NYISS A VILÁGRA NYISS AZ ÚJRA NYISS ÖNMAGADRA
ÚJ REGISZTRÁLT TAGOKNAK SZÓLÓ

TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM
2019/C2-4 katalógus-időszak
Érvényes: 2019. január 15-től 2019. március 18-ig.

3 EGYSZERŰ LÉPÉS A STÍLUSOS
ÉS KIFINOMULT MEGJELENÉSÉRT!
BORN TO FLY
FOR HER

ÉS

A Born to Fly For Her egy vibráló
és nőies illat a mexikói agave
nektár, a japán nashi körte és
a lenyűgöző francia magnólia
kombinációja által inspirálva.
A madagaszkári rózsabors
kihangsúlyozza ennek
a felejthetetlen illatnak a merész
és kalandvágyó vonatkozásait,
míg a szantálfa felfedi a benned
rejlő érzékiséget.

A KÉT ILLAT ÖSSZÉRTÉKE:

1
*

BORN TO FLY
FOR HIM

A Born to Fly For Him egy merész
és energiával teli illat, ami a japán
yuzu és a vibráló penja bors által
inspirált jegyekkel kezdődik. A férfias
szívjegyet a muskotályzsálya és
a francia levendula aromái teszik
különlegessé, karöltve a Madagaszkár
partjainál érezhető óceán illatával.
A különleges összhangot a mexikói
agave és a meleg, gazdag pacsulis
jegyek kombinációja nyújtja.

12998,-

LÉPÉS
Regisztrálj törzsvásárlóként a 2-es, 3-as vagy
4-es katalógus-időszakok valamelyikében és vásárolj
legalább 100 bónuszpont értékben a katalógusból
és megajándékozunk a fenti NŐI és FÉRFI ILLATTAL.*

Az ajánlat többszörözhető. Az ajándék illatok automatikusan hozzáadódnak a rendelésedhez. A változtatás jogát fenntartjuk. A készlet erejéig.

AQUARIAN PÉNZTÁRCA
Aquarian pénztárca körben cipzárral
zárható, púderrózsaszín cipzárfogóval. 2
címlettartó, 8 kártyatartó rekesszel és
1 cipzáros aprópénztartó zsebbel.
Mérete: 19,5 x 10 cm.

A PÉNZTÁRCA ÉRTÉKE:
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6499 ,-

LÉPÉS
Vásárolj legalább 100 bónuszpont értékben
a regisztrációt követő katalógusból és megajándékozunk
egy AQUARIAN PÉNZTÁRCÁVAL.*

*
Amennyiben az előző katalógusban legalább 100 BP értékben vásároltál. Az ajánlat többszörözhető. Az ajándék termék automatikusan hozzáadódik a rendelésedhez.
A változtatás jogát fenntartjuk. A készlet erejéig.

AQUARIAN KISTÁSKA

Mágneskapoccsal zárható Aquarian
kistáska, levehető vállpánttal, dekoratív
hálómintás sállal, 1 cipzáros, 2 csúsztatós
zsebbel. Hordhatod kétféleképpen:
hétköznapokon válltáskaként vagy
kistáskaként az esti buliban.
Mérete: 24 x 7 x 16 cm.

A KISTÁSKA ÉRTÉKE:
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LÉPÉS
Vásárolj legalább 100 bónuszpont értékben
a regisztrációt követő harmadik katalógusból
és megajándékozunk egy AQUARIAN KISTÁSKÁVAL.*

Amennyiben a megelőző 2 katalógus mindegyikében legalább 100 BP értékben vásároltál. Az ajánlat többszörözhető. Az ajándék termék automatikusan hozzáadódik
a rendelésedhez. A változtatás jogát fenntartjuk. A készlet erejéig.

FONTOS TUDNI!
• Regisztrációdkor érvényes katalógusban leadott minden
rendelésed szállítási díj mentes, tehát nem számítunk fel szállítási díjat!
• Megrendelésed másnap megérkezik, ha előző nap 10 óráig leadtad azt.
• Valamennyi termékünkre 100%-os pénz-visszafizetési garanciát
biztosítunk. Ha bármilyen okból nem lennél elégedett termékünkkel,
az Oriflame minőségi garanciában, 30 napon belül kicseréli azt, vagy visszatéríti
az árát, a vásárlási számla bemutatása ellenében, abban az esetben, ha
a termék egyharmad részénél több nem hiányzik.

TIPP
A NovAge Time Restore
vagy Ultimate Lift arcápoló
szett megvásárlásával máris
teljesítetted a Törzsvásárlói
Program első lépését!

MIT JELENT A TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM?
Vásárolj a regisztrációdkor érvényes és az azt követő 2 katalógusból legalább
100 bónuszpont (BP) értékben, és mi megajándékozunk egy-egy mesés ajándékkal!

HOGYAN KAPOD MEG AZ AJÁNDÉKOT?
A katalógus-időszak alatt vásárlásaid bónuszpontjai összeadódnak és ahogy eléred
a 100 bónuszpont értékű rendelést az ajándék termék automatikusan hozzáadódik
a rendelésedhez.

HOGYAN KÉRHETSZ SEGÍTSÉGET?

Írj az:

ori.flame@anioriteam.hu e-mail címre.

Az új Törzsvásárlói Programban azok vehetnek részt, akik regisztrálnak a 2-es vagy 3-as vagy 4-es katalógus-időszakban és legalább 100 bónuszpont
értékben vásárolnak a belépéskor és az azt követő két katalógusból. 100 BP törzsvásárlói áron körülbelül 22000 Ft értékű vásárlásnak felel meg.

Forrás: Oriflame Hungary Kft

