pleť pevnú a zmierňuje 
tvorbu pigmentových škvŕn.

SÓJOVÝ GENISTEÍN GENISTEINSOY 

podporuje tvorbu kolagénu a zvyšuje 
hladinu vlahy v pleti. Obnovuje jej 
pevnosť a vyhladzuje hlboké vrásky.

50+ 
Odporúčame

Zlepšená pružnosť 
zrelej pleti –  

94 % súhlasí Δ1

Δ1 Spotrebiteľský test pri používaní sady pleťovej  
kozmetiky NovAge Time Restore.

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 150 ml 17,90 €   

 32629 Obnovujúci krém na oči a pery NovAge Time 
Restore 15 ml 19,90 € 13,99 €   32630 Obnovujúce 
sérum NovAge Time Restore 30 ml 32,90 €   

 32627 Obnovujúci denný krém NovAge Time  
Restore 50 ml 29,90 €   32628 Obnovujúci nočný  
krém NovAge Time Restore 50 ml 29,90 €

  Obnovujúci krém na oči  
a pery NovAge Time Restore
15 ml 

32629   19,90 €

13,99 €   Sada NovAge Skinergise
Obsahuje 5 produktov v štandardnom 
balení – čistiaci gél, očný krém, sérum, 
denný a nočný krém. 

42723   111,50 €

69,99 € 

PROBLÉMY PLETI: 
Prvé známky starnutia, mdlá pleť 20+ 

Odporúčame

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.

25 x žiarivejšia 
pleťΔ2 

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

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 150 ml 17,90 €   

 34515 Zdokonaľujúci očný krém NovAge Skinergise 
15 ml 14,90 € 9,99 €   34517 Zdokonaľujúce sérum 
NovAge Skinergise 30 ml 26,90 €   34511 
Zdokonaľujúci denný krém so SPF 30 NovAge 
Skinergise 50 ml 23,90 €   35075 Zdokonaľujúci  
nočný krém NovAge Skinergise 50 ml 23,90 €

  Zdokonaľujúci očný krém  
NovAge Skinergise
15 ml 

34515   14,90 €

9,99 € 

Tmavé kruhy sú viditeľne 
redukované – 76 % súhlasí*1

*1Spotrebiteľský test pri používaní kompletnej  
rutiny počas 4 týždňov.

S praktickým 
guľôčkovým 

aplikátorom.

Vyhladzuje jemné linky a vrásky  
v okolí očí – 80 % súhlasí*

* Spotrebiteľský test

  Špachtlička na nanášanie 
pleťového krému SkinPro

45277   6,20 €

4,49 € 

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE  
APLIKÁCIOU ORIFLAME A ZISTITE  
S NAŠÍM FACEBOOKOVÝM FILTROM, AKO  
VONKAJŠIE FAKTORY OVPLYVŇUJÚ PLEŤ 
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  Liftingová sada NovAge  
Ultimate Lift

44941   133,50 €

79,99 € 

  33984 Čistiaci gél NovAge Supreme 150 ml 17,90 €   34552 Liftingový očný krém 
NovAge Ultimate Lift 15 ml 18,90 €   34550 Liftingové sérum NovAge Ultimate Lift 
30 ml 32,90 €   34510 Liftingový denný krém so SPF 15 NovAge Ultimate Lift 50 ml 
29,90 € 19,99 €   34549 Liftingový nočný krém NovAge Ultimate Lift 50 ml 29,90 €

PROBLÉMY PLETI: 
Strata pevnosti a pružnosti 40+ 

Odporúčame

VÝŤAŽOK RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK 
Z BUDLEJE zabraňuje rozpadu kolagénu  
a poskytuje antioxidačnú ochranu pred voľnými 
radikálmi, vďaka čomu spomaľuje proces starnutia.

PATENTOVANÝ TRI-PEPTIDOVÝ KOMPLEX 
podporuje tvorbu kolagénu a pomáha vypĺňať 
pokožku, pričom vyhladzuje jemné linky a vrásky.

PATENTOVANÝ KOMPLEX ASPARTOLIFT 
podporuje tvorbu kolagénu a elastínu, aby 
bola pleť pevnejšia, pružnejšia a kontúry tváre 
výraznejšie.

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.

  Liftingový denný krém  
so SPF 15 NovAge Ultimate Lift
50 ml 

34510   29,90 €

19,99 € 

  Sada NovAge Bright Sublime
Obsahuje 5 produktov v štandardnom balení. 

31775   126,50 €

74,99 € 

  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 € 
19,99 €   32803 Zosvetľujúci denný krém so SPF 20 Novage Bright Sublime 50 ml 27,90 €

PROBLÉMY PLETI: 
Nedokonalosti pleťového pigmentu,  
nejednotný tón pleti

PRE VŠETKY VEKOVÉ SKUPINY 
Odporúčame

PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA MULTI-
BRIGHT spomaľuje tvorbu melanínu  
a pomáha korigovať tmavé škvrny, pričom 
zároveň zabraňuje vzniku nových.

