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Oriflame Beauty Power Shine
Pomadka Oriflame Beauty Power Shine
Cudownie kremowa pomadka z tysiącem 
nabłyszczających drobinek, które nadają efekt 
trójwymiarowego powiększenia ust. Olejek 
z dzikiej róży i witamina E pomagają utrzymać 
odpowiedni poziom nawilżenia skóry. 1,6 g
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20262 Peach Nectar

20271 Charming Mauve

20272 Cocoa Burst
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a Optimals Skin Energy Night Cream
Krem na noc Optimals Skin Energy
Nawilżający krem na noc z minerałami głęboko 
nawilża i przywraca skórze energię. Budzi ją do 
życia i sprawia, że wygląda świeżo i promiennie. 
Zawiera również witaminę C o właściwościach 
zmiękczająco-ochronnych. 50 ml

24344 43,00
  16,90

b Optimals Nutri Calm™ Day Cream
Łagodzący krem na dzień Optimals Nutri 
Calm™
Cudownie koi, nawilża i miękko otula suchą, 
wrażliwą skórę, dając jej uczucie komfortu i pełną 
ochronę przez cały dzień. 50 ml

14659 43,00
  16,90

c Optimals Nutri Calm™ Night Cream
Łagodzący krem na noc Optimals Nutri 
Calm™
Odżywia, nawilża i koi skórę, dba o jej komfort 
i relaks w czasie snu. 50 ml

14678 43,00
  16,90
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WYJĄTKOWE ZAPACHY DLA
WYJĄTKOWYCH KOBIET

b Volare Eau de Toilette
Woda toaletowa Volare
W sercu zapachu wody toaletowej Volare znajdują 
się nuty róży, które uzupełniają liliowe tony. Całość 
to kwintesencja romantyzmu. Idealny prezent dla 
wrażliwej kobiety. Dostępna w limitowanej edycji 
w buteleczce w sam raz na prezent. 30 ml

22948 39,00
 14,90

a Midnight Pearl Solid Perfume
Perfumy w kremie Midnight Pearl
Seksowne nuty Midnight Pearl w limitowanym, 
kieszonkowym wydaniu. Pełna intrygującej 
słodyczy gruszka, egzotyczny kwiat frangipani 
i akordy cennego drzewa agar tworzą trio 
doskonałe. Rozprowadź krem na skórze 
w miejscach, w których wyczuwasz puls 
i roztaczaj wokół powabną woń. 2 g

24128 39,00
 19,90

c Precious Moments Red Dream 
Eau de Parfum
Woda perfumowana Precious 
Moments Red Dream
Rozkoszuj się oryginalnym, 
wykwintnym zapachem dla kobiet, 
który jest jednym z naszych 
bestsellerów. Świeży zapach 
czerwonych jabłek, wspaniałe nuty 
białej magnolii i mieszanka jasnego 
drewna w specjalnie zaprojektowanej, 
luksusowej buteleczce. Regulowany 
pierścionek jest dołączony 
do każdego flakonu. 50 ml

24069 99,00
 42,90
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ZACHWYĆ SIĘ SWIEŻOŚCIĄ 
OWOCÓW

c Fruit Cocktail Hand Cream
Krem do rąk Fruit Cocktail
Obłędnie pachnący krem do rąk 
z owocowym, letnim zapachem i lekką 
konsystencją. Łatwo się wchłania, 
doskonale odżywia i długotrwale 
nawilża skórę. 75 ml

21663 15,00
 7,90
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d Fruit Cocktail Shower Gel
Żel pod prysznic Fruit Cocktail
Promienny, pachnący żel, który 
delikatnie myje i odświeża. Lekka 
formuła i pozytywny, owocowy 
zapach to dokładnie to, czego 
potrzebujesz. 200 ml

21664 15,00
 7,90

ponad

50%
taniej

b HairX Summer Care Shampoo
Szampon na lato HairX 
Z kompleksem UV Forte+, oczyszcza 
i chroni włosy przed szkodliwym 
wpływem słońca, usuwa z nich chlor 
i sól morską, przywraca nawilżenie 
i połysk. Włosy są gładkie, miękkie, 
odporne na wysuszenie. 250 ml

16267 15,00
 6,90

a HairX Anti-Ageing Conditioner
Odżywka przeciwstarzeniowa 
do włosów HairX
Wspomaga ochronę włosów przed 
wysuszeniem i osłabieniem. Starannie 
dobrane składniki chronią ich łuski 
i wzmacniają strukturę. Pielęgnowane 
odżywką włosy zyskują gładszy, bardziej 
sprężysty i odmłodzony wygląd. 250 ml

14726 15,00
 6,90

ponad

45%
taniej



WYRAŹ SWÓJ STYL 
WYJĄTKOWYMI AKCESORIAMI

a Faceted Earrings
Kolczyki Faceted
Ozdobne, wiszące kolczyki w 
niebieskoszarym odcieniu, zakończone 
sześciennymi akrylowymi koralikami, 
zawieszone na haczykach. Testowane 
na obecność niklu. Długości 
łańcuszków: 1; 2,5; 4 i 5,5 cm

25212 30,00
 11,90
b Faceted Bracelet
Bransoletka Faceted
Brązowa bransoletka typu mankiet, 
wykonana z imitacji skóry, ozdobiona 
koralikami w lekko przydymionym, 
kwarcowym kolorze. Regulowane 
zapięcie - 2 pozycje. Testowana na 
obecność niklu. Wymiary: 20 x 3 cm

25214 50,00
 21,90

d Silver Rose Clutch
Kopertówka Silver Rose
Elegancka kopertówka z dwoma 
komorami zapinanymi na suwak. 
Po odpięciu paska może być używana 
jako organizer do torebki. 
Wymiary: 18 x 12,5 x 0,5 cm

24505 45,00
 19,90

c Forever Earring Set
Zestaw kolczyków Forever
Trzy pary połyskujących kolczyków-
wkrętów w formie serduszka, kulki 
i gwiazdki. Testowane na obecność niklu. 
Wymiary: gwiazdka: 0,7 x 0,7 cm; 
kula śr. 0,7 cm; serduszko 1 x 1 cm

26335 30,00
 11,90
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Oriflame Pure Colour Nail Polish
Lakier do paznokci Oriflame Pure Colour
Połyskujący lakier w fantastycznym odcieniu, który 
pokocha każda modna kobieta. 8 ml

20785 14,00
  6,90
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