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360º

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

FANTEZIE 
PASTEL

AI O AFINITATE pentru modă? 
În Oriflame, suntem de-a 
dreptul fascinate de ea şi 
încântate să îţi povestim despre 
ultimele noastre descoperiri! 
Suntem mereu conectate la 
ultimele trenduri, AŞA ÎNCÂT FII 
GATA SĂ ETALEZI CELE MAI 
TRENDY LOOKURI ÎN FIECARE 
SEZON AL ANULUI – PRIMĂVARĂ, 
VARĂ, TOAMNĂ ŞI IARNĂ!

De acum, vom întâmpina 
fiecare sezon cu o colecţie 
complet nouă, inspirată de 
ultimele tendinţe de pe 
podiumurile de modă!

  Geantă reversibilă Sugarcane
Geantă clasică cu două feţe, lila pe 
exterior şi argintie în interior. O poţi 
purta pe oricare din feţe.Închidere cu 
şiret. Săculeţ ataşat în interior, pentru 
păstrarea obiectelor de valoare. 
Materiale: 100% PU. Dimensiuni: 
32 x 16 x 31 cm 

29858

109.99  

  Eşarfă Sugarcane
Eşarfă vaporoasă, cu un imprimeu jucăuş 
ce combină modele abstracte şi grafice. 
Marginile franjurate conferă un plus de 
eleganţă. Material: poliester. 
Dimensiuni: 190 x 90 cm 

29859

49.99  

REVERSIBILĂ 
2 GENŢI ÎN 1

ACEASTĂ PRIMĂVARĂ ESTE DESPRE VERSATILITATE. 
FIE CĂ ALEGI UN STIL MINIMALIST, FIE CĂ PREFERI 

LOOKURI COMPLEXE, ALEGE MODELE ASORTATE SAU 
CONTRASTANTE. COLECŢIA NOASTRĂ SUGARCANE 

ÎŢI PERMITE SĂ ÎŢI FOLOSEŞTI DIN PLIN CREATIVITATEA 
ŞI SĂ ÎŢI EXPRIMI PERSONALITATEA UNICĂ!

SE LANSEAZĂ ACUM!

COLECŢIA 
ORIFLAME 
FASHION 

PRIMĂVARĂ 2018

COLECŢIA 
PRIMĂVARĂ 2018

C O L E C Ţ I A 
S U G A R C A N E

 

 

DETALII: Închidere 
cu şiret. Săculeţ ataşat 
în interior, pentru 
păstrarea obiectelor 
de valoare.

FA
SH

IO
N

Colecţia Primăvară 2018 
va fi disponibilă până în 
catalogul 6, aşadar, nu rata 
şansa de a-ţi comanda 
accesoriile preferate!

VEZI GEANTA DIN ORICE UNGHI 
Găseşte imaginea 360º pe 
www.oriflame.ro/accessories



4 5

360º

  Geantă Popnuget
Geantă must-have cu finisare super-lucioasă 
într-o combinaţie sofisticată de nuanţe roz-bej. 
Dimensiuni: 35 X 13 X 24.5 cm 

29862

149.99  

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

ÎN TENDINŢE: 
COLIERUL 
STATEMENT  
Cea mai rapidă 
transformare 
de look!

ÎN TENDINŢE: 
TONURILE CALDE 
Pastelurile fine se asortează 
admirabil la orice ţinută

COLECŢIA 
PRIMĂVARĂ 2018

PRIN COMBINAREA FINISĂRILOR LUCIOASE 
CU CELE MATE, OBŢII UN LOOK DEOPOTRIVĂ 
SUBTIL ŞI ELEGANT. ÎN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ, 
PIELEA ECOLOGICĂ CU ASPECT LĂCUIT ESTE 
MAI LUCIOASĂ DECÂT ORICÂND, AVÂND O 
FINISARE DE GEL. POPNUGGET ESTE GEANTA 

DE CARE NU TE VEI MAI PUTEA LIPSI!

LUCIOS 
& MAT

C O L E C Ţ I A 
P O P N U G G E T

 

 

 

 

 

 

DETALII: 
buzunare interioare 

cu & fără fermoar

FA
SH
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N

  Colier Popnugget
Materiale: fier, alamă, aliaj cu zinc, 
sticlă. Dimensiuni: colier 42 + 6 cm, 
pandantiv rotund 8 mm, pandantiv 
dreptunghiular 4 x 20 mm,  pandantiv 
pătrat 10 x 10 mm 

29889

39.99  

  Set cercei Popnugget
Materiale: aliaj cu zinc, sticlă, placare 
cu alamă. Dimensiuni: buton rotund: 
8mm; buton pătrat: 10x10mm 

29890

49.99  

  Cercei Popnugget
Materiale: aliaj cu zinc, alamă, fier. 
Sistem de prindere din oţel 
inoxidabil. Lungime: 9 cm. 

29891

29.99  

  Eşarfă Popnugget
Eşarfă vaporoasă, într-o nuanţă 
de roz, înfrumuseţată de un model 
discret cu buline. Material: 100% 
poliester. Dimensiuni: 80 x 180 cm 

29863

59.99  

  Colier Popnugget Flower
Colier inspirat de primăvară cu trei 
pandantive floare în tonuri de alb, roz 
şi auriu. Extensie pentru ajustarea 
lungimii. Materiale: alamă, aliaj cu 
zinc, fier, polirăşină, acrilic, sticlă. 
Lungime colier: 44 cm, plus 6 cm 
extensie. Lungime floare: 4.3 cm 

29892

59.99  

VEZI GEANTA DIN ORICE UNGHI 
Găseşte imaginea 360º pe 
www.oriflame.ro/accessories



360º

6 7

  Geantă de umăr Honey Clay
Geantă rotundă chic de mici dimensiuni cu 
detalii matlasate pe partea din faţă. Fermoar 
metalic auriu şi curea clasică înfrumuseţată 
cu un lanţ auriu. Materiale: exterior PU, 
căptuşeală din poliester. Dimensiuni: 
19 x 4 x 19 cm 

29869

79.99  

ÎN TENDINŢE: 
CERCEII + 
ACCESORIILE 
PENTRU 
URECHE 
Eleganţi şi 
trendy

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

COLECŢIA 
PRIMĂVARĂ 2018

C O L E C Ţ I A 
H O N E Y  C L AY

ROTUND 
ÎNSEAMNĂ CHIC

ÎN ACEST SEZON, MODA ÎNSEAMNĂ ŞI FORME 
ROTUNDE. LE VEDEM PRETUTINDENI, DE LA GENŢILE 

ROTUNDE ULTRA-CHIC ŞI PÂNĂ LA BIJUTERIILE 
TRENDY. UN ACCENT PERFECT DE ELEGANŢĂ 

CARE VA TRANSFORMA ORICE ŢINUTĂ.

 

 

 

 

  Set cercei Honey Clay
Materiale: alamă, sistem de închidere din 
oţel inoxidabil, placare cu imitaţie de rodiu. 
Accesoriu curbat: 1.3 cm x 1.3 cm x 1.1 cm. 
Buton: 4mm. Diametru cerc: 2.5 cm. Nichel 
în cantităţi care nu afectează siguranţa. 

29896

29.99  
  Set brăţări Honey Clay
Materiale: fier, cauciuc, placare cu imitaţie 
de rodiu. Circumferinţă interioară: 
17 cm/17.5 cm/18 cm. Nichel în cantităţi 
care nu afectează siguranţa. 

29897

49.99  

  Colier Honey Clay
Materiale: aliaj cu zinc, alamă, fier, acrilic, 
imitaţie de rodiu. Lungime totală: 62 cm + 
6 cm extensie. Diametru mărgea: 24 mm 

29922

49.99  FA
SH

IO
N

VEZI GEANTA DIN ORICE UNGHI 
Găseşte imaginea 360º pe 
www.oriflame.ro/accessories
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NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

COLECŢIA 
PRIMĂVARĂ 2018

ÎN TENDINŢE: 
GEANTA CROSS-OVER 
Compactă şi tinerească

BLEU 
PASTEL

MODA AR TREBUI SĂ FIE DISTRACTIVĂ! ADAUGĂ 
ŢINUTELOR TALE DETALII CARE SĂ LE ÎNVESELEASCĂ. 
CONFERĂ LOOKULUI TĂU UN ACCENT FEMININ ŞI 

CALD CU AJUTORUL PIESELOR ÎN CULORI PASTELATE. 
O EXPRESIE LUMINOASĂ A ENERGIEI 
CU CARE ÎNTÂMPINI PRIMĂVARA!

C O L E C Ţ I A 
I C E C A N DY

  Cercei Icecandy Frost
Cercei dreptunghiulari de culoare bleu pastel 
cu ramă metalică argintie. Materiale: aliaj cu 
zinc, răşină, alamă, imitaţie de rodiu. Sistem 
de prindere din oţel inoxidabil. Dimensiuni: 
2 x 0.5 cm 

29888

19.99  

  Colier Icecandy Frost
Colier elegant dintr-un lănţişor metalic argintiu 
şi pandantive în formă de picătură de culoare 
bleu. Extensie pentru ajustarea lungimii. 
Materiale: alamă, aliaj cu zinc, răşină, imitaţie 
de rodiu. Lungime: 42 cm + 6cm extensie; 
6 cm lănţişor suspendat de pandantiv 

29887

39.99  

360º

 

 

 

DETALII: buzunare 
interioare cu & fără fermoar

 

FA
SH

IO
N

  Eşarfă Icecandy 
Tropical
Materiale: 100% poliester. 
Dimensiuni: 80 cm x 190 cm. 

29861

49.99  

  Colier Icecandy Ribbon
Colier statement ce se leagă cu o fundă bleu, 
pentru un accent romantic. Modelul cu stropi 
negri este realizat manual, astfel încât fiecare 
piesă este unică. Lungime ajustabilă. Materiale: 
100% poliester, aliaj cu zinc, acrilic, fier. 
Dimensiuni: fundă: 44 cm. Lungime 
totală: 106.5 cm 

29886

59.99  

  Geantă cross-over Icecandy
Geantă cross-over din imitaţie de piele de 
şarpe bleu. Compartiment interior pentru 
păstrarea obiectelor de mici dimensiuni. 
Materiale: PU; căptuşeală din poliester.  
Dimensiuni: 21.5 x 7.5 x 16 cm 

29860

79.99  

VEZI GEANTA DIN ORICE UNGHI 
Găseşte imaginea 360º pe 
www.oriflame.ro/accessories
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NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

COLECŢIA 
PRIMĂVARĂ 2018

ELEGANŢĂ 
CLASICĂ

ELEMENTE DE BAZĂ CLASICE, CU MÂNERE ROTUNDE, 

DETALII METALICE ŞI PLISEURI. REZULTATUL ESTE 

ELEGANT, SOFISTICAT ŞI VA ÎNTOARCE 

GARANTAT PRIVIRILE.

C O L E C Ţ I A 
H E A R T B E AT

360º

DETALII: 
buzunar interior 

cu fermoar

 

 

 

 

 

 

FA
SH
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N

  Colier Heartbeat
Materiale: alamă, fier, polirăşină. 
Lungime colier: 26.1 cm. 
Extensie: 6 cm. Mărgea: 3.5 x 2.5 
cm. Diametru interior cercuri: 
13,2cm, 5,8cm, 5cm. Nichel 
în cantităţi care nu afectează 
siguranţa. 

29898

59.99  
  Brăţară Heartbeat
Materiale: aliaj cu zinc, fier, 
placare cu alamă. Dimensiuni: 
diametru interior 6 cm. 
Circumferinţă interioară: 14 cm. 
Lăţime: 1 cm. Deschidere: 3.3 cm 

29899

39.99  
  Cercei Heartbeat
Materiale: alamă, oţel inoxidabil, fier. 
Lungime 45 mm, lăţime 30 mm. Nichel 
în cantităţi care nu afectează siguranţa. 

29921

19.99  

  Eşarfă plisată 
Heartbeat 
Eşarfă vaporoasă, într-o 
combinaţie de nuanţe bej şi 
roz cu efect ombre şi pliseuri 
neregulate ce îi conferă o 
eleganţă aparte. Material: 
100% acrilic. Dimensiuni: 
190 x 90 cm (neplisată) 

29868

59.99  

  Portfard Heartbeat
Portfard compact, cu lănţişor 
pentru încheietura mâinii ce îţi 
permite să îl porţi pe post de 
poşetă. Închidere cu fermoar. 
Materiale: exterior PU, 
căptuşeală 90% poliester, 10% 
bumbac. Lănţişor metalic pentru 
încheietură (nichel în cantităţi 
care nu afectează siguranţa). 
Dimensiuni: 19.5 x 13 cm 

29872

39.99  

  Geantă Heartbeat 
Geantă elegantă, cu mânere rotunde în tendinţe. Cureaua lungă 
îţi permite să o porţi pe umăr. Închidere cu fermoar. Materiale: 
exterior PU, căptuşeală din poliester. Mâner din fier. 
Dimensiuni: 32 X 14 X 24 cm 

29871

119.99  

VEZI GEANTA 
DIN ORICE UNGHI 
Găseşte imaginea 360º pe 
www.oriflame.ro/accessories
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NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

COLECŢIA 
PRIMĂVARĂ 2018

ELEGANŢĂ 
LEJERĂ

C O L E C Ţ I A 
M U D D K I S S

  Cercei Muddkiss
Cercei aurii eleganţi cu un glob suspendat, 
de culoare argintie. Materiale: alamă, silicon, 
CCB. Lungime: 4.2 cm. Diametru glob: 1 cm 

29895

29.99  

  Colier Muddkiss
Colier lung în tonuri aurii cu un pandantiv în 
formă de glob de culoare argintie. Extensie 
pentru ajustarea lungimii. Materiale: alamă, 
aliaj cu zinc, imitaţie de rodiu. Dimensiuni: 
90 cm, plus 5.5 cm extensie. 

29894

49.99  

DETALII: compartimente practice, 
inclusiv buzunare pentru monede 
şi carduri.

DETALII: 
buzunar interior 
fără fermoar, 
buzunar exterior 
cu fermoar

360º
 

 

 

 

 

  Geantă de umăr 
Muddkiss
Materiale: PU, poliester. 
Dimensiuni: 30.5 x 14 x 21 

29865

119.99  

  Portofel Muddkiss
Materiale: PU, poliester. 
Dimensiuni: 19 x 2 x 9.5 cm 

29866

69.99  

  Eşarfă Muddkiss
Materiale: 60% poliester, 
40% nailon. Dimensiuni: 
180 x 95 cm 

29867

59.99  

FA
SH

IO
N

GRIUL NEUTRU ESTE UNA DINTRE CULORILE CELE 

MAI UŞOR DE PURTAT DIN GARDEROBA UNEI FEMEI. 

POŢI ASORTA LA ORICE ŢINUTĂ O EŞARFĂ GRI SAU O 

BIJUTERIE MINIMALISTĂ CU FORME ROTUNDE.

VEZI GEANTA DIN ORICE UNGHI 
Găseşte imaginea 360º pe 
www.oriflame.ro/accessories
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rubarbă roz, crin de baltă, 
ambră albă

ACVATIC FLORAL FRUCTAT
  Apă de parfum Live in Colour
Te simţi tot mai plină de viaţă pe măsură ce te avânţi 
într-o grădină vibrantă, cu apa de parfum Live In Colour. 
O singură apăsare pe pompiţa sticlei va elibera un parfum 
fermecător floral-fructat-acvatic ce va stârni o explozie 
de senzaţii. 50 ml 

33964   99.90  

LA
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I!

LA MULŢI ANI 

DE ZIUA 
FEMEII!

NOU!

Foarte independentă şi chiar 
rebelă, Alienor şi-a găsit modul de 
exprimare propriu în parfumerie. 
Asemenea unui bijutier ce selectează 
pietrele preţioase, ea iubeşte 
ingredientele bogate şi rafinate. 
Adesea îşi construieşte compoziţiile 
având o temă centrală - un 
ingredient anume, fie că este romul, 
acordurile de piele sau susanul. 
Este creatoarea unor parfumuri 
memorabile pentru Armani, 
Lancome, Chloe şi Viktor & Rolf.Alienor Massenet

PARFUMIER

O VIAŢĂ ÎN CULORI

SĂRBĂTOREŞTE 
ZIUA FEMEII!

COMANDĂ NOUL PARFUM CU NUMAI 

49.99 LEI
LA ACHIZIŢII DE PRODUSE ÎN VALOARE 

DE 69 LEI* DIN ACEST CATALOG

*Codul 33964 nu se include în calculul valorii 
minime solicitate de 69 lei

ECONOMISEŞTI 49.91 LEI

Sticlă elegantă 
cu pompiţă retro

Feli Donose 
şi mama ei

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi simte 

parfumul!
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PROMOŢII

NE GĂSEŞTI ŞI PE:

instagram.com/OriflameRomania

youtube.com/OriflameTrends

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.

facebook.com/oriflamero

www.twitter.com/oriflamero

ÎNGRIJIREA PIELII96

WELLNESS114

ÎNGRIJIREA CORPULUI & 
A PĂRULUI62

PENTRU EL120

PARFUMURI136

INSPIRATE DIN NATURĂ84

146

34 MACHIAJ

16 LA MULŢI ANI DE ZIUA FEMEII!

01

ÎN ACEST CATALOG:

LA
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33265 
Soft 

Berry

33260 
Pearly 
Pink

33266 
Soft 
Plum

33263 
Soft 
Red

33261 
Soft 
Pink

33262 
Bright 
Red

33258 
Bright 
Nude

33257 
Soft 

Lavender

33259 
Pearly 
Nude

33264 
Bright 

Raspberry

33782 
Soft 
Rose

33784 
Soft 

Purple

33780 
Pearly 
Beige

33781 
Soft 

Peach

33783 
Bright 
Berry

NUANŢE NOI

ADORI 
CULOAREA?

  Ojă Colourbox
5 ml 

 19.90 

9.99 
FIECARE 
OJĂ CU

ORIFLAME ÎŢI PROPUNE SĂ 
TE ÎNSCRII ÎNTR-O COMPETIŢIE... 

CU SUFLET!
Iubirea dintre mamă şi fiică... rămâne 
mereu o poveste unică, o legătură 
necondiţionată şi încărcată de emoţie. 
Te invităm să aşterni povestea voastră 
- mamă şi fiică - în imagini şi cuvinte. 
Participă la această competiţie "cu 
suflet" şi ai şansa de a te bucura de 
o mulţime de premii şi surprize.  
Perioada de înscriere: 
13 februarie – 26 martie. 
Pentru detalii, vizitează site-ul 
www.olegaturaunica.ro

  Pungă universală 
pentru cadou
Conferă cadourilor tale 
eleganţă! Pungă din hârtie 
aurie, cu mânere roşii din 
poliester şi o fundă roşie 
din satin. Dimensiuni: 
15 x 9 x 22 cm. 

27914   4.99  
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Feli Donose 
şi mama ei

PENTRU CĂ GESTUL 
ESTE CEL CARE 
CONTEAZĂ, OFERĂ 
ORICE CADOU 
CU ELEGANŢĂ!

FASHION

INDEX
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•  Lasă pielea încântător 
parfumată

•  Formulă delicată 
pentru curăţare zilnică

•  Aromă florală, 
proaspătă

•   Curăţare delicată 
pentru corp 

•   Fără săpun şi 
cu pH echilibrat

•   Aromă florală, 
proaspătă

•  Aromă florală, 
proaspătă

• Catifelează 
• Hidratează

  Gel de duş Floral 
Embrace
250 ml 

34333   21.90 

9.99  

  Săpun Floral 
Embrace
75 g 

34012   6.90 

3.99  

  Cremă de mâini 
Floral Embrace
75 ml 

34070   16.90 

6.99  

LA
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SĂPUN

CREMĂ DE MÂINI

GEL DE DUŞ 

LA MULŢI ANI 

DE ZIUA 
FEMEII!

UN BUCHET 

DE DRAGOSTE

 

 

 

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul şi 

simte aroma!

" Dintotdeauna am vazut-o pe mama ca pe un buchet de 
flori parfumate. De aceea, florile înseamnă pentru mine 
dragoste şi căldură. Şi aşa, de câte ori îi ofer flori, 
ea ştie că, de fapt, îi ofer un buchet de dragoste."

Feli Donose 
şi mama ei

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ
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  Spumant de baie 
Blooming Love
Spumant de baie ce face spumă 
bogată şi luxoasă. Formula fără 
săpun şi cu pH echilibrat curăţă 
pielea, lăsând-o minunat parfumată 
cu acorduri florale. Perfect pentru 
a fi oferit cadou unei persoane 
dragi. 750 ml 

35141   39.90 

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul şi 

simte aroma!

750 ml 
CANTITATE 

XXL

24.99 

ÎŢI DORESC 

O ZI ÎNFLORITOARE
" Mi-aş dori să petrec mai mult timp cu mama. Distanţa, 
dar şi mulţimea de proiecte mă ţin de multe ori 
departe de ea. De aceea, încerc să îi transmit dragostea 
mea prin mici surprize, ori de câte ori am ocazia. În 
primăvara asta, ştiu sigur că se va bucura de momente 
perfecte de relaxare, pentru că îi voi oferi spumantul 
de baie cu parfum de frezii, iasomie şi gardenie."

LA MULŢI ANI 

DE ZIUA 
FEMEII!

Feli Donose 
şi mama ei

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ
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UNTUL DE SHEA, în combinaţie 
cu ULEIUL DIN PLANTE calmează 
şi hidratează buzele

PERLELE CU GRAD RIDICAT DE 
STRĂLUCIRE reflectă lumina, pentru un 
efect metalic incredibil şi un luciu ca de oglindă

PIGMENŢII de intensitate mare şi particulele 
perlate îmbracă buzele într-o culoare superbă
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  Ruj The ONE 
Triple Core
Rujul Triple Core 
combină culoarea vibrantă, 
strălucirea şi îngrijirea 
- totul dintr-un singur 
pas. Nuanţe de impact, 
senzaţie de hidratare 
întreaga zi şi un aspect 
final strălucitor, ce pune în 
valoare forma buzelor tale. 
4 g 

 34.90 

  Ruj 5-în-1 The ONE 
Colour Stylist Cream
Ruj cu beneficii multiple 
şi culoare bogată, grad 
ridicat de acoperire, 
finisare semi-mată. 
Textură cremoasă, netedă. 
Asigură senzaţie de 
confort şi păstrează nivelul 
de hidratare a buzelor pe 
durata întregii zile. 4 g 

 32.90 
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LA MULŢI ANI 

DE ZIUA 
FEMEII!

