Álmodoztál már arról, hogy
professzionális, minőségi kávékat
készíts, selymes-krémes textúrával
és magával ragadó aromával?
Köszönhetően a NESCAFÉ® Dolce
Gusto® készülék magas nyomású
rendszerének, és a hermetikusan
záró kapszuláknak, az italod
igazán aromás lesz minden
alkalommal. Könnyen használható
és tisztítható, a kávégéppel
tucatnyi fajta italt elkészíthetsz,
hideget és meleget is.
Automatikus kikapcsolás
funkcióval, “A” minősítésű
energiafogyasztással
és 2 éves garanciával.

SZKENNELD BE A TELJES
OLDALT AZ ORIFLAME APP
HASZNÁLATÁVAL TOVÁBBI
INFORMÁCIÓKÉRT

Nézd meg a videót
YouTube-on
és oszd meg barátaiddal
Facebookon!

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

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

SEMMI KOCKÁZAT!
Csatlakozás után nem kötelező
vásárolnod vagy célokat elérned.

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

2021.11.16 - 2021.12.27.

-20%

VÁLLALKOZÓI SZELLEM
Legyél saját magad főnöke és döntsd
el tehogyan és mikor dolgozol.

KÜLÖNLEGES
AJÁNDÉK
0 FT
NEKED

ÉVES TAGSÁGI DÍJ

SZÉPSÉG KÖZÖSSÉG
Találj új barátokat, ismerj meg új
tippeket és trükköket, vegyél részt
izgalmas eseményeken és fejleszd
a vállalkozásodat hozzád hasonló
emberekkel.
141839.1

LEGYÉL TE
IS BARISTA

START PROGRAM

A 2021/C16-17-es
katalógus-időszak alatt
regisztrálóknak

Csatlakozz az Oriflame-hez,
időben az ünnepekre!

HOZD KI A
LEGTÖBBET AZ
AJÁNDÉKOZÁSBÓL
Rendelj 2 NAPON belül
a regisztrációt követően és

megajándékozunk egy
The ONE 5 az 1-ben
Wonderlash XXL
szempillaspirállal

1. LÉPÉS

2. LÉPÉS

3. LÉPÉS

Rendelj 75 BP értékben a második katalógusidőszakodban, és Tied lehet

A kávézás kiváló alkalmat nyújt,
hogy találkozz és időt tölts valakivel
- ha jól ismeritek egymást, ha nem!

BÁRMELY BŐRÁPOLÁSI termék

299 Ft-ért!

NESCAFÉ®

DOLCE GUSTO® KÁVÉGÉP

Regisztrálj Brand Partnerként
a 16-os vagy 17-es katalógus-időszakban,
vásárolj minimum 75 bónuszpont értékben
a katalógusból és tied lehet

999 Ft-ért!
19 999 Ft

Sose volt még ilyen egyszerű egy
fantasztikus kávé elkészítése.
A Nescafé® Dolce Gusto® kávégéppel
könnyedén készíthetsz minőségi kávét.
Tökéletes kisebb otthonokba vagy
modern lakásokba. A gép 14 cm széles,
28 cm magas és 27 cm mély.

BÁRMELY
DEKORKOZMETIKUM

299 Ft-ért!

• Hermetikusan elzárt kapszulákból
készített kávé
(a kapszulát nem tartalmazza
a termék)
• Magas nyomású rendszer
(akár 15 Bar)
• Meleg vagy hideg italokat
is lehet vele készíteni
• 2 éves garancia

Mi az a bónuszpont?
A BP (bónuszpont) az Oriflame
úgynevezett “valutája”. Minden
kozmetikum és kiegészítő rendelkezik
egy megadott BP értékkel, ezeket a BP
értékeket a megrendelés leadásakor
az online felületen a kosaradban
tudod megtekinteni. A 75 BP kb. 17200
Ft-os vásárlásnak felel meg, az aktuális
BP/BV arány alapján.

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

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

* NESCAFÉ® Dolce Gusto® KRUPS Piccolo XS
KP1A3B31 Kapszulás kávéfőző. A termék a készlet
erejéig áll rendelkezésre. Az ajánlat nem
többszöröződik. A NESCAFÉ® Dolce
Gusto®kávégép vásárlása után BP és BV nem jár.

Megannyi
italkombináció, például:
• espresso • latta
macchiato • cappucino
• csokis kávé • tea

HOGYAN HASZNÁLD:

Rakd bele a kapszulát.

Mozgasd a kart jobbra vagy balra,
attól függően, hogy hideg vagy
meleg italt szeretnél.