VÝŤAŽOK Z RASTLINNÝCH KMEŇOVÝCH 
BUNIEK GARDÉNIE podporuje tvorbu 
kolagénu a spomaľuje enzýmy, ktoré 
spôsobujú degradáciu pleti, čím prispieva 
k vyhladeniu vrások a redukcii ich vzhľadu.

Redukuje pigmentové 
škvrny až o 50 % ∆1

∆1 Klinické testy s použitím denného krému a séra 

  Zosvetľujúci nočný krém  
Novage Bright Sublime
50 ml 

32658   27,90 €

19,99 € 

*1 Spotrebiteľsky testovaný denný 
a nočný krém so 71 ženami.

Pomáha zvýrazňovať 
tvárové kontúry*1

◊ In vitro.

JEDNOTNEJŠÍ 
TÓN PLETI  
S MENEJ 
VIDITEĽNÝMI 
PIGMENTOVÝMI 
ŠKVRNAMI

ZABRAŇUJE 
TVORBE 
MELANÍNU 
POČAS SPÁNKU◊

  Štetec na nanášanie denného 
krému SkinPro

 45275   7,90 €

4,49 € 
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Starostlivosť o pokožku rúk:

  Hydratačná  
esencia NovAge
150 ml 

33987   12,90 € 

  Čistiaci pleťový  
olej NovAge
150 ml 

38828   15,90 € 

  Korekčný gél na vyrážky  
s 24-hodinovým účinkom NovAge
15 ml 

45253   14,90 €

11,49 € 

Profesionálne čistenie pleti

•   NÁSTAVEC  
NA ČISTENIE  
PLETI S KEFKOU

  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 €

37,99 € 

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

30878   11,90 €

8,99 € 

•  KOVOVÝ 
NÁSTAVEC  
NA MASÁŽ PLETI

•  SILIKÓNOVÝ 
NÁSTAVEC  
NA PÍLING PLETI 

  Špachtlička na 
nanášanie pleťovej 
masky SkinPro
Silikónová špachtlička 
určená na rovnomerné  
a elegantné nanášanie 
pleťovej masky alebo 
krému. Na všetky typy 
pleti.  

45276   6,90 €

4,79 € 

  10 % roztok s vitamínom C  
NovAge ProCeuticals
Intenzívna 4-týždňová kúra s vitamínom C proti 
hyperpigmentácii a na zjednotenie a rozjasnenie tónu 
pleti. Čerstvý vitamín C prichádza v inovatívnej 
forme pre čo najlepší výsledok a účinok. 1 fľaštička 
týždenne po dobu 4 týždňov. Dermatologicky  
a spotrebiteľsky testované. 4 x 7 ml 

40874   59,90 €

39,99 € 

10 %  

čistý vitamín C 
(INCI: kyselina askorbová)

JAS N E JŠ I E 
V YZ E R A J Ú CA PLE Ť  

(97 % súhlasí po 28 dňoch)*

RE D U KUJ E VZ H Ľ AD 
N E J E D N OTN E J 
PI GM E NTÁCI E  

(93 % súhlasí po 28 dňoch)*

Dokázané 
výsledky

*Spotrebiteľský test.

4-týždňová 
intenzívna kúra 
(každý týždeň 
otvorte novú 
fľaštičku)

  40880 Spevňujúce peptidové ampulky 
NovAge ProCeuticals 7-dňová kúra, 7 ampuliek x 
1,8 ml. 33,90 €   40872 Retinolové sérum 
NovAge ProCeuticals 30 ml 27,90 €   

 40878 Pílingový roztok so 6 % AHA 
NovAge ProCeuticals 30 ml 29,90 €   

 41563 Pleťová maska z biocelulózy 
NovAge ProCeuticals 26 ml 11,90 €

  34143 Denný krém NovAge Day Shield 
SPF50 UVA/PA++++  30 ml 22,90 €   

 33988 Obnovujúci pleťový píling NovAge 
100 ml 10,90 €   33490 Revitalizačná 
nočná pleťová maska NovAge 50 ml 
24,90 €   35076 Formujúce sérum  
na krk a dekolt NovAge 75 ml 22,90 €

REDUKUJE VEĽKOSŤ 
VYRÁŽOK  
A ZAČERVENANIE 
POČAS JEDNÉHO 
DŇA*

*Spotrebiteľský test

  45252 Protizápalová emulzia  
na akné NovAge 30 ml 21,90 €  

 34508 Zmatňujúci koncentrát 
NovAge 15 ml 16,90 €

  35073 Omladzujúci krém na ruky so SPF 25 
NovAge 50 ml 9,90 €   37607 Zvláčňujúce 
rukavice s dotykovými prstami Materiál: bavlna, 
elastan, metalické vlákna. Rozmery: 18,8 x 12,9 cm. 
6,50 €

NA VYRÁŽKY

PRE VŠETKY 
VEKOVÉ SKUPINY 

Odporúčame PROBLÉMY PLETI: 
Hyperpigmentácia a iné problémy  
pleťového pigmentu, nejednotný tón pleti

Podpora vašej každodennej  
starostlivosti o pleť:

PROBLÉMY PLETI:  
Vyrážky a akné  
u dospelých

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME  
A ZISTITE, AKO ZARADIŤ 

PROCEUTICALS DO 
KAŽDODENNEJ RUTINY
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  Slnečné okuliare  
Amore Unisex
Vyčarujte si elegantný vzhľad  
s ikonickými slnečnými okuliarmi  
s pevným, matným čiernym rámom. 
Materiál: PC, nehrdzavejúca oceľ, 
meď, polyester, nylon, zinková  
zliatina. Univerzálna veľkosť. 

