
ESTE TIMPUL PENTRU CEVA NOU!
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ÎNGRIJIRE HIBRIDĂ A PIELII PENTRU CELE CARE ÎŞI DORESC TOTUL

ÎMPREUNĂ  
SPRE VIITOR
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NON-GMO STRICT EUROPEAN
STANDARDS
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SAFETY TESTING

NATURAL
EXFOLIANTS
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EXTRACTS

2

Wellness 

Pentru el 

Parfumuri 

Machiaj 

Îngrijire personală 

Îngrijirea pielii 

DEZVOLTARE  
RESPONSABILĂ

CELE MAI ÎNALTE  
STANDARDE DE SIGURANŢĂ

Oferte excepţionale

MENIU CATALOG

Beauty by Sweden

VERIFICARE  
ECO-ETICĂ 

EXFOLIANŢI  
NATURALI 

EXTRACTE  
NATURALE 

NU CONŢINE 
ORGANISME  
MODIFICATE 

GENETIC 

STANDARDE  
EUROPENE 

STRICTE 

TESTĂRI 
RIGUROASE  

DE SIGURANŢĂ 

Atenţie, Trend!
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CUM SĂ NAVIGHEZI ŞI SĂ CUMPERI

Apasă pictograma 
"Comanda ta" 

din partea de sus 
a ecranului 

pentru a finaliza 
comanda.

Apasă pe 
pictograma 

"coş de 
cumpărături" 

pentru a adăuga 
produsul dorit 

la comanda ta.

Apasă pictograma 
pentru a descoperi 

conţinut 
suplimentar 
şi informaţii 

despre produse.

Glisează pentru 
a naviga sau dă 

click pe o secţiune 
din meniu pentru 

a o accesa. 

Adaugă în coşul 
de cumpărături

Înapoi la meniu

Mai multe informaţii

Vezi video

Ofertă specială

Conţinut suplimentar
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41364
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TO
PE

ŞT
E M

AC
HI

AJ
UL

!NOU! 

Ai visat vreodată la un look perfect, cu o finisare naturală 
ce nu te trădează că ai aplicat machiaj? 
Îţi prezentăm brandul nostru hibrid de îngrijire a tenului 
şi machiaj la următorul nivel! Waunt îţi oferă cea mai bună 
îngrijire a tenului cu finisări inspirate din machiaj, pentru 
o piele instantaneu impecabilă, perfectă pentru camera foto. 
Cu ingrediente naturale atent selectate şi tehnologia unică 
hydrosphere, aceste produse îţi hidratează din plin pielea 
din interior spre exterior. Este ceea ce îţi oferă acel efect 
atât de dorit de “woke-up-like-this”! Îţi doreşti mai mult? 
Texturile transformatoare excepţionale îţi oferă o experienţă de îngrijire 
a pielii la un nou nivel, atât de eficace şi, în plus, cu adevărat distractivă!

Este instant, este amuzant. 
Este Waunt!

TOATE TIPURILE 
DE TEN 

inclusiv tenul sensibil
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  Unt de curăţare pentru 
faţă Waunt Level Up
150 ml 

41374   49.90 

39.99  TO
PE

ŞT
E M

AC
HI

AJ
UL

! NOU! 

TEXTURA SE TRANSFORMĂ DIN 
UNT ÎN ULEI, APOI ÎN EMULSIE*

Acest unt de curăţare îşi transformă 
textura şi topeşte instantaneu 
impurităţile şi machiajul. Curăţă 
în profunzime şi hidratează pielea, 
lăsând-o catifelată şi suplă după clătire!

COMANDĂ 
UNTUL DE 

CURĂŢARE CU 

29.99 
LA ACHIZIŢIA 

ORICĂRUI 
PRODUS WAUNT

ΔBazat pe ingrediente

CURĂŢARE ŞI DEMACHIERE 
ÎNTR-UN SINGUR PRODUSΔ

*Testare consumatori



41374
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  Emulsie-spray tonică 
Waunt Smooth Cheeks
150 ml 

41375   49.90 

39.99  

Spray tonifiant ultra-
hidratant, cu o textură 
lăptoasă, ce se simte 
lejer şi nelipicios pe 
piele. Picăturile de mici 
dimensiuni îl fac uşor de 
absorbit de către piele!

NU ÎNTINDE MACHIAJUL!

PR
OS

PE
ŢIM

E?
!..

. T
AD

AA

*Testare consumatori

COMANDĂ UNTUL DE CURĂŢARE CU 29.99 
LA ACHIZIŢIA ORICĂRUI PRODUS WAUNT

NOU! 

CALMEAZĂ ŞI 
RECONFORTEAZĂ 

INSTANTANEU PIELEA*



41374
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  Mască purificatoare 
Waunt Mission 
Impurities
75 ml 

41382   64.90 

49.99  

ELIBEREAZĂ PORII

Textura glossy plină de 
consistenţă a acestei 

măşti se încălzește 
atunci când intră 

în contact cu pielea, 
lipindu-se mai bine 
de impurităţi. Lasă 

pielea fină şi curată 
după clătire! 

 

CURĂŢĂ ŞI MATIFIAZĂ 
TENUL GRAS* 

UN
 TE

N 
CU

RA
T Ş

I 
M

AT
?!

...
 TA

DA
A 

*Testare consumatori

COMANDĂ UNTUL DE CURĂŢARE CU 29.99 
LA ACHIZIŢIA ORICĂRUI PRODUS WAUNT

NOU! 



41374
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  Baton iluminator 
pentru zona ochilor 
Waunt Oh That's 
Bright
5 g 

41387   64.90 

49.99  

Baton cremos, cu o textură 
catifelată care alunecă 
lin pe piele, îngrijind şi 
înfrumuseţând zona ochilor.

LU
M

IN
OZ

ITA
TE

?!
...

 TA
DA

A

REDUCE CEARCĂNELE

*Testare consumatori

ILUMINEAZĂ PIELEA DIN ZONA 
OCHILOR DUPĂ 1 LUNĂ*

COMANDĂ UNTUL DE CURĂŢARE CU 29.99 
LA ACHIZIŢIA ORICĂRUI PRODUS WAUNT

NOU! 



41374
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  Cremă-gel 
ultra-hidratantă 
Waunt Water 
Burst Dewy
50 ml 

41364   72.90 

55.99  UL
TR

A-
HI

DR
AT

AR
E?

!...
 TA

DA
A

TEXTURA 
ELIBEREAZĂ APĂ

EFECT DE ÎNFRUMUSEŢARE 
ŞI STRĂLUCIRE  
DIN INTERIOR

Textură gel lejeră care, 
la aplicare, acţionează 
ca o cascadă de 
hidratare pe piele. 
Se întinde uşor şi 
se absoarbe rapid.

COMANDĂ UNTUL DE CURĂŢARE CU 29.99 
LA ACHIZIŢIA ORICĂRUI PRODUS WAUNT

NOU! 
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ÎNREGISTRAT LA 
THE VEGAN SOCIETY™

Hey, Waunt!

Îmi plac produsele voastre, dar nu sunt  
sigură dacă sunt potrivite pentru tenul meu.

Salut! Nu ai de ce să îţi faci griji.  
Produsele Waunt sunt concepute pentru toate 
tonurile şi tipurile de ten. Inclusiv tenul sensibil! 

E bine de ştiut! Şi cum rămâne cu 
ingredientele pe care le folosiţi? 

Folosim numai ingrediente naturale din surse 
responsabile, care respectă mediul înconjurător.  

Grozav! Şi spune-mi, ce altceva faceţi 
pentru a vă reduce impactul asupra mediului? 

În primul rând, toate borcanele şi sticlele 
noastre conţin plastic reciclat post-consum. 

Iar formulele cu clătire sunt biodegradabile, 
deci nu ai nevoie de dischete de bumbac. 

Îmi place să folosesc doar produse vegane. 
Waunt este vegan?

Da! Toate produsele Waunt au fost concepute 
cu ingrediente aprobate de vegani şi sunt 
înregistrate la The Vegan SocietyTM.

Îţi mulţumim! 



41374
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NOU! 

  Bază de machiaj 
hidratantă şi 
uniformizantă Waunt 
Woke Up Like This
40 ml 

40670   64.90 

49.99  EF
EC

T "
W

OK
E-

UP
-L

IK
E-

TH
IS

"..
. 

TA
DA

A ÎNFRUMUSEŢEAZĂ ŞI NETEZEŞTE 
INSTANTANEU TEXTURA PIELII*  

*Testare consumatori

PERFECTĂ PENTRU 
UN LOOK FABULOS, 

CE PARE FĂRĂ MACHIAJ

Bază de machiaj hibrid cu 
strălucire aurie, care se 
topeşte pe piele la aplicare, 
uniformizând nuanţa pielii 
şi amplificându-i strălucirea.

COMANDĂ UNTUL DE CURĂŢARE CU 29.99 
LA ACHIZIŢIA ORICĂRUI PRODUS WAUNT



45081
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ROLĂ 
PENTRU MASAJ 

FACIAL CRYO 
POATE FI A TA CU NUMAI 

59.99 
LA ACHIZIŢII DE PRODUSE ÎN VALOARE 

DE 99 LEI* DIN ACEST CATALOG   
 

*Codul 45081 nu se include în calculul valorii minime solicitate de 99 lei. 
 

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

ECONOMISEŞTI 40.91 LEI
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Cea mai înviorătoare 
şi reconfortantă experienţă 

de înfrumuseţare!
ROLĂ METALICĂ 
CONCEPUTĂ PENTRU: 
•  Răcorirea şi 

calmarea pielii 
•  Reducerea pungilor 

de sub ochi
•   A fi utilizată  

ca atare sau  
pentru aplicarea 
produselor  
de îngrijire

  Rolă pentru masaj 
facial Cryo
Oţel inoxidabil şi ABS. 
Dimensiuni: 14.2 x 4.5 x 2.3cm. 

45081

100.90  

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ



43509

Cel mai rezistent 
aliat la antrenament
Bucură-te de un machiaj rezistent la transpiraţie, 
conceput pentru un look perfect în timpul 
antrenamentului. Cu o formulă care absoarbe sebumul, 
rezistă la transpiraţie şi ajută la întărirea genelor chiar 
şi în timpul exerciţiilor fizice, THE ONE In Action 
este cel mai bun susţinător al antrenamentelor tale!

NOU! 

Alina 
Eremia 

Cântăreaţă 
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  Mascara rezistentă 
la apă THE ONE 
IN ACTION
8 ml 

43509   30.90 

19.99  

COMANDĂ 
MASCARA 

THE ONE IN ACTION 
CU 

11.99  
LA ACHIZIŢIA 

ORICĂRUI 
PRODUS DIN 

ACEST CATALOG

*Testare consumatori.

Rezistentă  
la transpiraţie*
Rezistentă la apă*
Nu se întinde*

Rezistă 

24  ore*

NOU! 
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  Tint pentru buze şi obraji 
THE ONE IN ACTION
10 ml 

 35.90 

19.99  

43506
Lively 
Pink

43506
Lively 
Pink

43507
Power 

Red

43508
Fresh 
Berry

NOU! 

*Testare consumatori

•  Rezistent la transpiraţie*
•  Pigment rezistent  

pentru buze*
•  Rezistent la apă*
•   Activul energizant  

ajută la fortificarea pielii  
şi oferă hrănire pe parcursul 
antrenamentului

•  Acoperire translucidă 
pentru un aspect  
natural, sănătos

PIGMENŢI DE CULOARE 
concepuţi pentru a rămâne pe 
piele mult timp şi pentru a rezista 
efectelor transpiraţiei şi apei.

Pigment multifuncţional 
pentru femeile care 
iubesc acţiunea!

Aplicator uşor de folosit 
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43512 
Warm 

Tan

43510 
Light 
Ivory

43511
Medium 

Beige

43511 
Medium 

Beige

  Fond de ten super-rezistent 
SPF 40 THE ONE IN ACTION
30 ml 

 49.90 

32.99  

*Testare consumatori

• Absoarbe sebumul  
şi transpiraţia  
pentru o finisare mată  
de lungă durată*

• Rezistent la transpiraţie, 
apă şi transfer*

SPF 40 
– cel mai ridicat factor de 
protecţie solară din produsele 
de machiaj Oriflame

Micro-absorbantele  
absorb sebumul şi transpiraţia 
în timpul antrenamentelor fizice, 
pentru a reduce luciul inestetic 
şi a menţine aspectul  
mat al pielii.

NOU! 

Un fond de ten 
pe măsura 
performanţelor tale

*T
es

ta
re

 c
on

su
m

at
or

i

Rezistenţă: 

16 ore*

Alina Eremia 
Cântăreaţă 
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CREION DE OCHI 
GRAFIC

Creionul de ochi merge dincolo de lookul clasic de ochi de pisică... machiajul 
ochilor poate fi cu adevărat artistic! Joacă-te cu nuanţele metalice şi mate, 
liniile abstracte şi propria creativitate. Este timpul să te distrezi!  

ATENŢIE!

TR
EN

D
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  Ascuţitoare dublă pentru creioane
Dimensiuni: 3.5 x 2.8 x 2.5 cm. 

27730   11.90 

8.99  

41367 G
rey & W

hite

41368 M
ocha & Rose G

old

41369 Blue & Sapphire

41370 Jungle & O
live G

reen

41371 Plum & C
opper

41367
Grey & White

41368
Mocha & Rose Gold

41369
Blue & Sapphire

41370
Jungle & Olive Green

41371
Plum & Copper

  Creion dublu 
pentru ochi OnColour
1.5 g 

 18.90  12.99 

• VITAMINA E

• UŞOR DE APLICAT

•  COMBINAŢII DE NUANŢE  
MATE & STRĂLUCITOARE

• SENZAŢIE PLĂCUTĂ PE PIELE

STRĂLUCITOR

NOU! 

 

 

FIECARE CREION DE OCHI 
CU NUMAI
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BUZE CU MESAJ

ATENŢIE!

De la reţelele sociale până la podiumurile de modă, culorile îndrăzneţe 
şi vibrante sunt pe buzele tuturor - la propriu! Creează-ţi propriul look cu 
cel mai bine vândut ruj, care alunecă uşor pe buze şi le îmbracă într-o culoare 
bogată şi cremoasă. Pregăteşte-te pentru o mulţime de comentarii şi reacţii! 

TR
EN

D
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38743 Peach Nude 38745 Cinnamon Beige 38751 Cranberry Red

38755 Apricot Coral

38761 Bright Fuchsia

38
76

1 B
rig

ht
 F

uc
hs

ia

38778 Vintage Mauve

38750 Deep Red

38756 Rosy Pink 38757 Cold Blush

38758 Bright Pink

38
75

8 
Br

ig
ht

 P
in

k

  Ruj cremos OnColour
4 g 

 20.90 

• Ruj fantastic pentru fiecare zi  
şi ocazii speciale deopotrivă.

• Dezvoltat cu un amestec  
de pigmenţi vibranţi pentru  
o culoare intensă şi vie.

• Complex CreamComfort pentru 
o textură netedă cu alunecare 
fină şi senzaţie plăcută pe buze

38742 Blush Nude

38759 Punch Pink

6.99 
ACUM CU NUMAI



Pielea de delfin sau pielea de sticlă este cea mai recentă obsesie 
în industria frumuseţii. Scopul acestei tendinţe este de a avea o piele 
strălucitoare, hidratată şi proaspătă, cu un aspect de "abia ieşită din apă". 
Aplică iluminatorul lichid THE ONE IlluSkin pe faţă şi umeri, 
pentru o piele iluminată instantaneu. Îndrăzneşte să străluceşti!   

PIELE DE DELFIN

ATENŢIE!

TR
EN

D

Alina Eremia 
Cântăreaţă 



  Iluminator lichid 
The ONE IlluSkin
15 ml 

36133   52.90 

Infuzat cu panthenol, 
extract din mugure de fag  

şi apă de kiwi pentru 
îngrijirea pielii.

INGREDIENT CHEIE 

•  Formulă cu aplicare treptată, 
pentru obţinerea luminozităţii  
la intensitatea  
dorită

•  Formulă versatilă; poate fi aplicată ca atare 
sau amestecată cu baza de machiaj, fondul 
de ten sau crema hidratantă preferată 

•  Cu tehnologia IlluSkin Glow ce reflectă lumina  
şi adaugă o nouă dimensiune pielii tale 

37.99 
ACUM CU NUMAI
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Parfumul este un lucru puternic - evocă amintiri, schimbă stări de spirit 
şi influenţează atracţia. Pentru a-ţi oferi cea mai bună experienţă, 
ne creăm parfumurile cu ingrediente unice. Apa de parfum Divine Exclusive 
este realizată cu Long Sillage Performance - s-a dovedit faptul că lasă 
o urmă de parfum de peste 5 metri lungime. Ai o putere divină! 