17.99 
FIECARE CU

O PRIMĂVARĂ PLINĂ DE 

CULOARE!
" Întâmpinăm această primăvară cu 
o nouă nuanţă de ruj. O nouă ocazie 
de a ne bucura împreună de culoare 
şi de a ne reaminti toate lucrurile 
minunate care ne leagă."

 

 

Feli Donose 
şi mama ei
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Vanilla

32920
Porcelain

32921
Light 
Ivory

32922
Natural 
Beige

32923
Amber
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Doar câteva picături 
de fond de ten lichid 

Giordani Gold Silk 
sunt suficiente pentru 

a obţine o finisare 
frumoasă şi naturală. 

Pensulă cu capăt plat 
Asigură acoperire 
perfectă pentru 
o finisare uniformă

  Pensulă pentru 
aplicarea pudrei 
Giordani Gold 
Black
12.5 x 2.3 x 2.3 cm. 

28759   29.90 

12.99  

  Perle 
iluminatoare 
Giordani Gold - 
Delicate Glow
25 g 

34447   69.90 

39.99  

  Fond de ten 
lichid FPS 12 
Giordani Gold Silk
30 ml 

 69.90 

49.99  

  Pensulă plată 
pentru aplicarea 
fondului de ten 
Giordani Gold
Dimensiuni: 
12 x 1.5 x 2.3 cm 

28526   29.99 

17.99  

LA MULŢI ANI 

DE ZIUA 
FEMEII!

O PIELE MEREU 

STRĂLUCITOARE
" Uneori mă aşez cu mama în faţa oglinzii şi ne 
pregătim pentru o ocazie specială. Atunci devin 
consultantul ei în frumuseţe şi îi recomand cele mai 
bune produse din trusa mea. Mă amuz cum alege ea 
de fiecare dată perlele iluminatoare. Cred că este 
timpul să i le ofer :)"

 Auriu 
– Înfrumuseţează 
şi iluminează

  Verde 
– Neutralizează 
roşeaţa şi 
uniformizează 
nuanţa pielii

 Roz 
– Deschide nuanţa 
şi împrospătează

 Violet 
– Corectează 
şi iluminează

 Alb 
– Evidenţiază 
şi iluminează

 

 

 

 

Feli Donose 
şi mama ei
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  Apă de parfum Volare
Delicată, senzuală şi romantică, apa de 
parfum Volare este o nouă interpretare 
a emblematicei flori de trandafir, pusă 
în valoare de fuziunea diafană dintre 
notele de violete şi petale de trandafir. 
50 ml 

30025   94.90  

  Deodorant roll-on 
parfumat Volare
Aroma delicată şi romantică Volare, 
acum într-un deodorant roll-on 
cu parfum intens. 50 ml 

32492   17.90  

FLORAL TRANDAFIR 
VIOLETĂ

frunze de violetă, petale de 
trandafir, acorduri de piele

  Apă de parfum 
Volare Forever
Lasă-te prinsă în îmbrăţişarea tandră a 
iubirii, cu buchetul floral de trandafiri al 
apei de parfum Volare Forever. Delicat 
şi feminin, mângâiat de note înrourate 
de trandafiri albi, flori solare şi un acord 
persistent de migdale glazurate. 50 ml 

31495   94.90  
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  Deodorant roll-on 
parfumat Volare Forever
Aroma delicată şi senzuală Volare 
Forever, acum într-un deodorant 
roll-on cu un parfum intens. 50 ml 

32495   17.90  

FLORAL TRANDAFIR 
VIOLETĂ

zmeură, trandafir alb, 
migdale glazurate

 SET VOLARE FOREVER  

54.99 lei
(SETUL CONŢINE: 

APĂ DE PARFUM + ROLL-ON) 

COMANDĂ COD SET: 711997

 SET VOLARE  

54.99 lei
(SETUL CONŢINE: 

APĂ DE PARFUM + ROLL-ON) 

COMANDĂ COD SET: 711998

AROME 
CE ÎNFLORESC PE PIELEA TA

Simte apropierea primăverii pe pielea ta cu unul 
dintre parfumurile florale subtile, pline de 
romantism, din colecţia noastră Volare.

LA MULŢI ANI 

DE ZIUA 
FEMEII!

 

 

 

 

Feli Donose 
şi mama ei

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi 
simte parfumul!
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  Apă de toaletă Divine
Pune-ţi în valoare feminitatea cu 
armonia proaspăt-florală a apei 
de toaletă Divine. 50 ml 

11355   94.90  

  Cremă de corp 
parfumată Divine
250 ml 

31777   39.90  

  Deodorant roll-on 
parfumat Divine
50 ml 

32493   17.90  

LA MULŢI ANI 

DE ZIUA 
FEMEII!

FLORAL FRUCTAT LEMNOS

frezie, orhidee, lemn de santal
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  Deodorant spray pentru 
corp Giordani Gold Original
75 ml 

31707   29.90  

  Deodorant roll-on parfumat 
Giordani Gold Original
50 ml 

32160   17.90  

FLORAL FLORI 
ALBE LEMNOS

mandarină, flori de portocal, 
patchouli

  Apă de parfum 
Giordani Gold Original
Un favorit permanent al colecţiei 
Giordani Gold, acest parfum atemporal 
se bucură de aceeaşi aromă, având 
în centrul său floarea de portocal. 
Prezentată într-o sticlă realizată cu 
măiestrie, cu detalii aurii captivante, 
această superbă apă de parfum, cu note 
de flori albe şi acorduri lemnoase, 
este dedicată femeii care trăieşte 
cu pasiune. 50 ml 

32150   99.90  

SET DIVINE  

79.99 lei
(SETUL CONŢINE: APĂ DE TOALETĂ 

+ CREMĂ DE CORP + ROLL-ON) 

COMANDĂ COD SET: 711999

SET GIORDANI GOLD   

79.99 lei
(SETUL CONŢINE: APĂ DE PARFUM 

+ SPRAY DE CORP + ROLL-ON) 

COMANDĂ COD SET: 712000

O DIVĂ ÎNDRĂZNEAŢĂ... SAU O LADY 

MODERNĂ?
Nimic nu inspiră mai bine frumuseţe şi încredere, precum un parfum 
semnătură. Tu ce alegi? Eleganţa şi strălucirea parfumului Divine 
sau sofisticarea pură cu Giordani Gold Original?

 

 

 

 

 

 

Feli Donose 
şi mama eiÎNCEARCĂ-MĂ!

Atinge sticla şi 
simte parfumul!

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi 
simte parfumul!
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LA MULŢI ANI 

DE ZIUA 
FEMEII!

  34166 Cremă multifuncţională 
cu apă de nucă de cocos Essentials  
150 ml 34.90    34165 Exfoliant 
pentru faţă cu apă de nucă de 
cocos Essentials 75 ml 19.90 

  33524 Loţiune tonică cu extract 
din ovăz Love Nature 150 ml 24.90    
 33522 Gel de curăţare a tenului 
cu extract din ovăz Love Nature 
150 ml 24.90    33523 Cremă de 
faţă cu extract din ovăz Love 
Nature 50 ml 24.90 

  30851 Mască hrănitoare pentru 
faţă Essentials 2 x 6 ml. 5.90   
  30382 Cremă hrănitoare pentru 
faţă Essentials 75 ml 24.90 

  32620 Ulei pentru păr uscat şi 
deteriorat cu extract din grâu 
şi ulei din nucă de cocos Love 
Nature 15 ml 6.90    32619 
Balsam pentru păr uscat şi 
deteriorat cu extract din grâu 
şi ulei din nucă de cocos Love 
Nature 250 ml 19.90    32618 
Şampon pentru păr uscat şi 
deteriorat cu extract din grâu 
şi ulei din nucă de cocos Love 
Nature 250 ml 22.90 

SET "MACADAMIA" 
PENTRU FAŢĂ 

14.99 lei
(SETUL CONŢINE: CREMĂ DE FAŢĂ 

+ MASCĂ DE FAŢĂ) 

COMANDĂ COD SET: 712020

SET "GRÂU & COCOS" 
PENTRU PĂR 

29.99 lei
(SETUL CONŢINE: ULEI PENTRU PĂR 

+ ŞAMPON + BALSAM) 

COMANDĂ COD SET: 712019

SET "OVĂZ" 
PENTRU FAŢĂ 

29.99 lei
(SETUL CONŢINE: CREMĂ DE FAŢĂ + 
GEL DE CURĂŢARE + LOŢIUNE TONICĂ) 

COMANDĂ COD SET: 712018

SET "COCOS" 
PENTRU FAŢĂ & CORP  

27.99 lei
(SETUL CONŢINE: EXFOLIANT 

PENTRU FAŢĂ + CREMĂ 
MULTIFUNCŢIONALĂ) 

COMANDĂ COD SET: 712021

 

 

 

 
 

   

 

 
 

BUCURĂ-TE DE BENEFICIILE 

NATURII
Relaxează-te, împrospătează-te şi revigorează-te, 
cu cele mai bune ingrediente din natură 
pentru piele, corp şi păr.

Feli Donose 
şi mama ei

EDIŢIE 
LIMITATĂ

EDIŢIE 
LIMITATĂ
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LA MULŢI ANI 

DE ZIUA 
FEMEII!

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Set bijuterii Hermine
Set elegant de bijuterii compus 
dintr-un colier din metal auriu cu 
un pandantiv cu perlă artificială şi 
pietre strălucitoare din sticlă, plus 
o pereche de cercei. Ambalat într-o 
cutie cu design special. Materiale: 
aliaj cu zinc, perlă din sticlă, pietre 
din sticlă, sistem de închidere din 
oţel inoxidabil. Dimensiuni: colier: 
42 cm + 6 cm extensie. Cercei: 3.8 
x 0.8 cm. Nichel în cantităţi care nu 
afectează siguranţa. 

29882

54.99  
  Set cercei Stylish
Cercei: metale, sticlă, ABS, sistem de prindere din oţel 
inoxidabil. Cutie: carton FSC. Cercei: 8.5mm*. Perlă: 
14mm*. Plăcuţă cu pietre: 17.5 x 23.5mm. *Diametru. 
Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Set 
ambalat în cutie festivă. 

29819

49.99  

  Set cercei Delight
Cercei: metale, sticlă. Suport: hârtie FSC, poliester. 
Dimensiuni: 6-8 mm (diametru), 8 x 11 mm. Nichel în 
cantităţi care nu afectează siguranţa. 

29821

49.99  

  Set bijuterii Elegance
Bijuterii: metale, sticlă, sistem de prindere din oţel 
inoxidabil. Cutie: carton FSC. Brăţară: 185 + extensie 
30 mm. Cercei: 10 x 4 mm. Inel: 17 mm (diametru). 
Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. 
Set ambalat în cutie festivă. 

29817

54.99  

  Set bijuterii Moderna
Bijuterii: metale, sticlă, ABS. Cutie: carton FSC. 
Cercei: 13 x 10 x 4 mm (fiecare). Colier: 450 x 12.5 x 
6 mm. Cutie: 95 x 95 x 27 mm. Nichel în cantităţi care 
nu afectează siguranţa. Set ambalat în cutie festivă. 

29820

54.99  

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

29880

49.99  

Brăţară

Brăţară

STRĂLUCIRE

ÎN DAR
Oferă-ţi ţie sau unei prietene dragi un 
cadou plin de strălucire. Aceste seturi de 
bijuterii vor conferi ţinutelor tale accente 
elegante de strălucire la birou sau în 
serile petrecute în oraş.

ELEGANŢA 

PERLELOR

Decupaje ingenioase 
care îţi permit să vezi 
bijuteriile din interiorul 
cutiei!

Nu doar diamantele se dovedesc a fi cele mai 
bune prietene ale femeilor! Perlele clasice şi 
elegante sunt detaliile perfecte ce conferă un 
plus de rafinament deopotrivă ţinutelor 
de zi şi de seară.

Setul este frumos 
ambalat într-o 
cutie cu fundă

 

 

 

 

 

 

EDIŢIE 
LIMITATĂ
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  Balsam de buze The ONE BB Balm
Balsamul ideal pentru buze - conferă strălucire, 
calmează şi protejează. Asigură hidratare de durată, 
de până la 24H*. Reduce aspectul de buze crăpate 
şi estompează liniile fine. 4 g 

30717   25.90 

Hidratează instantaneu, 
efect ce se menţine timp de 24H*

Netezeşte suprafaţa buzelor, datorită 
microsferelor pe bază de plante

Estompează aspectul liniilor fine**

Un balsam complet pentru 
HIDRATARE ŞI UN STROP DE CULOARE

FORMULĂ 
DE ÎNGRIJIRE
FPS 15

CU NUMAI

12.99 *�Testare�clinică,�folosind�un�
dispozitiv�special�de�măsurare

**�Linii�fine�asociate�deshidratării.�
Testare�consumatori

O EXPERIENŢĂ PLINĂ DE CULOARE 
Pe măsură ce primăvara îşi intră în drepturi, se deschid porţile unei lumi pline de culoare 
şi veselie! Descoperă o multitudine de trenduri noi şi inspiraţii de machiaj de la Oriflame, 

într-o oază de creativitate.

Buze frumoase & hidratate

VISUR I LE  TALE  –  INSP IR AŢ IA NOASTR Ă™

CE ESTE UN BALSAM 
DE BUZE BB? 
O formulă ingenioasă ce combină efectul 
unui produs de machiaj cu beneficiile unui 
produs de îngrijire. Balsamul de buze BB 
calmează buzele, asigurându-le instantaneu 
hidratare intensă, şi le conferă un accent de 
culoare - totul dintr-o singură mişcare!

PENTRU BUZE FRUMOASE 
ÎN MOD NATURAL 
Aplică balsamul de buze BB ca atare, 
pentru o finisare frumoasă cu strălucire 
naturală, sau pe post de bază de 
netezire înaintea rujului. 

ÎMBOGĂŢIT CU ULEI 
DIN GERMENI DE GRÂU 
& ALOE VERA  
Formula intens hidratantă conferă 
buzelor un aspect neted şi suplu.

MACHIAJ

Alina Eremia 
Cântăreaţă

M
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VISUR ILE  TALE  –  INSP IRAŢ IA NOASTRĂ™

*�Testare�clinică
**�Rezistent�la�transfer�în�condiţii�de�căldură/umiditate. 
Produs�testat�clinic.

***Testare In vitro

Acoperire medie spre mare
ACOPERĂ

UNIFORMIZEAZĂ
Creează o finisare perfectă, uniformă

Efect de durată şi rezistenţă 
la transfer** – nu se întinde 
şi nu lasă urme pe haine

REZISTĂ 24H

COMPLEXUL PATENTAT 
SKINRENEW revitalizează, 
reînnoieşte & protejează pielea 16.99 

31160 Porcelain

  Fond de ten The ONE EverLasting
Fond de ten rezistent la transfer**, ce menţine o stare 
deplină de confort la nivelul pielii. Tehnologia FreshFix 
şi complexul patentat SkinRenew asigură un efect de 
durată 24H* şi revitalizează pielea***. 30 ml 

 49.90 

O piele impecabilă... întreaga zi!

31161 Fair Nude

31162 Nude Pink

31163 Natural Beige

31164 Light Ivory

Acum, atât tenul cât şi hainele tale rămân 
impecabile graţie formulei rezistente 
la transfer a fondului de ten Everlasting. 24 

ORE*



30969
Black Pearl

30970
Bronzed 
Brown

30971
Silver Grey

30973
Pink 

Mauve

30976
Forest 
Green

31166
Light 
Nude

31167
Fair 

Beige

31598 
Translucent

31599 
Light

31600 
Medium
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  Corector The ONE EverLasting
Corector cu acoperire graduală. Îmbogăţit cu 
tehnologia FreshFix, pentru efect de durată 24H 
şi cu complexul patentat SkinRenew, pentru 
o piele revitalizată. 10 ml 

 24.90 

14.99  

  Pudră pulbere The ONE
Pudră translucidă, cu textură ultra-fină, ce 
stabilizează perfect machiajul, pentru un aspect 
impecabil, ce durează*. Formula asigură o finisare 
proaspătă, fără luciu, nu se strânge în liniile fine 
ale pielii.* 7 g 

 54.90 

34.99  

  Paletă pentru conturarea 
feţei The ONE
Paleta pentru conturarea feţei cu trei pudre 
compacte ultra-fine îţi accentuează cele mai 
frumoase trăsături, asemenea unui make-up 
artist. Formula mătăsoasă îţi asigură o 
aplicare uşoară şi o omogenizare perfectă, 
pentru un rezultat de durată. 13.1 g 

33152   64.90 

39.99  

3

O nuanţă roz-piersică, pentru adăugarea 
unui strop de culoare pe pomeţi

1

O nuanţă închisă, mată, 
pentru crearea de adâncimi şi umbre

2

O nuanţă deschisă, perlată, 
pentru accentuarea trăsăturilorILUMINATOR

FARD 
DE OBRAZ

1 BRONZANT

2

3

SCOATE-ŢI ÎN EVIDENŢĂ  
CELE MAI FRUMOASE TRĂSĂTURI

ACOPERIRE LEJERĂ 
ŞI FIXAREA MACHIAJULUI

Acoperă TOATE 
imperfecţiunile

PUDRA PULBERE: 
Fixează machiajul şi îi conferă rezistenţă

  Fard duo pentru pleoape 
The ONE Colour Match
Fard de pleoape cu textură mătăsoasă şi pigmenţi de 
mare intensitate. Culori moderne, complementare 
şi aplicator cu două capete. Acoperire graduală. 
Aplicat umed, ţine loc de contur. 2 g 

 39.90 

29.99  

Se aplică UMED sau USCAT 
& poate fi utilizat şi pe post de contur

DUETE DE NUANŢE
PERFECT ASORTATE

  Pensulă kabuki 
Scarlet
Pensulă: nailon, 
aluminiu. Cutie: PET. 
Dimensiuni pensulă: 
65 x (27 mm mâner) 
(46 mm pensulă). 
29730   

29.99  

DUPĂÎNAINTE

EDIŢIE 
LIMITATĂ 

 

 

 

 

CORECTORUL CE REZISTĂ 
PÂNĂ LA FINALUL ZILEI
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PALETĂ PENTRU CONTURARE 3-ÎN-1

Alina Eremia, Cântăreaţă Alina Eremia, Cântăreaţă
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  Bază de machiaj pentru 
estomparea porilor The ONE
Reduce instantaneu aspectul porilor, 
pentru o finisare mai netedă. Pielea îşi 
păstrează aspectul mat timp de 7 ore*, 
conferind machiajului rezistenţă. O 
formulă lejeră şi mătăsoasă ce contribuie 
la absorbţia excesului de sebum şi asigură 
un efect diafan de uniformizare prin 
difuzia luminii. Oferă pielii protecţie 
cu vitamina E. 20 ml 

33709   27.90    19.99  

NOU!

ESTOMPEAZĂ 
PORII 

– EFECT DE DURATĂ

* Testare consumatori

Cu o cantitate mică din această bază de machiaj, reduci 
instantaneu aspectul porilor, obţinând o finisare 

netedă şi mată ce va rezista 7 ore*.

doar o picătură!

MOD DE FOLOSIRE: 
Se întinde pe întreaga faţă, după 
absorbţia cremei de zi în piele, pentru 
a crea o bază uniformă, perfectă 
pentru aplicarea fondului de ten.

ÎNAINTE DUPĂ
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  Aparat pentru curbarea 
genelor The ONE
Ondulator pentru gene ce conferă 
acestora curbare amplă şi de durată. 
Dimensiuni: 11 x 3.7 cm. 

27442   16.90    9.99  
  Portfard The ONE
Portfard rezistent din poliester de 
culoare neagră, prevăzut cu fermoar. 
Dimensiune ideală pentru călătorii, 
dar şi pentru utilizare zilnică. 
18 x 7 x 8 cm. 

29251   34.90 

24.99  

  Perie pentru gene şi sprâncene Precision
Lungime: 13 cm. Diametru: 0.7 cm. 

29592   19.99    12.99  

  Pensulă oblică pentru sprâncene Precision
Lungime: 15.3 cm. Diametru: 0.7 cm. 

29593   19.99    12.99  

  Pensulă pentru aplicarea fardului 
de pleoape Precision
Lungime: 16.7 cm. Diametru: 0.9 cm. 

29598   29.99    19.99  

  Pensulă pentru aplicarea pudrei Precision
Lungime: 18 cm. Diametru: 1.5 cm. 

29655   39.99    24.99  

MODELEAZĂ, DEFINEŞTE 
ŞI RETUŞEAZĂ!

Pieptenele pentru 
sprâncene are două 
lungimi ajustabile 
pentru tuns.

FIRELE de păr din zona buzelor 
sunt îndepărtate cu uşurinţă, iar 
pielea rămâne netedă.

Aparatul de tuns este ideal 
pentru ÎNDEPĂRTAREA 
părului facial şi RETUŞURI.

Aparatul de tuns este perfect 
pentru MODELAREA 
sprâncenelor.

1 
ba

te
rie

 (A
AA

) i
nc

lu
să

  Aparat pentru tunderea sprâncenelor 
şi părului facial Remington
Aparat compact de tuns, prevăzut cu pieptene 
pentru sprâncene, cu 2 lungimi pentru reglarea 
dimensiunii de tăiere, şi o lamă de tuns, pentru 
o retuşare rapidă şi simplă. Produs aprobat în 
Europa Centrală. 1 baterie AAA şi instrucţiuni 
incluse. Dimensiuni: 13 x 1.5 x 1.3 cm. 

27799   74.99 

49.99  

EO3

EO4

LO1

EO1

FO1

OMOGENIZARE PERFECTĂ

EFECT DUBLU

BUZE IREZISTIBILE

SPRÂNCENE PERFECTE

EXPERTUL PUDREI

  Pensulă pentru buze Precision
Lungime pensulă asamblată: 18 cm. Diametru: 0.6 cm. 
Lungime (închisă): 10.4 cm. 

29599   29.99    19.99  

  Instrument pentru curăţarea 
pensulelor de machiaj
Dimensiuni: 7.3 x 5.4 x 3 cm. 

