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ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP ΓΙΑ 

ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ORIFLAME ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΤΏΡΑ VEGAN

Βασισμένα στη λογική του παραδοσιακού Σουηδικού φαρμακείου και 
ενισχυμένα με τη δύναμη των φυσικών συστατικών, τα Beautanicals 

δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τη Σουηδική φιλοσοφία μας. Αυτή η vegan 
και φυτική σειρά έχει συνθέσεις βασισμένες σε πολύτιμα συστατικά που 
προσφέρουν προϊόντα με πλούσια οφέλη για υγιή ομορφιά. Πιστεύουμε 

ότι η αυθεντικότητα βρίσκεται στην καρδιά όλων των όμορφων 
πραγμάτων - ξεκινώντας από εσάς.

Τα μέταλλα είναι απαραίτητα για την υγεία και τη 
σωστή λειτουργία του οργανισμού μας, όπως η 

διατήρηση της υγείας της επιδερμίδας, του 
τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών καθώς 

και για την προστασία από τις ελεύθερες ρίζες 
και τα τις οξειδωτικές τους επιπτώσεις.

ΜΟΝΟ
ΣΕΤ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΣΏΜΑΤΟΣ

  Αναζωογονητικό  
Προϊόν Καθαρισμού 
Σώματος Beautanicals
300 ml. 

35892   €14.45

€8.40 

  Απολεπιστικό  
Σφουγγάρι με  
Κέλυφος Καρυδιών
Υλικό: PVA, Κέλυφος καρυδιών. 
Διαστάσεις: 10x8x2 εκ (σε 
στεγνή μορφή). 

37263

€6.05 

Οβάλ σφουγγάρι μπάνιου 
με φυσικό και ήπιο 

απολεπιστικό κέλυφος 
καρυδιών

ΧΏΡΊΣ PARABENS ΚΑΊ ΣΊΛΊΚΌΝΕΣ

Απαραίτητα Μέταλλα

Φυσικά Εκχυλίσματα  
Σουηδικού Αγιοκλήματος

ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΟΠΏΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ

Το βασικό μας συστατικό προέρχεται από το 
Αγιόκλημα – ένα Σκανδιναβικό φυτό, αγαπημένο 

για τα ευωδιαστά του άνθη και γνωστό για τις 
αντιοξειδωτικές του ιδιότητες που προστατεύουν 

και ενυδατώνουν την επιδερμίδα.

 

 

ΒΑΣΊΚΑ ΣΥΣΤΑΤΊΚΑ

ΔΌΚΊΜΑΣΤΕ ΤΌ! 
Τρίψτε εδώ για να 
μυρίσετε το άρωμα

NEW!

€10.80Κωδικός 136514

Διακριτικά αρωματισμένο 
αφροντούς που καθαρίζει 

και ενυδατώνει την 
επιδερμίδα.

RECYCLED 
MATERIAL***

BIODEGRADABLE
FORMULAS**

ΠΊΣΤΌΠΌΊΗΜΕΝΑ ΑΠΌ 
ΤΗ VEGAN SOCIETYTM

ΑΝΑΚΥΚΛΏΜΕΝΌ 
ΥΛΊΚΌ***

95% ΣΥΣΤΑΤΊΚΑ ΦΥΣΊΚΗΣ 
ΠΡΌΕΛΕΥΣΗΣ*

***Όπου είναι τεχνικά εφικτό

**Για όλες τις φόρμουλες που ξεπλένονται.

ΒΊΌΔΊΑΣΠΏΜΕΝΕΣ 
ΦΌΡΜΌΥΛΕΣ**

*Κρέμα χεριών, σαπούνι και conditioner
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  Κρέμα Χεριών για 
Αποκατάσταση Beautanicals
50 ml. 

35893   €10.85

€6.00 

NEW!

  Αναζωογονητικό  
Σαπούνι Beautanicals
100 g. 

35889   €6.05

€3.60 

Πλούσια και κρεμώδης - 
ενυδατώνει, απαλύνει και 
αποκαθιστά την επιδερμίδα 

Καθαρίζει και αναζωογονεί - η 
vegan του φόρμουλα το καθιστά 
ιδιαίτερα ήπιο για την επιδερμίδα

 

 

Όσο περισσότερο τα γνωρίζετε, τόσο 
περισσότερο τα αγαπάτε. Προϊόντα περιποίησης 

μαλλιών με βασικά μέταλλα και Φυσικά 
Εκχυλίσματα Σουηδικού Αγιοκλήματος που 

διατηρούν το τριχωτό της κεφαλής υγιές και τα 
μαλλιά ενυδατωμένα. Αφήνουν τα μαλλιά τόσο 

όμορφα όπως προορίζεται από τη φύση.

Έξυπνες φόρμουλες 
για όμορφα,  
υγιή μαλλιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόστε το σαμπουάν σε βρεγμένα 
μαλλιά, δημιουργήστε αφρό και ξεπλύνετε. 
Μετά το σαμπουάν χρησιμοποιήστε το 
conditioner σε βρεγμένα μαλλιά από τη μέση 
προς τις άκρες. Χτενίστε με τα δάχτυλά σας 
και σιγουρευτείτε πως έχετε καλύψει κάθε 
σημείο και στη συνέχεια ξεπλύντε. 

  Conditioner για 
Αποκατάσταση 
Beautanicals
150 ml. 

35890   €15.65

€9.60 
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Το το 97% 
συμφωνεί – 
Αναζωογονεί άμεσα τα 
μαλλιά χαρίζοντάς τους 
υγιή όψη**

Το 90% συμφωνεί 
– Αποκαθιστά τη φυσική 
ομορφιά των μαλλιών**

Απαλό και κρεμώδες 
αποκαθιστά και 
ξεμπερδεύει τα 
μαλλιά

ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΑΛΛΙΏΝ

ΜΟΝΟ

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ 
ΤO ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

NEW!

  Σαμπουάν για 
Αποκατάσταση 
Beautanicals
250 ml. 

35891   €13.25

€8.40 

Το 94% συμφωνεί 
– Τα μαλλιά έχουν 
θρεμμένη αίσθηση**

Το 97% συμφωνεί 
– Αποκαθιστά τα 
ταλαιπωρημένα 
μαλλιά**

Κρεμώδης υφή και 
φόρμουλα που θρέφει και 
αποκαθιστά τα μαλλιά

 

 

Κωδικός 136515 €15.60

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΗ VEGAN SOCIETYTM

ΒΙΟΔΙΑΣΠΏΜΕΝΕΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ**

95% ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ*
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NEW! 
LIMITED EDITION
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Απαλή ροζ πετσέτα 
από μικροΐνες που κλείνει με ταινία βέλκρο 
για μεγαλύτερη πρακτικότητα. Παραμένει 
στη θέση της ώστε να έχετε τα χέρια σας 
ελεύθερα, χωρίς να ανησυχείτε μήπως 
σας πέσει η πετσέτα! Η ώρα του μπάνιου 
και της προσωπικής σας φροντίδας μόλις 
αναβαθμίστηκε.

  Πετσέτα Wrap
Πετσέτα μικροϊνών με λάστιχο 
και ταινία βέλκρο. Σε απαλή 
ροζ απόχρωση. Ανάλαφρο 
απαλό υλικό με απορροφητικές 
ιδιότητες. Μπορεί να κλείσει 
στη μέση ή στο στήθος με το 
βέλκρο. Υλικό: 80% 
πολυεστέρας, 20% ελαστάνη. 
Διαστάσεις: 130 x 80 εκ. 

41579   €44.50 

 Με βέλκρο για εύκολη χρήση

 Όμορφη ροζ απόχρωση

 Με λάστιχο που προσαρμόζεται 
σε κάθε μέγεθος

Τυλίξτε τον 
εαυτό σας 
τρυφερά

ΔΙΚH ΣΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ 

€21.60 
ΜΕ ΚΑΘΕ €20 ΑΓΟΡΕΣ  

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΕΚΠΤΩΣΗ 50%

13
0 

εκ

80 εκ
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Άμεσα:  
Η NovAge Skinergise ενισχύει την επιδερμίδα καταπολεμώντας 
όλα τα πρώτα σημάδια γήρανσης. Η Τεχνολογία Ταυρίνης 
επαναφέρει την ενέργεια στην επιδερμίδα, αφήνοντας λεία και 
τέλεια την επιφάνειά της, κάνοντάς την να δείχνει πιο υγιής στη 
στιγμή. Η Τεχνολογία Pollution Protect και η τεχνολογία 
προστασίας UV δρουν ως ασπίδα ενάντια στους επιβλαβείς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Μακροπρόθεσμα:  
Η Τεχνολογία Ταυρίνης αποκαθιστά την κυτταρική ενέργεια, 
μειώνοντας τα πιο έντονα ορατά σημάδια κούρασης.  
Επίσης, μειώνει ορατά τις λεπτές γραμμές. Τα Εκχυλίσματα 
Φυτικών Βλαστοκυττάρων Açai βοηθούν στην καταπολέμηση 
των ελεύθερων ριζών και προστατεύουν τα κύτταρα από  
το οξειδωτικό στρες, ενισχύοντας την ενέργεια του 
κυτταρικού μεταβολισμού.

ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΑΣ 

ΑΜΕΣΑ & ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ!

Τεχνολογία  
Αναζωογόνησης  με Ταυρίνη 

Η Ταυρίνη βοηθάει στην ενέργεια της επιδερμίδας 
ενισχύοντας την κυτταρική ενέργεια που αναζωογονεί 

τα κύτταρα. Ενυδατώνει στη στιγμή, διατηρώντας τη 
ζωντάνια της επιδερμίδας και μειώνοντας τα σημάδια 

της κούρασης και την όψη των λεπτών γραμμών. 

Εκχυλίσματα Φυτικών 
Βλαστοκυττάρων Açai

Επιλεγμένα για τις αντιοξειδωτικές 
τους ιδιότητες, τα Εκχυλίσματα Φυτικών 

Βλαστοκυττάρων Açai, προστατεύουν από τις 
ελεύθερες ρίζες. Επίσης, δρουν ενισχύοντας την 

ενυδάτωση και συμπληρώνουν ιδανικά τη δράση της 
Ταυρίνης που προσφέρει ενέργεια.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ 

ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 20+
Χάρη στον μοναδικό συνδυασμό βιοτεχνολογιών, η NovAge Skinergise χαρίζει 

άμεσα και αποδεδειγμένα ενέργεια στην επιδερμίδα σας και την προστατεύει από 
τους καθημερινούς επιβλαβείς παράγοντες. Έτσι, όχι μόνο μπορείτε να έχετε τη 

φρέσκια, υγιή όψη που θέλετε στη στιγμή, αλλά μπορείτε να αντιμετωπίσετε άμεσα και 
όλα τα πρώτα σημάδια γήρανσης καθυστερώντας τη μελλοντική εμφάνισή τους με 

απόλυτη αυτοπεποίθηση και έλεγχο.

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 

ΠΩΣ Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΣΑΣ 
ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Δ1Κλινικά δοκιμασμένη, ολοκληρωμένη ρουτίνα NovAge Skinergise.

Δ3 Κλινικά δοκιμασμένη, ολόκληρη η Ρουτίνα NovAge Skinergise μετά από  
4 εβδομάδες χρήσης.

Δ2 Κλινικά δοκιμασμένη, ολόκληρη η Ρουτίνα NovAge Skinergise μετά από  
 8 εβδομάδες χρήσης.

NEW!

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΛΑΜΨΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 
ΒΕΛΤΙΏΝΕΤΑΙ 

25xΔ2

Η ΕΝΥΔΑΤΏΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ 

ΚΑΤΑ 

89%Δ3

Η υφή βελτιώνεται άμεσαΔ1

Οι λεπτές γραμμές  
μειώνονται σημαντικάΔ3

Η όψη των πόρων μειώνεται ορατάΔ1

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ 
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Η ρουτίνα περιποίησης επιδερμίδας 4 βημάτων 
είναι η καθημερινή σας φροντίδα για νεανική 
επιδερμίδα με υγιή όψη σε κάθε ηλικία. Είναι 
επιστημονικά σχεδιασμένη, με επιστημονικά 
αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να ακολουθείτε τη ρουτίνα 
δύο φορές την ημέρα, κάθε μέρα - και να 
απολαύσετε τη διαφορά που κάνει.

NEW!

Κάθε Σετ 
NovAge 

διαθέτει ένα μοντέρνο 
ΚΟΜΨΟ ΚΟΥΤΊ 
ΊΔΑΝΊΚΟ για να 

φυλάτε τα προϊόντα 
σας!

  Σετ NovAge Skinergise
Σετ 5 προϊόντων κανονικού 
μεγέθους: προϊον καθαρισμού, 
κρέμα ματιών, serum, κρέμα ημέρας 
και κρέμα νύχτας. 

42723   €163.00

€99.99 

  34511 Κρέμα Ημέρας με SPF30 NovAge Skinergise Ideal Perfection 50 ml. €34.00  

 35075 Κρέμα Νύχτας NovAge Skinergise Ideal Perfection 50 ml. €34.00  

 34517 Serum NovAge Skinergise Ideal Perfection 30 ml. €39.00  

 34515 Κρέμα Ματιών NovAge Skinergise Ideal Perfection 15 ml. €25.00  

 33984 Gel Καθαρισμού NovAge Supreme 150 ml. €27.00

Ενισχυμένη με 
Τεχνολογία 
Ταυρίνης για 
Ενέργεια και 
Εκχυλίσματα 
Φυτικών 
Βλαστοκυττάρων 
Açai.

ΒΗΜΑ 2: 
ΜΑΤΙΑ

ΒΗΜΑ 1: 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΒΗΜΑ 3: 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΒΗΜΑ 4: 
ΛΕΙΑΝΣΗ

Ο καθαρισμος της επιδερμίδα σας το πρωί και το βράδυ, 
απομακρύνει τους ρύπους για υγιή επιδερμίδα και 
δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να 
απορροφηθούν τα υπόλοιπα προϊόντα της ρουτίνας σας.

Οι κρέμες ματιών έχουν πιο ελαφριά υφή, δεν  
έχουν άρωμα και είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις 
εξειδικευμένες ανάγκες της περιοχής των ματιών,  
όπως είναι οι λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες,  
τα πρηξηματάκια και οι μαύροι κύκλοι.

Τα serum ενισχύουν τα υπόλοιπα προϊόντα της 
ρουτίνας. Η υγρή υφή του serum είναι σχεδιασμένη 
ώστε να προσφέρει τα ενεργά ενυδατικά συστατικά 
που διατηρούν τη νεανικότητά σας, γρήγορα και 
αποτελεσματικά, πριν την εφαρμογή της κρέμας 
ημέρας και της κρέμας νύχτας.

Οι κρέμες ημέρας και νύχτας προσφέρουν την τελευταία 
στρώση ενεργών συστατικών μαζί με ενυδάτωση. 
Η κρέμα ημέρας είναι σχεδιασμένη για να ενυδατώνει 
και να προστατεύει την επιδερμίδα σας, ενώ η κρέμα 
νύχτας είναι σχεδιασμένη για να αποκαθιστά και να 
αναζωογονεί την επιδερμίδα σας ενώ κοιμάστε.
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4 ΒΗΜΑΤΑ 
2x ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

 

 

 

 

 

 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7X ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΟΤΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ 
ΤΗ ΡΟΥΤΙΝΑ NOVAGE 
- ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΔ1

ΡΟΥΤΙΝΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ NOVAGE 
– Η ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΜΕ ΥΓΙΗ ΟΨΗ
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Ο οδηγός του σύγχρονου gentleman, 
by Debonair

  Ανδρικό Άρωμα Debonair EdT
Ένα τολμηρό και συναρπαστικό 
άρωμα για τον πραγματικό 
σύγχρονο gentleman που 
ακτινοβολεί φυσική και 
παιχνιδιάρικη γοητεία.  75 ml. 

35673   €34.85

€18.00 

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Το Κάρδαμο είναι ένα από 
τα παλαιότερα μπαχαρικά 
και επίσης το τρίτο πιο 
ακριβό στον κόσμο μετά 
τη βανίλια και το σαφράν. 
Πολλοί αρχαίοι 
πολιτισμοί, όπως 
οι Αιγύπτιοι, το 
χρησιμοποιούσαν σε 
αρώματα και σε 
θυμιάματα, ενώ οι 
Βίκινγκς το ανακάλυψαν 
στην Κωνσταντινούπολη. 
Με ενθουσιασμό, 
αγόρασαν τεράστιες 
ποσότητες και τo 
εισήγαγαν στη 
Σκανδιναβική χερσόνησο, 
όπου παραμένει 
δημοφιλές μέχρι σήμερα.

NEW!

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΞΥΛΏΔΕΣ – 
AROMATIC

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP & 
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΩΜΑ 

Ένας σύγχρονος 
gentleman, με το Debonair

Κάρδαμο, Φύλλα Κέδρου, 
Σανταλόξυλο



Κομψή ρόμπα μέχρι το 
γόνατο από πολύ απαλό 

ύφασμα fleece. 
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  Ρόμπα Moment
Τίποτα δεν είναι καλύτερο από τις 
χαλαρωτικές στιγμές στο σπίτι, με μία 
απαλή ρόμπα σε υπέροχο έντονο 
χρώμα! Ένα μέγεθος που ταιριάζει 
στους περισσότερους 
σωματότυπους. Πολυεστέρας, ένα 
μέγεθος. Μήκος: 106 εκ, πλάτος: 65 εκ 

38322   €36.05 

10
6

 εκ

45
 εκ

51  εκ

65
 εκ

Όμορφη Ρόμπα  
Moment 
ΜΟΝΟ  

€15.60  

ΑΝ ΚΑΝΑΤΕ €20.00 
ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

– ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2020

•  ΠΟΛΎΤΕΛΕΣ FLEECE ΥΛΙΚΟ
•  ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ
•  ΦΑΡΔΙΑ ΜΑΝΙΚΙΑ
•  2 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΣΕΠΕΣ
•  ΜΕ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΘΗΛΕΙΑ  

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΡΕΜΑΤΕ

Νιώστε σαν 

πριγκίπισσα!

LIMITED
 EDITION



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Θεραπεία Μαλλιών CC Hair 
Beautifier HairX Advanced
150 ml. 

32908   €18.05

€4.80 

Δεσμευόμαστε για την ποιότητα των προϊόντων μας  
και σας προσφέρουμε εγγύηση ικανοποίησης 100%. 
Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από τα προϊόντα μας 
μπορείτε να τα επιστρέψετε και θα σας προσφέρουμε 
πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας εντός 30 ημερών.

Η Oriflame είναι υπερήφανο μέλος του 
Οργανισμού Απευθείας Πώλησης (DSA), 
εκπληρώνοντας τη δέσμευσή μας να 
δραστηριοποιούμαστε με επαγγελματικό ήθος.

Για να μάθετε περισσότερα για την πολιτική της 
Oriflame σχετικά με την προστασία και τον 
σεβασμό των ζώων, επισκεφτείτε το: corporate.
oriflame.com/en/About-Oriflame/Sustainability/
Respect-for-Nature

Μέσω της συνεργασίας μας με τον οργανισμό 
Rainforest Alliance εξασφαλίζουμε ότι το χαρτί που 
χρησιμοποιούμε στους καταλόγους μας 
προέρχεται από δάση ελεγχόμενης καλλιέργειας.

ΑΣΦΑΛΕΊΣ 
ΦΌΡΜΌΥΛΕΣ 
Τα προϊόντα μας 
υποβάλλονται σε 
ελέγχους ασφάλειας 
και ικανοποιούν τις 
υψηλότερες 
προδιαγραφές. 

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΥΣΤΑΤΊΚΑ 
Δεσμευόμαστε να 
χρησιμοποιούμε 
συστατικά που σέβονται 
τη φύση και είναι 
ωφέλιμα για εσάς. 

Οι ανάγκες 
σας είναι 
ο στόχος 

μας

όμορφα, 
προστατευμένα 
και ενυδατωμένα 
μαλλιά μία όλα-σε-ένα 

leave-in θεραπεία

Βοηθάει στην προστασία 
από τους εξωτερικούς 
επιθετικούς παράγοντες

Τα μαλλιά δείχνουν πιο 
λαμπερά  

– το 91% συμφωνεί*

Ρυθμίζει το φριζάρισμα  

– το 89% συμφωνεί *

Τα μαλλιά έχουν 
ενυδατωμένη αίσθηση  

– το 97% συμφωνεί *

Τα μαλλιά ξεμπερδεύονται 
εύκολα  

– το 89% συμφωνεί * 

Το CC Hair Beautifier 
περιέχει Phytonutrients 
Complex που 
ενυδατώνει, θρέφει και 
αποκαθιστά τα μαλλιά.

Κάντε το χτένισμα που 
επιθυμείτε.  Δεν ξεβγάζεται.