ATENŢIE!

ŞTIINŢĂ & PARFUMTR
EN

D



25

  Apă de parfum 
Divine Exclusive
50 ml 

38498   199.90 

134.99  

  Cremă de corp parfumată 
Divine Exclusive 
250 ml 

41547   44.90 

24.99  

Hidratează intens, conferind pielii 
o senzaţie minunată de lux

*P
e 

ba
za

 re
zu

lta
te

lo
r u

nu
i s

tu
di

u 
re

al
iz

at
 d

e 
A

S 
C

on
su

lti
ng

 în
 

râ
nd

ul
 a

 10
0 

de
 re

sp
on

de
nţ

i c
u 

te
st

ar
e 

în
 o

rb
 a

 p
ar

fu
m

ur
ilo

r. 
M

ai
 2

02
1.

“Este un parfum intens, exclusivist şi senzual” 

Feedback la testare în orb

7 DIN 10 
SE SIMT SPECIALE ŞI ATRACTIVE 

ATUNCI CÂND POARTĂ 
DIVINE EXCLUSIVE*

TESTARE ÎN ORB 
VEZI REZULTATELE!
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Vrei ca parfumul tău să persiste şi să aibă un efect şi mai intens? 
Încearcă stratificarea! Imediat după duş, aplică o cremă de corp şi apoi 
parfumul. Exact... pielea hidratată ajută la menţinerea parfumului!    

STRATIFICARE
ATENŢIE!

TR
EN

D
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  Apă de parfum 
Amber Elixir
50 ml 

42495   130.90 

62.99  

  Cremă de corp 
parfumată 
Amber Elixir
250 ml 

42504   44.90 

21.99  

CONCENTRAŢIE FOARTE 
RIDICATĂ DE PARFUM

ambră , heliotrop , 
mandarină 

ORIENTAL VANILAT  
LEMNOS 

AMBRA 
Deoarece ambra în sine nu are aproape niciun 

miros, cu excepția cazului în care este arsă, 
parfumierii elaborează parfumul prin 

amestecarea diferitelor rășini. Rezultatul este 
un acord dulce, lemnos-teluric, care surprinde 

strălucirea caldă și aurie a ambrei. 

INGREDIENT CHEIE 

„Miros dulce plăcut, compoziţie 
intensă de note de parfum” 

Feedback la testarea în orb

*P
e 

ba
za

 re
zu

lta
te

lo
r u

nu
i s

tu
di

u 
re

al
iz

at
 d

e 
A

S 
C

on
su

lti
ng
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 râ
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0 
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i c
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r. 
M

ai
 2

02
1.

73% 
CONSIDERĂ CĂ ACEST 

PARFUM ESTE ARMONIOS 
ŞI SENZUAL*

TESTARE ÎN ORB 
VEZI REZULTATELE!
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Au trecut de mult vremurile în care ne opream la un singur parfum pentru totdeauna. 
Este epoca experimentării, acum încercăm permanent ceva nou. 
Împrospătează-i colecţia cu parfumul elegant şi rafinat Mister Giordani. 
Este un cadou perfect pentru orice bărbat!    

REÎNNOIREA 
PARFUMURILOR

ATENŢIE!

TR
EN

D
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  Deodorant roll-on 
antiperspirant 
Mister Giordani
50 ml 

42524   20.90 

10.99  

  Apă de toaletă 
Mister Giordani
75 ml 

33654   114.90 

55.99  
*Pe baza rezultatelor unui studiu realizat de AS Consulting 

în rândul a 100 de respondenţi cu testare în orb a parfumurilor. 
Mai 2021.

TESTARE ÎN ORB 
VEZI REZULTATELE!

7  DIN

 10 
AR CUMPĂRA ACEST PARFUM 

PENTRU A-L OFERI CADOU*

CONCENTRAŢIE 
RIDICATĂ DE PARFUM 

vetiver top , muşcată , grapefruit 
AROMATIC FOUGÈRE 

“Parfum de înaltă calitate, iese 
în evidenţă printre celelalte” 

Feedback la testare în orb
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Ai o pasiune pentru sustenabilitate şi un mod de viaţă eco? 
Îţi va aduce zâmbetul pe buze să afli că produsele tale Love Nature 
sunt blânde cu planeta, datorită formulelor biodegradabile ale produselor 
cu clătire, sticlelor de plastic reciclate şi ingredientelor organice de origine naturală. 
Aceasta este frumuseţea în legătură cu care te poţi simţi bine!    

FRUMUSEŢE 
RESPONSABILĂ

ATENŢIE!

TR
EN

D



Biodegradable
Formulas* 

31

  Gel de duş revigorant 
cu apă de nucă de cocos 
& pepene galben organic 
Love Nature
250 ml 

41264   24.90 

15.99  

  Spray parfumat revigorant 
cu apă de nucă de cocos 
& pepene galben organic 
Love Nature
200 ml 

43956   44.90 

31.99  

  Săpun revigorant 
cu apă de nucă de cocos 
& pepene galben organic 
Love Nature
75 g 

41489   8.90 

5.99  

Extract natural organic  
din pepene galben  
– plin de vitamine suculente!

Extract natural organic  
din apă de nucă de cocos  
– bogat în nutrienţi  
cu efect revigorant!

* Toate formulele ce necesită 
clătire. Cel puţin 90% dintre 
ingredientele „pe bază de 
carbon” se estimează că vor fi 
biodegradabile în conformitate 
cu directivele OCDE sau  
cu datele furnizorului

**  Cantitatea exactă 
variază între 50 şi 100% 
şi este afişată clar  
pe fiecare produs

FORMULE 
BIODEGRADABILE*

STICLE DIN 
PLASTIC RECICLAT**

NOU! 
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S-BEAUTY

 
Prescurtarea de la „Scandinavian-beauty”, S-beauty se referă la abordarea holistică 
a frumuseţii şi la tratarea pielii cu respect. Datorită ingredientelor de înaltă calitate şi 
formulelor inovatoare NovAge, poţi fi sigură că pielea ta primeşte cea mai bună îngrijire. 
Vezi diferenţa pe care o poate face NovAge, îmbunătăţindu-ţi rutina zilnică de îngrijire 
a tenului cu fiolele cu peptide ProCeuticals şi elixirul de înfrumuseţare a pielii.

ATENŢIE!

TR
EN

D
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  Elixir de înfrumuseţare a pielii NovAge
150 ml 

33987   59.90 

37.99  

  Ser fiole cu peptide cu efect instantaneu 
de fermitate & lifting NovAge ProCeuticals
Cură de o săptămână, 7 fiole x 1,8 ml. 

40880   134.90 

79.99  

Îmbunătăţeşte elasticitatea pielii 
(88% sunt de acord după doar o zi, 

86% sunt de acord după 7 zile)*

*T
es

ta
re

 c
on

su
m

at
or

i.
Efect dovedit clinic de reducere 

a dimensiunii şi volumului porilor Δ 

∆
Te

st
ar

e 
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in
ic

ă 
fo

lo
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nd
 e

lix
iru

l N
ov

A
ge

 d
e 

do
uă
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ri 

pe
 z

i, 
du

pă
 4

 să
pt

ăm
ân

i. 

 

 

PROBLEMELE TENULUI: 
PIERDEREA FERMITĂŢII ŞI ELASTICITĂŢII
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• Reduce ridurile  
• Redă aspectul tineresc al pielii 
• Îmbunătăţeşte fermitatea   

Pentru toate tipurile de ten 

40+ 

Cu un amestec unic de ingrediente 
şi o tehnologie puternică anti-îmbătrânire, 
Royal Velvet este de multă vreme un favorit. 
Şi oricât de mult iubeşti produsele acestui 

brand, suntem siguri că vei iubi şi cele două 
produse pentru care primeşti acum mostre 

cadou! O cremă de noapte menită să-ţi 
amplifice strălucirea pielii şi o apă de parfum 

cu care te vei simți irezistibilă.

Îndrăgite & de îndrăgit!Sărbătoreşte cu noi!

VEZI OFERTA SPECIALĂ 
LA PAGINA URMĂTOARE

  Cremă de noapte cu efect 
reparator Royal Velvet
50 ml 

22814   79.90 

42.99  
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ÎNCEARCĂ-LE & LE VEI IUBI!
ÎNCEARCĂ ACUM MOSTRELE ŞI CUMPĂRĂ 

PRODUSELE DIN CATALOGUL URMĂTOR

CUMPĂRĂ CREMA DE NOAPTE 
ROYAL VELVET CU 

42.99 
ŞI PRIMEŞTI 2 MOSTRE 

CADOU
 

 

  Mostră apă de parfum 
Possess
1 ml 

  Eşantion cremă de noapte 
împotriva petelor pigmentare 
NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity
1.5 ml 
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ÎMPREUNĂ 
SPRE VIITOR

Ţine părul la distanţă 
de zona feţei 

în timpul curăţării 
şi aplicării măştilor.

  Bentiţă pentru păr
Material: poliester. 
Dimensiuni: 24 x 6 cm. 

20574   15.90 

10.99  
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Extractul natural din ovăz 
este bogat în vitamine B ce contribuie 
la calmarea şi catifelarea pielii uscate

Toate vârstele 

PENTRU TEN USCAT

Extractul din brusture purifică 
în profunzime tenul gras, 
lăsându-l curat şi echilibrat

PENTRU TEN GRAS 

Toate vârstele 

2.99 
FIECARE MASCĂ DE FAŢĂ 

CU NUMAI
  Mască pentru faţă 
cu argilă şi extract din 
brusture Love Nature
10 ml 

32635   7.90 

  Mască cremoasă 
pentru faţă cu extract 
din ovăz Love Nature
10 ml 

32634   7.90 

Masca se aplică într-un strat uniform, 
pe faţa în prealabil curăţată, evitând 

zona ochilor şi buzelor. Se lasă să 
acţioneze timp de 10 minute, apoi se 
clăteşte cu apă călduţă, iar faţa se 
tamponează cu un prosop moale.

MOD DE FOLOSIRE:

 

 



34849

35576

BIODEGRADABLE
FORMULA

PLÁSTICO
RECICLADO

POSTCONSUMO*
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  Stick corector cu arbore 
de ceai şi lime organice 
Love Nature
4.5 g 

34855   28.90    15.99  

  Loţiune de faţă matifiantă 
cu ulei din arbore de ceai 
şi lămâie verde organice 
Love Nature 
50 ml 

34845   22.90    16.99  

PENTRU TEN GRAS 

Toate vârstele 

 

 

O combinaţie perfectă pentru tenul 
gras, uleiul esenţial din arbore de ceai 

ajută la combaterea coşurilor cu 
super-puterile sale antimicrobiene, 
în timp ce fructul lime tonifică pielea 

şi o lasă matifiată. 

INGREDIENTE CHEIE 

CREMĂ DE FAŢĂ 
Ajută la hidratarea şi refacerea 
instantanee a pielii, potrivită 
pentru utilizare dimineaţa şi seara.

APĂ MICELARĂ 
Catifelează şi calmează 
pielea în timp ce o menţine 
protejată şi hidratată.

MASCĂ CALMANTĂ 
Concepută pentru a lăsa pielea 
catifelată, ajută la restabilirea 
senzaţiei de bine şi confort.

  Cremă de faţă hrănitoare 
cu ovăz şi fructe goji 
organice Love Nature
50 ml 

34862   22.90 

16.99  

  Mască de faţă calmantă cu ovăz 
şi fructe goji organice Love Nature
75 ml 

34860   24.90 

17.99  

  Apă micelară calmantă 
cu ovăz şi fructe goji 
organice Love Nature 
150 ml 

34858   21.90 

15.99  

*Doar sticlele*1Doar produsele ce 
necesită clătire

Toate vârstele 

PENTRU TEN USCAT 

 

 

 

PLASTIC 
RECICLAT*

FORMULĂ 
BIODEGRADABILĂ*1

ARBORE DE CEAI & LIME ORGANICE



41672 41673 42881 41675

39

Acidul salicilic (BHA) 
purifică pielea şi 
decongestionează porii.

Curăţă eficient pielea 
fără să o usuce

Curăţă în profunzime 
şi purifică pielea 
- 93% sunt de acord*

GEL DE CURĂŢARE 
PENTRU FAŢĂ

Cu complex calmant 
ce reconfortează pielea

Previne formarea 
unor noi coşuri

Combate sebumul 
în exces şi luciul inestetic

Se utilizează 1-2 ori 
pe săptămână.  
Aplică un strat subţire de mască 
pe faţă, evitând zona ochilor. 
Se lasă să acţioneze 5 minute, 
apoi se clăteşte cu apă caldă. 

MASCĂ CU ARGILĂ

Previne suprainfectarea 
coşurilor în 24 ore∆

Reduce dimensiunea 
coşurilor cu 
40% în 24 ore∆ 

Reduce dimensiunea 
coşurilor şi roşeaţa din 
jurul acestora în 8 ore∆

GEL PENTRU TRATAREA 
COŞURILOR

Aplică-l direct 
pe coş de îndată 
ce simţi că se 
formează unul.

PENTRU TEN GRAS, 
PREDISPUS LA ACNEE

  Gel de curăţare profundă 
pentru faţă Pure Skin
150 ml 

41671   29.90 

14.99  

  Mască de faţă cu argilă pentru 
reglarea sebumului Pure Skin
50 ml 

41674   29.90 

14.99  

  Gel cu acţiune profundă 
pentru îndepărtarea 
coşurilor Pure Skin SOS 6 ml 

41676   29.90 

14.99  
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Protecţie solară 
avansată cu 

beneficii multiple
IMPORTANŢA PROTECŢIEI SOLARE ZILNICE 
Soarele emite radiaţii UV care pot cauza deteriorarea pielii. Razele UV pot pătrunde prin nori, 
ferestre, îmbrăcăminte şi frunzişul copacilor, motiv pentru care este atât de important să ne 
protejăm pielea în permanenţă - chiar şi atunci când ne aflăm în interior sau în zilele înnorate. 
Toate produsele Sun 360 au fost dezvoltate cu protecţie eficientă cu spectru larg  
împotriva razelor UV şi a leziunilor pielii cauzate de soare. 
 

  Cremă cu protecţie solară 
pentru faţă şi corp SPF 50+ 
foarte ridicat Sun 360
50 ml 

35760   56.90 

41.99  

  Spray cu protecţie solară 
pentru faţă şi corp SPF 50 
ridicat Sun 360
150 ml 

34891   78.90 

54.99  

  Cremă cu protecţie 
solară pentru faţă şi 
corp SPF 50 ridicat Sun 
360 Kids
125 ml 

34896   79.90 

62.99  

  Gel după plajă pentru 
faţă şi corp Sun 360 
150 ml 

35759   37.90 

24.99  

SPF 
50

SPF 
50

SPF 
50

Ingredientele suedeze unice din plante contribuie la protejarea 
pielii împotriva leziunilor şi deshidratării cauzate de soare.

MUR PITIC BUMBAC NORDIC



WATERPROOF
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AFLĂ CUM FUNCŢIONEAZĂ! 

TEHNOLOGIA MULTI-RAYS 
- cu un spectru larg de filtre de protecţie 

şi SPF ridicat protejează pielea 
împotriva soarelui, prevenind arsurile 

şi îmbătrânirea prematură a pielii. 
Vitamina E combate stresul oxidativ 
cauzat de poluare şi razele soarelui. 

PROTECŢIE 
ANTI-POLUARE

SPF 
30

FOARTE REZISTENTĂ LA 
APĂ ŞI TRANSPIRAŢIE∆

∆Testare clinică.

PROTECŢIE 
SOLARĂ DE 
BUZUNAR

MOD DE FOLOSIRE:

Se aplică cu 
15 - 20 minute înainte 

de expunerea la soare 
şi se masează pe piele 

până la absorbţia 
completă. Se reaplică 
la fiecare 2 ore. Ideal 

pentru zonele delicate 
precum faţa şi buzele.

Se aplică o cantitate 
generoasă cu 

15 - 20 minute înainte 
de expunerea la soare. 

Se masează pe piele până 
la absorbţia completă. 

