
NR. 02/2018 
23.01 (ora 09:00)  

– 12.02 (ora 21:00)

Spune "TE IUBESC" 
cu noile parfumuri 

pentru ea & el

C
atalogul 2 2018 (23.01 - 12.02)



Cumpără oricare 
2 parfumuri* 

Possess The Secret 
(pentru el şi/sau pentru ea, 

în orice combinaţie) cu 

59.99 lei 
FIECARE

SECRETUL 
ZEIŢELOR NORDICE

Puternică, încrezătoare, feminină şi elegantă, apa de 
parfum Possess the Secret poartă cu sine secretul 

lui Idunn, zeiţa nordică a tinereţii şi frumuseţii ce ţine 
mărul auriu – simbol pentru soarta zeilor – în mâna sa.

Creat de parfumierul
FABRICE PELLEGRIN
Născut în Grasse, căminul 
parfumeriei fine, maestrul parfumier 
Fabrice Pellegrin îşi manifestă 
pasiunea pentru parfumuri, ridicând 
acest domeniu la rang de artă. Fiu 
de parfumier, Fabrice şi-a investit 
timpul şi energia pentru a duce mai 
departe tradiţia familiei. El îşi  trăieşte 
viaţa după principiul “Carpe diem”, 
exprimat prin creaţiile sale superbe. 
De altfel, de curând a primit premiul 
‘Parfumierul anului 2017’.

  Apă de parfum Possess The Secret
Simte puterea supremă de seducţie cu această 
apă de parfum intensă, inspirată de Idunn, 
legendara zeiţă nordică. Un parfum sofisticat 
şi seducător, având în centrul său acordurile 
unice de măr auriu care te vor face să te 
simţi splendidă şi memorabilă. 50 ml 

33955   139.90 

79.99  

coacăze negre, acorduri de măr auriu, 
lemn de santal

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi 
simte parfumul!

NOU!
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  Apă de parfum pentru el Possess The Secret
Simte forţa cu această apă de parfum pentru el, inspirată de 
cel mai puternic dintre zeii nordici, Thor. Un parfum intens 
şi masculin, cu acorduri proaspete de gheaţă care te vor 
face să te simţi puternic şi memorabil. 75 ml 

33650   119.90 

79.99  

Cumpără oricare 
2 parfumuri* 

Possess The Secret 
(pentru el şi/sau pentru ea, 

în orice combinaţie) cu 

59.99 lei 
FIECARE

Creat de parfumierulSECRETUL 
ZEILOR NORDICI
Îndrăzneţ, puternic şi masculin, parfumul pentru el 

Possess The Secret captează energia fizică a lui  Thor, 
cel mai puternic dintre zeii nordici. Acordul plin de 

prospeţime al gheţii reprezintă fulgerul îngheţat 
şi sunetul legendarei arme a lui Thor.

ELISE BENAT
Fiică de marinar, Elise 
a crescut în mijlocul 
aromelor vibrante ale 
Mării Mediterane. În 
vremea adolescenţei, 
şi-a petrecut un an 
cu familia pe o barcă, 
iar amintirea intensă 
a brizei s-a imprimat 
în mintea ei pentru 
totdeauna.

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi 
simte parfumul!

NOU!

acorduri de gheaţă, salvie, 
acorduri de stejar

*�Pentru�a�beneficia�de�preţul�de�ofertă�poţi�comanda�
parfumurile�în�orice�combinaţie:�2�pentru�ea 
SAU��2�pentru�el��SAU��1�pentru�ea�+�1�pentru�el
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NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Eşarfă Valentina
Un cadou perfect de Ziua Îndrăgostiţilor. 
Eşarfă trendy cu imprimeu grafic pe un material 
mătăsos, împachetată într-o cutie frumoasă 
cu fereastră în formă de inimă.  
Dimensiuni: 90 x 90cm 
Material: 100% poliester 

29853   59.99  

UN SIMBOL DE 
ELEGANŢĂ ŞI 
ROMANTISM!

COMANDĂ EŞARFA 
CU NUMAI 

24.99 LEI
LA ACHIZIŢII DE PRODUSE 

ÎN VALOARE DE 69 LEI* 
DIN ACEST CATALOG 

 *Codul 29853 nu se include în calculul valorii minime solicitate de 69 lei

ECONOMISEŞTI 35 LEI

Ambalată într-o 
frumoasă cutie cadou.

90 cm

90
 c

m
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  Pungă pentru cadou Gold 
15 x 22 x 9 cm. 

29208

5.99  
  Cremă de mâini La Praline
75 ml 

32846   13.90  

  Săpun La Praline
75 g 

32847   6.90  

CREMĂ DE MÂINI 
Pentru o piele suplă 

şi mătăsoasă de la 
prima atingere

SĂPUN 
În formă de bomboană 
cu aromă savuroasă de 

ciocolată cu lapte 
şi alune

 

 

 

ATÂT DE MULTE MODURI DE A-I SPUNE 
“...TE IUBESC!”
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SPUNE-I "TE IUBESC"... 
ÎN ACORDURI 
DE CIOCOLATĂ!

Setul conţine: 
cremă de mâini + săpun

7.99 lei
COMANDĂ COD SET: 

711986

SET 
LA PRALINE!

Iubirea schimbă tot. Modul în 
care ne simţim, în care gândim şi 
în care vedem lumea. Iubirea are 
puterea să ne facă să arătăm şi 
să ne simţim mai frumoase.   
 
De aceea, opreşte-te din graba 
cotidiană pentru a aprecia 
oamenii, momentele şi lucrurile 
mici care dau valoare fiecărei 
zile din viaţa ta.

În acest catalog, sărbătorim 
toate lucrurile care fac iubirea 
mai frumoasă. Inspiră-te din 
selecţia noastră de cadouri de 
Ziua Îndrăgostiţilor şi foloseşte 
această ocazie pentru a le arăta 
celor dragi din viaţa ta cât de 
importanţi sunt pentru tine. 
Oferă darul frumuseţii şi 
răspândeşte bucurie 
cu Oriflame!

76 ÎNGRIJIREA CORPULUI & 
A PĂRULUI

28 ACCESORII

54 WELLNESS

94 PARFUMURI

104 PENTRU EL

36 ÎNGRIJIREA PIELII

110 MACHIAJ

60 INSPIRATE DIN NATURĂ

NE GĂSEŞTI ŞI PE:

ÎN ACEST CATALOG:INDEX

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

www.twitter.com/oriflamero

instagram.com/OriflameRomania

youtube.com/OriflameTrends

facebook.com/oriflamero

Credem în calitatea produselor noastre şi oferim 
garanţia satisfacţiei 100%. Dacă nu sunteţi 
mulţumit de un produs, îl returnaţi în termen de 
30 de zile calendaristice şi primiţi banii înapoi.

Oriflame este membru al Asociaţiei companiilor 
cu vânzare directă, ceea ce reflectă hotărârea 
noastră de a aplica cel mai înalt nivel 
al eticii în domeniu.

Pentru a afla detalii legate de politica Oriflame 
în ceea ce priveşte protejarea animalelor, 
te rugăm să vizitezi: www.oriflame.ro.

Prin colaborarea noastră cu Alianţa Rainforest, 
depunem eforturi să ne asigurăm că toată 
hârtia pentru cataloagele noastre 
provine din păduri atent gestionate.

Iniţiativele noastre caritabile permanente 
sprijină copiii şi tinerele femei printr-o 
gamă diversă de programe educaţionale.

01 SPUNE "TE IUBESC"!

EDIŢIE 
LIMITATĂ
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  Ruj ColourBox Kiss Me
Dăruieşte unei persoane speciale 
rujul ColourBox Kiss Me în ediţie 
limitată. Îl poţi oferi împreună 
cu una dintre ojele ColourBox, 
pentru un look complet ce va 
capta atenţia cu siguranţă! 4 g 

 19.90 

  Luciu de buze ColourBox
Testează luciul de buze ColourBox. 
Este disponibil în şase nuanţe cu 
acoperire medie, la un preţ accesibil. 
Cu luciurile ColourBox vei avea 
mereu buze glossy, ce se cer 
sărutate! 8 ml 

 19.90 

De Ziua Îndrăgostiţilor, pune-ţi frumuseţea buzelor în valoare! 
Experimentează nuanţele rujurilor şi luciurilor de buze ColourBox, 
pentru a realiza acel look ce se cere sărutat. Încearcă ediţia limitată 

de rujuri cu nuanţe funky şi un ambalaj bestial!

SPUNE-I "TE IUBESC"... 
PRINTR-UN SĂRUT!
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NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

9.99 

9.99 
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NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Apă de toaletă lejeră 
Miss Yes To Love
Simte din nou "fluturi în stomac" cu apa 
de toaletă lejeră Miss Yes To Love. Un 
parfum dulce şi vesel, compus în jurul 
încântătoarei flori a inimii. Perfect 
pentru o fată romantică. 75 ml 

34330   39.90 

SPUNE-I "TE IUBESC"... 
CU UN PARFUM ROMANTIC!

UN PARFUM CE INSPIRĂ ROMANTISM 
Bucură-te de anticiparea dulce a primei întâlniri 

cu bărbatul visurilor tale. Oare ce simte el pentru tine? 
Te vei îndrăgosti? Spune da iubirii. 
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zmeură, floarea inimii, migdale

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi 
simte parfumul!

19.99 
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SPUNE-I "TE IUBESC"... 
ÎNTR-O ATMOSFERĂ 

EXOTICĂ!

TE-AŞ URMA PÂNĂ LA CAPĂTUL LUMII 
 De la valurile care se sparg de stânci, cascadele cristaline ce 
cad din înălţimea munţilor şi până la tărâmuri abia călcate de 

om, aroma Noii Zeelande este una de o prospeţime uimitoare. 
Porniţi împreună într-o aventură exotică pe această perlă 

neatinsă a Mărilor Sudului cu Discover.

  Gel de duş Discover 
New Zealand Journey
Gel de duş pentru bărbaţi, fără 
săpun, cu pH echilibrat şi o aromă 
proaspătă de citrice, inspirată 
de Noua Zeelandă. 250 ml 

34287   16.90 

NOU!

  Gel de duş Discover 
New Zealand Tranquillity
Gel de duş fără săpun, cu pH 
echilibrat, inspirat de aromele 
de kiwi & nufăr şi de peisajele 
Noii Zeelande. 250 ml 

34068   16.90 

9.99 
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FIECARE CU

 

 

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul şi 

simte aroma!
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ARTIC PRO DEFENCE 
Extractul nostru emblematic din 
rădăcini din estul Siberiei, bogat 
în antioxidanţi, protejează pielea 
împotriva factorilor dăunători 
interni şi externi.

 

 

 

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ
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CE ÎŞI DORESC
BĂRBAŢII...

CADOURI CARE 
LE DAU ENERGIE! 
Cu noile produse North For Men 

Rescue, el va fi gata să facă faţă tuturor 
provocărilor. Formulele cu Arctic Pro 

Defence şi aromă citric-lemnoasă îi vor 
păstra prospeţimea întregului corp.

SET NORTH 
FOR MEN 
RESCUE!

Setul conţine: şampon&gel de 
duş + spumă de ras + săpun 

34.99 lei 
COMANDĂ COD SET: 

711987

  Spumă de ras 
North For Men Rescue
Spumă pentru un bărbierit fin, 
cu Arctic Pro Defence şi o aromă 
proaspătă citric-lemnoasă. 200 ml 

33991   29.90  

  Săpun North For Men 
Rescue
Săpun pentru utilizare zilnică, 
îmbogăţit cu Arctic Pro Defence şi 
aromă masculină citric-lemnoasă. 
100 g 

33993   7.90  
ÎNCEARCĂ-MĂ!   Şampon & gel de duş 

pentru faţă şi corp 
North For Men Rescue
Curăţă-ţi şi îngrijeşte-ţi părul, 
faţa şi corpul cu acest gel ce face 
spumă bogată. Infuzat cu Arctic Pro 
Defence şi o aromă citric-lemnoasă. 
250 ml 

33990   24.90  

Atinge produsul şi 
simte aroma!
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  Deodorant spray antiperspirant 
Ascendant
150 ml 

31699   29.90  

 

 

 

 

  Apă de toaletă Ascendant
75 ml 

10919   94.90 

64.99  

  Apă de toaletă S8 Night
50 ml 

15183   79.90 

54.99  
  Deodorant spray 
antiperspirant S8 Night
150 ml 

31700   29.90  

 

 

 

  Balsam după ras 
North for Men Original
50 ml 

32004   19.90  

  Deodorant spray 
antiperspirant Eclat Homme
150 ml 

31698   29.90  

  Apă de toaletă Eclat 
Homme
75 ml 

30173   99.90  
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CE ÎŞI 
DORESC 

BĂRBAŢII...

SET ECLAT 
HOMME!

Setul conţine: apă de toaletă 
+ spray antiperspirant + 

balsam după ras

69.99 lei 
COMANDĂ COD SET: 

711988

Oferă un cadou ce îmbină 
eleganţa cu îngrijirea. 
Creat pentru gentlemanul 
modern, Eclat Homme este 
un parfum impresionant ce 
întruchipează esenţa luxului 
franţuzesc. În acest set, se 
asociază perfect cu balsamul 
după ras North For Men, 
pentru un start proaspăt 
al fiecărei zile.

C
AD

O
U

C
AD

O
U

ORIENTAL LEMNOS

busuioc, lemn dulce, praline

COMANDĂ 
PARFUMUL 
ŞI PRIMEŞTI

DEODORANTUL 
DIN ACEEAŞI 

COLECŢIE 

CADOU!

ORIENTAL CITRIC 
LEMNOS

ceai himalaian, 
acorduri de piele, 

boabe tonka

cardamon, tarhon, boabe tonka

ORIENTAL FOUGERE
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  Eşarfă Gotham
Eşarfă clasică de culoare 
neagră, cu margini 
franjurate. Ambalată într-o 
cutie cadou. Materiale: 
65% poliester, 35% 
vâscoză. Dimensiuni: 
200 x 80 cm. 

29873

59.99  

  Unghieră Greys
Unghieră mare, ambalată într-o 
cutie cadou. Material: oţel carbon. 
Dimensiuni: 8.1 x 1.5 cm. 

29910

12.99  

  Curea Gotham
Curea elegantă neagră cu detalii 
metalice. Ambalată într-o cutie 
cadou. Materiale: PU, aliaj cu zinc, 
fier, placare cupru. Dimensiuni: 
130 x 2.8 cm. 

29902

49.99  

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ
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CE ÎŞI 
DORESC 

BĂRBAŢII...
Dacă este adeptul eleganţei 

clasice, în colecţia Gotham vei găsi 
cel mai potrivit cadou pentru el. 
Lookul său va fi complet cu apa 

de toaletă Be the Legend, o 
combinaţie carismatică de măr, 

acorduri de piele şi boabe tonka, 
care îl va scoate în evidenţă.

 

 

 

 

 

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi simte 

parfumul!

  Set şosete Dandy
Mărime 42-45 (EU). 

29179   34.99 

24.99  

  Apă de toaletă Be the Legend
Încrezător şi aparent accesibil, 
pătrunzător şi totuşi relaxat... Be the 
Legend este parfumul care captează 
perfect contrastele personalităţii 
acestui tip de bărbat, prin alăturarea 
dintre notele sexy de piele, cele 
crocante de măr şi aroma intensă 
a boabelor tonka. 75 ml 

30468   94.90 

54.99  
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SĂ SE SIMTĂ 
RĂSFĂŢATE 

 De Ziua Îndrăgostiţilor, oferă-i un cadou 
luxos Giordani Gold. Ambalajele elegante 
dezvăluie formule somptuoase infuzate cu 
cele mai apreciate ingrediente din lume.

SET 
GIORDANI 

GOLD!
Setul conţine: 

cremă de corp + perle 
bronzante + mascara 

49.99 lei 
COMANDĂ COD SET: 

711989

CE ÎŞI DORESC 
FEMEILE...

MODELATE MANUAL ÎN ITALIA
 Fiecare perlă a fost modelată manual de 

experţi în domeniu, încălzită şi presată cu 
atenţie, pentru obţinerea unor 

culori rafinate.

  Mascara Giordani Gold Iconic
Mascara complexă, cu beneficii multiple. 
Alungeşte, amplifică volumul, arcuieşte 
şi separă genele. Formula mătăsoasă 
este îmbogăţită cu un amestec de 
provitamine. Perie unică pentru o 
acoperire superioară a genelor. 8 ml 

32576   44.90  

  Perle bronzante Giordani Gold
Multicolore, modelate cu mijloace 
manuale, perlele pudră îţi înnobilează 
pielea cu o strălucire diafană, 
conferindu-i luminozitate şi un strop 
de culoare naturală. 25 g 

 69.90  

32576 Black

32
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1 
N
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 Radi
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  Cremă de corp parfumată 
Giordani Gold Essenza
250 ml 

31781   39.90  

32081 Natural Radiance
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  Apă de parfum Paradise
50 ml 

23853   139.90 

99.99  

  Deodorant spray pentru corp Paradise
75 ml 

31706   29.90  

ORIENTAL 
VANILAT 
FRUCTAT

ghimbir, floare de cacao, 
ciocolată

  Deodorant spray pentru corp Love Potion
75 ml 

31704   29.90  

  Apă de parfum Love Potion
50 ml 

22442   99.90  

C
AD

O
U

C
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  Deodorant spray pentru corp My Destiny
75 ml 

32498   29.90  
  Apă de parfum My Destiny
50 ml 

32535   139.90 

99.99  

piper roz, petale de iasomie, mosc

FLORAL LEMNOS MOSCAT

CE ÎŞI 
DORESC 
FEMEILE...

COMANDĂ 
PARFUMUL 
ŞI PRIMEŞTI

DEODORANTUL 
DIN ACEEAŞI 

COLECŢIE 

CADOU!

Parfumul perfect pentru Ziua 
Îndrăgostiţilor, Love Potion este 
esenţa tentaţiei. O combinaţie 
afrodiziacă irezistibilă de ghimbir, 
floare de cacao şi ciocolată 
ademenitoare.

SET LOVE 
POTION!

Setul conţine: 
parfum + cremă de corp 

+ deodorant spray 

89.99 lei
COMANDĂ COD SET: 

711990
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floare de lotus, turmalină, bujor

CHYPRE FRUCTAT PROASPĂT

  Cremă de corp parfumată Love Potion
250 ml 

31779   39.90  
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  Apă de toaletă Wonderflower
Acordul unic "rainbow cheeky" se alătură notelor 
luminoase de pară, flori de migdal şi violete, creând 
un parfum încântător, ce îndeamnă la exuberanţă 
şi trezeşte un sentiment pur de uimire. 50 ml 

31300   94.90 

59.99  

  Set bijuterii Valentina 
Red Heart
Alamă, aliaj cu zinc, polirăşină, fier. 
Dimenisune: colier: 42+6 cm; brăţară: 
18+3 cm, pandantiv inimă: 12 x 9 mm; 
card: 12.7 x 7.7 cm. 

29880

49.99  

  Cercei Valentina
Cerceii sunt ataşaţi pe o felicitare 
cu fereastră în formă de inimă. 
Materiale: alamă, sticlă, placare cu 
alamă. Dimensiune: 2.5 cm. Nichel în 
cantităţi care nu afectează siguranţa. 
Felicitare din hârtie: 7.5 x 11 cm. 

29879   19.99  

  Set cercei Valentina Heart
Set cu trei perechi de cercei: perle artificiale în formă 
de inimă, fundiţe aurii din metal şi butoni rotunzi cu 
pietre strălucitoare. Prezentaţi pe un card în formă 
de inimă. Ambalaţi într-un săculeţ din organza.  
Materiale: aliaj cu zinc, acril, sticlă. Sistem 
de închidere din oţel inoxidabil. Dimensiuni: rotund: 
10mm; inimă: 10 x 10mm; fundiţă: 10 x 12mm. 
Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. 

29878   39.99  

 

 

 
 

pară, acord rainbow cheeky, 
cashmeran

PROASPĂT FLORAL
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DORESC 
FEMEILE...

Imaginează-ţi un parfum 
ce trezeşte zâmbete şi 

captează emoţia primei iubiri! 
Wonderflower aduce împreună 

acordurile efervescente de pară şi 
pe cele luminoase de flori.

brăţară 
+

 colier

Felicitarea 
conţine un set 
de stickere cu 

care o poţi 
personaliza

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ



2928
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Îndrăgostită de 
FASHION

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Portfard Valentina
Săculeţ fabricat din imitaţie de piele 
moale cu şiret şi nod. Poate fi purtat 
fie pe post de gentuţă de umăr, fie 
ca portfard în care îţi ţii cosmeticele 
preferate. Dimensiuni: L16 x l7.5 x 
H24 cm. Materiale: PU, poliester. 