ΕΠ
ΙΘ

ΥΜ
ΙΕ

Σ 
ΚΑ

Ι Α
Ν

Α
ΓΚ

ΕΣ

ΠΡΌΣΤΑΤΕΥΕΊ:

ΌΜΌΡΦΑΊΝΕΊ:

ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΊ:

ΘΕΛΕΤΕ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP & 
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΊΣΣΌΤΕΡΑ 
ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΌΊΗΣΗ 

ΜΑΛΛΊΩΝ 

ΟΚ ΤΩ ΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΕΓΧΌΣ 
ΌΊΚΌΛΌΓΊΚΗΣ 

ΗΘΊΚΗΣ

ΦΥΣΊΚΑ ΕΚΧΥΛΊΣΜΑΤΑ ΜΗ ΓΤΌ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΌΤΥΠΑ

ΑΥΣΤΗΡΌΊ ΕΛΕΓΧΌΊ 
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

ΦΥΣΊΚΑ 
ΑΠΌΛΕΠΊΣΤΊΚΑ

Στην Oriflame 
πιστεύουμε ότι οι δικές 
σας ανάγκες είναι η δική μας 
βασική προτεραιότητα. 
Ανακαλύψτε τα προϊόντα που 
σχεδιάσαμε για να γίνουν τα 
αγαπημένα σας στο μακιγιάζ σας, 
την περιποίηση της επιδερμίδας 
σας, τις αρωματικές σας επιλογές 
και τη φροντίδα των μαλλιών σας. 
Τι περιμένετε; Αποκτήστε τα!

*Δοκιμασμένη από καταναλωτές

Θέλετε να έχετε δυνατά μαλλιά 
που να αντέχουν τη βαφή και τα 
εργαλεία μαλλιών με υψηλές 
θερμοκρασίες; Το Hair & Nail 
Nutricomplex είναι το μυστικό!

ΜΑΛΛΊΑ

1.  Ψεκάστε 2-4 φορές 
στην παλάμη του 
χεριού σας.

2.  Τρίψτε τα χέρια σας 
μεταξύ τους και 
απλώστε ομοιόμορφα 
το προϊόν.

3.  Περάστε τα χέρια σας 
μέσα από τα μαλλιά 
σας αφού τα έχετε 
στεγνώσει με 
πετσέτα, από τη μέση 
ως τις άκρες.
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* Τεστ καταναλωτών  
σε 95 γυναίκες

** Κλινικά ελεγμένη σε σύγκριση 
με βλεφαρίδες χωρίς μάσκαρα

Έως και 

116%  
έντονη καμπύλη **
Έως και 

57.1% 
περισσότερο μήκος**

7.8 X όγκος**

Συστατικά φροντίδας 
ενυδατώνουν και 
απαλύνουν τις 
βλεφαρίδες*

30719
Black

30720
Black Brown

Το βουρτσάκι διπλής όψεως είναι 
σχεδιασμένο έτσι ώστε η 

μάσκαρα να εφαρμόζεται με 
μεγάλη ακρίβεια και να 

προσφέρει ένταση. Οι κοντές 
τρίχες ανασηκώνουν και 

γυρίζουν τις βλεφαρίδες σας, 
ενώ οι μακριές τρίχες 

διαχωρίζουν και επιμηκύνουν 
κάθε βλεφαρίδα ξεχωριστά για 

το καλύτερο αποτέλεσμα.

5-ΣΕ-1: ΥΠΕΡΟΧΕΣ 
ΚΑΜΠΥΛΕΣ, 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ, 
ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ

βλεφαρίδες που κάνουν 
το βλέμμα σας 
ακαταμάχητο

όχι απλά μία μάσκαρα, αλλά 
την απόλυτη μάσκαρα που 
προσφέρει το maximum 
ανασήκωμα, μήκος και όγκο.

  Μάσκαρα 5-in-1 
WonderLash The ONE
8 ml. 

 €16.85

€3.60 
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ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕΘΕΛΕΤΕ

ΓΝΩΡΙΖEΤΕ ΟΤΙ;

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2
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Ανάλαφρη υφή  

- το 100% συμφωνεί. *

Τελείωμα έντονης λάμψης  

- το 100% συμφωνεί.

Κάντε καλή απολέπιση στα 
χείλη σας πριν την εφαρμογή 

ενός κραγιόν με γκλίτερ! 
Αυτό επιτρέπει λεία εφαρμογή 

και λαμπερό τελείωμα σαν 
καθρέπτης, όπως θέλει  

η νέα τάση.

αστραφτερά, 
εντυπωσιακά χείλη με 
trendy, εκθαμβωτικό 
τελείωμα

ένα κραγιόν με 
λάμψη High 
Definition

Οκτώ αστραφτερές 
πλούσιες αποχρώσεις

  Κραγιόν Power  
Shine HD The ONE
1.7 g. 

 €16.85

€3.60 
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Το μοντέλο φοράει: Κραγιόν Power Shine 
HD The ONE 35467 Pink Lemonade.
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Tip 
Ομορφιάς! ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕΘΕΛΕΤΕ

*Δοκιμασμένο από Καταναλωτές.



Sunt lanisi utenti 
quam, none volor adi 
reped
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ένα άρωμα που 
επιστημονικά 
αποδεδειγμένα είναι 
ακαταμάχητο

να στρέψετε την 
προσοχή επάνω σας 
με τη γοητεία σας

  Γυναικείο Άρωμα 
Magnetista EdP
50 ml. 

34492   €55.30

€24.00 

Επιστημονικά 
αποδεδειγμένο από τη 

νευροεπιστήμη ότι 
προκαλεί 

συναισθήματα, 
εντυπωσιάζει και 

αυξάνει τη γοητεία σας 
στο ανδρικό φύλο.

Μοντέρνο και σαγηνευτικό 
oriental floral άρωμα 

ΓΝΩΡΙΖEΤΕ ΟΤΙ;

Φραγκοστάφυλο, Ακόρντα  
Passion Flower, Σανταλόξυλο

ORIENTAL - FLORAL

*Κλινικά δοκιμασμένο σε πάνελ 33 ανδρών στο 
Εργαστήριο Spincontrol Laboratory, στην Γαλλία

ΚΛΙΝΙΚΑ 
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ  
ΟΤΙ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΣΤΟΥΣ 2 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 3 ΑΝΔΡΕΣ*
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ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP & 
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΗΤΕΙΑ 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΘΕΛΕΤΕ

ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
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Νότες μήλου, 
φραγκοστάφυλου και 
περγαμόντου που είναι 
λαμπερές και ισχυρές

Νότες πάγου, αλατιού  
και δρυός δημιουργούν 
εικόνες αρρενωπής 
δύναμης

ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ

ORIENTAL 
FOUGERE

ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ακόρντα Πάγου,  
Φασκόμηλο, Ξύλο Δρυός

ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

  Γυναικείο Άρωμα Possess The Secret EdP
Νιώστε θρυλική και αξέχαστη με αυτό το τολμηρό 
άρωμα eau de parfum με μοναδικά ακόρντα μήλου 
Golden. 50 ml. 

33955   €55.30

€24.00 

  Ανδρικό Άρωμα Possess The Secret EdP 
Νιώστε ισχυρός και αξέχαστος με αυτό το 
αρρενωπό άρωμα, με εξαιρετικά φρέσκιες νότες 
από ακόρντα πάγου. 75 ml. 

33650   €60.10

€24.00 

ένα αισθησιακό 
αρωματικό δίδυμο  
για εκείνον κι εκείνη

να αιχμαλωτίσετε την 
προσοχή του κόσμου

Ο Thor είναι η 
προσωποποίηση της 
δύναμης. Η θρυλική 
δύναμη αποτελεί την 
έμπνευση πίσω από το 
πρώτο μας Eau de 
Parfum για τους άνδρες 
– Possess The Secret.

ΓΝΩΡΙΖEΤΕ ΟΤΙ;

Δυνατό και γεμάτο 
αυτοπεποίθηση, θηλυκό και 
κομψό, το Possess the 
Secret κρύβει το μυστικό της 
Idunn, της Σκανδιναβικής 
θεότητας της αθανασίας 
που κρατάει το χρυσό μήλο 
- το σύμβολο της μοίρας των 
θεών - στα χέρια της.
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕΘΕΛΕΤΕ
CHYPRE FLORAL 

ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ
Φραγκοστάφυλο, Ακόρντα Μήλου 

Golden, Σανταλόξυλο
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Για τη σαγηνευτική 
γυναίκα-πρόκληση
Δημιουργήστε την κατάλληλη 
ατμόσφαιρα για μία νύχτα 
πάθους με το σαγηνευτικό 
οριεντάλ άρωμα και 
παραδοθείτε στην 
ακαταμάχητη αφύπνιση των 
αισθήσεών σας.

  Γυναικείο Άρωμα 
Love Potion EdP
50 ml. 

22442   €44.50

€15.60 

Πικάντικη πιπερόριζα 
διεγείρει το πάθος. 
Αμαρτωλή σοκολάτα 
δημιουργεί τη διάθεση να 
ερωτευτείτε. Μαζί, αυτά τα 
απολαυστικά αφροδισιακά 
αρώματα συνθέτουν ένα 
ισχυρό ελιξήριο πόθου.

ΓΝΩΡΙΖEΤΕ ΟΤΙ;

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

  Κρέμα Σώματος 
Love Potion
250 ml. 

31779   €16.85

€6.00 
  Αρωματικό Spray 
Σώματος Love Potion
75 ml. 

37770   €14.45

€6.00 

ένα άρωμα που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε σε 
διαφορετικές μορφές για 
περισσότερη γοητεία

να νιώθετε ελκυστική 
όλη μέρα
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ORIENTAL ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ  
ΜΕ ΝΟΤΕΣ ΒΑΝΙΛΙΑΣ

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
ΘΕΛΕΤΕ

ΆΡΩΜΆ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Τζίντζερ, Άνθη κακάο,  
Σοκολάτα
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Αναζωογονεί κι 
ενυδατώνει

Θρέφει και 
κλειδώνει την 
υγρασία

Αποκαλύπτει λαμπερή όψη και 
προστατεύει από τις ακτίνες UV 
και τη φθορά από τη ρύπανση

  Serum για Φωτεινότητα 
Optimals Even Out
30 ml. 

33108   €31.25

Με Μίγμα Φυσικών Σουηδικών 
Συστατικών Blueberry και 
Cloudberry, μαζί με Βιταμίνες C & E.

  Serum Ενίσχυσης Ενυδάτωσης 
για Όλους τους Τύπους 
Επιδερμίδας Optimals Hydra 30 ml. 

33135   €24.05

Ένα αντιγηραντικό serum που στοχεύει 
στη μείωση των πόρων, των λεπτών 
γραμμών και των ρυτίδων, ενώ 
ενυδατώνει και γεμίζει την επιδερμίδα 
στη στιγμή.

  Αντιγηραντικό Serum 
Optimals Age Revive
30 ml. 

32477   €33.65

ΤΟ ΕΝΑ

€7.20
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ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ

Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ

Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας

μία έξτρα ενίσχυση στην 
αποτελεσματικότητα της 
κρέμας σας

ένα serum ιδανικό  
για τις ανάγκες της 
επιδερμίδας σας

ΓΝΩΡΙΖEΤΕ ΟΤΙ;

Η προσθήκη ενός serum στην 
καθημερινή σας ρουτίνα μπορεί να 
αλλάξει τα πάντα. Τα serum 
ενισχύουν τις ενυδατικές ιδιότητες 
της κρέμας προσώπου σας και να 
κάνουν την επιδερμίδα πιο 
ανθεκτική στη φθορά, πιο λαμπερή 
και ορατά πιο νεανική.

35+
Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕΘΕΛΕΤΕ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΒΟΤΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

με πολαπλά οφέλη που 
χρησιμοποιούνται για να 

δημιουργήσουμε τα διαφορετικά 
μίγματα Φυσικών Σουηδικών 

Συστατικών. Δρουν σε συνεργασία για 
να προσφέρουν στην επιδερμίδα σας 

έξτρα ενυδάτωση ώστε να έχετε φυσικά 
λαμπερή και ομοιόμορφη επιδερμίδα.

Προστατεύει από 
τους επιβλαβείς 
παράγοντες

Μερικές φορές αυτό που χρειάζεται η 
επιδερμίδα σας είναι λίγη περισσότερη 
αγάπη. Δοκιμάστε τα Ωμέγα 3 από τα 
συμπληρώματα διατροφής Wellness by 
Oriflame, καθώς σας ομορφαίνουν εκ 
των έσω!

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
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  Αντιιδρωτικό Αποσμητικό 
Activelle Comfort
50 ml. 

33139   €8.45 

  Αφροντούς Chill Out 
Feel Good
200 ml. 

35994   €8.45 

  Προστατευτική Ενυδατική 
Κρέμα Χεριών
50 ml. 

17305   €13.25 

ΈΩΣ ΚΑΙ

48 
ΩΡΈΣ

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΗ  
ΔΡΑΣΗ†

Η Τεχνολογία ActiBoost 
παρέχει έως και 48ωρη 
προστασία και μία έκρξη 
αρώματος όταν τη 
χρειάζεστε περισσότερο

Εντατική ενυδάτωση με 
Βούτυρο Καριτέ, Έλαιο 
Γλυκού Αμυγδάλου και 
Εκχυλίσματα Arnica 

Υπέροχο αφροντούς με 
χαλαρωτικές νότες 
Λεβάντας και Ξύλου 
Κέδρου.

μία δυνατή τριάδα 
για κάθε ανάγκη!

ΕΠ
ΙΘ

ΥΜ
ΙΕ

Σ 
ΚΑ

Ι Α
Ν

Α
ΓΚ

ΕΣ

 

 

 

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

ΘΕΛΕΤΕ

ΤΟ ΣΈΤ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ROLL-ON + ΑΦΡΟΝΤΟΥΣ  

+ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 

ΜΟΝΟ 

€7.20
Κωδικός: 136516 

† Κλινικά αποδεδειγμένα.
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  Δείγμα Γυναικείου Αρώματος 
All or Nothing Parfum
Ζήστε τη ζωή στο έπακρο με το All or 
Nothing, ένα εθιστικό oriental Parfum που 
σίγουρα μένει αλησμόνητο. Η εξαιρετική 
βανίλια Surabsolute συνδυάζεται με την 
πλούσια Μανόλια δημιουργώντας μία 
μαγευτική μοναδικότητα. 1 ml. 

41163   €0.25 

Δ
οκ

ιμ
άσ

τε
 το

, α
γα

πή
στ

ε τ
ο!

ΝΈΟ ΆΡΩΜΆ

#whatsyourscent

Άποκλειστική τεχνολογία. 
Πολυτελής συσκευασία. 
Εθιστικό άρωμα σχεδιασμένο να μένει αλησμόνητο. 
Εκφράστε την προσωπικότητά σας, με τον δικό σας τρόπο. 
 

Are you 

Έρχεται στον επόμενο κατάλογο

ALL IN?



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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Χρησιμοποιήστε το  
NOVAGE OIL 
BALANCE SOLUTION  
για να διαχειριστείτε την παραγωγή 
σμήγματος και να ελαχιστοποιήσετε το 
φράξιμο των πόρων ώστε να μειώσετε 
την πιθανότητα φραγμού ξανά.

Για ορατές ουλές από 
σπυράκια, χρησιμοποιήστε το 

NOVAGE 
ADVANCED 
BREAKOUT 
EMULSION  
για να βελτιώσετε την 
απαλότητα της επιδερμίδας και 
να αποφύγετε την εμφάνιση 
νέου ξεσπάσματος.

Επαγγελματική λύση για 
την ενήλικη ακμή

ΤΙ ΚΑΝΕΙ:

•  Προσφέρει λεία και  
όμορφη επιδερμίδα

•  Βελτιώνει τον τόνο της 
επιδερμίδας 

•  Άμεσο ματ εφέ 

•  Προσφέρει αναζωογονητική 
αίσθηση 

•  Δρα στις ατέλειες, στα σπυράκια, στους 
μεγεθυμένους πόρους, στην ερυθρότητα  
και στα ορατά σημάδια

•  Μειώνει σημαντικά την όψη των σημαδιών  
από σπυράκια  

•  Κλινικά αποδεδειγμένα μη φαγεσωρογόνα 
φόρμουλα

•  Μη λιπαρή αίσθηση 

ΤΙ ΚΑΝΕΙ:

  Λύση για τη Ρύθμιση 
της Λιπαρότητας NovAge
Κλινικά αποδεδειγμένα απορροφά άμεσα την υπερβολική λιπαρότητα 
και τη γυαλάδα και μειώνει την παραγωγή σμίγματος μακροπρόθεσμα. 
Ενισχυμένo με Τεχνολογία Ελέγχου Σμίγματος και Τεχνολογία Micro-Sponge 
βοηθά στην εξισορρόπηση της επιδερμίδας, στον καθαρισμό των πόρων 
και στο όμορφο ματ τελείωμα. 15 ml. 

34508   €30.00

€14.99 

  Προηγμένη Λεπτόρρευστη Κρέμα Ενάντια στα Σπυράκια NovAge 
Μια πολυλειτουργική λύση ενάντια στις ατέλειες που προλαμβάνει αποτελεσματικά και 
αντιμετωπίζει τους φραγμένους πόρους, τα σπυράκια και τις ουλές ακμής. Με Centella 
(CICA) που βοηθάει στην αναγέννηση της επιδερμίδας και στη σύνθεση κολλαγόνου. 
Χαρίζει καθαρή επιδερμίδα με ομοιόμορφη, λαμπερή όψη. 30 ml. 

45252   €40.00

€19.99 

 

 

PREMIUM ΠΡΟΪΟΝΤΑ, 
ΑΠΊΣΤΕΥΤΟ 

ΚΕΡΔΟΣ!

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ ΜΕ  
ΤO ORIFLAME APP & ΔΕΊΤΕ  
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΗΣ  
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ!

ΟΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ  
Η υγιής και λαμπερή επιδερμίδα είναι κάτι που 
όλοι θα πρέπει να μπορούν να αποκτήσουν. 
Για αυτό πραγματοποιούμε έρευνες και 
συνδυάζουμε ό,τι καλύτερο από τη φύση με 
ό,τι πιο καινοτόμο από την επιστήμη. Το 
αποτέλεσμα; Ασφαλείς και αποτελεσματικές 
σειρές περιποίησης επιδερμίδας για κάθε 
ανάγκη και τύπο επιδερμίδας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΗΘΙΚΗΣ

ΗΘΊΚΑ ΕΠΊΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΊΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

ΜΗ ΓΤΟ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΑ

Πε
ρι

πο
ίη

ση
 Επ

ιδ
ερ

μί
δα

ς
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  Σετ NovAge Ultimate Lift
Σχεδιασμένο να αποκαθιστά την ελαστικότητα της επιδερμίδας για 
ανορθωμένη και σμιλεμένη όψη. Προηγμένο σετ περιποίησης 
επιδερμίδας με gel καθαρισμού, κρέμα ματιών, serum, κρέμα ημέρας 
και κρέμα νύχτας. Περιλαμβάνει 5 προϊόντα κανονικού μεγέθους. 

31773   €224.00

€135.99 

70% περισσότερη 
ελαστικότητα σε  

12 εβδομάδες*

  Κρέμα Ματιών για Ανόρθωση Novage Ultimate Lift
15 ml. 

31542   €31.00

€19.99 

  Σετ NovAge Time Restore
Προηγμένο σετ περιποίησης που αποκαθιστά την ώριμη επιδερμίδα 
χαρίζοντάς της μεγαλύτερη πυκνότητα και ανθεκτικότητα, πιο σμιλεμένη 
όψη, λιγότερο ορατές βαθιές ρυτίδες και σκούρες κηλίδες. Eνισχυμένο με 
Τεχνολογία GenisteinSOY & Εκχυλίσματα Φυτικών Βλαστοκυττάρων Ribwort. 
Περιλαμβάνει 5 προϊόντα κανονικού μεγέθους. 

31774   €245.00

€145.99 

  Κρέμα Ημέρας με SPF 15 NovAge Time Restore
50 ml. 

32627   €55.00

€34.99 

Κάθε Σετ NovAge 
διαθέτει ένα μοντέρνο 

ΚΟΜΨΟ ΚΟΥΤΊ 
ΊΔΑΝΊΚΟ για να 

φυλάτε τα  
προϊόντα σας!

Κάθε Σετ NovAge 
διαθέτει ένα μοντέρνο 

ΚΟΜΨΟ ΚΟΥΤΊ 
ΊΔΑΝΊΚΟ για να 

φυλάτε τα  
προϊόντα σας!

Το 94% των γυναικών 
με ώριμη επιδερμίδα δήλωσε 

ότι η ελαστικότητα και η θρέψη 
της επιδερμίδας τους 

βελτιώθηκε*1

*1Τεστ καταναλωτών με χρήση του Σετ NovAge Time Restore.

*Κλινικά δοκιμασμένο με χρήση του serum,  
της κρέμας ημέρας και της κρέμας νύχτας.