42214

9,99 € 

  Samoopaľovací sprej 
na telo a tvár Sun Zone
100 ml 

34898   9,30 €

6,29 € 

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

35760   15,40 €

10,99 € 

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

34890   17,50 €

12,99 € 

  Krém po opaľovaní  
na telo a tvár Sun 360
150 ml 

35759   9,30 €

6,29 € 

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

34891   19,20 €

12,99 € 

  Opaľovací krém pre 
deti Sun 360 SPF 50
125 ml 

34896   22,50 €

16,99 € 

  Opaľovacia ochranná 
tyčinka Sun 360 SPF 30
8 g 

34899   19,20 €

13,99 € 
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Opaľovací krém  
na citlivú pokožku  
a na prudké slnko. 
Cestovná veľkosť.

Opaľovacia ochranná 
tyčinka perfektná na 
cesty.

Ľahká, nemastná  
textúra sa ihneď  
vstrebe a nezanecháva 
biele zvyšky.

Štýlové okuliare na akúkoľvek 
príležitosť

UNISEX

VEDELI STE, ŽE... ? 

Až 95 % starnutia pokožky 
môže spôsobovať slnečné 
žiarenie. Preto majte vždy 

poruke opaľovací krém  
a nezabudnite ho aplikovať 

každé dve hodiny!

OCHRANA PRED 
NEČISTOTAMI  
Z PROSTREDIA

NOVINKA 
LIMITOVANÁ EDÍCIA 

SPF 

• Praktický opaľovací sprej  
s ľahučkou suchou textúrou, 
ktorá zanecháva pokožku 
hodvábne jemnú. 

Kvalitná a bezpečná ochrana pred slnkom

• Odolné voči vode a potu∆

∆
Kl

in
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ky
 te
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ov

an
é.

Hydratácia a príjemné 
schladenie pre pokožku 
po dni strávenom  
na slnku

Silná ochrana pred 
slnkom pre citlivú  
detskú pokožku.

Poskytuje intenzívnu 
hydratáciu vďaka 
kyseline hyalurónovej

 

 

 

 

 

 

 

 



SILICON FREE BIODEGRADABLE
FORMULA

POST-CONSUMER
RECYCLED PLASTIC
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HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Aloe vera výborne zadržuje vlahu  
v pokožke, zatiaľ čo kokosová voda 
výdatne hydratuje a osviežuje pleť.

ORGANICKÉ ALOE VERA  
A KOKOSOVÁ VODA

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

9522   6,90 €

3,99 € 

  Kefka na čistenie 
pleti
Rozmery: 4,5 x 2,5 cm. 

38679   5,30 €

3,79 € 

  Osviežujúci očný gél  
s organickým aloe vera  
a kokosovou vodou  
Love Nature
15 ml 

35590   5,40 €

3,49 € 

  Osviežujúca maska  
a píling v jednom  
s organickým aloe vera  
a kokosovou vodou  
Love Nature
75 ml 

34822   5,80 €

4,19 € 

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

34821   5,60 €

3,99 € 

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

34820   5,40 €

3,49 € 

  Osviežujúci čistiaci krém 
s organickým aloe vera  
a kokosovou vodou 
Love Nature
125 ml 

34819   5,40 €

3,49 € • Dóza na vatové tampóny 
alebo tyčinky

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

• Kefka s jemnými guľovitými 
vláknami sa môže používať 
aj na masáž pleti.

PRE VŠETKY  
VEKOVÉ SKUPINY 

NA NORMÁLNU PLEŤ 

ČISTÍ  
PÓRY 

ODSTRAŇUJE 
NEČISTOTY 

ODSTRAŇUJE 
MEJKAP 

Zintenzívnite svoj čistiaci rituál

Ak patríte k šťastlivcom, ktorí boli obdarovaní 
normálnou pleťou, nezabudnite, že aj 

bezproblémová pleť si zaslúži pozornosť.  
Čo potrebuje najviac? Presne tak, hydratáciu!  
A čo môže pleť hydratovať viac, ako organické 
aloe vera a superingrediencia kokosová voda? 
Tvoria perfektnú kombináciu na udržanie sviežej, 

žiarivej a krásne vyváženej pleti.