Aşteaptă să se usuce bine 
înainte de a te îmbrăca. 

Se reaplică la fiecare 2 ore.

MOD DE FOLOSIRE:

  Loţiune cu protecţie 
solară pentru faţă şi corp 
SPF 30 ridicat Sun 360
125 ml 

34890   66.90 

42.99  

  Stick cu protecţie 
solară pentru faţă 
şi corp SPF 30 
ridicat Sun 360
8 g 

34899   78.90 

47.99  

 

 

STICK CU 
PROTECŢIE SOLARĂ

LOŢIUNE DE FAŢĂ 
ŞI CORP



42587

42555
42556

42552 425534258042567

42566
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  Cremă de noapte 
hidratantă pentru 
pielea uscată Optimals 
Hydra Radiance
50 ml 

42589   41.90 

22.99  

  Cremă de zi 
hidratantă pentru 
pielea uscată Optimals 
Hydra Radiance
50 ml 

42588   41.90 

22.99  

CREMA DE ZI 
bogată netezeşte, reconfortează 
şi hidratează tenul uscat şi sensibil. 
Dezvoltată cu vitaminele E, C, B3, B5 şi B6.

CREMA DE NOAPTE 
bogată contribuie la întărirea barierei 
de protecţie a pielii şi asigură hrănire în 
profunzime. Cu tanini din castan dulce.

PENTRU TEN DESHIDRATAT/ USCAT

NUTRIȚIA CORECTĂ PENTRU O PIELE ÎNSETATĂ! 

Transformă-ți pielea de 
la una deshidratată la una 
hrănită şi reconfortată cu 
Optimals Hydra Radiance 

care conţine doza echilibrată de nutrienți 
compleţi pentru piele cu ingrediente naturale 

și protecția împotriva poluării, 
pentru un ten hidratat și strălucitor.

Dezvoltată pentru hidratarea, 
reconfortarea și protejarea pielii

 

 



42549

42548
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PENTRU SEMNELE PREMATURE DE ÎMBĂTRÂNIRE35+ 

TEHNOLOGIA MULTI RENEWAL8: 
Polipeptide din mazăre de iarnă 
ce contribuie la prevenirea 
îmbătrânirii premature 
şi stimulează reînnoirea 
şi hidratarea la nivelul epidermei 
Steroli vegetali din cătină 
cu acizi graşi esenţiali care ajută 
la refacerea barierei pielii

  Cremă de ochi 
Optimals Age Revive
15 ml 

42550   43.90 

19.99  

  Ser Optimals 
Age Revive
30 ml 

42551   60.90 

31.99  

CREMĂ DE OCHI
Răcorește instantaneu, 
iluminează, reduce pungile 
de sub ochi și cearcănele 
cu escină care stimulează 
microcirculația.

SER  
Re-umple instantaneu pielea 
și asigură hidratare timp de 8 ore 
cu acid hialuronic și vitamina C.

Puterea nutrienților pentru o piele fermă, rezistentă

MINERALE, ZAHARURI ŞI AMINOACIZI DIN FRUNZĂ DE MESTEACĂN 
ARGINTIU ce contribuie la prevenirea formării petelor pigmentare

MULTI RENEWAL8 
îmbunătăţeşte fermitatea şi elasticitatea pielii

POLLUPROTECT
 este un scut protector natural de polimer care ajută la prevenirea 
apariţiei semnelor de îmbătrânire prematură și protejează pielea 

de poluanții dăunători și de factorii de stres din mediu.

 

 



35766

35765

35767

FORMULE SPECIFICE 
CU ACŢIUNE TRIPLĂ 
Fiecare formulă Essentials este acum 
special dezvoltată cu acţiune  triplă! 
Toate formulele tip cremă sunt 
concepute pentru a hidrata, 
hrăni şi proteja pielea, 
în timp ce gelul de curăţare o curăţă, 
împrospătează şi protejează.

O piele frumoasă şi fericită, 
atât de uşor

TOATE TIPURILE DE TEN

Pentru pielea sensibilă

TEST
A

RE
 D

ER M ATO
LO

G
IC

Ă 

PRODUS 
NON-
GMO 

VITAMINA 
E

PRO
TECŢIEHIDRATA

RE

CURĂŢARE

  Cremă de faţă cu vitamina E 
& ulei de canola Essentials
75 ml 

42027   21.90 

13.99  

  Gel de curăţare pentru faţă cu 
vitamina E & ulei de canola Essentials
150 ml 

35764   20.90 

13.99  

 

 

  Perie pentru faţă
4.5 x 2.5 cm. 

38679   24.90 

16.99   

  Burete pentru 
curăţarea tenului
Dimensiuni: aprox. 
70 x 10 mm 

8617   8.90 

6.99  

 



13659

18437

Pentru toate 
tipurile de ten 

40+ Curăţă, tonifică 
şi împrospătează

Lasă pielea catifelată şi 
calmată – 79% sunt de acord*

Dezvăluie un ten luminos 
– 86% sunt de acord*

*Testare consumatori

Pielea se simte perfect curată 
– 75% sunt de acord* MÂNERUL MOBIL 

îţi permite să o agăţi sau 
să o sprijini în picioare 

OGLINDĂ 
DUBLU-FAŢETATĂ: 
normală şi cu lupă 
ce măreşte de 3x 

  Soluţie de curăţare a 
tenului Diamond Cellular
200 ml 

21339   53.90 

31.99  

  Oglindă cosmetică
Diametru: 15.5 cm. Dimensiuni: 22 x 8 cm. 

29043   35.90 

25.99  
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Problemele tenului matur, cum ar fi pierderea 
elasticităţii sau apariţia ridurilor profunde, 
necesită un tratament special. NovAge 
Time Restore a fost conceput cu un duo 
puternic pentru a viza în mod specific aceste 
probleme. Tehnologia GenisteinSOY ajută la 
creşterea nivelurilor de colagen şi a canalelor 
celulare de apă ale pielii pentru a netezi 
pielea şi a-i spori rezistenţa, precum şi  
pentru a obţine contururi faciale mai definite. 
Extractul de celule stem din plantago ajută 
la inhibarea degradării matricei structurale 
a pielii, ajutând astfel la menţinerea densităţii 
şi la reducerea formării petelor de vârstă.

ŞTIINŢA DIN SPATE

Soluţia supremă 
pentru tenul matur

CURĂŢARE STIMULARE & 
AMPLIFICARE

HIDRATARE ACŢIUNE 
SPECIFICĂ

PAŞII DIN RUTINA NOVAGE
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  SET NovAge Time Restore
Set de 5 produse la dimensiune standard. 

31774   486.49 

349  

PROBLEMELE TENULUI: 
Pierderea densităţii & definirii, riduri adânci 

Dovedit clinic: îmbunătăţeşte 
textura pielii mature∆

∆Testare clinică privind hidratarea, utilizând Setul NovAge Time Restore

 

 

 

 

 

 

Recomandat pentru 50+

  33984 Gel de curăţare 2-în-1 NovAge 150 ml 64.90  32629 Cremă pentru zona de contur a ochilor  

& buzelor NovAge Time Restore 15 ml 57.9  32630 Ser revitalizant NovAge Time Restore 30 ml 129.90  
95.99  32627 Cremă de zi corectoare FPS 15 NovAge Time Restore 50 ml 111.90  32628 Cremă de 

noapte regeneratoare NovAge Time Restore 50 ml 111.90 
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  SET NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity
Set de 5 produse la dimensiune standard. 

44680   427.49 

299  

Reduce petele pigmentare 
şi nuanţa neuniformă a pielii 

în doar 2 săptămâni*

PROBLEMELE TENULUI: 
Hiperpigmentare, 
ten cu nuanţă neuniformă şi pete

 

 

 

 

 

 

*Testare consumatori.

Recomandat pentru 
TOATE VÂRSTELE 

  33984 Gel de curăţare 2-în-1 NovAge 150 ml 
64.90   35746 Cremă de ochi împotriva petelor 
pigmentare NovAge Brilliance Infinite Luminosity 
15 ml 46.90  34509 Ser împotriva petelor 
pigmentare NovAge Brilliance Infinite Luminosity 
30 ml 105.90  79.99   35744 Cremă de zi 
împotriva petelor pigmentare SPF30 NovAge 
Brilliance Infinite Luminosity 50 ml 99.90   35745 
Cremă de noapte împotriva petelor pigmentare 

NovAge Brilliance Infinite Luminosity 50 ml 99.90 

PROBLEMELE TENULUI:  
O piele sensibilă, reactivă, 
cu semne de îmbătrânire

Reduce sensibilitatea 
pielii - dovedit clinic∆

  SET NovAge Skinrelief
Set de 5 produse la dimensiune standard. 

44480   452.50 

329  
  38382 Gel spumă de curăţare pentru ten 
sensibil NovAge Skinrelief 150 ml 64.90  38390 
Cremă de ochi anti-îmbătrânire pentru ten sensibil 
NovAge Skinrelief 15 ml 52.90  38391 Ser 
anti-îmbătrânire pentru ten sensibil NovAge 
Skinrelief 30 ml 114.90  84.99  40794 Cremă 
de zi anti-îmbătrânire pentru ten sensibil SPF 30 
NovAge Skinrelief  50 ml 104.90   38385 Cremă 
de noapte anti-îmbătrânire pentru ten sensibil 
NovAge Skinrelief 50 ml 104.90 

   

 

   

 

Recomandat pentru 
TOATE VÂRSTELE 

∆Testare clinică folosind setul NovAge Skinrelief 
– gel spumă de curăţare, cremă de ochi, ser, 

cremă de zi fără SPF şi cremă de noapte.
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  SET NovAge Ultimate Lift
Set de 5 produse la dimensiune standard. 

44941   486.49 

349  

Reface 40% din 
elasticitatea pierdută, 
în doar 4 săptămâni!∆1

∆
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PROBLEMELE TENULUI: 
Pierderea fermităţii şi elasticităţii 

 

 

 

 

 

 

RECOMANDAT PENTRU 40+

  33984 Gel de curăţare 2-în-1 NovAge 150 ml 64.90   34552 Cremă cu efect de lifting & definire  
pentru zona de contur a ochilor NovAge Ultimate Lift 15 ml 57.90  34550 Ser cu efect de lifting & definire 
a conturului facial NovAge Ultimate Lift 30 ml 129.90  95.99   34510 Cremă de zi cu efect de lifting & 
definire a conturului facial SPF 15 NovAge Ultimate Lift 50 ml 111.90  34549 Cremă de noapte cu efect  
de lifting & definire a conturului facial NovAge Ultimate Lift 50 ml 111.90 
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  SET NovAge Skinergise
Set de 5 produse la dimensiune standard. 

42723   369.49 

259  

PROBLEMELE TENULUI: 
Primele semne de maturizare, aspect tern 

Luminozitatea pielii este 
amplificată de 25xΔ 
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Recomandat pentru 20+ 

  33984 Gel de curăţare 2-în-1 NovAge 150 ml 64.90  34515 Cremă de ochi NovAge Skinergise  

15 ml 44.90  34517 Ser NovAge Skinergise 30 ml 89.90  67.99  34511 Cremă de zi NovAge  

Skinergise SPF 30 50 ml 79.90  35075 Cremă de noapte NovAge Skinergise 50 ml 79.90 

Alina Eremia 
Cântăreaţă 
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  SET NovAge Ecollagen
Set de 5 produse la dimensiune standard. 

42489   413.99 

289  

Reduce instantaneu 
ridurile cu până la 49% Δ1

PROBLEMELE TENULUI: 
Linii fine, riduri vizibile şi deshidratare

Δ
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Recomandat pentru 30+ 

  33984 Gel de curăţare 2-în-1 NovAge 150 ml 64.90   33979 Cremă de ochi antirid NovAge Ecollagen 

15 ml 44.90   33980 Ser antirid NovAge Ecollagen 30 ml 101.90  74.99  42426 Cremă de zi antirid  
SPF 35 NovAge Ecollagen 50 ml 97.90  33982 Cremă de noapte antirid NovAge Ecollagen 50 ml 97.90 
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Este timpul să îţi intensifici rutina 
cu un ser de stimulare! Dacă nu ai 
adăugat încă acest pas în rutina ta 
de îngrijire, acum este momentul. 

PAŞII DIN RUTINA NOVAGE

Alege serul 
potrivit

Dezvăluie o piele 
cu o textură mai 

netedă şi mai 
catifelată*

*1 Te
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ă

Strălucirea 
naturală a pielii 
este amplificată 

– 91% sunt de 
acord*1

  Ser antirid 
NovAge Ecollagen
30 ml 

33980   101.90 

74.99  

  Mască din silicon pentru 
îngrijirea tenului SkinPro
L 220 mm x l 140 mm 

43850   29.90 

22.99  

  Ser NovAge 
Skinergise
30 ml 

34517   89.90 

67.99  

PROBLEMELE TENULUI: 
Linii fine, riduri vizibile 

şi deshidratare

PROBLEMELE TENULUI: 
Primele semne de 

maturizare, aspect tern 

*T
es

ta
re
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on

su
m

at
or

i.

STIMULARE & 
AMPLIFICARE

 

 

 

PASUL



53

Super serul 3D: 
1. Are efect  

de lifting 
2. Conferă 
fermitate 

3. Reduce ridurile

Contribuie 
la reducerea 

aspectului 
de pete 

pigmentare∆

  Ser revitalizant 
NovAge Time Restore
30 ml 

32630   129.90 

95.99  

  Ser împotriva petelor 
pigmentare NovAge 
Brilliance Infinite 
Luminosity
30 ml 

34509   105.90 

79.99  

  Ser cu efect de lifting 
& definire a conturului 
facial NovAge 
Ultimate Lift
30 ml 

34550   129.90 

95.99  

PROBLEMELE TENULUI: 
Pierderea fermităţii 

şi elasticităţii 

PROBLEMELE TENULUI: 
Pierderea densităţii & 
definirii, riduri adânci 

PROBLEMELE TENULUI: 
Hiperpigmentare, 

ten cu nuanţă 
neuniformă şi pete

∆
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st
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e 
cl

in
ic
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Un aspect vizibil 
refăcut al pielii 

după doar 
1 săptămână*

  Ser anti-îmbătrânire 
pentru ten sensibil 
NovAge Skinrelief
30 ml 

38391   114.90 

84.99  

Calmează 
şi reconfortează 

instantaneu 
pielea stresată 

– 87% sunt 
de acord*

*T
es

ta
re

 c
on

su
m

at
or

i.

PROBLEMELE TENULUI:  
O piele sensibilă, 

reactivă, cu semne 
de îmbătrânire
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Pielea din zona gâtului 
şi decolteului este supusă efectelor 
îmbătrânirii cauzat e de factori 
genetici şi de mediu. Ai grijă de 
acea zonă cu serul anti-îmbătrânire 
NovAge cu efect de definire. 
 
A fost dezvoltat cu puternica 
tehnologie Pro-Lastin, cu efect 
dovedit clinic de stimulare 
a sintezei enzimelor esenţiale 
pentru producerea de elastină. 
Acest fapt îl face un adevărat 
profesionist în reconturarea 
vizibilă şi îmbunătăţirea 
elasticităţii şi fermităţii. 

Ser cu efect de definire a zonei 
gâtului şi decolteului NovAge
75 ml 

35076   69.90 

49.99  

FERMITATE 
PENTRU ZONA 
GÂTULUI
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  Ser cu efect de definire a zonei 
gâtului şi decolteului NovAge
75 ml 

35076   69.90 

49.99  

  Pensulă pentru distribuirea cremei SkinPro
Lungime: 18.5 cm. 

45275   34.90 

27.99  

Pensula specială cu 
peri în unghi asigură 
o aplicare uniformă, 
eficace şi completă 
a cremei hidratante, 
plus o senzaţie 
de prospeţime. 

 

 



41892

41892
Soft Fig

M
AC
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ÎMPREUNĂ 
SPRE VIITOR

Descarcă GRATUIT 
aplicaţia Oriflame 
de pe Google Play 
sau App Store 
şi bucură-te de 
o experienţă 
virtuală de machiaj!

GĂSEŞTE NUANŢA 
PERFECTĂ DE RUJ CU 

ORIFLAME MAKEUP WIZARD!
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41869
Tender 
Peach

41870
Candy 

Pink

41891
Rose 

Cloud

41892
Soft Fig

Obține 10/10 beneficii 

de înfrumusețare 

a buzelor!