NEW!
  Σετ NovAge Skinergise
Σετ 5 προϊόντων κανονικού μεγέθους: προϊον 
καθαρισμού, κρέμα ματιών, serum, κρέμα ημέρας και 
κρέμα νύχτας. 

42723   €163.00

€97.99 

ΑΝΑΝΕΩΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΊΑ ΤΗΣ 
ΕΠΊΔΕΡΜΊΔΑΣ ΣΑΣ 
άμεσα & μακροπρόθεσμα!

50+
Συνιστάται για

40+
Συνιστάται για

ΑΜΕΣΑ: ΑΜΕΣΑ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:

ΤΊ 
ΚΑΝΕΊ:

ΤΊ 
ΚΑΝΕΊ:

Λειαίνει και απαλύνει χαρίζοντας  
αναζωογονημένη όψη.

Με την πάροδο του χρόνου: συσφίγγει και 
επαναφέρει την ελαστικότητα στην περιοχή των 
ματιών, για πιο νεανική, σφριγηλή και 
αναζωογονημένη όψη, με ορατά λιγότερες ρυτίδες.

Ενυδατώνει εντατικά την 
επιδερμίδα με Υαλουρονικό 
Οξύ.

Η επιδερμίδα γίνεται πιο λεία και πιο 
πυκνή χάρη στην Τεχνολογία 
GenisteinSOY  και τα εκχυλίσματα 
Φυτικών Βλαστοκυττάρων Ribwort.
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ΔΕΊΤΕ ΤΊΣ ΣΕΛΊΔΕΣ 2-5 
για να μάθετε περισσότερα!

  32629 Κρέμα για τα Μάτια & τα Χείλη NovAge Time Restore 
15 ml. €34.00   33984 Gel Καθαρισμού NovAge Supreme 150 ml. 
€27.00   32630 Αναζωογονητικό Serum NovAge Time Restore 
30 ml. €70.00   32628 Αναπλαστική Κρέμα Νύχτας NovAge 
Time Restore 50 ml. €55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  31541 Κρέμα Νύχτας για Ανόρθωση Novage Ultimate Lift 
50 ml. €50.00   31543 Συμπυκνωμένο Serum για Ανόρθωση 
Novage Ultimate Lift 30 ml. €62.00   33984 Gel Καθαρισμού 
NovAge Supreme 150 ml. €27.00   31540 Κρέμα Ημέρας για 
Ανόρθωση με SPF 15 Novage Ultimate Lift 50 ml. €50.00
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Κάθε Σετ 
NovAge 

διαθέτει ένα μοντέρνο 
ΚΟΜΨΟ ΚΟΥΤΊ 
ΊΔΑΝΊΚΟ για να 

φυλάτε τα προϊόντα 
σας!

Κάθε Σετ 
NovAge 

διαθέτει ένα μοντέρνο 
ΚΟΜΨΟ ΚΟΥΤΊ 
ΊΔΑΝΊΚΟ για να 

φυλάτε τα προϊόντα 
σας!

ΜΕΊΩΝΕΊ ΤΊΣ ΣΚΟΥΡΕΣ 
ΚΗΛΊΔΕΣ ΕΩΣ ΚΑΊ 
50%∆1 – ΚΛΙΝΙΚΑ 

ΑΠΟ∆Ε∆ΕΙΓΜΕΝΟ
∆1 Κλινικά δοκιμασμένο με χρήση της κρέμας ημέρας και του serum.
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ΕΩΣ 49% ΑΜΕΣΗ 
ΜΕΊΩΣΗ ΡΥΤΊΔΩΝΔ1

∆1 Κλινικά αποδεδειγμένη άμεση βελτίωση των ρυτίδων με  
τη χρήση του Σετ NovAge Ecollagen Wrinkle Power. 

  Σετ NovAge Bright Sublime
Χαρίζει φωτεινότητα και ομοιομορφία στον τόνο της επιδερμίδας, 
μειώνει τις σκούρες κηλίδες και λειαίνει τις ρυτίδες για καθαρή, 
λαμπερή όψη. Επαναστατική Τεχνολογία Multi-Bright. Gel καθαρισμού, 
κρέμα ματιών, serum, κρέμα ημέρας και κρέμα νύχτας για μέγιστα 
αποτελέσματα. Περιλαμβάνει 5 προϊόντα κανονικού μεγέθους. 

31775   €192.00

€105.99 

  Σετ NovAge Ecollagen Wrinkle Power
 Ολοκληρωμένη ρουτίνα που άμεσα γεμίζει και λειαίνει τις ρυτίδες, 
διορθώνοντάς τις με την πάροδο του χρόνου και καθυστερώντας τη 
γήρανση της επιδερμίδας. Με πατενταρισμένη Τεχνολογία Τριπεπτιδίων, 
Υαλουρονικό Οξύ και Εκχυλίσματα Φυτικών Βλαστοκυττάρων. Κλινικά και 
δερματολογικά ελεγμένη. Σετ 5 προϊόντων κανονικού μεγέθους: προϊον 
καθαρισμού, κρέμα ματιών, serum, κρέμα ημέρας και κρέμα νύχτας. 

31786   €194.00

€105.99 

30+
Συνιστάται για

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Συνιστάται για

  Προηγμένη Κρέμα Ματιών για 
Φωτεινότητα NovAge Bright Sublime
15 ml. 

32804   €27.00

€14.99 

  Serum NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
30 ml. 

33980   €51.00

€34.99 

Απορροφάται άμεσα χαρίζοντας 
βελούδινο ματ τελείωμα με 
αναζωογονητική αίσθηση.

Φωτίζει ορατά την περιοχή των 
ματιών, μειώνει τα πρηξιματάκια και 
τους μαύρους κύκλους και λειαίνει 
τις γραμμές και τις ρυτίδες. Αφήνει 
την επιδερμίδα λεία, ενυδατωμένη 
και αναζωογονημένη.

Το Υαλουρονικό Οξύ Χαμηλού Μοριακού 
Βάρους γεμίζει την επιδερμίδα με 
υγρασία, αφήνοντάς την λεία, λαμπερή 
και ενυδατωμένη.

Πατενταρισμένη Τεχνολογία 
Τριπεπτιδίων που διορθώνει τις ρυτίδες 
μακροπρόθεσμα ενισχύοντας την 
παραγωγή κολλαγόνου.

ΤΊ 
ΚΑΝΕΊ:

ΤΊ 
ΚΑΝΕΊ:

ΑΜΕΣΑ: ΑΜΕΣΑ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  32805 Προηγμένο Serum για Φωτεινότητα NovAge Bright 
Sublime  30 ml. €50.00   32658 Προηγμένη Κρέμα Νύχτας για 
Φωτεινότητα NovAge Bright Sublime   50 ml. €42.00  

 33984 Gel Καθαρισμού NovAge Supreme 150 ml. €27.00  

 32803 Προηγμένη Κρέμα Ημέρας για Φωτεινότητα με SPF 20 
NovAge Bright Sublime   50 ml. €42.00

  33979 Κρέμα Ματιών NovAge Ecollagen Wrinkle Power 
15 ml. €28.00   33982 Κρέμα Νύχτας NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power 50 ml. €42.00   33984 Gel Καθαρισμού 
NovAge Supreme 150 ml. €27.00   33981 Κρέμα Ημέρας 
με SPF30 NovAge Ecollagen Wrinkle Power 50 ml. €42.00
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Μη σπαταλάτε τα πολύτιμα προϊόντα περιποίησης της 
επιδερμίδας σας και βγάλτε μόνο τη σωστή ποσότητα της 
αγαπημένης σας κρέμας από το βαζάκι με την επαγγελματική 
σπάτουλα για κρέμες προσώπου. 

Αναζωογονήστε τα μάτια σας στη στιγμή με αυτό το 
απλικατέρ κρέμας ματιών που κάνει μασάζ κι έχει 
δροσιστική δράση, σχεδιασμένο να τονώνει την 
κυκλοφορία του αίματος και να μειώνει τα 
πρηξιματάκια και τους μαύρους κύκλους.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΊΑ  
ΓΊΑ ΝΑ ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΕΤΕ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΑΣ

  Σπάτουλα Κρέμας SkinPro
Μία μικρή σπάτουλα σιλικόνης με καινοτόμο σχεδιασμό που σας προσφέρει 
έναν αποτελεσματικό τρόπο να βγάλετε τη σωστή ποσότητα προϊόντος από 
το βαζάκι. Όχι πια λερωμένα δάχτυλα ή σπατάλη από το πολύτιμο προϊόν 
περιποίησης της επιδερμίδας σας. Για όλους τους τύπους επιδερμίδας.  
45277   €12.05

€4.80 

  Απλικατέρ Αναζωόνησης Ματιών SkinPro
Ένα απλικατέρ για την κρέμα ματιών με δροσιστική δράση 
που αναζωογονεί τα κουρασμένα μάτια και δίνει νέα πνοή 
ζωής στη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας γύρω 
από τα μάτια. Τονώνει την κυκλοφορία του αίματος, 
μειώνοντας τα πρηξιματάκια και τους μαύρος κύκλους.  
45279   €16.85

€8.40 
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ΜΙΑ  
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

SPA 
στο σπίτι σας!

NEW!

Θέλετε εφαρμογή με ασφάλεια και 
ακρίβεια; Χρησιμοποιήστε αυτή τη 
σπάτουλα σιλικόνης για να εφαρμόσετε τη 
μάσκα ομοιόμορφα, χωρίς να 
χρησιμοποιήσετε τα δάχτυλά σας. 

  Πινέλο Ενυδάτωσης SkinPro
Ένα λείο και απαλό πινέλο σχεδιασμένο με ειδική 
κλίση του εξασφαλίζει την αποτελεσματική σωστή 
εφαρμογή ενυδατικού προϊόντος στο πρόσωπο. 
Για όλους τους τύπους επιδερμίδας.  
45275   €12.05

€7.20 

  Σπάτουλα Μάσκας SkinPro
Μία σπάτουλα σιλικόνης που σας προσφέρει έναν έξυπνο 
και πιο καθαρό τρόπο για να εφαρμόσετε μία μάσκα 
προσώπου χωρίς χρήση των δαχτύλων σας. Για όλους 
τους τύπους επιδερμίδας.  
45276   €13.25

€7.20 

ΣΠΑΤΟΥΛΑ 
ΜΑΣΚΑΣ

ΠΊΝΕΛΟ  
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΊΚΟ 
ΜΑΤΊΩΝ

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΊΑ ΚΡΕΜΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Αντίο ξηρότητα! Πινέλο με σωστή κλίση που 
προσφέρει ομοιόμορφη εφαρμογή του 
ενυδατικού σας προϊόντος για βαθιά αίσθηση 
φροντίδας.

 

 

 

 



ΤΟ ΦΆΣΜΆ UV ΚΆΙ Η  
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΆ ΜΆΣ
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  Αναζωογονητική Μασκα 
Προσώπου NovAge 15 ml. 

33973   €12.00

€5.99 

  Μάσκα Προσώπου NovAge 
για Αναζωογόνηση
25 ml. 

35078   €12.00

€5.99 

  Προηγμένη Θεραπεία 
Ανανέωσης της 
Επιδερμίδας NovAge
8 x 5 ml. 

33434   €42.00 

  Εντατική Μάσκα Νύχτας 
Skin Recharge NovAge
50 ml. 

33490   €36.00 

  Skin Priming Essence 
NovAge
150 ml. 

33987   €24.00 

Άναζωογονητική μάσκα με 
ΥΆΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ 

ΒΙΤΆΜΙΝΕΣ C + E 
ΒΙΤΆΜIΝΗ B3

Μάσκα Λείανσης 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΆΤΆ ΦΥΤΙΚΩΝ 
ΒΛΆΣΤΟΚΥΤΤΆΡΩΝ ΚΆΙ 
ΕΝΥΔΆΤΙΚΟ COMPLEX 

ΒΙΤΆΜΙΝΩΝ B3

Δημιουργημένο με φυσικές ίνες ξύλου, το πολύ 
λεπτό και ανάλαφρο ύφασμα των Μασκών 

NovAge δημιουργεί ένα ενυδατικό στρώμα 
σαν δεύτερο δέρμα που προσφέρει ενεργά 
συστατικά σε κάθε σημείο του προσώπου.

Ενυδάτωση, αποκατάσταση 
& προστασία

  Κάψουλες Προσώπου 
NovAge Nutri6
30 κάψουλες. 

32631   €60.00 

  35074 Μάσκα Προσώπου NovAge για Λείανση 25 ml. €12.00  

 35077 Μάσκα Προσώπου NovAge για Ενίσχυση 25 ml. €12.00

  Θεραπεία Κατά της 
Ερυθρότητας NovAge
30 ml. 

33975   €36.00 

  Προϊόν Απολέπισης 
Επιδερμίδας NovAge
100 ml. 

33988   €19.00 

  Εντατική Αντιγηραντική 
Κρέμα Χεριών με SPF 25 
NovAge
50 ml. 

35073   €19.00 

  Προηγμένο Αντιγηραντικό 
Serum για τον Λαιμό & 
Ντεκολτέ NovAge
75 ml. 

35076   €36.00 

  24ωρη Στοχευμένη Λύση 
για τς Ατέλειες NovAge
15 ml. 

45253   €26.00 

 

 

 

 

  Ντεμακιγιάζ Ματιών 
Hydra Calm NovAge
150 ml. 

32664   €19.00 

SPF 50  
UVA/PA++++

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΆ ΜΕ 
ΦΙΛΤΡΆ

Προηγμένη 
αντιγηραντική άμυνα  
για την επιδερμίδα με 

ισχυρή αντηλιακή 
προστασία

Είναι σημαντικό να φοράτε 
υψηλό δείκτη SPF ακόμη κι 
όταν έχει συννεφιά καθώς 
έως και 80% των ακτίνων 

μπορεί να περάσει μέσα από 
τα σύννεφα. Προλαμβάνει 

την ανομοιόμορφη 
επιδερμίδα με φθορές από 

τον ήλιο, με  πλήρη 
προστασία που διαρκεί.

  Ασπίδα Προστασίας 
NovAge με SPF50 UVA/
PA++++ Advanced Skin 
Protector 
30 ml. 

34143   €33.00

€14.99 

SPF 
50

Να θυμάστε να φοράτε 
πάντα το κατάλληλο  
SPF κατά την έκθεσή  

σας στον ήλιο

UV ΦΙΛΤΡΑ ΕΥΡΕΩΣ 
ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Οι ακτίνες UVA είναι ο κύριος 
παράγοντας για το 

οξειδωτικό στρες που 
προκαλεί πρόωρη γήρανση 
στην επιδερμίδα. Το PA++++ 
είναι ο υψηλότερος δείκτης  

UVA προστασίας 
διαθέσιμος που μπορεί να 

βοηθήσει στην πρόληψη του 
ανομοιόμορφου τόνου, των 

σκούρων κηλίδων και  
των ρυτίδων.

UVA
UVB

UVA
UVB

  Έλαιο Καθαρισμού 
Προσώπου NovAge
150 ml. 

38828   €25.00 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ!

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΆ  
ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΆ

To SPF προσφέρει βαθιά επίπεδα 
προστασίας από τις επιβλαβείς 

ακτίνες του ήλιου
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ΟΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ

  Κρέμα Ημέρας με SPF 15 Time Reversing 
Intense SkinGenistII™
Το καθαρό GenisteinSOY σε μικροκάψουλες δρα στα 
Beauty Genes™ της επιδερμίδας διατηρώντας την 
ελαστική και γεμάτη ώστε να ακτινοβολεί ζωντάνια και 
νεότητα. Το εξαιρετικό Amino+ complex ενισχύει την 
πυκνότητα της επιδερμίδας βελτιώνοντας το περίγραμμα 
του προσώπου και μειώνοντας ορατά τις ρυτίδες. 50 ml. 

24185   €43.25

€21.60 

55+ Για πολύ ώριμες 
επιδερμίδες

• Η επιδερμίδα ΕΊΝΑΊ ΠΊΟ ΕΛΑΣΤΊΚΗ 
• Η επιδερμίδα έχει αίσθηση 
μεγαλύτερης ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 

• ΜΕΊΏΝΕΊ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΊΣΗ των 
λεπτών γραμμών και των ρυτίδων

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΜΑΥΡΗΣ ΙΡΙΔΑΣ

Μετά από έρευνα οκτώ ετών, οι επιστήμονές μας 
κάνουν την υπέρβαση και ξεπερνούν τις 

αντιγηραντικές ιδιότητες της ίριδας, ξεκλειδώνοντας 
τα μυστικά της ΕΊΔΊΚΗΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ με ΜΑΥΡΗ 

ΊΡΊΔΑ. Αναπλάθει τη δομή του δέρματος, επιβραδύνει 
τη διαδικασία γήρανσης και διατηρεί τη νεανικότητα 

και σφριγηλότητα της επιδερμίδας.
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  Αντιγηραντική Κρέμα 
Κυτταρικής Θεραπείας 
Diamond Cellular
50 ml. 

13659   €54.10 

  Θεραπεία Αποκατάστασης 
Νύχτας Diamond Cellular
Προϊόν αποκατάστασης που δρα τη νύχτα 
και βοηθάει την επιδερμίδα να ανανεωθεί, 
χαρίζοντάς της ορατά πιο νεανική όψη. 
Χρησιμοποιήστε το προϊόν κάθε βράδυ. 
30 ml. 

18437   €54.10

€26.40 

  Προϊόν Καθαρισμού 
Diamond Cellular Micellar
Πολυτελές όλα-σε-ένα προϊόν 
καθαρισμού, τόνωσης και 
ντεμακιγιάζ με Ελιξίριο White 
Diamond™. Aπομακρύνει απαλά 
τους ρύπους χωρίς νερό. 200 ml. 

21339   €28.85

€15.60 

  Κρέμα Ματιών 
Multi-Perfection 
Diamond Cellular
15 ml. 

22419   €28.85 

Η λύση στη 
γήρανση της 
επιδερμίδας

ΤΟ DIAMOND 
ELIXIR COMPLEX 

αφήνει την επιδερμίδα πιο 
λαμπερή, ενώ βελτιώνει την 

ελαστικότητα, την υφή, το χρώμα 
και τη συνολική εμφάνιση.

Με πραγματική 
Πούδρα Διαμαντιών

 
 

Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας40+ Για όλους τους τύπους 

επιδερμίδας40+

 

 

 

 

 

 

  22424 Κρέμα Ημέρας με SPF 15 Royal Velvet 
50 ml. €31.25   22814 Κρέμα Νύχτας Royal 
Velvet 50 ml. €31.25

  Κρέμα Ματιών 
Royal Velvet
15 ml. 

22815   €24.05

€6.00 
  Πολυτελής 
Συσφικτική Μάσκα 
Royal Velvet
5 ml. 

31087   €4.85

€2.40 

 

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

NEW!

Ένα πολύτιμο μυστικό 
ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΦΡΙΓΗΛΗ 

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
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& εξυγίανση;

Καθαρίζει, 
εξυγιαίνει 
& μειώνει τη 
γυαλάδα.

Καθαρίζει 
τα μαύρα στίγματα  

- τραβάει τις ακαθαρσίες  
και τη λιπαρότητα.

Ένα φυσικό σφουγγάρι 
σχεδιασμένο για γρήγορη 

και απαλή αφαίρεση του 
μακιγιάζ και για βαθύ 

καθαρισμό.

  Προϊόν Καθαρισμού 
Προσώπου Pure Skin
150 ml. 

32646   €15.65

€7.20 

  Μάσκα Καθαρισμού 
για τα Μαύρα Στίγματα 
Pure Skin
50 ml. 

32650   €12.05

€6.00 

  Σφουγγαράκι 
καθαρισμού
Μέγεθος 70 x 10 mm περίπου. 

8617   €3.05

€1.20 

  Κορδέλα Mαλλιών
Υλικό: Πολυεστέρας. Διαστάσεις: 24 x 6 εκ. 

