A SZERENCSE(MUNKA)NAPOM

START PROGRAM
Érvényes: C7-C8
2022.05.10 – 06.21.

BRAND
PARTNERKÉNT
ÁLLANDÓ

20%

KEDVEZMÉNNYEL
VÁSÁROLHATSZ!

Svédország
letisztult szépsége
Az Oriflame Exklusiv, kifonomult kézműves Accolade kollekció a letisztult
szépséget képviseli, ugyanakkor megragadja az időtálló stílust.
A kollekció fő anyag a festetlen újrahasznosított pamutból szőtt vászon,
melyet konyakbarna műbőr szegélyek és aranyozott elemek díszítenek.

Kövesd a saját stílusod!
A divattrendek jönnek-mennek, de sosem lehetsz annál önkifejezőbb mint
mikor a saját utadat járod!

Kattints ide!
Nézd meg, miből
választhatsz!

45158
Accolade pénztárca
levehető pánttal

ÉRTÉKE

6999 Ft

Egyszerűsítsd le az életed:
csak a legszükségesebbeket vidd magaddal!
Szuper könnyű pénztárca, amit mindig magaddal vihetsz, ha kevés dolgot,
könnyedén szeretnél magadnál tartani!
•
6 kártyarekesz és 3 rekesz papírpénznek
•
cipzáros érmetartó rész
•
levehető vállpánt
•
anyaga: újrahasznosított pamut és poliészter, PU, vas, cinkötvözet
•
mérete: 14cm széles x 2cm mély x 10cm magas

1. LÉPÉS
Vásárolj legalább 75 BP
(kb. 17600Ft) értékben
a regisztrációd során
érvényes katalógusból
és Tiéd lehet az
Accolade pénztárca
levehető pánttal
mindössze 299 Ft-ért!

2. LÉPÉS
Az első lépés teljesítését
követően vásárolj legalább
75 BP (kb. 17600 Ft) értékben
a második katalógusodból és
Tiéd lehet az Accolade
kozmetikai táska mindössze
299 Ft-ért!

Kattints ide!
Nézd meg, miből
választhatsz!

ÉRTÉKE

9999 Ft

Annyira sikkes, hogy 2 in 1
kézitáskaként is hordhatod!

45169
Accolade
kozmetikai táska

Ez a klasszikus kozmetikai táska sokkal menőbbé
teszi a hétköznapokat!
•
két kivehető hálós neszesszert tartalmaz
•
6 állítható, rugalmas ecsettartó
•
levehető vállpánt
•
anyaga: újrahasznosított pamut és poliészter,
PU, vas, cinkötvözet
•
mérete: 23cm széles x 14cm mély x 22cm magas
•
a kivehető hálós neszesszerek mérete:
21cm széles x 10cm mély x 10cm magas

ÉRTÉKE

9999 Ft

3. LÉPÉS
Az első és második lépés
teljesítését követően
vásárolj legalább 75 BP
(kb. 17600 Ft) értékben
a harmadik
katalógusodból és Tiéd
lehet az Accolade tote
táska mindössze
299 Ft-ért!

45172
Accolade tote
táska

Divatos és egyben praktikus! A svéd design legjava!

Kattints ide!
Nézd meg, miből
választhatsz!

A kifinomult tervezése lehajtható kialakításával
lehetővé teszi a táska méretének állítását.
Időtálló stílus!
•
cipzáros záródás
•
3 külön zseb a táska belsejében
•
anyaga: újrahasznosított pamut és
poliészter, PU, vas, cinkötvözet
•
mérete: 33cm széles x 25cm mély x 32cm magas
•
a táska pántja 31cm hosszú
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NYEREMÉNYJÁTÉK

ISMERD MEG A HIBRID
ARCÁPOLÁS VILÁGÁT ÉS NYERJ!
Vásárolj 2022. május 10. és május 30.
között bármely új WAUNT terméket egy
rendelésen belül legalább 5500 Ft
értékben, töltsd fel a vásárlásodat igazoló
számla számát itt és nyerd meg a
legmenőbb nyeremények egyikét!

S

NÉZD, MIT NYERHETSZ!
NAPONTA

SodaStream
készülék és
szörp
csomag

HETENTE

FŐDÍJ
Vespa Primavera 50,
fehér színben

Apple Watch Series 7

Az ajánlat kizárólag 2022. május 10. és 30. között érvényes. A Játékszabályzat megtalálható az oriflamejatek.hu weboldalon.
A képek illusztrációk. A változtatás jogát fenntartjuk.
A SodaStream az otthon készített szénsavas italok szakértője, a szörpöket kifejezetten a szénsavas vízhez fejlesztették ki. A szörp csomag
tartalma: 7Up Free 440ml, Pepsi Max 440ml, Mirinda Light 440ml. További információk a SodaStream szörpökről itt.

LEGYÉL ORIFLAME BRAND PARTNER!

A regisztráció
semmilyen
kötelezettséggel
nem jár!

Váljon a szenvedélyed személyes sikertörténeteddé.
Vágj bele most és élvezd fantasztikus termékeinket,
szerezz extra bevételt és 20%-os kedvezmény
minden termékre!

SVÉD KOZMETIKUMOK

VÁLLALKOZÓI SZELLEM

Legyél saját magad főnöke és
döntsd el te hogyan és mikor
dolgozol.

Élvezd a magas minőségű
szépségtermékeket, melyek az innovatív
technológiáknak köszönhetően
környezetkímélőek és a természet minden
kincsével segíthetnek egészségünk
megőrzésében.

EXKLUZÍV JUTALMAK

Brand Partnerként használd ki exkluzív
ajánlataidat és rendkívüli promócióink,
programjaink lehetőségét, melyek segítségével
fantasztikus jutalmakra tehetsz szert.

SZÉPSÉG KÖZÖSSÉG

Szerezz új ismerősöket, fejleszd
azáltal üzleted, hogy tippeket és
trükköket osztotok meg
egymással.
Tudj meg többet rólunk:
https://hu.oriflame.com/business-opportunity
facebook.com/Oriflame20
Instagram.com/oriflamehungary_official