FESTIVALUL 

RUJU RI LO R

FIECARE BALSAM DE BUZE CU NUMAI

15.99 

  Balsam de buze SPF 25 The ONE A-Z
Înfrumuseţează, netezeşte, uniformizează 
şi protejează buzele. Balsamul cremos, 
multifuncţional, are peste 10 beneficii pentru 
buze. Asigură 8 ore de hidratare continuă 
şi SPF 25. Alege dintre cele patru nuanţe care 
se potrivesc tuturor tonurilor de piele. 4 g 

 28.90 

10. Formulă non-lipicioasă*

9.  Uniformizează  
aspectul buzelor*

8. Calmează buzele*

7. Senzaţie plăcută pe buze*

6.  Diminuează aspectul  
liniilor fine*

5. Netezeşte suprafaţa buzelor*

4.  Patru nuanţe care se potrivesc 
tuturor tonurilor de piele

3.  Înfrumuseţează şi îngrijeşte  
– nu sunt necesari paşi  
anteriori de îngrijire

2.  Protejează împotriva  
deteriorării cauzate  
de soare - SPF 25

1.  Hidratare continuă – 8 oreΔ

10+ BENEFICII
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Aplică machiajul ca  
un make-up artist!

PENSULĂ PENTRU 
APLICARE FINĂ 
Compactă la bază şi mai fină 
la vârf, pentru un efect diafan.

PENSULĂ PENTRU 
CONTURARE 
Ideală pentru crearea 
unor lookuri sculptate

PENSULĂ PENTRU 
CORECTOR 
Special creată pentru 
a masca imperfecţiunile

  Pensulă pentru corector 
THE ONE
Mâner de lemn, manşon de 
aluminiu, peri PBT. 14x1cm. 

42483   22.90 

15.99  

  Pensulă pentru 
conturare THE ONE
Mâner de lemn, manşon 
de aluminiu, peri PBT. 
14x3cm. 

42480   37.90 

24.99  

  Pensulă cu aplicare 
fină THE ONE
Mâner de lemn, manşon de 
aluminiu, peri PBT. 17x3cm. 

42479   37.90 

24.99  

  Oglindă Squared
ABS. Sticlă. 6.9cm x 6.9cm 

37525   21.90 

14.99  

 

 

 

 

58

NOU! 



!

Alege nuanţa preferată 
şi aplic-o prin tapotare 
pe pleoapă. 
Poţi folosi o pensulă 
umedă pentru o intensitate 
mai mare a culorii!

Alege-ţi culorile!

33673 
Crisp 
Silver 

Shimmer

33678 
Dusky 
Rose 

Shimmer

33687
Base 
Nude 
Matte

34790
Golden 

Khaki

34792
Pewter 
Grey

42563
Dim 

Burgundy 
Matte

42561
Radiant 
Bronze 

Shimmer

42560
Electric 

Rose 
Shimmer

42562
Fudge 
Brown 
Matte

 

  Fard de 
pleoape 
cu aplicare 
uscată & umedă 
The ONE 
Make-up Pro
2.28 g 

 24.90 

14.99  
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Fiecare nuanţă se 
fixează în paletă 

cu un simplu 
click de magnet! 

  Paletă magnetică mică 
THE ONE Make-up Pro
5.5 x 4.2 cm 

40835   30.90 

17.99  

  Paletă 
magnetică 
The ONE 
Make-up Pro
15.1 x 5.5 cm. 

40837   51.90 

35.99  

  Pensulă dublă 
pentru fardul de 
pleoape THE ONE
Mâner de lemn, manşon 
de aluminiu, peri PBT. 
14x1cm. 

42485   22.90 

16.99  
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STRĂLUCITOR
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1.
 BAZĂ DE 
MACHIAJ 

Pregăteşte-te 
să străluceşti

2.
 FOND DE TEN 

Obţine un 
ten luminos

Începe cu o bază de machiaj iluminatoare 
pentru a asigura chipului tău un aspect 
luminos şi plin de viaţă. În plus, îţi va oferi 
o bază rezistentă pentru machiajul tău!

Aplică fond de ten pe toată faţa pentru a acoperi 
imperfecţiunile. ONE Illuskin Aquaboost îţi va 
oferi acel look sănătos şi proaspăt!

• Estompează  
aspectul 
imperfecţiunilor*

• Iluminează pielea  
şi îi conferă strălucire*

• Cu extract din  
aloe vera ce 
contribuie la 
hidratarea pielii

• Nu conţine parfum, 
non-comedogenică

*Testare consumatori

  Bază de machiaj iluminatoare 
THE ONE Make-up Pro
30 ml 

41973   33.90 

24.99  

40827 
Vanilla 
Neutral

40828 
Porcelain 

Cool

40829 
Fair 

Nude 
Cool

40830 
Nude Pink 

Warm

40831 
Light 
Ivory 

Neutral

40832 
Natural 
Beige 

Neutral

40834
Chestnut 

Warm

40833
Caramel 

Warm

*Testare consumatori 

• Protecţie cu SPF 20 

• Ideal pentru tenul normal 
şi uscat, cu grad mediu 
de acoperire 

• Creează un look  
luminos şi sănătos  
ce rezistă întreaga zi* 

• Formulă hidratantă  
ce conferă pielii  
senzaţie de hidratare 
până la 8 ore* 

  Fond de ten 
The ONE Illuskin 
Aquaboost
30 ml 

 49.90 

32.99  
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3.
 PUDRĂ 

COMPACTĂ 
Înfrumuseţează 

& matifiază

4. FARD DE OBRAZ 
Un accent de 

culoare în obraji!

Aplică pudra compactă Everlasting folosind 
aplicatorul cu burete încorporat sau o pensulă 
pentru pudră. Repetă pentru o mai bună acoperire 
în zonele cu ten mai gras.

Treci cu o pensulă peste produs, 
apoi aplică-l direct pe pomeţi. 

  Pudră compactă 
THE ONE Everlasting
10 g 

 59.90 

41.99  

* Testare consumatori,  
folosind pudra deasupra unui 
fond de ten lichid obişnuit

•  Finisare mată  
de lungă durată  
– până la 10 ore*

•  Estompează 
aspectul de linii fine 
şi imperfecţiunile 
pielii*

34647
Light

34648
Light Plus

34649
Medium

34650
Dark

40771
Rich 

Burgundy

40767 
Chic 

Peony

40768
Pastel 
Pink

40769
Coral 
Blaze

40770
Peachy 

Pink

•  Nuanţe trendy,  
mate şi strălucitoare, 
pentru finisări naturale

•   Creat pentru  
rezistenţă de durată

•   Omogenizare 
desăvârşită

  Fard de obraz 
THE ONE
6 g 

 52.90 

35.99  

34647 Light

40
76

7 C
hic Peony
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Conturează linia superioară a 
genelor prin mişcări delicate 

şi prelungeşte linia în sus 
şi în exteriorul pleoapei, 

pentru un look clasic cu codiţă.

CREEAZĂ 
UN LOOK 

CAPTIVANT

  Tuş lichid 
pentru pleoape 
THE ONE Wonder
2.5 ml 

 30.90 

21.99  

  Mascara The ONE 
Lash Extension
8 ml 

 30.90 

19.99  

35425
Black

G
EN

E 
C

U
 P

Â
N

Ă
 L

A
 6

5%
 M

A
I  

LU
N

G
I Ş

I M
A

I R
ID

IC
A

TE
Δ

42780
Black

  Mascara THE ONE 
Double Effect
8 ml 

 30.90 

19.99  
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DORIT!
Gene foarte lungi sau 
ample, voluminoase? 
Oricare ar fi alegerea 
ta, avem o mascara 
pentru tine!
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37738 Blonde

37739 Medium Brown

37740 Dark Brown

• Formulă construibilă  
- îţi permite să creezi lookuri 
cu definire treptată,  
de la natural la intens

• Formulă rezistentă ce nu se 
întinde şi nu se estompează

• Puterea transformării  
din cremă în pudră!

PLUS! 
O pensulă în unghi încorporată, 
pentru o aplicare uşoară şi precisă

  Pomadă pentru 
sprâncene The ONE
3.5 g 

 56.90 

34.99  

CREEAZĂ SPRÂNCENE FĂRĂ CUSUR: 

PASUL 1 
Foloseşte penseta pentru 

a îndepărta firele nedorite 
şi a modela sprâncenele. 

PASUL 2 
Înmoaie aplicatorul încorporat 
în pomada pentru sprâncene 

şi scutură excesul. 
Aplică prin mişcări scurte, 

pentru o finisare naturală, sau 
creează un look mai îndrăzneţ.

Modelează 
cu uşurinţă 
sprâncenele.

Design modern, 
negru mat, 
din oţel inoxidabil.

OBŢINE 
SPRÂNCENE 
PERFECTE
Creează forma dorită a sprâncenelor 
cu penseta şi defineşte-le aspectul  
cu pomada THE ONE!

  Pensetă THE ONE
Oţel inoxidabil. 90.8x8 şi 9x5 mm 

44002   14.90 

8.99  

 

 

Alina 
Eremia 

Cântăreaţă 
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 Îţi doreşti rezultate de salon? 
• Reînnoieşte:  

Contribuie la redarea 
flexibilităţii unghiei cu 
panthenol hrănitor. 

• Reface:  
Revitalizează unghia  
cu extract din alge roşii.

TOP COATUL 
prelungeşte rezistenţa 
ojei, conferă volum  
şi strălucire intensă 
unghiilor.

BAZĂ pentru 
îndepărtarea ojei prin 
desprindere de unghie

Creează o peliculă 
netedă transparentă 

la suprafaţa unghiei 
pentru o aplicare 

uniformă a ojei.

  Mască de noapte 
pentru unghii 
THE ONE Expert Care
8 ml 

41766   29.90 

17.99  
  Top coat cu 
uscare rapidă 
The ONE Pro Wear
8 ml 

42568   26.90 

16.99  
  Bază pentru 
unghii The ONE 
Pro Wear Peel Off
8 ml 

41894   26.90 

16.99  

Cu ulei hrănitor 
de migdale dulci şi 
aloe vera calmantă

 

  Ulei cuticule 
tip stilou THE ONE 
Expert Care
2 ml 

41760   32.90 

22.99  

 

  Trusă manichiură Nail It
Materiale: oţel inoxidabil, 
oţel carbon, glaspapir, PS. 
Dimensiuni: 12 x 10 x 1.5 cm 

42290   35.90 

25.99  

  Cleşte cuticule Nail It
Material: oţel inoxidabil. 
Dimensiuni: 9 x 4.5 x 0.5cm 

42287   24.90 

19.99  
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  Ojă The ONE 
GlossNWear
8 ml 

 26.90 

15.99  

41882
Cupcake 

Rose Cream

41885
London 

Red 
Cream

41881
Fuchsia 
Allure 

Cream

41879
Boysenberry 

Touch 
Cream

41873
Clover Love 

Shimmer

41878
Blue 

Decadence 
Shimmer

41876
Turquoise 

Bliss Cream

41874
Icy 

Lavender 
Cream

41875
Crystal 
Water 

Shimmer

41872
Rosy Nude 

Cream

41877
Mystic Aqua 

Shimmer

41871
Sweet 

Milk 
Cream

41782
Twinkly 
White 

Shimmer

41781
Rose Lace 
Shimmer

41780
Sand Buff 

Cream

41888
Very Ebony 

Cream

41890
Rose 

Diamond 
Shimmer

41886
Ruby Rouge 

Cream

41883
Watermelon 

Punch 
Cream

41880
Night Orchid 

Cream

• Culoare impresionantă,  
luciu intens & îngrijire  
pentru unghii! 

• Uscare rapidă în mai puţin  
de 60 de secunde* 

Culori 
super-intense 

şi bogate – 

96% 
sunt de acord*

 Îngrijire şi 
 culoare wow 
 pentru unghii 
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Alina Eremia 
Cântăreaţă 

Machiajul 
Alinei Eremia:  
Ojă The ONE 
GlossNWear 
41880 Night 
Orchid Cream.
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37719
Scarlet 
Copper

37720
Red 

Magnetic

37721
Iron 

Raspberry

37722
Cherry 

Mercury

37723
Burgundy 

Steel

37741
Brown 
Nickel

37715
Nude 

Platinum

37716
Gold 
Metal

37717
Titanium 

Lilac

37718
Heavy 
Bronze

NUANŢE METALICE

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

NUANŢE MATE

Fă o declarație de stil cu rujul tău într-o 
nuanţă mată mereu în tendințe sau fii gata 
să ieşi în evidenţă cu buze strălucitoare!

  Ruj THE ONE 
Colour Stylist Metallic
3.8 g 

 39.90 

22.99  

  Ruj cu finisare mată 
THE ONE Colour 
Unlimited Matte
2.5 g 

 34.90 

16.99  

FESTIVALUL

R U J U R I L O
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Metalic sau mat?

Alina Eremia 
Cântăreaţă 

Machiajul 
Alinei Eremia:  
Ruj cu finisare mată 
THE ONE Colour 
Unlimited Matte 
41639 Everlasting Rose.
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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

NUANŢE CREMOASE

43282
Flaunt 
Chili

43283
Bragger 

Rose

43284
Unruly 
Plum

NUANŢE 
REBELE

43279
Divine 
Toffee

43280
Ladylike 

Nude

43281
Decent 
Sienna

NUANŢE 
ANGELICE

• Acoperire ridicată/culoare bogată
• Finisare cremoasă
• Hidratează buzele
• Proprietăţi de hrănire
• Culoare ce rezistă  

BENEFICII 5-ÎN-1!

Dezvăluie-ţi inocenţa, dar şi latura 
rebelă şi îndrăzneaţă cu şase nuanţe 
de ruj trendy, în ediţie limitată.

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Ruj THE ONE Colour 
Stylist Ultimate
3.8 g 

 39.90 

22.99  
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Angelică sau Rebelă?

Machiajul 
Alinei Eremia:  
Ruj THE ONE Colour 
Stylist Ultimate 
43282 Flaunt Chili.
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ALEGE-ŢI PRODUSELE PENTRU 
CEL MAI FABULOS LOOK

43035
Pink 

Dream

43037
Noble 
Nude

43038
Marvellous 

Mauve

43036
Ideal Pink 

Nude

43033
Coral 
Glow

43032
Surreal 

Red

43030
Berry 

Delight

43029
Mirage 
Brown

43031
Rare 

Grenat

43034
Fuchsia 

Muse

42700 
Translucent

MOD DE FOLOSIRE:

1. Defineşte-ţi buzele cu 
creionul de buze, ca de obicei, 

sau aplică-l pe întreaga 
suprafaţă a buzelor, ca bază, 

pentru a fixa rujul.

 2. Aplică nuanţa de ruj 
preferată şi bucură-te  

de rezultate impecabile!

• SPF 30+

• Dovedit clinic: Hidratează 
instantaneu buzele, 
asigurându-le umiditate 
reconfortantă (+49% 
creştere a umidităţii)Δ 

• Baton subţire luxos,  
pentru o aplicare precisă

• Textura gel lejeră asigură  
o aplicare reconfortantă 
pentru buze şi luminozitate*

STRĂLUCIREA  
TA RAFINATĂ

*T
es

ta
re

 c
on

su
m

at
or

i.

∆
Te

st
ar

e 
cl

in
ic

ă.

  Ruj SPF 30+ Giordani Gold 
Iconic Radiance
2.7 g 

 54.90 

35.99  

  Creion de buze universal 
Giordani Gold Iconic 
1.35 g 

 29.90 

17.99  

Machiajul modelului:  
Ruj SPF 30+ Giordani Gold 
Iconic Radiance 
43030 Berry Delight.
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• Acid hialuronic şi  
Infuzie Radiant Bliss  
pentru îngrijirea şi 
hidratarea buzelor

• Nuanţă transparentă 
universală

• Previne întinderea, 
ştergerea şi adunarea 
rujului în pliurile buzelor

ÎNFRUMUSEŢEAZĂ, 
DEFINEŞTE & 
SCULPTEAZĂ
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33386
Noble 
Nude

33388
Rose 
Petal

33392
Red 

Romance

33393
Graceful 
Mauve

33394
Currant 

Red

33387
Delicate 

Pink

42170
Velour 
Nude

42171
Soft 

Rosewood

42172
Delicious 

Chocolate

42173
Velvet 
Wine

33800
Praline 
Nude

33801
Coral 

Hibiscus

33805
True 
Red

33806
Ruby 
Red

Uită de teama de machiaj întins şi estompat 
şi încearcă o paletă de rujuri care îţi va schimba 
lookul buzelor pentru totdeauna!