29850

59.99  

 

 Geantă Valentina
Fabricată din imitaţie de piele 
lucioasă, cu mânere tip şiret 
prevăzute cu nod şi detalii 
metalice la capete. Super-
spaţioasă, îţi permite să iei 
cu tine toate obiectele 
importante. Dimensiuni: 
L37 x l18.5 x H37(cm) 
Materiale: PU, poliester 

29848

109.99  

  Geantă de umăr Valentina
Geantă fabricată din imitaţie de piele lăcuită într-o nuanţă 
de roşu aprins, prevăzută cu curele detaşabile şi detaliu 
metalic auriu. Poate fi purtată în diverse moduri, pe umăr 
sau în mână pe post de poşetă. Dimensiuni: L25cm x l8cm 
x H18cm. Materiale: 100% PU 

29852

59.99  

 

 

 

 

Cum ai putea să nu iubeşti noua colecţie de accesorii 
de Ziua Îndrăgostiţilor? Frumoasa colecţie Valentina 
îţi conferă un look captivant cu elementele 
sale surprinzătoare.

DETALII 
Căptuşeală 

roz cu două 
buzunare deschise 
şi unul cu fermoar 
pentru păstrarea 

obiectelor 
importante.

DETALII 
Căptuşeala frumoasă 

se asortează cu eşarfa 
Valentina de la pagina 6!
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NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Ceas Puritan
Ceas cu carcasă placată cu auriu, 
brăţară din imitaţie de piele de 
culoare roz pudrat şi cadran sidefiu. 
Aprobat în Europa Centrală. Carcasa 
de pe spate din oţel inoxidabil. 
Mecanism cu quartz. Baterie fără 
mercur inclusă. Ambalat în cutie 
cadou. Nichel în cantităţi care nu 
afectează siguranţa. Diametru 
cadran: 3.8 cm. Grosime: 0.9 cm. 
Brăţară: 23 x 1.4 cm. 

29566

119.99  

  Colier auriu Sparq
Colier auriu cu pandantiv superb, 
prins pe un lănţişor subţire şi lung 
ce se termină cu două pietre 
strălucitoare din sticlă. Poartă-l 
împreună cu cerceii din aceeaşi 
colecţie pentru un efect wow.  
Dimensiuni 93cm (L) 2.6cm x 1.8cm 
pandantiv. Materiale: metale, 
piatră din sticlă. Nichel în cantităţi 
care nu afectează siguranţa. 

29793

49.99  

  Inel auriu Sparq
Dimensiuni: diametru interior 
1.7cm. Materiale: metal, piatră 
din sticlă. Nichel în cantităţi 
care nu afectează siguranţa. 

29795

19.99  
  Cercei aurii Sparq
Dimensiuni: 2.3cm x 1.4cm 
Materiale: metal, piatră din sticlă, 
sistem de prindere din oţel 
inoxidabil hipoalergenic 
Nichel în cantităţi care nu
afectează siguranţa. 

29794

39.99  
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  Geantă Passion
Geantă elegantă din imitaţie 
de piele, potrivită pentru orice 
ocazie. Prevăzută cu închidere 
prin fermoar. Buzunare cu & 
fără  fermoar în interior. PU, 
poliester, placare cu alamă, 
metale. Dimensiuni: 
40 x 11 x 33 cm. 

29442

119.99  

 

 
 

 

 

Roşu-auriu reprezintă combinaţia ideală pentru un look 
îndrăzneţ de seară, atunci când îţi doreşti să captezi în 
întregime atenţia şi să te învălui în aura unei femei 
pline de încredere în sine.

ROŞU 
culoarea pasiunii

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ
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Un act de 
ELEGANŢĂ

  Poncho 
Country Saddle
Dimensiuni: 
150 x 130 cm. 

29578

129.99  

  Geantă Country 
Saddle
Dimensiuni: 
22.3 x 5.5 x 16.5 cm. 

29577

109.99  

  Cercei Volán 
Classic
Dimensiuni: 2.94cm (L) 
x 1.45 (l) x 0.74cm (H) 
Materiale: metale, sticlă, 
sistem de prindere din 
oţel inoxidabil. Nichel 
în cantităţi care nu 
afectează siguranţa. 

29807

39.99  
  Colier Volán Classic
Colier din metal auriu 
cu pandantiv captivant 
cu piatră verde smarald. 
Pietre mai mici 
strălucitoare sunt 
poziţionate de-a lungul 
lănţişorului, formând o 
piesă extravagantă. 
Ambalat în săculeţ negru 
din organza. Dimensiuni: 
42cm (L) x 2.9cm x 1.46cm 
(H) +6cm extensie 
Materiale: metale, sticlă 
Nichel în cantităţi care 
nu afectează siguranţa. 

29808

49.99  

  Inel Volán Classic
Dimensiuni: 2.43cm (L) 
x 2.24cm (l) x 1.6cm (H) 
Materiale: metale, sticlă 
Nichel în cantităţi care 
nuafectează siguranţa. 

29809

19.99  

ALBASTRU 
prospeţime 
fără limite

  Eşarfă Aire
Dimensiuni: 190 x 90cm 
Material: 100% poliester 

29847

49.99  

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ
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  Geantă Aire Denim
Geanta din denim clasic este accesorizată 
cu mânere din imitaţie de piele şi detaliu 
metalic. Prevăzută cu fermoar pentru 
păstrarea în siguranţă a obiectelor 
importante. Dimensiuni: L38.5 x l17 x 
H29 cm. Materiale: poliester, PU, metal  

29843

109.99  

  Cercei Aire
Dimensiuni: 5.2cm (L) 
Materiale: metal, sticlă, 
sistem de închidere din oţel 
inoxidabil. Nichel în cantităţi 
care nu afectează siguranţa. 

29875

19.99  

  Colier Aire Locket
Colierul Aire are un design 
delicat cu mărgele albastre 
din sticlă şi metal auriu. 
Pandantivul se poate 
deschide pentru a aşeza 
fotografia persoanei dragi. 
Ambalat în săculeţ negru din 
organza. Dimensiuni: 88cm 
(L). Materiale: metal, sticlă. 
Nichel în cantităţi care nu 
afectează siguranţa. 

29874

49.99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colecţia noastră festivă Volán este gata 
să acapareze atenţia în întregime! Inspirată 
de lumea dramatică a teatrului şi a operei, 
este compusă din piese unice, bijuterii 
în culori intense, captivante.

Albastrul denotă un look plin de prospeţime. 
Denimul clasic se armonizează minunat 
cu bijuteriile delicate şi elegante.

150 cm

130 cm

Închidere magnetică, 
3 compartimente 
interioare căptuşite 
cu poliester negru, 
dintre care unul 
prevăzut cu capsă.

EDIŢIE 
LIMITATĂ

DETALII:
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  Geantă Noble
Geantă cross-over clasică cu clapetă, din imitaţie de 
piele de crocodil într-o nuanţă coniac. Prevăzută la 
interior cu căptuşeală neagră, două compartimente 
deschise şi un buzunar cu fermoar. Un design simplu 
ce îţi permite să porţi geanta pe umăr sau pe post de 
plic. Dimensiuni: 25,5 (L) x 10 (l) x 16,5 (h) cm  
Materiale: PU, căptuşeală din poliester  

29711

109.99  

  Cercei Noble
Pietrele neregulate şi cerceii alungiţi sunt un 
must-have în acest sezon. Cerceii Noble cu 
pietre faţetate în nuanţe naturale, încastrate 
în metal auriu, captează atenţia. Ambalaţi în 
săculeţ negru din organza. Dimensiuni: 4 cm 
(L) x 1.4 cm (l). Materiale: metale, pietre 
din polirăşină, sistem de prindere 
din oţel inoxidabil. 

29716

39.99  

  Brăţară Noble
Dimensiuni: l 4.4 cm, diametru 
interior: 6.5cm, deschidere 3.2 cm 
Materiale: metale, pietre din 
polirăşină 

29713

39.99  

  Colier Noble
O fuziune de stiluri, superba 
împletitură din imitaţie de piele 
este trecută printr-un tub auriu 
supradimensionat. Colierul este 
prevăzut cu lănţişor ajustabil şi se 
închide cu sistem tip "carabină". 
Lungime: 43 cm + 6 cm extensie 
Materiale: PU, metale. 

29715

49.99  

DETALII 
Compartiment interior cu fermoar 
pentru obiectele importante. 
Compartimente separate pentru 
organizarea obiectelor la îndemână.

  Eşarfă Still
Dimensiuni: 200cm x 80cm 
Materiale: amestec de poliester 
şi vâscoză 

29719

59.99  

  Cercei asimetrici Still
Dimensiuni: 70mm (L) x 10mm (l) 
Materiale: metal, pietre din polirăşină, sistem 
de prindere din oţel inoxidabil hipoalergenic 

29720

39.99  

  Inel Still
Dimensiuni: diametru interior: 17mm, 
lăţime inel: 3mm. Mărime ajustabilă.  
Materiale: metal, piatră din polirăşină 

29722

19.99  

  Geantă Still
Dimensiuni: 40cm x 20cm x 31cm  
Materiale: PU, poliester 

29717

129.99  

  Colier Still
Dimensiuni: 42cm + 6cm extensie  
Materiale: metal, piatră din polirăşină  

29721

49.99  
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EDIŢIE 
LIMITATĂ

EDIŢIE 
LIMITATĂ
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  Cremă de noapte cu efect 
reparator Royal Velvet
Cremă de noapte cu Infuzie de Iris 
Negru™, ce reface aspectul neted 
natural al pielii şi îi îmbunătăţeşte 
fermitatea, totul în timp ce dormi. 
50 ml 

22814   69.90  

ÎNVĂLUIE-ŢI PIELEA 
ÎNTR-UN LUX DESĂVÂRŞIT

 
Oriflame este sinonim cu îngrijirea pielii ce îmbină la 
cel mai înalt nivel ultimele tehnologii inovatoare şi 

înţelepciunea naturii, pentru ca tu să te bucuri 
de tenul luminos la care visezi.

IUBIM ROYAL VELVET PENTRU CĂ... 

Milioane de femei din întreaga lume sunt fidele gamei Royal Velvet 
pentru rezultatele remarcabile în ceea ce priveşte fermitatea 
pielii. Descoperă-i formula legendară cu Infuzie de Iris Negru 

şi experimentează un moment regal.

UN DUO 
PERFECT 

pentru ritualul tău 
de noapte bună

Pregăteşte-ţi pielea pentru somnul de frumuseţe 
cu acest duo care acţionează într-o perfectă 
sinergie. După curăţare, aplică loţiunea tonică 

pentru a îndepărta şi ultimele impurităţi rămase 
în urma demachierii. Aceasta calmează pielea 

şi contribuie la o mai bună absorbţie 
a cremei regeneratoare de noapte.

SET ROYAL VELVET! 
Setul conţine: cremă de 
noapte + loţiune tonică

44.99 LEI 
COMANDĂ COD SET: 

711991

  Loţiune tonică 
Royal Velvet
200 ml 

35546   39.90  

LOŢIUNEA TONICĂ 
PREFERATĂ ÎNTR-UN 
AMBALAJ NOU!

NOU!

 

 

ÎNGRIJIREA PIELII
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VISUR ILE  TALE  –  INSP IRAŢ IA NOASTRĂ™

Pentru toate 
tipurile de ten40+
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  Tratament regenerator 
de noapte Diamond Cellular
30 ml 

18437   114.90  

  Cremă tratament pentru 
conturul ochilor Diamond 
Cellular
15 ml 

22419   64.90    Cremă pentru conturul 
ochilor Time Reversing Intense 
SkinGenistII™
15 ml 

24667   49.90 

29.99  

GENISTEINASOIA 
ŞI AMINO+
Un complex unic de peptide, 
cu efecte demonstrate în 
sensul refacerii & restructurării 
matricei pielii, pentru un ten 
mai plin, riduri estompate şi 
contururi faciale îmbunătăţite.

  Cremă de zi FPS 15 
Time Reversing Intense 
SkinGenistII™
50 ml 

24185   84.90  

  Cremă de noapte 
Time Reversing Intense 
SkinGenistII™
50 ml 

24188   84.90  

  Ser de întinerire pentru 
faţă & gât Time Reversing 
Intense SkinGenistII
30 ml 

30836   119.90  

  Cremă de zi cu efect de 
fermitate FPS 15 Royal Velvet
50 ml 

22424   69.90  

  Cremă cu efect de fermitate 
pentru conturul ochilor 
Royal Velvet
15 ml 

22815   39.90  

  Capsule cu efect 
de fermitate Royal Velvet
28 de capsule pentru 4 săptămâni. 

24547   104.90  

AMPLIFICĂ REZULTATELE 
CU UN MASAJ DE 1 MINUT 
PE ZONA DE CONTUR 
A OCHILOR: 
După aplicarea cremei de ochi, 
masează zona din jurul ochilor prin 
presare delicată. Aceasta va contribui 
la diminuarea pungilor de sub ochi 
şi la amplificarea luminozităţii.

Diminuează vizibil liniile 
fine şi ridurile

– eficienţă 79%*

Netezeşte textura pielii
– eficienţă 89%*

Tenul are un aspect 
mai luminos

– eficienţă 84%*
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CREMĂ PENTRU 
CONTURUL OCHILOR, 
cu efect de reumplere 
a ridurilor şi de revitalizare

Pentru toate 
tipurile de piele40+55+

Pentru toate 
tipurile de piele40+

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MOD DE APLICARE 
SOLUŢIE MICELARĂ 
DE CURĂŢARE 
Se aplică dimineaţa şi seara, 
cu ajutorul unei dischete 
din bumbac. Nu se clăteşte.

Pentru ten 
foarte matur
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  Cremă antirid de faţă Diamond Cellular
Cremă cu textură bogată, ce acţionează direct asupra 
semnelor vizibile de îmbătrânire, pentru a dezvălui 
un ten care nu îşi arată vârsta. 50 ml 

13659   114.90 

64.99  

  Soluţie de curăţare a tenului 
Diamond Cellular
Soluţie multifuncţională luxoasă, ce îndepărtează machiajul, 
curăţă tenul şi îl tonifiază. Îndepărtează impurităţile 
dintr-o singură mişcare, fără a folosi apă. 200 ml 

21339   54.90 

29.99  
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  Cremă lejeră de 
zi cu efect antirid 
NovAge Ecollagen
50 ml 

32655   84.90  

  Capsule cu ulei 
facial NovAge Nutri6
30 capsule. 

32631   119.90  

  Mască de noapte 
cu efect intens 
revitalizant NovAge
50 ml 

33490   99.90  

  Bază de netezire 
a porilor şi liniilor 
fine NovAge
30 ml 

33944   69.90  

  Cremă de zi 
cu efect intens de 
protecţie FPS 50 
NovAge
30 ml 

34143   64.90  

Cu 
pro vitamina B5

• Îndepărtează 
instantaneu 
machiajul şi 
impurităţile din 
zona ochilor*

• Hidratează şi 
reconfortează 
pielea*

• Contribuie 
la fortificarea 
genelor*

Curăţă în 
profunzime, purifică 
porii, exfoliază 
delicat, lăsând pielea 
instantaneu netedă 
şi luminoasă, suplă, 
hidratată şi 
împrospătată.

Recomandat pentru TOATE VÂRSTELE

Tehnologia patentată Multi-Bright are rezultate, 
demonstrate in vitro, de inhibare a producţiei de 
melanină în toate cele trei etape ale sale – (A) 
biogeneză (producţia de melanină este declanşată 
de stimularea fiziologică a melanocitelor), (B) 
sinteză (melanina este produsă) şi (C) migrarea – 
transportarea melaninei către celulele keranocite. 
Prin pătrunderea în baza epidermei, Multi-Bright 
acţionează direct asupra melanocitelor, inhibând 
producţia de melanină pentru a reduce vizibil 
pigmentarea, iluminând şi uniformizând nuanţa 
tenului, estompând petele pigmentare existente 
şi prevenind formarea unora noi.

ÎŢI PREZENTĂM O INOVAŢIE 
ŞTIINŢIFICĂ PENTRU 
UN TEN IMPECABIL

ESTOMPEAZĂ PETELE PIGMENTARE 
CU PÂNĂ LA 

50%**
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AMPLIFICĂ 
LUMINOZITATEA 
ŞI UNIFORMIZEAZĂ 
NUANŢA TENULUI

  Gel micro-exfoliant NovAge
Gel pentru o exfoliere delicată a tenului. Îndepărtează 
celulele moarte, machiajul, impurităţile şi excesul de 
sebum de pe piele. Netezeşte şi amplifică instantaneu 
luminozitatea, înfrumuseţează vizibil textura pielii în 
timp. Îmbogăţit cu acid lactic natural, micro-particule 
abrazive şi unt de shea. 100 ml 

32645   39.90 

29.99  

  Set NovAge Bright Sublime
Set de îngrijire a pielii cu efect intens de iluminare şi de uniformizare a 
nuanţei tenului, de reducere a petelor pigmentare şi de netezire a ridurilor. 
Pentru o piele luminoasă, impecabilă. Cu tehnologia Multi-Bright. Setul 
conţine: gel de curăţare, loţiune tonică, cremă de ochi, ser, creme de zi 
şi de noapte. 6 produse la dimensiune standard. 

28969   425.40 

249

  Demachiant pentru ochi 
cu efect reconfortant NovAge
Gel demachiant pentru ochi. Eficient şi totodată 
delicat, îndepărtează machiajul şi alte impurităţi. 
Contribuie la consolidarea genelor. Cu 
Pro-Vitamina B5. Nu conţine parfum. 150 ml 

32664   39.90 

29.99  
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CURĂŢARE & REÎNNOIRE 
A PIELII CU NOVAGE
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  Set NovAge 
Time Restore
6 produse la dimensiune 
standard. 

28972   475.40 

279

4 paşi
PENTRU O PIELE CU TEXTURĂ 

MAI DENSĂ & CONTURURI 
MAI DEFINITE

Îndepărtarea machiajului, a celulelor 
moarte şi a altor impurităţi, permite 
produselor tale performante să se absoarbă 
mai bine în piele şi să asigure rezultate 
optime. Laptele demachiant cu efect 
de netezire & loţiunea tonică pentru 
catifelare NovAge îţi lasă pielea curată, 
intens hrănită şi hidratată.

CURĂŢARE ŞI TONIFIERE
PASUL 1

PASUL 2

PASUL 3

PASUL 4

STIMULARE ŞI AMPLIFICARE

Crema pentru zona de contur a ochilor şi 
buzelor Time Restore este special creată 
pentru pielea din jurul ochilor şi a buzei 
superioare. Contribuie la netezirea ridurilor 
adânci şi refacerea densităţii pielii, pentru 
un aspect mai definit.

Serul revitalizant Time Restore asigură 
pielii tale hidratare intensă, pentru un 
aspect complet reînnoit şi întinerit. 
Dezvoltat pentru a amplifica efectul 
cremelor de zi şi de noapte.

HIDRATARE & ÎNTINERIRE
Crema de zi corectoare Time Restore 
este îmbogăţită cu FPS 15, pentru 
a-ţi proteja pielea împotriva efectelor 
dăunătoare ale razelor UV pe timpul zilei. 
Crema de noapte regeneratoare asigură 
celulelor pielii hrănire pe timpul nopţii.

ÎNGRIJIREA ZONEI OCHILOR 
& BUZELOR

Îngrijire esenţială pentru 
pielea matură

94%
 DINTRE FEMEI CU PIELEA 
MATURĂ AU AFIRMAT CĂ 

ELASTICITATEA ŞI TEXTURA 
PIELII SUNT ÎMBUNĂTĂŢITE*

ÎMBUNĂTĂŢEŞTE 
STRUCTURA PIELII MATURE – 
FAPT DEMONSTRAT CLINIC**

ÎNAINTE

DUPĂ

Recomandat pentru 50+

*�Testare�consumatori,�eşantion�format�din�77�femei�cu�vârste�
cuprinse�între�55�şi�65�de�ani,�care�au�folosit�setul�NovAge�
Time�Restore�pe�parcursul�a�6�săptămâni,

**Testare�clinică,�utilizând�Setul�NovAge�Time�Restore

Restabilirea nivelurilor de 
elastină şi colagen în matricea 
extracelulară, asigură pielii o 
structură mai densă cu riduri 
adânci mai puţin vizibile.

Scăderea dramatică a nivelurilor 
de colagen şi elastină duce la 
pierderea densităţii pielii şi 
formarea ridurilor adânci.