PL
EŤ

O
VÁ

 K
O

ZM
ET

IK
A

 BEZ 
SILIKÓNOV

POST-SPOTREBITEĽSKÝ 
RECYKLOVANÝ PLAST*

*len fľaše

BIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

ZLOŽENIE
• Zbavte sa mejkapu, 

opaľovacieho krému  
a každodenných nečistôt  
a dosiahnite jasnú  
a žiarivú pleť. Doprajte si dávku 

hydratácie!

Okamžite hydratuje  
a osviežuje pleť.

Odstraňuje 
mejkap bez 
vysušovania pleti.

Tonizuje  
a osviežuje  
pleť.

Sťahuje póry  
a odstraňuje odumreté 

bunky kože.

 

 
 

 

 

 

 

 

Pomáha zmierňovať 
známky únavy.

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

17964   2,80 €

2,29 € 



BIODEGRADABLE
FORMULA

SILICON FREE
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2,79 €

GRANÁTOVÉ JABLKO A HROZNO 
Perfektná ovocná dvojica pre vašu 
pokožku. Granátové jablko zlepšuje 
bunkovú obnovu a semienka z hrozna,  
plné antioxidantov, bojujú proti voľným 
radikálom, chránia a revitalizujú pokožku.

POMARANČ A OVOS 
Výťažok z pomarančovej šťavy je výživným 
antioxidačným kokteilom pre pokožku, tonizuje ju  
a revitalizuje. Prírodný výťažok z ovsa hydratuje  
a upokojuje.

  42135 Antioxidačná textilná pleťová maska Love Nature 24 ml 4,40 € 

  42134 Revitalizačná textilná pleťová maska Love Nature 24 ml 4,40 €

0,79 €

Dokonalá dvojica na mastnú pleť. Esenciálny 
čajovníkový olej má antimikrobiálne 

vlastnosti, ktorými bojuje proti vyrážkam. 
Limetka tonizuje pleť a krásne ju zmatňuje. 

ČAJOVNÍK A LIMETKA

BEZ SILIKÓNOVBIOLOGICKY 
ROZLOŽITEĽNÉ 

ZLOŽENIE

NA MASTNÚ PLEŤ 

  Čistiaci gél s organickým 
čajovníkom a limetkou  
Love Nature
125 ml 

34841   5,40 €

3,49 € 

  Tonizačná voda  
s organickým čajovníkom  
a limetkou Love Nature
150 ml 

34843   5,40 €

3,49 € 

  Zmatňujúce pleťové mlieko 
s organickým čajovníkom  
a limetkou Love Nature
50 ml 

34845   5,60 €

3,99 € 

NA MASTNÚ PLEŤ 

PRE VŠETKY VEKOVÉ SKUPINY 

PRE VŠETKY 
VEKOVÉ SKUPINY 
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  Prečisťujúci pleťový olej 
s organickým čajovníkom  
a limetkou Love Nature
10 ml 

34849   6,20 € 

  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 € 

Povedzte áno sviežej  
a matnej pleti!

Jemný penivý gél 
odstraňuje make-up  
a nečistoty a vďaka 
kyseline salicylovej 

pomáha udržiavať pod 
kontrolou pleť náchylnú  

na tvorbu vyrážok. 

Pomáha tonizovať  
a sťahovať póry, pričom 
pleť zanecháva čistú  
a sviežu.

Poskytuje  
pleti ľahkú 

hydratáciu  
a zmatňuje ju. 

Doprajte pleti extra starostlivosť

KAŽDÁ TEXTILNÁ MASKA ZA

Výťažok z lopúcha s hydratačným 
účinkom je bohatý na rastlinné taníny, 
ktoré hĺbkovo čistia mastnú pleť 
a zanechávajú ju čistú a vyváženú. 

PRE VŠETKY  
VEKOVÉ SKUPINY 

NA VŠETKY TYPY PLETI 

 
   

 

 

 

 

 

 

  Ílová maska Love Nature  
s lopúchom
10 ml 

32635   1,40 €
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VAŠA KAŽDODENNÁ 
OCHRANA PRED PREDČASNÝM 

STARNUTÍM PLETI
Sila vyživujúcich látok pre pevnejšiu  

a odolnejšiu pokožku

Nočný krém 
Pomáha vypĺňať, 
hydratovať a vyživovať 
pleť počas noci vďaka 
omega 3 a 6 mastným 
kyselinám z ľanového 
oleja.

Očný krém 
ihneď chladí, rozjasňuje a redukuje 
opuch a tmavé kruhy vďaka aescínu, 
ktorý podporuje mikrocirkuláciu. 

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

Denný krém so SPF 15  
pomáha redukovať jemné linky, vrásky a pigmentové 
škvrny a chráni pleť pred poškodením UV žiarením  
a predčasným starnutím vďaka flavonoidom  
z červených ríbezlí.