29580   19.99 

12.99  
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Perie de 
curăţare

Produsul nu 
este inclus
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  Trusă pentru sprâncene 
The ONE
Trusa compactă îţi pune la dispoziţie 
tot ceea ce ai nevoie, pentru a obţine 
sprâncene perfect conturate şi definite. 
Conţine 2 nuanţe de fard pentru 
sprâncene, ceară pentru fixare 
şi 2 aplicatoare în unghi. 3 g 

32031   39.90 

27.99  

Conţine două  
PERIUŢE ÎN UNGHI 

pentru  
APLICARE PRECISĂ

1

2

3

1. Alege una dintre 
cele două nuanţe sau 
combină-le, pentru a 
obţine culoarea perfectă.

2. Foloseşte periuţa 
neagră în unghi, prin 
mişcări scurte, pentru a 
aplica fardul pe sprâncene.

3. Pentru a obţine forma 
dorită şi a fixa culoarea, 
aplică ceara cu mişcări 
ascendente, folosind 
periuţa albă.

GENE 
MAI LUNGI CU 
PÂNĂ LA 74%*!

*T
es

ta
re

 c
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 ve
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us
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e 
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ră
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.

FORMULA 
NOASTRĂ 
5-ÎN-1:

DE 18X MAI 
MULT VOLUM*

  Mascara 
rezistentă la apă 
The ONE Lash 
Transformer
8 ml 

33217   32.90 

  Mascara The 
ONE Instant 
Extensions
8 ml 

 32.90 

  Mascara 5-în-1 
The ONE 
WonderLash 
Celebration
8 ml 

 32.90 

  Mascara The 
ONE Hypnotic 
Depth
8 ml 

 32.90 

Fard

Ceară

Fard

33217
Black

32035
Black

32435
Deep 
Black

32436
Deep 
Blue
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REZISTENTĂ 
LA APĂ

SUPER 
ALUNGIRE

NEGRU 
INTENS

ALEGE LOOKUL genelor tale!

GENE 
AMPLE

EDIŢIE 
LIMITATĂ

19.99 FIE
C

A
RE

 C
U

Secretul tău pentru  
SPRÂNCENE 

PERFECTE

33568
Blackest 
Black
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31557
Onyx 
Black

31559
Amazon 
Green

31558
Midnight 

Blue

31560
Deep 
Plum

31
55
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  Creion dermatograf 
retractabil pentru ochi 
The ONE High Impact
Culoarea intensă se aplică uşor, printr-o 
singură mişcare, şi durează pe parcursul 
întregii zile. Vârful retractabil nu 
necesită ascuţire. 0.3 g 

 24.90 

  Creion dermatograf 
pentru ochi The ONE Kohl
Creion kohl, cu pigmenţi de intensitate 
mare şi textură moale, pentru obţinerea 
unor linii precise sau a unui look smokey. 
1.3 g 

 24.90 

32291
Black

32292
Brown

32293
Grey

32294
Nude

VÂRFUL RETRACTABIL 
nu necesită ASCUŢIRE

MEGA IMPACT 
– CREION DERMATOGRAF 
PENTRU OCHI HIGH IMPACT

FRUMUSEŢE DE ZI CU ZI 
– CREION DERMATOGRAF 
PENTRU OCHI KOHL

Perfect pentru CONTURUL 
INTERIOR AL PLEOAPEI & 

potrivit pentru ochii SENSIBILI

31557 Onyx Black

31558 Midnight Blue

31559 Amazon Green

31560 Deep Plum

 

 

Alina Eremia 
Cântăreaţă

FIECARE CREION 
DE OCHI CU

sau

culoare 
INTENSĂ

look 
SMOKEY
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9.99 32291 Black

32292 Brown

32293 Grey

32294 Nude
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RUJ MOUSSE

CULOARE INTENSĂ 

CU FINISARE MATĂ
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  Ruj-mousse cu finisare mată 
The One Lip Sensation
Ruj lichid cu o formulă aerată, finisare mată şi 
catifelată. Nuanţele intense, cu grad ridicat de 
acoperire, nu trec neobservate chiar şi de la 
distanţă. Infuzat cu ingrediente de îngrijire 
şi reconfortare, stinge setea buzelor. 5 ml 

 39.90 

27.99 

Alina Eremia 
Cântăreaţă
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  Cremă pentru 
cuticule The ONE
10 ml 

31031   24.90  

  Lac pentru 
întărirea unghiilor 
The ONE
8 ml 

32038   24.90  

  Ser 5-în-1 pentru 
unghii The ONE
8 ml 

32580   24.90  

  Top coat gel 
The ONE
8 ml 

32581   24.90  

  Gel hidratant 
pentru unghii 
The ONE
8 ml 

33519   24.90  

  Bază & top coat The ONE
Bază şi top coat pentru unghii - uniformizează 
şi protejează, putând fi utilizat şi exclusiv pe 
post de lac de unghii. Se aplică înainte de ojă, 
pentru protecţie. Ulterior, se aplică şi peste 
ojă, pentru a-i prelungi rezistenţa 
cu până la 3 zile*. 8 ml 

31029   24.90 

16.99  

  Bol pentru manichiură 
The ONE
Recipient comod care îţi serveşte 
drept suport pentru realizarea 
manichiurii. Toarnă apă călduţă în 
bol şi ţine mâinile în el pentru 
câteva minute. Material: PP. 
Dimensiuni: 15.2 х 12.2 сm. 

27972   19.99 

12.99  

  Soluţie pentru 
îndepărtarea ojei 
The ONE 75 ml 

31034   27.90  

  Bază protectoare 
pentru unghii 
The ONE
8 ml 

31030   24.90  

  Tratament pentru 
creşterea unghiilor The ONE
Formula super nutritivă contribuie 
la o creştere mai rapidă şi mai 
sănătoasă a unghiilor în 3 zile. 
Îmbogăţit cu extract din kiwi şi 
vitaminele C şi E, pentru unghii 
şi cuticule cu aspect sănătos. 8 ml 

31032   24.90 

12.99  

  Pilă de unghii 
The ONE
Pilă rezistentă, din 
material acrilic. Etui inclus. 
Dimensiuni: 13.5 x 1.2 cm. 

27441   14.90 

7.99  
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ÎMBUNĂTĂŢEŞTE 
CREŞTEREA 
UNGHIILOR ÎN 3 ZILE*

MOD DE FOLOSIRE: 
Se masează pe unghie pentru 
spargerea microparticulelor. 
Pentru rezultate optime, se 
aplică de două ori pe zi.
*�Testarea�consumatorilor�pe�un�eşantion�
format din 93 de femei, care au aplicat 
produsul�de�două�ori�pe�zi

•  Contribuie la creşterea unor 
unghii mai rezistente şi 
mai frumoase în 3 zile*

•  Îmbogăţit cu extract din kiwi 
şi vitaminele C, E şi calciu

ÎNMOAIE MÂINILE 
Toarnă apă călduţă în 
vas şi ţine mâinile în el 
pentru câteva minute. 

O MANICHIURĂ FRUMOASĂ 
REALIZATĂ RAPID ŞI UŞOR

BAZĂ & TOP COAT
Aplică un strat direct 

pe unghie, înaintea 
ojei colorate, pentru 

a preveni pătarea 
unghiilor. Aplică 

un strat peste oja 
colorată pentru a 

prelungi rezistenţa 
acesteia.

  Cleşte cuticule
Cleşte pentru îndepărtarea 
cuticulelor, din oţel inoxidabil 
cu finisare mată. Dimensiuni: 
9 x 4.8 x 0.9 cm. 

28433   24.90 

19.99  

Foloseşte cleştele 
pentru cuticule pentru 
a îndepărta excesul de 

piele uscată din jurul 
fiecărei unghii.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  MODELEAZĂ, 
NETEZEŞTE ŞI 

ÎNFRUMUSEŢEAZĂ
Îndepărtează marginile aspre 

şi modelează-ţi unghiile 
cu această pilă rezistentă.

MOD DE FOLOSIRE: 
Poziţionează pila paralel cu 

marginea unghiei. Asigură-te că 
nu te apropii prea mult de corpul 

interior al unghiei pentru 
a evita rănirea.
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34327  
Iced  
Pink

34326  
Perfect  
Black

34329  
Vivid  

Burgundy

34328  
Sparkly  
Bronze

33255 
Cyan 
Navy

33254 
Canary 

Teal

33253 
Green 
Mocha

33252 
Orange 
Raven

33186 
Bubble 

Gum Pink

33187 
Coral 
Craze

33188 
Orange 
Crush

33189 
Fuchsia 
Fantasy

33190 
Red 
Rush

33191 
Purple 
Haze

33216 
Black

33316
Twinkly Green

33315
Hypnotic Yellow

33314
Frosted Blue

33313
Brilliant Black

33316
Tw

inkly G
reen

33318
Pure Black

33318
Pure Black

33320
Purple Intensity

33320
Purple Intensity

33319
G

rey D
ream

33319
G

rey D
ream
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  Tuş de pleoape 
The ONE Brush Stroke
Inspirată de pe podiumurile de 
modă, formula lichidă şi intensă 
a tuşului de pleoape The ONE 
Brush Stroke se aplică uşor, 
asigurând linii continue şi 
precise, cu accente metalice. 
Aplicatorul cu pensulă fină îţi 
permite să treci cu uşurinţă de 
la linii subţiri la cele groase. 
Disponibil în nuanţe pentru 
toate tonurile pielii. 3.5 ml 

 24.90 

14.99  

  Creion The ONE 
Styling Kajal
Obţine o privire intensă 
cu creionul kajal The ONE 
Styling cu pigmenţi intenşi. 
Textura catifelată alunecă 
plăcut pe pleoape şi este 
uşor de omogenizat. Alege-l 
şi vei obţine linii definite, 
intense sau un look smokey 
fabulos. 1 g 

 29.90 

17.99  

  Creion 
dermatograf dublu 
pentru ochi The 
ONE Drama
1.65 g 

 19.90  

  Ruj-creion 
The ONE Express
2.8 g 

 29.90  

  Mascara 
The ONE Lash 
Transformer
8 ml 

32.90  

  Trusă-fard 
pentru pleoape 
The ONE Blend
4.64 g 

 49.90  

  Luciu de buze 
The ONE Sparkle
10 ml 

33521   24.90  

  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 

19.99  

EDIŢIE 
LIMITATĂ

EDIŢIE 
LIMITATĂ

33105 
Vivid

33104 
Smokey

33103 
Naturelle PROPRIA TA 

NUANŢĂ 
DE ROZ!

EDIŢIE 
LIMITATĂ

  Creion 
dermatograf 
The ONE Express
1.2 g 

 29.90  

NOU!
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Te-ai plictisit de acelaşi machiaj? 
Cu colecţia The ONE Express poţi crea lookuri care îţi reflectă 

personalitatea unică. Smokey sau cu o definire îndrăzneaţă, 
depide doar de tine.

NUANŢE ELECTRICE  
Culori intense, metalice

Alina Eremia, Cântăreaţă
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33320 Purple Intensity
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  Pudră Colourbox
6 g 

 29.90  

  Fond de ten 
Colourbox
30 ml 

 24.90  

  Creion pentru ochi 
Colourbox - Black
0.7 g 

19.90  

  Mascara Colourbox 
Fat Lash
8 ml 

 21.90  

  Luciu de buze 
ColourBox
8 ml 

 19.90  

  Fard mono pentru 
pleoape Colourbox
Această gamă de farduri mono pentru 
pleoape cuprinde opt nuanţe vibrante, 
cu o textură fină ce se simte plăcut pe 
piele - toate la preţuri accesibile! 2 g 

 21.90 

12.99  

FARDURI MONO 
PENTRU PLEOAPE

33433
Black

33195
Black

  Ruj ColourBox Kiss Me
Dăruieşte unei persoane speciale una dintre cele 5 nuanţe ale 
rujului ColourBox Kiss Me în ediţie limitată. Poţi oferi rujul 
împreună cu una dintre ojele ColourBox, pentru un look 
complet ce va capta atenţia cu siguranţă! 4 g 

 19.90 

9.99  

SĂRUTĂ-MĂ!

35129
Bright Fuchsia

35127
Soft Nude

35130
Soft Crimson

35131
Soft Currant

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

35128
Shimmering Blush

  Ruj Colourbox
4 g 

 19.90  
 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGE O NUANŢĂ, 
ÎNCEARC-O ŞI 

O VEI IUBI !

32976
Shimmering 

Pink

32977
Pearly 
Pink

32978
Soft 

Cinnamon

32979
Shimmering 
Caramel

32980
Pearly 
Peach

32981
Pearly 
Coral

32982
Shimmering 

Coral

32983
Bright 

Orange

32984
Bright 
Red

32985
Soft 
Red

32986
Soft 

Raspberry

32987
Shimmering 

Red

32988
Soft 

Coral

32989
Bright 
Pink

32990
Shimmering 

Rose

32991
Pearly 
Rose

32992
Pearly 
Fuchsia

32993
Shimmering 

Cherry

32994
Pearly 
Berry

32995
Soft 

Burgundy

34366
Soft 

Peach

34367
Soft 
Pink

34368
Bright 
Pink

34369
Bright 
Fuchsia

34370
Bright 
Red

34371
Soft 
Plum

33429
Dark 
Olive

33428
Soft 
Lilac

33430
Intense 

Blue

33431
Warm 
Brown

33425
Sparkling 

Beige

33426
Pearly 
Pink

33432
True 
Black

33427
Shimmering 

Taupe

33114
Light 
Beige

33115
Rose 
Beige

33402
Porcelain

33403
Light 
Ivory

33404
Natural 
Beige

33405
Dark 
Beige



33486
Purple

33487
Teal

30475 
Black

30476 
Brown

31789
Silver 

Chrome

31790
Grey 

Smoke

31791
Sparkling 

Green

31792
Dazzling 
Taupe

30977 
Pink 
Glow

30978 
Shimmer 

Rose

30979 
Luminous 

Peach

31595
Light

31596
Medium 31592

Nude 
Porcelain

31593
Nude 
Beige

32583 
Nude 

Shimmer

32587 
Mint 
Dust

30615 
Fair 
Light

30616 
Nude 
Pink

33154
Vanilla

33155
Porcelain

33156
Fair 

Nude

33157
Nude 
Pink

33158
Light 
Ivory

33159
Natural 
Beige

32283 
Vanilla

32284 
Porcelain

32285 
Natural 

Rose

32286 
Natural 
Nude

32287 
Light 
Ivory

32288 
Natural 
Beige

30612 
Light

30613 
Medium

31187
Carbon 
Black

33214
Brown 

Shimmer

31577
Iced 
Sand

31578
Arctic 
Silver

31189
Intense 
Black

33222
Black

30460
Black

30722
Black

31473
Black

33004 
Black

30719
Black

30720
Black 

Brown

33375 
Cotton 
Candy 

Frosting

33376 
Strawberry 

Cake

33377 
Coral 

Creamsicle

33378 
Pink 
Eclair

33379 
Red Velvet 
Cupcake

33380 
Raspberry 

Cheesecake

33381 
Mulberry 

Buttercream

33382 
Blueberry 
Muffin

31434
Spicy 
Nude

31435
Perfect 

Pink

31437
Vibrant 

Pink

31438
Coral 
Ideal

31439
Real Red

31440
Smoke 

Red

31443 
Natural 

Pink

31444 
Nude

33367
Forever 
Fuchsia

33372
Endless 
Cherry

33373
Persistent 

Plum

33364
Nonstop 

Nude

33365
Perennial 

Pink

33366
Constant 

Coral

33368
Perpetual 

Papaya

33370
Eternal 
Flame

33371
Resolute 

Red

33369
Sunset 

Horizon

32592
Light

32593
Medium

31586
Black

32584
Peach 

Twinkle

32585
Taupe 
Glow

32586
Lilac 

Lustre

32686
Luminous 

Rose

32687
Lustrous 

Peach

31579
Sahara 
Bronze

31580
Mauve 
Lava

31582
Charcoal 

Dusk

32722
Aqua 
Crush

32723
Peacock 
Nacre

32724
Lilac 
Reef

30659
Fuchsia 
Hype

30661
Clover 
Haze

30663
Mysterious 

Pink

30664
Cranberry 

Blush

30665
Warm 
Peach

30668
Coral 
Ideal

30671
Red 

Passion

30672
Irresistible 

Red

30677
Warm 
Nude

33541
Ballerina 

Pink

33542
Eclectic 

Pink

33543
Erratic 
Orange

33544
Very 

Burgundy

33545
Deep 
Purple

30430
Lustrous 

Nude

30431
Pink 

Hypnotic

30435
Vibrant 
Blush

30436
Clover 
Haze

30438
Raspberry 

Sorbet

30439
Brilliant 
Fuchsia

30440
Glazed 
Currant

30441
Red 

Ovation

30442
Trendy 
Berry

30443
Sexy 
Plum

31442
Transparent

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

33285
Hypnotic 

Lilac

33286
Festive 
Merlot

33287
Spring 
Grape

33288
Watermelon 

Punch

33289
Orange 
Sorbet

33290
Rosy 
Nude

33291
Grey 
Moss

33292
Mystic 
Forest

33293
Royal 
Blue

33294
Midnight 
Ocean

33508
Purple 

Lily

33509
Ocean 
Wave

33510
Crystal 
Water

33511
Golden 
Beach

32733
Violet 

Intense

32735
Gold 

Eclatant

33514
Orange 
Spectre

33515
Fuchsia 
Illusion

33516
Black 
Trick

32732
Pink 

Extraordinaire

32734
Red 

Ardent

33517
White 
Vision
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  Mascara The ONE Lash Resistance
8 ml 

 32.90  

  Balsam de buze The ONE Lip 
Spa
1.7 g 

 27.90  

  Creion retractabil pentru 
buze The ONE Colour Stylist
0.3 g 

 22.90  
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  Ruj 5-în-1 The ONE Colour Stylist
4 g 

 32.90  

  Fond de ten 
FPS 30 The 
ONE 
Everlasting 
Extreme
30 ml 

 42.90  

  Pudră The ONE 
Matte Velvet
8 g 

 54.90  
  Fard-pulbere de 
obraz The ONE 
Featherlight 2 g 

 42.90  

  Gel pentru 
îngrijirea genelor 
& sprâncenelor 
The ONE
8 ml 

31490   32.90  

  Tuş-stilou pentru 
pleoape The ONE 
Jumbo
2.5 g 

32161   34.90  

  Fard-pulbere pentru pleoape 
The ONE Featherlight 1.3 g 

 34.90  

  Trusă corectoare 
The ONE
6 g 

 39.90  

  Tuş de pleoape 
The ONE 
Wonder
2.5 ml 

 29.90  

THE ONE

  Corector The ONE 
IlluSkin
10 ml 

 24.90  

  Mascara The ONE Double Effect
8 ml 

 34.90  

  Mascara The ONE Eyes Wide Open
8 ml 

 32.90  

  Fard stick pentru pleoape The ONE 
Colour Unlimited
1.2 g 

 29.90  
  Balsam de buze cu efect de mărire 
a volumului The ONE Lip Spa
1.7 g 

32365   27.90  

  Ojă The ONE Long Wear
8 ml 

 24.90  

  Pudră The ONE 
IlluSkin
8 g 

 54.90  

  Tuş-stilou pentru pleoape The ONE
0.8 ml 

 34.90  

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

32138   27.90  

  Ruj The ONE Power Shine
1.7 g 

 32.90  

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

33715   47.90  

  Bază de machiaj 
pentru buze 
The ONE
2.8 g 

33893   27.90  

  Marker pentru 
sprâncene 
The ONE
1.6 g 

32033   29.90  

  Fond de ten FPS 20 
The ONE Aquaboost
30 ml 

 49.90  

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

 24.90  

  Mascara The ONE Volume Blast
8 ml 

 32.90  

  Bază de machiaj 
The ONE IlluSkin
30 ml 

31585   27.90  

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

 32.90  

  Mascara 5-în-1 The ONE 
WonderLash
8 ml 

 32.90  

  Creion contur 
pentru ochi 
The ONE Kajal
2.5 g 

 29.90  

  Ruj lichid cremos The ONE 
Lip Sensation Whipped 
Cream
5 ml 

 39.90  

  Fard de obraz The ONE 
IlluSkin
4 g 

 42.90  

  Iluminator cremă 
The ONE
30 ml 

33416   39.90  

  Mascara The ONE 
No Compromise
8 ml 

 34.90  

  Ruj The ONE Colour Unlimited 
Super Matte
1.7 g 

 34.90  

EDIŢIE 
LIMITATĂ

  Cremă BB FPS 30 The 
ONE
30 ml 

 39.90  



30450 
Peach 
Pink

30448 
Pearly 
Pink

30449 
Rose 
Petal

30445 
Satin 
Beige

30446 
Creamy 
Nude

30447 
Pink 

Nude

30451 
Lucent 
Pink

30452 
Raspberry 

Blush

30455 
Red 

Fatale

30456 
Muted 
Plum

30454 
True 
Red

30453 
Fuchsia 
Divine

30458 
Copper 
Shine

30459 
Cherry 
Love

30457 
Lavender 

Lustre
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  Portfard Giordani Gold Colette
Portfard exclusivist din imitaţie de piele de 
şarpe, cu căptuşeală de satin şi fermoar 
auriu cu plăcuţă inscripţionată Giordani 
Gold. Poliester, placare cu alamă. 
150 x 35 x 135 mm. 

29018

39.99  

  Corector Giordani Gold 
Secret
Corector cu grad ridicat 
de acoperire, ce ascunde 
imperfecţiunile. Conţine 
extract din plante cu beneficii 
anti-îmbătrânire. 2 g 

 44.90 

29.99  

  Gel colorat pentru 
sprâncene Giordani Gold
Culoare rezistentă şi modelare pentru 
sprâncenele tale, cu provitamina B5 
hidratantă. 4 ml 

 29.90 

17.99  

  Pudră compactă 
Giordani Gold Mineral
Pudră compactă îmbogăţită cu 
minerale, ce conferă tenului 
o strălucire delicată. Grad de 
acoperire scăzut spre mediu, 
FPS 15. 9 g 

 79.90 

54.99  

  Tuş lichid pentru pleoape 
Giordani Gold
Tuş lichid pentru pleoape cu o culoare 
intensă, ce se usucă cu o finisare lucioasă 
şi rezistă pe parcursul întregii zile*. 4 ml 

 32250   42.90 

29.99  

  Tuş lichid pentru pleoape 
Giordani Gold - Sparkling Black
Pigmentare intensă. Strălucire aurie. Rezistenţă. 
Ediţia limitată a tuşului lichid pentru pleoape, de un 
negru intens cu sclipiri aurii, conferă privirii tale un 
efect captivant. 4 ml 

33483   42.90 

29.99  

31430
Blonde

31431
Brown

32
25

0 B
lac

k

F RU M U S E Ţ E  D E S ĂVÂ R Ş I TĂ
– finisare impecabilă – 

31366
Light

31367
Medium

31808
Light

31809
Natural

Pudră 
translucidă 
îmbogăţită 
cu minerale 
ce conferă 
o finisare 
luminoasă

Aderă uşor 
pe piele pentru 
o finisare elegantă

O C H I I  TĂ I  – 
O  C A P O D O P E R Ă !