• Ruj ultra-cremos şi hidratant  
cu acoperire bogată  
şi o finisare semi-lucioasă

• Creat cu o înaltă expertiză  
şi o tehnologie cu efect  
de întinerire ce amplifică 
finisarea intens colorată 

• Infuzat cu peptide  
Biomimetice care redau 
buzelor aspectul plin  
şi ulei din plante pentru  
un plus de hidratare

BUZELE TALE - O 
CAPODOPERĂ

  Ruj FPS 20 Giordani 
Gold MasterCreation
4 g 

 54.90 

35.99  

RUJ LICHID 
CU EFECT 
DE ÎNTINERIRE

  Ruj lichid cu finisare 
mată Giordani Gold 
Iconic Elixir FPS 15
3.5 ml 

 54.90 

35.99  
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• Textură exclusivistă cu 
transformare lichid-mat 

• Conţine ulei de argan 
regenerator pentru buze 

• Nu usucă buzele 

• SPF 15 protejează 
împotriva îmbătrânirii
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EŞTI GATA 
PENTRU  

UN LOOK 
SEDUCĂTOR 

AL 
OCHILOR?

  Aparat pentru curbarea 
genelor Giordani Gold
Fier, cauciuc. L10 x l6.2 cm. 

37449   34.90 

18.99  

• Design-ul curbat prinde 
chiar şi cele mai mici gene 

• Ridică genele de  
la rădăcină, conferind 
ochilor un efect de mărire 

P A S U L  1 . 
O N D U L A T O R 

PREGĂTEŞTE-ŢI GENELE

  Creion de ochi  
Giordani Gold Iconic Glide
1.75 g 

 34.90 

22.99  

• Rezistent la apă

• Cu acid hialuronic  
pentru îngrijirea zonei  
delicate din jurul ochilor

• Creat cu un amestec unic  
de pigmenţi negru intens

P A S U L  2 . 
C R E I O N  P E N T R U  O C H I 

DEFINEŞTE-ŢI LOOKUL 

 

 

42810
Surreal 
Black
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P A S U L  3 .  M A S C A R A 
CE FEL DE GENE ÎŢI DOREŞTI ASTĂZI?

ΔDovedit clinic 

PLINE & VOLUMINOASE

• Complexul Lash Thickener  
ajută la hrănirea, îngroşarea şi 
creşterea rezistenţei genelor naturale

• Volum de 5 ori mai elegant decât cel 
al genelor neacoperite de mascaraΔ

• Arcuire cu 84% mai senzuală  
decât cea a genelor neacoperite  
de mascara Δ

• Arcuire şi ridicare,  
pentru gene frumoase

  Mascara cu efect de volum 
Giordani Gold Fortemente
8 ml 

 45.90 

24.99  

35990
Black Forte

*T
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ta
re
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m
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i 

• Amestec hrănitor de ceară  
cu ceară naturală pentru 
alungire şi volum şi esteri de 
jojoba pentru o aplicare fină

• Serul Lash Activator 
acţionează la nivelul  
creşterii genelor

• Genele au un aspect alungit 
după prima utilizare  
– 96% sunt de acord*

LUNGI & RIDICATE

  Mascara Giordani Gold 
Incredible Length Potion 
– Velvet Black
8 ml 

34751   45.90 

24.99  

Amestec de 
pigmenţi intenşi 

Ser de activare 
pentru gene 

Amestec de 
ceară hrănitor 
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• Cu FPS 15 pentru 
protecţia împotriva 
îmbătrânirii 
premature

• Cu minerale 
vulcanice care 
protejează pielea 
împotriva 
îmbătrânirii

LUMINOZITATE DIAFANĂ

  Pensulă pentru fond 
de ten Giordani Gold
15 cm x 1.7 cm x 2 cm. 
Materiale: aluminiu, 
nailon, bambus. 

30887   42.90 

24.99  

32919
Vanilla

32920
Porcelain

32921
Light 
Ivory

32922
Natural 
Beige

32923
Amber

  Fond de ten 
lichid FPS 12 
Giordani Gold Silk
30 ml 

 78.90 

• Acoperire 
ridicată,  
de lungă durată1

31805 
Rose 

Beige

31806 
Natural 
Beige

31803 
Light 
Rose

31802 
Porcelain

31804 
Light 
Ivory

  Fond de ten 
rezistent FPS 15 
Giordani Gold 
Mineral
30 ml 

 78.90 

• Fond de ten lichid ultra-fin

• Finisare naturală şi 
acoperire perfect uniformă

• Se omogenizează  
impecabil şi nu se  
simte pe piele

• FPS 12
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32923 Amber

CATIFELAT & MAT

ORICARE 
FOND DE TEN 

CU 

42.99

 

 

ORICARE 2 
FONDURI DE TEN 

CU NUMAI 

35.99 
FIECARE
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SECRETELE TALE 
PENTRU UN TEN IMPECABIL

Ceaiul alb este cel mai puţin 
procesat dintre ceaiuri, iar 

acest lucru înseamnă că are 
o concentraţie ridicată de 

catehine - antioxidanţi 
puternici care îţi protejează 
pielea împotriva deteriorării 
cauzate de  radicalii liberi, 

menţinând-o tânără. 

INGREDIENT CHEIE 

• Conferă chipului  
un aspect tineresc*

• O piele luminoasă,  
plină de prospeţime* 

Foloseşte baza de machiaj 
înaintea fondului de ten 

pentru a obţine o finisare 
luminoasă, impecabilă, 

sau poart-o ca atare 
pentru un aspect natural 

şi luminos al tenului.

MOD DE FOLOSIRE:

• Hidratare întreaga zi* 

PREGĂTEŞTE-ŢI TENUL 
PENTRU STRĂLUCIRE 

  Bază de machiaj 
iluminatoare cu efect de 
întinerire Giordani Gold
30 ml 

33300   64.90 

29.99  *Testare consumatori, eşantion format din 107 femei 
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RUJ ÎN CULORI VIBRANTE ŞI TRENDY

40964
Orchid 

Magenta

40963
Apple 

Red

40962
Fiery 
Red

40961
Knockout 

Pink

40960
Candy 

Pink

40959
Spicy 
Rose

40958
Rusty 
Coral

40957
Apricot 

Nude

  Ruj OnColour 
Liquid Matte
8 ml 

 32.90 

18.99  

PRESEAZĂ tubul 
şi GLISEAZĂ pe 
buze aplicatorul 
încorporat!

 

NOU! 

Machiajul modelului:  
Ruj OnColour Liquid Matte 
40962 Fiery Red.

STRÂNGE ŞI 
GLISEAZĂ!

35639
Fair

35641
Medium

35640
Light

SPF 10

•  ACOPERIRE GRADUALĂ

• PRESEAZĂ TUBUL PENTRU 
O APLICARE DISTRACTIVĂ

• NUANŢE VIBRANTE  
ÎN TENDINŢE

UN TEN IMPECABIL, ENERGIZAT

• ACOPERIRE FINĂ

• UN COMPLEX HIDRATANT  
CU BENEFICII PENTRU PIELE 

• AGENT DE ESTOMPARE CE CONTRIBUIE 
LA ACOPERIREA IMPERFECŢIUNILOR

  Cremă BB SPF 10 OnColour
30 ml 

 26.90 

17.99  
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•  TUŞ LICHID NEGRU CU ACOPERIRE MEDIE, 
PENTRU DEFINIREA OCHILOR 

•  VÂRF SEMI-FLEXIBIL CE FACILITEAZĂ TRASAREA 
CU PRECIZIE A LINIILOR SUBŢIRI SAU GROASE 

DEFINEŞTE-ŢI OCHII 
UŞOR ŞI PRECIS

  Tuş lichid pentru 
pleoape OnColour
3.5 ml 

 20.90 

13.99  

35424 Black

 

•  PENTRU GENE MAI VOLUMINOASE,  
RIDICATE, ARCUITE ŞI DEFINITE 

•  PERIA CU PERI MULTIPLI CU VÂRF CONIC AJUNGE 
CU PRECIZIE CHIAR ȘI LA CELE MAI MICI GENE

LASĂ OCHII SĂ VORBEASCĂ
41715 Black

 

  Mascara OnColour 
Multiple Lash
8 ml 

 24.90 

12.99  

• APLICARE ÎNTR-UN PAS 

• NUANŢE UNIVERSALE REZISTENTE

• FORMULĂ FINĂ, MĂTĂSOASĂ  

SPRÂNCENE FRUMOASE 
ATÂT DE SIMPLU 

  Creion pentru 
sprâncene OnColour
1.12 g 

 16.90 

9.99  

39338 
Blonde

39339 
Brown

 



42815

7676

ÎMPREUNĂ 
SPRE VIITOR

PA
RF

UM
UR

I 

Pentru prima dată în domeniul 
parfumeriei, savuroasele arome 

de căpşuni albe au fost îmbrăcate 
delicios în acorduri de ciocolată albă.
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ACUM CU NUMAI

55.99 

O REŢETĂ 
DULCE 

PENTRU 
TENTAŢIE

CONCENTRAŢIE FOARTE 
RIDICATĂ DE PARFUM

căpşuni albe , flori albe ,
 ciocolată albă 

ORIENTAL VANILAT FRUCTAT 

  Apă de parfum 
Love Potion Secrets
50 ml 

42815   114.90 
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CONCENTRAŢIE FOARTE 
RIDICATĂ DE PARFUM

acord de rodie, osmanthus absolute, 
acord lemnos ambrat

LEMNOS FRUCTAT

Romantică şi feminină

  Apă de parfum 
Possess Absolute
50 ml 

42968   130.90 

84.99  

  Apă de toaletă 
Eclat Amour
50 ml 

35649   100.90 

55.99  

CONCENTRAŢIE 
RIDICATĂ DE PARFUM 

violetă albă, iris alb, 
lemn de cedru 

FLORAL FRUCTAT LEMNOS 
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  Apă de toaletă 
Eclat Femme
50 ml 

42507   110.90 

59.99  

  Cremă de corp 
parfumată Eclat Femme
250 ml 

42884   44.90 

24.99  

Parfumul eleganţei eterne

Pentru luminozitatea incredibilă 
şi esenţa lor nobilă, florile 
de iasomie au fost alese 

ingredient-semnătură al acestui 
parfum fabulos. Acestea sunt 
cultivate în ţinutul parfumurilor 

fine - în Grasse, Franţa.   

Cremă de corp luxoasă 
şi hidratantă, generos 
parfumată cu Eclat Femme, 
parfumul de o eleganţă 
atemporală. 
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CONCENTRAŢIE 
MAXIMĂ DE PARFUM 

iasomie arabă , acord camellia 
celebratissima, vanilie

  Parfum Giordani Gold 
Essenza Blossom
50 ml 

38534   199.90 

124.99  

FLORI ALBE

Noua ta comoară de 
pe măsuţa de toaletă
Cele mai preţioase bijuterii îţi dau o anumită senzaţie, 
luxoasă şi specială, deţin o putere care îţi ia respiraţia 
şi te transpun într-o stare sublimă din clipa în care îţi 
ating pielea. Captat într-o sticlă bijuterie cu un nou 
accent contemporan roz-auriu, parfumul Giordani Gold 
Essenza Blossom radiază o energie care te face să înfloreşti.
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CONCENTRAŢIE FOARTE 
RIDICATĂ DE PARFUM

sorbet de mango , neroli , 
piper roşu pondicherry 

  Deodorant roll-on 
parfumat Miss Giordani
50 ml 

34079   20.90 

12.99  

  Loţiune de corp 
parfumată Miss Giordani
150 ml 

42883   30.90 

21.99  

  Apă de parfum Miss 
Giordani
50 ml 

30399   114.90 

65.99  

FLORAL FRUCTAT 

Deodorant 
roll-on 

parfumat 

Parfum luminos floral fructat 
pentru femeia optimistă

Mereu 
pasională

În tradiţia luxului şi a sofisticării, 
a fost creat un parfum menit 
să îţi ofere o experienţă 
Giordani Gold sublimă. 
Vibrant, încrezător şi chic, 
Miss Giordani întruchipează 
eleganţa pură a stilului 
italian autentic.

Lasă pielea catifelată, 
suplă şi încântător 

parfumată
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CONCENTRAŢIE 
RIDICATĂ DE PARFUM 

  Apă de toaletă 
Wake Up Feel Good
50 ml 

37213   60.90 

29.99  

  Gel de duş 
Wake Up Feel Good
200 ml 

35991   25.90 

14.99  

frunze de mentă , mosc , yuzu 
CITRIC FLORAL MENTĂ 

Vibrează 
de 
optimism!
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CONCENTRAŢIE RIDICATĂ DE PARFUM 

prună, piper negru, lemn de santal

FLORIENTAL FRUCTAT  
CONDIMENTAT

În 
dispoziţie 
pentru 
iubire!

 

  Gel de duş 
Loved Up Feel Good
200 ml 

35993   25.90 

14.99  

  Apă de toaletă 
Loved Up Feel Good
50 ml 

37214   60.90 

29.99  
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O CONCENTRAŢIE 
FOARTE RIDICATĂ 

DE PARFUM

ghimbir , floare de cacao , ciocolată 

  Apă de parfum 
Love Potion - 
ediţie de poşetă
8 ml 

40861   39.90 

19.99  

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

 ORIENTAL VANILAT FRUCTAT 

Răspândeşte farmec, oriunde mergi!

Poartă cu 
tine în geantă 
parfumul 
preferat

CONCENTRAŢIE 
SCĂZUTĂ DE PARFUM

smochină, floare de crin, vanilie
ORIENTAL VANILAT FRUCTAT

  Apă de toaletă 
lejeră Love Potion  
Blossom Kiss
75 ml 

38526   44.90 

28.99  

  Apă de colonie 
Sensity Sun Sparkle
200 ml 

42830   44.90 

28.99  

 

 

CONCENTRAŢIE 
SCĂZUTĂ DE PARFUM

bergamotă , osmanthus , ambră 
CITRIC 
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CONCENTRAŢIE 
RIDICATĂ DE PARFUM 

Împinge limitele seducţiei 
către un nou nivel

trandafir imperial , 
datura , lemn de santal 

FLORAL LEMNOS 

  Apă de toaletă Enigma
50 ml 

42497   114.90 

55.99  

Farmecul irezistibil al trandafirului 
imperial şi al iasomiei de noapte 

se împleteşte cu senzualitatea 
frunzelor de patchouli, ducând 

intensitatea şi profunzimea 
acestui parfum la cote maxime. 

Cu Enigma, îţi pui în valoare 
latura seducătoare.   
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Odă pentru 
strălucire
Asemenea zorilor unei noi zile, 

apa de toaletă Lucia străluceşte 
ca o dulce promisiune, 

conferind frumuseţii tale 
o luminozitate delicată.
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CONCENTRAŢIE 
RIDICATĂ DE PARFUM 

frezie albă, 
acord de arginţică, mosc alb

  Apă de toaletă Lucia
50 ml 

42785   100.90 

ACORD DE ARGINŢICĂ

Cunoscută drept bijuteria Laponiei Suedeze, 
această floare sălbatică înfloreşte chiar 

şi în cele mai dure condiţii, cu petale delicate, 
albe ca zăpada, care luminează peisajul.

INGREDIENT CHEIE 

49.99 

FRUCTAT PROASPĂT



35531

88

Folosit în multe culturi de-a lungul istoriei 
pe post de afrodiziac, ardeiul dulce 

este un condiment captivant ce emană 
erotism pur şi exprimă perfect dorinţa ce 
se amplifică progresiv în jocul seducţiei.

INGREDIENT CHEIE 

ÎMPREUNĂ  
SPRE VIITOR

PE
NT

RU
 EL
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CONCENTRAŢIE 
RIDICATĂ DE PARFUM 

ulei de bergamotă , 
patchouli , ardei dulce 

ORIENTAL CONDIMENTAT 
FOUGERE 

  Apă de toaletă pentru el 
So Fever Together
75 ml 

35531   110.90 

ACUM CU NUMAI

52.99 

Aroma seducţiei
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  Parfum Eclat Style 
- mini spray
15 ml 

42054   39.90 

19.99  

  Parfum Eclat Style
75 ml 

34522   169.90 

94.99  

*Pe baza rezultatelor unui studiu realizat 
de AS Consulting în rândul a 100 de respondenţi 

cu testare în orb a parfumurilor. Mai 2021.