AMELIOREAZĂ PROBLEMELE FUNDAMENTALE 
ALE PIELI I  MATURE:

PETE DE VÂRSTĂ
RIDURI ADÂNCI

DESHIDRATARE SEVERĂ

PIERDEREA DENSITĂŢII & DEFINIRII

SETUL AJUNGE 
ÎN CUTIE CADOU

Rutina Oriflame de îngrijire a pielii cu efect de întinerire este 
dezvoltată pentru ca tu să te bucuri la maximum de rezultatele 
produselor tale şi să arăţi minunat indiferent de vârstă. În doar 
patru paşi simpli, timp de două minute, dimineaţa şi seara.
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  32629 Cremă pentru zona de contur a ochilor 
& buzelor NovAge Time Restore 15 ml 59.90    
 32630 Ser revitalizant NovAge Time Restore 
30 ml 119.90    32597 Lapte demachiant cu efect 
de netezire NovAge 200 ml 39.90    32742 Loţiune 
tonică cu efect de catifelare NovAge 200 ml 
39.90    32627 Cremă de zi corectoare FPS 15 
NovAge Time Restore 50 ml 107.90    32628 
Cremă de noapte regeneratoare NovAge 
Time Restore 50 ml 107.90 

 

 

   

 

 

 



0%

30%

90%

60%

Recomandat pentru 20+

44 45

SETUL AJUNGE 
ÎN CUTIE CADOU

REDUCE RIDURILE  
CU PÂNĂ LA 

33%* 
– FAPT DEMONSTRAT CLINIC

*�Testare�clinică�pe�durata�a�12�săptămâni, 
cu�un�eşantion�format�din�31�femei

Nr.�patent:�SE531484

STIMULEAZĂ PRODUCŢIA 
DE COLAGEN CU 

PESTE 200%**

Tehnologia patentată Tri-Peptide – trei peptide 
anti-îmbătrânire, ce acţionează în mod sinergic pentru 
rezultate uimitoare de stimulare a producţiei de colagen

% Colagen de tip IV 
stimulat prin peptide 
individuale in vitro

% Colagen tip IV 
stimulat prin peptide 
combinate in vitro

Recomandat pentru 30+

**Extract�de�celule�stem�din�plante,�testare�in�vitro

Droj
die Grâu
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CORECTEAZĂ RIDURILE, 
UNIFORMIZEAZĂ 
NUANŢA & NETEZEŞTE 
TEXTURA – SET CU 
REZULTATE OPTIME

Recomandat pentru 40+

SETUL AJUNGE 
ÎN CUTIE CADOU

SETUL AJUNGE 
ÎN CUTIE CADOU

PENTRU UN LOOK 
MAI FERM, SCULPTAT

REVITALIZEAZĂ PIELEA OBOSITĂ 
ŞI ÎI CONFERĂ UN ASPECT 

TÂNĂR MAI MULT TIMP
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  Set NovAge Ultimate Lift
Set de îngrijire avansată a pielii, conceput pentru a-i 
reda acesteia elasticitatea şi pentru un look sculptat, 
ferm. Conţine lapte demachiant, loţiune tonică, 
cremă  de ochi, ser, creme de zi şi de noapte. 
6 produse la dimensiune standard. 

28968   470.40    279

  Set NovAge True Perfection
Set cu produse pentru îngrijirea avansată a pielii. 
Hidratează intens şi purifică, pentru un ten cu aspect 
proaspăt şi plin de luminozitate. Produse îmbogăţite 
cu extract din arbore de mătase persan şi extract 
de celule stem din acai. Gel spumă pentru curăţare, 
loţiune tonică, cremă de ochi, ser, creme de zi şi 
de noapte. 6 produse la dimensiune standard. 

28970   337.40    199

  Set NovAge Ecollagen
Set de îngrijire a pielii cu acţiune intensă, ce corectează ridurile, 
uniformizează nuanţa şi netezeşte textura pielii, având la bază tehnologia 
patentată Tri-Peptide şi extract de celule stem din plante din familia 
Solanaceae. Gel spumă pentru curăţare. loţiune tonică, cremă de ochi, 
ser, creme de zi şi de noapte. 6 produse la dimensiune standard. 

28971   394.40    229
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TOATE 
VÂRSTELE

  Cremă de zi hidratantă 
pentru ten normal/mixt 
Optimals Hydra Radiance
Cremă hidratantă de zi ce 
lasă pielea catifelată, suplă şi 
împrospătată. Cu o combinaţie 
de ingrediente naturale din Suedia, 
minerale Aqua, vitamina C şi agent 
împotriva efectelor poluării. 
Pentru ten normal/mixt. 
Testată dermatologic. 50 ml 

32462   39.90 

  Cremă de noapte 
hrănitoare pentru ten 
normal/mixt Optimals 
Hydra Radiance
Cremă hrănitoare de noapte ce lasă 
pielea împrospătată şi energizată. 
Cu o combinaţie de ingrediente 
naturale din Suedia, minerale Aqua 
şi vitamina E. Pentru ten normal/
mixt. Testată dermatologic. 50 ml 

32463   39.90 

TEN NORMAL/ MIXT

Algele roşii 
contribuie la 

revitalizarea pielii 
deshidratate, 

reţinând elementele 
hidratante.

Algele brune 
au componente 
minerale cum ar 
fi calciu, potasiu 

şi magneziu care 
contribuie la 

refacerea pielii.

V I SUR I LE  TALE  –  INSP IR AŢ IA NOASTR Ă™

HIDRATARE & PROSPEŢIME 
PENTRU PIELEA TA!

FIECARE CU

 

 

9.99 
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  Cremă de noapte 
anti-îmbătrânire 
Optimals Age Revive
50 ml 

32475   49.90  

  Cremă de zi calmantă 
pentru ten uscat/sensibil 
Optimals Hydra Care
50 ml 

32468   39.90  

  Cremă de ochi 
anti-îmbătrânire 
Optimals Age Revive
15 ml 

32476   39.90  

  Gel de curăţare cu efect 
de împrospătare pentru toate 
tipurile de piele Optimals Hydra
150 ml 

32415   29.90  

  Loţiune tonică cu 
efect anti-îmbătrânire 
Optimals Age Revive
200 ml 

32417   29.90  

  Cremă de zi 
anti-îmbătrânire FPS 15 
Optimals Age Revive
50 ml 

32474   49.90  

  Cremă de noapte cu efect 
calmant pentru ten uscat/
sensibil Optimals Hydra Care
50 ml 

32469   39.90  

  Loţiune tonică cu efect 
de împrospătare pentru toate 
tipurile de piele Optimals Hydra
200 ml 

33995   29.90  

** Testare clinică.

HIDRATARE 
24 ORE**

O PIELE 
PERFECT 
MATĂ

* Testare consumatori.

• Hidratează şi catifelează 

• Matifiază pielea 

•  Minimizează aspectul 
porilor 

•  Previne şi reduce 
luciul inestetic 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TOATE 
VÂRSTELE

PENTRU 
TEN GRAS

TOATE 
VÂRSTELE

PENTRU TOATE 
TIPURILE DE PIELE

PENTRU TOATE 
TIPURILE DE PIELE
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  Lapte demachiant pentru faţă şi ochi 
cu efect anti-îmbătrânire Optimals Age Revive
Lapte demachiant ce combate multiple semne ale îmbătrânirii 
pielii. Contribuie la reducerea liniilor fine şi ridurilor, hrăneşte, 
hidratează şi îndepărtează impurităţile. Conferă pielii o senzaţie 
de catifelare şi reconfortare. Conţine o combinaţie de 
ingrediente naturale din Suedia şi vitamina E. 
Pentru toate tipurile de piele. 200 ml 

32416   29.90 

16.99  

  Loţiune de zi echilibrantă 
pentru tenul gras Optimals Hydra Matte
Loţiune lejeră de zi cu efect matifiant pentru tenul gras, ce 
hidratează, reduce şi previne luciul inestetic şi minimizează 
aspectul porilor. Cu o combinaţie de ingrediente naturale din 
Suedia, vitamina B5 şi agent anti-poluare. Testată dermatologic. 
50 ml 

32465   39.90 

24.99  

  Ser anti-îmbătrânire Optimals Age Revive
Ser ce combate multiple semne ale îmbătrânirii pielii. 
Contribuie la reducerea liniilor fine şi ridurilor, hidratează 
instantaneu şi asigură un efect de re-umplere a pielii, 
micşorează aspectul porilor şi amplifică luminozitatea. 
Conţine o combinaţie de ingrediente naturale din Suedia  
şi acid hialuronic. Pentru toate tipurile de piele. 30 ml 

32477   59.90 

37.99  

  Ser intens hidratant pentru toate tipurile 
de ten Optimals Hydra 
Ser ultra-lejer ce hidratează intens, amplifică luminozitatea 
şi contribuie la protejarea pielii împotriva deteriorărilor 
cauzate de radicalii liberi. Cu o combinaţie suedeză de 
ingrediente naturale precum afine şi mur pitic, plus 
vitaminele C şi E. Potrivit pentru toate tipurile 
de piele. Testat dermatologic. 30 ml 

33135   49.90 

34.99  

81% 
dintre femei 
sunt deacord* 
Amplifică luminozitatea 
naturală a pielii

90% 
dintre femei 
sunt de acord* 
O piele hidratată 
de la prima utilizare

93% 
dintre femei 
sunt de acord* 
Matifiază pielea

78% 
dintre femei 
sunt de acord* 
Reumple instantaneu 
pielea

REDĂ 
TINEREŢEA 
PIELII TALE



10 sec 10 sec 10 sec

20 sec

20 sec
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  Sistem de curăţare a tenului SkinPro
Perie de curăţare a tenului, cu 2 viteze, ce curăţă 
profund şi masează delicat pielea. Asigură 
o îndepărtare mai eficientă a impurităţilor, 
machiajului şi excesului de sebum decât în cazul 
curăţării manuale, ceea ce duce la o piele vizibil 
mai netedă, mai strălucitoare şi mai uniformă**. 
13.2 x 9 x 4.5 cm. 

27740   149.90 

119.99  

  Gel anticelulitic 
cu cofeină şi extract 
din frunză de lotus 
Optimals Body
150 ml 

31317   54.90  

  Gel pentru abdomen 
şi bust cu cofeină şi 
extract din nut grass 
Optimals Body
125 ml 

31983   39.90  

  Cremă pentru 
conturul ochilor 
Optimals Hydra 
Seeing is Believing
15 ml 

32464   34.90  

  Cremă de noapte 
hrănitoare Optimals 
Even Out 
50 ml 

32480   49.90  

  Cremă de zi 
protectoare FPS 20 
Optimals Even Out
50 ml 

32479   49.90  

  Cremă pentru zona 
de contur a ochilor 
Optimals Even Out
15 ml 

33226   39.90  

  Ser iluminator 
Optimals Even Out
30 ml 

33108   59.90  

Aplică pe faţă 
produsul preferat 
de curăţare.

Curăţă pielea, prin 
mişcări circulare 
ale dispozitivului, 
timp de 1 minut.

Clăteşte-ţi faţa cu 
apă din abundenţă.

ASIGURĂ REZULTATE 
UIMITOARE:
DE 8X MAI MULTĂ LUMINOZITATE*

PORI MAI PUŢIN VIZIBILI**

TEXTURA PIELII MAI NETEDĂ*

NUANŢA TENULUI MAI UNIFORMĂ**

ABSORBŢIE OPTIMĂ A PRODUSELOR 
DE ÎNGRIJIRE A PIELII

 

*Studiu clinic   **Testarea consumatorilor

Loţiune de corp cu eficienţă ridicată, 
ce tonifică, conferă densitate şi 
fermitate pielii, îmbunătăţindu-i 
textura şi nivelul de hidratare, în 
acelaşi timp. Formula sa specială 
conţine complexul BodyShape 
şi peptide din plante, pentru 
îngrijire avansată a pielii.

O PIELE VIZIBIL 
MAI DENSĂ,
MAI FERMĂ

O PIELE 
INSTANTANEU 
MATIFIATĂ

Îndepărtează instantaneu excesul 
de sebum, fără a întinde machiajul. 
50 de şerveţele uşor de utilizat, 

în ambalaj comod de transportat!
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  Şerveţele absorbante pentru 
faţă Optimals Oxygen Boost
50 buc 

27670   16.90 

11.99  

  Capăt de schimb perie 
pentru ten normal/ sensibil 
2 buc SkinPro
Perie ideală pentru curăţarea zilnică 
a tenului normal/ sensibil, cu peri moi, 
perfect proiectaţi pentru uz facial.   
diametru 3.65 cm. 

27968   34.90 

27.99  

  Loţiune de corp pentru fermitate 
cu peptide din plante Optimals Body
Loţiune de corp cu acţiune eficientă, pentru îmbunătăţirea 
fermităţii, texturii şi elasticităţii pielii. Îmbogăţită cu complexul 
BodyShape. Pentru toate tipurile de piele. 250 ml 

31314   39.90 

26.99  

  Capăt de schimb perie 
pentru curăţare profundă 
2 buc Skin Pro
Perie ideală pentru tratamentul 
săptămânal al tenului, atunci când 
acesta necesită o curăţare profundă 
a porilor şi amplificarea strălucirii.  
diametru 3.65 cm. 

27969   34.90 

27.99  

  Burete Konjac
Diametru: 6 cm. 

29038   19.99 

14.99  
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  Mască de faţă cu 
efect de îndepărtare 
a punctelor negre 
Pure Skin
50 ml 

32650   16.90  

  Gel purificator 
pentru spălarea 
tenului Pure Skin
150 ml 

32646   27.90  

  1 Exfoliant & 2 Mască 
purificatoare pentru faţă 
Pure Skin
2 x 6 ml. 

32652   5.90  

  Gel exfoliant 
de curăţare 2 în 1 
pentru faţă Pure Skin
150 ml 

32647   27.90  

EXTRACT 
NATURAL 
DIN GUAVA

O PIELE IMPECABILĂ 
ÎNCEPE DE AICI

EXTRACT 
NATURAL 
DIN RODIE 

Proprietăţile astringente şi antioxidante 
ale rodiei contribuie la purificarea şi 
tonifierea pielii, pentru pori micşoraţi, 
un ten cu aspect mai curat, mai proaspăt 
şi plin de luminozitate.

Proprietăţile calmante, de exfoliere, 
astringente şi antioxidante ale guavei îţi 
conferă o senzaţie de reconfortare 
la nivelul pielii, reduc luciul inestetic de la 
suprafaţa acesteia şi calmează zonele iritate.

GAMĂ PENTRU ÎNGRIJIREA ZILNICĂ
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ă • �Îndepărtează ultimele urme 

de impurităţi şi de sebum
•  Lasă pielea curată şi 
previne�apariţia�coşurilor**

• �Micşorează�porii şi le 
estompează aspectul*

TONIFIERE

Aplică-l�direct�pe�coş�
de�îndată�ce�simţi�că�se�
formează�unul.�Se�utilizează�
ori�de�câte�ori�este�nevoie.

GEL SPOT SOS
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TOATE 
VÂRSTELE

PENTRU 
TEN GRAS

• Hidratează pielea*
• �Reduce instantaneu 

luciul inestetic al feţei*
• Previne coşurile*
• Formulă fără�ulei
•  Menţine pielea 
curată�şi�netedă*

HIDRATARE 
& MATIFIERE:

  Ustensilă cu 
două capete pentru 
îndepărtarea 
coşurilor
Dimensiuni:�0.7�x�11.5�cm. 

26825   16.90  

  Perie pentru faţă
Dimensiuni:�4.2�x�6.5�cm. 

9507   16.90 

9.99  
  Loţiune tonică cu efect 
de împrospătare Pure Skin
Loţiune�tonică�cu�efect�de�împrospătare,�ce�elimină�
ultimele�urme�de�impurităţi,�micşorează�porii�şi�lasă�
pielea�purificată,�îndepărtând�vizibil�luciul�inestetic.�
Se�recomandă�folosirea�zilnică,�imediat�după�curăţare.�
150 ml 

32648   27.90    14.99  

  Loţiune de faţă cu efect matifiant Pure Skin
Loţiune�cu�formulă�lejeră,�fără�ulei,�ce�hidratează,�
previne�apariţia�coşurilor�şi�reduce�instantaneu�
excesul�de�sebum,�pentru�a�ţine�la�distanţă�luciul�
inestetic�şi�a�conferi�pielii�un�aspect�matifiat.�
Se�recomandă�folosirea�zilnică,�după�curăţare�
şi�tonifiere.�50�ml 

32649   27.90    14.99  

  Gel cu acţiune profundă pentru 
îndepărtarea coşurilor Pure Skin Spot SOS
Combate�coşurile�rapid�cu�acest�gel�testat�
dermatologic,�ce�acţionează�împotriva�acestora 
în�8�ore*1�şi�le�reduce�dimensiunea�în�24�de�ore.�
Se�recomandă�folosirea�acestuia�ori�de�câte�ori�
este�nevoie.�6�ml 

32651   27.90    14.99  
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  Pudră proteică
Cu rolul de a-ţi completa alimentaţia zilnică, 
pudra proteică asigură organismului tău 
aminoacizii esenţiali de care are nevoie – din 
lapte, ouă şi mazăre – precum şi fibre dietetice 
din măr, fructe de măceş şi sfeclă de zahăr. Pudra 
fără aromă şi fără adaos de zahăr se amestecă 
uşor în mâncare şi băutură. Dezvoltată în Suedia. 
378 g 

29065   129.90  

NOU!

DE CE ESTE PROTEINA 
ATÂT DE IMPORTANTĂ?

Proteinele sunt o parte esenţială 
din miliardele de celule pe care 
organismul le creează în fiecare 
zi. Prin furnizarea de aminoacizi – 
celule fundamentale ale organismului 
tău, proteinele ajută organismul 
să efectueze o mulţime de funcţii 
– de la repararea ţesutului până la 
crearea de enzime. Pudra proteică 
îţi completează perfect alimentaţia, 
asigurând 8 grame de proteină 
de înaltă calitate per porţie.

CREŞTE VALOAREA NUTRITIVĂ A MESELOR TALE ZILNICE 
CU NOUA PUDRĂ PROTEICĂ

Îţi prezentăm Pudra proteică – o formulă originală a profesorului Stig Steen, dezvoltată pentru a susţine nevoile 
nutriţionale ale pacienţilor săi. Creată cu amestecul său unic, de înaltă calitate, de proteine şi fibre dietetice, 

este soluţia perfectă pentru creşterea valorii nutritive a meselor tale zilnice.

CUM O CONSUMI 
Adaugă o lingură (18g) 
de pudră în mancarea sau 
băutura ta si amestecă bine.

“ Cu mulţi ani în urmă, la Comunitatea 
Ştiinţă pentru Viaţă de la Igelösa, am 
dezvoltat o formulă nutriţională cu scopul 
de a asigura pacienţilor cu boli severe 
de plămâni o nutriţie optimă care să 
contribuie la însănătoşirea acestora. Pudra 
proteică este acea formulă originală, fără 
aromă, dezvoltată pentru a fi adăugată în 
sosuri, mâncăruri sau pentru prepararea 
diferitelor supe. Este modalitatea ideală 
de a oferi o nutriţie optimă, livrată 
sub forma unui preparat clasic."

Senior Profesor Stig Steen, MD, PhD

FĂRĂ ADAOS 
DE ZAHĂR SAU 
ÎNDULCITOR!

Abonează-te 
şi primeşti a 

4-a Pudră proteică 

CADOU!
Cere consultantului tău 

mai multe informaţii
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Secretul suedez pentru
UN CORP SĂNĂTOS, TIMP ÎNDELUNGAT!

UN PLICULET DIN PACHETUL 
WELLNESS conţine:

 1 x capsulă cu astaxanthin
 2 x capsule cu Omega 3 
  1 x tabletă cu multivitamine 
& minerale

pentru bărbaţi sau femei 

  Omega 3
Cantitate suficientă 
pentru 30 de zile. 
Se administrează 2 
capsule în timpul mesei. 

15397   67.90  

  Complex Suedez 
de Înfrumuseţare Plus
Cantitate suficientă pentru 
30 de zile. 

25414   77.90  

Cere consultantului tău 
mai multe informaţii

Abonează-te  şi primeşti al4-lea Pachet WellnessCADOU!

  Batoane Natural Balance
Batoane 100% naturale, sănătoase şi hrănitoare, 
disponibile în două variante de arome delicioase. 
Fiecare cutie conţine 7 batoane. 280 g (7 x 40 g).

64.90 

  25385 Ciocolată

  25386 Fructe

  Pachet Wellness 
pentru bărbaţi
Conţine 21 de pliculeţe. 

22793   124.90  

  Pachet Wellness 
pentru femei
Conţine 21 de pliculeţe. 