33
48

3 
Sp

ar
kl

in
g B

la
ck

EDIŢIE 
LIMITATĂ

Modelează 
şi defineşte 

sprâncenele

Aplicatorul 
ultra-precis asigură 

linii intense, 
uimitoare

Tuş de pleoape 
cu efect strălucitor.

31808
Light

  Ruj FPS 15 Giordani Gold Iconic
Ruj cu finisare satinată, culoare intensă şi 
textură cremoasă, ce oferă o senzaţie de 
confort. Formula conţine ulei de argan 
şi are FPS 15. 4 g 

 44.90 

27.99  

 

 

 

 

 

 

 

EDIŢIE 
LIMITATĂ

* Testare consumatori

31366 Light

31367 M
edium

30
45

4 
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32254 
Medium

32252 
Light

32081
Natural 
Radiance

32084
Dark 

Bronze

32083
Natural 
Peach

32082
Natural 
Bronze

33092
Blonde

33093 
Brown

33482 
Intense 
Gold

33480
 Blue 
Suede

33481 
Lavish 
Plum

33479 
Luxuriant 

Beige

33478 
Mauve 

Cashmere

32317
Nude 
Rose

32318
Pink 

Touch

30556 
Natural

31802
Porcelain

31803
Light 
Rose

31804
Light 
Ivory

31805
Rose 
Beige

31806
Natural 
Beige

33112 
Bronze 
Glow

33111 
Coral 
Glow

22744
Dusky 
Nude

22746
Pink 

Secret

22748
Rose 

Blossom

22749
Cerise 
Pink

31376
Beige 
Suede

22752
Warm 
Coral

31377
Pink 

Delicacy

31378
Frosted 

Rose

31379
Violet 
Dawn

31380
Red 

Attraction

31401
Black

32079
Black

 

32576
Black

32088
Light

32047
Porcelain

32048
Light 
Rose

32049
Light 
Ivory

32050
Rose 
Beige

32051
Natural 
Beige

32414
Pink

33497
Nude

33498
Rose

32089
Natural

60

  Corector cu efect 
iluminator Giordani 
Gold
2.7 ml 

 49.90  

32075
Smokey Grey

32076
Divine Brown

32077
Radiant Plum

GIORDANI GOLD

  Fard de pleoape Giordani 
Gold Quad
5.2 g 

 69.90  

  Fond de ten 
rezistent FPS 15 
Giordani Gold 
Mineral
30 ml 

 64.90  

  Fard-stick Giordani 
Gold Radiant
5.5 g 

 64.90  

  Pudră pulbere Giordani 
Gold Invisible Touch
10 g 

 74.90  

  Fond de ten 
anti-îmbătrânire 
Giordani Gold
30 ml 

 64.90  

  Pudră Giordani 
Gold Jewel
9 g 

 79.90  

  Perle bronzante 
Giordani Gold
25 g 

 69.90  

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

33300   59.90  

32323
Bright 
Berry

32324
Dusky 
Rose

32325
Forever 

Red

32326
Dark 

Burgundy

  Ruj FPS 12 Giordani Gold 
Iconic Matte
4 g 

 44.90  

  Trusă manichiură 
Giordani Gold
Dimensiuni: 12.2 x 7.2 x 2.6 cm. 

28281   79.99  

  Balsam de buze cu efect de 
întinerire Giordani Gold
10 ml 

 39.90  

  Mascara Giordani 
Gold Iconic
8 ml 

44.90    Ruj Giordani 
Gold Jewel
4 g 

 44.90  

  Fard de pleoape Giordani 
Gold Marbleised
2.8 g 

 69.90  

  Creion pentru 
sprâncene cu perie 
încorporată Giordani 
Gold
1.2 g 

 37.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Creion dermatograf pentru 
ochi Giordani Gold
1.8 g 

 34.90  

 

PENTRU ULTIMA 
DATĂ ÎN CATALOG
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de  alungireEfect luxos

19.99 

  Mascara Giordani Gold 
Incredible Length
Mascara cu efect de alungire, 
infuzată cu microfibre, ce creează 
lungime seducătoare, separare 
minunată a genelor. 8 ml 

 44.90 

MASCARA 
LUXOASĂ 
cu o formulă somptuoasă 
ce defineşte şi alungeşte 
genele cu până la 49%*

*  Testare consumatori, eşantion 
format din 74 femei  

ACUM CU NUMAI



6362

  Mască pentru păr Eleo
125 ml 

31611   49.90  

  Balsam pentru păr Eleo
150 ml 

31610   29.90  

  Ulei de păr Eleo
50 ml 

31613   59.90  

  Ulei pentru păr cu vârfuri 
despicate Eleo
50 ml 

31616   54.90  

  Şampon Eleo
200 ml 

31609   29.90  

ÎNGRIJIREA CORPULUI & A PĂRULUI
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VISUR ILE  TALE  –  INSP IRAŢ IA NOASTRĂ™

  Ulei pentru păr cu efect de protecţie Eleo
Ulei de lux pentru păr, infuzat cu uleiuri naturale de 
argan şi trandafir. Formula parfumată, non-grasă, 
hrăneşte în profunzime şi netezeşte, pentru un păr 
cu aspect suplu, strălucitor şi sănătos. Pentru toate 
tipurile de păr. Ideal pentru părul vopsit. 50 ml 

31614   54.90 

ULEI PENTRU PROTECŢIE

Protecţie eficientă şi îngrijire pentru vârfurile 
şi lungimea oricărui tip de păr, inclusiv 
cel vopsit.

ACUM CU NUMAI

34.99 

PRODUSELE TALE ESENŢIALE PENTRU RUTINA ZILNICĂ DE ÎNGRIJIRE 
Formulele noastre au proprietăţi de îngrijire şi reconfortare. Având în compoziţie extracte 

din plante, acestea sunt alegerea perfectă pentru o piele sănătoasă şi fericită şi pentru 
un păr strălucitor. 

DESCOPERĂ BENEFICIILE 
ULEIURILOR PREŢIOASE ELEO. 
Uleiurile naturale de argan şi trandafir, 
extractul din brusture şi vitamina F conferă 
instantaneu părului strălucire, supleţe şi 
un parfum încântător. În plus, uleiurile 
Eleo acţionează în interiorul firelor de păr, 
pentru a le conferi un aspect mai sănătos 
şi mai frumos cu fiecare zi.

RUTINA DE ÎNGRIJIRE ELEO, 
PENTRU UN PĂR FRUMOS 
ŞI STRĂLUCITOR
Poţi utiliza şamponul şi balsamul cu 
o frecvenţă adaptată la nevoile părului 
tău. O dată pe săptămână, pentru hrănire 
intensă, aplică masca în locul balsamului. 
Finalizează rutina Eleo cu câteva picături 
de ulei adaptat tipului de păr, aplicate 
înainte sau după coafare.  

ELIBEREAZĂ PUŢIN 
ULEI ELEO ÎN PALMĂ 
- două pulverizări sunt suficiente pentru 
un păr cu lungime medie. Utilizează puţin 
mai mult sau mai puţin, în funcţie de 
lungimea părului. Încălzeşte uleiul în palme 
înainte de a-l întinde uniform pe părul 
umed sau uscat de la vârfuri în sus. 
Nu se clăteşte.

Ulei natural de argan 
Pătrunde în structura firului de păr, pentru 
a-l consolida şi revitaliza din interior spre 
exterior, şi netezeşte cuticula, pentru a 
crea o barieră naturală, care contribuie 
la protejarea împotriva deteriorării.

Ulei natural de trandafir 
Contribuie la refacerea suprafeţei firului 
de păr şi hrăneşte intens, pentru a-i 
spori supleţea şi maleabilitatea. 

 

 

 

 

 

 

CU ULEIURI NATURALE
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  Mască de păr Hairx Ultimate 
Repair
Tratament hrănitor ce asigură îngrijire intensă, 
reface suprafaţa firului de păr şi îi îmbunătăţeşte 
elasticitatea în câteva minute. 200 ml 

33000   39.90 

27.99  

  Balsam de păr Hairx Ultimate Repair
Balsam hrănitor pentru păr, formulat cu Sistemul 
Hair Reconstructive, ce reface suprafaţa firului de păr, 
pentru un aspect vizibil mai bogat, mai rezistent şi 
mai strălucitor. Reduce ruperea firelor de păr*. 200 ml 

32999   24.90 

17.99  

  Şampon Hairx Ultimate Repair
Şampon zilnic, ce hrăneşte şi reface suprafaţa firului 
de păr. Părul arată mai bogat, revitalizat, îşi recapătă 
frumuseţea şi strălucirea. 250 ml 

32998   24.90 

17.99  
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  Şampon uscat pentru 
volum HairX
Şampon uscat, ce absoarbe excesul 
de sebum şi împrospătează părul 
între spălări. Redă senzaţia de 
elasticitate şi prospeţime. 150 ml 

26676   29.90 

19.99  

  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  

CANTITATE 
XXL!

400 ML

TOATE FORMULELE CONŢIN

PENTRU PĂR FIN

*Testare instrumentală a şamponului pentru volum vs. un şampon obişnuit
* Testare consumatori, cu toate produsele din gama HairX Ultimate Repair

ŞAMPON

BALSAM

MAI MULT 
VOLUM*200 %

PENTRU ATUNCI CÂND PĂRUL TĂU 
ARE NEVOIE DE REPARARE

1. Mai rezistent*

2. Cu aspect mai bogat*

3. Cu aspect revitalizat*

4. Mai strălucitor*

5.  Cu aspect mai neted 
şi mai mătăsos*

5 beneficii într-o singură gamă 
de îngrijire a părului

1- Şampon 
HairX Ultimate Repair 
Se aplică pe părul umed, 
se spumează şi se clăteşte.

2- Balsam de păr 
HairX Ultimate Repair 
Se aplică pe părul umed începând 
de la rădăcini şi până la vârfuri. Se 
lasă să acţioneze câteva minute şi 
se clăteşte cu apă din abundenţă.

3- Mască 
HairX Ultimate Repair
Se masează pe părul umed, 
se lasă timp de 5 minute 
să acţioneze şi se clăteşte.

MASCĂ 
PENTRU PĂR

 

 

 

 

 

ÎŢI DOREŞTI UN PĂR 

MAI BOGAT?

[6-GINGEROL] 
Î N G R I J I R E 

P E N T R U  S C A L P
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  Perie perforată pentru păr
Perie perforată, ideală pentru coafarea 
rapidă a părului în timpul uscării cu 
foehnul - spaţiile goale facilitează 
circulaţia aerului, reducând timpul de 
uscare. L: 23.2 cm x l: 4.5 cm x Î: 4 cm. 

27133   22.90    

14.99  

  Perie rotundă pentru păr
Peria rotundă este ideală atât pentru 
crearea onduleurilor şi a buclelor, cât 
şi pentru amplificarea volumului. L: 
24.5 cm x Dia: 5 cm. 

27132   26.90 

17.99  

  Fixativ HairX Supreme Hold
Fixativ HairX Supreme Hold cu ultra rezistenţă 48H, 
ce conţine keratină, asigură şi menţine coafura, 
conferindu-i în acelaşi timp elasticitate, pentru 
mişcări naturale. Nivel de fixare 5. 200 ml 

30551   27.90 

  Spumă de coafare 
pentru păr ondulat HairX
Spumă ultra rezistentă cu keratină ce defineşte 
buclele şi le asigură rezistenţă 24H, acţionând 
împotriva electrizării părului. Nivel de fixare 4. 
200 ml 

31090   26.90 

  Spray de protecţie 
pentru coafare la cald HairX
Protejează-ţi părul împotriva degradării cauzate 
de coafarea la cald, până la 230°C, cu acest spray 
de protecţie cu formula antistatică 24H şi keratină. 
Nivel de fixare 2. 150 ml 

30552   22.90 

  Pieptene cu coadă
Pieptene cu coadă din plastic 
de bună calitate, ideal pentru 
coafat, pentru descurcarea 
părului şi separarea acestuia 
în şuviţe. 22 x 2.6 cm. 

29277   15.90 

9.99  

  Bigudiuri
Creează bucle fabuloase cu 
bigudiurile uşor de folosit. 
Material: PP. Set de 5 buc. 
Dimensiuni: 2.4(î) x 2.7(l) 
x 8.8(L) cm. 

24858   14.99 

8.99  

ALEGE 
PRODUSUL 
PREFERAT!

FIXARE 

48H

PROTEJEAZĂ  
PĂRUL PÂNĂ LA 

230°C

Peria rotundă va conferi 
onduleuri, bucle şi un volum 
fabulos părului tău.

Perie perforată 
Ideală pentru uscare 
şi coafare rapidă.   

Bigudiuri pentru bucle mari, 
pline de volum

EFECT 
MAXIM, 
EFORT 
MINIM

17.99 

FIXARE 
BUCLE 24H**

 
 

 

 

 

 

 

  27130 Pieptene 
pentru descurcat 
părul L: 22.8 cm 
x l: 4.8 cm x Î: 3 cm. 
12.90
  27131 Perie ovală 
pentru păr L: 25 cm x l: 
6.5 cm x Î: 3.8 cm. 
22.90
  27134 Perie pentru 
coafat părul L: 23 cm 
x l: 7.8 cm. 
26.90 
 28284 Pieptene 
cu dinţi rari 
Dimensiuni: 15.5 x 6.2 cm 
7.99 

       

FIECARE 
PRODUS CU

Foloseşte pieptenele 
cu coadă pentru distribuirea 
produselor de îngrijire în păr

PENTRU ULTIMA 
DATĂ ÎN CATALOG

PENTRU ULTIMA 
DATĂ ÎN CATALOG

PENTRU ULTIMA 
DATĂ ÎN CATALOG

**
Te
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re
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  Ser anti-îmbătrânire 
pentru păr HairX Advanced 
TimeResist
Ser fără clătire pentru păr matur, 
ce infuzează nutrienţi în structura 
acestuia, protejând firele fragilizate 
împotriva efectelor timpului*. 30 ml 

31276   49.90 

37.99  

  Balsam anti-îmbătrânire 
pentru păr HairX Advanced 
TimeResist
Balsam pentru păr matur, 
ce asigură hidratare intensă, 
contribuind la descurcarea şi 
cuminţirea acestuia. 150 ml 

31393   24.90 

19.99  

  Şampon pentru păr 
vopsit HairX
250 ml 

26666   21.90  
  Balsam pentru păr 
vopsit HairX
200 ml 

26672   21.90  

PENTRU PĂR VOPSIT

PENTRU O COAFURĂ UŞOR DE REALIZAT

PENTRU PĂR ELECTRIZAT

  Fixativ pentru 
volum HairX
200 ml 

31091   27.90  

PENTRU PĂR GRAS

  Şampon uscat 
echilibrant HairX
150 ml 

30065   29.90  

PENTRU PĂR FRAGILIZAT

  31140 Şampon HairX 
Advanced NeoForce 200 ml 
24.90    31141 Loţiune 
tonică pentru scalp HairX 
Advanced NeoForce 100 ml 
39.90    31142 Loţiune 
pentru volum HairX 
Advanced NeoForce 150 ml 
24.90 

  Cremă CC de 
înfrumuseţare 
a părului HairX
150 ml 

32142   32.90  

  Şampon reparator 
HairX
400 ml 

30331   27.90  

  Şampon anti-
mătreaţă HairX
400 ml 

30879   27.90  

  Şampon pentru păr 
vopsit HairX
400 ml 

30180   27.90  

ANTI-MĂTREAŢĂ

  Balsam împotriva 
electrizării părului 
HairX
200 ml 

30067   21.90  

PENTRU PĂR DETERIORAT

Contribuie 
la prevenirea 

deshidratării şi 
casării părului 

matur

SISTEM RENEWING 
PENTRU PĂR MATUR + 
PROTEINE DIN MĂTASE

[6-GINGEROL] 
ÎNGR I J I R E 

PENTRU SC ALP

COMBATE CELE 5 
SEMNE ALE 

ÎMBĂTRÂNIRII 
PĂRULUI

• DESHIDRATAREA 
• CASAREA 
• LIPSA DE 

STRĂLUCIRE 
• FRAGILITATEA  

• RIGIDITATEA

  Dispozitiv pentru 
masarea scalpului
Dispozitiv din plastic, pentru masarea 
scalpului, cu mâner anti-alunecare. 
Contribuie la eliberarea tensiunii 
acumulate la nivelul scalpului, fără să 
afecteze părul. Ideal pentru 
şamponare şi aplicarea tratamentelor 
cu îngrijire profundă. 9 x 8 x 7 cm. 
27984   15.99 

11.99  

  Balsam fără 
clătire pentru 
volum HairX
150 ml 

26675   24.90  

  Şampon pentru 
volum HairX
250 ml 

26670   21.90  

  Spumă de păr 
pentru volum 
HairX
200 ml 

30550   26.90  

PENTRU PĂR FIN
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Revitalizează 
firele subţiri 
şi vulnerabile 
de păr. Se 
aplică pe 
vârfurile 
uscate.

PENTRU ULTIMA 
DATĂ ÎN CATALOG
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  Gel pentru igiena intimă 
cu efect de reconfortare Feminelle
Gel delicat pentru igiena intimă cu 
extract din floare de orhidee. Testat 
dermatologic, ginecologic şi alergologic, 
infuzat cu aromă feminină, proaspătă. 
300 ml 

34039   27.90 

17.99  

NOU!

ÎNCEARCĂ-MĂ! 
Extract din orhidee

TESTAT 
ALERGOLOGIC

Cu extra vitamine

Testat dermatologic 
& ginecologic

Formulă delicată, fără săpun 
şi cu pH echilibrat

Testate alergologic

Formulă pe bază 
de acid lactic natural

PENTRU ÎNGRIJIREA DELICATĂ 
A ZONEI INTIME

Bucură-te de prospeţime şi încredere 
de sine în fiecare zi, cu noul gel reconfortant 

pentru igiena intimă Feminelle 
cu extract din floare de orhidee.
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  Cremă depilatoare Silk Beauty
Te bucuri de o piele încântător de moale şi 
mătăsoasă, cu aspect sănătos, îndepărtând 
părul în doar 3 minute*. Ingrediente cu 
acţiune delicată, ce catifelează, hidratează 
pielea şi încetinesc creşterea părului. 
Pentru piele normală. Produs testat 
dermatologic. Cu aplicator spatulă. 
Conţine 1 tub de cremă depilatoare + 
1 spatulă + instrucţiuni de utilizare. 100 ml 

32600   34.90 

22.99  

  Benzi epilatoare pentru faţă 
Silk Beauty
Menţine-ţi faţa netedă şi catifelată, fără păr 
nedorit până la 4 săptămâni*, cu aceste benzi 
cu ceară rece îmbogăţită cu ceară naturală de 
albine, proteine de mătase şi ulei din primula 
de seară. Cu un design ce asigură îndepărtare 
uşoară, perfect dimensionate pentru zonele 
mici şi delicate ale feţei. Pentru piele normală. 
Conţine 10 benzi cu ceară pe ambele feţe 
+ 4 şerveţele + instrucţiuni de utilizare. 

32599   29.90 

19.99  

  Deodorant cu efect 
de împrospătare 
pentru zona intimă 
Feminelle
75 ml 

24890   22.90  

  Gel protector 
pentru igiena intimă 
Feminelle
300 ml 

31326   27.90  

  Balsam hidratant pentru zona 
intimă Feminelle Special Care+
Balsam hidratant cu efect de reconfortare şi 
catifelare a pielii din zona intimă, după epilarea 
cu ceară sau cu lama de ras. Îmbogăţit cu acid 
lactic natural şi complex de calmare. Produs 
testat dermatologic, ginecologic şi alergologic. 
75 ml 

32340   22.90 

14.99  

  Gel pentru igiena intimă 
cu efect de împrospătare 
Feminelle
Gel delicat pentru igiena intimă, cu 
efect de împrospătare. Îmbogăţit cu 
apă de trandafiri. Testat dermatologic, 
ginecologic şi alergologic. Pentru 
uz zilnic. 300 ml 

33022   27.90 

19.99  

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

32598   34.90  

  Gel pentru ras 
Silk Beauty
150 ml 

32601   22.90  

  Gel delicat pentru 
igiena intimă 
Feminelle
300 ml 

33459   27.90  

  Set cu 3 aparate 
de ras pentru femei
Aparatele de ras pentru femei sunt 
prevăzute cu 3 lame din oţel inoxidabil, 
capăt pivotant, bandă lubrifiantă cu 
vitamina E şi aloe vera şi mâner din 
cauciuc, pentru un epilat fin, sigur şi 
precis. Pachet de 3 buc. Dimensiuni: 
12.9 x 2.3 cm. 

29321   21.90 

14.99  

Îndepărtează părul 
nedorit în doar 

3 minute

PENTRU PICIOARE 
ŞI CORP

PENTRU FAŢĂ

SET DE 3 
aparate de ras 

cu trei lame, pentru 
un epilat fin şi 

confortabil

O PIELE FINĂ PRECUM MĂTASEA

Previne deshidratarea, 
senzaţia de disconfort şi 

formarea firelor crescute 
sub piele, după epilarea 

cu ceară sau lama de ras. 
Acest balsam hidratează 
delicat şi calmează zona 

intimă, lăsând pielea 
catifelată, suplă 
şi reconfortată.

Delicată, cu 
proprietăţi de îngrijire 
şi potrivită pentru cea 
mai sensibilă piele, 
apa de trandafiri 
este extrasă din 
petalele mici şi 
parfumate, conferind 
împrospătare cu 
efect calmant.

Aplică pe piele 
o cantitate mică 

şi maseaz-o uniform, 
până la absorbţia 

completă.