20574   €4.85

€3.60 
  32648 Αναζωογονητική Τονωτική Λοσιόν Pure Skin 150 ml. €15.65   32647 2-σε-1 Προϊόν 
Καθαρισμού & Απολέπισης Προσώπου 150 ml. €15.65   37570 Μάσκα Προσώπου Διπλής 
Δράσης Pure Skin 2 x 6 ml. €6.05   32649 Γαλάκτωμα Προσώπου για Ματ Όψη Pure Skin 
50 ml. €15.65   32652 Εξυγιαντικό Προϊόν Απολέπισης και Μάσκα Προσώπου Pure Skin 
2 x 6 ml. €4.85   32651 Gel που Καταπολεμά τα Σπυράκια Pure Skin 6 ml. €15.65

Συγκρατεί τα μαλλιά σας μακριά 
από το πρόσωπό σας κατά τον 
καθαρισμό ή την εφαρμογή μάσκας
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Απλοποίησε  
την περιποίηση της 
επιδερμίδας σου
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Ελαφριά, μη λιπαρή σύνθεση

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας

Όμορφη, ανακουφισμένη 
επιδερμίδα έτσι απλά

  Κρέμα Προσώπου με Βιταμίνη Ε 
& Έλαιο Canola Essentials
Μία κρέμα τριπλής δράσης για την ημέρα και 
τη νύχτα, ειδικά σχεδιασμένη να ενυδατώνει, 
να θρέφει και να προστατεύει. Ενισχύει άμεσα 
την ενυδάτωση της επιδερμίδας, αφήνοντας 
την απαλό και λεία με βελτιωμένη υφή. 
Φόρμουλα χωρίς paraben, με Βιταμίνη E, 
Γλυκερίνη και φυσικό έλαιο Canola. Ανάλαφρη 
υφή με ντελικάτο floral άρωμα. Δερματολογικά 
ελεγμένη. Για όλους τους τύπους επιδερμίδας. 
Κατάλληλο για ευαίσθητες επιδερμίδες. 75 ml. 

42027   €14.45

€4.80 

Τριπλή δράση: 
ενυδατώνει, θρέφει  
& προστατεύει

Πιστεύουμε ότι είναι τα απλά πράγματα μπορούν να κάνουντη  
μεγάλη διαφορά στην επιδερμίδα σας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε τα 

Essentials - καθημερινά βασικά προϊόντα που κάνουν την 
επιδερμίδα σας να δείχνει και να αισθάνεται όμορφα κάθε μέρα.

MH 
ΓΤΟ 

ΠΡΟΪΟΝ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ 

Ε
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  Κρέμα Ημέρας με SPF 20 Optimals 
Even Out
Μία ενυδατική κρέμα ημέρας που αποκαλύπτει 
φυσικά λαμπερή ομοιόμορφη όψη. Μειώνει 
αποτελεσματικά την όψη των σκούρων κηλίδων 
και την υπερμελάγχρωση. Με μίγμα φυσικών 
Σουηδικών Συστατικών, LumiLight Complex και 
Ενεργό Συστατικό κατά των Ρύπων. Για όλους 
τους τύπους επιδερμίδας. 50 ml. 

32479   €27.65

  Κρέμα Νύχτας Optimals Even Out
Μία πλούσια, θρεπτική κρέμα νύχτας που μειώνει 
την όψη των σκούρων κηλίδων, προλαμβάνει τον 
σχηματισμό τους και χαρίζει πιο λαμπερή και 
ομοιόμορφη όψη. Με μίγμα φυσικών Σουηδικών 
συστατικών και LumiLight Complex. Για όλους τους 
τύπους επιδερμίδας. 50 ml. 

32480   €27.65 

8/10 
ΓΥΝΑΊΚΕΣ 

συμφωνούν ότι μειώνει την 
όψη των σκούρων κηλίδων*

*Συμφώνησαν γυναίκες που συμμετείχαν σε τεστ καταναλωτών χρησιμοποιώντας 
την Κρέμα Ημέρας, την Κρέμα Νύχτας και το Serum Optimals Even Out

Τελειοποιημένη από τη φύση και 
βελτιωμένη με ακρίβεια από την 

επιστημονική ομάδα της Oriflame,  
η αποτελεσματική φόρμουλα της Even 

Out – με μίγμα Σουηδικών 
συστατικών και LumiLight Complex 
που φωτίζει την επιδερμίδα – ορατά 

μειώνει την όψη των σκούρων 
κηλίδων.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ  

ΜΟΝΟ 

€9.60

ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ  
+ ΚΡΕΜΑ ΝΥΧΤΑΣ  

+ BOOSTER 

ΜΟΝΟ 

€18.10 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 136518

ΚΡΕΜΑ ΗΜΕΡΑΣ  
+ ΚΡΕΜΑ ΝΥΧΤΑΣ  

ΜΟΝΟ  

€12.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 136517

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ

Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας
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  Προϊόν Ενίσχυσης Εξυγίανσης Optimals
Ένα εύχρηστο προϊόν ενίσχυσης για επιδερμίδες 
με κλειστούς πόρους. Φόρμουλα υψηλής 
συγκέντρωσης με μίγμα φυσικών Σουηδικών 
συστατικών που βοηθάει στην εξυγίανση και 
βελτίωση της επιδερμίδας. Αναμιγνύεται τέλεια με 
την κρέμα προσώπου σας για άμεσα αποτελέματα 
υγιούς όψης στην επιδερμίδα σας.  Για όλους τους 
τύπους επιδερμίδας. 15 ml. 

35418   €22.85 

Μη χρησιμοποιησετε 
το booster μονο του 

χωρις να το 
προσθεσετε  

στην κρεμα  
προσωπου σας. 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ!

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:  Άμεσα 
αναζωογονημένη, 

τέλεια ομοιόμορφη 
επιδερμίδα

Βοηθάει στην εξυγίανση της 
επιδερμίδας και βελτιώνει την όψη της 

για πιο γεμάτη και υγιή εμφάνιση.

Εφαρμόστε μία μικρή 
ποσότητα κρέμας 

προσώπου στην παλάμη 
του χεριού σας. 

Προσθέστε 1-2 σταγόνες 
από το booster στο μίγμα 

μέχρι να ομογενοποιηθούν 
πριν την εφαρμόσετε  

στο πρόσωπο. 

Μειώνει τις σκούρες 
κηλίδες και θρέφει την 
επιδερμίδα κατά τη 
διάρκεια της νύχτας

Μειώνει την όψη των 
σκούρων κηλίδων και 
προστατεύει την επιδερμίδα 
σας από τους εξωτερικούς 
επιβλαβείς παράγοντες.
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  Καταπραϋντική Κρέμα 
Ημέρας για Ξηρές/Ευαίσθητες 
Επιδερμίδες Optimals Hydra Care
50 ml. 

32468   €25.25

€12.00 
  Ασπίδα Πολλαπλής Προστασίας 
με SPF 30 για Όλους τους Τύπους 
Επιδερμίδας Optimals
30 ml. 

35441   €22.85

€12.00 

9/10 γυναίκες συμφωνούν* 
Καταπραΰνει και ανακουφίζει την ξηρή 

και ευαίσθητη επιδερμίδα

9/10 γυναίκες συμφωνούν* 
Ενυδατώνει εντατικά την επιδερμίδα 

*Δοκιμασμένη από καταναλωτές

• Η επιδερμίδα ενυδατώνεται 
άμεσα - 10/10 συμφωνούν*1

• Η επιδερμίδα δείχνει πιο φωτεινή 
και λαμπερή - 9/10 συμφωνούν*1

*1Τεστ Καταναλωτών 

ΓΙΑ ΞΗΡΈΣ/ΈΥΑΊΣΘΗΤΈΣ ΈΠΊΔΈΡΜΊΔΈΣ

ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ ΤΌΥΣ ΤΥΠΌΥΣ 
ΈΠΊΔΈΡΜΊΔΑΣ

SPF 30 
& ΕΝΕΡΓΌΣ 

ΠΑΡΑΓΌΝΤΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΡΎΠΩΝ

Προϊόν Καθαρισμού ή Τόνωσης ΤΌ ΈΝΑ ΜΌΝΌ
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  Δισκάκια 
Βαμβακιού
Δισκάκια από 100% αγνό 
βαμβάκι για απαλό 
καθαρισμό και τόνωση. 
40 δισκάκια. 
17964   €4.85

€3.60 

  Καθρέφτης
Καθρέφτης με πλαστικό πλαίσιο και ρυθμιζόμενο 
μηχανισμό που σας επιτρέπει να το κρεμάτε ή να το 
στηρίζετε σε επιφάνεια. Μία όψη με κανονικό γυαλί 
και μία όψη με μεγεθυντικό (x3) γυαλί. Διάμετρος 
15.5 εκ. Διαστάσεις: 22 x 8 εκ. 
29043   €15.65

€7.20 
  Δοχείο για Βαμβάκι
Χωράει έως και 35 δίσκους 
βαμβακιού ή 120 μπατονέτες 
(δεν περιέχονται στη 
συσκευασία). Διαστάσεις: 
8.7 x 7.65 εκ. 
9522   €10.85

€4.80 

  35408 Τονωτική Λοσιόν για Κανονικές/Μικτές Επιδερμίδες Optimals Hydra Radiance 150 ml. €15.65  

 35685 Τονωτική Λοσιόν Optimals Age Revive 150 ml. €15.65  

 35684 Γαλάκτωμα Ντεμακιγιάζ Ματιών & Προσώπου Optimals Age Revive 150 ml. €15.65

€7.20

  Συσφιγκτικό 
Γαλάκτωμα Optimals 
Body - Φυτικό Πεπτίδιο
250 ml. 

31314   €16.85 
  Αντικυτταριδικό Gel 
Optimals Body - Καφεΐνη 
& Φύλλα Λωτού
150 ml. 

31317   €24.05 
  Προϊόν Σύσφιξης για 
την Περιοχή της Κοιλιάς 
και του Ντεκολτέ 
Optimals Body
125 ml. 

31983   €16.85 
  Ενυδατική Κρέμα Ημέρας 
για Κανονικές/ Μικτές 
Επιδερμίδες Optimals 
Hydra Radiance
50 ml. 

32462   €25.25 
  Θρεπτική Κρέμα Νύχτας 
για Κανονικές/ Μικτές 
Επιδερμίδες Optimals 
Hydra Radiance
50 ml. 

32463   €25.25 

  Κρέμα Ματιών Optimals 
Hydra Seeing is Believing 
15 ml. 

32464   €19.25 

  Καταπραϋντική Κρέμα 
Νύχτας  για Ξηρές/ 
Ευαίσθητες Επιδερμίδες 
Optimals Hydra Care
50 ml. 

32469   €25.25 

24ΩΡΗ 
ενυδάτωση°  

 

     

 

 

 

Τα ιδανικά 
εργαλεία  

για τη ρουτίνα 
ομορφιάς σας

Η αναδιπλούμενη 
λαβή σας επιτρέπει να  
τον κρεμάτε ή να τον 
στηρίζετε όρθιο

Διπλής όψης: 
κανονικός και 3x 
μεγεθυντικός καθρέφτης

Φυλάξτε τα σε 
ένα ασφαλές δοχείο

Δίσκοι βαμαβκιού 
για το γαλάκτωμα και την  
τονωτική λοσιόν

Προστατέψτε την επιδερμίδα 
σας από την υπεριώδη 

ακτινοβολία και τη ρύπανση!

40 
ΔΙΣΚΑΚΙΑ

°Κλινικά δοκιμασμένο
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Μειώνει την όψη των 
ατελειών

Εφαρμόστε κατευθείαν πάνω  
στα σπυράκια μόλις εμφανιστούν, 
αποφεύγοντας την περιοχή των 
ματιών. Χρησιμοποιήστε όποτε 
χρειάζεται.
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Πείτε αντίο στις ατέλειες!

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΑ LIMES 
ΓΙΑ ΜΑΤ ΟΨΗ 
Limes μαζεμένα με το χέρι, με ιδιότητες  
που τονώνουν και χαρίζουν ματ όψη στην 
επιδερμίδα. Προέρχονται από την 
ηλιόλουστη πολιτεία της Μεξικάνικης  
ακτής και είναι τα ανώτερης ποιότητας  
που υπάρχουν στον κόσμο!

ΕΞΩΤΙΚΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΤΕΪΟΔΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ  
Με αντιμικροβιακές ιδιότητες που 
αντιμετωπίζουν τα σπυράκια. Μειώνει την 
απώλεια υγρασίας και ενισχύει την 
ενυδάτωση της επιδερμίδας.

  2-σε-1 Μάσκα & Απολεπιστικό 
Προσώπου με Οργανική Aloe Vera & 
Νερό Καρύδας Love Nature
75 ml. 

34822   €13.25

€4.99 

  Αναζωογονητικό Gel Ματιών με 
Οργανική Aloe Vera & Νερό Καρύδας 
Love Nature 
15 ml. 

35590   €13.25

€4.99 

  34860 Καταπραϋντική 
Μάσκα Προσώπου με 
Οργανική Βρώμη & Goji 
Berry 75 ml. €13.25 

  34858 Καταπραϋντικό 
Νερό Micellar με Οργανική 
Βρώμη & Goji Berry Love 
Nature 150 ml. €14.45  

 34862 Κρέμα Προσώπου 
για Θρέψη με Οργανική 
Βρώμη & Goji Berry Love 
Nature 50 ml. €15.65

Για όλες τις 
ηλικίες

ΓΙΑ ΞΗΡΗ  
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Για όλες τις 
ηλικίες

ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ

  Προϊόν Καθαρισμού 
Προσώπου με Βιολογικά 
Εκχυλίσματα Βερύκοκου & 
Πορτοκαλιού Love Nature
125 ml. 

35910   €14.45

€6.00 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ  
ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Για όλους τους τύπους επιδερμίδας

Για πιο 
ευτυχισμένη 
επιδερμίδα!

ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ

Για όλες τις ηλικίες

  Διορθωτικό Στικ με Οργανικό 
Τεϊόδεντρο & Lime Love Nature
Επιλέξτε μία λύση που μπορείτε να εφαρμόσετε 
κάθε στιγμή για να καταπολεμήσετε τα σπυράκια, 
με οργανικό αντιβακτηριακό Έλαιο Τεϊόδεντρου 
και το super συστατικό Lime. Βοηθάει στη 
μείωσητης όψης των ατελειών εξουδετερώνοντας 
την ερυθρότητα. Χωρίς Paraben και δερματολογικά 
ελεγμένο. Για λιπαρές επιδερμίδες. 4.5 g. 

34855   €14.45

€3.60 

ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ: Χρησιμοποιήστε 
τα δάχτυλά σας για να 
εφαρμόσετε μικρή ποσότητα 
απολεπιστικού σε όλη την 
περιοχή των χειλιών. Κάντε 
κυκλικές κινήσεις για να 
απολεπίσετε τα νεκρά κύτταρα. 
Αφαιρέστε τε με μαντηλάκι. 
Ταμπονάρετε απαλά τα χείλη 
και εφαρμόστε ένα ενυδατικό 
balm χειλιών. 

ΜΑΣΚΑ: Χρησιμοποιήστε τα 
δάχτυλά σας για να εφαρμόσετε τη 
μάσκα σε καθαρά χείλη. Αφήστε τη 
για 15 λεπτά και στη συνέχεια 
χρησιμοποιήστε ένα υγρό 
μαντηλάκι για να την αφαιρέσετε. 

Χαρίστε στα χείλη σας τέλεια όψη
  Μάσκα & 
Απολεπιστικό 
Χειλιών Love Nature 
Tropical Bliss
15 ml. 

37578   €8.45

€3.60 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

NEW!

  34845 Λεπτόρευστη Κρέμα για 
Ματ Όψη με Οργανικά Εκχυλίσματα 
Τεϊόδεντρου & Lime Love Nature 
50 ml. €15.65   35576 2-σε-1 Μάσκα & 
απολεπιστικό Προσώπου με Οργανικό 
Τεϊόδεντρο & Lime Love Nature 75 ml. 
€13.25   34841 Gel Καθαρισμού με 
Οργανικά Εκχυλίσματα Τεϊόδεντρου 
& Lime Love Nature 125 ml. €14.45  

 34843 Τονωτική Λοσιόν με Οργανικά 
Εκχυλίσματα Τεϊόδεντρου & Lime Love 
Nature 150 ml. €14.45

  Gel Προσώπου με 
Βιολογικά Εκχυλίσματα 
Βερύκοκου & Πορτοκαλιού 
Love Nature 50 ml. 

35911   €18.05

€7.20 

  Προϊόν Τόνωσης Προσώπου
με Βιολογικά Εκχυλίσματα 
Βερύκοκου & Πορτοκαλιού 
Love Nature 150 ml. 

35912   €14.45

€6.00 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  34819 Αναζωογονητικό 
Γαλάκτωμα Καθαρισμού 
με Οργανική Aloe Vera & 
Νερό Καρύδας Love 
Nature  125 ml. €14.45 

  34820 Αναζωογονητική 
Τονωτική Λοσιόν με 
Οργανική Aloe Vera & 
Νερό Καρύδας Love 
Nature 150 ml. €14.45 

  34821 Ενυδατική Κρέμα 
Προσώπου με Οργανική 
Aloe Vera & Νερό Καρύδας 
Love Nature 50 ml. €15.65
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ΧΕΙΛΗ 
Εφαρμόστε όποτε το έχετε 
ανάγκη για να ενυδατώσετε 
και να θρέψετε τα ξηρά χείλη 
και να προλάβετε το σκάσιμο.

ΠΑΡΟΝΥΧΙΔΕΣ 
Τρίψτε το στα ξηρά σημεία 
και τις παρονυχίδες για να 
απαλύνετε και να λειάνετε 
την επιδερμίδα.

ΑΓΚΩΝΕΣ 
Χρησιμοποιήστε το 
στους αγκώνες για 
να καταπολεμήσετε 
την ξηρότητα και να 
προστατέψετε την 
επιδερμίδα σας. 

ΠΟΔΙΑ 
Κάντε μασάζ στις ξηρές, 
τραχιές φτέρνες και 
στα δάχτυλα για να τα 
διατηρήσετε απαλά κι 
όμορφα.
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  Προστατευτικό Προϊόν με Έλαιο 
από Σπόρους Ροδιού Tender Care
Φροντίστε την ξηρή τραχιά επιδερμίδα και 
χείλη με την αγαπημένη σύνθεση του Tender 
Care, με Βιταμίνη Ε και φυσικό κερί μέλισσας. 
Τώρα με έλαιο από σπόρους Ροδιού, βοηθάει 
στην προστασία, ενυδάτωση και ανακούφιση 
της επιδερμίδας και των χειλιών. Με υπέροχο 
φρουτώδες άρωμα Ροδιού. 15 ml. 

34042   €9.65
  Προστατευτικό Προϊόν Tender Care
Προϊόν περιποίησης πολλαπλής δράσης με φυσικό Κερί 
Μέλισσας και Βιταμίνη Ε. Ιδανικό για ξηρά χείλη και ξηρή, 
τραχιά επιδερμίδα. Ενυδατώνει απαλά, θρέφει, καταπραΰνει 
και προστατεύει για απαλή, λεία επιδερμίδα με αίσθηση 
άνεσης. 15 ml. 

1276   €9.65

ΚΛΑΣΙΚΟ 
H  Original φόρμουλα με ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΚΕΡΙ 

μέλισσας λειαίνει και προστατεύει 
αποτελεσματικά  

ΡΟΔΙ 
Το ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΡΟΔΙΟΥ 

προστατεύει, καταπραΰνει και 
ενυδατώνει εντατικά την ξηρή επιδερμίδα.

 

 

TENDER CARE  
ΤΟ ΕΝΑ 
ΜΟΝΟ

Το τρυφερό 
άγγιγμα της φύσης

€2.40
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Η προκυανιδίνη Β2  ενισχύει 
την ποσότητα και τον όγκο 
των μαλλιών 

Ο Σίδηρος βοηθάει στη 
μείωση απώλειας μαλλιών 
και στην ενδυνάμωση των 
μαλλιών και των νυχιών

Ο ψευδάργυρος διατηρεί 
τα νύχια σας σε άριστη 
κατάσταση

Το Σελήνιο βοηθάει στη 
διατήρηση της λάμψης και  
της υγείας των μαλλιών

Η L-Λυσίνη και η L-Κυστεΐνη βοηθούν στην 
αποκατάσταση των ταλαιπωρημένων 
μαλλιών και νυχιών  με δομικά  
στοιχεία κερατίνης

ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ  
Λόγω της Σουηδικής μας καταγωγής, ο 
βαθύς σεβασμός για τη φύση είναι μέρος της 
ταυτότητάς μας. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, 
η σύνθεση των προϊόντων ευεξίας και 
ομορφιάς της Oriflame γίνεται με φυσικά και 
επιστημονικά ελεγμένα συστατικά. Για να 
μπορείτε να είστε υγιείς και να απολαμβάνετε 
μία ζωή γεμάτη ζωντάνια κάθε μέρα.

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΗΘΙΚΗΣ

ΗΘΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

ΜΗ ΓΤΟ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ 
ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΑ W
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ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP & ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ!

Αναδομήστε τα μαλλιά και  
τα νύχια σας εκ των έσω!
Κουραστήκατε να χάνετε μαλλιά και να έχετε νύχια που σπάνε; 
Όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί να σημαίνουν ότι το σώμα  
σας δε λαμβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. 
Αποκαταστήστε τα με το Hair & Nail Nutricomplex για να 
επαναφέρετε τα μαλλιά και τα νύχια σας σε άριστη κατάσταση!
2 μικρές ταμπλέτες, απεριόριστα οφέλη:

  NutriComplex Για τα Μαλλιά & τα Νύχια
42 ταμπλέτες. 29.4g. 