22791   124.90  

   22795 
Pentru bărbaţi

   22794 
Pentru femei

  Multivitamine & Minerale
Două combinaţii echilibrate de vitamine şi minerale: una creată 
special pentru nevoile zilnice ale femeilor, iar alta dezvoltată pentru 
nevoile bărbaţilor. Se administrează câte o tabletă pe zi, în timpul 
meselor principale. Un flacon conţine 60 de comprimate filmate. 
A se păstra la temperatura camerei, la loc uscat şi întunecos.

67.90 

 
 

     

 

 

 

MAI MULTĂ REZISTENŢĂ 
PENTRU PĂRUL ŞI UNGHIILE TALE!

Complexul hrănitor pentru păr & unghii 
este o formulă unică, ce asigură nutrienţii 
esenţiali care contribuie la creşterea 
rezistentă a părului şi unghiilor, 
din interior.

2 tablete 
o dată pe zi

Rezultate vizibile 
în doar 3 luni. 
Garantat!

Cu extract fortifiant 
din măr, L-lizină, 
fier şi vitamina C

PĂR
• Îndeseşte părul 
• Reduce căderea părului

UNGHII
• Conferă unghiilor rezistenţă 
•  Reduce exfolierea 

şi ruperea unghiilor

  Complex hrănitor pentru păr şi unghii
Previne căderea părului şi asigură nutrienţii necesari 
atât acestuia, cât şi unghiilor. Părul este mai puternic 
şi are un aspect mai bogat, iar unghiile sunt mai 
rezistente. Se administrează 2 comprimate filmate 
pe zi, în timpul mesei. Se foloseşte cu regularitate 
timp de trei luni. 42 tablete x 730 mg. 

28507   71.90    54.99  
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Nutrienţi esenţiali pentru
COPII ISTEŢI!

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

22467   64.90  

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

28241   59.90  

Cere consultantului tău 

mai multe informaţii

Abonează-te 

şi primeşti fiecare 

al 4-lea produs 

WellnessKids 

CADOU!

OCHI
• Vitamina A, Riboflavină 
• Zinc 
• Omega 

ENERGIE & MUŞCHI 
• Complex vitamina B 
• Calciu, Magneziu 
• Fier, Crom

IMUNITATE 
• Vitaminele A, C, D 
• Zinc, Seleniu 
• Omega 3

OASE & DINŢI 
• Vitaminele D, K 
• Calciu, Magneziu

CREIER & SISTEM 
NERVOS
• Omega 3
• Complex vitamina B
• Iod, Zinc

  15447 Căpşuni

  15448 Vanilie

  22138 Ciocolată

  Shake-uri Natural Balance
Shake delicios şi sănătos, ce conţine un amestec de 
proteine, acizi graşi omega 3 & 6, carbohidraţi cu indice 
glicemic redus şi fibre. Ingredientele naturale oferă 
nutriţia optimă şi contribuie la reducerea senzaţiei de 
foame şi poftă. Creat şi dezvoltat în Suedia. Se amestecă 
1 lingură cu vârf de shake (18 g) cu 150 ml apă rece şi 
se agită bine. Conţine 21 de porţii. 378 g.

129.90 

Cere consultantului tău 

mai multe informaţii

Abonează-te
 

şi primeşti fiecare 

al 4-lea produs 

(shake sau supă)

CADOU!

 

 

Prin marca Vegan, noi garantăm faptul 
că ingredientele din compoziţia supelor 
Natural Balance, implicit produsele 
finite, nu conţin elemente 
de origine animală.

  28583 Roşii & Busuioc   28584 Sparanghel

  Supe Natural Balance
Supă delicioasă, sănătoasă şi 100% naturală, ce conţine 
trei surse de proteine esenţiale pentru o nutriţie 
optimă şi o senzaţie de saţietate. Reţetă cu conţinut 
scăzut de grăsimi şi ulei sănătos din seminţe de 
rapiţă. Nu este un supliment alimentar biologic activ. 
Instrucţiuni: se pun două linguri cu vârf de pudră 
(28 g sau 0.5 dl) în 220 ml de apă fierbinte (fiartă) 
şi se amestecă până la omogenizare. Conţine 
21 de porţii. Disponibilă în două variante. 420 g

129.90 

 

 

   

 

Cu o alimentaţie zilnică de înaltă calitate, puteţi asigura 
celor mici o bază sănătoasă care îi ajută să înveţe, să 

crească armonios şi care îi protejează împotriva viruşilor.
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  Perie şi piatră ponce 
pentru picioare Foot Care
2-în-1 piatră ponce şi perie, pentru bătături, 
curăţarea picioarelor şi îndepărtarea 
stratului de celule moarte. 16.5 x 3 x 3.5 cm. 

9587   14.90  

  Cremă pentru îngrijirea tălpilor 
cu efect răcoritor Feet Up Comfort
Cremă consistentă şi răcoritoare, ce 
netezeşte şi catifelează pielea deshidratată 
şi aspră. Este îmbogăţită cu ulei natural 
de eucalipt şi unt natural de shea, pentru 
a asigura tălpilor hrănire, prospeţime şi 
supleţe pe parcursul întregii zile. 75 ml 

32644   19.90  

Eficienţă dublă pentru catifelare 
dublă! Utilizează peria şi piatra ponce 

pentru a îndepărta pielea aspră şi 
îngroşată şi pentru a-ţi pregăti tălpile 
pentru absorbţia cremei. Încheie cu 
masarea cremei cu efect răcoritor 

pe tălpi, pentru a le conferi catifelare 
şi prospeţime reconfortantă.

UN DUO 
PERFECT 

pentru tălpi răsfăţate

SET FEET UP COMFORT! 
Setul conţine: perie şi piatră 
ponce + cremă pentru tălpi

14.99 LEI
COMANDĂ COD SET: 

711992

2-ÎN-1: 
piatră ponce pentru 
îndepărtarea pielii 
îngroşate şi peri 
din nailon pentru 
eliminarea celulelor 
moarte de la 
suprafaţa pielii.

IUBIM GAMA FEET UP COMFORT PENTRU CĂ... 

Tălpile fericite şi sănătoase contribuie la o stare generală bună şi te 
ajută să păşeşti în fiecare zi cu energie şi zâmbetul pe buze. Gama 

noastră Feet Up Comfort conţine uleiuri esenţiale şi extracte 
naturale care îţi relaxează şi revitalizează tălpile.

 

 

INSPIRATE DIN 

NATURĂ
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VISUR ILE  TALE  –  INSP IRAŢ IA NOASTRĂ™

Încă de la începuturile noastre din 1967, am manifestat un respect 
profund pentru natură, în tot ceea ce am întreprins. Alegem cu grijă 

cele mai bune ingrediente din Suedia şi din întreaga lume, 
pentru a-ţi pune în valoare frumuseţea – în mod natural!
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  Cremă de mâini 
protectoare cu ulei 
de cătină
75 ml 

33642   16.90 

  Cremă de mâini 
hidratantă cu ulei 
de avocado
75 ml 

34065   16.90 

REVITALIZEAZĂ 
pielea uscată cu 

cătină protectoare

HIDRATEAZĂ 
mâinile cu ulei natural 
de avocado

6.99 

Hidratează-ţi mâinile 
cu noua noastră cremă 
cu ulei natural de 
avocado. Contribuie la 
hidratarea, netezirea, 
îngrijirea şi catifelarea 
instantanee a mâinilor.

Odată cu schimbarea 
anotimpului, testează 

noua cremă cu ulei 
protector de cătină şi 

bucură-te de o piele 
catifelată şi netedă.

NOU!

 

 

Contribuie 
la protejarea 

mâinilor cu 
piele uscată 

şi le menţine 
aspectul îngrijit

Conferă 
hidratare, 
catifelare şi 
înfrumuseţează 
aspectul mâinilor 
cu piele uscată.

  Cremă hidratantă de 
noapte pentru tălpi Feet Up 
Comfort
75 ml 

32370   19.90  

  Cremă hrănitoare pentru 
tălpi Feet up Comfort
150 ml 

32371   27.90  

  Exfoliant energizant 
pentru tălpi Feet Up 
Comfort
75 ml 

32373   19.90  

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

32369   27.90  

  Spray revitalizant pentru 
tălpi Feet Up Comfort 
Jumbo
250 ml 

32643   34.90  
 

 

 

 

 

 

 

  Cremă antiperspirantă 
pentru tălpi Feet Up Comfort
Împrospătează instantaneu şi limitează transpiraţia 
excesivă, cu ulei natural din arbore de ceai şi extract 
din salvie, pentru tălpi proaspete şi uscate. 
Nu lasă urme lipicioase. 75 ml 

32368   19.90 

9.99  

  Spray revitalizant pentru 
tălpi Feet Up Comfort
Oferă-le tălpilor tale un strop de energie, cu acest spray 
revitalizant cu efect instantaneu de răcorire. Îmbogăţit 
cu uleiuri naturale de eucalipt şi mentă, dezodorizează, 
eliminând mirosul nedorit al tălpilor şi împrospătându-le. 150 ml 

32372   29.90 

17.99  

FIECARE CU
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  Balsam protector 
cu miere organică 
Tender Care
15 ml 

32537   17.90  

  Balsam protector 
Tender Care 
50th Anniversary
15 ml 

33954   22.90  

  Balsam protector 
cu ulei din seminţe 
de merişoare 
Tender Care
15 ml 

33446   19.90  

  Balsam protector 
cu ulei din seminţe 
de afine Tender 
Care
15 ml 

33445   19.90  

•  Formula originală cu 
ceară naturală de albine 
şi vitamina E 

•  Îmbogăţit cu ulei din 
seminţe de mur pitic

•  Calmează pielea şi îi 
redă supleţea

•  Hidratează şi întăreşte 
bariera de protecţie 
a pielii

•  Multifuncţional – 
protecţie pentru piele 
şi buze

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

OFERĂ UN MIC DAR 
DIN TOATĂ INIMA

  Balsam protector cu ulei din 
seminţe de mur pitic Tender Care
Hidratează-ţi, catifelează-ţi şi protejează-ţi 
pielea uscată şi aspră cu renumita formulă 
Tender Care ce conţine vitamina E şi ceară 
naturală de albine – acum îmbogăţită cu 
ulei din seminţe de mur pitic ce calmează 
pielea şi buzele. Cu aromă fructată 
încântătoare de mur pitic. 15 ml 

33354   19.90 

7.99 
ACUM NUMAI

ÎNFRUMUSEŢEAZĂ: 
Netezeşte cuticulele 
uscate, modelează 
sprâncenele, conferă 
un luciu proaspăt 
buzelor şi pomeţilor

ÎNGRIJEŞTE: 
Hidratează şi 
catifelează buzele & 
zonele cu piele uscată

CALMEAZĂ: 
Reconfortează 
şi protejează 
pielea iritată

MULTIFUNCŢIONAL
Dimensiune perfectă 
pentru poşetă

MUR PITIC 
Aceste fructe aurii delicioase 
sunt adesea folosite ca toppinguri 
la deserturile suedeze şi sunt 
recunoscute drept cele mai 
hrănitoare dintre toate speciile de 
fructe de pădure din nord. Bogat 
în acizi graşi esenţiali, cu proprietăţi 
antioxidante şi emoliente, uleiul din 
seminţe de mur pitic contribuie 
la menţinerea sănătăţii pielii, 
calmând pielea şi buzele.

 

 

 

 

 

 

  Balsam 
multifuncţional 
Tender Care
15 ml 

1276   19.90  

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul şi 

simte aroma!
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EDIŢIE 
LIMITATĂ

EDIŢIE 
LIMITATĂ



Alina Eremia 
Cântăreaţă
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  Cremă hrănitoare pentru 
mâini şi corp Milk & Honey 
Gold
250 ml 

31602   39.90  

  Săpun lichid pentru mâini 
cu efect de catifelare 
Milk & Honey Gold
300 ml 

31603   29.90  

  Exfoliant cu zahăr 
pentru corp Milk & Honey 
Gold
200 ml 

31601   39.90  

  Săpun cremos cu efect 
de catifelare Milk & Honey 
Gold
75 g 

31604   9.90  

IN
SP

IR
AT

E 
D

IN
 N

AT
U

RĂ

O PIELE HRĂNITĂ 
CU LAPTE & MIERE

 

 

 

 

 

 

 
SET 

Milk & Honey 
GOLD! 

SETUL CONŢINE: 
cremă de mâini + exfoliant pentru 

mâini + cremă de duş

29.99 LEI
COMANDĂ COD SET: 711993

Contribuie la 
îndepărtarea pielii 
aspre şi uscate cu 

particulele exfoliante 
din coajă de migdale

  Cremă hidratantă de 
mâini Milk & Honey Gold
75 ml 

31606   19.90  

  Exfoliant pentru mâini 
cu efect de catifelare 
Milk & Honey Gold 75 ml 

33447   19.90  

  Cremă hidratantă de 
duş Milk & Honey Gold
200 ml 

31605   29.90  

MIERE 
Un ingredient bogat în 
zaharuri, care conţine vitamine, 
minerale şi acid folic. Exfoliază 
delicat, revitalizează şi reţine 
elementele hidratante, pentru 
o piele catifelată, suplă 
& strălucitoare.

LAPTE
Bogat în vitamine, minerale, 
proteine hidratante 
& hrănitoare, pentru o 
piele catifelată şi suplă.

Lasă pielea mâinilor 
încântător de 

catifelată şi suplă

PENTRU CORP 
Îţi lasă pielea netedă, 
catifelată, parfumată 
şi hrănită somptuos

FIECARE CU 24.99 
  Cremă hrănitoare de noapte Milk & Honey Gold
Hidratare intensă de noapte, pentru o senzaţie de 
catifelare şi netezime pe piele în dimineaţa următoare. 
Cu o textură bogată, cremoasă şi extracte din lapte şi 
miere din surse organice, hrăneşte şi redă frumuseţea 
naturală a pielii pentru un aspect luminos şi odihnit. 50 ml 

32543   34.90 

  Cremă hrănitoare de zi Milk & Honey Gold
Hidratare imediată ce se menţine pe parcursul întregii 
zile, într-o cremă cu textură somptuoasă îmbogăţită 
cu extracte din lapte şi miere din surse organice. Redă 
frumuseţea naturală a pielii, conferindu-i o senzaţie de 
netezime, catifelare şi un aspect mai luminos. 50 ml 

32542   34.90 
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  Exfoliant pentru corp 
Swedish Spa
150 ml 

18483   49.90  

  Ulei pentru corp şi păr 
Swedish Spa Beauty 
Wonder
150 ml 

18765   39.90  

  Mască purificatoare 
pentru faţă Swedish Spa
50 ml 

20372   27.90  

  Exfoliant pentru faţă 
cu efect purificator 
Swedish Spa
75 ml 

30840   27.90  

  Unt hrănitor pentru 
corp Swedish Spa
200 ml 

30838   29.90  

  Săpun lichid pentru mâini 
cu lămâie şi verbină 
Essense&Co.
300 ml 

31850   34.90 

26.99  
  Loţiune pentru mâini şi corp cu 
lămâie şi verbină Essense&Co.
300 ml 

31851   39.90 

29.99  

LĂMÂIE EFERVESCENTĂ 
& VERBINĂ ÎNVIORĂTOARE: 

ALEGEREA PERFECTĂ

SPA SUEDEZ 
CU PROPRIETĂŢI 

TONICE

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
   Perie de baie Bamboo

Mâner: bambus; peri: nailon; sfoară: 
bumbac. Dimensiuni: 31 x 7 x 2.8 cm; 
sfoară: 9 cm. 

28022   36.99 

27.99  

  Gel de curăţare 
pentru mâini & corp cu 
magnolie şi smochină 
sălbatică Essense&Co.
300 ml 

33452   34.90  

  Loţiune pentru 
mâini & corp cu 
magnolie şi smochină 
sălbatică Essense&Co.
300 ml 

33454   39.90  

  Gel de duş cu lămâie 
şi verbină Essense&Co.
300 ml 

31852   34.90 

26.99  
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  Cremă anticelulitică 
Swedish Spa
200 ml 

22683   29.90 

17.99  

  Săpun exfoliant 
Swedish Spa
100 g 

30005   9.90 

5.99  
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  Loţiune tonică pentru 
faţă cu extract din arbore 
de ceai Love Nature
150 ml 

30126   24.90  

  Gel pentru curăţarea 
tenului cu extract 
din arbore de ceai 
Love Nature
150 ml 

30153   24.90  

  Ulei purificator 
din arbore de ceai 
Love Nature
10 ml 

33023   32.90  

COMBATE COŞURILE 
Jumătatea verde este 

infuzată cu ulei din arbore 
de ceai, un antibacterian 

natural ce vindecă coşurile 
şi reduce roşeaţa.

ACOPERĂ 
Jumătatea bej acoperă 

imperfecţiunile

2-în-1: 
COMBATE COŞURILE 

ŞI ESTOMPEAZĂ ROŞEAŢA

  Stick corector cu extract 
din arbore de ceai Love Nature
Soluţie practică 2-în-1 împotriva 
coşurilor cu ulei esenţial antibacterian 
din arbore de ceai. Combate coşurile 
şi acoperă roşeaţa. 4 g 

30155   19.90 

ACUM 
CU NUMAI

ÎNAINTE DUPĂ

ACOPERĂ ŞI CORECTEAZĂ 
roşeaţa şi petele

 

 

 

 

 

 

Uleiul natural din arbore de ceai 
este recunoscut pentru proprietăţile 
sale antibacteriene care contribuie 

la combaterea coşurilor şi 
purificarea tenului gras. Acest ulei 
natural contribuie, de asemenea, 
la hidratarea şi echilibrarea pielii.

PURIFICĂ 
& MATIFIAZĂ 

PIELEA 

  Loţiune de faţă cu extract 
din arbore de ceai Love Nature
Loţiunea de faţă echilibrantă cu ulei esenţial 
din arbore de ceai asigură hidratarea lejeră 
de care are nevoie tenul gras. 50 ml 

30124   24.90 

14.99  

  Şerveţele demachiante cu extract 
din arbore de ceai Love Nature
Şerveţele demachiante delicate, ce conţin 
extract natural din arbore de ceai. 
Perfecte pentru tenul gras. 25 buc 

31078   19.90 

12.99  

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

8617   8.99 

5.99  
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11.99 
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  Cremă-gel cu extract 
din aloe vera Love Nature
50 ml 

30127   24.90  

  Loţiune tonică pentru 
faţă cu extract din aloe 
vera Love Nature
150 ml 

30149   24.90  

  Gel pentru curăţarea 
tenului cu extract din aloe 
vera Love Nature
150 ml 

30144   24.90  

  Şampon 2-în-1 pentru 
toate tipurile de păr cu ulei de 
avocado şi extract din muşeţel 
Love Nature
250 ml 

32624   24.90    16.99  

  Balsam pentru păr vopsit cu 
extract din măceşe şi ulei din 
seminţe de in Love Nature
250 ml 

32622   19.90    12.99  

  Şampon pentru păr vopsit 
cu extract din măceşe şi ulei 
din seminţe de in Love Nature
250 ml 

32621   22.90    14.99  

Ne dorim să ai un sentiment 
plăcut în legătură cu utilizarea 
produselor noastre Love Nature, 
ştiind faptul că toate formulele 
Love Nature ce necesită clătire 
sunt biodegradabile. Acest 
lucru înseamnă că ele nu vor 
avea un impact negativ asupra 
mediului acvatic după utilizare.

  Săpun lichid pentru mâini 
cu ulei de măsline şi extract 
din aloe vera Love Nature
300 ml 

32606   24.90 

17.99  

  Săpun cu ulei de măsline 
şi extract din aloe vera 
Love Nature 
75 g 

32609   7.90 

5.99  

  Gel de duş cu ulei de măsline 
şi extract din aloe vera 
Love Nature 
250 ml 

32608   19.90 

14.99  

  Gel de duş relaxant cu ulei 
de lavandă Love Nature
250 ml 

32612   19.90 

14.99  

  Exfoliant de corp cu 
ulei relaxant de lavandă 
Love Nature 
200 ml 

32614   24.90 

17.99  

  Loţiune de corp relaxantă 
cu ulei de lavandă Love Nature
200 ml 

32613   34.90 

22.99  

ULEI DE MĂSLINE 
& ALOE VERA 
CU PROPRIETĂŢI 
DE ÎNGRIJIRE

ULEI NATURAL 
DE LAVANDĂ 

CU PROPRIETĂŢI 
RELAXANTE
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  Cremă de noapte 
anti-îmbătrânire 
Love Nature
50 ml 

31395   29.90  
  Cremă anti-îmbătrânire 
pentru conturul ochilor 
Love Nature
15 ml 

31396   14.90  

  Cremă de zi 
anti-îmbătrânire 
FPS 10 Love Nature
50 ml 

31394   29.90  

  Gel de duş exfoliant cu 
extracte înviorătoare din 
lămâie verde şi căpşuni 
Love Nature
250 ml 

32610   24.90  

  Gel de duş cu ulei de 
măsline şi extract din 
aloe vera Love Nature
500 ml 

33334   32.90  

  Gel de duş exfoliant cu 
extracte din mentă şi 
zmeură Love Nature
750 ml 

33640   44.90    Loţiune tonică cu 
extract din ovăz 
Love Nature
150 ml 

33524   24.90  

FIECARE MASCĂ CU
10 ML

Ţine părul la distanţă de 
zona feţei în timpul curăţării 
şi aplicării măştilor.