CATIFELARE ŞI CONFORT PENTRU ZONA INTIMĂ

Cu extra vitamine

Testat dermatologic 
& ginecologic

Formulă delicată, fără săpun 
şi cu pH echilibrat

Testate alergologic

Formulă pe bază 
de acid lactic natural
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  Săpun-cremă lichid 
pentru mâini Loving 
Care
Săpun lichid pentru 
mâini ce curăţă delicat, 
catifelează şi îngrijeşte 
pielea. Potrivit pentru 
întreaga familie. Infuzat cu 
lapte natural de migdale şi 
parfum încântător. 300 ml 

34069   27.90 

17.99  

  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 pH echilibrat, cu lapte 
natural de migdale şi 
parfum plăcut. 400 ml 

34063   34.90 

19.99  

  Cremă de duş 
Loving Care
Cremă de duş ce curăţă 
delicat, îngrijeşte şi 
catifelează pielea, potrivită 
pentru întreaga familie. 
Formulă cu pH echilibrat, 
cu lapte natural de migdale 
şi parfum plăcut. 400 ml 

34058   27.90 

17.99  

  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. 750 ml 

34059   49.90 

37.99  

  Cremă 
multifuncţională 
Loving Care
150 ml 

34332   27.90  

  Săpun pentru 
faţă şi corp Loving 
Care
125 g 

34066   14.90  

  Loţiune de corp 
Loving Care
750 ml 

34062   49.90  

  Cremă de mâini 
Loving Care
150 ml 

34061   19.90  

  Şampon & 
balsam de păr 
2-în-1 Loving Care
400 ml 

34060   29.90  

  Cremă de duş 
Loving Care
750 ml 

34057   39.90  

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.
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PENTRU 
ÎNTREAGA FAMILIE

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FORMULA 
CÂŞTIGĂTOARE!

Transformă momentul băii într-o cursă de 
maşini iute ca fulgerul şi plină de prospeţime, 

cu colecţia de baie pentru copii Cars 3. 
Ka-chow 95!

Formulă 
blândă, testată 
dermatologic.

EDIŢIE 
LIMITATĂ

  Săpun Oriflame Disney 
Cars 3
Săpun cu imaginea lui Fulger McQueen 
în relief. Cu aromă fructată şi o 
formulă blândă, testată dermatologic, 
specială pentru pielea sensibilă 
a copiilor. 75 g 

33471   6.90 

4.99  

  Apă de toaletă 
Oriflame Disney Cars 3
Ai parte de acţiune din plin cu 
parfumul fructat Cars 3 ce o are 
pe ambalaj pe însăşi legenda: Fulger 
McQueen! Special formulat pentru 
pielea delicată a copiilor, fără alcool 
şi testat dermatologic. 100 ml 

33470   29.90 

19.99  

Formulă fără 
săpun, fără 
lacrimi & testată 
dermatologic

  Şampon & gel de duş 
Oriflame Disney Cars 3
Şampon & gel de duş cu acţiune dublă 
şi aromă fructată. Special formulat 
pentru pielea sensibilă a celor mici. 
Formulă fără săpun, fără lacrimi, 
testată dermatologic. 200 ml 

33472   22.90 

16.99  

Aromă 
proaspătă, 
fructată!

 

 

 

750 ml
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  Săpun Discover 
New Zealand Tranquility
Săpun delicat cu o aromă inspirată de 
Noua Zeelandă, cu note de kiwi şi nuferi. 
90 g 

34067   6.90 

4.99  

  Gel de duş Discover 
New Zealand Tranquility
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  

  Gel de duş Discover 
Icelandic Purity
Gel de duş cu aromă acvatică 
înviorătoare şi acorduri de ienupăr. 
Formulă fără săpun, cu 
pH-echilibrat. 250 ml 

31252   16.90 

9.99  

  Săpun Discover 
Icelandic Purity
Săpun solid cu arome inviorătoare 
de apă proaspătă şi ienupăr. 90 g 

31253   6.90 

4.99  

  Gel de duş Discover 
French Provence
Inspirat de Provence, acest gel de duş cu 
pH echilibrat şi formulă fără săpun face 
spumă bogată şi cremoasă, lăsând pielea 
curată şi subtil parfumată cu note de 
lavandă franţuzească şi portocală. 250 ml 

34045   16.90 

9.99  

  Săpun Discover 
French Provence
Inspirat de culoarea şi parfumul 
captivant al câmpurilor de lavandă 
din Provence, acest săpun aromatic 
curăţă delicat pielea, parfumând-o 
subtil cu aroma relaxantă de 
lavandă şi portocale. 90 g 

34047   6.90 

4.99  
  30133 Săpun Discover Miami 
Spirit 90 g 6.90   
 31864 Săpun Discover 
Tanzanian Grace 90 g 6.90   
 33020 Săpun Discover Cuban 
Rhythms 90 g 6.90   
 33107 Săpun Discover Tuscan 
Sunset 90 g 6.90 

Geluri de duş Discover 250/400/750 ml

O EXPERIENŢĂ PLINĂ 
DE PROSPEŢIME

Descoperă frumuseţea 
captivantă a dealurilor însorite 
din PROVENCE ŞI PARFUMUL 
FIN DE LAVANDĂ şi 
portocale al celei mai noi game 
Discover, inspirată de culorile 
vibrante şi aromele specifice 
regiunii Provence.

AROMĂ DE IENUPĂR 
Ienupărul este o plantă 

specifică Islandei, cu arbuşti 
ce rămân verzi pe tot 

parcursul anului, 
cu parfum de pin.

ESCAPADĂ ÎNTR-O 
OAZĂ DE LINIŞTE

De la valurile care se sparg de 
stânci, cascadele cristaline ce 
cad din înălţimea munţilor şi 
până la ţinuturile abia călcate 
de om, aroma Noii Zeelande 

este una de o prospeţime 
uimitoare. Porneşte într-o 

aventură exotică pe această 
perlă neatinsă a Mărilor 

Sudului cu Discover.

NOU!

  33461 Gel de duş Discover Tuscan Sunset 750 ml 29.90  
  31672 Gel de duş Discover Icelandic Purity 750 ml 29.90   
 31111 Gel de duş Discover Miami 400 ml 22.90   
 32839 Gel de duş Discover Japanese Ceremony 400 ml 22.90   
 30132 Gel de duş Discover Miami Spirit 250 ml 16.90   
 31863 Gel de duş Discover Tanzanian Grace 250 ml 16.90   
 33019 Gel de duş Discover Cuban Rhythms 250 ml 16.90   
 33106 Gel de duş Discover Tuscan Sunset 250 ml 16.90 

Săpunuri 90 g
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  Pastă de dinţi Optifresh System 8 
Extreme Fresh
Extreme Fresh conţine o aromă persistentă 
pentru menţinerea respiraţiei proaspete, 
timp îndelungat. 100 ml 

31132   19.90 

12.99  

  Deodorant roll-on 
antiperspirant 24h 
Activelle Cotton Dry
50 ml 

25281   17.90  

  Periuţă de dinţi cu 
peri moi Optifresh 
Kids - roz
Lungime 14 cm. 

28266   12.90  

  Periuţă de dinţi cu 
peri moi Optifresh 
Kids - albastră
Lungime 14 cm. 

28267   12.90  

  Deodorant cremă 
antiperspirant 24h 
Activelle Pure Care
50 ml 

30137   17.90  

  Deodorant roll-on 
antiperspirant 24h 
Activelle Green Tea 
Fresh
50 ml 

30332   17.90  

  Pastă de dinţi 
Optifresh System 8 
Total Protection
100 ml 

31123   19.90  

  Pastă de dinţi 
Optifresh System 8 
Crystal White
100 ml 

31131   19.90  

  Pastă de dinţi 
Optifresh Kids 
Strawberry
50 ml. 

31133   12.90  

  Pastă de dinţi 
Optifresh System 8 
Herbal Blend
100 ml 

31673   19.90  

  31270 Deodorant roll-on antiperspirant 48h Activelle Extreme Protection
  23718 Deodorant roll-on antiperspirant 24h Activelle Pure Care
  23725 Deodorant roll-on antiperspirant 24h Activelle Invisible

17.90 

Deodorant antiperspirant 24h 50 ml
  27979 Periuţă de dinţi cu peri de duritate 
medie Optifresh - mov
  27982 Periuţă de dinţi cu peri moi 
Optifresh - albă

12.90 

7.99 

MEDIE

MOALE

PROSPEŢIME EXTREMĂ 
PENTRU UN ZÂMBET 

ÎNCREZĂTOR

Periuţe de dinţi Optifresh

* Testat clinic

Asigură protecţie 12h 
împotriva plăcii dentare, 

depunerii de tartru şi cariilor

Pastele de dinţi Optifresh 
System 8 contribuie la*:

 Prevenirea cariilor
 Prevenirea plăcii dentare
 Prevenirea formării tartrului
  Prevenirea eroziunii 
smalţului

 Menţinerea sănătăţii gingiilor
 Respiraţie proaspătă 
 Întărirea dinţilor
 Îndepărtarea petelor

90%
AXILE NETEDE 
ŞI CATIFELATE**

97%

93%  
S-AU SIMŢIT 
PROTEJATE 
ÎNTREAGA ZI***
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PROTECŢIE 
ÎMPOTRIVA 
URMELOR ALBE*

PROTECŢIE ACTIVĂ 
PENTRU ÎNTREAGA ZI!

FIECARE CU
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11.99 

FIECARE CU
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  Gel protector de curăţare 
pentru mâini SoftCaress
Gel de curăţare pentru mâini, comod 
de folosit. Conţine ulei din nuci de 
Macadamia, îndepărtează bacteriile şi 
împrospătează mâinile fără apă. 50 ml 

31346   24.90 

17.99  

  Cremă protectoare pentru 
mâini şi unghii SoftCaress
Cremă de mâini cu formulă lejeră, rapid 
absorbabilă, ce conţine ulei din nucă 
de Macadamia. Hrăneşte şi îngrijeşte 
pielea mâinilor şi unghiile. 100 ml 

31344   16.90 

11.99  

  Periuţă pentru unghii Bamboo
Păstrează-ţi curăţenia şi netezimea 
unghiilor cu această perie din 
bambus. Dimensiuni: L 8.5 
x l 4.3 x î 3.3 cm 

28192   15.99 

11.99  

  Cremă hrănitoare 
pentru mâini 
SoftCaress
100 ml 

31345   16.90  

  Cremă protectoare 
pentru mâini şi unghii 
SoftCaress
150 ml 

31347   19.90  

  Cremă hrănitoare 
pentru mâini 
SoftCaress
150 ml 

31348   19.90  
  Cremă concentrată 
pentru protecţia 
mâinilor Hand Care
Concentrat intens hidratant 
pentru mâini, ce redă pielii 
uscate confortul şi supleţea. 
50 ml 

17305   16.90 

  Cremă de mâini 
Pro-Youth Hand Care
Cremă pentru mâini, cu 
complexul Triple Protection. 
Protejează împotriva razelor UV, 
hidratează şi uniformizează 
nuanţa pielii. 50 ml 

20357   16.90 

Hrăneşte intens*

99% 
*�Testare�consumatori,�eşantion�de�femei�
cu�mâini�foarte�uscate�şi�aspre

ÎNTINERIRE ŞI CATIFELARE PENTRU MÂINI

Îmbunătăţeşte textura pielii 

97%*

*�Eficacitatea�produsului,�testată�pe�un�
eşantion�compus�din�100�voluntari�femei�

timp�de�2�săptămâni

Remediu eficient 
împotriva deshidratării 
excesive

Cu extract din boabe 
de soia, ce stimulează 
producţia de colagen

7.99 

Redă prospeţimea mâinilor 
tale, în orice moment al zilei! 

O picătură este suficientă 
pentru a-ţi purifica mâinile.

ÎMPROSPĂTEAZĂ-TE ORICÂND!

Curăţă unghiile 
delicat şi eficient

Ajută la restabilirea 
nivelului natural de 

hidratare a pielii

HRĂNEŞTE 
INTENS ŞI 
REFACE pielea 
uscată a mâinilor

ÎNTINEREŞTE 
mâinile

ULEIUL DIN 
NUCĂ DE 

MACADAMIA 
este un ingredient 
intens hidratant, cu 
absorbţie rapidă, 

recunoscut pentru 
protecţia împotriva 

deshidratării.

 
 

 

 

 

 

 
 

PROTECŢIE pentru mâinile cu piele uscată

FIECARE 
CREMĂ DE MÂINI CU
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  Capete rezervă pentru pila 
electrică de tălpi Feet Up
Set cu două capete rotative rezervă, 
din carbură de siliciu, pentru pila 
electrică de tălpi Feet Up (29455). 
Conţine un capăt rotativ cu textură 
grosieră pentru îndepărtarea pielii 
îngroşate & uscate şi un capăt rotativ 
cu textură mai fină pentru netezirea 
pielii. Ambele pot fi spălate cu apă. 
Dimensiune standard. 
29461   34.90 

17.99  

  Pilă electrică 
pentru tălpi Feet Up
Pilă electrică pentru tălpi, 
prevăzută cu mâner. Capătul 
rotativ granulat, cu înveliş din 
carbură de siliciu, poate fi înlocuit. 
Potrivită pentru utilizare umedă 
sau uscată. Necesită 4 baterii tip 
AA (nu sunt incluse). Produs 
aprobat în Europa Centrală. 
Dimensiuni: 19.5 x 7 x 3.5 cm. 

29455

129.99  
  Gel calmant pentru picioare 
şi tălpi obosite Feet Up Advanced
Gel răcoritor şi calmant pentru picioare şi tălpi. 
Eliberează senzaţia de oboseală şi îngreunare de 
la nivelul picioarelor în 7 zile*. Cu Tehnologia 
Stimulating şi Complexul Mineral4E. Produs testat 
de consumatori. Cu parfum subtil. 150 ml 

33197   29.90 

19.99  

  Spray de protecţie pentru tălpi împotriva 
frecării de încălţăminte Feet Up Advanced
Spray eficient de protecţie împotriva frecării de 
încălţăminte, ce menţine tălpile uscate şi previne 
formarea bătăturilor. Eficient pentru 8 din 10 
persoane*. Cu Tehnologia Pro-Shield şi Complexul 
Mineral4E. Produs testat de consumatori. 
Parfum subtil cu efect reconfortant. 100 ml 

33035   29.90 

19.99  

  Perniţe pentru tălpi
Perniţe ce reduc durerea şi disconfortul la 
nivelul tălpilor, în orice pantof, sanda sau gheată. 
Transparente, se pot spăla şi reutiliza. Mărime 
universală. Din silicon. Dimensiuni: 9.4 x 6.5 cm.  

28741   15.99 

9.99  

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

33027   27.90  

  Mască intens 
hidratantă pentru 
tălpi Feet Up 
Advanced
100 ml 

33028   32.90  

  Ser intens 
hidratant pentru 
tălpi Feet Up 
Advanced
30 ml 

33030   27.90  

  Cremă intens 
exfoliantă pentru 
tălpi Feet Up 
Advanced 
75 ml 

33033   29.90  

  Spray 
antiperspirant 
pentru tălpi 36H 
Feet Up Advanced
150 ml 

33034   32.90  

UTILIZARE 
UMEDĂ

...SAU 
USCATĂ

ÎNDEPĂRTEAZĂ 
rapid şi fără efort 
pielea îngroşată cu 
pila electrică Feet 
Up. Pentru tălpi 
instantaneu 
înfrumuseţate, 
mai netede şi 
catifelate, pe care 
nu vei mai ezita 
să le expui.

Pentru rezultate 
optime, 
recomandăm 
înlocuirea capătului 
rotativ la fiecare 
3 luni

SENZAŢIE DE 
RECONFORTARE DE 
LA PRIMA APLICARE*

CALMEAZĂ SENZAŢIA 
DE OBOSEALĂ 
& TENSIUNE 
DE LA NIVELUL 
PICIOARELOR*

▪ TRANSPARENTE
▪ SE POT SPĂLA
▪ NU LASĂ URME PE PANTOFI

INTRODU PERNIŢA SUB 
BOLTA TRANSVERSALĂ 
A TĂLPII

Păşeşte într-o stare de confort

1.
2 .

3 .

FORMULĂ 
NON-LIPICIOASĂ, 
UŞOR DE APLICAT

PROTECŢIE EFICIENTĂ 
ÎMPOTRIVA BĂTĂTURILOR 
CAUZATE DE FRECAREA 
DE ÎNCĂLŢĂMINTE

MENŢINE TĂLPILE 
USCATE ŞI ÎMPROSPĂTATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASUL PASUL

PASUL
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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!

INSPIRATE DIN 

NATURĂ

VISUR I LE  TALE  –  INSP IR AŢ IA NOASTR Ă™
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  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 

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Balsam 
multifuncţional 
Tender Care
15 ml 

1276   19.90  

  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  

  Balsam protector 
Tender Care 50th 
Anniversary
15 ml 

33954   22.90  

EDIŢIE 
LIMITATĂ

EDIŢIE 
LIMITATĂ

EDIŢIE 
LIMITATĂ

Cu ulei din seminţe de mur pitic cu proprietăţi calmante

 
     

 

BALSAMUL CU MUR PITIC 
CU NUMAI 

ŞTIAI CĂ...? 
Murul pitic este recunoscut drept cele mai hrănitor 

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.

•  Calmează pielea 
 şi îi redă supleţea

•  Hidratează şi întăreşte bariera 
de protecţie a pielii

•  Multifuncţional – protecţie 
pentru buze şi zone cu 
piele uscată

7.99 
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  Loţiune tonică 
Ecobeauty
200 ml 

32198   39.90  

  Lapte demachiant 
Ecobeauty
200 ml 

32197   39.90  

  Cremă de ochi 
Ecobeauty
15 ml 

32200   44.90  

  Mască facială 
EcoBeauty
75 ml 

32202   99.90  

  Ser Ecobeauty
30 ml 

32203   89.90  

  Cremă de faţă Ecobeauty
Crema intens hidratantă hrăneşte şi conferă 
luminozitate pielii. Infuzată cu uleiuri din 
merişoare de munte şi seminţe de cătină bogate 
în vitamina E, acizi graşi şi antioxidanţi, protejează 
pielea şi îi menţine nivelul natural de hidratare. 
Rezultatul? O piele mai catifelată, mai netedă 
şi mai luminoasă. Nu conţine parabeni. 
Produs natural certificat Fairtrade. 50 ml 

32199   84.90 

44.99  

INFUZATĂ CU  
ULEI DIN MERIŞOARE 

DE MUNTE BOGAT 
ÎN ANTIOXIDANŢI

Dimineaţa: Se aplică pe faţă, gât şi 
decolteu după crema de ochi şi ser, 

printr-un masaj delicat al pielii. 

NICIUN PRODUS ECOBEAUTY 
NU CONŢINE PARABENI

 

 

 

 

 

 

Câteodată îţi trebuie doar 
puţină cremă pentru a 

arăta bine întreaga zi! Două 
picături sunt suficiente 

pentru a oferi tenului tău 
hidratarea de durată de 

care are nevoie.

CREMĂ DE 
FAŢĂ INTENS 
HIDRATANTĂ

“REVITALIZARE 
INSTANTANEE 

PENTRU TENUL OBOSIT”

PENTRU TOATE 
TIPURILE DE TEN
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  Loţiune de corp energizantă 
cu extracte din mentă şi zmeură 
Love Nature
Produsul ideal după duş, această loţiune de 
corp cu efect de catifelare îţi va oferi energie 
şi încântare pentru simţuri! 200 ml 

32603   34.90 

24.99  
  Săpun energizant cu extracte 
din mentă şi zmeură Love Nature
Bucură-te de prospeţime şi energie cu 
acest săpun cu extracte din mentă şi zmeură. 
Formula este biodegradabilă, aşa încât 
natura zâmbeşte odată cu tine! 75 g 

32604   7.90 

5.99  

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

32602   24.90  

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

33330   37.90  

  Gel de duş exfoliant cu extracte 
din mentă şi zmeură Love Nature
Gelul nostru exfoliant de duş cu extracte 
din mentă şi zmeură transformă rutina de 
curăţare a pielii într-un moment de răsfăţ 
cu aroma sa energizantă, proaspătă şi 
cu particulele abrazive naturale. 
Formulă biodegradabilă. 750 ml 

33640   44.90 

27.99  
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SIMTE ENERGIA 
PE PROPRIA PIELE!

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

32611   7.90 

5.99  
  Gel de duş exfoliant cu extracte 
înviorătoare din lămâie verde 
şi căpşuni Love Nature
250 ml 

32610   24.90 

14.99  

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

32625   22.90 

14.99  

  Săpun cu ulei de avocado Love Nature
75 g 

32607   7.90 

5.99  

  Cremă de duş cu ulei de avocado Love 
Nature
250 ml 

32605   19.90 

14.99  

Efect de 
împrospătare

CĂPŞUNI 
& LĂMÂIE VERDE

TREZEŞTE-TE 
& ÎNVIOREAZĂ-TE!

Pentru păr gras URZICĂ 
& LĂMÂIE

PROSPEŢIME 
DE LUNGĂ DURATĂ!

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

32623   22.90 

14.99  

Efect 
energizant

MENTĂ 
ŞI ZMEURĂ

ULEI DIN ARBORE 
DE CEAI & 
BRUSTURE

Anti-mătreaţă AVOCADOEfect de catifelare 

FORMULĂ PENTRU O PIELE 
CURATĂ ŞI CATIFELATĂ

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Imaginează-ţi aroma 

suculentă de zmeură şi 
mentă proaspătă – 

o combinaţie magică 
ce reconfortează, 

energizează şi încântă 
simţurile. Îţi transformă 
întreaga zi, începând cu 

duşul de dimineaţă!
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  Loţiune tonică pentru 
faţă cu extract din arbore 
de ceai Love Nature
150 ml 

30126   24.90  

  Loţiune de faţă cu 
extract din arbore de 
ceai Love Nature
50 ml 

30124   24.90  

  Cremă-gel cu extract 
din aloe vera Love Nature
Cremă-gel cu formulă lejeră, ce reface nivelul 
optim de hidratare a tenului tău, lăsându-l 
catifelat şi cu aspect sănătos. 50 ml 

30127   24.90 

  Loţiune tonică 
pentru faţă cu extract 
din aloe vera Love 
Nature
Loţiune tonică revigorantă 
cu aloe vera, ce contribuie 
la echilibrarea nivelului de 
hidratare şi a pH-ului pielii. 
150 ml 

30149   24.90 

14.99  

  Gel pentru 
curăţarea tenului cu 
extract din aloe vera 
Love Nature
Gelul de curăţare cu 
formulă lejeră cu extract din 
aloe vera îndepărtează 
machiajul şi lasă pielea 
împrospătată. 150 ml 

30144   24.90 

14.99  

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

30153   24.90  

  Stick corector cu 
extract din arbore de 
ceai Love Nature
4 g 

30155   19.90  

  Şerveţele demachiante 
cu extract din arbore 
de ceai Love Nature
25 buc 

31078   19.90  

  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  

  Ulei purificator 
din arbore de ceai 
Love Nature
10 ml 

33023   32.90  
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O EXPERIENŢĂ CU 
ADEVĂRAT NATURALĂ,  

ÎN FIECARE ZI

ALOE VERA 
HIDRATANTĂ

TEN NORMAL & MIXT: 
exces de sebum în zona-T (bărbie, nas, 

frunte), piele mai uscată pe obraji şi 
pe linia maxilarului. Necesită îngrijire, 
pentru a echilibra zonele mai grase şi 

pentru a hidrata porţiunile mai uscate.

