Klassikaliselt
elegantne ja
peene stiiliga
Registreeri end
Oriflame’i lojaalseks kliendiks
detsembris 2018 ja osale
põnevas Tervitusprogrammis!

128349

Registreerimine on
TASUTA!

MIKS TASUB
valida Oriflame?
• 100% KVALITEEDI GARANTIIGA tooted
• 20% SOODSAMALT kataloogihindadest
alates esimesest ostust
• TASUTA KOHALETOIMETAMINE esimesele
tellimusele, mis on tehtud Oriflame’iga
liitumise kuul
• TERVITUSPROGRAMM - erihinnaga
suurepärased tooted AINULT SINULE
• Kutsu ka teisi Oriflame’iga liituma ja saad
võimaluse soetada erihinnaga elegantsed
French Collectioni kosmeetikakohvri ja ridiküli
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....................................................................................

www.oriflame.ee

KUIDAS OSALEDA TERVITUSPROGRAMMIS?

Tee alates liitumisest tellimusi 3 järjestikuses kataloogis (igas kataloogis 75 punkti või rohkem) ja
osta silmapaistvaid Tervitusprogrammi tooteid sümboolse, vaid sinule mõeldud hinnaga – 1,99 €
toode.

1. samm

2. samm

3. samm

Registreerimisega
samas kuus üks
või mitu tellimust
kokku vähemalt
75 BP

1. sammu
läbimisele järgnevas
kuus üks või mitu
tellimust kokku
vähemalt 75 BP

2. sammu
läbimisele järgnevas
kuus üks või mitu
tellimust kokku
vähemalt 75 BP

1,99 €

1,99 €

1,99 €

Kui ühe Tervitusprogrammi sammu tingimus ei ole täidetud, siis ei ole võimalik jätkata ka teiste sammudega.
Kui Tervitusprogrammi sammu tingimus on täidetud, kuid sa ei soovi pakutud toodet osta, siis on sul võimalus
Tervitusprogrammis osalemist jätkata ja kvalifitseeruda järgmisele sammule.

1. samm
Liitu ja tee samas kuus üks või mitu tellimust,
kokku vähemalt 75 BP*, ja osta Giordani
Gold Iconic All-in-One ripsmetušš vaid

1,99 €** eest.
Toote
väär tus:
11,90 €

* 75 punkti (BP) – umbes 59 € lojaalse kliendi hindades.
** Lisa toote kood tellimusele, milles täitub 75 punkti.

Luksuslik kõik ühes ripsmetušš katab, eraldab,
pikendab, koolutab ja lisab volüümi.
• Siidine koostisvalem hooldab ripsmeid
• Püsib ripsmetel ilma et määriks või
pudeneks
• Unikaalne hari katab täiuslikult kõik
ripsmekarvad

Toote kood: 32576

2. samm
Tee 1. sammu läbimisele järgnevas kuus üks või
mitu tellimust, kokku vähemalt 75 BP*, ja osta
Giordani Gold Liquid Silk jumestuskreem
vaid 1,99

€** eest.

* 75 punkti (BP) – umbes 59 € lojaalse kliendi hindades.
** Lisa toote kood tellimusele, milles täitub 75 punkti.

Toote
väär tus:
16,90 €
Toote kood:
Vanilla
Porcelain 	
Light Ivory 	
Natural Beige
Amber 	

Ülipeene tekstuuriga vedel jumestuskreem on
inspireeritud õrnast siidist, mis täiustab jumet kauni ja
loomuliku viimistlusega, mis näib ja tundub loomulik.
• Optiliselt ähmastavate osakestega kaunis
kuma
• Ühtlustatud nahatoon
• Nooruslikuma välimusega jume
• SPF 12

32919
32920
32921
32922
32923

3. samm

Toote
väär tus:
25,90 €

Tee 2. sammu läbimisele järgnevas kuus üks või
mitu tellimust vähemalt 75 BP* ja osta French
Collection ridikül vaid 1,99

€** eest.

* 75 punkti (BP) – umbes 59 € lojaalse kliendi hindades.
** Lisa toote kood tellimusele, milles täitub 75 punkti.

Pilkupüüdvalt elegantne ridikül sobib nii piduliku kui
ka igapäevasema riietuse ehteks.
• Tõmbelukk-kinnisega
• Kaheosaline sisu
• Eemaldatav õlakett
• Mõõdud: 24 x 17 x 4 cm, keti pikkus 96 cm
Toote kood: 32534