  32634 Mască cremoasă pentru faţă 
cu extract din ovăz Love Nature
  32633 Mască-gel pentru faţă cu 
extract din castravete Love Nature
  32635 Mască pentru faţă cu argilă 
şi extract din brusture Love Nature

3.90 

PENTRU TEN MIXT
Castravete cu efect 

hidratant

PENTRU TEN USCAT
Ovăz cu efect calmant

Brusture cu efect 
purificator

PENTRU TEN GRAS

ÎNGRIJIRE ŞI RĂSFĂŢ 
PENTRU PIELE

Efect de catifelare AVOCADO

Pentru îngrijire ULEI DE MĂSLINE 
& ALOE VERA

ULEI DE AVOCADO 
& MUŞEŢEL

Pentru toate 
tipurile de păr

Pentru păr gras URZICĂ 
& LĂMÂIE

LAVANDĂEfect relaxant

  Cremă de duş cu ulei de 
avocado Love Nature
250 ml 

32605   19.90  

  Şampon pentru păr gras 
cu extracte din urzică şi 
lămâie Love Nature
500 ml 

33337   34.90  

  Şampon 2-în-1 pentru toate 
tipurile de păr cu ulei de 
avocado şi extract din 
muşeţel Love Nature
500 ml 

33338   34.90  

  Săpun cu ulei de avocado 
Love Nature
75 g 

32607   7.90  

  Săpun exfoliant cu 
extracte înviorătoare din 
lămâie verde şi căpşuni 
Love Nature
75 g 

32611   7.90  

  Gel de curăţare a tenului 
cu extract din ovăz 
Love Nature
150 ml 

33522   24.90  
  Cremă de faţă cu 
extract din ovăz 
Love Nature
50 ml 

33523   24.90  

  Şampon anti-mătreaţă 
cu ulei din arbore de ceai 
şi extract din brusture 
Love Nature
250 ml 

32623   22.90  

  Şampon pentru păr gras 
cu extracte din urzică şi 
lămâie Love Nature
250 ml 

32625   22.90  

Efect energizant MENTĂ 
ŞI ZMEURĂ

  Gel de duş exfoliant cu 
extracte din mentă şi 
zmeură Love Nature
500 ml 

33330   37.90  

  Loţiune de corp 
energizantă cu extracte 
din mentă şi zmeură 
Love Nature
200 ml 

32603   34.90  
  Săpun energizant cu 
extracte din mentă şi 
zmeură Love Nature
75 g 

32604   7.90  

  Gel de duş exfoliant cu 
extracte din mentă şi 
zmeură Love Nature 
250 ml 

32602   24.90  

  Şampon pentru păr uscat 
şi deteriorat cu extract din 
grâu şi ulei din nucă de 
cocos Love Nature
250 ml 

32618   22.90  
  Balsam pentru păr uscat şi 
deteriorat cu extract din 
grâu şi ulei din nucă de 
cocos Love Nature
250 ml 

32619   19.90  

  Şampon pentru păr uscat 
şi deteriorat cu extract 
din grâu şi ulei din nucă 
de cocos Love Nature
500 ml 

33339   34.90  
  Şampon pentru păr uscat 
şi deteriorat cu extract 
din grâu şi ulei din nucă 
de cocos Love Nature
750 ml 

33641   42.90  

ULEI DIN NUCĂ 
DE COCOS

Pentru păr uscat 
şi deteriorat

  Ulei pentru păr uscat şi 
deteriorat cu extract din 
grâu şi ulei din nucă de 
cocos Love Nature
15 ml 

32620   6.90  

Efect hrănitor ULEI DE 
MIGDALE

  Cremă de duş hrănitoare 
cu ulei de migdale 
Love Nature
250 ml 

32616   19.90  

  Loţiune de corp hrănitoare 
cu ulei de migdale 
Love Nature
200 ml 

32617   34.90  

Efect de 
împrospătare

CĂPŞUNI 
& LĂMÂIE VERDE

ULEI DIN ARBORE DE 
CEAI & BRUSTUREAnti-mătreaţă 

TOATE 
VÂRSTELETen uscat

30+Pentru toate 
tipurile de piele
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1.99 
  Bentiţă pentru păr
Dimensiuni: 24 x 8 cm. 

20574   14.90 

9.99  

  

 

 

  Cremă de duş cu ulei 
hrănitor de migdale 
Love Nature
500 ml 

33335   29.90  

  Gel de duş relaxant cu 
extract din lavandă 
Love Nature
500 ml 

33336   29.90  
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  Pastă de dinţi Optifresh 
System 8 Total Protection
Total Protection cu aromă de mentă asigură 
protecţie 360° timp de 12 ore. 100 ml 

31123   19.90  

IUBIM PRODUSELE OPTIFRESH PENTRU CĂ...

Pastele de dinţi Optifresh conţin o mulţime de ingrediente care au 
grijă ca tu să îţi păstrezi frumuseţea şi prospeţimea zâmbetului. 
Complexul Active Protect combină trei ingrediente puternice, 
menţinând o respiraţie proaspătă şi asigurând îngrijire pentru 

sănătatea orală: ulei proaspăt de cuişoare, sulfat de zinc şi fluor.  

Capătul periuţei este 
prevăzut cu suprafaţă 
de curăţare a limbii

UN DUO PERFECT 
pentru zâmbetul tău larg, 

frumos şi luminos!

Soluţia ta completă pentru dinţi sănătoşi! Periuţă 
ce asigură un periaj în profunzime al dinţilor, plus 

o pastă de dinţi formulată pentru o protecţie 
totală a zâmbetului tău pe durata întregii zile.

SET OPTIFRESH!
Setul conţine: pastă de dinţi 

+ periuţă de dinţi

14.99 LEI
COMANDĂ COD SET: 

711994

  Periuţă de dinţi cu peri de 
duritate medie Optifresh - albastră
Cu peri dispuşi în unghiuri multiple. 

27980   12.90  
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ÎNGRIJIREA 
CORPULUI 

& A PĂRULUI

VISUR ILE  TALE  –  INSP IRAŢ IA NOASTRĂ™

PROSPEŢIME ŞI RECONFORTARE 
 

Descoperă cele mai bune produse Oriflame de îngrijire personală 
ce îţi împrospătează, curăţă şi îngrijesc corpul şi părul, 

înfrumuseţându-ţi fiecare zi.
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GELURI PENTRU DUŞ 
250 ml

AROME CE ÎŢI 
TREZESC SIMŢURILE

FIECARE CU 4.99 
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  Gel de duş Discover 
Tuscan Sunset
750 ml 

33461   29.90 

19.99  

  Gel de duş Discover 
Icelandic Purity
750 ml 

31672   29.90 

19.99  

  Perie pentru corp
31 cm (Î) x 7.5 cm (L) x 4.5 cm (l). 

18819   24.90 

14.99  

  Burete 
de duş Scarlet
Burete: plastic, poliester. 
Pungă: PP. Dimensiune: 
130 diametru. 

29742   6.99 

3.99  

750 ml

  31869 Săpun Lace Love
  32844 Săpun Anchor

6.90

  34047 Săpun Discover French Provence
  33107 Săpun Discover Tuscan Sunset
  30133 Săpun Discover Miami Spirit
  33020 Săpun Discover Cuban Rhythms

6.90 

 

  

 

 

 

  Gel de duş Discover 
Icelandic Purity
250 ml 

31252   16.90  

  Gel de duş Discover 
French Provence
250 ml 

34045   16.90  

  Gel de duş Discover 
Miami Spirit
250 ml 

30132   16.90  

  Gel de duş Discover 
Tanzanian Grace
250 ml 

31863   16.90  

  Gel de duş Discover 
Cuban Rhythms
250 ml 

33019   16.90  

  Gel de duş Discover 
Tuscan Sunset
250 ml 

33106   16.90  

  Gel de duş Discover 
Japanese Ceremony
400 ml 

32839   22.90  

  Gel de duş Discover Miami
400 ml 

31111   22.90  

   

   

   

   

 

 

   

Săpunuri 75 g

CANTITATE XXL 
400 ml

EDIŢIE 
LIMITATĂ

Săpunuri 90 g
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  Cremă protectoare pentru 
mâini şi unghii SoftCaress
100 ml 

31344   16.90  

  Gel protector de curăţare 
pentru mâini SoftCaress
50 ml 

31346   24.90  

  Cremă hrănitoare pentru 
mâini SoftCaress
150 ml 

31348   19.90  

  Cremă protectoare pentru 
mâini şi unghii SoftCaress
150 ml 

31347   19.90  

  Cremă hrănitoare 
pentru mâini SoftCaress
100 ml 

31345   16.90 

9.99  

  Cremă hidratantă de 
mâini cu silicon & glicerină 
Incredible
75 ml 

30909   16.90 

9.99  
  Mănuşi hidratante
Materiale: poliester, elastan. 
(L) 20.5 cm x (l) 13 cm. 

26406   22.90 

11.99  
  Şerveţele umede 
pentru mâini SoftCaress
Şerveţele umede cu proprietăţi 
de hrănire a pielii, într-un pachet 
compact şi uşor de folosit, cu ulei 
din nucă de Macadamia, pentru 
curăţarea şi împrospătarea imediată 
a mâinilor. 15 şerveţele.  

31349   19.90 

11.99  

Aromă luxoasă şi efervescentă 
de cocktail de piersici albe.

caisă, nectar de piersică albă, mosc
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IRĂSFAŢĂ-TE 
CU O BAIE 
LUXOASĂ

infuzată cu aromă 
efervescentă de 

cocktail de piersici 
albe şi particule 

strălucitoare aurii.

AMPLIFICĂ EFECTELE 
CREMEI DE MÂINI!

150 ml 
CANTITATE XXL

 

 

   

 

 

 

 
   

EDIŢIE 
LIMITATĂ

  Spumant de baie 
Sparkling Collection
Spumant de baie infuzat cu particule aurii 
strălucitoare şi cu aroma efervescentă 
a cocktailului de piersici albe. Formulă 
fără săpun, cu pH echilibrat. 500 ml 

34288   34.90 

19.99  
 
 Loţiune de corp 
Sparkling Collection
Loţiune de corp hidratantă infuzată 
cu aroma efervescentă a cocktailului de 
piersici albe. Formula lejeră, non-grasă, 
se absoarbe rapid în piele, lăsând-o 
netedă şi catifelată la atingere. 150 ml 

34289   27.90 

16.99  
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  Cremă multifuncţională Loving Care
Cremă multifuncţională ce asigură o hidratare 
delicată pentru faţă, mâini şi corp, potrivită pentru 
întreaga familie. Formulă infuzată cu lapte natural 
de migdale şi un parfum încântător. 150 ml 

34332   27.90 

16.99  

150 ml

PENTRU ÎNTREAGA 
FAMILIE

Pentru faţă, mâini şi corp

Îngrijirea pielii
PENTRU ÎNTREAGA FAMILIE
Grija pentru micile detalii, precum îngrijirea mâinilor 
şi picioarelor, duce adesea la cele mai largi zâmbete. 
Menţine vie această dragoste cu Loving Care.

  Săpun pentru 
faţă şi corp 
Loving Care
125 g 

34066   14.90  

  Cremă de mâini 
Loving Care
150 ml 

34061   19.90  

  Cremă de duş 
Loving Care
400 ml 

34058   27.90  

  Loţiune de corp 
Loving Care
400 ml 

34063   34.90  

  Săpun-cremă 
lichid pentru mâini 
Loving Care
300 ml 

34069   27.90  

  Loţiune de corp 
Loving Care
Loţiune de corp cu 
proprietăţi de îngrijire, 
hrănire şi catifelare a pielii, 
potrivită pentru întreaga 
familie. O formulă delicată 
cu lapte natural de migdale, 
pH echilibrat şi parfum 
plăcut. 750 ml 

34062   49.90 

29.99  

  Şampon & balsam de 
păr 2-în-1 Loving Care
Şampon şi balsam 2-în-1 ce 
hrăneşte, îngrijeşte şi lasă 
părul mătăsos la atingere, 
suficient de delicat pentru 
întreaga familie. Cu lapte 
natural de migdale şi parfum 
încântător. 400 ml 

34060   29.90 

19.99  

Lapte natural 
de migdale

Folosit de secole pentru 
proprietăţile sale delicate, 
laptele natural de migdale 

este cunoscut pentru 
conţinutul bogat în vitamine 

şi minerale ce hrănesc 
şi îngrijesc pielea.

Ulei 
din seminţe 
de dovleac

Dovleacul este recunoscut 
pentru conţinutul de nutrienţi 

benefici pentru piele. Din 
dovleac sunt produse unele 
dintre uleiurile cu cele mai 
multe beneficii pentru piele. 

Acizii graşi esenţiali, 
vitaminele, mineralele şi 
antioxidanţii contribuie 
la hrănirea, hidratarea 

şi protejarea pielii.

  Cremă de 
duş Loving Care
Cremă de duş ce curăţă 
delicat, îngrijeşte şi 
catifelează pielea, potrivită 
pentru întreaga familie. Cu 
lapte natural de migdale. 
Formulă cu pH echilibrat şi 
parfum plăcut. 750 ml 

34057   39.90 

24.99  

NOU!
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  Deodorant cu efect de 
împrospătare pentru zona 
intimă Feminelle
75 ml 

24890   22.90 

16.99  

  Gel protector pentru 
igiena intimă Feminelle
300 ml 

31326   27.90 

19.99  
  Balsam hidratant pentru 
zona intimă Feminelle 
Special Care+
75 ml 

32340   22.90  

ÎN FIECARE ZI,
CONFORT PENTRU 
ZONA INTIMĂ

  Cremă intens 
exfoliantă pentru 
tălpi Feet Up 
Advanced 
75 ml 

33033   29.90  

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

33027   27.90  

MOD DE FOLOSIRE: 
Se aplică pe pielea curată 
şi uscată, de 2-3 ori pe 
săptămână. Acoperă tălpile cu un 
strat generos de mască şi las-o să 
acţioneze timp de cel puţin 20 de 
minute. Pentru rezultate optime, 
îmbracă şosete de bumbac sau 
şosetele hidratante Oriflame, 
imediat după aplicarea măştii 
şi lasă-le peste noapte.

MOD DE FOLOSIRE: 
Se aplică de 2 ori pe zi, dimineaţa 
şi seara. Folosind vârful îngustat 
se aplică direct pe zonele cu 
piele tare şi îngroşată de pe tălpi 
(adesea de culoare gri/gălbuie) şi 
se masează pentru o mai bună 
absorbţie a produsului în piele.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testate dermatologic 
şi ginecologic 

Formule delicate, cu pH 
echilibrat, fără săpun

Cu extra vitamine 
& acid lactic

Testate alergologic

  Şosete hidratante
21 x 9.5 cm. 

16675   19.90 

11.99  

  Ser intens hidratant 
pentru tălpi Feet Up Advanced
30 ml 

33030   27.90 

19.99  

  Mască intens hidratantă 
pentru tălpi Feet Up Advanced
100 ml 

33028   32.90 

22.99  

  Pilă pentru tălpi Advanced
Dimensiuni: 23 х 6.5 cm. 

27637   15.90 

7.99  
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  Gel pentru igiena intimă 
cu efect de împrospătare 
Feminelle
300 ml 

33022   27.90  

  Gel delicat pentru 
igiena intimă Feminelle
300 ml 

33459   27.90  

  Gel calmant 
pentru picioare şi 
tălpi obosite Feet 
Up Advanced
150 ml 

33197   29.90  

  Spray de 
protecţie pentru 
tălpi împotriva 
frecării de 
încălţăminte Feet 
Up Advanced
100 ml 

33035   29.90  

  Spray 
antiperspirant 
pentru tălpi 36H 
Feet Up Advanced
150 ml 

33034   32.90  
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  Cremă depilatoare Silk Beauty
Conţine 1 tub de cremă depilatoare 
+ 1 spatulă + instrucţiuni de utilizare. 100 ml 

32600   34.90  

  Benzi epilatoare 
pentru faţă Silk Beauty
Conţine 10 benzi cu ceară pe ambele feţe 
+ 4 şerveţele + instrucţiuni de utilizare. 

32599   29.90  

  Set cu 3 aparate de ras 
pentru femei
Dimensiuni: 12.9 x 2.3 cm. 

29321   21.90  

  Deodorant roll-on 
antiperspirant 24h  
Activelle Pure Care
50 ml 

23718   17.90  

  Deodorant roll-on 
antiperspirant 24h  
Activelle Invisible
50 ml 

23725   17.90  

  Deodorant roll-on 
antiperspirant 48h  
Activelle Extreme Protection
50 ml 

31270   17.90  

O piele fină 
24 de ore

O PIELE 
MĂTĂSOASĂ 
ŞI FINĂ PENTRU 
MAI MULT TIMP!

 
 

 

 

 

 
 

 

PÂNĂ LA 

-50%
  30332 Deodorant roll-on 
antiperspirant 24h  
Activelle Green Tea Fresh
  25281 Deodorant roll-on 
antiperspirant 24h  
Activelle Cotton Dry

17.90 

8.95 

  Deodorant cremă 
antiperspirant 24h  
Activelle Pure Care
50 ml 

30137   17.90 

8.95  
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  Gel pentru ras Silk Beauty
Pregăteşte pielea pentru ras, în acelaşi timp creând 
o peliculă fină de lubrifiere, ce protejează împotriva 
tăieturilor şi iritaţiilor. Complexul Hair Minimising 
calmează pielea şi încetineşte creşterea părului. 150 ml 

32601   22.90 

14.99  

  Benzi cu ceară epilatoare Silk Beauty
Conţine 8 benzi cu ceară pe ambele feţe 
+ 2 şerveţele + instrucţiuni de utilizare. 

32598   34.90 

24.99  
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  Pieptene pentru 
descurcat părul
L: 22.8 cm x l: 4.8 cm x Î: 3 cm. 

27130   12.90 

7.99  

  Perie ovală pentru păr
L: 25 cm x l: 6.5 cm x Î: 3.8 cm. 

27131   22.90 

14.99  

  Perie pentru 
coafat părul
L: 23 cm x l: 7.8 cm. 

27134   26.90 

19.99  

  Pieptene cu dinţi rari
Dimensiuni: 15.5 x 6.2 cm 

28284   7.99 

5.99  
  Bigudiuri Velcro
(mare) 6.1 x 3.6 cm; 
(mic) 6.1 x 2.4 cm. 
4 bigudiuri mici şi 4 mari. 

29247   12.99 

9.99  
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24H 
AMPLIFICARE VOLUM*

6-GINGEROL ANTIOXIDANT CE 
HRĂNEŞTE SCALPUL, PENTRU 
UN PĂR VIZIBIL MAI FRUMOS   

[6-GINGEROL] 
Î NG R I J I R E 

PENTRU SC ALP

TOATE FORMULELE CONŢIN

FIECARE PRODUS ESTE CREAT 

PENTRU A ASIGURA EFECT DE 

DURATĂ, COAFURI CE NU 

ÎNCARCĂ ŞI NU LIPESC PĂRUL.

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Balsam fără clătire 
pentru volum HairX
150 ml 

26675   24.90 

16.99  

  Fixativ pentru volum 
HairX
200 ml 

31091   27.90 

19.99  

  Spumă de păr pentru 
volum HairX
200 ml 

30550   26.90 

19.99  

Un păr fabulos, 
oricând!

perie de păr

O COAFURĂ 
CU STIL!

95% 
AMPLIFICARE 
IMEDIATĂ A 

VOLUMULUI*

* Testare consumatori.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

compartiment
Ideal pentru păstrarea 
obiectelor mici, precum agrafele 
şi elasticele pentru păr.

Rama serveşte drept mâner 
pentru perie, iar oglinda este 
perfectă pentru retuşurile 
de peste zi.

Compactă şi uşor 
de purtat în geantă.

oglindă1
2 3

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Diademă Festive
Realizează cu uşurinţă coafuri cu un accent 
de strălucire. Conţine şi instrucţiuni de 
folosire. Diademă: metale, sticlă, poliester, 
cauciuc. Instrucţiuni de folosire: 
hârtie FSC. Lăţime: 3 mm. 