∆Conform clasificării Oriflame

 

BESTSELLER
Ne-am îndrăgostit 
de acest parfum!

L-am cumpărat pentru a-l oferi cadou, şi ce succes! 
Miroase fabulos şi persistă mult timp. 

Mie îmi place, iar el îl adoră de-a dreptul! 
Când merge, lasă în urma lui un parfum captivant. 

Recomand 100%!

TESTARE ÎN ORB 
VEZI REZULTATELE!

UTILIZATORII DE BRANDURI 
PREMIUM∆ CRED CĂ ECLAT 

STYLE SE SIMTE MAI PREMIUM 
ŞI MAI SOFISTICAT DECÂT 

ALTE PARFUMURI PREMIUM*

EDIŢIE 
LIMITATĂ 

 



34522 4205442054
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BESTSELLER

Pentru mai multe păreri, intră pe site şi 
pe canalele noastre de pe reţelele sociale.

Ne-am îndrăgostit 
de acest parfum!

L-am cumpărat pentru a-l oferi cadou, şi ce succes! 
Miroase fabulos şi persistă mult timp. 

Mie îmi place, iar el îl adoră de-a dreptul! 
Când merge, lasă în urma lui un parfum captivant. 

Recomand 100%!
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PENTRU
 CEA MAI 
BUNĂ ZI!

O selecţie de parfumuri de zi cu zi care te vor face să te simţi 
de neoprit. Alege-l pe cel care ţi se potriveşte cel mai bine 
şi fii gata să faci din fiecare zi cea mai bună de până acum!

  Apă de toaletă Debonair
75 ml 

42726   114.90 

65.99  

mentă , iris , acord 
de piele cuir corroyé 

AROMATIC TONIC 

  Apă de toaletă Eclat Toujours
75 ml 

35651   100.90 

55.99  

  Apă de toaletă Be the Wild Legend
75 ml 

34471   100.90 

55.99  

 

 

 

 

CONCENTRAŢIE 
RIDICATĂ DE PARFUM 

piper negru , lavandin , 
ambră cenuşie 

AROMATIC LEMNOS 

CONCENTRAŢIE 
RIDICATĂ DE PARFUM 

CONCENTRAŢIE 
RIDICATĂ DE PARFUM 

cardamon , frunză de cedru , 
lemn de santal 

LEMNOS AROMATIC 

CONCENTRAŢIE 
RIDICATĂ DE PARFUM 

bergamotă , 
cardamon , vanilie 

ORIENTAL FOUGERE 

  Apă de toaletă Ascendant
75 ml 

42490   130.90 

74.99  
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  Deodorant roll-on 
antiperspirant 
Be The Legend
50 ml 

34076   20.90 

12.99  

  Deodorant roll-on 
antiperspirant 
Giordani Gold Man
50 ml 

32176   20.90 

12.99  

  Deodorant spray 
antiperspirant 
Eclat Homme
150 ml 

31698   32.90 

19.99  

PENTRU ULTIMA 
DATĂ ÎN CATALOG !

SENZUAL CEAI 
himalayan senzual 
şi acord de piele 
barenia

ALEGE-ŢI ALIATUL 
PENTRU PROSPEŢIME

O selecţie de parfumuri de zi cu zi care te vor face să te simţi 
de neoprit. Alege-l pe cel care ţi se potriveşte cel mai bine 
şi fii gata să faci din fiecare zi cea mai bună de până acum!

 

 

 

REBEL 
măr, acord de piele, 
boabe tonka

CARISMATIC 
vetiver, bergamotă, 
piper negru

  Apă de toaletă Debonair
75 ml 

42726   114.90 

65.99  

PUTERNIC 
grapefruit, 
frunze de dafin, 
iris

 

  Deodorant spray 
antiperspirant 
Possess Man
150 ml 

32496   32.90 

19.99  
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CONCENTRAŢIE 
SCĂZUTĂ DE PARFUM

Hidratează pielea, 
asigurându-i un efect 
răcoritor şi revitalizant.

GEL FACIAL & 
AFTERSHAVE

  Gel de păr North for Men 
Power Hold & Sleek
100 ml 

34920   20.90 

15.99  

  Gel după ras energizant 2-în-1 
North for Men PowerMax 
50 ml 

38613   23.90 

15.99  

  Spray parfumat pentru corp 
North For Men Fresh 
100 ml 

38912   44.90 

28.99  

Conferă rezistenţă 
coafurii, fără să 
rigidizeze firul de păr 
şi fără să lase reziduuri

GEL PENTRU PĂR

lămâie, rădăcină de ghimbir, 
boabe tonka

AROMATIC FOUGERE

Produse must-have!
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  Ser revitalizant şi 
hidratant NovAge Men
50 ml 

33200   129.90 

95.99  

STIMULARE & 
AMPLIFICARE

Pielea se simte 
instantaneu hidratată 

şi energizată 
– 90% sunt de acord*

* T
es

ta
re

 c
on

su
m

at
or

i b
ăr

ba
ţi.

 

  Set de îngrijire a pielii 
pentru bărbaţi NovAge Men
Conţine 4 produse la dimensiune standard. 

29446   343.59 

239  

Soluţia ta completă 
anti-îmbătrânire cu 

efect revitalizant 

PROBLEMELE TENULUI: 
Aspect obosit, riduri, 
deshidratare şi asprime

HIDRATARE STIMULARE & 
AMPLIFICARE

CURĂŢARE

ACŢIUNE 
SPECIFICĂ

  33198 Gel de curăţare purificator  
şi exfoliant NovAge Men 125 ml 41.90   
 33199 Gel tonifiant pentru zona de  
contur a ochilor NovAge Men 15 ml 65.90  
  33200 Ser revitalizant şi hidratant  
NovAge Men 50 ml 129.90  95.99  
  33201 Loţiune gel anti-îmbătrânire NovAge Men 50 ml 95.90 

Recomandat pentru 
TOATE VÂRSTELE 
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ÎMPREUNĂ 
SPRE VIITOR

1-2 tablete pe zi, în timpul mesei principale; 
pentru o mai bună absorbţie, a se administra 

în diferite momente ale zilei. 

O mai bună biodisponibilitate - compoziţia unică 
pe care o are AquaminTM asigură o absorbţie 

mai uşoară şi mai rapidă în organism.

Ingrediente active

Calciul ajută la construirea oaselor puternice 
şi sănătoase. Complexul nostru multi-mineral derivat 
din surse marine, numit Aquamin TGTM, oferă calciu cu 

înaltă biodisponibilitate și peste 70 oligominerale.

Vitamina D are rolul dovedit clinic de a asigura 
absorbţia optimă a calciului în organism.

De ce ai nevoie de acest supliment?

Calciul şi vitamina D sunt nutrienţi esenţiali necesari 
pentru sănătatea oaselor şi a dinţilor, în toate etapele 
vieţii. Calciu Marin & Vitamina D este o soluţie simplă 
pentru a-ţi completa aceste nevoi nutriţionale zilnice. 

Calciu

Vitamina D

Mod de folosire:
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52.99 
  Calciu marin 
& vitamina D
30 tablete. 45g. 

31766   69.90 

Florin Cujbă 
Fitness Trainer
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Rămâi activă! 
Corpurile noastre au nevoie 

de mişcare în fiecare zi - acesta 
este un fapt. Şi pentru a face asta, 

avem nevoie de energie! 
Obţine doza zilnică de energie 

din Pachetul Wellness şi încearcă 
noile benzi elastice pentru 
a schimba puţin lucrurile.

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Set benzi elastice pentru fitness
Dimensiuni: 30 x 5 cm. Niveluri de rezistenţă: 
scăzut, mediu, ridicat. Material: benzi TPE, husă 
poliester. 

44599   49.99  

Setul este ambalat 
într-o husă 
practică!

Setul de 3 benzi circulare rezistente pentru  
fitness va adăuga o nouă gamă de exerciţii  
fizice şi versatilitate antrenamentului tău! 
Alege dintre cele 3 niveluri de rezistenţă:

Scăzut  
– dacă eşti începător sau doreşti  
să faci un antrenament mai uşor.

Mediu  
– dacă doreşti să îţi îmbunătăţeşti rutina de exerciţii.

Ridicat  
– dacă doreşti să îţi maximizezi performanţa



99

*Cere partenerului tău de brand mai multe informaţii

Abonează-te şi obţii fiecare  
al 4-lea Pachet Wellness  
CADOU!*

  Pachet Wellness 
pentru bărbaţi
21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 

29697   134.90  

  Pachet Wellness 
pentru femei
21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 

29696   134.90  

De ce ai nevoie de acest supliment?Mod de folosire:

1 pliculeţ zilnic, în timpul mesei
Pachetele Wellness pentru bărbaţi 

şi pentru femei sunt modalităţi ideale, 
fără efort, de a asigura organismului doza 

zilnică recomandată de vitamine esenţiale, 
minerale, omega 3 şi antioxidanţi 

şi de a-ţi furniza energia de care ai nevoie 
pentru a întâmpina fiecare zi cu entuziasm.

 

 

Ce conţine?
1x Astaxanthin & 
extract din afine 
1x Multivitamine  

şi minerale 
2x Omega 3  
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  Lingură supershake 
înlocuitor de masă
Material: polipropilenă. 
Dimensiuni: 11 x 4 cm 

42498   4.99  

Shaker 3-în-1: 
sticlă de apă + 
dozator tablete + 
recipient pudră 

 

 

1 porţie de pudră înlocuitor de masă (25g) 
= 2 linguri

  Shaker Wellness
Shaker cu piese 
detaşabile, stivuibil, 
cu compartiment 
organizator, sită pentru 
omogenizarea pudrelor 
de shake. Perfect la drum. 
Uşor de folosit şi curăţat. 
Poate fi introdus în siguranţă 
în maşina de spălat vase, 
congelator şi cuptor cu 
microunde. Materiale: PE, PP, 
oţel inoxidabil. Nu conţine BPA. 
Dimensiuni: 220 x 95 mm. 600 ml. 

45381   34.99  

Menţine-ţi 
concentrarea! 
Iar prin concentrare, ne referim 

la a continua să îţi urmăreşti atingerea 
obiectivelor de scădere în greutate! 

SuperShake-urile înlocuitoare de masă 
sunt concepute pentru a-ţi furniza 

energie de durată şi pentru a-ţi potoli 
foamea pe tot parcursul zilei.

Shake-urile înlocuitoare de masă sunt 
mese echilibrate şi complete pe care le 
poţi adăuga în dietă pentru a te ajuta 
să faci din povestea ta de scădere în 
greutate un succes! Supershake-urile 
sunt bogate în proteine   vegetale care 

susţin senzaţia de saţietate şi ajută 
la menţinerea masei musculare şi la 
creşterea forţei. Fibrele alimentare 

adaugă volum în dietă, ceea ce 
ajută la o bună digestie şi un tranzit 

intestinal regulat, iar cele 
23 de vitamine şi minerale esenţiale 

susţin metabolismul, creierul, 
vederea, oasele şi starea 

generală de bine.

De ce ai nevoie de acest supliment?

Cu shaker-ul Wellness 
prepari cu uşurinţă o masă 

gustoasă oriunde mergi!

Primeşti Shaker-ul Wellness CADOU 
la achiziţia oricărui SuperShake înlocuitor de masă
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  SuperShake 
înlocuitor de masă 
pentru controlul greutăţii 
- cu aromă de ciocolată
525 g. 

38890   189.90  

  SuperShake 
înlocuitor de masă 
pentru controlul greutăţii 
- cu aromă de vanilie
525 g. 

43271   189.90  

*Cere partenerului tău de brand mai multe informaţii

Abonează-te şi primeşti fiecare 
al 4-lea SuperShake CADOU!*

 

 

Înregistrat la 
The Vegan Society™. 
Potrivit pentru varianta 
vegană/fără lactate 
atunci când este consumat 
cu lapte de soia.

Potrivit pentru 
dietele fără gluten.

Bogat în fibre, 
cu până la 7 grame de fibre 
dietetice din surse naturale.

Conține ulei de floarea 
soarelui, o sursă 
sănătoasă de grăsimi care 
furnizează acid gras 
esențial, acid linoleic.

Cu stevia, un îndulcitor natural, 
pe bază de plante și alternativă 
la zahăr, cu zero calorii. 
Formula nu include îndulcitori 
artificiali și nici zaharuri 
adăugate***.

SuperShake-urile înlocuitoare 
de masă sunt mese echilibrate 
concepute pentru a te ajuta să 
îţi controlezi aportul de calorii 
în siguranță, comod și eficace.

*** Pudra pentru SuperShake-ul 
înlocuitor de masă nu  
conţine zaharuri adăugate.  
Laptele de vacă conţine 
zaharuri naturale.  
Laptele din soia poate  
conţine zaharuri adăugate.

PRODUS 
NON-GMO 

NU 
CONŢINE 
GLUTEN 



Este timpul 
să acţionezi!

 
A rămâne sănătos şi a atinge 

cea mai bună formă fizică este 
o călătorie. Şi fiecare oprire 

din această călătorie necesită 
o realimentare a corpului 

cu nutrienţii necesari. 
De exemplu, complexul 

hrănitor cu efect de refacere 
şi întărire a părului & unghiilor. 

Suplimente premium 
cu beneficii vitale 
pentru sănătate 

*Cere partenerului tău de brand mai multe informaţii

Abonează-te şi primeşti 
fiecare al 4-lea produs de 

mai jos CADOU!*

  29704 Multivitamine şi minerale pentru femei  
60 tablete. 63.6g. 72.90  

  29703 Multivitamine şi minerale pentru bărbaţi  
60 tablete. 63.6g. 72.90   

 29705 Omega 3 60 capsule. 41.6g. 74.90   
 29688 Astaxanthin şi extract din afine  

Cantitate suficientă pentru 1 lună. 89.90 

  22467 Ulei omega 3 WellnessKids Pentru copii  
cu vârsta 3+. 105 ml. 1 linguriţă (5 ml) pe zi. 71.90   

 28241 Multivitamine şi minerale pentru copii 
WellnessKids  Conţine 21 de tablete x 1.1 g. 61.90   

 29695 Supă Natural Balance Sparanghel  
21 porţii. 420g. 138.90   

 29694 Supă Natural Balance Roşii şi Busuioc  
21 porţii. 420g. 138.90   

 36169 Pudră Proteică 378 g. 138.90  
  29690 Shake Natural Balance Vanilie  

21 porţii. 378g. 138.90   
 29691 Shake Natural Balance Ciocolată  

21 porţii. 378g. 138.90   
 29689 Shake Natural Balance Căpşuni  

21 porţii. 378g. 138.90 
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Ingrediente active

Extract din măr şi Vitamina C
Procianidinele din mere cresc 
numărul, volumul şi rezistenţa 
firelor de păr, iar vitamina C 

îmbunătăţeşte absorbţia fierului 
pentru rezultate mai bune. 

Fierul ajută la reducerea căderii 
părului, în timp ce seleniul ajută 

la menţinerea strălucirii, iar zincul 
ajută la menţinerea unghiilor 

în stare excelentă.

L-Lizina şi L-Cisteina contribuie  
la repararea părului şi unghiilor 

deteriorate prin construirea 
cărămizilor de keratină.

Fier, Seleniu şi Zinc

L-Lizină şi L-Cisteină

De ce ai nevoie de acest supliment?

 2 tablete pe zi, în timpul mesei; 
a se administra cel puţin timp de 3 luni

Complexul hrănitor pentru păr 
& unghii este o formulă unică 

dezvoltată în Suedia, ce asigură 
nutrienţii esenţiali ce stimulează 

creşterea unor unghii mai puternice 
şi a unui păr mai bogat din interior. 

Pentru rezultate optime, 
se administrează 2 tablete 
o dată pe zi, timp de 3 luni.

Mod de folosire:

  Complex hrănitor pentru păr şi unghii
42 tablete. 29.4g. 

29706   76.90 

56.99 
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Stil de Viaţă Sănătos

Stil de Viaţă Sănătos Plus

*Cere partenerului tău de brand mai multe informaţii.

Fiecare al 4-lea set CADOU*

*Cere partenerului tău de brand mai multe informaţii.

Fiecare al 4-lea set CADOU*

Alege un Pachet Wellness  
pentru femei sau 
pentru bărbaţi. 

Alege o aromă preferată 
de shake Natural Balance 

sau pudra proteică. 273.80 lei 

Alege un Pachet Wellness  
pentru femei sau 
pentru bărbaţi. 

