START PROGRAM

LEGYÉ L B R AN D PARTN E R!

2021/C13-C14 | 2021.09.14 – 2021.10.25

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

SZKENNELD BE A TELJES OLDALT
AZ ORIFLAME APP HASZNÁLATÁVAL,
HOGY MEGNÉZD A VIDEÓT
Nézd meg videónkat
a YouTube-on és oszd
meg barátaiddal
Facebookon!

SVÉD KOZMETIKUMOK

VÁLLALKOZÓI SZELLEM

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

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

EXKLUZÍV JUTALMAK

SZÉPSÉG KÖZÖSSÉG

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

Találj új barátokat, ismerj meg új
tippeket és trükköket, vegyél részt
izgalmas eseményeken és fejleszd
a vállalkozásodat hozzád hasonló
emberekkel.

Tudj meg többet rólunk:
https://hu.oriflame.com/business-opportunity
facebook.com/Oriflame20
Instagram.com/oriflamehungary_official

Csatlakozz az
Oriflame-hez
és érj el többet

141017.1

A skandináv divat
mindig is az
egyszerűségével
hódított. A Musa
kollekcióban modern
klasszikusokat találsz,
amiket egy stílusos
csavarral dobtunk fel.
Gondosan, fekete,
szemcsés műbőrből
készítve, kényelmes
kialakítással; ezekhez
a darabokhoz
évszakról évszakra
mindig visszatérsz
majd. Az Oriflame
Exklusiv egy prémium
kiegészítő márka, mely
exkluzívan Oriflame
Brand Partnereknek
készült.

MERJ
AMBICIÓZUS
LENNI

1. LÉPÉS
Regisztrálj Brand Partnerként a 13-as vagy 14-es
katalógus-időszakban, vásárolj minimum
75 bónuszpont értékben a katalógusból és tied lehet

BÁRMELY DEKORKOZMETIKUM

299 Ft-ért

2. LÉPÉS
Rendelj 75 BP értékben a második
katalógus-időszakodban, és Tied lehet a

3. LÉPÉS
Rendelj 75 BP értékben a harmadik
katalógus-időszakodban, és Tied lehet a

MUSA PÉNZTÁRCA

MUSA KÉZITÁSKA

299 Ft-ért

299 Ft-ért

MUSA PÉNZTÁRCA

MUSA KÉZITÁSKA

Kompakt és kényelmes kialakítású pénztárca fekete műbőrből,
köralakú, aranytónusú díszekkel, és aranyozott cipzárral

Közepes méretű táska, ami tágas és elegendő helyet nyújt a legfontosabb
dolgaidnak, valamint kedvenc könyvednek! Elegáns, elfordítható zárral és
aranytónusú díszekkel.

Rendelj 2 NAPON
belül a regisztrációt
követően és

megajándékozunk egy
szempillaspirállal*!
*a The One Tremendous szempillaspirál vagy
a The One 5-in-1 Wonderlash XXL szempillaspirál
egyikével

• Belső cipzáros zseb
• 5 hely kártyáknak és készpénznek
• Aranyozott cipzár
Méret: 19 cm (H) x 2 cm (SZ) x 10 cm (M)
*Az ajánlat nem többszörözhető. A termékek a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Minden egyes lépésnek
előfeltétele az előző lépés teljesítése. A feltételek teljesítését követően van lehetőség a kedvezményes termékek
megvásárlására az adott katalógus-időszakban, akár az adott rendelésen. A változtatás jogát fenntartjuk.

• Viseld válladon átvetve
• Stílusos dizájn
• Elegendő hely füzeteidnek, rúzsodnak és akár egy kisebb laptopnak is!
Méret: 27 cm (H) x 11 cm (SZ) x 23,5 cm (M)