29750

24.99  

  Perie pentru păr 3-in-1
Perie 3-în-1 pentru descurcarea părului, prevăzută 
cu oglindă pentru retuşurile de peste zi şi cu un 
compartiment transparent pentru păstrarea agrafelor 
şi elasticelor pentru păr. Materiale: ABS, PS, TPEE, 
sticlă, fier. Dimensiuni: 99 x 67 x 51 mm. 

29747   24.99  
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PENTRU 
ULTIMA DATĂ 
ÎN CATALOG

6 - G INGEROL ANTIOXIDANT 
CE HR ĂNEŞTE SCALPUL , 
PENTRU UN PĂR V IZ IB I L 
MAI  FRUMOS   

[6-GINGEROL] 
ÎNGRIJ IRE PENTRU 

SCALP

  Şampon pentru volum HairX
Şampon cu formulă ultra lejeră şi Complex de 
Ceramide, ce curăţă delicat părul, conferindu-i 
în acelaşi timp un plus de volum. 400 ml 

30179   27.90 

19.99  
FIECARE CU  Şampon 

pentru păr 
vopsit HairX
250 ml 

26666   21.90 

  Şampon 
împotriva 
electrizării 
părului HairX 
250 ml 

30066   21.90 

  Balsam 
împotriva 
electrizării 
părului HairX
200 ml 

30067   21.90 

  Balsam 
pentru păr 
vopsit HairX
200 ml 

26672   21.90 

  Şampon 
pentru volum 
HairX
250 ml 

26670   21.90 

PENTRU 
PĂR FIN

PENTRU 
PĂR VOPSIT

 

 

 

 
 

   

 

CANTITATE 
XXL!

400 ML

200%
MAI MULT 
VOLUM*

ŞAMPON CU FORMULĂ 
LEJERĂ CE CURĂŢĂ 
DELICAT PĂRUL, 
CONFERINDU-I EXTRA 
VOLUM. CONŢINE 
COMPLEX DE CERAMIDE, 
PENTRU ÎNTĂRIREA 
STRUCTURII FIRELOR DE 
PĂR ŞI AMPLIFICAREA 
VOLUMULUI.

*Testare instrumentală a şamponului pentru volum vs. un şampon obişnuit

16.99 

  Şampon uscat 
echilibrant HairX
150 ml 

30065   29.90 

21.99  

  Mască reparatoare 
pentru păr HairX
Tratament consistent şi intens hrănitor, ce 
lasă părul mai rezistent, cu aspect sănătos 
şi mai mătăsos, după numai 2 minute. 200 ml 

26673   39.90 

27.99  

PENTRU PĂR 
ONLULAT 
& REBEL
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  Spray de 
protecţie pentru 
coafare la cald 
HairX 150 ml 

30552   22.90  

  Fixativ HairX 
Supreme Hold
200 ml 

30551   27.90  

  Spumă de coafare 
pentru păr ondulat HairX
200 ml 

31090   26.90  

  Loţiune pentru volum 
HairX Advanced NeoForce
150 ml 

31142   24.90  

  Şampon HairX 
Advanced NeoForce
200 ml 

31140   24.90  

  Loţiune tonică pentru 
scalp HairX Advanced 
NeoForce 100 ml 

31141   39.90  

  Şampon 
anti-mătreaţă HairX
400 ml 

30879   27.90  

  Şampon pentru 
păr vopsit HairX
400 ml 

30180   27.90  

  Cremă CC 
de înfrumuseţare 
a părului HairX
150 ml 

32142   32.90  

  Mască de păr 
Hairx Ultimate 
Repair
200 ml 

33000   39.90  

  Balsam de păr 
Hairx Ultimate 
Repair
200 ml 

32999   24.90  

  Balsam 
anti-îmbătrânire 
pentru păr HairX 
Advanced 
TimeResist 150 ml 

31393   24.90  

  Ser anti-îmbătrânire 
pentru păr HairX 
Advanced TimeResist
30 ml 

31276   49.90  

PENTRU PĂR FRAGILIZAT

PENTRU PĂR MATUR

PENTRU SCALP CU MĂTREAŢĂ
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IÎNGRIJEŞTE-ŢI PĂRUL 
CU ULEIURI PREŢIOASE

  Mască pentru păr Eleo
Mască intens hrănitoare pentru păr, infuzată cu 
uleiuri naturale de argan şi trandafir, ce reface 
structura firului de păr din interior spre exterior, 
pentru a-i conferi mai multă rezistenţă, netezime, 
strălucire şi un parfum divin. Pentru toate tipurile 
de păr. 125 ml 

31611   49.90 

34.99  
  Şampon Eleo
Şampon de lux, infuzat cu uleiuri naturale de argan 
şi trandafir. Curăţă delicat şi hrăneşte, pentru un 
păr ce străluceşte de sănătate şi miroase divin. 
Pentru toate tipurile de păr. 200 ml 

31609   29.90 

17.99  
  Balsam pentru păr 
Eleo
150 ml 

31610   29.90  

  Ulei de păr Eleo
50 ml 

31613   59.90  

MOD DE FOLOSIRE:
O dată pe săptămână, 
înlocuieşte balsamul de păr 
cu această mască intens 
reparatoare. Las-o timp de 
3-5 minute să acţioneze, 
înainte de clătire.

Redă netezimea 

95%1

  Ulei pentru păr cu 
efect de protecţie Eleo
50 ml 

31614   54.90  

  Ulei pentru păr cu vârfuri despicate Eleo
Hrăneşte intens, reface părul normal & fin şi 
sigilează vârfurile despicate. Infuzat cu uleiuri 
naturale de argan, trandafir şi brusture, precum 
şi vitamina F, pentru un aspect neted cu 
o finisare luxoasă. 50 ml 

31616   54.90 

34.99  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PENTRU PĂR VOPSITPENTRU O COAFURĂ UŞOR DE REALIZAT

PENTRU PĂR DETERIORAT

  Şampon 
reparator HairX
250 ml 

26642   21.90  

 

1 Testarea consumatorilor pe un grup de femei, 
care au utilizat şamponul, balsamul, masca 
şi uleiurile din gama Eleo, în combinaţie

PENTRU TOATE TIPURILE DE PĂR

PENTRU 
ULTIMA DATĂ 
ÎN CATALOG
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  Apă de toaletă Elvie
Parfum armonios, ce combină aromele 
delicate ale florilor albe cu cele senzuale 
ale moscului alb, învăluite în acordurile vii 
ale lăcrămioarei. 50 ml 

32235   89.90  

  Loţiune de corp parfumată Elvie
Păstrează-ţi catifelarea şi hidratarea, 
cu loţiunea de corp cu aroma florală 
seducătoare a apei de toaletă Elvie. 150 ml 

32499   29.90  

lăcrămioară, flori albe, mosc alb

FLORAL MUGUET

Prelungeşte persistenţa parfumului tău Elvie! 
Hidratează-ţi pielea cu loţiunea parfumată de 
corp înainte de a folosi parfumul, pentru a-i 

intensifica aroma şi pentru a-i conferi 
o nouă dimensiune.

UN DUO 
PERFECT 

pentru o piele cu 
parfum fermecător!

SET ELVIE! 
Setul conţine: apă de toaletă 

+ loţiune de corp

59.99 LEI
COMANDĂ COD SET: 

711995

PARFUMURI

VISUR ILE  TALE  –  INSP IRAŢ IA NOASTRĂ™

O LUME DE PARFUMURI SUBLIME 

Lucrând cu cei mai buni parfumieri din Paris, am creat o colecţie 
de parfumuri fascinante ce au puterea să încânte, 

să inspire şi să transforme.

IUBIM ELVIE PENTRU CĂ... 

Aroma Elvie este inspirată de poveştile tradiţionale suedeze în care 
natura abundă în mistere întreţinute de peisaje magnifice, de păduri 

întinse, munţi şi marea care îi îmbogăţesc ţinutul. Ne place cum această 
compoziţie de lăcrămioare şi flori albe adaugă magie fiecărei zile!

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi simte 

parfumul!
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ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi 
simte parfumul!

  Apă de parfum Amber Elixir
Inspirat de frumuseţea misterioasă a ambrei, 
parfumul Amber Elixir fascinează prin notele 
încântătoare de mandarine, migdale şi mosc 
senzual. 50 ml 

11367   99.90 

64.99  

FLORAL LEMNOS

trandafir imperial, datura, 
lemn de santal

ORIENTAL VANILAT LEMNOS

ambră, heliotrop, mandarină

Oferă-i din 
MISTERUL AMBREI

Oferă-i din 
AROMA FLORILOR

  Apă de toaletă Enigma
50 ml 

13850   99.90 

59.99  
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  Apă de toaletă Memories 
flirting under fireworks
30 ml 

32673   44.90 

  Apă de toaletă Memories 
daydreaming in a hammock
30 ml 

32671   44.90 

  Apă de toaletă Memories 
chasing butterflies
30 ml 

32672   44.90 

ÎNCÂNTARE 
& RELAXARE 

Floral-acvatic cu lapte 
proaspăt de nucă de cocos

CANDOARE 
& LIBERTATE 

Floral-muguet-flori albe 
cu flori de tei

SENZUALITATE 
& FARMEC 

Oriental-vanilat-fructat 
cu praline

Înconjoară-te cu parfumul 
CELOR MAI FRUMOASE AMINTIRI

FIECARE 
PARFUM CU

  22434 Apă de toaletă Ice 30 ml 44.90    22435 Apă de toaletă Fire 30 ml 44.90    22436 Apă de toaletă Air 30 ml 44.90    23838 Apă 

de toaletă Lovely Garden 50 ml 89.90    33241 Apă de toaletă My Little Garden 50 ml 89.90    24585 Apă de toaletă Sparkle in Paris 

50 ml 89.90    30025 Apă de parfum Volare 50 ml 94.90    31495 Apă de parfum Volare Forever 50 ml 94.90    33448 Apă de parfum 

Volare Gold 50 ml 139.90    30128 Apă de toaletă Eclat Femme 50 ml 99.90    31293 Apă de toaletă Eclat Femme Weekend 50 ml 
99.90    31816 Parfum Giordani Gold Essenza 50 ml 159.90    32150 Apă de parfum Giordani Gold Original 50 ml 99.90    33137 Apă de 

parfum Giordani Gold White Original 50 ml 99.90    11355 Apă de toaletă Divine 50 ml 94.90    31297 Apă de parfum Divine Idol 50 ml 
94.90 

  23223 Apă de toaletă Lucia 50 ml 94.90    31119 Apă de toaletă Elvie Firefly 50 ml 89.90    32504 Apă de parfum Amazing Paradise 

50 ml 139.90    32871 Apă de toaletă Eclat Mademoiselle 50 ml 94.90    33044 Apă de parfum Amber Elixir Crystal 50 ml 99.90    32438 

Apă de toaletă Women's Collection Innocent White Lilac 50 ml 74.90    33168 Apă de toaletă Women's Collection Sensual Jasmine 50 ml 
74.90    33413 Apă de parfum The ONE Disguise 50 ml 99.90    33415 Apă de parfum Sublime Nature Tuberose 50 ml 159.90    33418 

Apă de parfum Sublime Nature Tonka Bean 50 ml 159.90    31634 Apă de toaletă lejeră Miss Relax 75 ml 39.90    31635 Apă de toaletă 

lejeră Miss Happy 75 ml 39.90    33592 Apă de toaletă lejeră Miss Charming 75 ml 39.90    33635 Spray parfumat pentru corp VIP Club 

Bali 75 ml 39.90    33643 Apă de toaletă Northern Glow 50 ml 69.90    30886 Apă de parfum Possess 50 ml 139.90    31099 Apă de 

parfum pentru ea So Fever 50 ml 94.90 
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EDIŢIE 
LIMITATĂ
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  Apă de parfum Miss Giordani
Luminozitatea florii de portocal neroli, tipic italiană, 
este semnătura definitorie a acestui parfum vibrant. 
50 ml 

30399   99.90 

69.99  sorbet de mango, neroli, 
piper roşu pondicherry

  Loţiune de corp parfumată Miss Giordani
Parfumul luminos şi pasional, acum într-o loţiune 
de corp cu efect de catifelare. 150 ml 

32500   29.90 

19.99  
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Pentru el, 
FARMEC ÎN STIL ITALIAN

Pentru ea, 
DOLCE VITA ÎN STIL ITALIAN

 

  Apă de toaletă Giordani Gold Notte
Notele vibrante ale citricelor din Italia fuzionează cu 
luxosul şi enigmaticul acord de vetiver negru, pentru 
a da naştere unui parfum ce conduce rafinamentul 
masculin spre perfecţiune. 75 ml 

32797   99.90 

69.99  

  Deodorant spray antiperspirant 
Giordani Gold Notte
Deodorant spray antiperspirant cu note efervescente 
de citrice din Italia şi un acord luxos şi enigmatic 
de vetiver negru. 150 ml 

33121   29.90 

19.99  citrice din Italia, cafea neagră, 
vetiver negru

LEMNOS VETIVER

 

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi 
simte parfumul!

FLORAL FRUCTAT
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AROMATIC TONIC

patchouli, frunze de cedru, cătină

FLORAL FRUCTAT

praline, lăcrămioară, cătină migdale dulci, floare de cireş, 
lemn de cedru

piper negru, lemn de gaiac, 
tutun auriu

LEMNOS CONDIMENTAT   Apă de toaletă 
Women's 
Collection Delicate 
Cherry Blossom
50 ml 

32440   74.90 

  Apă de toaletă 
Men´s Collection 
Dark Wood
75 ml 

30059   74.90 

FIECARE 
PARFUM CU

FIECARE 
PARFUM CU

49.99 49.99 

Arome care se potrivesc perfect ... 
LA FEL CA NOI!
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PENTRU EA

PENTRU EL

PENTRU EL

PENTRU EA

  Apă de toaletă 
pentru el 
Incognito
50 ml 

32540   79.90 

  Apă de toaletă 
pentru ea 
Incognito
50 ml 

32538   79.90 

 

 

FLORAL FRUCTAT LEMNOS
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  Apă de toaletă Paradise Man
Un parfum sofisticat, masculin, aromatic-tonic-fructat, 
cu aroma uimitoare a fructului rar Kiwano, extrasă 
prin tehnologia inovatoare NaturePrint®. Un parfum 
persistent într-o sticlă luxoasă. 75 ml 

32997   139.90 

99.99  

AROMATIC TONIC FRUCTAT

lămâie mexicană, kiwano NaturePrint®, 
vetiver haitian

  12190 Apă de toaletă Signature 75 ml 94.90    19639 Apă de toaletă Flamboyant 75 ml 94.90    30058 Apă de toaletă 

Men's Collection Citrus Tonic 75 ml 74.90    33349 Apă de toaletă Men's Collection Cool Lavender 75 ml 74.90    32155 Apă 

de toaletă pentru el Giordani Gold Man 75 ml 99.90    31639 Apă de toaletă Excite Force 75 ml 79.90    31074 Apă de toaletă 

pentru el So Fever 75 ml 94.90    31825 Apă de toaletă pentru el Possess 75 ml 119.90 

  31145 Apă de toaletă Glacier Rock 100 ml 74.90    8150 Apă de toaletă Glacier 100 ml 74.90    32159 Apă de toaletă 

Happydisiac Man 75 ml 94.90    33384 Apă de toaletă pentru el Friends World 75 ml 94.90    32503 Apă de toaletă Venture 

100 ml 79.90    31236 Apă de toaletă pentru el Eclat Sport 75 ml 99.90    32950 Apă de toaletă Eclat Lui 75 ml 94.90 

  31641 Spray parfumat GO! Cool & Charming 

150 ml 39.90    31642 Spray parfumat GO! 

Hot & Sexy 150 ml 39.90 

PE
N
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U
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L

PENTRU BĂRBATUL CARE TRĂIEŞTE 
EMOŢIA AVENTURII

PENTRU ULTIMA 
DATĂ ÎN CATALOG
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N
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  Apă de toaletă Venture Beyond
Un parfum energizant lemnos-fructat cu acorduri 
masculine de stejar californian. 100 ml 

32799   79.90 

39.99  

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi 
simte parfumul!

SIMTE ADRENALINA
AVÂND CA SURSĂ DE 
INSPIRAŢIE STEJARUL 
CALIFORNIAN, VENTURE 
BEYOND EXPRIMĂ FORŢĂ, 
VIGOARE ŞI REZISTENŢĂ. 
IDEAL PENTRU SPIRITUL 
CURAJOS CARE ÎNDRĂZNEŞTE 
SĂ ÎŞI DEPĂŞEASCĂ LIMITELE.

LEMNOS-FRUCTAT

mandarină, stejar californian, ambră

PE
N
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U
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L
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  Şampon/gel de 
duş revitalizant 
North for Men
250 ml 

32011   24.90  

  Deodorant spray 
revitalizant 48H 
North for Men 150 ml 

32012   29.90  

  Gel de ras revitalizant 
North for Men
200 ml 

32009   34.90  

RECHARGE

SENSITIVE
  Cremă cu efect calmant 
North for Men Sensitive
50 ml 

32017   29.90  

  Spumă de ras North 
for Men Sensitive
200 ml 

32016   29.90  

ORIGINAL
  Şampon anti-mătreaţă 
North for Men Original
250 ml 

32001   24.90  

  Şampon & gel de duş 
North for Men Original
250 ml 

32005   24.90  

  Cremă de ochi cu efect 
anti-îmbătrânire North 
for Men Advanced
15 ml 

32015   29.90  

ADVANCED
  Set North for Men Original
Completează rutina de îngrijire a celui drag cu un gel de 
curăţare 2-în-1 pentru revitalizarea pielii & părului şi 
un balsam răcoritor după ras ce calmează, protejează 
şi asigură hidratare 24 de ore. 250 + 50 ml.  

32018

29.99  

 

  

 

 

 
   

 

Asigură un bărbierit fin şi 
confortabil, fără tăieturi şi iritaţie

  Spumă de ras 
North for Men Original
Spumă de ras ultra-
consistentă, ce asigură un 
bărbierit fin, pentru o piele 
moale şi hidratată. 200 ml 

32002   29.90 

19.99  

  Deodorant roll-on 
revitalizant 48H
North for Men
Protecţie 48 de ore împotriva 
mirosurilor nedorite. Formula 
cu uscare ultra-rapidă nu 
lasă urme albe pe haine**. 
Testat dermatologic. 50 ml 

32013   17.90 

9.99  

  Cremă de faţă cu efect anti-
îmbătrânire North for Men Advanced
Cremă-gel cu textură lejeră, ce se absoarbe 
imediat şi asigură hidratare până la 24 ore**. 
Îmbunătăţeşte elasticitatea şi fermitatea 
pielii, totodată reducând vizibil aspectul 
ridurilor*. Produs testat dermatologic. 50 ml 

32014   39.90 

29.99  

CREMĂ DE FAŢĂ CU 
BENEFICII ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE
Combate semnele vizibile ale 
îmbătrânirii: 79% sunt de acord*

*T
es

ta
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um
at

or
i
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ARCTIC 
PRO DEFENCE: 

Toate produsele noastre 
North for Men conţin 

emblematicul extract din 
rădăcini din estul Siberiei 
bogat în antioxidanţi, ce 

protejează pielea împotriva 
factorilor dăunători interni 

şi externi.

SPUMĂ DE RAS

DEO ROLL-ON
Formula cu uscare ultra-rapidă 
nu lasă urme albe**
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  Mascara The ONE Lash Transformer
Transformă-ţi genele dintr-o simplă mişcare! 
Mascara ingenioasă cu perie pentru definire 
extremă a genelor asigură o acoperire 
intensă şi alungire elegantă, netedă, pentru 
un efect de gene multiple, infinite, pline*.  
8 ml 

32.90  

EXPLOREAZĂ NOI ORIZONTURI ALE FRUMUSEŢII
 

Fie că îţi doreşti să adaugi un accent nou machiajului tău zilnic, 
fie că visezi la un stil cu totul diferit, în colecţia de culori Oriflame 

găseşti o sursă inepuizabilă de inspiraţie.

IUBIM COLECŢIA THE ONE EXPRESS PENTRU CĂ... 

Este o explozie de nuanţe şi finisări captivante pentru femeile care îşi 
doresc să iasă din mulţime. Îţi poţi crea propriul look semnătură cu aceste 

culori trendy şi cu ajutorul noilor tehnici de machiaj!

UN DUO 
PERFECT 

pentru ochi ce răpesc inimi!
Îţi doreşti să îţi pui în valoare frumuseţea ochilor, 

înainte de orice? Atunci alege contururile 
în culori îndrăzneţe, realizate cu creionul 

dermatograf dublu pentru ochi şi cu câteva 
straturi de mascara Lash Transformer 

cu efect de super-alungire.