ALOE VERA 
este o plantă recunoscută în toată 

lumea, pentru proprietăţile de 
echilibrare şi hidratare.

Gelul delicat de 
curăţare îndepărtează 

machiajul şi impurităţile

TEN NORMAL & MIXT

Toate vârstele

Echilibrează 
pH-ul pielii şi nivelul 
de hidratare

TEN NORMAL & MIXT
ALOE VERA HIDRATANTĂ

Toate vârstele

Cremă-gel cu formulă lejeră, 
ce restabileşte echilibrul nivelului 
de hidratare al pielii tale

  Dischete 
demachiante 
din bumbac
Dischete demachiante din 
bumbac pur 100%, pentru 
curăţarea delicată şi 
tonifierea pielii. 40 bucăţi. 

17964   8.90 

5.99  
  Recipient pentru 
dischete demachiante
Recipientul special conceput 
de către Oriflame este o 
modalitate ideală de a păstra 
ferite de praf şi întotdeauna 
la îndemână dischetele 
demachiante sau beţişoarele 
pentru urechi. Se pot pune 
35 de dischete demachiante 
sau 120 beţişoare pentru 
urechi (produsele nu sunt 
incluse). 8.7 x 7.65 cm. 

9522   19.90 

11.99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREMA GEL 
CU NUMAI

9.99 
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  Pilă pentru tălpi
Îndepărtează eficient stratul de celule 
moarte, lăsând tălpile moi şi catifelate. 
19 x 3.5 x 0.5 cm. 

9588   11.99 

4.99  

  Cremă hidratantă de noapte 
pentru tălpi Feet Up Comfort
Cremă intens hidratantă de noapte, infuzată cu 
extracte naturale din avocado & Aloe Vera, ce 
calmează tălpile obosite şi catifelează chiar şi 
cea mai aspră piele, în timpul somnului. 75 ml 

32370   19.90 

9.99  

  Spray revitalizant pentru tălpi 
Feet Up Comfort Jumbo
250 ml 

32643   34.90 

19.99  

  Cremă 
antiperspirantă 
pentru tălpi Feet 
Up Comfort
75 ml 

32368   19.90  

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

32369   27.90  

  Cremă 
hrănitoare pentru 
tălpi Feet up 
Comfort
150 ml 

32371   27.90  

  Spray 
revitalizant pentru 
tălpi Feet Up 
Comfort
150 ml 

32372   29.90  

  Exfoliant 
energizant pentru 
tălpi Feet Up 
Comfort
75 ml 

32373   19.90  

  Cremă pentru 
îngrijirea tălpilor 
cu efect răcoritor 
Feet Up Comfort
75 ml 

32644   19.90  C
u 

10
0 

m
l m

ai 
m
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t!

Pulverizează pe tălpile în prealabil curăţate 
şi uscate, de la o distanţă de 15 cm de piele. 
Potrivit şi pentru a fi pulverizat în interiorul 

încălţămintei.

ÎNAINTE DE CULCARE: 
HIDRATEAZĂ 

INTENS

PICIOARE ÎNGRIJITE 
LA PRIMA ORĂ A DIMINEŢII

ULEIUL DE EUCALIPT este răcoritor 
şi reconfortant pentru piele. ULEIUL DE 

MENTĂ conţine mentol, bine cunoscut pentru 
efectele sale răcoritoare şi de împrospătare. 

Reînnoieşte-ţi, îngrijeşte-ţi şi 
împrospătează-ţi tălpile cu gama noastră 
Feet Up Comfort. Formulată cu extracte 
şi uleiuri naturale, din ingrediente 
selecţionate atent, va conferi tălpilor 
tale o senzaţie de relaxare totală.

Exfoliază şi îndepărtează pielea aspră, 
insistând pe zonele îngroşate şi cu bătături.

PILĂ PENTRU TĂLPI DUBLU-FAŢETATĂ
  Trusă pentru pedichiură
O trusă esenţială pentru pedichiură, perfect 
dimensionată pentru călătorii. Conţine: 
unghieră, pilă pentru unghii şi ustensilă 
pentru cuticule. Toate într-un etui din plasă 
colorată de poliester cu fermoar. 
Dimensiune etui: 14.5 x 11 cm. 

29019   19.99 

14.99  

Conţine: unghieră, pilă pentru unghii, 
ustensilă pentru cuticule.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVITALIZEAZĂ-ŢI 
TĂLPILE CU PROSPEŢIME

KIT DE PEDICHIURĂ
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  Mască purificatoare 
pentru faţă 
Swedish Spa
50 ml 

20372   27.90  

  Cremă 
anticelulitică 
Swedish Spa
200 ml 

22683   29.90  

  Săpun exfoliant 
Swedish Spa
100 g 

30005   9.90  

  Exfoliant pentru 
faţă cu efect 
purificator 
Swedish Spa
75 ml 

30840   27.90  

  Unt hrănitor pentru 
corp Swedish Spa
200 ml 

30838   29.90  

  Cremă hidratantă 
de mâini Milk & Honey 
Gold
75 ml 

31606   19.90  

  Cremă hidratantă de 
duş Milk & Honey Gold
200 ml 

31605   29.90  

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

31604   9.90  

  Exfoliant cu zahăr 
pentru corp Milk 
& Honey Gold
200 ml 

31601   39.90  

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

31603   29.90  

  Cremă hrănitoare 
de noapte Milk 
& Honey Gold
50 ml 

32543   34.90  

  Cremă hrănitoare 
de zi Milk & Honey 
Gold
50 ml 

32542   34.90  

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

33447   19.90  
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MILK & HONEY

Toate produsele Swedish Spa au un excelent efect de 
hidratare, datorită HYDRACARE+, un COMPLEX 
DE ALGE MARINE bogat în minerale şi antioxidanţi 

ce menţin nivelul de hidratare a pielii

Senzaţia de reconfortare: 
luxul pe care ţi-l rezervi doar ţie

Inspiraţi de căldura focului, am ales 
uleiul de ghimbir pentru proprietăţile 
sale tonice, antioxidante şi calmante.

Ulei 3-în-1 Beauty 
Wonder - utilizează-l 
pentru baie, masaj 
şi îngrijirea părului!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Exfoliant pentru 
corp Swedish Spa
Cremă abrazivă pentru 
corp, cu granule 
exfoliante, complex 
Hydracare+, uleiuri 
din ghimbir şi migdale 
dulci, precum şi 
vitamina E. 150 ml 

18483   49.90 

29.99  

  Ulei pentru corp 
şi păr Swedish Spa 
Beauty Wonder
Ulei cu beneficii multiple, 
îmbogăţit cu uleiuri de 
ghimbir, nucă de cocos şi 
migdale dulci, complexul 
Hidracare+ şi vitamina E, 
pentru masaj, în apa de baie 
sau ca tratament pentru păr. 
150 ml 

18765   39.90 

24.99  

  Mănuşă exfoliantă
Mănuşă exfoliantă 
din nailon. Mărime 
universală: 18.5 x 16 cm. 

28021   11.90 

6.99  

Pregăteşte-ţi pielea 
pentru hrănire:  
Începe cu exfolierea, 
utilizând o mănuşă şi un 
exfoliant. Îndepărtarea 
stratului de celule 
moarte va facilita o 
mai bună absorbţie 
a nutrienţilor în piele.

PENTRU REZULTATE OPTIME...

ULEIURI 
naturale active 

& 
formula 

HYDRACARE+

SWEDISH SPA
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ÎNGRIJIREA PIELII
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VISUR ILE  TALE  –  INSP IRAŢ IA NOASTRĂ™

*1Testare consumatori - femei

7/10 femei sunt de acord cu faptul 
că amplifică instantaneu luminozitatea 
în zona de sub ochi*

10/10 femei sunt de acord* 
Împrospătează pielea 

73% dintre femei sunt de acord 
Reduce aspectul de cearcăne*1

Toate vârstele / Toate tipurile de ten

Toate vârstele / Toate tipurile de ten
INOVAŢIE ÎN ÎNGRIJIREA PIELII 

Având la bază tehnologii de ultimă oră şi cele mai bune ingrediente din natură, gamele 
noastre de îngrijire a pielii sunt recunoscute drept unele dintre cele mai performante 

din lume. Sunt recomandate de milioane de consumatori fericiţi!

APLICĂ CORECT 
CREMA DE OCHI  
Pentru rezultate optime, aplică crema de 
ochi doar pe zona de sub ochi şi nu pe 
pleoapă. Pleoapele secretă în mod natural 
un sebum ce le menţine nivelul optim 
de hidratare. Cele mai multe semne de 
îmbătrânire apar în zonele mai uscate şi 
mai sensibile de sub ochi şi din jurul 
acestora.

 

 

 

  Cremă pentru conturul ochilor 
Optimals Hydra Seeing is Believing
15 ml 

32464   34.90 

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

33226   39.90 

FIECARE CREMĂ 
DE OCHI CU NUMAI

Ce cremă de ochi 
este potrivită pentru tine?
SEMNE DE 
ÎMBĂTRÂNIRE?

OCHI CU 
ASPECT OBOSIT?

PETE PIGMENTARE?

*Testare consumatori

*�Fapt�confirmat�în�cadrul�testelor�de�consumator,�
de�către�femei�care�au�folosit�rutina�de�îngrijire 
a�pielii�Optimals�Age�Revive

PLANTE CU BENEFICII 
MULTIPLE
Sunt utilizate pentru a crea combinaţiile 
suedeze de ingrediente naturale. Fiecare 
dintre acestea te ajută să obţii o piele 
frumoasă, luminoasă prin ameliorarea 
problemelor specifice ale acesteia.

OPTIMALS: NATURĂ & ŞTIINŢĂ 
PENTRU O PIELE FRUMOASĂ  
De 50 de ani, Oriflame îşi caută inspiraţia în 
natura din Suedia, acolo unde se află multe 
dintre cele mai rezistente plante din lume. 
Oamenii noştri de ştiinţă au identificat 
unele dintre cele mai eficiente plante 
pentru a pune bazele brandului nostru 
Optimals de îngrijire a pielii.

  Cremă de ochi anti-îmbătrânire 
Optimals Age Revive
15 ml 

32476   39.90 

35+ / Toate tipurile de piele

17.99 
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8/10 femei sunt de acord 
cu faptul că reduce aspectul petelor 
pigmentare*

8/10 femei sunt de acord cu 
faptul că uniformizează nuanţa pielii*

Se aplică în fiecare dimineaţă şi seară pe pielea 
în prealabil curăţată. A se evita zona de contur 
a ochilor. Pentru rezultate optime, recomandăm 
utilizarea rutinei complete de îngrijire.

Formulele eficiente Even Out – cu combinaţii de 
ingrediente suedeze şi Complexul LumiLight de 
iluminare a pielii – conferă tenului tău un aspect 

mai uniform, luminos, fără cusur.

Complexul LumiLight estompează 
petele pigmentare existente şi contribuie 

la prevenirea apariţiei unora noi.

Combinaţiile de ingrediente suedeze sunt 
obţinute din plante cu beneficii multiple. 
Împreună, acestea reduc aspectul petelor 
pigmentare, pentru ca tu să te bucuri de 

un ten mai uniform şi mai luminos.

Plantele selecţionate pentru formula Optimals 
Even Out sunt: Ulei din seminţe de merişoare 
pentru vitamina E, Sânziană pentru vitamina C,  

Agrişe pentru acizii din fructe.

9/10 femei sunt de acord cu 
faptul că amplifică luminozitatea pielii*

O PIELE INSTANTANEU 
MAI LUMINOASĂ

  Ser iluminator Optimals Even Out
Ser facial ce hidratează instantaneu şi reduce 
aspectul petelor pigmentare. Conţine particule 
de difuzare a luminii, ce pun în valoare o piele 
mai strălucitoare. Formulat cu o combinaţie de 
ingrediente naturale din Suedia şi Complexul 
LumiLight. Testat dermatologic. Pentru toate 
tipurile de piele. 30 ml 

33108   59.90 

24.99  

 

TOATE VÂRSTELE TOATE TIPURILE 
DE PIELE

FIECARE CU

  Cremă de noapte hrănitoare 
Optimals Even Out 
Cremă hrănitoare de noapte ce reduce 
aspectul petelor pigmentare, contribuind 
la obţinerea unui ten mai luminos şi uniform. 
Formulată cu o combinaţie de ingrediente 
naturale din Suedia şi Complexul LumiLight. 
Testată dermatologic. Pentru toate tipurile 
de piele. 50 ml 

32480   49.90 

  Cremă de zi protectoare FPS 20 
Optimals Even Out
Cremă hidratantă de zi pentru o piele cu aspect 
uniform şi strălucire naturală. Reduce aspectul petelor 
pigmentare existente şi contribuie la prevenirea 
formării unora noi. Formulată cu o combinaţie de 
ingrediente naturale din Suedia, Complexul LumiLight, 
agenţi anti-poluare şi FPS 20. Pentru toate tipurile de 
piele. 50 ml 

32479   49.90 

24.99 

•  Contribuie la prevenirea 
formării petelor 
pigmentare

• Hrăneşte pielea
•  Contribuie la protejarea 

împotriva deteriorărilor 
cauzate de radicalii liberi

8/10 
femei sunt de acord 
Reduce 
pigmentarea 
neuniformă*

O PIELE PERFECT 
UNIFORMĂ ŞI LUMINOASĂ

 

 

REDESCOPERĂ LUMINOZITATEA 
TENULUI TĂU

*�Fapt�confirmat�în�cadrul�testelor�de�consumator�de�către�femei�care�
au�folosit�crema�de�zi,�crema�de�noapte�şi�serul�Optimals�Even�Out

*�Fapt�confirmat�în�cadrul�testelor�de�consumator�de�către�
femei�care�au�folosit�crema�de�zi,�crema�de�noapte�
şi�serul�Optimals�Even�Out

ADIO, PETE 
PIGMENTARE!

Amplifică rezultatele cu serul:
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  Gel de curăţare cu efect de împrospătare 
pentru toate tipurile de piele Optimals Hydra
Gel de curăţare fără săpun ce îndepărtează excesul de 
sebum, impurităţile şi machiajul, eliberând porii. Cu o 
combinaţie suedeză de ingrediente naturale şi particule 
cu ulei de migdale, pentru o piele cu aspect luminos. 150 ml 

32415   29.90 

  Loţiune tonică cu efect de împrospătare 
pentru toate tipurile de piele Optimals Hydra
Loţiune tonică fără alcool ce elimină ultimele urme de 
impurităţi, machiaj şi celule moarte de la suprafaţa pielii. 
Cu o combinaţie suedeză de ingrediente naturale ce 
tonifică pielea şi micşorează porii, plus vitamina C 
pentru iluminarea tenului. 200 ml 

33995   29.90 

17.99 

Masează gelul de curăţare pe faţa umedă 
dimineaţa şi seara, apoi clăteşte cu apă din 

abundenţă. Aplică loţiunea tonică cu ajutorul 
unei dischete din bumbac. În ambele cazuri, 
evită zona ochilor. Pentru rezultate optime, 

recomandăm utilizarea rutinei 
complete de îngrijire.

O PIELE CURATĂ 
& ÎMPROSPĂTATĂ

TOATE VÂRSTELE TOATE TIPURILE 
DE PIELE

• Tonifică şi micşorează porii
• Îndepărtează ultimele urme de machiaj
• Îndepărtează impurităţile şi stratul de celule moarte

• Amplifică luminozitatea pielii
• Curăţă şi purifică

 • Contribuie la menţinerea nivelului optim de hidratare

 

 

 

  Şerveţele absorbante 
pentru faţă Optimals 
Oxygen Boost
50 buc 

27670   16.90  

  Loţiune de corp pentru 
fermitate cu peptide din 
plante Optimals Body
250 ml 

31314   39.90  
  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 de zi hidratantă 
pentru ten normal/mixt 
Optimals Hydra Radiance
50 ml 

32462   39.90  

  Cremă de noapte hrănitoare 
pentru ten normal/mixt 
Optimals Hydra Radiance
50 ml 

32463   39.90  

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

32474   49.90  

  Cremă de noapte 
anti-îmbătrânire 
Optimals Age Revive
50 ml 

32475   49.90  

  Ser intens hidratant 
pentru toate tipurile de ten 
Optimals Hydra 
30 ml 

33135   49.90  

  Loţiune de zi echilibrantă 
pentru tenul gras Optimals 
Hydra Matte
50 ml 

32465   39.90  

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

32417   29.90  

  Lapte demachiant 
pentru faţă şi ochi cu 
efect anti-îmbătrânire 
Optimals Age Revive
200 ml 

32416   29.90  

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

32469   39.90  
  Ser anti-îmbătrânire 
Optimals Age Revive
30 ml 

32477   59.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cremă de zi calmantă pentru ten 
uscat/sensibil Optimals Hydra Care
Cremă intens hidratantă de zi ce conferă pielii uscate 
şi sensibile împrospătare, supleţe şi reconfortare. 
Cu o combinaţie de ingrediente naturale din Suedia, 
de Calluna vulgaris cu proprietăţi calmante şi castane 
dulci bogate în antioxidanţi, vitamina B hrănitoare, 
plus agent împotriva efectelor poluării ce protejează 
pielea împotriva agresorilor de mediu. 
Testată dermatologic. 50 ml 

32468   39.90 

24.99  

TOATE VÂRSTELE TEN USCAT/ SENSIBIL

•  Protejează împotriva 
agresorilor de mediu

• Amplifică luminozitatea
• Hidratează intens
• Calmează şi reconfortează

Hidratare 24h*

Calmează 
TENUL USCAT
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IDezvoltate cu precizie de 
oamenii de ştiinţă Oriflame 
şi având la bază ingrediente 
naturale, produsele Optimals 
oferă câte o soluţie pentru 
fiecare tip de piele.

Age Revive | 35+

Oxygen Boost | Ten gras

Hydra | Toate vârstele

Corp | Toate tipurile de piele

*T
es

ta
re

 c
lin

ică

Fiecare gel de curăţare/ 
loţiune tonică cu
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  Mască de faţă cu efect de 
îndepărtare a punctelor negre 
Pure Skin
Mască cu argilă, cu acţiune profundă, ce 
contribuie la curăţarea punctelor negre. 
De la prima aplicare, purifică porii, curăţă 
şi matifiază pielea*, iar după 4 săptămâni, 
formarea coşurilor este semnificativ 
redusă*. 50 ml 

32650   16.90 

7.99  

  1 Exfoliant & 2 Mască 
purificatoare pentru faţă Pure Skin
Sistem de curăţare şi purificare a tenului 
în 2 paşi, constând într-un exfoliant, ce 
îndepărtează stratul de celule moarte 
şi impurităţi de la suprafaţa pielii, şi o 
mască, ce curăţă în profunzime, purifică 
şi matifiază pielea, acţionând asupra 
coşurilor şi punctelor negre. Se utilizează 
1-2 ori pe săptămână. 2 x 6 ml. 

32652   5.90 

2.99  

  Gel exfoliant de curăţare 
2 în 1 pentru faţă Pure Skin
Gel exfoliant pentru curăţare profundă 
cu extract natural din rodie şi Tehnologia 
Detect cu acid salicilic. Acţionează asupra 
punctelor negre şi previne formarea 
acestora. Conţine particule abrazive 
naturale pentru curăţarea porilor încărcaţi. 
Se utilizează 1–2 ori pe săptămână sau ori 
de câte ori este nevoie. 150 ml 

32647   27.90 

14.99  

Toate vârstele | Ten gras

  Ustensilă cu două capete 
pentru îndepărtarea coşurilor
Foloseşte-o fie după duş sau saună, 
fie după curăţarea pielii şi aplicarea 
unui prosop ud, cald. Dezinfectează 
ustensila înainte şi după utilizare. Oţel 
inoxidabil. Dimensiuni: 0.7 x 11.5 cm. 

26825

16.90  

  Perie din silicon pentru 
exfoliere facială
Exfoliază şi înfrumuseţează textura pielii. 
Îndepărtează cu uşurinţă stratul de celule 
moarte de la suprafaţa pielii, atunci când 
este utilizată împreună cu un gel de 
curăţare. Pentru o piele cu aspect 
împrospătat şi revitalizat. Se utilizează cu 
mişcări circulare, evitând zona delicată 
din jurul ochilor. Ambalată într-un săculeţ 
din organza. Perie: Silicon. Săculeţ: 
poliester. Dimensiuni: 64 x 51 x 20 mm. 

29729   12.99  

  Gel purificator 
pentru spălarea 
tenului Pure Skin
150 ml 

32646   27.90  

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

32651   27.90  

  Loţiune de faţă 
cu efect matifiant 
Pure Skin
50 ml 

32649   27.90  

  Loţiune tonică 
cu efect de 
împrospătare 
Pure Skin
150 ml 

32648   27.90  

PENTRU PUNCTE 
NEGRE 
Foloseşte capătul cu orificiu. 
Apasă-l direct pe punctul 
negru, pentru a elimina 
impurităţile şi a curăţa porii.

PENTRU COŞURI ALBE 
Apasă delicat bucla pe 

capul alb al coşului.

PURIFICARE PENTRU 
UN TEN FĂRĂ COŞURI

• Curăţă pielea*  
• Purifică porii* 
• Lasă pielea matifiată*

CURĂŢARE

EXTRACT NATURAL DIN PAPAYA 
Papaya are excelente proprietăţi 
antioxidante şi tonifiante, contribuie 
la exfolierea stratului de celule 
moarte de la suprafaţa pielii, pentru 
un aspect mai neted şi mai luminos.

Combate petele, punctele 
negre şi coşurile, acţionând 
la nivelul cauzei acestora, cu 
formulele îmbunătăţite 
Pure Skin cu acid salicilic şi 
extracte naturale din fructe!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Testare consumatori

EDIŢIE 
LIMITATĂ
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  Cremă lejeră de zi cu 
efect antirid NovAge 
Ecollagen
50 ml 

32655   84.90  

  Gel micro-exfoliant 
NovAge
100 ml 

32645   39.90  

  Capsule cu ulei facial 
NovAge Nutri6
30 capsule. 