29706   €23.90

€15.99
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* Η Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι η ημερήσια πρόσληψη ενός θρεπτικού συστατικού που 
θεωρείται επαρκής για τις ανάγκες του 97-98% των υγιών ατόμων. 

Καλύπτει έως και 
100% του EU RDI*  
σε βιταμίνες και 

μέταλλα!

Αναπληρώστε άμεσα τα διατροφικά σας κενά
Θα θέλατε να προστατέψετε τον οργανισμό σας από τα διατροφικά κενά, αλλά είστε 
μπερδεμένοι ανάμεσα σε χιλιάδες διαφορετικά συμπληρώματα διατροφής; Με αυτό το 
μοναδικό φάσμα θρεπτικών συστατικών, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι πιθανές διατροφικές 
ελλείψεις καλλύπτονται ώστε να ζείτε τη ζωή σας στο μέγιστο! 

Βιταμίνη B 
Ευθύνεται για το νευρικό σας 
σύστημα, ενισχύει την καλή 
εγκεφαλική λειτουργία και 
ενισχύει τη διάθεσή σας. 

Βιταμίνη C 
Το ισχυρό αυτό αντιοξειδωτικό 
ενδυναμώνει την επιδερμίδα, τα 
δόντια και τα αγγεία του αίματος. 

Χαλκός 
Διατηρεί τα οστά σας, το νευρικό 
σας σύστημα και τα αγγεία σας 
υγιή και βοηθάει την 
απορρόφηση του σιδήρου.

Μαγγάνιο 
Ενισχύει την υγεία των οστών, την 
παραγωγή κολλαγόνου και 
μειώνει τις φλεγμονές. 

Σίδηρος 
Βοηθάει τα ερυθρά σας 
αιμοσφαίρια να μεταφέρουν 
οξυγόνο στο σώμα σας, 
μειώνοντας την κούραση και 
ενισχύοντας τη συγκέντρωση. 

  Πολυβιταμίνες & 
Μέταλλα για 
Γυναίκες
60 ταμπλέτες. 63.6g. 

29704   €19.90

  Πολυβιταμίνες & 
Μέταλλα για Άνδρες
60 ταμπλέτες. 63.6g. 

29703   €19.90

€12.99

Τι περιέχει;
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  Σούπα με Σπαράγγια Natural Balance
21 μερίδες. 420g. 

29695   €35.90 

  Σούπα με Ντομάτα & Βασιλικό 
Natural Balance
21 μερίδες. 420g. 

29694   €35.90 

  Μίγμα Πρωτεΐνης
378 g. 

36169   €35.90 
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*Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τον Consultant σας

Αναβαθμίστε τα σνακ σας!
Όλοι χρειαζόμαστε ένα σνακ που και που, αλλά συχνά καταλήγουμε με μερικές 
ανθιυγιεινές επιλογές που μας στερούν την ενέργειά μας και δε μας βοηθούν να χάσουμε 
βάρος. Η λύση μας; Γνωρίστε τις Σούπες Natural Balance - ένα σνακ που είναι γρήγορο 
στην ετοιμασία, ικανοποιεί απόλυτα τη γεύση, διατηρεί το αίσθημα του κορεσμού 
περισσότερο και υποστηρίζει την υγεία σας.
Πολύ περισσότερα από απλά μία σούπα:

Τα υγιεινά σνακ με χαμηλά λιπαρά, 
βοηθούν στον έλεγχο του βάρους

Πηγή απαραίτητων αμινοξέων που 
βοηθούν την ανανέωση των 
κυττάρων σας.

Πλούσιες σε φυτικές ίνες για 
ενέργεια και δύναμη που διαρκεί

Η Πρωτεΐνη Σόγιας μειώνει  
τα επίπεδα χοληστερόλης

Ιδανικό για vegetarians και vegans 
χάρη στα φυτικά συστατικά του

Αναμίξτε 1 μεζούρα (20 g) από τη Σούπα Natural 
Balance με 150-200 ml ζεστό νερό και ανακατέψτε 
καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Εναλλακτικά 
ανακατέψτε τη σκόνη με κρύο νερό σε ένα 
κατσαρολάκι μέχρι να φτάσει σε σημείο βρασμού.

Μετατρέψτε όλα τα γεύματά σας σε superfoods!
Προσπαθείτε να ακολουθείτε μία ισορροπημένη διατροφή, αλλά έχετε ακόμη μερικά 
διατροφικά κενά; Ενισχύστε τη με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες με το Μίγμα Πρωτεΐνης χωρίς 
γεύση, που μπορείτε να προσθέσετε σε οποιοδήποτε γεύμα σας!

Μία υγιεινή ενίσχυση της διατροφής σας:

3 πηγές πρωτεϊνών που σας κρατούν 
χορτάτους για περισσότερο

3 πηγές φυτικών ινών για  
καλύτερη χώνεψη

Απαραίτητα αμινοξέα που βοηθούν  
το σώμα σας να λειτουργεί σωστά

Η ουδέτερη γεύση σημαίνει ότι 
μπορείτε να το προσθέσετε σε 
οποιοδήποτε γεύμα ή ρόφημα.

Τέλειο τόσο για τους ενήλικες όσο και 
για τα παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω*

* Μειώστε την ποσότητα της μερίδας εάν κρίνεται απαραίτητο.

Αναμίξτε μία μεζούρα (18 g) από το Μίγμα Πρωτεΐνης 
με το φαγητό ή το ρόφημά σας και ανακατέψτε καλά.

Το γνωρίζατε; 
Σούπες ή Μίγμα Πρωτεΐνης 

3+1 ΔΩΡΟ!* 
ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ   

 
 

 

*Σε αυτόν τον κατάλογο
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Premium συμπληρώματα διατροφής 
με σημαντικά οφέλη για την υγεία

W
EL
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*Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τον Consultant σας

Το γνωρίζατε; 
Παιδικά Ωμέγα 3 ή Πολυβιταμίνες 

3+1  ΔΩΡΟ!*

Βοηθοί διατροφής για μικρά παιδιά!
Ανησυχείτε πως το παιδί σας δε λαμβάνει αρκετές βιταμίνες και μέταλλα από τη διατροφή του; 
Τα συμπληρώματά μας βεβαιώνουν ότι το παιδί σας λαμβάνει τη σωστή ποσότητα θρεπτικών 
συστατικών ώστε να μαθαίνει, να παίζει, να μεγαλώνει και να αποφεύγει τις ιώσεις!

Ωμέγα 3 παιδιά ηλικίας 3 και 
πάνω: 1 κουταλάκια του γλυκού 
(5 ml) την ημέρα (700 mg EPA, 
500 mg DHA). Καταναλώνεται 
μόνο του ή με προσθήκη σε 
τρόφιμα. 

Πολυβιταμίνες & Μέταλλα: 
παιδιά ηλικίας3-9: 1 ταμπλέτα 
την ημέρα, παιδιά ηλικίας 
10-14: 2 ταμπλέτες την ημέρα

ΩΜΕΓΑ 3 ιχθυέλαιο με 
φυσική γεύση λεμόνι

13 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ  
& 8 ΜΕΤΑΛΛΑ 

σε μασώμενα δισκία με  
φυσική γεύση πορτοκαλιού

ΜΑΤΙΑ 
• Βιταμίνη A, Ριβοφλαβίνη 
• Ψευδάργυρος 
• Ωμέγα 3

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
• Βιταμίνες A, C, D 
• Ψευδάργυρος, Σελήνιο 
• Ωμέγα 3

ΟΣΤΑ & ΔΟΝΤΙΑ 
• Βιταμίνες D, K 
• Ασβέστιο, Μαγνήσιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΜΥΕΣ 
• Σύμπλεγμα Βιταμίνης B 
• Ασβέστιο, Μαγνήσιο 
• Σίδηρος, Χρώμιο

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ & ΝΕΥΡΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ
• Ωμέγα 3
• Σύμπλεγμα Βιταμίνης B 
• Ιώδιο, Ψευδάργυρος

Οδηγίες Χρήσης:

*Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τον Consultant σας

Το γνωρίζατε; 
WellnessPack ή Wellness Shake 

3+1 ΔΩΡΟ!*
ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

  29688 Εκχυλίσματα Ασταξανθίνης & Bilberry Ποσότητα για 
30 ημέρες. €24.90   31766 Ασβέστιο & Βιταμίνη D 30 ταμπλέτες. 
29.4g. €14.90   29705 Ωμέγα 3 60 κάψουλες. 41.6g. €18.90

  29697 WellnessPack man 21 φακελάκια. 66.7g (21 x 3.17g). €32.90  

 29696 WellnessPack woman 21 φακελάκια. 66.7g (21 x 3.17g). €32.90  

 29690 Natural Balance Shake με Γεύση Βανίλια 21 μερίδες. 378g. €35.90  

 29691 Natural Balance Shake με Γεύση Σοκολάτα 21 μερίδες. 378g. 
€35.90   29689 Natural Balance Shake με Γεύση Φράουλα 

21 μερίδες. 378g. €35.90   25479 Μωβ Σέικερ και Δοσομετρητής 
Χωρητικότητα 250 ml. €4.80

 

   

 

 

 

 

 

 

  WellnessKids Ωμέγα 3
Για παιδιά ηλικίας 3+. 105 ml. 

22467   €18.90 

  Πολυβιταμίνες & Μέταλλα για 
Παιδιά WellnessKids
21 δισκία x 1.1 g. 

28241   €13.90 

*Σε αυτόν τον κατάλογο

 

 

*Σε αυτόν τον κατάλογο
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Οποιαδήποτε 2 Ροφήματα ή 
Σούπες ή Μίγμα Πρωτεΐνης

 WellnessPack Woman 
ή WellnessPack Man

Χάρτινο Τσαντάκι 
Wellness

  29697 WellnessPack man 21 φακελάκια. 66.7g 
(21 x 3.17g). €32.90   29696 WellnessPack woman 
21 φακελάκια. 66.7g (21 x 3.17g). €32.90 

  120229 Χάρτινη Τσάντα Wellness Διαστάσεις: 
30 εκ (Υ) x 30 εκ (Π) x 9 εκ (Μ). €1.85

2. Επιλέξτε ένα WellnessPack  
για γυναίκες ή άνδρες.

  29695 Σούπα με Σπαράγγια Natural Balance 21 
μερίδες. 420g. €35.90   29694 Σούπα με Ντομάτα & 
Βασιλικό Natural Balance 21 μερίδες. 420g. €35.90   

29689 Natural Balance Shake με Γεύση Φράουλα 21 
μερίδες. 378g. €35.90   29691 Natural Balance Shake με 
Γεύση Σοκολάτα 21 μερίδες. 378g. €35.90   29690 
Natural Balance Shake με Γεύση Βανίλια 21 μερίδες. 
378g. €35.90   36169 Μίγμα Πρωτεΐνης 378 g. €35.90

1.
Επιλέξτε 2 Ροφήματα   
Σούπες ή Μίγμα Πρωτεΐνης

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Ενισχύστε το σώμα σας με τα πλέον  
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, όπως  

την πρωτεΐνη και τις φυτικές ίνες.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΑΣ:

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

+ + =€84.99

  29697 WellnessPack man 21 φακελάκια. 66.7g 
(21 x 3.17g). €32.90   29696 WellnessPack 
woman 21 φακελάκια. 66.7g (21 x 3.17g). 
€32.90   120229 Χάρτινη Τσάντα Wellness 
Διαστάσεις: 30 εκ (Υ) x 30 εκ (Π) x 9 εκ (Μ). €1.85

2. Επιλέξτε ένα WellnessPack  
για γυναίκες ή άνδρες.

  29689 Natural Balance Shake με Γεύση 
Φράουλα 21 μερίδες. 378g. €35.90   29691 Natural 
Balance Shake με Γεύση Σοκολάτα 21 μερίδες. 
378g. €35.90   29690 Natural Balance Shake με 
Γεύση Βανίλια 21 μερίδες. 378g. €35.90   

36169 Μίγμα Πρωτεΐνης 378 g. €35.90

1.
Επιλέξτε το αγαπημένο σας  
Ρόφημα ή το Μίγμα Πρωτεϊνών.

+ + =

ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Μειώστε τυχόν ελλείψεις θρεπτικών 
συστατικών και διατηρήστε την υγεία σας  

σε άριστη κατάσταση χωρίς κόπο.

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΣΑΣ

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΑΣ:

€55.99
 WellnessPack Woman 

ή WellnessPack Man
Χάρτινο Τσαντάκι 

Wellness
Οποιοδήποτε Ρόφημα ή 

Μίγμα Πρωτεΐνης

*Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τον Consultant σας *Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τον Consultant σας

Το γνωρίζατε; 
Αγοράζοντας αυτό το σετ κερδίζετε 20%* 
ΕΚΠΤΩΣΗ!

Το γνωρίζατε; 
Αγοράζοντας αυτό το σετ κερδίζετε 20%* 
 ΕΚΠΤΩΣΗ!
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  Αφροντούς Discover 
Costa Rican Explorer
750 ml. 

34497   €13.25

€7.20 

  Αφροντούς Discover 
California Beach
400 ml. 

34496   €8.45

€4.80 
  Αφροντούς Discover 
Hollywood Dreams
750 ml. 

35969   €13.25

€7.20 RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ 
Πιστεύουμε ότι το να αισθάνεστε ωραία  
είναι τόσο σημαντικό όσο το να δείχνετε 
ωραία. Οι σειρές φροντίδας σώματος έχουν 
δημιουργηθεί με συστατικά εμπνευσμένα από 
τη φύση, μεθυστικά αρώματα και πλούσιες 
υφές που ευχαριστούν το σώμα και τις 
αισθήσεις σας. Όλα όσα χρειάζεστε για να 
μεταμορφώσετε την καθημερινή σας ρουτίνα 
σε μία απολαυστική τελετουργία ομορφιάς.

Π
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ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ  
ΤO ORIFLAME APP & ΔΕΙΤΕ  
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΗΣ  
ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΗΘΙΚΗΣ

ΗΘΙΚΑ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

ΜΗ ΓΤΟ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ 
ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΑ

Γνωρίστε νέα μέρη 
χωρίς καν να βγείτε 
από το μπάνιο σας!
Ένα ευωδιαστό αφροντούς είναι must αν 
θέλετε μία χαλαρωτική εμπειρία στο σπίτι σας. 
Ποιο άρωμα είναι το αγαπημένο σας;

 

 

 

ΕΩΣ ΚΑΙ

-45%

NEW!
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  Αποτριχωτικό 
Αξεσουάρ Προσώπου
Διαστάσεις: Περίπου 10,5x5 εκ. 
Ανοξείδωτο ατσάλι και πλαστικό. 

38495   €14.45

€7.20 

  Gel Ξυρίσματος Silk 
Beauty
150 ml. 

32601   €8.45

€4.80 

  Αποτριχωτικές Ταινίες Κεριού 
Silk Beauty
Περιλαμβάνει 8 ταινίες διπλής όψης 
+ 2 μαντηλάκια + φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης. 

32598   €14.45

€7.20 

Gel Ξυρίσματος 
Προστατεύει από τις 

εκδορές και τα κοψίματα.

Λείο κερί για 
αποτελεσματική 
αποτρίχωση

Ο εύκολος τρόπος για λεία επιδερμίδα

Κρατήστε το μεταλλικό έλασμα 
στην επιθυμητή περιοχή και πιέστε 
προς τα κάτω απαλά. Κυλήστε το 
επάνω στην ανεπιθύμητη 
τριχοφυία, μέχρι η επιδερμίδα 
σας να έχει απαλή αίσθηση, 
χωρίς τρίχες. Αποφύγετε την 
περιοχή των ματιών. 

Χωρίς ερεθισμούς, απλά λεία.

  Αποτριχωτικές Ταινίες 
Κεριού για το Πρόσωπο 
Silk Beauty
Περιλαμβάνει 10 ταινίες διπλής 
όψης + 4 μαντηλάκια + 
φυλλάδιο με οδηγίες χρήσης. 

32599   €12.05 

 

 

 

 

  Νεσεσέρ Leaf
Αυτό το νεσεσέρ με υπέροχο σχέδιο από πράσινα 
φύλλα, δείχνει πολύ κομψό, απλό και το πιο σημαντικό, 
χωράει πολλά πράγματα. Προστατεύει τέλεια τα 
αγαπημένα σας προϊόντα και είναι αρκετά ευρύχωρο 
ώστε να μεταφέρετε ακόμη και προϊόντα σώματος! 
Πολυεστέρας με λουράκι PU, Μ 24 x Υ 17 εκ. 

38596   €9.60 

Ένα must-have για τις 
λάτρεις της ομορφιάς!
Σε όλους μας έχει συμβεί - άνοιξε το γαλάκτωμα 
και χύθηκε στην τσάντα σας και κολλάει σε όλο 
το εσωτερικό! Αυτό δε χρειάζεται να 
ξανασυμβεί. Αυτό το trendy, μοντέρνο 
νεσεσέρ για τα καλλυντικά σας είναι το νέο 
must have, που χωράει εύκολα στην 
τσάντα σας. Το υλικό του προστατεύει τα 
balms των χειλιών σας από τα κλειδιά 
και άλλα αιχμηρά αντικείμενα και το 
εσωτερικό της τσάντας σας από 
ανοιγμένες κρέμες χεριών και 
ραγισμένα μπουκάλια αρωμάτων. 

Τα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται

NEW! 
LIMITED EDITION
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  Αντιιδρωτικό 
Αποσμητικό Activelle 
Extreme
50 ml. 

33142   €8.45

€3.60 

  Αντιιδρωτικό 
Αποσμητικό Spray 
Activelle Comfort
150 ml. 

33144   €14.45

€6.00 
  Αντιιδρωτικό 
Αποσμητικό Spray 
Activelle Extreme
150 ml. 

33147   €14.45

€6.00 

  Οδοντόβουρτσα Optifresh Μέτρια - Μωβ
Οδοντόβουρτσα με τρίχες πολλαπλών κλίσεων. 

27979   €4.85

€2.40 
  Οδοντόβουρτσα Optifresh  
Μαλακή - Λευκή
Οδοντόβουρτσα με τρίχες πολλαπλών κλίσεων. 

27982   €4.85

€2.40 
  Παιδική Οδοντόβουρτσα 
Optifresh Kids Μαλακή - Μπλε
Διαστάσεις: μήκος 14 εκ. 

28267   €4.85

€2.40 

  Οδοντόκρεμα System 8 
Total Protection Optifresh 
Ολική προστασία με γεύση μέντας 
που παρέχει 12ωρη προστασία 
ολοκληρωμένη προστασία 360°  
100 ml. 

31123   €6.05

Η ΣΕΙΡΆ OPTIFRESH SYSTEM 8*: 
• Προλαμβάνει τα σφραγίσματα
• Προλαμβάνει τη δημιουργία πλάκας
• Προλαμβάνει την εμφάνιση τερηδόνας
• Προλαμβάνει τη φθορά του σμάλτου
• Διατηρεί τα ούλα υγιή
• Χαρίζει δροσερή αναπνοή
• Δυναμώνει τα δόντια
• Αφαιρεί τους λεκέδες

Άυτοπεποίθηση και όμορφο χαμόγελο

€1.80
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Activelle Comfort 
Εμπλουτισμένο με ενυδατικά 
συστατικά που εξασφαλίζουν 

μέγιστη άνεση. 
Έως και 48 ώρες 

αποσμητική προστασία* 
Ένα ανάλαφρο floral αλλά 

και δροσερό άρωμα

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΔΡΆ!

Activelle Extreme 
Έως και 72 ώρες 

αποσμητική δράση* 
Μέγιστη προστασία 
ακόμη και μετά από 

σωματική 
δραστηριότητα** 

Πουδρένιο άρωμα με 
νότες κίτρου

Αποσμητικά Roll-on - 
πρακτικά για να τα  

έχετε μαζί σας!

Άυτοπεποίθηση είναι να έχετε 
τον απόλυτο έλεγχο

Ξεκινήστε την ημέρα με μία ευχάριστη νότα με άρωμα αυτοπεποίθησης. Ένα 
αντιιδρωτικό αποσμητικό παρέχει αξιόπιστη προστασία από την εφίδρωση και 

είναι εύκολο να το έχετε μαζί σας όπου κι αν πάτε - σε μορφή roll on ή spray. 
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ActiBoost Motion Activated 
Fragrance Technology 
Ή Τεχνολογία ActiBoost περιέχει 
άρωμα σε κάψουλες. Κατά την κίνηση  
ή την εφίδρωση, οι μικροκάψουλες στη 
φόρμουλα σπάνε, απελευθερώνοντας 
επιπλέον άρωμα.

ΕΩΣ ΚΆΙ 

ΕΩΣ ΚΆΙ

48  
ΩΡΕΣ 

ΆΠΟΣΜΗΤΙΚΗ ΔΡΆΣΗ

72  
ΩΡΕΣ 

ΆΠΟΣΜΗΤΙΚΗ ΔΡΆΣΗ

*Βασισμένο στα συστατικά
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  Σαπούνι Helping Hand
Ήπιο σαπούνι με φρουτώδες ζουμερό 
άρωμα. Ειδικά σχεδιασμένο για την 
παιδική επιδερμίδα. Δερματολογικά 
ελεγμένο. 75 g. 