  Omladzujúci očný krém 
Optimals Age Revive
15 ml 

42550   11,90 €

6,99 € 

  Omladzujúce sérum 
Optimals Age Revive
30 ml 

42551   14,50 €

8,49 € 

  Omladzujúci denný krém 
Optimals Age Revive so SPF 15
50 ml 

42548   12,40 €

7,49 € 

  Omladzujúci nočný krém 
Optimals Age Revive
50 ml 

42549   12,40 €

7,49 € 

NOVINKA 

VIAC O TECHNOLÓGII  
MULTI RENEWAL8: 

Polypeptidy z hrachu 
pomáhajú zabraňovať 

predčasnému starnutiu pleti  
a podporujú obnovu epidermy 

a hydratáciu pleti. 

Rastlinné steroly z rakytníka  
s esenciálnymi mastnými 

kyselinami pomáhajú vypĺňať 
ochrannú bariéru pleti.

Age Revive pomáha redukovať známky starnutia a podporuje krásu pleti  
v každom veku. Receptúry týchto produktov, vyvinuté odborníkmi  
na výživu pleti, obsahujú švédske rastlinné výťažky a technológie 
prírodného pôvodu, ktoré pôsobia na 8 znakov starnutia pokožky  

a pomáhajú dodávať pleti zdravý vzhľad, pričom ju zároveň  
chránia pred agresormi z prostredia.
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PROTI ZNÁMKAM PREDČASNÉHO STARNUTIA

MINERÁLNE LÁTKY,  
CUKRY A AMINOKYSELINY  

z listov brezy previsnutej pomáhajú 
predchádzať pigmentovým škvrnám.

TECHNOLÓGIA MULTI RENEWAL8 
zlepšuje pevnosť a pružnosť pleti.

TECHNOLÓGIA POLLUPROTECT
 vytvára ochrannú polymérovú vrstvu, 

vďaka ktorej pomáha predchádzať 
predčasným známkam starnutia pleti 

a chráni ju pred nečistotami  
a agresormi z prostredia.

35+ 
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  Očný krém 
Optimals Hydra 
Radiance
15 ml 

42566   10,20 €

5,99 € 

  Sérum  
Optimals Hydra 
Radiance
30 ml 

42567   13,80 €

7,99 € 

  Intenzívne vyživujúci nočný krém 
Optimals Hydra Radiance
50 ml 

42589   10,90 €

6,79 € 

VIAC O TECHNOLÓGII 
MOISTURELOCKIN:

Bambucké maslo pomáha  
vypĺňať ochrannú bariéru pleti,  

chráni a vyživuje.

Zvlhčovadlá prírodného pôvodu 
pracujú ako magnety, zadržiavajú  

v pokožke vlahu.

TECHNOLÓGIA 
MOISTURELOCKIN  

pomáha vypĺňať vlahou a chrániť 
ochrannú bariéru pleti.

ANTIOXIDANTY ZO 
ŠVÉDSKYCH RASTLÍN: 

rozchodnica ružová, 
hnedo-zelené riasy, moruška  

a vres pomáhajú neutralizovať 
voľné radikály.

Očný krém 
Hydratuje, 

osviežuje  
a rozjasňuje 

unavene 
vyzerajúce oči. 

 S upokojujúcimi 
tanínmi  

a fenolovými 
kyselinami  

z chmeľu.

Sérum 
poskytuje klinicky 

overenú, okamžitú  
a 24-hodinovú 

hydratáciu. S cukrami 
z čučoriedok.

Ľahký denný krém 
poskytuje pleti dlhtorvajúcu 
hydratáciu a zmatňujúci efekt.  
S vitamínom C, ktorý pomáha chrániť 
pleť pred agresormi z prostredia.

  Intenzívne vyživujúci denný krém 
Optimals Hydra Radiance
50 ml 

42588   10,90 €

6,79 € 

Ľahký gélový 
nočný krém 
obnovuje v pleti 
hydratáciu  
a vyvažuje jej lesk. 
Obsahuje akvatické 
minerály.

Bohatý alebo ľahký –  
ktorý krém si vybrať?
S novým radom Optimals Hydra Radiance si môžete 
vybrať medzi ľahším krémom a bohatým krémom. 
Ktorý z nich je pre vás ideálny? 
Krém s ľahkou gélovou textúrou je ľahký, 
osviežujúci a ideálny na mastnú / kombinovanú  
pleť a na teplejšie mesiace.  
Krém s bohatou vyživujúcou textúrou je ideálny  
na suchú, citlivú pleť alebo na chladnejšie obdobie.

Intenzívne vyživujúci denný 
krém upokojuje a hydratuje suchú, citlivú 
pleť. Obsahuje vitamíny E, C, B3, B5 a B6.

Intenzívne vyživujúci nočný 
krém posilňuje ochrannú bariéru pleti 
počas noci a poskytuje jej hĺbkovú 
výživu. Obsahuje taníny z gaštanu 
jedlého.

TECHNOLÓGIA POLLUPROTECT 
z prírodného polyméru pomáha 

chrániť pleť pred škodlivými 
nečistotami a agresormi  

z prostredia. 