32631   119.90  

  Demachiant pentru 
ochi cu efect 
reconfortant NovAge
150 ml 

32664   39.90  

  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  

  Cremă de zi cu efect de 
lifting FPS 15 NovAge 
Ultimate Lift
50 ml 

31540   107.90  
  Cremă de noapte cu efect 
de lifting & definire a 
conturului facial NovAge 
Ultimate Lift 50 ml 

31541   107.90  
  Cremă cu efect intens 
de lifting pentru zona 
de contur a ochilor 
NovAge Ultimate Lift
15 ml 

31542   54.90  

  Ser concentrat cu efect 
de lifting NovAge 
Ultimate Lift
30 ml 

31543   119.90  

  Cremă de zi antirid 
FPS 15 NovAge 
Ecollagen
50 ml 

31544   89.90  

  Cremă de noapte 
antirid NovAge 
Ecollagen
50 ml 

31545   89.90  

  Cremă de ochi antirid 
NovAge Ecollagen
15 ml 

31546   39.90  

  Ser antirid NovAge 
Ecollagen
30 ml 

31547   94.90  

  Loţiune tonică cu efect 
de reînnoire a pielii 
NovAge
200 ml 

32128   39.90  

  Gel spumă pentru 
curăţarea feţei NovAge
200 ml 

32596   39.90  

  Lapte demachiant 
cu efect de netezire 
NovAge
200 ml 

32597   39.90  

  Cremă de zi corectoare 
FPS 15 NovAge Time 
Restore
50 ml 

32627   107.90  

  Cremă de noapte 
regeneratoare NovAge 
Time Restore
50 ml 

32628   107.90  
  Cremă pentru zona 
de contur a ochilor 
& buzelor NovAge 
Time Restore
15 ml 

32629   59.90  
  Ser revitalizant 
NovAge Time Restore
30 ml 

32630   119.90  

  Loţiune tonică cu efect 
de catifelare NovAge
200 ml 

32742   39.90  

  Cremă hidratantă 
de zi NovAge True 
Perfection
50 ml 

31978   69.90  

  Ser iluminator 
NovAge True 
Perfection
30 ml 

31979   79.90  

  Cremă regeneratoare 
de noapte NovAge 
True Perfection
50 ml 

31980   69.90  

  Cremă de ochi cu 
efect iluminator 
NovAge True 
Perfection
15 ml 

31981   37.90  

MOD DE FOLOSIRE:

Se utilizează 1-2 ori 
pe săptămână. Se aplică 
cu o spatulă, după crema 
obişnuită de noapte. Se lasă să 
acţioneze peste noapte. Pentru 
rezultate optime, se foloseşte 
în combinaţie cu produsele 
uneia dintre gamele NovAge, 
în funcţie de nevoile pielii.

8 ORE
SOMN DE FRUMUSEŢE 
ÎNTR-UN PRODUS*1

  Spatulă pentru aplicarea 
măştii faciale
Recomandată de profesionişti pentru 
o aplicare uşoară a măştilor de îngrijire a 
pielii şi exfolianţilor. Se reduce la minimum 
risipa de produs, iar vârful din silicon 
este igienic, curăţându-se uşor. Materiale: 
silicon, aluminiu, plastic PS. Dimensiuni: 
17.4 x 2.7 x 1.3 cm. 

29589   22.90 

16.99  

  Mască de noapte cu efect intens 
revitalizant NovAge
Bucură-te de un ten cu aspect împrospătat şi 
revitalizat, la prima oră a dimineţii. Masca de 
noapte fără clătire cu ulei intens hrănitor Inca 
Inchi, unt de Cupuaçu şi acid hialuronic pentru 
intensificarea hidratării şterge semnele de 
oboseală, conferind tenului un aspect odihnit. 
Se aplică o dată sau de două ori pe săptămână, 
după crema de noapte. 50 ml 

33490   99.90 

59.99  

RECOMANDAT PENTRU  
TOATE VÂRSTELE

DIMINUEAZĂ INTENS SEMNELE 
DE OBOSEALĂ DE LA PRIMA 
UTILIZARE – 

82%*2
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CU ULEI HRĂNITOR INCA 
INCHI, UNT DE CUPUAÇU 
ŞI ACID HIALURONIC 
HIDRATANT

FAPT DOVEDIT: 
Obţii rezultate de cel puţin 
7x mai bune* atunci când 
foloseşti rutina completă 
NovAge de îngrijire a pielii!

* Demonstrat clinic, comparând utilizarea 
unui gel de curăţare/lapte demachiant şi 
a cremei de zi NovAge cu utilizarea 
întregii rutine NovAge.

 

 

*1Testarea consumatorilor.*2
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Ai consumat unul dintre 
produsele esenţiale din 
setul tău de îngrijire a pielii 
NovAge? Îţi doreşti să îţi 
completezi rutina de 
îngrijire cu un produs 
anume? Mai jos, găseşti 
toate produsele NovAge 
de îngrijire a pielii.

True Perfection | 20+

Ecollagen | 30+

Time Restore | 50+

Produse complementare
Ultimate Lift | 40+

Curăţare & tonifiere
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  Set NovAge Ultimate Lift
Conceput pentru a reda elasticitatea pielii şi pentru un look sculptat, ferm. 
Set cu produse de înaltă performanţă, creat pentru rutina de îngrijire a 
pielii cu efect de întinerire. Lapte demachiant, loţiune tonică, cremă de 
ochi, ser, creme de zi şi de noapte. 6 produse la dimensiune standard. 

28968   470.40    279

Recomandat pentru 30+ Recomandat pentru 40+
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  Set NovAge Ecollagen
Set cu produse de îngrijire avansată a pielii, având la bază tehnologia 
patentată Tri-Peptide şi extract de celule stem din plante din familia 
Solanaceae. Corectează vizibil ridurile, uniformizează nuanţa şi netezeşte 
textura pielii, pentru un ten neted, luminos şi plin de elasticitate. 
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

  Set NovAge Time Restore
Îngrijire completă şi reînnoire pentru pielea matură. Pentru o piele cu 
structură mai densă, mai elastică, cu contururi mai bine definite, riduri adânci 
şi pete de vârstă estompate. Set cu produse de înaltă performanţă, având la 
bază Tehnologia GenisteinaSOIA şi extract de celule stem din plantago◊. Lapte 
demachiant, loţiune tonică, cremă pentru conturul ochilor şi buzelor, ser, 
creme de zi şi de noapte. 6 produse la dimensiune standard. 

28972   475.40    279

Recomandat pentru 50+

94%
DINTRE FEMEI CU 
PIELEA MATURĂ 
AU AFIRMAT CĂ 
ELASTICITATEA ŞI 
TEXTURA PIELII SUNT 
ÎMBUNĂTĂŢITE*

* Testare consumatori

REZULTAT:

 
 

CU

70% 
MAI MULTĂ 
ELASTICITATE 
ÎN 12 SĂPTĂMÂNI*

REZULTAT:

*�Testare�clinică�pe�durata 
a�12�săptămâni,�eşantion 
format�din�34�femei

REDUCE RIDURILE  
CU PÂNĂ LA 

33%*

– FAPT DEMONSTRAT 
CLINIC

REZULTAT:

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

REZULTAT:

*�Testare�clinică�pe�durata�a�2�zile,�
cu�un�eşantion�format�din�22�femei

O PIELE DE 

11X  
MAI LUMINOASĂ*  
- FAPT DEMONSTRAT 
CLINIC!

  Set NovAge True Perfection
Set cu produse pentru îngrijirea avansată a pielii, îmbogăţit cu extract 
din arbore de mătase persan şi extract de celule stem din acai. Hidratează 
intens şi purifică, pentru un ten cu aspect proaspăt şi plin de luminozitate. 
Contribuie la amânarea apariţiei primelor semne de maturizare a pielii. 
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

Recomandat pentru 20+
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REZULTAT:

Recomandat pentru 
TOATE VÂRSTELE

ESTOMPEAZĂ 
PETELE PIGMENTARE 
CU PÂNĂ LA 

50%*

*  Testare clinică pe un eşantion format din 
42 femei timp de 12 săptămâni

  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

  Gel de curăţare 
cu efect iluminator 
NovAge Bright 
Sublime 200 ml 

32656   39.90  

  Loţiune tonică 
cu efect iluminator 
NovAge Bright 
Sublime
200 ml 

32657   39.90  

  Cremă de noapte 
intens iluminatoare 
NovAge Bright 
Sublime
50 ml 

32658   97.90  

  Cremă de zi intens 
iluminatoare FPS 20 
NovAge Bright 
Sublime
50 ml 

32803   97.90  

  Cremă de ochi intens 
iluminatoare NovAge 
Bright Sublime
15 ml 

32804   44.90  

  Ser intens iluminator 
NovAge Bright Sublime 
30 ml 

32805   104.90  

PASUL 1: CURĂŢARE ŞI TONIFIERE

PASUL 2: ÎNGRIJIREA ZONEI OCHILOR

PASUL 4: PROTECŢIE & ILUMINARE

PASUL 3: STIMULARE & AMPLIFICARE

Crema de zi intens iluminatoare 
FPS 20 Bright Sublime asigură 
protecţie împotriva radiaţiilor 
UV, în timp ce acţiunea 
antioxidantă a cremei de noapte 
intens iluminatoare inhibă 
producţia de melanină 
în timpul somnului.

AMPLIFICĂ LUMINOZITATEA ŞI 
UNIFORMIZEAZĂ NUANŢA TENULUI

   

 

 

 

 

 

Curăţarea atentă a pielii 
facilitează o mai bună absorbţie 
a produselor tale, asigurând 
astfel rezultate optime. Gelul de 
curăţare şi loţiunea tonică Bright 
Sublime îţi lasă pielea curată, 
luminoasă şi împrospătată.

Crema de ochi intens iluminatoare Bright Sublime 
are o formulă super-fluidă, special creată pentru 
această zonă delicată.

Amplifică eficacitatea cremelor tale de zi şi de noapte, 
aplicând în prealabil serul intens iluminator 
Bright Sublime.

GEL DE CURĂŢARE  
Purifică şi contribuie la 

iluminarea tenului

CREMĂ DE ZI  
Conferă luminozitate şi 

protejează tenul cu FPS 20

CREMĂ DE OCHI 
Iluminează şi netezeşte zona 

de contur a ochilor

CREMĂ DE NOAPTE 
Hrăneşte, conferă 

luminozitate şi asigură 
protecţie antioxidantă

SER 
Amplifică efectul cremelor 
de zi şi de noapte pentru 

un ten mai luminos

LOŢIUNE TONICĂ 
Tonifică şi iluminează 

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

22424   69.90  

  Cremă de noapte 
cu efect reparator 
Royal Velvet
50 ml 

22814   69.90  

Pentru toate 
tipurile de piele40+

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

22815   39.90  

  Capsule cu efect de fermitate Royal Velvet
Un amestec lejer, însă foarte hrănitor de 5 uleiuri preţioase şi Infuzie 
de Iris Negru, ce lasă tenul neted şi catifelat, reduce vizibil liniile fine 
şi ridurile. 28 de capsule, pentru 4 săptămâni de utilizare. 

24547   104.90 

74.99  

MOD DE FOLOSIRE 
CAPSULE

Răsuceşte sau taie vârful 
capsulei şi masează apoi 
conţinutul pe faţa şi gâtul, 
în prealabil curăţate.

După opt ani de cercetări, 
oamenii noştri de ştiinţă au 
extins cunoştinţele privind 
proprietăţile florii de iris, 
descoperind secretele 
exclusivistei INFUZII DE IRIS 
NEGRU, utilizată în formula 
produselor noastre Royal Velvet. 
Acţionează asupra matricei de 
fermitate a pielii, luptă împotriva 
procesului de îmbătrânire, 
menţine fermitatea şi aspectul 
tânăr, natural al tenului.

CU INFUZIE DE IRIS NEGRU

ÎNGRIJIRE DE LUX PENTRU 
REDAREA FERMITĂŢII

După curăţare, aplică 
loţiune tonică pe o 
dischetă din bumbac şi 
şterge cu aceasta faţa 
pentru a echilibra pH-ul 
pielii, pregătind-o astfel 
pentru hidratare.

  Lapte demachiant Royal Velvet 
200 ml 

35545   39.90 

  Loţiune tonică Royal Velvet 
200 ml 

35546   39.90 

24.99 

Curăţă delicat şi fortifică pielea, amânând 
apariţia semnelor de îmbătrânire 

Laptele demachiant 
şi loţiunea tonică 
în ambalaj nou!

Calmează şi tonifiază pielea, 
îndepărtează urmele de machiaj şi 
impurităţi rămase în urma demachierii

Fiecare cu

NOU!
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Cremă luxoasă 
de noapte pentru 
estomparea ridurilor 
adânci de pe pielea 
matură

Cremă de 
zi, ce reface 
densitatea pielii
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  Cremă antirid de faţă Diamond 
Cellular
50 ml 

13659   114.90  
  Tratament regenerator de noapte 
Diamond Cellular
30 ml 

18437   114.90  
  Soluţie de curăţare a tenului 
Diamond Cellular
200 ml 

21339   54.90  

Pentru toate tipurile de piele40+

TRATAMENT PENTRU 
CONTURUL OCHILOR

81% 

SUNT DE ACORD*
Corectează liniile fine, estompează 
cearcănele şi pungile de sub ochi
*Testarea consumatorilor

Pentru o piele 
ÎNTINERITĂ ŞI 
STRĂLUCITOARE

  Cremă tratament pentru 
conturul ochilor Diamond Cellular
Atenuează cearcănele şi pungile de sub ochi, 
corectează ridurile şi liniile fine, hidratând 
intens pielea din jurul ochilor. 15 ml 

22419   64.90 

44.99  

O PIELE MAI NETEDĂ 
& MAI FERMĂ COMPLETEAZĂ 

RUTINA DE 
ÎNGRIJIRE 
PENTRU TEN 
FOARTE MATUR:

  Cremă pentru conturul ochilor 
Time Reversing Intense SkinGenistII™
Ameliorează efectele îmbătrânirii apărute 
în zona de contur a ochilor în perioada 
post-menopauză. Cu genisteinăSOIA şi 
complex Amino+, crema umple ridurile 
adânci, redefineşte conturul ochilor 
şi amplifică densitatea pielii. 15 ml 

24667   49.90  
  Ser de întinerire pentru faţă & gât 
Time Reversing Intense SkinGenistII
Ser anti-îmbătrânire cu formulă mătăsoasă, 
special creat pentru faţă, gât şi contur facial. 
O combinaţie eficientă de ingrediente active, ce 
acţionează pentru a conferi fermitate, a reface 
densitatea şi elasticitatea pielii. Tenul capătă o 
senzaţie şi un aspect de lifting specifice tinereţii. 
Pentru rezultate optime, aplică serul sub crema 
de zi sau sub crema de noapte Time Reversing. 
30 ml 

30836   119.90  

FIECARE CU  Cremă de noapte 
Time Reversing Intense 
SkinGenistII™
50 ml 

24188   84.90 

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

24185   84.90 

55+ Pentru ten foarte matur

 

 

 

 

 

 

 

 

49.99 
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Răspunsul vine din Suedia sub forma 
astaxanthinului - cel mai puternic antioxidant 
natural ce îşi are originile în adâncul mării. 
Derivat din algele arhipelagului suedez, 
astaxanthinul are proprietatea de a proteja 
fiecare celulă din corpul nostru împotriva 
radicalilor liberi ce cauzează deteriorări 
în organism şi îmbătrânire prematură.

Te-ai întrebat 
vreodată ce poţi face 
pentru a-ţi păstra 
tinereţea şi sănătatea?

  Complex Suedez de Înfrumuseţare Plus
Conţine astaxanthin – un antioxidant puternic 
extras din algele arhipelagului suedez, îmbunătăţit 
cu extract din afine. Împreună, protejează 
frumuseţea naturală a pielii, cresc performanţa 
musculară şi contribuie la sănătatea cardiovasculară. 
Cantitate suficientă pentru 30 de zile. 

25414   77.90 

Antocianinele din 
afine contribuie la 
îmbunătăţirea acuităţii 
vizuale şi sănătăţii 
sistemului cardiovascular.

Mai puţine riduri, 
protecţie îmbunătăţită 
împotriva efectelor 
radicalilor liberi şi 
razelor UV

Produsele Wellness sunt dezvoltate în 
Suedia şi fabricate în conformitate cu 
cele mai înalte standarde europene 
de calitate.

30 
capsule 

= 
cantitate suficientă 

pentru 

30 
de zile

SECRETUL SUEDEZ 
ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE! CU NUMAI

W
EL

LN
ES

S

49.99 
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  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  

  Multivitamine & 
Minerale pentru femei
Se administrează câte o 
tabletă pe zi, în timpul 
meselor principale. 
Un flacon conţine 60 
de comprimate filmate.

22794   67.90  

  Multivitamine & 
Minerale pentru bărbaţi
Se administrează câte 
o tabletă pe zi, în timpul 
meselor principale. 
Un flacon conţine 60 
de comprimate filmate.

22795   67.90  

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

28241   59.90  

COPII 
SĂNĂTOŞI 
şi isteţi! W

EL
LN

ES
S

Cere consultantului tău mai multe informaţii

Abonează-te şi primeşti fiecare al 4-lea produs WellnessKids CADOU!

Cere consultantului 
tău mai multe 

informaţii

Abonează-te  
şi primeşti al 4-lea  
Pachet Wellness

CADOU!

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

15397   67.90  

  Pachet Wellness 
pentru femei
Conţine 21 de pliculeţe. 

22791   124.90  

Benefic pentru 
articulaţii şi sistemul 

cardiovascular

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.

Ştiai că?
Formula conţine extract din mere pentru 
creşterea numărului firelor de păr şi a volumului 
acestora, L-lisină pentru încetinirea căderii părului 
şi fier pentru păr & unghii sănătoase.

REGENERARE 2-ÎN-1
PENTRU PĂR & UNGHII

PĂR MAI BOGAT 
Contribuie la îngroşarea firelor de păr 
şi reduce căderea acestora.

UNGHII 
MAI REZISTENTE
Întăreşte unghiile, reduce exfolierea 
şi crăparea acestora.

Doza ta zilnică 
de nutrienţi

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

22467   64.90  

  Pachet Wellness 
pentru bărbaţi
Conţine 21 de pliculeţe. 

22793   124.90  
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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  

SUPELE NATURAL BALANCE: 
Bucură-te de mese sănătoase 
gata în câteva secunde!

  Supe Natural Balance
Supă delicioasă, sănătoasă şi 100% naturală ce 
conţine trei surse de proteine pentru o nutriţie 
optimă şi o senzaţie de saţietate. Nu este un 
supliment alimentar biologic activ. Conţine 
21 de porţii. Disponibilă în două variante. 420 g

129.90 

  28583 Roşii & Busuioc
  28584 Sparanghel

NUMAI 
72 CALORII 

PER 
PORŢIE

Cere consultantului tău 
mai multe informaţii

Abonează-te  
şi primeşti a 4-a supă 

CADOU!

*Zer, ouă şi mazăre. Proteinele contribuie la menţinerea masei musculare.

SHAKE-URILE NATURAL BALANCE: 
O gustare nutritivă 
cu proteine din 3 surse*

PUDRĂ PROTEICĂ
•  FUNCŢIONAREA OPTIMĂ 

A SISTEMULUI IMUNITAR
• SUSŢINEREA METABOLISMULUI ENERGETIC
• MENŢINEREA MASEI MUSCULARE

Cere consultantului tău 
mai multe informaţii

  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 

  15447 Căpşuni
  15448 Vanilie
  22138 Ciocolată

NUMAI 
65 

CALORII!

POTRIVITE 
ŞI PENTRU 
VEGETARIENI

REDUCE SENZAŢIA DE FOAME 
& POFTĂ
APORT DE ENERGIE



Dovada că o gustare
dulce POATE 
fi sănătoasă!

DOAR 150 CALORII

  25385 Ciocolată

  25386 Fructe

  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonează-te şi 
primeşti al 4-lea Shake

 sau Pudră proteică 

CADOU!

Măceşe: O sursă naturală de fibre dietetice şi vitamina C. 
Fibre din sfeclă de zahăr: Conţine, în mod natural, 
fibre dietetice. Nu conţine gluten. 
Mere: Bogate în fibre dietetice şi vitamina C. 
Ouă: O sursă naturală valoroasă de proteine. 
Proteină   de mazăre: Din surse naturale. Nu conţine colesterol. 
Proteine   din zer: Proteine   complete provenite din lapte.
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VISUR ILE  TALE  –  INSP IRAŢ IA NOASTRĂ™

  Eşarfă Gotham
Eşarfă clasică de culoare neagră, cu margini 
franjurate. Este un accesoriu versatil, potrivindu-se 
cu multe tipuri de ţinute. Este ambalată într-o cutie 
cadou. Materiale: 65% poliester, 35% vâscoză. 
Dimensiuni: 200 x 80 cm. 

29873

59.99  

  Curea Gotham
Materiale: PU, aliaj cu zinc, fier, placare cupru. 
Dimensiuni: 130 x 2.8 cm. Ambalată în cutie.

29902

49.99  
  Unghieră Greys
Unghieră mare, cu imprimeu elegant negru. 
Ambalată într-o cutie cadou. Material: 
oţel carbon. Dimensiuni: 8.1 x 1.5 cm. 

29910

12.99  

 

 

 

ÎNTÂMPINĂ PRIMĂVARA CU ENERGIE! 
Reinventează-te în noul sezon cu ultima selecţie de accesorii bărbăteşti, 

produse de îngrijire şi parfumuri.

ATUNCI CÂND ELEGANŢA 
VINE DE LA SINE 
Este timpul să schimbi paltonul cu o 
jachetă lejeră de primăvară. Pentru o alură 
elegantă lejeră, adaugă ţinutei tale clasica 
eşarfă neagră Gotham, cu margini franjurate 
şi fine. Atât de versatilă, încât o poţi asorta 
aproape la orice ţinută.

ELEGANŢA STĂ 
ÎN MICILE DETALII 
Orice garderobă a bărbatului modern 
are la bază câteva piese de rezistenţă. 
Completează-ţi lookul cu cureaua neagră 
Gotham, ce se distinge prin detaliile 
metalice şi designul subtil. Ideală pentru 
orice ocazie, mai mult sau mai puţin 
formală.

O NOUĂ PRIMĂVARĂ, 
UN NOU STIL 
Dă startul acestui sezon cu un nou 
accesoriu trendy, o rutină revigorantă 
de îngrijire (paginile 122-125) sau un 
parfum energizant (paginile 126-133).

CADOURI 
FRUMOS AMBALATE 
ÎN CUTII ELEGANTE!