39532   €2.45

€1.20 

Για να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά  
πλένουν τα χέρια τους σωστά κάθε 

μέρα, σίγουρα χρειάζεστε μία  
μικρή βοήθεια!

Με φρουτένιο 
ζουμερό άρωμα

Ένα χέρι βοηθείας για 
καθαρά μικρά χεράκια
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  Σαπούνι Oriflame 
Disney Junior Muppet 
Babies
75 g. 

35838   €3.65

€2.40 

  Οδοντόκρεμα Optifresh Kids 
Disney Junior Muppet Babies
50 ml. 

35840   €4.85

€2.40 

Άρωμα ζουμερού  
πράσινου μήλου

Ας αρχίσουν  
οι περιπέτειες!

Οδηγήστε τα παιδιά σας σε μία αξέχαστη περιπέτεια στο μπάνιο και αφήστε 
τους αγαπημένους τους χαρακτήρες από το Disney Junior Muppet Babies, 

να τα διδάξουν πόσο σημαντική είναι η καθαριότητα. Ή τέλεια συλλογή 
σαπουνιού και στοματικής υγιεινής για τέλεια καθαρά παιδάκια!

NEW! 
LIMITED EDITION

  Προϊόν Καθαρισμού Μαλλιών 
& Σώματος Baby O 200 ml. 

35775

95% φυσικά συστατικά

Αλλεργιολογικά και δερματολογικά ελεγμένο

Όλα τα προϊόντα Baby O’ έχουν σύνθεση 
χωρίς parabens, φαινοξυαιθανόλη και 
φορμαλδεΰδη.

Χωρίς άρωμα

Κατάλληλα για τα νεογέννητα και τις 
ευαίσθητες επιδερμίδες

Φόρμουλα που δεν προκαλεί δάκρυα

Καθαρισμός 
καταπραϋντικός όσο 
ένα νανούρισμα

€10.85

  35772 Balm Πολλαπλής Δράσης 
Baby O 75 ml. €10.85   35773 Έλαιο 
Σώματος Baby O 150 ml. €15.65

NEW!

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 

ORIFLAME APP & 
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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  Μεγάλη Στρογγυλή Βούρτσα Styler
Διαστάσεις: Μ 22 x Π 8,8 εκ. Υλικό: ABD και Νάιλον 

30609   €13.25

€7.20 

  Βούρτσα για Κρεπάρισμα Styler
Διαστάσεις: Μ 21 X Π 1,5 εκ. Υλικό: ABS και Νάιλον. 

30611   €12.05

€7.20 

  Βούρτσα για Ξεμπέρδεμα Styler
Διαστάσεις: Μ 12,4 x Π 7 x Υ 4,9 εκ. Υλικό: PS, PP, PE, PET. 

29998   €12.05

€6.00 
  Δυναμωτικό Έλαιο 
Μαλλιών Eleo
50 ml. 

38949   €26.45

  Έλαιο Μαλλιών για 
Προστασία Eleo
50 ml. 

31614   €26.45

Απλώστε 2-3 σταγόνες σε στεγνά 
ή νωπά μαλλιά δίνοντας έμφαση 
από τη μέση και προς τις άκρες. 
Επαναλάβετε την εφαρμογή σε 
στεγνά μαλλιά όσες φορές 
χρειάζεται. Δεν ξεβγάζεται.

*Τεστ καταναλωτών σε 80 γυναίκες

•  Θρέφει τα μαλλιά σε βάθος
•  Αποκαθιστά και ενδυναμώνει 

την τρίχα από το εσωτερικό της
•  Λειαίνει τα μαλλιά χαρίζοντας 

υγιή όψη

Βάλτε μία σταγόνα από το 
Έλαιο Μαλλιών Eleo στις 
παλάμες σας – δύο σταγόνες 
είναι ιδανικές για μαλλιά 
μεσαίου μήκους. 
Χρησιμοποιήστε λιγότερο ή 
περισσότερο ανάλογα με το 
μήκος των μαλλιών σας. Τρίψτε 
το ανάμεσα στις παλάμες σας 
πριν το απλώσετε ομοιόμορφα 
σε βρεγμένα ή στεγνά μαλλιά, 
δίνοντας έμφαση στις άκρες. 
Μην το ξεβγάλετε.

• Αποκαθιστά τα εύθραυστα, αδύναμα 
μαλλιά ενδυναμώνοντάς τα, ενώ ενισχύει 
την απαλότητα και τη λάμψη τους*

• Ανάλαφρη υφή, μη λιπαρό τελείωμα *
• Με έλαιο tamanu που κλειδώνει την 

υγρασία και ενδυναμώνει τα μαλλιά

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ερωτευτείτε ξανά τα μαλλιά σας

Η ΑΥΤΟΠΕΠΟΊΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΊΔΑΝΊΚΟ ΓΊΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΊΑ
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€15.60
ΤΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ

  38412 Eleo Conditioner 150 ml. 
€19.25   31609 Σαμπουάν Eleo 
200 ml. €19.25   38413 Μάσκα 
Μαλλιών Eleo 125 ml. €24.05

Βούρτσα για Κρεπάρισμα Stylers 
χαρίζει όγκο, κρεπάρει και λειαίνει 
τα μαλλιά

Βούρτσα για Ξεμπέρδεμα Styler  
για εύκολο βούρτσισμα χωρίς να σπάνε  
τα μαλλιά.

Τα σωστά εργαλεία  
στα χέρια σας!

Styler Μεγάλη Στρογγυλή Βούρτσα 
για μπούκλες ή ίσιωμα σε μεσαίου 
& μεγάλου μήκους μαλλιά
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Phytonutrients Complex 
Το Phytonutrients από Σόγια και 
Καρθαμέλαιο, είναι ένα μίγμα 
πρωτεϊνών-λιπιδίων παρόμοιο 
με αυτά που απαντώνται φυσικά 
στα μαλλιά. Μιμείται τη φύση, 
προστατεύοντας, θρέφοντας 
και αποκαθιστώντας τα μαλλιά 
από το εσωτερικό τους, για 
μαλλιά με πιο υγιή όψη.
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Καταπολεμάει τα 
7 σημάδια φθοράς 
των μαλλιών

Διατηρήστε το χρώμα 
πιο φωτεινό και 
τολμηρό για 
περισσότερο

Δώστε περισσότερο 
όγκο και ελαστικότητα

  Conditioner για 
Όγκο HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
200 ml. 

32891   €12.05

€6.00 

  Μάσκα Μαλλιών 
για Θρέψη HairX 
Advanced Ultimate 
Repair 200 ml. 

32881   €14.45

€7.20 

  Μάσκα Μαλλιών 
για Φροντίδα 
HairX Advanced 
Care Colour 
Reviver 200 ml. 

32887   €14.45

€7.20 

  Spray 
Προστασίας από 
τη Θερμότητα 
HairX Advanced 
Care Style Smart
150 ml. 

34914   €13.25

€7.20 

  Αφρός Μαλλιών 
HairX Advanced 
Care Style Smart
200 ml. 

34938   €13.25

€7.20 

  Σαμπουάν για 
Θρέψη HairX 
Advanced Ultimate 
Repair
250 ml. 

32875   €12.05

  Σαμπουάν για 
Φροντίδα HairX 
Advanced Care 
Colour Reviver
250 ml. 

32883   €12.05

  Σαμπουάν για 
Όγκο HairX 
Advanced Care 
Volume Lift
250 ml. 

32888   €12.05

  Σαμπουάν Κατά 
της Πιτυρίδας 
HairX Advanced
250 ml. 

32893   €12.05

Αφρός για το Styling 
των Μαλλιών, για 
δυνατό 24ωρο κράτημα

Προστατευτικό 
Spray από τη 

Θερμότητα

Όμορφα μαλλιά; Κάθε μέρα!
Το μόνο που χρειάζεστε είναι φροντίδα ειδικά σχεδιασμένη για τα μαλλιά σας. 
Σγουρά, λιπαρά, ατίθασα ή λεπτά μαλλιά - έχουμε τις λύσεις που θέλετε!Με μοναδικό  

Phytonutrient Complex

Κρεμώδης, μη κολλώδης 
φόρμουλα, που 
ξεπλαίνεται εύκολα

Φόρμουλα με ceramides 
που θρέφουν τα μαλλιά και 
το τριχωτό της κεφαλής

Μαλλιά που χρειάζονται έξτρα αγάπη

€6.00
ΤΟ ΕΝΑ

 

 

 

 

 

 
 

   

Αντιμετωπιζει την 
πιτυριδα μεσα σε 
λιγοτερο απο μια 
εβδομαδα
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  Σαμπουάν για Ξηρά 
Μαλλιά με Σιτάρι & Έλαιο 
Καρύδας Love Nature 250 ml. 

32618   €7.25

€3.60 

  2 -σε- 1 Σαμπουάν για 
Όλους τους Τύπους Μαλλιών 
με Έλαιο Αβοκάντο & 
Χαμομήλι Love Nature
250 ml. 

32624   €7.25

€3.60 
  Conditioner για Ξηρά 
Μαλλιά με Σιτάρι & Έλαιο 
Καρύδας Love Nature
250 ml. 

32619   €7.25

€3.60 

  Ζεστό Έλαιο για Ξηρά 
Μαλλιά με Σιτάρι & Έλαιο 
Καρύδας Love Nature 15 ml. 

32620   €3.65

€1.20 

  2-σε-1 Σαμπουάν & 
Conditioner με Μήλο & 
Μπαμπού Love Nature
250 ml. 

34097   €7.25

€3.60 

  Σαμπουάν Κατά της 
Πιτυρίδας με Έλαιο 
Τεϊόδεντρου & Κολλιτσίδα 
Love Nature
500 ml. 

35948   €12.05

€7.20 

Μη λιπαρή θεραπεία που 
ενυδατώνει εντατικά τα μαλλιά

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ  
ΣΕ ΒΑΘΟΣ...

Για Ξηρά Μαλλιά ΣΙΤΆΡΙ & ΈΛΆΙΟ 
ΚΆΡΎΔΆΣ

Θέλουμε να νιώθετε όμορφα 
με τα προϊόντα που 

χρησιμοποιείτε και να είστε 
ήσυχοι, γνωρίζοντας ότι όλα 
τα προϊόντα της σειράς Love 

Nature για χρήση με νερό 
είναι Βιοδιασπώμενα. Άυτό 

σημαίνει ότι δεν έχουν 
αρνητική επίπτωση στο 

υδάτινο περιβάλλον.

Άντιπιτυριδική βιοδιασπώμενη 
φόρμουλα χωρίς σιλικόνες

Καθαρίζει και 
ενυδατώνει τα μαλλιά

3.  Άφήστε για 1 λεπτό και  
ξεβγάλτε όπως συνήθως,  
για λαμπερά υγιή μαλλιά.

1.  Τοποθετήστε το σωληνάριο 
κλειστό σε ζεστό νερό για 1 λεπτό.

2.  Άνοίξτε το στόμιο και κάντε 
μασάζ με το περιεχόμενο  
σε βρεγμένα μαλλιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Ή Πρωτεΐνη Σίτου περιέχει 
“προστατευτικά πεπτίδια” που 
δημιουργούν μία 
προστατευτική ασπίδα στην 
επιφάνεια της τρίχας.  
 
Το Έλαιο Καρύδας έχει 
εξαιρετικές ενυδατικές & 
θρεπτικές ιδιότητες στην 
τρίχα, διατηρώντας τα 
μαλλιά πιο απαλά, πιο 
δυνατά και πιο λαμπερά.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κρεμώδης 2-σε-1 
φόρμουλα που 

ενδυναμώνει τα 
λεπτά μαλλιά

500 ml

Μαλλιά φυσικά εντυπωσιακά!
Άγαπάτε τη φύση; Έμείς την αγαπάμε πολύ και γι' αυτό 

δημιουργήσαμε ένα τρίδυμο προϊόντων για τα μαλλιά, 
εμπνευσμένα από τη φύση, που θα σας κάνουν να αισθάνεστε σα 

να φυσάει ένα υπέροχο αεράκι στα μαλλιά σας!

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP & ΜΑΘΕΤΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ  
ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ 

NEW!
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  Γαλάκτωμα Σώματος για 
Ενέργεια με Μέντα & 
Φραμπουάζ Love Nature 200 ml. 

32603   €12.05

  Σαπούνι με Φράουλα 
& Lime Love Nature
75 g. 

32611   €3.05

  Απολεπιστικό Αφροντούς 
με Μέντα & Φραμπουάζ 
Love Nature 500 ml. 

33330   €13.25

  Αναζωογονητικό 
Αφροντούς με Νερό Καρύδας 
& Πεπόνι Love Nature 250 ml. 

34087   €8.45

  Σαπούνι με Νερό Καρύδας 
& Πεπόνι Love Nature 
75 g. 

34092   €3.05

  Αναζωογονητικό Απολεπιστικό 
Αφροντούς με Φράουλα & Lime 
Love Nature 500 ml. 

34817   €13.25

  Κρεμοντούς με 
Σησαμέλαιο & Μανόλια 
Love Nature 250 ml. 

34830   €8.45

  Γαλάκτωμα Σώματος 
με Σησαμέλαιο & Μανόλια 
Love Nature 200 ml. 

34831   €12.05

€4.80 €6.00 €1.20
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Θέλουμε να νιώθετε όμορφα με τα προϊόντα 
που χρησιμοποιείτε και να είστε ήσυχοι, 
γνωρίζοντας ότι όλα τα προϊόντα της σειράς 
Love Nature για χρήση με νερό είναι 
Βιοδιασπώμενα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν 
αρνητική επίπτωση στο υδάτινο περιβάλλον.Σας βοηθάει να 

χαλαρώσετε  
μετά από μία 

δύσκολη μέρα

Φρεσκάρει την 
επιδερμίδα και 
συγκρατεί την υγρασία

Το άρωμα μανόλιας 
χαλαρώνει και ηρεμεί

Αναζωογονεί 
το σώμα και 

τον νου
Ενυδατώνει και 
καθαρίζει 
απαλά

Με λαχταριστό 
άρωμα

Τα πιο ζουμερά αρώματα στον κόσμο - ποιο είναι το αγαπημένο σας;

Αφήνει την 
επιδερμίδα λεία και 

αναζωογονημένη

Με ενυδατικό 
νερό καρύδας

500 ml

250 ml

 

 

 

   

 

 

 

200 ml

€6.00
ΤΟ ΕΝΑ 250 ML ΤΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ 500 ML ΤΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΤΟ ΕΝΑ
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  Απολεπιστικό Προϊόν 
Σώματος Milk & Honey Gold
200 ml. 

31601   €15.65 

  Σαπούνι Milk & Honey Gold
75 g. 

31604   €4.85 

  Κρεμοντούς 
Milk & Honey Gold
250 ml. 

35960   €13.25

€4.80 

Τυλίξτε την επιδερμίδα 
σας με αισθησιακή 

πολυτέλεια

Δημιουργήστε αφρό, 
καθαρίστε και ξεπλύντε.

Τώρα το αγαπημένο σας 
κρεμοντούς Milk & Honey Gold, 

είναι πιο πολυτελές και πιο 
θρεπτικό κι έχει περισσότερα 

συστατικά περιποίησης  
από ποτέ.

Ένας απολαυστικός 
συνδυασμός συστατικών 
 
Γάλα: Ένα συστατικό πλούσιο 
σε θρεπτικά στοιχεία που 
ενυδατώνει και απαλύνει  
ενώ καθαρίζει. 
 
Μέλι: Ένα συστατικό πλούσιο 
σε σάκχαρα που απαλύνει, 
λειαίνει και ενυδατώνει. 
Μέταλλα και βιταμίνες 
αναζωογονούν την ομορφιά 
και τη λάμψη.
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  Προϊόν Καθαρισμού 
Χεριών & Σώματος με Ίριδα 
& Φασκόμηλο Essence&Co.
300 ml. 

35830   €16.85

€9.60 

  Σαπούνι με Ίριδα & 
Φασκόμηλο Essence&Co.
75 g. 

35832   €4.85

€2.40 

Νιώστε το άγγιγμα της 
πολυτέλειας

Απολαύστε τις φόρμουλες που είναι 
εμπλουτισμένες με φυσικά αιθέρια έλαια  

που αφήνουν την επιδερμίδα ενυδατωμένη  
και ντελικάτα ευωδιαστή.

  Σαπούνι για Μασάζ 
Swedish Spa Smooth Rocks
100 g. 

34021   €6.05

€3.60 

  Προϊόν Απολέπισης 
Σώματος Salt Crystals 
Swedish Spa 200 ml. 

34022   €19.25

€12.00 

  Whipped Waves Body 
Butter Swedish Spa
200 ml. 

34025   €19.25

€12.00 

Ο Σουηδικός τρόπος ομορφιάς
Το να χαλαρώνετε είναι ένα απαραίτητο βήμα στο ταξίδι της ομορφιάς 

σας - το σώμα και το πνεύμα σας το χρειάζονται εξίσου. Απολαύστε 
στιγμές spa στο σπίτι σας!

 

 

 

 

 

250 ml

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

NEW!

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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  Απαλυντική Κρέμα 
Ποδιών Feet Up Comfort
150 ml. 

32369   €18.05

€4.80 

  Αναζωογονητικό Spray 
Ποδιών Feet Up Comfort
150 ml. 

32372   €18.05

€4.80 

  Μαξιλαράκια Φτερνών 
To You
Ελαστικό; (1) 12x6.8x1.3εκ; (2) 
7x5.8x.07εκ; (3) 6.1x5.5x.07εκ. 

32413   €7.20

€3.60 

  Ελαφρόπετρα Comfort
Διαστάσεις: 97Μ x 57Π x 30Tmm. 
Υλικό: TPR, Πολυεστέρας. 

37558   €7.25

€3.60 

Αυξήστε το ύψος σας 
έως και 3εκ!

Κάντε ποδόλουτρο με ζεστό 
νερό για 2-3 λεπτά για να 
μαλακώσετε την επιδερμίδα. 
Χρησιμοποιήστε την 
ελαφρόπετρα με κυκλικές 
κινήσεις για να απαλύνετε την 
τραχειά επιδερμίδα. Ξεβγάλτε 
καλά μετά τη χρήση.

Εφαρμόστε πλούσια ποσότητα 
κρέμας στα πόδια σας το βράδυ 
για να απαλύνετε ακόμη και την 
πιο τραχιά επιδερμίδα.

Χρησιμοποιήστε το 
Αναζωογονητικό Spray Ποδιών 
οποιαδήποτε στιγμή στα πόδια 
σας ή μέσα στα παπούτσια σας, 
για φρεσκάδα που διαρκεί.

Ετοιμαστείτε για χορό όλη τη 
νύχτα! Αυτά τα άνετα 
μαξιλαράκια για τις φτέρνες 
προσφέρουν άνεση στα πόδια 
σας και σας προσθέτουν έως 
και 3 εκ ύψος! 

Η τακτική περιποίηση ποδιών είναι must αν αγαπάτε τα ανοιχτά παπούτσια (ή αν απλά αγαπάτε την προσωπική 
φροντίδα spa)! Γνωρίστε τους νέους σας φίλους: Τα απαραίτητα προϊόντα Feet Up!
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4 βήματα για όμορφα πόδια!

  Εξυγιαντικό Αφροντούς 
με Βιταμίνη Ε & Πράσινο 
Τσάι 250 ml. 

37791   €6.05

€3.60 

  Εξυγιαντικό Σαπούνι με 
Βιταμίνη Ε & Πράσινο Τσάι 
Essentials 75 g. 

37797   €2.45

€1.20 

Τα εκχυλίσματα Πράσινου 
Τσαγιού είναι το φυσικό 
όπλο της φύσης κατά των 
βακτηρίων που βοηθάει να 
ευωδιάζετε φρεσκάδα, ενώ 
μειώνει τους ερεθισμούς. 
Αυτό το κάνει ιδανικό για 
φρεσκάδα που διαρκεί και 
έλεγχο της κακοσμίας.

ΓΝΩΡΙΖEΤΕ ΟΤΙ;

Εύκολη, απλή φροντίδα για 
όλη την οικογένεια

Απλά και τρυφερά – μόνο με τα Essentials. Σας παρουσιάζουμε μία σειρά από 
ήπια προϊόντα καθαρισμού, ιδανικά για όλη την οικογένεια. Φόρμουλα 

τριπλής δράσης με βασικά συστατικά, όπως η Βιταμίνη Ε που προστατεύει και 
ενυδατώνει την επιδερμίδα. Περισσότερη φροντίδα - μηδέν κόπος.

 

 

 

 
 

 

Βήμα 1 Βήμα 2 Βήμα 3 Βήμα 4

LIMITED
EDITION
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  Εντατική 
Ενυδατική Μάσκα 
Ποδιών Feet Up 
Advanced
100 ml. 