NOVINKA 

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME A 
DOZVIETE SA VIAC O OPTIMALS

  Denný krém 
Optimals Hydra 
Radiance
50 ml 

42580   10,90 €

6,79 € 

  Nočný krém 
Optimals Hydra 
Radiance
50 ml 

42587   10,90 €

6,79 € 

NA DEHYDROVANÚ / SUCHÚ PLEŤ

SPRÁVNA 
VÝŽIVA PRE 

SMÄDNÚ PLEŤ 

Premeňte dehydrovanú pleť 
na krásnu a spokojnú s radom 

Optimals Hydra Radiance, ktorý  
v sebe spája vyváženú kombináciu 
pleť vyživujúcich látok, technológie 
prírodného pôvodu a ochrau pred 
nečistotami z prostredia, aby ste si 

mohli vychutnávať hydratovanú  
a žiarivú pleť.

Hydratuje, upokojuje 
a chráni pokožku.

NOVINKA 
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Stiahnite si aplikáciu Oriflame  
a získajte prístup k ďalším 
benefitom! 

POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ORIFLAME 
JE JEDNODUCHÉ: 

Získajte aplikáciu 
Oriflame z: 

Vyhľadajte ikonku 
skenovania v katalógu 
a aplikácie 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! 

Pozrite si ďalšie  
skvelé ponuky: 

IBA 
ONLINE!

sk.oriflame.com/online-exclusive

CELÚ STRANU ZOSKENUJTE 
APLIKÁCIOU ORIFLAME 

ALEBO

Zľavy až

60%
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  Spevňujúci gél na bruško a poprsie Optimals
Vysokoúčinný telový gél špeciálne vyvinutý na spevnenie, 
vyhladenie a tonizáciu partií bruška a poprsia. Ochráni pokožku 
pred ďalšou stratou pružnosti. Obsahuje komplex TargetShape. 
125 ml 

31983   11,40 €

• Spevňuje, vyhladzuje  
a tonizuje pokožku 
bruška a poprsia 

• Ochráni pokožku pred 
ďalšou stratou pružnosti. 

HLAVNÁ INGREDIENCIA 

KOFEÍN 
Výťažky z kofeínu 
podporujú mikrocirkuláciu 
krvi, čím pomáhajú 
redukovať celulitídu, 
vyhladzovať pokožku  
a zjednocovať jej tón. 3,99 €

NAJLEPŠIA 
CENA ROKA

Každé ráno a večer 
aplikujte na partie bruška 
a poprsia, aby ste dosiahli 
čo najlepšie výsledky.

POUŽITIE 

O krok bližšie  
k hladkej pokožke
Perfektný spevňujúci gél Optimals 
zlepšuje mikrocirkuláciu krvi  
a pomáha vyhladzovať 
pokožku, aby ste sa 
cítili skvelo doma  
i na pláži.

GÉL NA BRUŠKO 
A POPRSIE  
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  Nočný hydratačný 
krém na nohy Feet Up 
Comfort
Intenzívny nočný hydratačný 
krém s prírodným avokádom  
a aloe vera. Upokojí unavené 
nohy a zjemní aj tú najtvrdšiu 
pokožku počas spánku. 150 ml 

34935   7,90 €

  Zjemňujúci denný 
krém na nohy Feet Up 
Comfort
Udržte pokožku vašich  
nôh hebkú a zdravú vďaka 
zvláčňujúcim vlastnostiam arniky 
a jojoby. Tento krém dodá 
pokožke potrebnú každodennú 
hydratáciu, pričom nezanechá 
pocit mastnoty. 150 ml 

32369   7,90 €

NAJLEPŠIA 
CENA ROKA

Prírodný avokádový  
olej a šťava z listov  
aloe vera regenerujú  
a hydratujú pokožku, 
pričom ju zanechávajú 
mladistvo vyzerajúcu.

Prírodný výťažok  
z arniky a jojobový  
olej zlepšujú pružnosť 
pokožky, upokojujú ju  
a chránia.

POUŽITIE POUŽITIE 

Večer neneste štedrú 
dávku krému na nohy, 
aby sa tvrdá pokožka 
zjemnila počas spánku.

Dôkladne vmasírujte do 
čistej pokožky chodidiel

HLAVNÉ INGREDIENCIE HLAVNÉ INGREDIENCIE 

Doprajte nohám 
zaslúženú 
odmenu

Leto sa môže špeciálne 
podpísať na našich 
nohách. Pripravte si  
pre ne rannú dávku 
hydratácie a doprajte  
im intenzívnu výživu 
počas noci! 