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ
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Arată la fel de 
ENERGIC PRECUM 
TE SIMŢI

BALSAM DUPĂ RAS
Calmează instantaneu pielea 
proaspăt bărbierită* şi asigură 
hidratare 24 de ore**

  Balsam după ras North for Men Original
Balsam cremos şi răcoritor, cu complexul Arctic Pro 
Defence şi zinc, ce se absoarbe imediat pentru 
a calma şi proteja pielea proaspăt bărbierită. 
Ameliorează instantaneu deshidratarea pielii 
şi senzaţia de "piele care strânge", asigurând 
hidratare 24 de ore. 50 ml 

32004   19.90 

  Cremă cu efect calmant 
North for Men Sensitive
Cremă după ras cu efect răcoritor, îmbogăţită 
cu Arctic Pro Defence şi aloe vera. Combate 
instantaneu deshidratarea şi senzaţia de "piele care 
strânge", calmează pielea şi asigură confort de lungă 
durată & hidratare 24-h**. Formulă lejeră, non-grasă. 
Testată dermatologic de bărbaţi cu pielea sensibilă. 
50 ml 

32017   29.90 

Oferă celui drag îngrijire completă! 
North For Men îi asigură revigorare 
imediată şi o stare de bine.

Fiecare cu
Ideală pentru bărbaţii 
cu pielea sensibilă

CREMĂ CALMANTĂ

Arctic Pro Defence: 
Extractul nostru emblematic din 
rădăcini din estul Siberiei, bogat 
în antioxidanţi ce protejează pielea 
împotriva factorilor dăunători 
interni şi externi.
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Faci faţă provocărilor fiecărei zile cu noua 
gamă North For Men Rescue. Cu Arctic Pro 
Defence şi aromă citric-lemnoasă, este ideală 
pentru stilul tău de viaţă activ, menţinându-ţi 

prospeţimea întregului corp. 
Convinge-te singur!

RUTINĂ DE 
ÎNGRIJIRE 

CU ATITUDINE

  Şampon anti-mătreaţă 
North for Men Original
250 ml 

32001   24.90  

  Spumă de ras 
North for Men Original
200 ml 

32002   29.90  

  Şampon & gel de duş 
North for Men Original
250 ml 

32005   24.90  

  Săpun North for Men 
Original
100 g 

32007   7.90  

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

  Gel de ras revitalizant 
North for Men
200 ml 

32009   34.90  

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

33993   7.90 

5.99  
  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 

17.99  
  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  

  Deodorant roll-on 
revitalizant 48H North 
for Men
50 ml 

32013   17.90  

  Cremă de faţă cu efect 
anti-îmbătrânire North 
for Men Advanced
50 ml 

32014   39.90  
  Cremă de ochi cu efect 
anti-îmbătrânire North 
for Men Advanced
15 ml 

32015   29.90  

  Spumă de ras North 
for Men Sensitive
200 ml 

32016   29.90  

  Set North for Men Original
250 + 50 ml. Conţine un şampon/gel de duş 
şi un balsam răcoritor după ras. 

32018   29.99  

  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 

19.99  

ÎNGRIJIRE ŞI PROTECŢIE ÎN FIECARE ZI

ÎNGRIJIRE CU EFECT DE ENERGIZARE & REVITALIZARE

PENTRU PIELE SENSIBILĂ

Dă startul dimineţii cu 
o combinaţie energizantă 
de ginseng, minerale şi 
Arctic Pro Defense.

ÎNGRIJIREA FEŢEI

Gamă de produse pentru utilizare zilnică, 
formulate cu zinc protector şi o aromă 
proaspăt-fougere-lemnoasă, pentru bărbaţii care 
îşi doresc să arate şi să se simtă în formă maximă.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Testată dermatologic de 
bărbaţi cu pielea sensibilă.

Prospeţimea şi aspectul îngrijit sunt esenţiale, 
de aceea îţi prezentăm colecţia noastră 
emblematică North for Men cu cele mai bune 
rezultate. Folosind aceste produse, de fiecare 
dată când te vei privi în oglindă, vei şti că 
eşti pregătit pentru o nouă zi. 
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  Apă de toaletă Ascendant
Ascendant este parfumul care emană energie şi 
senzualitate, graţie notelor sale proaspete de 
bergamotă, uşor condimentate cu fenicul dulce şi vanilie. 
75 ml 

10919   94.90  

  Apă de toaletă pentru el Possess
Combinaţia surprinzătoare a uleiului proaspăt 
de dafin cu acordurile fructului încă necopt de 
grapefruit şi miresmele irisului ameţitor 
captează spiritul neîmblânzit al lui Spartacus. 
Pentru bărbatul al cărui destin este să 
cucerească lumea! 75 ml 

31825   119.90  

  Apă de toaletă S8 Night
Creează o impresie unică, purtând acest parfum 
impetuos! Combinaţia dintre acordurile lemnului 
de cedru, mosc şi praline îi conferă o senzualitate 
modernă. 50 ml 

15183   79.90  

NOU!

Complexe şi persistente, acestea sunt parfumurile ce captează atenţia, 
potrivite pentru veritabilul trendsetter. Combinaţiile îndrăzneţe de 
esenţe lemnoase cu note vibrante de fructe sau ierburi sunt pline de 
masculinitate chic şi amprentă urbană, lăsând o impresie puternică.

  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 

CU NUMAI

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi simte 

parfumul!

ÎNDRĂZNEŢ 
& CARISMATIC

LEMNOS-FRUCTAT

acorduri de gheaţă, salvie, 
acorduri de stejar

79.99 

UN PARFUM PE MĂSURA PERSONALITĂŢII TALE:
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  Apă de toaletă pentru el Incognito
Intră în jocul iubirii cu această combinaţie 
îndrăzneaţă de cătină efervescentă, suculentă, 
prinsă în mrejele unei inimi de frunze de cedru 
cu acorduri senzuale de patchouli. 50 ml 

32540   79.90    59.99  

  Apă de toaletă 
pentru el So Fever
O combinaţie atrăgătoare ce exprimă 
erotism masculin pur, îmbrăcând 
irezistibil pielea în acordurile pasionale 
ale ardeiului iute piri piri, ale muşcatei 
şi lemnului de ghimbir. 75 ml 

31074   94.90 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

lemn de ghimbir, muşcată, ardei piri piri

LEMNOS CONDIMENTAT

SENZUAL 
& ELEGANT
Perfecte pentru bărbatul carismatic şi creativ, aceste parfumuri 
sunt construite cu note ce provin din regiuni exotice ale lumii: 
condimente, plante tropicale şi esenţe lemnoase aromatice. 
Răspândesc senzualitate şi căldură, conferind o aură 
de sofisticare şi mister.

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi simte 

parfumul!

PE
N

TR
U

 E
L

CU NUMAI

49.99 

UN PARFUM PE MĂSURA PERSONALITĂŢII TALE:

  32155 Apă de toaletă pentru el Giordani Gold Man 75 ml 
99.90    8150 Apă de toaletă Glacier 100 ml 74.90    
 32797 Apă de toaletă Giordani Gold Notte 75 ml 99.90    
 31145 Apă de toaletă Glacier Rock 100 ml 74.90    
 30468 Apă de toaletă Be the Legend 75 ml 94.90    
 12190 Apă de toaletă Signature 75 ml 94.90    
 32997 Apă de toaletă Paradise Man 75 ml 139.90 
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  Apă de toaletă Flamboyant
Apa de toaletă Flamboyant este ideală 
pentru bărbatul care alege să trăiască 
viaţa la intensitate maximă! Notele 
vibrante de citrice te seduc, pentru 
a potenţa inima picantă, care te 
îndeamnă să guşti cele mai fine plăceri 
ale vieţii. Lemnul de cedru şi moscul 
conferă acestei arome seducţia ce 
te face să îţi doreşti, de fiecare dată, 
mai mult. 75 ml 

19639   94.90 

LEMNOS AROMATIC

grapefruit, esenţă din frunză 
de dafin, cardamon

CASUAL 
& VERSATIL

Parfumuri condimentate cu acorduri efervescente care 
împrospătează, oferind totodată un accent de eleganţă. 
Un stimulent pentru bărbaţii plini de viaţă, aventuroşi, 
ce îşi doresc o doză de energie în fiecare zi.

  Apă de toaletă Happydisiac Man
Parfumul efervescent al stării de bine îţi aduce zâmbetul 
pe buze de fiecare dată, cu primele note condimentate 
de caviar lime, inima cu acorduri ozonice optimiste şi 
notele de bază cu lemn de cedru, ce transmit 
o senzualitate distinct masculină. 75 ml 

32159   94.90    59.99  

 

 

 

 

 

 

  Apă de toaletă pentru el Full Moon
Nota energizantă de măr, cea senzuală a boabelor tonka 
şi acordul clasic de vetiver se contopesc în aroma magică 
a apei de toaletă Full Moon pentru El. 30 ml 

22383   44.90    29.99  

PE
N

TR
U

 E
L

EDIŢIE 
LIMITATĂ

CU NUMAI

49.99 

UN PARFUM PE MĂSURA PERSONALITĂŢII TALE:

  30058 Apă de toaletă Men's Collection Citrus 

Tonic 75 ml 74.90    30059 Apă de toaletă Men´s 

Collection Dark Wood 75 ml 74.90    33384 Apă de 

toaletă pentru el Friends World 75 ml 94.90 



132 133

  Apă de toaletă pentru el Eclat Sport
Notele subtile de piele întoarsă se combină 
armonios cu acordurile intens revigorante 
de bergamotă din sudul Franţei, în această 
fuziune captivantă de vitalitate şi eleganţă 
firească. Pentru bărbatul de succes, care ştie 
să se bucure din plin, de fiecare aspect al 
vieţii sale. 75 ml 

31236   99.90 

piper roz, acorduri de piele întoarsă, 
bergamotă

LEMNOS ACVATIC

 

 

 

 

 

 

MASCULIN 
& CLASIC
Păstrează-ţi prospeţimea şi încrederea cu aceste compoziţii prin excelenţă 
masculine. Aromatice şi pline de prospeţime, cu acorduri calde, sunt 
perfecte atât pentru birou cât şi pentru timpul liber. Cea mai clasică 
alegere pentru bărbaţi, conferind o senzaţie de prospeţime 
şi eleganţă firească.

PE
N

TR
U

 E
L

CU NUMAI

54.99 
  31639 Apă de toaletă Excite Force 75 ml 79.90    
 30173 Apă de toaletă Eclat Homme 75 ml 99.90    
 32503 Apă de toaletă Venture 100 ml 79.90    
 32950 Apă de toaletă Eclat Lui 75 ml 94.90    
 32799 Apă de toaletă Venture Beyond 100 ml 79.90 

UN PARFUM PE MĂSURA PERSONALITĂŢII TALE:
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  Deodorant spray 
antiperspirant 
Flamboyant
150 ml 

31697   29.90 

  Deodorant spray 
antiperspirant Eclat 
Homme
150 ml 

31698   29.90 

  Deodorant spray 
pentru corp Love 
Potion
75 ml 

31704   29.90 

  Deodorant 
spray pentru corp 
Eclat Femme 
Weekend
75 ml 

31705   29.90 

  Deodorant spray 
pentru corp 
Paradise
75 ml 

31706   29.90 

  Deodorant spray 
antiperspirant 
Possess Man
150 ml 

32496   29.90 

  Deodorant spray 
pentru corp My 
Destiny
75 ml 

32498   29.90 

  Deodorant spray 
antiperspirant 
Excite Force
150 ml 

33350   29.90 

Prospeţime fără limite 
FIECARE SPRAY CU

 

 

 

 

PA
RF

U
M

U
RI

 

 

 

 

19.99 



137136

PARFUMURI

PA
RF

U
M

U
RI

VISUR ILE  TALE  –  INSP IRAŢ IA NOASTRĂ™

  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 

ACUM CU NUMAI

ACEST PARFUM DULCE ŞI 
TOTODATĂ EFERVESCENT 
se deschide cu un buchet exploziv din 
flori de cireş, note zemoase de zmeură şi 
mandarine. O inimă feminină ce pulsează 
de acordurile florii inimii, bujor roz şi floare 
de lotus. Şi se închide cu o bază senzuală 
şi caldă de mosc, migdale şi lemn ud.

ATUNCI CÂND IUBIREA 
ÎNFLOREŞTE
Bucură-te de anticiparea primei întâlniri 
cu bărbatul visurilor tale. Oare ce simte 
el pentru tine? Te vei îndrăgosti? 
Spune da iubirii.

PENTRU A EXPRIMA 
IDEEA DE IUBIRE 
şi senzaţia de "fluturi în stomac" pe care 
o simte o fată îndrăgostită, parfumierii şi-au 
dorit un parfum ce vibrează de culoare şi 
strălucire. Astfel, au ales floarea inimii în 
formă de inimă şi de un roz aprins, perfectă 
ca punct de plecare pentru acesta. O inimă 
irezistibilă înconjurată de note dulci.

TRANSFORMĂ O ZI OBIŞNUITĂ ÎNTR-UNA EXTRAORDINARĂ 
Parfumul are puterea să facă acest lucru. Găseşte o aromă care îţi transformă starea de spirit 

sau aprinde scânteia unei noi iubiri, în colecţia noastră unică de parfumuri Oriflame.

Zmeură 
Floarea inimii 

Migdale

NOU! 
EDIŢIE LIMITATĂ

19.99 
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ORIENTAL LEMNOS

acorduri de lapte fierbinte, 
floare de Vanilla, rubarbă

  Apă de toaletă Lovely Garden
Descoperă misterul apei de toaletă 
Lovely Garden! Prospeţimea ameţitoare 
a notelor de rubarbă se împleteşte cu 
delicioasele note verzi şi aroma laptelui 
cald, înainte de a se stinge în acorduri 
plăcute de vanilie. Toate acestea te 
conduc spre propria ta grădină secretă. 
50 ml 

23838   89.90 FEMININĂ 
& GRAŢIOASĂ
Elegantă, feminină şi romantică, iubeşti compoziţiile subtile 
ce combină buchetele luminoase de flori albe, iasomie, liliac, 
magnolie şi trandafir cu note lemnoase discrete.

  Apă de toaletă Elvie Firefly
Lasă-te captivată de o lume misterioasă, cu acest 
parfum floral-fructat-lemnos. Parfumul îţi ispiteşte 
simţurile cu note efervescente de grapefruit, piersici 
şi acorduri marine, pentru ca apoi să te surprindă 
cu adierea hipnotică a trandafirului nocturn şi 
mângâierile acordurilor lemnoase pline 
de senzualitate. 50 ml 

31119   89.90    59.99  

  23223 Apă de toaletă Lucia 50 ml 94.90    
 30128 Apă de toaletă Eclat Femme 50 ml 
99.90    31293 Apă de toaletă Eclat Femme 

Weekend 50 ml 99.90    31300 Apă de toaletă 

Wonderflower 50 ml 94.90    32235 Apă de 

toaletă Elvie 50 ml 89.90    33448 Apă de 

parfum Volare Gold 50 ml 139.90 

 

 

 

 
 

 

 

 

PA
RF

U
M

U
RI

CU NUMAI

44.99 

UN PARFUM PE MĂSURA PERSONALITĂŢII TALE:
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SUBTILĂ 
& ARMONIOASĂ

Mereu luminoasă, eşti atrasă de aromele efervescente şi proaspete 
inspirate de natură. Buchetele de note florale proaspete, de ierburi şi 
condimente îţi încântă latura vibrantă ce preţuieşte echilibrul şi armonia 
interioară. Îţi doreşti un parfum care îţi oferă acea strălucire unică 
şi spune despre tine că te simţi minunat.

FLORAL PROASPĂT FRUCTAT

guava verde, picătura paradisului, 
arbore de foc

  Apă de parfum Amazing Paradise
Trăieşte experienţa pe care ţi-o oferă 
această adevărată bijuterie a parfumeriei de 
lux, definită de o descoperire unică: aroma 
preţioasei flori "picătura paradisului". Creată 
exclusiv pentru Oriflame, aroma acestei flori 
exotice este combinată cu note citrice şi 
lemnoase, uimind cu personalitatea sa 
memorabilă, efervescentă. 50 ml 

32504   139.90 

  33241 Apă de toaletă My Little Garden 50 ml 
89.90    32440 Apă de toaletă Women's 

Collection Delicate Cherry Blossom 50 ml 74.90    
 32438 Apă de toaletă Women's Collection 

Innocent White Lilac 50 ml 74.90    33415 Parfum 

Sublime Nature Tuberose 50 ml 159.90    33418 

Parfum Sublime Nature Tonka Bean 50 ml 159.90 

  Apă de toaletă pentru ea Full Moon
Un parfum senzual în care se contopesc note de floare 
de piersic, gardenia albă şi floare de vanilie. 30 ml 

22380   44.90    29.99  

 

 

 

   

   

 

PA
RF

U
M

U
RI

EDIŢIE
LIMITATĂ

CU NUMAI

89.99 

UN PARFUM PE MĂSURA PERSONALITĂŢII TALE:

  Apă de toaletă Eclat Mademoiselle
Experimentează o aromă ce radiază feminitate delicată, 
exotică şi sublimă. Având hibiscusul alb drept ingredient 
cheie, parfumul încântă cu expresia sa florală şi notele 
acvatice subtile. 50 ml 

32871   94.90    64.99  
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ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi simte 

parfumul!

floare de ghimbir, lemn de santal, 
coacăze negre

ORIENTAL VANILAT LEMNOS

  Apă de parfum 
pentru ea So Fever
Un parfum provocator, ce incită 
simţurile şi tachinează pielea cu 
îmbinarea seducătoare de coacăze 
negre crocante, lemn dulce de santal 
şi floare sălbatică de ghimbir, 
învăluind-o pe cea care îl poartă 
într-o văpaie pătimaşă. O aromă 
jucăuşă şi sexy, ce împinge graniţele 
pasiunii şi dorinţei. 50 ml 

31099   94.90 SENZUALĂ 
& ELEGANTĂ

Pasională şi plină de senzualitate, eşti atrasă de căldura seducătoare 
a condimentelor, tămâie, mosc şi flori dulci. Apreciezi nuanţele, 
detaliile fine şi visezi la un parfum ce îţi oferă plăceri senzoriale 
ţie şi celor din jurul tău.

  32538 Apă de toaletă pentru ea Incognito 50 ml 
79.90    30399 Apă de parfum Miss Giordani 50 ml 
99.90    11367 Apă de parfum Amber Elixir 50 ml 
99.90    31816 Parfum Giordani Gold Essenza 

50 ml 159.90    33044 Apă de parfum Amber 

Elixir Crystal 50 ml 99.90    23853 Apă de parfum 

Paradise 50 ml 139.90    33137 Apă de parfum 

Giordani Gold White Original 50 ml 99.90    
 22442 Apă de parfum Love Potion 50 ml 99.90 

  Apă de parfum 
Love Potion Secrets
Dă frâu liber celor mai intime 
dorinţe cu această fuziune 
irezistibilă de căpşuni albe 
şi flori albe seducătoare, ce 
atinge senzualitatea maximă 
în întâlnirea lascivă cu 
chihlimbarul cremos, lemnul 
de santal şi ciocolata albă 
delicioasă. 50 ml 

31493   99.90    
69.99  
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CU NUMAI

49.99 

UN PARFUM PE MĂSURA PERSONALITĂŢII TALE:
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coacăze negre, acorduri de măr 
auriu, lemn de santal

  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 

NOU!

ÎNDRĂZNEAŢĂ 
& ÎNCREZĂTOARE

Nu eziţi în faţa parfumurilor intense şi îndrăzneţe. Îţi place să porţi 
un parfum semnătură, ce lasă o adiere plină de arome fascinante 
în urma ta, precum combinaţii florale puternice şi esenţe 
lemnoase sau chiar note ciprate clasice.

ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge sticla şi simte 

parfumul!

  

 

 

 

 

 

 

 

PA
RF

U
M

U
RI

CU NUMAI

FLORAL FRUCTAT LEMNOS

79.99 

UN PARFUM PE MĂSURA PERSONALITĂŢII TALE:
  31297 Apă de parfum Divine Idol 50 ml 94.90   
 32535 Apă de parfum My Destiny 50 ml 139.90    
 30886 Apă de parfum Possess 50 ml 139.90    
 13850 Apă de toaletă Enigma 50 ml 99.90  
  33413 Apă de parfum The ONE Disguise 50 ml 
99.90    32672 Apă de toaletă Memories 

chasing butterflies 30 ml 44.90    32673 Apă de 

toaletă Memories flirting under fireworks 30 ml 
44.90    32671 Apă de toaletă Memories 

daydreaming in a hammock 30 ml 44.90 



146 147

  Apă de toaletă Women's 
Collection Sensual Jasmine
Un parfum floral subtil şi senzual 
ce sărbătoreşte graţia şi frumuseţea 
magnifică a iasomiei. 50 ml 

33168   74.90  

FLORAL

lăcrămioară, iasomie, mosc alb

  Cremă de mâini 
Oriflame Golden Edition
Cremă pentru protecţie zilnică, 
formulată cu glicerină hidratantă, 
ulei auriu de jojoba şi vitamina E, 
pentru catifelarea şi netezirea 
mâinilor. Dimensiune compactă 
practică. 30 ml 

33196   9.90  

PR
O

M
O

ŢI
I

30772
Black

  Tuş pentru pleoape 
Giordani Gold Calligraphy
Tuş pentru pleoape, cu aplicator oblic 
şi pigmenţi Nero, pentru linii intense, 
fluide. Conţine complexul LashVital, 
pentru gene mai rezistente, îngrijite. 
0.8 ml 

 30772   42.90  

+ +

PARFUM CREMĂ DE MÂINI

Lasă mâinile 
încântător 
de catifelate 
şi netede

RĂSPÂNDEŞTI STRĂLUCIRE CU 

frumuseţea ta
SET "FRUMUSEŢE 

CAPTIVANTĂ" 

39.99 lei 
COMANDĂ COD SET: 712022

TUŞ PENTRU 
PLEOAPE

 

 

 

SETUL CONŢINE: 
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  Cremă hrănitoare pentru mâini şi corp Milk & Honey Gold
Cremă de corp cu formulă ultra-fină, infuzată cu extracte din lapte si miere 
din surse organice. Hrăneşte intens pielea, pe parcursul întregii zile. 250 ml 

31602   39.90 

TESTEAZĂ CREMA NOASTRĂ EMBLEMATICĂ 
PENTRU MÂINI & CORP ACUM CU NUMAI
ROC
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ÎNCEARCĂ-MĂ!
Atinge produsul şi 

simte aroma!

O
fertele prezentate în acest catalog sunt în lim

ita stocurilor disponibile. Toate produsele electrice sau electronice au inclusă în preţ taxa de tim
bru verde.

9.99 