33028   €15.65 

  Αντιιδρωτικό 
Αποσμητικό Spray 
Ποδιών 36ωρης 
Προστασίας Feet 
Up Advanced
150 ml. 

33034   €18.05 

  Προστατευτικό 
Spray Ποδιών 
Feet Up Advanced
100 ml. 

33035   €14.45 

  Καταπραϋντικό 
Gel για τα Πόδια 
& τα Πέλματα 
Feet Up Advanced
150 ml. 

33197   €18.05 

  Γαλάκτωμα Ποδιών 
για Εντατική 
Ενυδάτωση 
Feet Up Advanced
50 ml. 

34016   €15.65 

  Λίμα Ποδιών από Ανοξείδωτο 
Ατσάλι Advanced
Διαστάσεις: 19 x 3,8 εκ. Υλικό: Ανοξείδωτο 
Ατσάλι, 50% ανακυκλωμένο PS 

40778   €8.45

€3.60 

  Εργαλείο Απομάκρυνσης 
Κάλων Advanced
Διαστάσεις: 14,8 x 3,1 εκ.  
Υλικό: Ανοξείδωτο Ατσάλι,  
50% ανακυκλωμένο PS 

40779   €10.85

€4.80 

  Λίμα Ποδιών Advanced
Διαστάσεις: 23 x 6,5 εκ. Υλικό: 
50% ανακυκλωμένο PS, γυαλόχαρτο 

40781   €8.45

€3.60 

Π
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Ενυδατώνει εντατικά και 
απαλύνει την επιδερμίδα  
από την πρώτη χρήση*

Μειώνει την εμφάνιση των 
κάλων και του σκληρού 
δέρματος στα πόδια σας  
σε μόλις 1 εβδομάδα!*†

*  Τεστ καταναλωτών σε 67 πανελίστ. 
† Δοκιμασμένο σε τραχειά επιδερμίδα.

  Serum-Έλαιο Αποκατάστασης 
Ποδιών Feet Up Advanced
30 ml. 

35835   €14.45

€3.60 

Ταχεία διάσωση για 
τα πόδια και τα νύχια!
Οι ρυθμοί της καθημερινότητας 
επιβαρύνουν τα πόδια και συχνά 
προκαλούν εμφάνιση κάλων, τραχιά 
επιδερμίδα και αδύναμα νύχια. 
Ψάχνετε μία αποτελεσματική λύση 
που μπορείτε να εφαρμόσετε στο 
σπίτι; Αυτό το πλούσιο, καινοτομικό 
serum-έλαιο με Σαλικυλικό Οξύ 
και Μίγμα Μέταλλων 4E αφήνει τα 
πόδια σας πιο απαλά και τα νύχια 
σας πιο υγιή.

Απλώστε ελεύθερα στην 
επιδερμίδα δύο φορές  
την ημέρα για καλύτερα 
αποτελέσματα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Μία καινοτόμος συλλογή 
από τα πιο προηγμένα 

εργαλεία ποδιών, τώρα στη 
διάθεσή σας.  

Ή ακρίβεια και ο έλεγχος που 
σας προσφέρουν αυτά τα 

υψηλής ποιότητας εργαλεία 
μπορούν να καταπολεμήσουν 

και την πιο σκληρή, ξηρή 
επιδερμίδα. Οι πολλαπλές 

επιλογές καλύπτουν τις 
ανάγκες σας, τώρα με 50% 
ανακυκλωμένο πλαστικό!

ΤΟ ΠΙΟ 
ΙΣΧΥΡΟ  
ΣΑΣ ΣΕΤ 

ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

Πάρτε τον έλεγχο για 
πιο λεία και άνετα πόδια

RECYCLED
PLASTIC

Αφού αφαιρέσετε τους σκληρούς 
κάλους με το Εργαλείο Αφαίρεσης 
Κάλων, χρησιμοποιήστε τη Λίμα 
από Ανοξείδωτο Ατσάλι για να 
απομακρύνετε την ξηρή και τραχιά 
επιδερμίδα.  

Αφού μαλακώσετε τα πόδια 
σας σε ένα ποδόλουτρο ή 
στο ντους, χρησιμοποιήστε το 
εργαλείο αφαίρεσης Κάλων 
για να απομακρύνετε τους πιο 
έντονους κάλους. Με απαλές 
κινήσεις απομακρύνετε την 
εξωτερική επιφάνεια της τραχιάς 
επιδερμίδας.

Αφού αφαιρέσετε την τραχιά 
επιδερμίδα από τα πόδια σας, 
χρησιμοποιήστε την Προηγμένη 
Λίμα Ποδιών για να κάνετε τα  
πόδια σας μεταξένια απαλά.

Βήμα 2Βήμα 1 Βήμα 3

 

 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟ

NEW!
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Διατηρήστε τα χέρια σας γεμάτα 
φρεσκάδα, καθαρά και λεία με 
αυτό το gel καθαρισμού με 
άρωμα καρύδας. Μη κολλώδης 
φόρμουλα που στεγνώνει 
γρήγορα, από φυσική αλκοόλη 
για καθαρισμό χωρίς ξέβγαλμα. 
Εμπλουτισμένο με έλαο καρύδας, 
που φρεσκάρει και βοηθάει στη 
μείωση των βακτηρίων.

  Gel Καθαρισμού 
Χεριών με Καρύδα
50 ml. 

41478   €10.85

€3.60 

  Σετ με 3 Κρέμες Χεριών 
Spring Blossoms - Παιώνια, 
Πασχαλιά, Γιασεμί
3 x 30 ml. 

41388   €10.85

€6.00 

  Κρέμα Χεριών 
& Νυχιών SoftCaress
100 ml. 

31344   €9.65

€2.40 

  Θρεπτική Κρέμα 
Χεριών SoftCaress
150 ml. 

31348   €14.45

€3.60 

  Κρέμα Χεριών 
Milk & Honey Gold
75 ml. 

31606   €13.25

€3.60 

  Θρεπτική Κρέμα Χεριών 
με Έλαιο Καρύδας
75 ml. 

35846   €8.45

€2.40 
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100 ml30 ml 75 ml75 ml

Οργανικά  
Εκχυλίσματα

Αποκαθιστά 
τη φυσική 
ενυδάτωση της 
επιδερμίδας

Λειαίνει και  
θρέφει τα 
κουρασμένα χέρια

150 ml

'Εχετε τόσες επιλογές!
Ή επιλογή της σωστής κρέμας χεριών 

μπορεί να εξασφαλίσει τη σωστή περιποίηση 
της επιδερμίδας των χεριών σας. Πάρτε τη 

σωστή απόφαση επιλέγοντας μία κρέμα από 
την ποικιλία που έχουμε δημιουργήσει για 

εσάς! Ποια είναι η κατάλληλη για εσάς;

Αφήστε τα χέρια 
σας απαλά, λεία 
και ευωδιαστά με 
floral άρωμα

Ένα σετ από τρεις κρέμες χεριών 
με βοτανικά εκχυλίσματα που 
ενυδατώνουν κι αφήνουν τα χέρια 
σας απαλά κει λεία. Ανάλογα με τη 
διάθεσή σας επιλέξτε ανάμεσα  στη 
ρομαντική παιωνία, στα άνθη 
πασχαλιάς ή στο μαγευτικό γιασεμί. 

Όταν θέλετε μία 
αλλαγή

Το μέλι δρα 
σαν υγραντικός 
παράγοντας που 
ελκύει και διατηρεί 
την υγρασία.

Λιπαρά οξέα και 
εξωτικό άρωμα

Λίγη περισσότερη 
αγάπη για τα χέρια σας
Εύκολα απορροφήσιμη αλλά 
ισχυρή κρέμα χεριών που 
θρέφει τα νύχια και την 
επιδερμίδα. Ή φόρμουλα περιέχει 
Έλαιο Macadamia, που βοηθάει 
την επιδερμίδα και τα νύχια να 
είναι πιο ανθεκτικά στη φθορά.

Δε δημιουργεί φιλμ 
στην επιδερμίδα σας!

Το έλαιο 
Macadamia oil 
αποκαθιστά την 
ισορροπία του 
νερού στην 
επιδερμίδα

Τα εκχυλίσματα οργανικού μελιού 
και γάλακτος προσφέρουν έναν 
αγνό και φυσικό τρόπο να 
αναδείξετε την ομορφιά σας. 
Αυτά τα εκχυλίσματα είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον και δεν 
περιέχουν χημικές ουσίες, 
φυτοφάρμακα ή λιπάσματα.

Εμπλουτισμένη με έλαιο 
καρύδας γνωστό για τις 
ενυδατικές του ιδιότητες που 
βοηθούν την επιδερμίδα να 
συγκρατεί υγρασία, η κρέμα 
αυτή μας αφήνει την επιδερμίδα 
απαλή και ευωδιαστή με άρωμα 
καρύδας.

Μη λιπαρή κρέμα που 
προσφέρει θρέψη στα 
ξηρά χέρια. Σύνθεση με 
Έλαιο Macadamial που 
ανακουφίζει από την 
ξηρότητα και την τραχιά υφή. 

Αφήνει τα χέρια 
λιγότερο ξηρά χάρη 
στο έλαιο καρύδας

Ασφάλεια χωρίς 
ξηρότητα

50 ml

 

 

 
     

Σετ από τρεις 
κρέμες των  

30 ml

LIMITED
EDITION



90 91

Κατεβάστε το Oriflame App  
για να αποκτήσετε πρόσβαση  
σε επιπλέον περιεχόμενο!
Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ORIFLAME APP  
ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ:

Κατεβάστε το 
Oriflame App από:

Αναζητήστε το σύμβολο 
σκαναρίσματος στον 
κατάλογο και το  
Oriflame App στην  
επάνω δεξιά γωνία

Κρατήστε το τηλέφωνό 
σας πάνω από τη σελίδα 
και σκανάρετε ολόκληρη 
τη σελίδα καλύπτοντας και 
τις τέσσερις γωνίες.

Μόλις ο σαρωτής 
αναγνωρίσει τη 
σελίδα, μπορείτε να 
απολαύσετε το 
αποκλειστικό 
περιεχόμενο πίσω 
από αυτή!

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ  

ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ 

ONLINE ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ONLINEΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ 

ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP ΓΙΑ 

ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Θέλετε να απολαύσετε τον βραδινό σας ύπνο μετά από 

μία δύσκολη μέρα; Δείτε την αποκλειστική online 
προσφορά μας για τους χρήστες του Oriflame App!

Κάθε επιδερμίδα είναι μοναδική. Πιστεύουμε πως δεν υπάρχουν  
θαυματουργές λύσεις, αλλά ότι υπάρχουν σωστές, αποτελεσματικές 

λύσεις. Και το κλειδί της επιτυχίας είναι μία καθημερινή προσεκτική 
φροντίδα. Αναβαθμίστε την καθημερινή σας περιποίηση επιδερμίδας, 

χρησιμοποιώντας προηγμένης τεχνολογίας καλλυντικά. 

Ανακαλύψτε τα χαρακτηριστικά της επιδερμίδας σας και 
φτιάξτε τη δική σας  

προσωπική φροντίδα κάνοντας το NovAge skincare quiz.  
 

ONLINE  SKIN CARE QUIZ



NATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMO
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  Γυναικείο Άρωμα 
Giordani Gold Essenza 
Sensuale EdP
30 ml. 

38354   €45.70

€18.00

Α
ρώ

μα
τα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
Απολαύστε την πολυτέλεια κάθε στιγμής και 
επιλέξτε να εκφράσετε την προσωπικότητά 
σας με τον πιο μοναδικό τρόπο: 
χρησιμοποιώντας τη επιρροή των 
αρωμάτων στο υποσυνείδητο. Οι 
δυνατότες είναι απεριόριστες!

ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP 
& ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΗΘΙΚΗΣ

ΗΘΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ 
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

ΜΗ ΓΤΟ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

FLORAL ΑΝΘΗ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ

Άνθος Πορτοκαλιάς, Γαρδένια, 
Βανίλια Bourbon

Αυτή η νέα τεχνολογία είναι μία μοντέρνα εκδοχή ενός 
παλιότερου τρόπου εφαρμογής για πολύτιμα αρώματα 
όπως αυτό. Καθώς το καπάκι ξεβιδώνεται, τραβάει μία 

σταγόνα αρώματος που παραμένει αιχμαλωτισμένη 
μέχρι να έρθει σε επαφή με την επιδερμίδα και 

απελευθερώνεται απαλά στα σημεία που επιθυμείτε.

 Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι.
  
Εφαρμόστε από μία σταγόνα στα 
σημεία των παλμών (λαιμός, καρποί, 
εσωτερικό των αγκώνων, πίσω από 
τα αυτιά).
  
Κλείστε καλά το καπάκι για να 
γεμίσει το απλικατέρ για την επόμενη 
εφαρμογή.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

LIMITED 
EDITION

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

Άγγιγμα 
πολυτέλειας
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  Mini Αρωματικό Spray 
Eclat Mon Parfum
8 ml. 

37769   €19.25

€7.20 

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Το θρυλικό και πολύτιμο Tonka 
Bean αναπτύσσεται σε πλούσια, 
υγρά κλίματα και η συγκομιδή 
του γίνεται μετά τους μουσώνες. 
Στη συνέχεια, αφού ο σπόρος 
αφεθεί να στεγνώσει στον ήλιο, 
σχηματίζεται ένα 
κρυσταλλοποιημένο πέπλο στην 
επιφάνειά του, ενισχύοντας την 
πικάντική του φρεσκάδα και τη 
γκουρμέ λάμψη του. Αυτή είναι η 
στιγμή που το Tonka Bean είναι 
πιο πλούσιο και τότε είναι που το 
αιχμαλωτίζουμε στο 
Sublime Nature – Tonka Bean.

Φυσικά 
ανώτερο

  Γυναικείο Άρωμα Sublime 
Tonka Bean Parfum
50 ml. 

33418   €69.70

€26.40 

ORIENTAL FLORAL
Tonka Bean Sublime CO2, Βιολογική 

Βανιλλίνη, Φραγκοστάφυλλο

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΡΩΜΑΤΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

  Spray για την Τσάντα 
Giordani Gold Essenza
8 ml. 

33493   €19.25

€7.20 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ!

FLORAL GREEN
Αχλάδι Nashi, Πούδρα Αμυγδάλου, 

Ακόρντα DeLaire Boudoir

ΥΔΑΤΙΝΟ FLORAL
Περγαμόντο Καλαβρίας, Άνθη 
Πορτοκαλιάς Luxury Essenza, 

Ξύλο Τοσκάνης

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΡΩΜΑΤΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΡΩΜΑΤΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

A
ΡΩ

Μ
ΑΤ

Α

Άγγιγμα 
κομψότητας 
κάθε στιγμή

H Floral πουδρένια ευωδιά του Eclat Mon 
Parfum η εσπεριδοειδής και ξυλώδης 

ευωδιά του Giordani Gold Essenza; Είναι 
η στιγμή να επιλέξετε ποιο από τα δύο θα 
τονώσει την αυτοποποίθησή σας σήμερα.

 

 

NEW!
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  Γυναικείο Άρωμα 
So Fever Her EdP
50 ml. 

31099   €48.10

€15.60 

  Γυναικείο Άρωμα Amber 
Elixir Crystal EdP
50 ml. 

33044   €48.10

€15.60 

ORIENTAL 
FLORAL

ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Άνθος Τζίντζερ, Γλυκό 
Σανταλόξυλο, Φραγκοστάφυλο

ORIENTAL ΞΥΛΩΔΕΣ 
ΝΟΤΕΣ ΒΑΝΙΛΙΑΣ

ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Τολμηρά και γοητευτικά - όπως εσείς!
Η ομορφιά της επιλογής βασίζεται στην ποικιλία. Τι είδους τολμηρή γυναίκα θα γίνετε 

σήμερα; Η επιλογή είναι δική σας και εμείς θα σας βοηθήσουμε.

  Σαπούνι Bright Petals
75 g. 

35849   €3.65 
  Κρέμα Χεριών Bright Petals
75 ml. 

35848   €9.65 
  Γυναικείο Άρωμα Lucia Bright Aura EdT
50 ml. 

33960   €43.25 

A
ΡΩ

Μ
ΑΤ

Α

FLORAL ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ ΞΥΛΩΔΕΣ
Λευκή Σταφίδα, Forget-me-not, 

Ξύλο Κέδρου

ΣΕΤ 3 FLORAL ESSENTIALS

Ευωδιάστε σε κάθε εποχή!
Η Floral φρεσκάδα αυτού του σετ το κάνει δύσκολο να μην αναπολήσετε τις πρώτες μέρες της άνοιξης. 

Συνδυάστε το eau de toilette με μία κρέμα χεριών και ένα σαπούνι για πολύ θηλυκό άρωμα.

Αφήνει ένα συναρπαστικό 
floral άρωμα

Όμορφο 
σαπούνι σε 
σχήμα 
λουλουδιού

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

Nigella, Ακόρντα Κεχριμπαριού 
Βαλτικής, Καστανή Ζάχαρη

 

 

 

 

 

EAU DE TOILETTE + ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ + ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΜΟΝΟ 

€12.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 136519
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  Γυναικείο Άρωμα 
Joyce Jade EdT
50 ml. 

37772   €30.05

€15.60 

  Γυναικείο Άρωμα Be 
Happy Feel Good EdT
50 ml. 

38914   €26.45

€15.60 

  Γυναικείο Άρωμα Enigma EdT
Η μαγευτική γοητεία του Μαύρου 
Τριαντάφυλλου και του Γιασεμιού 
συνδυάζονται με τον αισθησιασμό 
των φύλλων Πατσουλί. 50 ml. 

13850   €48.10

€15.60 

  Γυναικείο Άρωμα 
Elvie EdT
50 ml. 

32235   €43.25

€18.00 

A
ΡΩ

Μ
ΑΤ

Α

Γοητευτικός Αισθησιασμός

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΥΔΑΤΙΝΟ FLORAL

Αφήστε τις αναστολές σας και μπείτε στον πειρασμό με αυτό 
τα πλούσιο και αισθησιακό αριστούργημα.

FLORAL-ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ
-ΠΡΑΣΙΝΟ

Πράσινο Μήλο, Άγρια 
Ορχιδέα, Σανταλόξυλο

FLORAL ΜΙΓΚΕ 
ΛΕΥΚΑ ΑΝΘΗ

Κρίνο της Κοιλάδας, 
Λευκά Άνθη, White Musk

Εξαιρετικά θηλυκό, γεμάτο ενέργεια  
ή αφρώδες και ζουμερό;

  Γυναικείο Άρωμα 
Volare Moments EdP
50 ml. 

35661   €43.25

€15.60 

FLORAL ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ 
ΒΙΟΛΕΤΑ

Αγριοτριανταφυλλιά, 
Όσμανθος, Ίριδα

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΕΣ 
- ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ

Σανγκουίνι, Κουρκούμη, 
Σανταλόξυλο

Μαύρο Τριαντάφυλλο,  
Δατούρα, Σανταλόξυλο



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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  Ανδρικό Άρωμα 
Glacier Rock EdT
100 ml. 

35667   €38.45

€15.60

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ  
Οι άντρες ως επί το πλείστον προτιμούν 
απλές πρακτικές λύσεις όσον αφορά στην 
προσωπική φροντίδα, αλλά χρειάζονται και 
τρόπους να αναδείξουν τον μοναδικό τους 
χαρακτήρα. Στην Oriflame, μπορούν να 
επιλέξουν προϊόντα περιποίησης σώματος 
και μαλλιών με επιστημονικά αποδεδειγμένες 
φόρμουλες, καθώς και γοητευτικά αρώματα 
που θα τους βοηθήσουν να αναδείξουν την 
προσωπικότητά τους!  

Για
 εκ

εί
νο

ν

ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP & ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΗΘΙΚΗΣ

ΗΘΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

ΜΗ ΓΤΟ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Κίτρινο Λεμόνι, Αγγούρι, 
Ορυκτό Κεχριμπάρι

AROMATIC 
FOUGERE

Το Glacier είναι ιδανικό για τον άνδρα που 
κυνηγάει υψηλούς στόχους. 

Εντυπωσιασμένος από το ακραίο μεγαλείο 
της φύσης, μια αίσθηση ανακάλυψης και 

ενθουσιασμού σε κατακλύζει - και νιώθεις 
ζωντανός.

NEW!
ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ 

ΜΠΟΥΚΑΛΙ!

ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΞΑΨΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ



!
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  Ανδρικό Άρωμα So  
Fever Him EdT
75 ml. 

31074   €42.05

€18.00 

  Ανδρικό Άρωμα Eclat Homme 
Sport EdT
75 ml. 

31236   €42.05

€15.60 

  Ανδρικό Άρωμα  
Venture Beyond EdT
100 ml. 