CREEAZĂ-ŢI 
PROPRIUL 

SET THE ONE! 
ALEGE ŞI COMANDĂ 

o nuanţă de creion dublu pentru 
ochi + o mascara Lash Transformer cu

19.99 LEI
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33216 
Black

33253
Green 
Mocha

33255
Cyan 
Navy

  Creion dermatograf dublu 
pentru ochi The ONE Drama
Dă frâu liber imaginaţiei şi bucură-
te de magia culorilor cu acest creion 
kohl cu două nuanţe ce îţi oferă 
super-versatilitate. Nuanţele cu 
pigment intens alunecă plăcut pe 
pleoape şi sunt uşor de întins şi 
omogenizat pentru a obţine lookuri 
care se potrivesc cu starea ta de 
spirit. Culoarea vibrantă se fixează 
rapid şi rezistă, asigurând o definire 
captivantă  a ochilor. 1.65 g 

 19.90  

33252
Orange 
Raven

33254
Canary 

Teal

 

 

MACHIAJ

VISUR I LE  TALE  –  INSP IR AŢ IA NOASTR Ă™
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Alina Eremia 
Cântăreaţă
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  Balsam de buze The ONE Colour Adapt
Bucură-te de buze catifelate şi de propria ta nuanţă 
de roz cu balsamul de buze The ONE Colour 
Adapt. Acest balsam hidratant este transparent la 
aplicare şi, în funcţie de pigmentul unic al buzelor 
tale, se transformă într-o culoare discretă 
cu strălucire subtilă, mai exact - nuanţa 
ta personalizată de roz. 1.6 g 

33422   29.90  

  Trusă-fard pentru pleoape 
The ONE Blend
Realizează un machiaj original al ochilor 
cu această trusă cu farduri de pleoape 
în nuanţe captivante. Alege trusa care 
se potriveşte cu starea ta de spirit: 
Naturelle, Smokey sau Vivid. Fiecare 
trusă conţine 8 nuanţe mate şi semi-
perlate. Cum îţi place machiajul ochilor? 
Cu una, două sau trei nuanţe? Tu alegi, 
iar posibilităţile sunt nenumărate. 
Trusa include aplicator. 4.64 g 

 49.90 

34.99  

  Ruj-creion The ONE Express
Creează-ţi propriul look fabulos 
pentru buze cu acest creion hidratant 
ce combină culoarea super-bogată 
cu beneficul unt de shea şi vitamina E. 
Pentru buze catifelate şi hidratate. Cu 
o singură aplicare, buzele tale capătă 
o super-culoare! Uşor de folosit, 
obţii lookul unic pe care ţi-l doreşti. 
Finisare semi-mată. 2.8 g 

 29.90 

19.99  

33186 Bubble Gum Pink

33188 Orange Crush

33187 Coral Craze

33189 Fuchsia Fantasy

33
19
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33
19
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33318
Pure Black

33319
Grey Dream

33320
Purple Intensity

M
AC

H
IA

JUN ROZ 
DOAR AL TĂU

  Creion The ONE 
Styling Kajal
1 g 

 29.90  

  Mascara rezistentă 
la apă The ONE Lash 
Transformer
8 ml 

33217   32.90  

  Tuş de pleoape The ONE 
Brush Stroke
3.5 ml 

 24.90  

33313 Brilliant Black

FINISARE 
SEMI-MATĂ 

– culoare 
super-bogată cu 
un strop de luciu

ALEGE 
un LOOK 

ARTISTIC

EDIŢIE 
LIMITATĂ

 

 

 

 

 

 

33314 Frosted Blue
33315 Hypnotic Yellow
33316 Twinkly Green

33105 Vivid33104 Smokey33103 Naturelle

33
10

5 V
ivi

d

Alina Eremia 
Cântăreaţă

ÎNAINTE LA APLICARE DUPĂ



114 115

  Bureţi pentru aplicarea fondului de ten
Materiale: cauciuc. Set de 4 buc. 
Dimensiuni: 7.6 x 5 x 2.4 cm. 

24860   11.90 

7.99  
  Bază de machiaj iluminatoare cu 
efect de întinerire Giordani Gold
Pentru un ten luminos şi cu aspect tânăr. 
Bază de machiaj iluminatoare cu o formulă 
ser intens hidratantă, textură lejeră şi 
mătăsoasă şi microparticule iridescente 
roz & aurii. Poate fi aplicată singură sau 
ca bază de machiaj pentru obţinerea 
unui aspect final perfect. 30 ml 

33300   59.90 

39.99  

  Pudră Giordani Gold Jewel
Pudră compactă de o fineţe extraordinară, 
ce estompează aspectul de linii fine şi 
matifiază pielea pentru o finisare frumoasă, 
fără cusur. 9 g 

 79.90 

54.99  

  Fond de ten rezistent FPS 15 
Giordani Gold Mineral
Fond de ten rezistent, cu grad ridicat de acoperire 
şi FPS 15, infuzat cu minerale vulcanice preţioase 
din Italia, cu efect de întinerire. 30 ml 

 64.90 

37.99  

31802
Porcelain

31803
Light Rose

31804
Light Ivory

31805
Rose Beige

31806
Natural Beige

  Fard-stick Giordani Gold Radiant
5.5 g 

 64.90 

39.99  
32088 Light 32089 Natural

M
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– PERFECŢIUNE DE LUNGĂ DURATĂ –

C o n f e r ă  p i e l i i  t a l e  f i n i s a r e  p e r f e c t ă 
c u  f o n d u l  d e  t e n  r e z i s t e n t  G i o r d a n i 
G o l d  M i n e r a l . A s i g u r ă  u n  g r a d 
r i d i c a t  d e  a c o p e r i r e  ş i  e s t e  i n f u z a t 
c u  m i n e r a l e  v u l c a n i c e  r e v i t a l i z a n t e 
d i n  I t a l i a  ş i  F P S  1 5 .

33111 Coral Glow

33112 Bronze Glow

GRAD SUPERIOR DE ACOPERIRE



32252
Light

32254
Medium

31366
Light

31367
Medium

31808
Light

31809
Natural

32919 
Vanilla

32923 
Amber

32920 
Porcelain

32922 
Natural 
Beige

32921 
Light 
Ivory

31430
Blonde

31431
Brown

31401
Black

33092
Blonde

33093 
Brown

32079

30556
Natural

32083
Natural 
Peach

32084
Dark 

Bronze

32082
Natural 
Bronze

30445
Satin 
Beige

30446
Creamy 
Nude

30447
Pink 

Nude

30448
Pearly 
Pink

30449
Rose 
Petal

30450
Peach 
Pink

30451
Lucent 
Pink

30453
Fuchsia 
Divine

30454
True 
Red

30455
Red 

Fatale

30456
Muted 
Plum

30457
Lavender 

Lustre

30458
Copper 
Shine

30459
Cherry 
Love

30452
Raspberry 

Blush

32317
Nude 
Rose

32318
Pink 

Touch

32323
Bright 
Berry

32324
Dusky 
Rose

32325
Forever 

Red

32326
Dark 

Burgundy

33247
Opulent 

Aubergine

32414 
Pink

33497 
Nude

33498 
Rose

33478
Mauve 

Cashmere

33479
Luxuriant 

Beige

33480
Blue 

Suede

33481
Lavish 
Plum

33482
Intense 
Gold

32047
Porcelain

32048
Light 
Rose

32049
Light 
Ivory

32050
Rose 
Beige

32051
Natural 
Beige

116 117
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  Ruj Giordani Gold Jewel
4 g 

 44.90 

34.99  

31379
Violet Dawn

31380
Red Attraction

31376
Beige Suede

22744
Dusky Nude

22748
Rose Blossom

22746
Pink Secret

22752
Warm Coral

22749
Cerise Pink

31378
Frosted Rose

31377
Pink Delicacy

  Fond de ten 
anti-îmbătrânire 
Giordani Gold
30 ml 

 64.90  

  Pudră pulbere Giordani Gold 
Invisible Touch
10 g 

 74.90  

  Corector cu efect iluminator 
Giordani Gold
2.7 ml 

 49.90  

  Corector Giordani Gold Secret
2 g 

 44.90  

  Pudră compactă Giordani 
Gold Mineral
9 g 

 79.90  

  Fond de ten lichid FPS 
12 Giordani Gold Silk
30 ml 

 69.90  

  Gel colorat 
pentru 
sprâncene 
Giordani Gold
4 ml 

 29.90  

  Fard de pleoape Giordani 
Gold Quad
5.2 g 

 69.90  

  Perle bronzante Giordani Gold
25 g 

 69.90  

32250
Black

  Tuş lichid 
pentru pleoape 
Giordani Gold
4 ml 

 42.90  

  Creion pentru 
sprâncene cu perie 
încorporată 
Giordani Gold
1.2 g 

 37.90  

30772 
Black

  Tuş pentru 
pleoape Giordani 
Gold Calligraphy
0.8 ml 

 42.90  

  Mascara 
Giordani 
Gold 
Incredible 
Length
8 ml 

 44.90  

  Balsam de buze cu 
efect de întinerire 
Giordani Gold
10 ml 

 39.90  

  Ruj FPS 12 Giordani Gold 
Iconic Matte
4 g 

 44.90  

  Ruj FPS 15 Giordani Gold 
Iconic
4 g 

 44.90  

  Fard cremă pentru pleoape 
Giordani Gold Luminous
4.5 g 

 49.90  
 

 

22749 
Cerise 
Pink

22748 
Rose 

Blossom

22744 
Dusky 
Nude

22746 
Pink 

Secret

22752 
Warm 
Coral

  Fard de pleoape Giordani Gold 
Marbleised
2.8 g 

 69.90  

Machiajul modelului: 
Ruj Giordani Gold Jewel 
22744 Dusky Nude.

  Creion 
dermatograf 
pentru ochi 
Giordani Gold
1.8 g 

 34.90  

32075
Smokey 

Grey

32076
Divine 
Brown

32077
Radiant 
Plum

GIORDANI GOLD

  Oglindă Giordani Gold
Diametru: 6.7 cm. 

28292   19.90 

12.99  
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  Trusă manichiură The ONE
Trusă de manichiură, ce conţine 
5 produse esenţiale pentru îngrijirea 
unghiilor. Etui din imitaţie de piele. 
Dimensiuni: 10.3 x 6.9 x 2.4 cm. 

24855   34.90 

19.99  

  Soluţie pentru 
îndepărtarea ojei The ONE
Soluţie eficientă pentru îndepărtarea 
rapidă a ojei. Curăţă chiar şi nuanţele 
foarte închise, fără a lăsa urme*. 
Conţine ingrediente hidratante, ce 
îngrijesc unghiile. Parfum delicat de 
migdale. Formulă fără acetonă. 75 ml 

31034   27.90 

19.99  

  Ser 5-în-1 pentru unghii The ONE
Hrăneşte unghiile deshidratate şi fragile cu 
serul pentru unghii The ONE. Îmbogăţit 
cu extracte din plante şi minerale, acest 
ser bogat se aplică uşor, hidratează 
şi îngrijeşte unghiile, redându-le 
rezistenţa şi flexibilitatea. 8 ml 

32580   24.90 

14.99  

SER
5-în-1 

REVITALIZANT

O MANICHIURĂ FRUMOASĂ 
ATÂT DE RAPID & UŞOR

CURĂŢĂ DELICAT: 
SOLUŢIA DE ÎNDEPĂRTARE A OJEI 
FĂRĂ ACETONĂ ELIMINĂ CHIAR ŞI 
NUANŢELE ÎNCHISE, TOTODATĂ 
PROTEJÂND UNGHIILE 
ŞI CUTICULELE.

MOD DE FOLOSIRE: 
Se aplică cu pensula 
direct pe unghiile în 
prealabil curăţate şi 
se aşteaptă până la 
absorbţia completă. 

Pentru rezultate optime, 
se aplică de 2-3 ori 

pe săptămână.

PA
SU

L 
3

PA
SU

L 
2

PA
SU

L 
1

Contribuie la refacerea 
aspectului sănătos al unghiilor

Revitalizează şi îngrijeşte 
unghiile slăbite, casante

Infuzat cu extracte din plante 
bogate în nutrienţi şi minerale, 

pentru o regenerare optimă a unghiilor

Contribuie la creşterea unor unghii 
mai rezistente şi flexibile

Hidratează unghiile 
deshidratate, fragile

M
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  Beţe manichiură
Setul de 5 beţe pentru manichiură, 
confecţionate din lemn de mesteacăn, 
sunt perfecte pentru împingerea 
cuticulelor şi curăţarea unghiilor. 9.5 cm. 

28283   9.90 

6.99  

*�Testare�consumatori,�eşantion�de�62�femei

MODELEAZĂ ŞI ÎNGRIJEŞTE 
FOLOSEŞTE 
SETUL DE MANICHIURĂ PENTRU A-ŢI SCURTA 
ŞI MODELA UNGHIILE. ÎNMOAIE CUTICULELE 
CU CREMA PENTRU CUTICULE ŞI ÎMPINGE-LE 
CU BEŢELE DE MANICHIURĂ.

 

 

 

 

REFACE UNGHIILE 
DESHIDRATATE:  
ACEST SER BOGAT 5-ÎN-1 REVITALIZEAZĂ 
ŞI ÎNGRIJEŞTE UNGHIILE CASANTE, 
PENTRU A LE REDA REZISTENŢA. SE 
ÎNTINDE PE UNGHIE ŞI ESTE LĂSAT 
SĂ SE ABSOARBĂ COMPLET.  

  Gel 
hidratant 
pentru unghii 
The ONE
8 ml 

33519   24.90 

14.99  

  31032 Tratament pentru 
creşterea unghiilor The ONE 8 ml 
24.90   31029 Bază & top coat 
The ONE 8 ml 24.90   33520 Top 
coat cu uscare rapidă The ONE 
8 ml 24.90   31030 Bază 
protectoare pentru unghii The 
ONE 8 ml 24.90   31031 Cremă 
pentru cuticule The ONE 10 ml 
24.90 

 

 

   

 

 

ÎNGRIJIREA 
UNGHIILOR
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  Pensulă oblică pentru aplicarea fardului 
de obraz Precision
Pensulă pentru fardul de obraz cu peri în unghi ce 
facilitează aplicarea şi uniformizarea pudrei, pentru a 
crea un look conturat, definit. Materiale: peri din nailon; 
aluminiu, bambus. Lungime: 17 cm. Diametru: 1.3 cm. 

29594   29.99 

14.99  

  Pensulă evantai pentru pudră Precision
Pensulă plată, în formă de evantai, perfectă pentru 
aplicarea iluminatorului sau a fardului de obraz sau 
pentru îndepărtarea excesului de pudră. Materiale: 
peri din nailon; aluminiu, bambus. Lungime: 17.1 cm. 
Diametru: 0.9 cm. 

29596   29.99 

14.99  

  Pensulă pentru conturare Precision
Pensulă rotundă, conică, pentru conturarea 
pomeţilor, bărbiei, nasului şi frunţii şi pentru 
obţinerea unui look definit, sculptat. Materiale: 
nailon, aluminiu, bambus. Lungime: 16.8 cm. 
Diametru: 1.3 cm. 

29723   39.99 

19.99  

  Pensulă pentru aplicare 
fondului de ten Precision
Pensulă cu peri plaţi, curbaţi, special concepuţi 
pentru o aplicare uniformă a tuturor tipurilor de 
fond de ten. Materiale: peri din nailon; aluminiu, 
bambus. Lungime: 16.5 cm. Diametru: 1.3 cm. 

29674   39.99 

19.99  
  Pensulă pentru aplicarea 
corectorului Precision
Pensulă subţire, conică, perfectă pentru aplicarea 
corectorului în jurul ochilor şi în zona nasului. 
Materiale: peri din nailon; aluminiu, bambus. 
Lungime: 15.2 cm. Diametru: 0.9 cm. 

29597   29.99 

14.99  

  Trusă corectoare The ONE
Trusa compactă estompează şi ascunde imperfecţiunile 
cu două creme corectoare, cu grad ridicat de acoperire, 
şi o pudră de fixare pentru un aspect impecabil al feţei. 
Formulă îmbogăţită cu ulei din plante ce hrăneşte pielea 
şi calmează zonele cu imperfecţiuni. 6 g 

 39.90 

27.99  

  Cremă BB FPS 30 The ONE
Cremă BB 8-în-1, cu FPS 30, ce corectează 
diferenţele de nuanţă a pielii, conferind 
tenului un aspect desăvârşit. 30 ml 

 39.90 

27.99  

  Fard-pulbere de obraz The ONE Featherlight
Fardul-pulbere pentru obraz conferă pielii o culoare 
frumoasă. Uşor de omogenizat, pigmenţii minerali 
ultra-fini asigură o acoperire graduală, pentru 
o finisare diafană, subtilă sau un look 
mai bine definit, mai îndrăzneţ. 2 g 

 42.90 

29.99  
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FINISARE STRĂLUCITOARE

31595
Light

31596
Medium

PRECIZIE PENTRU
FIECARE DETALIU

PASUL 

3
PASUL 

2
PASUL 

1

32593
Medium

32592
Light

Crema cu
 subton roşu 

neutraliz
ează 

aspectul 

de cearcă
ne

Crema cu
 subton galb

en 

estompează 
imperfecţiunile

Pudra co
mpactă

 fixează 

corectorul

 

 

 

 

 

 

 

 

32686
Luminous Rose

32687
Lustrous Peach

BAZĂ NATURALĂ

Pentru un aspect 
natural, aplică această 
cremă BB cu beneficii 

multiple ce 
înfrumuseţează, 

hidratează 
şi protejează pielea 

cu FPS 30.

CORECTARE & ACOPERIRE

Aplică nuanţa cu 
subton roşu pentru 

a acoperi cearcănele, 
iar cea cu subton 

galben pentru a acoperi 
imperfecţiunile. 

Fixează cu pudră.

Conferă pielii tale 
prospeţime şi 

strălucire, adăugând 
un strop de fard 

pulbere de obraz 
pe pomeţi.

32688
Radiant Bronze
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  Pensetă în suport Passion
Pensetă în unghi pentru 
îndepărtarea cu precizie a firelor 
nedorite, cu un suport cu ventuză. 
Ambalată într-un săculeţ din 
organza.  Pensetă: oţel inoxidabil. 
Suport: TPR. Săculeţ organza: 
poliester. Pensetă: 72 x 7 mm. 
Diametru suport: 4 cm. 
Dimensiuni săculeţ: 8 x 15 cm. 

29908   9.99  

 

SPRÂNCENE 
PERFECTE 
indiferent 
de look

  Creion dermatograf 
retractabil pentru ochi 
The ONE High Impact Metallic
Creion pentru ochi, în culori intense 
cu sclipiri metalice. Formula 
cremoasă alunecă uşor, pentru 
o finisare precisă, rezistentă, fără 
să se întindă. Vârf retractabil, 
nu necesită ascuţire. 0.3 g 

 24.90    14.99  

 

 

  Tuş-stilou pentru 
pleoape The ONE
Tuş lichid şi rezistent ce alunecă 
uşor pe pleoape, asigurând 
continuitate în realizarea unor 
linii precise. Cu pigmenţi de 
intensitate mare, rezistă 
24 de ore*. 0.8 ml 

 34.90 

31790 
Grey Smoke

31791 
Sparkling Green

31792 
Dazzling Taupe

31789
Silver Chrome

31791 Sparkling Green

*Rezistă până la 24 ore
** Testarea consumatorilor, 

eşantion format din 67 femei

Asigură-te că ai închis bine capacul după utilizare 
şi că depozitezi tuşul în poziţie orizontală.

33
48

6 
Pu

rp
le

30
47

6 
Br

ow
n

30
47

5 
Bl

ac
k

33
48

7 
Te

al

DEFINIRE 
DE DURATĂ 

CU TUŞUL-STILOU 
PENTRU PLEOAPE

Vârful fin din pâslă facilitează trasarea 
unei linii precise, fără întreruperi**. 

Tuşul poate fi utilizat de către purtătoarele 
lentilelor de contact. Testat oftalmologic.

PIGMENŢII DE INTENSITATE MARE 
asigură obţinerea unei culori 

puternice – 99% sunt de acord**

24 
ORE*

FIECARE TUŞ PENTRU 
PLEOAPE CU

M
AC

H
IA

J

31792 Dazzling Taupe

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

Alina Eremia 
Cântăreaţă 19.99 



124 125

33154 Vanilla

  Fond de ten FPS 20 The ONE Aquaboost
Fond de ten ultra-lejer cu un grad mediu de 
acoperire, ce înfrumuseţează pielea cu o strălucire 
naturală, plină de prospeţime şi hidratare intensă. 
Cu o textură super-fină, formula cu tehnologia Gel, 
infuzată cu apă glaciară naturală activă şi FPS 20, 
conferă pielii un aspect luminos* şi o senzaţie 
de hidratare până la 8 ore*. 30 ml 

 49.90 

33159 Natural Beige

33158 Light Ivory

33157 Nude Pink

33156 Fair Nude

33155 Porcelain

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Bureţi de machiaj Kiss Me
Set cu doi bureţi de machiaj. Formele 
drăguţe de ruj şi buze sunt realizate 
pentru o aplicare netedă a cremei sau 
a pudrei, chiar şi în zonele mai greu 
accesibile. Ambalat într-un săculeţ din 
organza. Bureţi: PU. Săculeţ organza: 
poliester. Burete buze: 7.7 x 4 x 2 cm. 
Burete ruj: 2.6 x 8 x 2 cm. Dimensiuni 
săculeţ: 12 x 16.5 cm. 