 

 

K A ŽDÝ 150 ML  
KRÉM NA NOHY  

LEN Z A

XXL! 
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  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 €

  Mydlo North For Men Subzero
Osviežujúce mydlo North For Men 
SubZero prichádza plné jedinečných 
arktických ingrediencií a elektrolytov. 
Hĺbkovo čistí a osviežuje pokožku. 
Obsahuje technológiu Arctic Pro 
Defence podporovanú výťažkom  
z koreňa švédskeho lupúcha a sviežim 
arktickým mentolom s chladivým 
účinkom. Dermatologicky testované. 
100 g 

35887   2,50 €

  Šampón na telo a vlasy North 
For Men Subzero
Vyživujúci šampón na telo a vlasy 
zabezpečuje 24 hodinovú hydratáciu.*  
Je posilnený o komplex Arctic Pro 
Defence a elektrolyty, vďaka čomu 
zvláčňuje vlasy aj pokožku a zanecháva  
ju sviežu po celých 24 hodín. 
Dermatologicky testovaný. Klinicky 
vyvinutý špeciálne pre mužov.  
*Spotrebiteľský test  250 ml 

35878   6,90 €

NAJLEPŠIA 
CENA ROKA

3,29 €1,29 € 2,99 €

Vyživuje vlasy  
a vzpružuje telo

Vypĺňa a ochraňuje 
pokožku 

Hydratačný gél 
uzamyká v pokožke 
vlhkosť a príjemne ju 
vychladí vďaka arkticky 
sviežemu mentolu.

Rad pánskej telovej kozmetiky 
North For Men SubZero obsahuje 

technológiu Arctic Pro Defence 
nabitú arktickými ingredienciami  

a elektrolytmi, ktoré chladia  
a osviežujú pokožku a udržujú  

ju vo výbornom stave.

Udržujte si pokožku sviežu a hydratovanú 
a doprajte jej príjemné schladenie. 

Zostaňte svieži aj  
napriek horúčave
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34513 Universal

NAJLEPŠIA 
CENA ROKA

Jemný krémový vosk sa ľahko  
a jednotne nanáša, zvýrazňuje 
obočie a predlžuje trvácnosť 
naneseného púdrového odtieňa.

2 ultrajemné púdrové odtiene 
navrhnuté na všetky farby obočia. 
Ľahko sa nanášajú, zmiešavajú  
a vytvárajú prirodzene vyzerajúci 
a hodvábne matný vzhľad.

Precízny aplikátor sa 
postará o bezchybne 
vytvarované obočie.

1.   Vyberte si odtieň, ktorý sa 
vám viac hodí alebo 
zmiešajte oba odtiene. 

2.  Krátkymi ťahmi naneste 
tieň na obočie v smere 
jeho prirodzeného rastu. 

3.  Na záver naneste  
na obočie krémový vosk 
krátkymi ťahmi smerom 
nahor. 

3 kroky k 
fantastickému obočiu!

  Tiene na obočie The ONE
Tiene na obočie, vďaka ktorým si s ľahkosťou zvýrazníte  
a vytvarujete obočie ako skutočná profesionálka. Obsahujú 
dva jemné púdrové odtiene na vytvorenie prirodzeného 
vzhľadu a jeden krémový vosk, ktorý dodá obočiu perfektný 
tvar po dlhý čas. 3 g 

 9,90 €

Stavte na prirodzené 
obočie

Počas leta chceme vyzerať 
sviežo. Preto čím prirodzenejší 
make-up, tým lepšie. Obočie 
nie je výnimkou!

TIENE NA OBOČIE 
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4,99 €



  Rúž na pery 
OnColour
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38761 Bright Fuchsia
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38745 Cinnamon Beige38743 Peach Nude
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38742 Blush Nude 38746 Rose Chocolate 38753 Coral Red
38

75
3 

C
or

al 
Re

d

38758 Bright Pink38757 Cold Blush 38759 Punch Pink38755 Apricot Coral

38751 Cranberry Red

38756 Rosy Pink

38750 Deep Red
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38778 Vintage Mauve

NAJLEPŠIA 
CENA ROKA

KRÉMOVÝ VZHĽAD

•  Sýta zmes pigmentov  
pre bohaté farebné  
krytie

•  Komplex CreamComfort  
a jemná textúra zaručuje 
hladké nanášanie  
a pohodlné nosenie

  Rúž na pery OnColour
Zvýraznite si pery sýtymi krémovými rúžmi v širokej škále 
farebných odtieňov. Každý odtieň obsahuje zmes bohatých 
pigmentov, takže si môžete byť istá perfektnou textúrou 
a vysokým krytím na každú príležitosť. Komplex CreamComfort 
zaručuje hladké a jednotné nanášanie a perfektný výsledok  
v podobe nádherných pier. 4 g 

 3,80 €

1,79 €

Inšpirujte sa 
energickými sviežimi 
farbami a vyberte si 
obľúbené odtiene 
rúžov ideálne na leto! 

Svieže  
letné pery

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

Make-up modelky:  Rúž na pery 
OnColour 38753 Coral Red.