Alege oricare două produse 
(shake-uri sau supe sau 

pudră proteică). 412.70 lei 

  29696 Pachet Wellness pentru femei  
21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 134.90  
  29697 Pachet Wellness pentru bărbaţi 
21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 134.90    
120229 Pungă Wellness Dimensiuni:  
30 cm (H) x 30 cm (l) x 9 cm (L). 7.99 

  29690 Shake Natural Balance  
Vanilie 21 porţii. 378g. 138.90    
29691 Shake Natural Balance 
Ciocolată 21 porţii. 378g. 138.90    
29689 Shake Natural Balance  
Căpşuni 21 porţii. 378g. 138.90    
36169 Pudră Proteică 378 g. 138.90 

  29695 Supă Natural Balance 
Sparanghel 21 porţii. 420g. 138.90    
29694 Supă Natural Balance Roşii  
şi Busuioc 21 porţii. 420g. 138.90    
29690 Shake Natural Balance  
Vanilie 21 porţii. 378g. 138.90    
29691 Shake Natural Balance 
Ciocolată 21 porţii. 378g. 138.90    
29689 Shake Natural Balance  
Căpşuni 21 porţii. 378g. 138.90    
36169 Pudră Proteică 378 g. 138.90 

  29696 Pachet Wellness pentru femei  
21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 134.90    
29697 Pachet Wellness pentru bărbaţi 
21 pliculeţe. 66.7g (21 x 3.17g). 134.90    
120229 Pungă Wellness Dimensiuni:  
30 cm (H) x 30 cm (l) x 9 cm (L). 7.99 

Punga  
Wellness  
CADOU  

la fiecare set!

Punga  
Wellness  
CADOU  

la fiecare set!



*Cere partenerului tău de brand mai multe informaţii.

  Set Înlocuitor 
de masă Vanilie, 
Pachet Wellness 
pentru bărbaţi
525 g 

45128   324.80  
  Set 
Înlocuitor de masă 
Ciocolată, 
Pachet Wellness 
pentru bărbaţi
525 g 

45131   324.80  

  Set 2 x Înlocuitor de masă 
Vanilie, Astaxanthin, Omega 3
525 g 

45117   544.60  

  Set 2 x Înlocuitor de masă 
Ciocolată, Astaxanthin, Omega 3
525 g 

45119   544.60  

  Set Înlocuitor de masă Vanilie, 
Ciocolată, Astaxanthin, Omega 3 525 g 

45118   544.60  

 

 

 

*Cere partenerului tău de brand mai multe informaţii.

Fiecare al 4-lea set CADOU*

Fiecare al 4-lea set CADOU*
Menţinerea Greutăţii

Scădere în Greutate

  Set Înlocuitor de masă Vanilie, 
Pachet Wellness pentru femei 525 g 

45129   324.80  

  Set 
Înlocuitor de masă 
Ciocolată, 
Pachet Wellness 
pentru femei
525 g 

45132   324.80  

 

 

 

 

Alege un Pachet Wellness  
pentru femei sau 
pentru bărbaţi. 

Punga  
Wellness  
CADOU  

la fiecare set!

Punga  
Wellness  
CADOU  

la fiecare set!

Alege o aromă  
preferată de SuperShake 

 înlocuitor de masă
324.80 lei

Identifică codul aferent setului ales de tine!

Plus Astaxanthin & extract  
din afine şi Omega 3. 544.60 lei

Identifică codul aferent setului ales de tine!

Alege oricare două  
arome de SuperShake  

înlocuitor de masă



INVISIBLE       FRESH
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Un impuls 
de încredere 
în sine
Tehnologia Anti-White Marks se 
asigură că nu rămân urme, reziduuri 
vizibile sau pete pe îmbrăcăminte. 
Înseamnă că hainele tale albe rămân 
albe, iar hainele negre rămân negre.

**Testare consumatori

*Testare clinică

Nu lasă urme albe**
48h protecţie* Protecţie maximă 

- până la 72h 
control 

antiperspirant∆

∆Dovedit clinic.

  Deodorant 
roll-on antiperspirant 
Activelle Invisible Fresh
50 ml 

41303   19.90 
  Deodorant 
roll-on antiperspirant 
Activelle Extreme 
50 ml 

33142   19.90 

FIECARE ROLL-ON CU 

9.99
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Tehnologia ActiBoost 
Micro-capsulele de parfum 
ActiBoost se sparg atunci 
când sunt declanşate 
de mişcare, eliberând 
un parfum proaspăt 
atunci când ai cea 
mai mare nevoie.

Activelle îţi oferă rezultate 
şi protecţie pe care poţi 
conta 48 sau 72 de ore∆

72h

∆Dovedit clinic.

48h 

Aromă pudrată cu 
accente de citrice

**Testare consumatori

Asigură prospeţime 
de lungă durată**

  Deodorant spray antiperspirant 
Activelle Invisible Fresh
150 ml 

41311   25.90 

  Deodorant spray antiperspirant 
Activelle Extreme
150 ml 

33147   25.90 

FIECARE SPRAY CU 

18.99

 
 



34504 34500 34498
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Îndepărtează cu uşurinţă firele de 
păr nedorite cu aparatul compact 
pentru tuns! Prevăzut cu pieptene 
pentru sprâncene cu două setări de 
lungime şi o lamă de tuns pentru a 
elimina firele de păr rebele sau lungi. 

Accesorii ce fac 
diferenţa pentru 
lookul tău

  Aparat 
pentru tunderea 
sprâncenelor 
şi părului facial 
Remington
Dimensiuni: 
13 x 1.5 x 1.3 cm. 

27799   100.90 

74.99  

Protecţie 
& echilibru 

  Gel pentru 
igiena intimă cu 
aloe vera şi nalbă 
Feminelle
300 ml 

34499   27.90 

19.99  

  Gel delicat 
pentru igiena 
intimă cu 
panseluţă 
Feminelle Teens
300 ml 

34501   27.90 

19.99  

Gel calmant de 
igienă intimă cu 

extracte din aloe 
vera şi nalbă

Gel de igienă intimă 
cu extract din 

panseluţă de câmp

 

 

 



42445 42450

38873 38874
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  Pastă de dinţi 
Optifresh 
Maximum Fresh
100 ml 

44952   19.90 

14.99  

  Pastă de dinţi 
Optifresh Kids 
Gentle Strawberry 
50 ml 

44954   17.90 

9.99  

  Periuţă de dinţi 
cu peri moi 
Optifresh Kids 
- albastră

40877   17.90 

9.99  

  Periuţă de dinţi 
cu peri moi 
Optifresh Kids 
- roz

42453   17.90 

9.99  

Dinţi sănătoşi, 
pentru o familie fericită

Secretul dinților sănătoși 
este stabilirea unei bune 
rutine de sănătate orală. 
Cu o selecţie de periuţe 

şi paste de dinți care ajută 
la protejarea dinţilor, 

limbii, obrajilor şi gingiilor, 
Optifresh oferă o rutină 

perfectă pentru toţi 
membrii familiei.
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Fundaţia Oriflame îşi propune să ofere copiilor şi femeilor tinere oportunităţi 
de a-şi îmbunătăţi viaţa, de a se simţi protejaţi şi în siguranţă. 

Aceste valori se reflectă şi în produsele noastre. 
Alegând produsele Baby O', vei susţine munca 

incredibilă a Fundaţiei Oriflame.



35774 35776 35773
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Contribuie la formarea 
unei bariere împotriva 

deshidratării 

Multi-funcţional, 
se aplică pe întregul corp 

Hrănește în profunzime, 
catifelează și protejează 

  Şampon & gel de duş Baby O
200 ml 

35775

29.99  

  Balsam multifuncţional Baby O
75 ml 

35772

29.99  

BALSAM

PREŢUIM PIELEA 
BEBELUŞULUI TĂU LA FEL 

DE MULT CA TINE! 
Am creat Baby O’ pentru a-i 

hrăni, calma şi proteja pielea. 
Toate produsele noastre 

sunt cel puţin 95% naturale 
şi au fost aprobate de medici 

dermatologi şi pediatri.

INGREDIENTE 
PREŢIOASE 

PRECUM PIELEA 
BEBELUŞULUI TĂU 
Uleiul de ovăz suedez 

hidratează şi calmează pielea, 
în timp ce tehnologia 

inovatoare lamelară şi factorul 
de hidratare naturală întăreşte 
bariera pielii şi creşte retenţia 
de umiditate pentru a menţine 

pielea bebeluşului tău 
fericită şi protejată.
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Esenţiale pe masa 
de schimbat scutece

APROBATE DE 
MEDICI PEDIATRI

95% 
INGREDIENTE 
DE ORIGINE 
NATURALĂŞAMPON & GEL DE DUŞ

Pielea bebelușului 
se simte fină și netedă  
- 100% au fost de acord*

Formulă fără lacrimi 

Curăță delicat 
părul și corpul

LUNI
 

Reconfortare 
rapidă la drum 

- pune-l în geanta 
de scutece!  
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Cu aromă 
veselă 

şi suculentă 
de portocale!

  Apă de toaletă 
Oriflame Disney 
Pixar Toy Story 4
100 ml 

35844   29.90 

19.49  

  Şampon & gel 
de duş Oriflame 
Disney Pixar 
Toy Story 4
200 ml 

35843   29.90 

19.49  

  Săpun Oriflame 
Disney Pixar 
Toy Story 4
75 g 

35842   7.90 

4.99  

Distracţie la infinit şi 
chiar dincolo de el!

Micuţii lor prieteni 
pentru aventurile 
din baie!

EDIŢIE 
LIMITATĂ 

EDIŢIE 
LIMITATĂ 

 

 

 

  Săpun Oriflame 
Disney Winnie the Pooh
75 g 

39356   8.90 

5.79  

  Săpun Oriflame 
Disney Junior Muppet
75 g 

35838   7.90 

4.99  

 

 



113

Strălucire 
somptuoasă

Cu aroma 
semnătură 
Milk & Honey 
Gold

  Şampon 
Milk & Honey Gold
250 ml 

35957   29.90 

18.99  

  Balsam de păr 
Milk & Honey Gold
250 ml 

35958   29.90 

18.99  

  Gel de duş revitalizant 
Beautanicals
300 ml 

35892   44.90 

27.99  

  Cremă de mâini 
hidratantă Beautanicals
50 ml 

35893   25.90 

16.99  

Îngrijire pentru 
corp minunat de 
simplă şi eficace

Gel de duş cu ingrediente pe bază 
de plante şi minerale ce curăţă 

şi revitalizează pielea. 
Înregistrat la The Vegan Society™.

Hidratează, 
îngrijeşte şi 
catifelează mâinile

 
 

 

 



114

Perie de lux pentru descurcarea părului

EDIŢIE 
LIMITATĂ 

  Perie pentru descurcarea 
părului Golden
Perie elegantă pentru descurcarea părului. 
Netezeste şi previne deteriorarea părului 
rebel în timpul descurcării acestuia. 
Practică, de mici dimensiuni. Cadou ideal 
de vacanţă pentru tine şi pentru oricine 
apreciază designul bun şi părul îngrijit. 
Material: ABS, TPE, Dimensiune: 15 x 6 x 3 cm 

43121

16.99  
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*Testare consumatori

14.99 

  Şampon uscat pentru volum 
HairX Advanced Care
150 ml 

42890   37.90 

ACUM CU NUMAI

Complexul de ceramide: 
Reface părul deteriorat, 
conferindu-i strălucire, 
netezime şi vitalitate. 

Ceramidele sunt lipide care 
se află în mod natural 

în învelişul firului de păr, 
cu rolul de a lega cuticulele 

şi de a crea o barieră 
de protecţie ce contribuie 

la reţinerea proteinelor 
şi a umidităţii.

INGREDIENT CHEIE 

Un păr instantaneu împrospătat, 
strălucitor şi suplu!

•  Contribuie la prelungirea 
intervalelor dintre spălări*

• Pentru amplificarea vizibilă a 
volumului fără să încarce părul*

• Nu rămân urme vizibile  
pe păr după periere

• Formulă lejeră pentru un păr 
uimitor de bogat şi flexibil

• Testat  dermatologic

MOD DE FOLOSIRE:

1.  Agită bine şi 
pulverizează  
de la o distanţă 
de 20 cm de păr, 
insistând pe 
rădăcini. 

2.  Masează 
produsul în păr  
cu ajutorul 
degetelor. 

3.  Aşteaptă câteva 
minute, apoi 
îndepărtează-l 
prin periere. 
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  Spumă de păr 
HairX Style Smart
200 ml 

34938   25.90 

21.99  

  Ustensilă pentru curăţarea 
periilor de păr Styler
Dimensiuni: L 12,3 x l 1,8 cm. 
Materiale: ABS, PET, oţel inoxidabil. 

30923   25.90 

17.99

  Spray de păr 
pentru strălucire 
HairX Style Smart
100 ml 

34939   25.90 

21.99  

Conferă părului 
strălucire fină  
24 de ore şi o 
finisare elegantă*

Rezistenţă intensă 
de 24 de ore, 
ce permite 
perierea părului**

Ustensilele potrivite, 
chiar aici!

Hairstylistul tău 
personal

PERIE ROTUNDĂ MICĂ STYLER 
pentru ondularea sau 
îndreptarea părului scurt

  Perie rotundă mică pentru păr Styler
Dimensiuni: L 22 x l 4,5 cm. 
Materiale: ABS şi nailon 

30595   25.90 

17.99  

  Perie pentru tapare Styler
Dimensiuni: L 21 X l 1,5 cm. 
Materiale: ABS şi nailon 

30611   25.90 

17.99  

PERIE PENTRU TAPARE STYLER 
adaugă volum, 
tapează & netezeşte 

USTENSILĂ STYLER 
pentru curăţarea 
tuturor periilor de păr
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  Balsam de păr pentru volum 
HairX Advanced Care
200 ml 

42892   29.90 

18.99  

Complexul 
de fitonutrienţi 

din ulei de soia şi 
seminţe de șofran 

este conceput 
pentru a ajuta 
la protejarea, 

hrănirea 
şi repararea 

părului din interior 
spre exterior.

ŞAMPON 
ANTI-MĂTREAŢĂ
Ajută la reţinerea 

umidităţii şi susţine 
sănătatea părului 

şi a scalpului.

  Şampon anti-mătreaţă 
HairX Advanced Care 
250 ml 

32893   29.90 

18.99  

 

BALSAM DE PĂR 
PENTRU VOLUM
Hrăneşte părul, 

îi adaugă strălucire 
şi un plus de volum.

 

Amplifică 
volumul 
părului fin 

Curăţă şi 
echilibrează 
scalpul uscat, 
cu mătreaţă
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  Mini-plasturi de gel 
Festive Feet
Mărime unică. 
3cm L x 2.5cm l (4 buc) 
Material: PU 

38336   16.90 

10.99  

    

  Perniţe pentru tălpi Festive Feet
Mărime unică. 
9cm L x 6.5cm l x 2mm Gros. 
(2 buc) Material: TPR 

41249   16.90 

10.99  

  Piatră ponce pentru tălpi 
ComfortDimen
siune: 97L x 57l x 30Tmm. 
Material: TPR, poliester. 

37558   12.90 

9.99  
Cu bandă de cauciuc ce 

împiedică alunecarea, 
pentru un control 

complet al mişcărilor

Tălpi elegante şi 
fericite - întreaga zi! 

Îngrijire de calitate 
pentru tălpi,
la tine acasă

  Perniţe pentru călcâie 
Festive Feet
Mărime unică. 
8.5cm L x 5cm l x 2.5mm Gros. 
(2 buc) Material: TPR 

41244   16.90 

10.99  
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32371

32644

32368
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Crema asigură 
hidratare zilnică

Cremă de noapte 
intens hidratantă, 
cu consistenţă 
bogată

Etalează 
tălpi minunat 
îngrijite

Poate fi pulverizat pe tălpi 
sau în încălţăminte, 
pentru prevenirea 

mirosurilor neplăcute.

Răcoreşte şi 
dezodorizează 

instantaneu cu uleiuri 
de eucalipt şi mentă.