29907

12.99  

O PIELE 
PERFECTĂ 
ce se cere 
sărutată

ACUM NUMAI

19.99 

M
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Ideal pentru tenul 
normal şi uscat

Fond de ten intens hidratant, 
cu acoperire medie.

FORMUL Ă 
ULTR A-LEJER Ă

Se aplică uşor, conferind tenului 
un aspect luminos şi revitalizat

SE ABSOARBE UŞOR

Hidratează intens pielea, 
fapt demonstrat clinic

ÎMPROSPĂTEAZĂ

PIELEA SE SIMTE HIDR ATATĂ 

PÂNĂ L A  8 ORE*

TEHNOLOGIE GEL 
Combină hrănirea pe care o asigură 
un ulei cu prospeţimea apei, pentru 

o aplicare uşoară şi o senzaţie 
înviorătoare de lejeritate.

APĂ GLACIARĂ 
NATURALĂ ACTIVĂ

Apa glaciară pură, bogată în minerale, este 
încapsulată în lipozomi pentru a pătrunde 

eficient în straturile pielii şi pentru 
a asigura o hidratare de durată.

FPS 
20

*Testare consumatori, eşantion format din 65 femei
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  Mascara The ONE 
Instant Extensions
8 ml 

 32.90  

  Balsam de buze 
The ONE BB Balm
4 g 

30717   25.90  

  Ruj-mousse cu finisare 
mată The One Lip 
Sensation 5 ml 

 39.90  

  Fard de obraz 
The ONE IlluSkin
4 g 

 42.90  

  Ruj lichid cremos The ONE 
Lip Sensation Whipped 
Cream 5 ml 

 39.90  

  Creion 
dermatograf 
pentru ochi 
The ONE Kohl
1.3 g 

 24.90  

  Pudră The ONE 
Matte Velvet
8 g 

 54.90  

  Pudră Colourbox
6 g 

 29.90  

31944
Toffee 
Cream

31945
Satin 
Rose

31946
Coral 
Dream

31947
Red 

Velvet

31948
Plush 
Peach

31949
Pink 

Velour

31950
Raspberry 

Cloud

31951
Rouge 
Suede

32256
Soft 

Mulberry

32294
Nude

32293
Grey

32292
Brown

32291
Black

  Creion pentru ochi 
Colourbox - Black
0.7 g 

19.90  

33375 
Cotton 
Candy 

Frosting

33376 
Strawberry 

Cake

33377 
Coral 

Creamsicle

33378 
Pink 
Eclair

33380 
Raspberry 

Cheesecake

33381 
Mulberry 

Buttercream

33382 
Blueberry 
Muffin

  Pudră pulbere 
The ONE
7 g 

 54.90  
  Mascara The ONE 
Volume Blast
8 ml 

 32.90  

  Iluminator cremă 
The ONE
30 ml 

33416   39.90  

31651
Melted 

Caramel

31652
Rosewood 

Matte

31653
Rose 

Parfait

31655
Succulent 

Pink

31656
Taupe 
Delight

31658
Wrapped 

in Red

  Ruj 5-în-1 The 
ONE Colour 
Stylist Cream
4 g 

 32.90  

  Ojă The 
ONE Long 
Wear
8 ml 

 24.90  

30520 
Tiramisu

30521
Ice Pink

30524
Lilac 
Silk

30526
Rose 

Diamond

30527
Night 

Orchid

30528
Fuchsia 
Allure

30529
Red Sky 
at Night

30530
London 

Red

30531
Ruby 
Rouge

31194
Amethyst 

Rock

  Trusă cu rujuri The 
ONE Lip Creation - 
Very Berry
3.8 g 

33715   47.90  

  Paletă pentru 
conturarea feţei 
The ONE
13.1 g 

33152   64.90  

  Fond de ten FPS 30 
The ONE Everlasting 
Extreme
30 ml 

 42.90  
  Creion contur pentru 
ochi The ONE Kajal
2.5 g 

 29.90  

  Balsam de buze cu efect de 
mărire a volumului The ONE 
Lip Spa 1.7 g 

32365   27.90  

  Demachiant de ochi 
pentru îndepărtarea 
machiajului rezistent 
la apă The ONE
100 ml 

32138   27.90  

33425
Sparkling 

Beige

33426
Pearly 
Pink

33427
Shimmering 

Taupe

33428
Soft 
Lilac

33429
Dark 
Olive

33430
Intense 

Blue

33431
Warm 
Brown

33432
True 
Black

  Fard mono 
pentru pleoape 
Colourbox
2 g 

 21.90  

  Mascara 
Colourbox Fat 
Lash
8 ml 

 21.90    Ruj Colourbox
4 g 

 19.90  

  Tuş de 
pleoape The 
ONE Wonder
2.5 ml 

 29.90  

  Mascara The ONE 
Eyes Wide Open
8 ml 

 32.90  

31442
Transparent

31443
Natural Pink

31444
Nude

  Balsam de buze The ONE 
Lip Spa
1.7 g 

 27.90  

32988
Soft 

Coral

32989
Bright 
Pink

32990
Shimmering 

Rose

32991
Pearly 
Rose

32992
Pearly 
Fuchsia

32994
Pearly 
Berry

32995
Soft 

Burgundy

32993
Shimmering 

Cherry

32976 
Shimmering 

Pink

32983 
Bright 

Orange

32982 
Shimmering 

Coral

32980 
Pearly 
Peach

32979 
Shimmering 

Caramel

32981 
Pearly 
Coral

32978 
Soft 

Cinnamon

32977 
Pearly 
Pink

32984 
Bright 
Red

32985 
Soft 
Red

32986 
Soft 

Raspberry

32987 
Shimmering 

Red

  Corector The ONE 
EverLasting
10 ml 

 24.90  

  Fond de ten The ONE 
EverLasting
30 ml 

 49.90  

  Ruj The ONE 
Triple Core 4 g 

 34.90  

30984 
Amazing 

Berry

30985 
Stunning 
Clover

30986 
Explosive 

Pink

30987 
Dazzling 

Plum

30980 
Spectacular 

Nude

30983 
Striking 
Coral

30981 
Ravishing 

Rose

30982 
Sublime 

Pink

  Fard duo pentru 
pleoape The 
ONE Colour 
Match
2 g 

 39.90  

30969
Black Pearl

30970
Bronzed Brown

30971
Silver Grey

30973
Pink Mauve

30976
Forest Green

  Ojă Colourbox
5 ml 

 19.90  

33257
Soft 

Lavender

33258
Bright 
Nude

33259
Pearly 
Nude

33260
Pearly 
Pink

33261
Soft 
Pink

33262
Bright 
Red

33263
Soft 
Red

33264
Bright 

Raspberry

33265
Soft 

Berry

33266
Soft 
Plum

  Fond de ten 
Colourbox
30 ml 

 24.90  

31557
Onyx 
Black

31558
Midnight 

Blue

31559
Amazon 
Green

31560
Deep 
Plum

FAŢĂ BUZE

  Marker pentru 
sprâncene The ONE
1.6 g 

32033   29.90  

  Tuş-stilou pentru 
pleoape The ONE 
Jumbo
2.5 g 

32161   34.90  
  Mascara The ONE 
No Compromise
8 ml 

 34.90  

  Mascara The ONE 
Double Effect
8 ml 

 34.90  

  Trusă pentru 
sprâncene 
The ONE
3 g 

32031   39.90  

  Fard-pulbere 
pentru pleoape 
The ONE 
Featherlight
1.3 g 

 34.90  

  Mascara 5-în-1 
rezistentă la apă 
The ONE 
WonderLash
8 ml 

 32.90  

33004
Black

  Mascara The ONE 
Hypnotic Depth
8 ml 

 32.90  

32435
Deep 
Black

32436
Deep 
Blue

30430
Lustrous 

Nude

30438
Raspberry 

Sorbet

30442
Trendy 
Berry

30431
Pink 

Hypnotic

30435
Vibrant 
Blush

30439
Brilliant 
Fuchsia

30443
Sexy 
Plum

30436
Clover 
Haze

30440
Glazed 
Currant

30441
Red 

Ovation

  Ruj The ONE 
Power Shine
1.7 g 

 32.90  

  Mascara 
The ONE Lash 
Resistance
8 ml 

 32.90  

30722
Black

30460 
Black

31473 
Black

33214 
Brown 

Shimmer

31187 
Carbon 
Black

32035 
Black

33195 
Black

33222 
Black

31586 Black

33433 
Black

32283
Vanilla

32284
Porcelain

32286
Natural Nude

32285
Natural Rose

32287
Light Ivory

32288
Natural Beige

31166
Light Nude

31167
Fair Beige

31160
Porcelain

31163
Natural Beige

31162
Nude Pink

31161
Fair Nude

31164
Light Ivory

30977 
Pink 
Glow

30978 
Shimmer 

Rose

30979 
Luminous 

Peach

31592 
Nude 

Porcelain

31593 
Nude 
Beige

33114 
Light Beige

33115 
Rose Beige

  Creion dermatograf retractabil 
pentru ochi The ONE High Impact 
0.3 g 
 24.90  

31599 
Light

31600 
Medium

31598 
Translucent

31189
Intense Black

32161 
Black

BUZE
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OCHI

OCHI

32583
Nude 

Shimmer

32584
Peach 

Twinkle

32585
Taupe 
Glow

32586
Lilac 

Lustre

32587
Mint 
Dust

32257
Boysenberry

33379
Red Velvet 
Cupcake

33402
Porcelain

33403
Light 
Ivory

33404
Natural 
Beige

33405
Dark 
Beige

33535 
Raspberry 

Ruse

33536 
Cunning 
Coral

33537 
Pink 
Ploy



31434 
Spicy Nude

31435 
Perfect Pink

31437 
Vibrant Pink

31438 
Coral Ideal

31439 
Real Red

31440 
Smoke Red

23
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  Creion retractabil pentru buze 
The ONE Colour Stylist
Creion retractabil pentru buze, cu formulă ultra-cremoasă 
şi pigmenţi de mare intensitate, ce alunecă plăcut, pentru 
precizie şi definire de durată. Cu ceară fină şi acid 
hialuronic, pentru o senzaţie de hidratare şi confort. 0.3 g 

 22.90 

 

CREIONUL DE MARE 
PRECIZIE DEFINEŞTE 
BUZELE ŞI PREVINE 
ÎNTINDEREA RUJULUI
Creionul cu formulă ultra-cremoasă, 
bogată în pigmenţi de mare 
intensitate, alunecă plăcut pe buze, 
pentru precizie şi definire de durată.

Cu ceară fină şi acid hialuronic 
pentru o senzaţie de hidratare, 
netezire şi confort

DEFINIRE

1

  Bază de machiaj 
pentru buze The ONE
Bază de machiaj pentru buze, pentru 
aplicare înaintea rujului şi crearea unei 
suprafeţe netede. Pune în valoare nuanţa 
vibrantă a rujului şi îl fixează, împiedicând 
migrarea acestuia dincolo de conturul 
buzelor, pentru un efect de durată. 
Formulă ce îngrijeşte buzele. 2.8 g 

33893   27.90 

17.99  

  Ruj The ONE Colour Unlimited 
Super Matte
Ruj cu grad ridicat de acoperire şi finisare 
ultra-mată, ce rezistă până la 11 ore. 
Complexul Moisture LipSoft Plus hidratează şi 
îngrijeşte buzele, pentru o senzaţie de confort 
şi supleţe. Testat de consumatori. 1.7 g 

 34.90 

17.99  

NOU!

33364 Nonstop Nude

33365 Perennial Pink

33366 Constant Coral

33367 Forever Fuchsia

33368 Perpetual Papaya

33369 Sunset Horizon

33370 Eternal Flame

33371 Resolute Red

33372 Endless Cherry

33373 Persistent Plum

 

 

Baza se aplică pe buze până la 
linia de contur a acestora 

Baza de machiaj pentru buze 
The ONE creează o bază netedă 
la suprafaţa buzelor şi prelungeşte 
rezistenţa rujului, indiferent de 
evenimentele de peste zi.

Rujul se aplică peste bază

Formulă dezvoltată pentru 
fixarea rujului şi pentru a pune 

în valoare culoarea 
vibrantă a acestuia

BAZĂ

11 
ORE*

Aici găseşti rujul cu finisarea cea 
mai mată de până acum! Rujul subţire 
în culori super-intense se aplică cu 
precizie, asigurând o finisare rezistentă, 
super-mată şi o senzaţie de supleţe 
şi confort la nivelul buzelor.

FINISARE 
MATĂ

* T
es

ta
re

 co
ns

um
at

or
i

9.99 

Alina Eremia 
Cântăreaţă
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30615 
Fair 
Light

30616 
Nude 
Pink

DESĂVÂRŞIRE

 

1
  Corector The ONE IlluSkin
Corector de înaltă performanţă ce conţine tehnologia 
HaloLight™ cu efect de amplificare a luminozităţii. 
Estompează imperfecţiunile, pentru un aspect final 
perfect. Formulă lejeră, non-grasă. 10 ml 

 24.90 

Aplică baza de machiaj Illuskin în 
mod uniform pe toată suprafaţa 
feţei, depăşind linia maxilarului, 
pentru a estompa aspectul 
porilor, pentru a obţine o finisare 
perfectă* şi pentru a prelungi 
rezistenţa fondului de ten.*

Ideală pentru fixarea 
machiajului şi retuşuri 

pe parcursul zilei

  Pudră The ONE IlluSkin
Pudră de înaltă calitate pentru 
faţă, ce asigură pielii un aspect 
final natural, mat. Tehnologia 
HaloLight™ conferă luminozitate 
tenului. Textura nu se strânge 
în liniile fine de pe faţă*. 8 g 

 54.90 

34.99  

  Bază de machiaj 
The ONE IlluSkin
Bază de machiaj ce pune în valoare 
frumuseţea tenului.  Uniformizează 
nuanţa pielii, asigură rezistenţa 
îndelungată a fondului de ten şi 
estompează aspectul porilor 
dilataţi*. Cu tehnologia HaloLight™, 
pentru un ten cu strălucire delicată. 
30 ml 

31585   27.90 

16.99  

NETEZIRE

* Testare consumatori 
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UNIFORMIZARE3

 

 

30612 
Light

30613 
Medium

Aplică corectorul Illuskin 
pe zona de sub ochi pentru 
a  ascunde cearcănele 
şi imperfecţiunile.

Obţine un grad mai mare 
de acoperire în zonele cu 
imperfecţiuni, folosind 
corectorul.

9.99 
Alina Eremia 
Cântăreaţă
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  Gel pentru îngrijirea genelor 
& sprâncenelor The ONE
Gel de îngrijire ce asigură genelor şi sprâncenelor un 
impuls de vitamine. Îmbogăţit cu complexul Lash Revive, 
biotină şi pantenol, pentru îmbunătăţirea vitalităţii. Se 
aplică dimineaţa sau seara, pe genele în prealabil curăţate. 
8 ml 

31490   32.90 

  Fard stick pentru pleoape 
The ONE Colour Unlimited
Fard stick pentru pleoape cu formulă 
rezistentă la apă, ce se menţine timp 
îndelungat. Are o textură cremoasă şi 
o culoare intensă, care nu se adună în 
pliul pleoapei, nu se întinde şi rezistă 
24 de ore*. 1.2 g 

 29.90 

14.99  

Aplică o nuanţă 
mai deschisă pe 
zona din colţul 
interior al ochilor, 
pentru a conferi 
privirii adâncime şi 
prospeţime. 

Trasează conturul ochilor cu 
o nuanţă mai închisă, apoi 
întinde-o şi estompează-o 

pentru un efect smokey! 

  Mascara 5-în-1 
The ONE WonderLash
Mascara cu beneficii complexe, cu 
perie ce defineşte şi separă genele, 
oferind alungire, arcuire şi volum mai 
spectaculoase decât oricând. Conţine 
ingrediente ce îngrijesc şi hrănesc 
genele. 8 ml 

 32.90 

14.99  

Periuţa dublu faţetată este 
special creată pentru a conferi 
genelor definire de maxim 
impact. Perii scurţi ridică şi 
curbează genele, iar perii 
lungi separă şi alungesc 
fiecare geană în parte, 
pentru un efect spectaculos.

30719
Black

30720
Black Brown

23
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VOLUM

GENE MAI 
PUTERNICE: 
Formula de îngrijire 
acoperă şi pătrunde în 
structura fiecărei gene, 
întărind-o din interior.

SPRÂNCENE 
MODELATE: 
Gelul transparent conferă 
sprâncenelor o formă 
perfectă şi strălucire, 
îngrijindu-le intens 
în acelaşi timp.

Peri lungi 
pentru GENE

Peri scurţi pentru 
SPRÂNCENE
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31578 Arctic Silver

31578 Arcti
c Silve

r

31579 Sahara Bronze

31580 Mauve Lava

31577 Iced Sand 31582 Charcoal Dusk

32724 Lilac Reef

32
72

4 
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c 
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ef

32722 Aqua Crush

32723 Peacock Nacre

REZISTĂ ÎNTREAGA ZI!

1
AMPLIFICARE

CULOARE

11.99 
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  Ojă The ONE Long Wear
Colecţia ta preferată de oje revine cu zece nuanţe noi 
incredibile! Formulă rezistentă la ciobire, ce rămâne 
pe unghie 14 zile. Pensulă lată High Definition, 
pentru precizie în aplicare. 8 ml 

 24.90 

  Lac pentru 
întărirea unghiilor The ONE
Lac de unghii transparent, îmbogăţit cu 
hexanal - un întăritor de unghii cu efecte 
demonstrate clinic. Asigură protecţie 
imediată, iar atunci când este utilizat cu 
regularitate, îngrijeşte unghia pe termen 
lung*. Se aplică singur sau ca bază pentru 
unghii, înaintea ojei colorate. 8 ml 

32038   24.90 

14.99  

LAC PENTRU ÎNTĂRIREA 
UNGHIILOR
Lac transparent, cu finisare lucioasă, 
pentru întărirea unghiilor
Contribuie la protejarea unghiei împotriva 
crăpării şi exfolierii, încă de la primul strat
Aplicat cu regularitate, îngrijeşte unghiile 
pe termen lung*

Previne pătarea unghiei, dacă este utilizat 
ca bază, înainte de aplicarea ojei colorate

  Top coat gel The ONE
Top coatul gel cu efect de volum şi 
finisare ultra-lucioasă conferă ojei tale 
un aspect desăvârşit, neted, pentru un 
look profesional al manichiurii, în câteva 
minute. Formula cu uscare rapidă se 
curăţă uşor, cu o soluţie clasică 
de îndepărtare a ojei. 8 ml 

32581   24.90 

14.99  

*�Testare�clinică�pe�o�perioadă�de�4�săptămâni.�Pentru�
rezultate�optime,�se�aplică�de�3�ori�pe�săptămână.
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ÎNTĂRIRE

FINISARE 
LUCIOASĂ

EFECT 
UIMITOR

În acest sezon, UNGHIILE 
OCUPĂ UN CAPITOL 

IMPORTANT când vine vorba 
despre modă. Alege roşul închis, 

movul îndrăzneţ sau vibrantul 
fuchsia şi adaugă-i un luciu 

intens pentru a-i conferi un 
accent disco, specific anilor '70.
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33514 O
range Spectre

32734 Red Ardent

33288 W
atermelon Punch

 

 

9.99 
33294 Midnight Ocean

33286 Festive Merlot
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Passion
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Fuchsia 
Hype
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Haze
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Cranberry 
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Coral 
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Warm 
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Ballerina 

Pink

33542
Eclectic 

Pink

33543
Erratic 
Orange
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Very 
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33545
Deep 
Purple
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  Ruj 5-în-1 The ONE 
Colour Stylist
Ruj cu beneficii multiple, 
culoare intensă şi rezistentă, 
finisare luminoasă. Buzele sunt 
hidratate şi se bucură de 
o senzaţie de confort. 4 g 

 32.90 

30661
Clover Haze

30659
Fuchsia Hype

30665
Warm Peach

30668
Coral Ideal

30672
Irresistible Red

9.99 
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