KRÉMOVÝ RÚŽ 
ONCOLOUR  
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  Toaletná voda Be the Wild Legend 
Sofistikovaná mužná vôňa je ako stvorená pre 
muža, ktorý ide svojou vlastnou cestou. Výrazné 
tóny ambry spolu s levanduľou a čiernym 
korením vytvárajú sebavedomú hrejivú vôňu 
nabitú charizmou. 75 ml  

34471   24,90 €

10,99 € 

  Toaletná voda On the Edge
Toaletná voda On the Edge s odvážnymi 
koženými tónmi a hranatým flakónom je 
určená pre šarmantnú rebelku, ktorá rada 
riskuje a stojí na hrane. 50 ml  

33963   24,90 €

10,99 € 

NAJLEPŠIA 
CENA 
ROKA

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

DREVITÁ AROMATICKÁ VÔŇA 
čierne korenie , levanduľa ,  

ambra 
pomaranč , fialka ,  

kožené tóny 

ORIENTÁLNA DREVITÁ 
JANTÁROVÁ VÔŇA

VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 

Objavujte nové, nepoznané 
miesta s vôňou, ktorá vystihuje 
túžbu po dobrodružstve a odvahu 
vykročiť vpred.

Vôňa letného 
dobrodružstva
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  Parfumová voda Amber Elixir Mystery
Parfumovú vodu Amber Elixir Mystery otvárajú 
okúzľujúce vrchné tóny kvetu pomarančovníka  
a černušky. Exotická orientálna kompozícia ďalej 
odhaľuje tajomstvá červenej ľalie a vzácneho 
červeného jantáru priamo z hlbín Baltického mora  
a vrcholí akordom neodolateľnej vanilky. 50 ml 

35681   32,90 €

NAJLEPŠIA 
CENA ROKA

VYSKÚŠAJ MA!
Prejdite zápästím po 
stránke a privoňajte! 

14,99 €

ORIENTÁLNA CITRUSOVÁ 
KVETINOVÁ VÔŇA 
kvety pomarančovníka,  

červená ľalia , jantár 

HLAVNÁ INGREDIENCIA

Tajomná ako hlboký oceán
Zanechajte za sebou stopu zmyselného  

tajomna s okúzľujúcou vôňou červeného  
jantáru z Baltského mora.

Exotický kvet červenej ľalie dokonale 
vystihuje hrejivé tóny zamatovej vône 
Amber Elixir, ktorá je zahalená aurou 
tajomna a veľkolepého luxusu.

AMBER ELIXIR 
MYSTERY  
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VEĽMI VYSOKÁ  
KONCENTRÁCIA VÔNE 
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  Tekuté mydlo na ruky Essense & Co.  
s citrónom a verbenou
Tekuté mydlo parfumované sviežou vôňou hydratuje pokožku  
a jemne ju prevonia povzbudzujúcimi tónmi citróna a verbeny. 
Zvláčňujúca receptúra je dostatočne jemná na každodenné použitie. 
Dermatologicky testované. 300 ml 

31850   9,30 € 

Povzbudzujúci 
citrón a verbena: 
osviežte sa  
vôňou leta 
Jemné citrusové arómy citróna a verbeny  
spolu perfektne ladia a poskytnú pokožke  
úžasnú dávku osvieženia.

Luxusný rad telovej kozmetiky obohatený  
o prírodné esenciálne oleje

Ruky sú nielen čisté, ale aj hydratované*

Hodvábne hladké zloženie, ktoré  
zanechá ruky hebké*

AK SI KÚPITE AKÝKOĽVEK PRODUKT ZO STRÁN 96-131

 4,99 €

  TEKUTÉ MYDLO  
NA RUKY  

S CITRÓNOM  
A VERBENOU  

LEN ZA

*Spotrebiteľský test
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  Diamantový nočný krém  
na regeneráciu pleti
Účinný krém na regeneráciu pleti počas noci, 
ktorý zároveň zlepšuje jej žiarivosť a obnovuje ju. 
Nanášajte každý večer na vyčistenú pleť. 30 ml 

18437   26,40 €

9,99 €
*Hodnotenie zákazníkov 

Viditeľne omladená pleť  
za 14 nocí*

VÝŤAŽOK Z HĽUZOVKY BIELEJ  

S PROTIVRÁSKOVÝM 
ÚČINKOM

PRAVÝ DIAMANTOVÝ PRÁŠOK 

ROZŽIARUJE PLEŤ  
ZVNÚTRA

HĹBKOVÉ  
OMLADENIE PLETI  
NA BUNKOVEJ ÚROVNI

NA VŠETKY  
TYPY PLETI 40+ 
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NAJLEPŠIA 
CENA  
ROKA 2021

  42509 Parfumovaný telový krém Love Potion
  42885 Parfumovaný telový krém Eclat Femme Weekend
  31781 Parfumovaný telový krém Giordani Gold Essenza
  42504 Parfumovaný telový krém Amber Elixir

8,30 €

zázvor , kvet kakaovníka , 
čokoláda 

vinohradnícka broskyňa  
z Provensalska ,  
biela frézia , pižmo 

kalábrijský bergamot , 
pomarančovníkové kvietky ,  
toskánske drevo 

Katalóg 10 2021 (06.07. – 26.07.2021)

Kód: 136745.1KAŽDÝ LEN ZA

Vyskúšajte  
novú vôňu  

a neprehliadnite 
špeciálnu ponuku 

na strane 78!

 

 

 
 

250 ml
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jantár , skrutec ,  
mandarínka 

2,99 €