 

  

  Spray revitalizant 
pentru tălpi Feet Up 
Comfort Jumbo 250 ml 

32643   38.90 

22.99  

  Cremă hidratantă 
de noapte pentru tălpi 
Feet Up Comfort 150 ml 

34935   35.90 

18.99  

  Cremă pentru tălpi 
cu efect de catifelare 
Feet Up Comfort 150 ml 

32369   35.90 

18.99  

250 ml 150 ml
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  Recipiente pentru călătorie
Sticle: PET; Borcan: PS, PP; etui EVA. Dimensiune: Sticle: 12cm; 
Sticla cu pulverizator: 13cm; Sticla cu pompiţă: 14cm; Borcan: 4cm 

45084   34.99

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Loţiune pentru mâini 
& corp cu mandarină 
verde şi floare de 
portocal Essense&Co.
300 ml 

35834   43.90 

35.99  

  Gel de curăţare 
pentru mâini & corp 
cu mandarină verde 
şi floare de portocal 
Essense&Co.
300 ml 

35833   39.90 

29.99  GEL DE CURĂŢARE 
PENTRU 

MÂINI ŞI CORP

 
 

Frumuseţe mereu 
la îndemână!
Cinci recipiente 
reutilizabile pentru 
călătorii, concepute 
pentru produsele 
tale preferate Oriflame, 
astfel încât să ai cu 
tine tot ce ai nevoie 
în materie de îngrijire 
atunci când eşti la drum. Foloseşte pâlnia 

pentru a evita 
scurgerile.

Note proaspete şi luminoase 
de mandarină

LOŢIUNE 
PENTRU MÂINI ŞI CORP



39389

39391

39399

39425

39377

39378
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  Recipiente pentru călătorie
Sticle: PET; Borcan: PS, PP; etui EVA. Dimensiune: Sticle: 12cm; 
Sticla cu pulverizator: 13cm; Sticla cu pompiţă: 14cm; Borcan: 4cm 

45084   34.99

  Săpun delicat 
Scents & Moments 
Soft Cuddles
90 g 

39397   7.90 

4.99  

  Săpun energizant 
Scents & Moments 
Paradise Sunrise
90 g 

39428   7.90 

4.99  

  Gel de duş energizant 
Scents & Moments 
Paradise Sunrise
250 ml 

39426   21.90 

12.99  

Bucură-te de 
cele mai calde 
şi plăcute momente, 
cu aroma 
delicată de floare 
de migdal. 

Creează-ţi 
propriul paradis 
la tine acasă, 
cu aroma 
energizantă şi 
exotică de citrice.

Îmbrăţişează 
cele mai frumoase 
momente

Transformă acel timp din fiecare zi 
pe care ţi-l dedici doar ţie într-un 
moment de neuitat cu Scents & Moments. 
Aromele încântătoare ale fiecărui 
produs vor face ca minutele petrecute 
la duş să devină momente de încărcare a 
bateriilor, de relaxare deplină sau răsfăţ.

 

 

  Gel de duş delicat 
Scents & Moments 
Soft Cuddles
250 ml 

39393   21.90 

12.99  
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Curăţă pielea, 
conferindu-i o senzaţie 
de purificare şi prospeţime

Tratament hrănitor 
pentru mâinile tale 
– le lasă curate şi 
minunat parfumate.

Formula spumantă îţi lasă 
pielea curată, hidratată 
şi cu un parfum delicios.

Formula bogată, 
potrivită pentru 
pielea foarte 
uscată, cu 98% 
ingrediente de 
origine naturală, 
oferă 48H de 
hidratare∆. 

Conceput cu 98% ingrediente 
de origine naturală, 
curăţă pielea şi îi conferă 
un parfum proaspăt.

Vrei să te simţi 
pură precum 
Natura?

  Săpun purificator 
cu ceai verde & 
castravete organic 
Love Nature
75 g 

41281   8.90 

5.99  

  Gel de duş 
purificator cu ceai 
verde & castravete 
organic Love Nature
250 ml 

41280   24.90 

15.99  

  Săpun lichid 
pentru mâini 
hrănitor cu 
unt de cacao & 
ulei de nucă de 
cocos organice 
Love Nature
300 ml 

43111   24.90 

20.99  

  Cremă de duş 
hrănitoare cu 
unt de cacao & 
ulei de nucă de 
cocos organice 
Love Nature
250 ml 

41488   24.90 

15.99  

  Cremă de corp 
hrănitoare cu 
unt de cacao & 
ulei de nucă de 
cocos organice 
Love Nature
200 ml 

42991   34.90 

24.99  

GEL DE DUŞ

SĂPUN LICHID 
PENTRU MÂINI

CREMĂ DE DUŞ

CREMĂ DE CORP

Hrănire bogată, 
cremoasă!

 

 

 

 
∆Testare clinică.

NOU! 

SĂPUN
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Fabricat din polietilenă 
reciclată 100%, conceput 

pentru a crea spumă 
bogată şi pentru a curăţa 

delicat pielea.

Potrivit pentru întreaga 
familie, inclusiv pentru 
copiii de peste 3 ani, şi 
pentru pielea sensibila.

Formula hidratantă 
susţine bariera pielii 
şi asigură hidratare 
24 de ore∆.

Formula cu 
98% ingrediente 
de origine 
naturală curăţă 
pielea, lăsând-o 
să se simtă 
proaspătă 
şi îngrijită.

Infuzat cu extracte 
organice naturale, 
lasă un parfum 
proaspăt de caise 
cu o notă de ovăz.

  Loţiune de 
corp cu ovăz & 
caise organice 
Love Nature
500 ml 

41492   49.90 

35.99  

CREMĂ DE DUŞ

SĂPUN

SPRAY PARFUMAT
LOŢIUNE DE CORP

Îngrijire atât de delicată

 

 

 

  Burete de duş 
Love Nature
Dimensiuni: 12 x 11 cm. 
Materiale: 100% 
polietilenă reciclată. 

45079

6.99  

BURETE DE DUŞ

 

 

  Spray parfumat 
cu ovăz & caise 
organice 
Love Nature
200 ml 

43957   44.90 

31.99  

  Săpun cu ovăz 
& caise organice 
Love Nature
75 g 

41260   8.90 

5.99  

  Cremă de duş 
cu ovăz & caise 
organice 
Love Nature
250 ml 

41519   24.90 

15.99  

EDIŢIE 
LIMITATĂ 

NOU! 

Natural Origin
Exfoliants

FORMULE 
BIODEGRADABILE*

EXFOLIANŢI 
DE ORIGINE 
NATURALĂ

Biodegradable
Formulas* 

STICLE 
DIN PLASTIC 
RECICLAT**
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  Săpun exfoliant 
North for Men 
PowerMax
100 g 

38610   11.90 

7.49  

1, 2, 3… 
Şi eşti gata de plecare!
Începe-ţi dimineaţa corect şi pregăteşte-te 
pentru tot ce urmează. Curăţă-ţi şi protejează-ţi 
corpul cu gama North for Men pentru a rămâne 
energizat şi proaspăt pe tot parcursul zilei. 1

Săpunul cu 
particule exfoliante 
naturale lasă 
pielea proaspătă, 
curată şi energizată.

Geanta de cosmetice compactă, 
dar încăpătoare, din pânză 
de bumbac gri, este potrivită 
chiar şi pentru recipientele înalte.

CURĂŢĂPENTRU TOATE 
PRODUSELE 

ESENŢIALE

EDIŢIE 
LIMITATĂ 

 

 

  Geantă de cosmetice 
pentru el Polar
Exterior din bumbac, PU, 
căptuşeală din poliester. 
L:20 x l:8,5 x H:13 cm. 

44769

59.99  
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  Gel de duş 
exfoliant 
North for Men 
PowerMax
250 ml 

38614   39.90 

20.99  

3

  Deodorant 
roll-on 
North for Men 
PowerMax
50 ml 

38615   19.90 

9.99  

2
Gel de duş revitalizant 
cu particule exfoliante, 

pentru un impuls rapid de 
energie şi prospeţime.

Deodorant roll-on 
răcoritor, cu uscare 
rapidă şi protecţie 
72 ore dovedită clinic 
împotriva mirosurilor 
nedorite. 
 

EXFOLIAZĂ PROTEJEAZĂ
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1

  Mănuşă exfoliantă 
Elemental
Dimensiuni: L18,5xl16cm 
Material: poliester. 

41593   12.90 

8.99  

Îndepărtează 
delicat stratul 
de celule moarte 
în timpul duşului. 

1, 2, 3... 
Spa la tine 
acasă!
Să îţi găseşti câteva 
momente doar pentru 
tine ar trebui să fie 
întotdeauna pe lista 
ta de priorităţi. 
Răsfaţă-ţi pielea şi 
simţurile cu un ritual 
relaxant – Swedish Spa 
este aici pentru a face 
acest lucru uşor pentru 
tine şi atât de plăcut.

CURĂŢĂ

 

 

Special modelat 
pentru masaj: 
curăţă pielea 
şi stimulează 

circulaţia 
într-un 

singur pas.

  Săpun exfoliant 
Swedish Spa Smooth Rocks
100 g 

34021   17.90 

11.49  
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Exfoliază pielea 
cu cristale de sare 
şi coji de migdale 
de origine naturală, 
în timp ce o hrăneşte 
cu unt de shea, 
uleiuri de canola 
şi migdale dulci.

*Testare consumatori

Formula extra hrănitoare 
cu textură bogată 
se topeşte în piele, 
conferindu-i o senzaţie 
de netezime şi catifelare*.32

  Unt de corp Swedish Spa 
Whipped Waves
200 ml 

34025   40.90 

28.99  

  Exfoliant de corp 
Swedish Spa Salt Crystals
200 ml 

34022   59.90 

42.99  

EXFOLIAZĂ HRĂNEŞTE
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Conferă părului şi 
scalpului o senzaţie de 
prospeţime şi hidratare*1

  Şampon infuzat cu uleiuri Eleo
250 ml 

38585   44.90 

25.99  

Îndepărtează 
impurităţile & 
particulele de poluare

Eleo Golden: un amestec special 
conceput cu şase dintre cele 

mai puternice uleiuri din lume, 
care oferă multiple beneficii 

părului şi scalpului 
- lăsând părul mai puternic, 

mai sănătos şi strălucitor.

2SPALĂ

 

  Ulei de păr cu efect instantaneu de hrănire Eleo
50 ml 

38600   59.90 

41.99  

HRĂNEŞTE
Ulei lejer conceput pentru 
a oferi strălucire, hidratare 
şi pentru a reduce efectul 
de electrizare a părului
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3

  Pieptene cu dinţi rari Styler
Dimensiuni: L15 x l6 cm. Material: PP 

30610   11.90 

7.99  

Descurcă delicat 
părul ud pentru 
a preveni 
deteriorarea şi 
pentru a distribui 
uleiul de păr 
mai uniform

1, 2, 3… 
Păr neted 
şi mătăsos!
Spune adio 
dimineţilor cu păr 
ciufulit şi electrizat! 
Infuzează-ţi părul 
cu amestecul de 
uleiuri puternice 
Eleo şi vei fi uimită 
de rezultate.

  Ulei de noapte reparator 
pentru păr Eleo
50 ml 

38602   59.90 

41.99  

ÎNFRUMUSEŢEAZĂ

Ulei de noapte 
conceput 
pentru a întări şi 
a repara părul 
în timp ce dormi
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1

  Spray dezinfectant 
pentru mâini SoftCaress
Delicat cu pielea. Nu necesită 
clătire. Uşor de purtat în geantă. 
100 ml. 

42954   22.90 

12.99  

Aplicator cu 
pompiţă spray

1, 2, 3… 
Mâini 
curate şi 
frumoase!
Mâinile tale îţi permit 
să faci atât de multe 
în fiecare zi. 
Asigură-te că sunt 
protejate, hrănite 
şi bine întreţinute 
cu gama noastră 
variată de produse 
pentru îngrijirea 
mâinilor.

Bland cu pielea, 
ajută la reducerea 
bacteriilor şi nu lasă 
reziduuri lipicioase.

DEZINFECTEAZĂ

Se pulverizează pe mâini 
şi se masează până 

la uscarea completă. 
A se evita contactul cu ochii. 

Poate fi folosit şi pentru 
dezinfectarea altor suprafeţe 

precum mânerele uşilor, 
sacoşelor şi întrerupătoare 

din camere.

MOD DE FOLOSIRE:
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  Cremă hrănitoare 
pentru mâini SoftCaress
100 ml 

31345   19.90 

10.99  

  Cremă protectoare 
pentru mâini şi unghii 
SoftCaress
100 ml 

31344   19.90 

10.99  

3
 

 

HIDRATEAZĂ

  Pilă & buffer 
pentru unghii Nail It
Material: poliester 
& glaspapir. Dimensiuni: 
17.8 x 2 x 1.5cm 

42289   14.90 

10.99  

 

ÎNGRIJEŞTE 
UNGHIILE

Formulă lejeră, rapid 
absorbabilă, ce îngrijeşte 
pielea mâinilor şi unghiile.

PROTECTOARE

HRĂNITOARE
Formulă intens hidratantă, 

perfectă pentru mâinile cu piele 
foarte uscată.

Netezeşte marginile 
cu pila de unghii. 
Foloseşte latura 2 
pentru a elimina 
suprafaţa aspră 

şi laturile 3&4 
pentru a conferi 

strălucire unghiei.

MOD DE FOLOSIRE:
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  Pilă de tălpi din oţel 
inoxidabil Advanced
Dimensiuni: 19 x 3,8 cm. 
Material: oţel inoxidabil, 
50% PS reciclat 

40778   16.90 

10.99  

1
PLASTIC 

RECICLAT 1, 2, 3… 
Tălpi bine 
îngrijite!

Foloseşte pila 
de tălpi din oţel 

inoxidabil pentru 
a îndepărta cu 
uşurinţă pielea 

uscată şi întărită, 
lăsând tălpile 

netede şi catifelate.

Începe prin a netezi 
călcâiele şi a scăpa 
de pielea întărită.

Păşeşte în fiecare zi 
cu încredere. 
Ai grijă de tălpile tale 
pentru a te asigura 
că se simt confortabil 
şi sunt curate oriunde 
te decizi să mergi.

NETEZEŞTE

MOD DE FOLOSIRE:
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  Cremă intens 
exfoliantă pentru tălpi 
Feet Up Advanced 
75 ml 

33033   29.90 

14.99  

  Cremă pentru tălpi cu 
efect de reparare a 
crăpăturilor de pe călcâie 
Feet Up Advanced
75 ml 

33027   29.90 

14.99  

2 3

Mod de folosire: 
Se aplică de 2 ori 
pe zi - dimineaţa 

şi seara, după duş. 
Se masează pe tălpi, 
insistând pe călcâie 

şi pe zonele cu 
piele uscată.

Se masează pe pielea 
curată şi uscată, 
printr-o mişcare 

circulară, insistând 
pe zonele cele mai 

uscate precum 
călcâie, degete 

şi glezne. Se clăteşte 
cu apă caldă 

din abundenţă.

Îndepărtează 
celulele moarte ale 
pielii pentru o mai 
bună absorbţie a 
cremelor hidratante.

Contribuie 
la refacerea 

şi îngrijirea pielii 
aspre şi crăpate.

EXFOLIAZĂ
REPARĂ

   

DUPĂ 7 ZILE* 

ÎNAINTE 

*Testare clinică

MOD DE FOLOSIRE:

MOD DE FOLOSIRE:
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DESCHIDE 
PETALELE IUBIRII

39.99 
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Te vei îndrăgosti de apa de parfum Volare, 
deoarece trandafirul clasic este pus 
în valoare de o notă contemporană. 

Delicat şi senzual precum petalele fragede, 
acest parfum surprinde esenţa 

romantismului în plină floare.frunze de violetă , petale de trandafir , 
acorduri de piele 

FLORAL TRANDAFIR VIOLETĂ 

CONCENTRAŢIE FOARTE 
RIDICATĂ DE PARFUM

  Apă de parfum Volare
Delicată şi senzuală, apa de parfum Volare este 
o nouă interpretare a trandafirului, pusă în valoare 
de fuziunea diafană dintre notele de violete 
şi petale de trandafir, dezvăluind o aură modernă 
şi luxoasă a romantismului. 50 ml  

42514   100.90 

39.99  
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7.99 
CEL MAI BUN 

PREŢ AL ANULUI!
TENDER CARE 

ÎNDRĂGIT ÎNCĂ DIN 1980

  Balsam multifuncţional Tender Care
Balsam multifuncţional cu ceară naturală de 
albine. Hidratează delicat, hrăneşte, calmează 
şi protejează pielea, conferindu-i catifelare, 
netezime şi o senzaţie de reconfortare. 15 ml 

1276   19.90 

www.oriflame.ro
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