32799   €33.65

€12.00 

  Ανδρικό Άρωμα Soul Focus EdT
100 ml. 

34338   €42.05

€18.00 

  Ανδρικό Άρωμα Men's 
Collection Intense Oud EdT
75 ml. 

34334   €36.05

€12.00 

ΓΙ
Α

 Ε
ΚΕ

ΙΝ
Ο

Ν

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ροζ Πιπέρι, Σουέντ, 
Περγαμόντο

ΥΔΑΤΙΝΟ ΞΥΛΩΔΕΣ

Νιώστε την αναζωογόνηση που χαρίζει ο πάγος
Ένα αναζωογονητικό άρωμα για τον άνδρα που απολαμβάνει τις 
περιπέτειες στα πιο παγωμένα μέρη της γης.

  Ανδρικό Άρωμα Glacier EdT
Νιώστε μία εκπληκτική έκρηξη 
δροσερής φρεσκάδας με ένα 
αρρενωπό Eau de Toilette με καθαρές, 
αρωματικές και αφρώδεις νότες 
κίτρου. 100 ml. 

35665   €38.45

€15.60 

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Κίτρο, Γεράνι, 
Ξύλο

AROMATIC FRESH

Όλες οι αποχρώσεις της αρρενωπότητας

ΞΥΛΩΔΕΣ ΠΙΠΕΡΑΤΟ
Ξύλο Τζίντζερ, Γεράνι, 

Αρωματική Πιπεριά Piri Piri

ΞΥΛΩΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΕΡΜΑ
Νότες Ξύλου Oud, 

Γκρέιπφρουτ, Ξύλο Gaiac

ΞΥΛΩΔΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΕΡΜΑ ΞΥΛΩΔΕΣ-ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ
Mανταρίνι, Ιron Οak,  

Kεχριμπάρι

ΤΕ
Λ

ΕΥ
ΤΑ

ΙΑ
 Φ

Ο
ΡΑ

 
ΣΤ

Ο
Ν
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Α

ΤΑ
Λ

Ο
ΓΟ

Μαύρο Πιπέρι, Δέρμα, 
Smokey Kεχριμπάρι
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  Αφρός Ξυρίσματος 
για Ευαίσθητες 
Επιδερμίδες North 
for Men
200 ml. 

32016   €13.25 

  Καταπραϋντική Κρέμα για Ευαίσθητες 
Επιδερμίδες North for Men
50 ml. 

32017   €24.05

€12.00 

  Αντιγηραντική Λεπτόρευστη Κρέμα 
NovAge Men 50 ml. 

33201   €33.00

€19.99 

  Gel Μαλλιών 
Power Hold & Sleek 
North For Men
100 ml. 

34920   €7.00 

  2-σε-1 Προϊόν Καθαρισμού Προσώπου 
και Αφρός Ξυρρίσματος North For Men 
Subzero 200 ml. 

35870   €12.05

€6.00 
  Αποσμητικό Roll-
on North For Men 
Subzero
50 ml. 

35880   €9.65 

  Σαπούνι North 
For Men Subzero
100 g. 

35887   €4.85   Σετ NovAge Men
Ειδικά δημιουργημένο για να 
καταπολεμά τα σημάδια της  
γήρανσης και της κούρασης. Η 
επιδερμίδα αποκτά ενέργεια και  
πιο φρέσκια, λεία και νεανική όψη. 
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι δρα  
κατά της κουρασμένης όψης όταν 
χρησιμοποιείται καθημερινά. 
Περιλαμβάνει προϊόν καθαρισμού, 
κρέμα ματιών, serum και λεπτόρευστη 
κρέμα. Εφαρμόστε τη ρουτίνα πρωί 
και βράδυ. Περιλαμβάνει 4 προϊόντα 
σε κανονικό μέγεθος. 

29446   €124.00

€74.99 

Σχεδιασμένα για άνδρες, 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ

Καταπολεμήστε την απώλεια ενέργειας και την 
κουρασμένη όψη της επιδερμίδας με τα NovAge Men. 

Καινοτόμες τεχνολογίες και φυσικά εκχυλίσματα μειώνουν 
ορατά όλα τα σημάδια της κούρασης και σας χαρίζουν 

αναζωογονημένη, νεανική όψη.

• Αντιγηραντική, 24ωρη 
ενυδάτωση

• Χαρίζει ενέργεια και 
καταπολεμά όλα τα σημάδια 
της γήρανσης

• Μειώνει όλα τα ορατά σημάδια 
της γήρανσης και της κούρασης

ΓΙ
Α

 Ε
ΚΕ

ΙΝ
Ο

Ν

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Συνιστάται για

  35865 Καταπραϋντικό Gel για 
Μετά το Ξύρισμα NovAge Men 
100 ml. €16.00   35864 Αφρός 
Ξυρίσματος Υψηλής Απόδοσης 
NovAge Men 200 ml. €18.00

  33199 Gel Ματιών NovAge Men 15 ml. €26.00   33201 
Αντιγηραντική Λεπτόρευστη Κρέμα NovAge Men 50 ml. €33.00 
€19.99   33200 Serum για Ενυδάτωση & Ενέργεια NovAge Men 
50 ml. €41.00   33198 Προϊόν Καθαρισμού & Απολέπισης 
Προσώπου NovAge Men 125 ml. €20.00

Η πυξίδα του για 
βαθύ ξύρισμα
Τα αξιόπιστα προϊόντα είναι σημαντικά 
όταν πρόκειται για το ξύρισμα. Ανακαλύψτε 
μία σειρά που θα εξασφαλίσει την καλύτερη 
φροντίδα για την ανδρική επιδερμίδα.

  Έλαιο Θρέψης για τα Γένια 
North For Men Mane Attraction
30 ml. 

35933   €14.45

€7.20 

  Λοσιόν για την Περιποίηση 
των Γενιών North For Men Mane 
Attraction 75 ml. 

35888   €12.05

€7.20 

  Kit Περιποίησης Γενιών
Διαστάσεις: 12 x 8 x 1εκ. Υλικό: PU, PP, 
Ανοξείδωτο ατσάλι 

41088   €12.05 

Περιποιηθείτε τα γένια  
σας σαν επαγγελματίαςNEW! 

LIMITED EDITION

 

 

 

 

 

 

 

Τα North For Men SubZero 
περιέχουν στη φόρμουλά 

τους Τεχνολογία Arctic Pro 
Defence, ενισχυμένη με 
αρκτικά συστατικά που 

αποκαθιστούν τους 
ηλεκτρολύτες διατηρώντας 

την επιδερμίδα ενυδατωμένη, 
αναζωογονημένη και σε 

τέλεια κατάσταση.

 

 

 

 

 



++
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  Αρωματικό Spray 
Σώματος North for Men
100 ml. 

34482   €14.45 

  Προϊόν Καθαρισμού 
Μαλλιών & Σώματος 
North For Men Subzero
250 ml. 

35878   €12.05 

  Αποσμητικό Roll-on 
48ωρης Δράσης 
North for Men 
Recharge 50 ml. 

32013   €9.65 

ΓΙ
Α

 Ε
ΚΕ

ΙΝ
Ο

Ν

AROMATIC FOUGERE
Λεμόνι, Ρίζα Ginger, 

Tonka Bean

Τα απαραίτητα για την 
ανδρική φροντίδα

Αυτά τα δύο προϊόντα θα αλλάξουν την καθημερινή 
του περιποίηση. Κάντε του έκπληξη με ένα άρωμα!

Τα Tonka beans είναι οι 
καρποί ενός τροπικού φυτού 
από τη Νότια Αμερική. Το 
άρωμά τους θυμίζει βανίλια 
και κανέλα, χαρίζοντας 
νότες πάθους στο άρωμα.

Αφήνει τα μαλλιά 
ενυδατωμένα και την 
επιδερμίδα απαλή, 
ενυδατωμένη και 
δροσισμένη

Ορατά βελτιωμένη 
επιδερμίδα και μειωμενα 

λευκά σημάδια

 

 

 

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 
μυρίσετε το άρωμα

SPRAY ΣΏΜΑΤΟΣ + ΠΡΟΪΟΝ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΑΛΛΙΏΝ &  

ΣΏΜΑΤΟΣ + ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ROLL-ON 
ΜΟΝΟ 

€8.40 
ΚΏΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 136520

ΣΕΤ 3 
ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ
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  Ριχτάρι Moment
Πολυεστέρας, 130x160εκ. 

38323   €30.05

€14.40 
16

0 
εκ

130 εκ

  Σετ Πετσέτες Ocean
Διαστάσεις: 130x70 εκ και 50x30 εκ.  
Υλικό: 100% αειφόρο βαμβάκι.  

38334   €24.05

€14.40 

ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
50 x 30 εκ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 
130 x 70 εκ

•  100% Βαμβακι απο αειφορες πηγες
•  Τελειος συνδυασμος  

απαλοτητας και ανθεκτικοτητας 
• Πολυ απορροφητικο

  Έξυπνο Τσαντάκι Organizer
Τοποθετήστε αυτό το πρακτικό, πράσινο τσαντάκι-organizer μέσα στην τσάντα σας για να 
βρίσκετε γρήγορα αυτό που ψάχνετε – κάθε φορά! 5 εσωτερικές και 8 εξωτερικές θήκες για να 
διατηρείτε τα αντικείμενά σας οργανωμένα και εύκολα προσβάσιμα. Αλλάξτε τσάντα εύκολα! 
Απλά τοποθετήστε το organiser στην τσάντα που θέλετε! Πολυεστέρας, Μ27x Π8 x Υ17 εκ. 

44568   €12.05 

Χωράει στην τσάντα σας. 
Βρίσκετε τα αντικείμενά σας 

γρήγορα και εύκολα – κάθε φορά!

Μ
Ο

Δ
ΑΑλλάξτε  

τσάντα εύκολα!

 

 

 

 

 

Από ύφασμα 
με όμορφο 

leopard print

Αλλάξτε τσάντα σε δευτερόλεπτα 
– απλά μεταφέρετε το organizer 

στην τσάντα που θέλετε!

Πλούσια, άνετη αίσθηση, 
τέλεια για τις πιο ψυχρές 
ημέρες

Χαλαρώστε με στυλ!
Οι ψυχρές ημέρες σας κάνουν να θέλετε να χουχουλιάσετε στον καναπέ;  

Θέλετε μία καλή ρόμπα να φορέσετε όσο διαλέγετε τι να φορέσετε; 
Έχουμε ό,τι χρειάζεστε.

LIMITED
 EDITION

27 
εκ

17 εκ

NEW! 
LIMITED EDITION

Τα εικονιζόμενα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται
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  Τσάντα Saddle Rebel
Αναδείξτε το φθινοπωρινό σας στυλ με αυτή την τσάντα από 
ανάγλυφη δερματίνη σε πράσινη απόχρωση με χρυσαφί 
λεπτομέρειες. Με μαύρο φινίρισμα στις άκρες, μαγνητικό 
κούμπωμα, εσωτερική θήκη με φερμουάρ & πράσινη φόδρα. 
3-σε-1! Κρατήστε τη χιαστί με την αλυσίδα & το λουράκι, κοντή 
με την αλυσίδα Ή με το λουράκι, ή ως clutch! PU, 100% φόδρα 
από ανακυκλωμένο πολυεστέρα, μέταλλο. Μ21 x Π6.5 x Υ17εκ, 
Λαβή 57εκ. 

44596   €30.05 

  Τσάντα Bucket Rebel Check
Μία τσάντα bucket σε ιδανικό μέγεθος για να βρίσκετε τα 
αντικείμενά σας! Λεία δερματίνη σε μπλε navy απόχρωση & 
διακριτικό τουίντ ταρτάν. Χρυσαφί λεπτομέρειες, κλείσιμο με 
κορδόνια & φόδρα ολοκληρώνουν το look. Φορέστε τη χιαστί, 
ενώνοντας το κλιπ με τον κρίκο στον πάτο. Για να την κρεμάσετε 
στον ώμο σας σαν σακίδιο, τραβήξτε τον ιμάντα προς τα κάτω 
και μέσα από τον κρίκο. PU, πολυεστέρας, βαμβακερό κορδόνι. 
Μ27.5 x Π11 x Υ23εκ. 

44598   €42.05 

  Κασκόλ Rebel Check
Προσθέστε μία πινελιά ζεστών αποχρώσεων στις 
εμφανίσεις σας! Αυτό το απαλό, ζεστό κασκόλ είναι μία 
μοντέρνα εκδοχή του κλασικού καρό με ζωηρά χρώματα,που 
συνδυάζονται τέλεια μεταξύ τους. Με μακριά κρόσια στο 
τελείωμα.  Πολυεστέρας. 80 x 40εκ. Κρόσια 10εκ. 

44509   €16.85 

  Σκουλαρίκια με 
Φουντάκια Rebel
Μακριές χρυσαφί αλυσίδες με 
φύλλα που αντανακλούν το φως 
και κουνιούνται όταν κινήστε κι 
εσείς. Μία υπέροχη προσθήκη 
στο φθινοπωρινό σας στυλ. 
Μέταλλο, nickel-safe. M8εκ. 

41065   €12.05 

  Κολιέ με Φουντάκια Rebel
Το κολιέ μας Rebel Tassel έχει υπέροχα 
κρόσια από μικροσκοπικά χρυσαφί 
φύλλα και είναι τέλειο για να ξεχωρίσετε 
αυτή τη σεζόν. Ρυθμιζόμενο μήκος για 
να το φοράτε στο ύψος που επιθυμείτε. 
Μέταλλο, nickel-safe. Αλυσίδα 70εκ, 
μπάρα 5.2εκ. 

41067   €14.45 

3-ΣΕ-1 ΤΡΌΠΌΙ ΝΑ  
ΤΝ ΚΡΑΤΉΣΕΤΕ:  

χιαστί για την ημέρα, 
κοντή στον ώμο ή ως 
clutch για το βράδυ.

Μοναδικό design με 
vintage έμπνευση

Σειρές από 
χρυσαφί φύλλα 

– τέλειο για κάθε 
εποχή!

ΓΙΑ 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΌ 

στυλ συνδυάστε το 
με τα Σκουλαρίκια 

Rebel

Ή μοντέρνα 
πολύχρωμη 
εκδοχή του 

πολυαγαπημένου 
καρό.

Μ
Ο

Δ
Α

Με ένα oldschool look 
σε θερμές αποχρώσεις 
κίτρινου μουσταρδί και 

μπλε navy σε καρό 
σχέδιο tartan

 

 

 

 

 

NEW! 
LIMITED EDITION

NEW! 
LIMITED EDITION



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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Δημιουργήστε 
άψογο look

• Εφαρμόστε κάτω από τα μάτια για 
να καλύψετε τους μαύρους 
κύκλους

• Καλύψτε οποιαδήποτε 
κοκκινίλα ή ατέλεια

• Απλώστε πάνω και γύρω από τη 
μύτη για να δώσετε φωτεινότητα

• Χρησιμοποιήστε για το 
contouring και το 
highlighting πάνω και κάτω 
από τα ζυγωματικά

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαρκεί έως και 
25 ΏΡΕΣ 

χωρίς επανεφαρμογή†

Τέλειο για 
ΤΙΣ ΣΚΛΗΡΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ, 

όπως η υγρασία και η εφίδρωση*

† Κλινικά Δοκιμασμένο

33706
Light Nude

33707
Fair Beige

33708
Dark Beige

*Τεστ καταναλωτών

  EverLasting Precision Concealer The ONE
Κάλυψη υψηλής απόδοσης* χωρίς την ανάγκη για επανεφαρμογή. 
Το νέο απλικατέρ προσφέρει εφαρμογή ακριβείας και η Τεχνολογία 
FreshFix προσφέρει εφαρμογή μεγάλης διάρκειας†, πλούσιο σε 
σωματίδια χρώματος για άψογο look, ακόμη και σε δύσκολες 
συνθήκες όπως είναι η υγρασία και ο ιδρώτας*. 5 ml. 

 €14.45

€2.40 

M
ak

e-
up

ΠΡΟΣΏΠΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ  
Σεβόμαστε τη μοναδικότητα της ομορφιάς 
σας και θέλουμε να σας βοηθήσουμε ώστε 
να εκφράζεστε όπως επιθυμείτε. Για να το 
κάνουμε ακόμη πιο εύκολο για εσάς, τα 
προϊόντα μας ακολουθούν τις νέες τάσεις 
και ταιριάζουν σε κάθε στυλ και 
προϋπολογισμό. Έτσι μπορείτε να 
αναδείξετε την αληθινή σας ομορφιά!

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP & ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΗΘΙΚΗΣ

ΗΘΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ  
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

ΜΗ ΓΤΟ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΡΏΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ  
ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΑ



!

!
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  Α-Ζ Balm Χειλιών The ONE
Balm χειλιών που λειαίνει, τελειοποιεί, προετοιμάζει, 
προστατεύει και παρέχει 8 ώρες ενυδάτωσης καθώς και 
απίστευτα 10+ οφέλη! Εμπλουτισμένο με Φυτικά 
Μικροσφαιρίδια που ενισχύουν τη νεανική απαλότητα, και 
Έλαιο Σίτου με Εκχυλίσματα Aloe Vera που θρέφουν και  
καταπραΰνουν. 4 g. 

 €14.45

€6.00 

  Κραγιόν Matte 
The ONE
1.7 g. 

 €16.85 

33364
Nonstop 

Nude

33365
Perennial 

Pink

33366
Constant 

Coral

33367
Forever 
Fuchsia

33368
Perpetual 

Papaya

33369
Sunset 

Horizon

33370
Eternal 
Flame

33371
Resolute 

Red

33372
Endless 
Cherry

33373
Persistent 

Plum

  10+ A-Z Cream  
The ONE
30 ml. 

 €20.45 

34540
Fair

34541
Ivory

34542
Natural

34543
Beige

  Make-up Everlasting 
Sync The ONE 
30 ml. 

 €22.85 

35778
Alabaster 

35782
Light 
Rose 
Cool

35780
Porcelain 

Cool

35786
Olive 
Beige 

Neutral

35779
Vanilla 

Neutral

35783
Light 
Beige 

Neutral

35781
Marble 
Neutral

35785
Light 
Ivory 

Neutral

35790
Amber 
Warm

35791
Caramel 
Warm

35792
Chestnut 

Warm

  A-Z Cream Hydra 
Matte με SPF30  
Τhe ΟΝΕ
30 ml. 

 €20.45 

36487
Fair

36030 Soft Peach

36031 Cosy Pink

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ

36488
Ivory

36489
Natural

36490
Beige

  Spray Φιξαρίσματος Μακιγιάζ Everlasting The ONE 
Ένα διαφανές spray φιξαρίσματος με FreshFix Technology που 
εξασφαλίζει ότι το μακιγιάζ σας παραμένει σταθερό και άψογο 
για έως και 8 ώρες. Δε χρειάζεται να ανανεώσετε το μακιγιάζ 
σας μέσα στη μέρα - ακόμη και σε συνθήκες υγρασίας και 
ιδρώτα. 50 ml. 

34108   €19.25   €4.80 

Το σταθεροποιημένο μακιγιάζ παραμένει στη θέση 
του για έως και 8 ώρες*

Προλαμβάνει την αλλοίωση του μακιγιάζ 
διατηρώντας το σαν να το έχετε μόλις εφαρμόσει*

Προστατεύει το μακιγιάζ από τις σκληρές 
συνθήκες και είναι ανθεκτικό στον ιδρώτα και 
την υγρασία*

Κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας*

Διατηρήστε το μακιγιάζ σας

* Δοκιμασμένο από καταναλωτές

  Make-up Illuskin 
Aquaboost The ONE 
STHLM
30 ml. 

 €20.45

€14.40 

40827 
Vanilla 

Neutral

40828 
Porcelain 

Cool

40829 
Fair Nude 

Cool

40830 
Nude Pink 

Warm

40831 
Light 
Ivory 

Neutral

40832 
Natural 
Beige 

Neutral

Μ
Α
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Α
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40834
Chestnut 

Warm

35784
Light 
Sand 

Warm

35787
Beige 
Warm

35788
Sun 

Beige 
Warm

35789
Golden 
Beige 
Warm

 

 

 

 

 

 

NEW!

• Δημιουργεί ένα υγιές 
λαμπερό look που 
διαρκεί όλη μέρα*

• Ενυδατική φόρμουλα  
για την επιδερμίδα, ώστε 

να έχει ενυδατωμένη 
αίσθηση για έως και  

8 ώρες*

• Κατάλληλο για 
κανονικές προς  

ξηρές επιδερμίδες με 
μεσαία κάλυψη

*Δοκιμασμένο από καταναλωτές

Εντυπωσιακή Λάμψη  
& Ενυδατική Αίσθηση 
έως και 8 Ώρες

40833
Caramel 
Warm

Τόνια Σωτηροπούλου 
Ηθοποιός
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  Αδιάβροχο Eyeliner 
Stylo The ONE STHLM
1.6 g. 

 €14.45

  Eyeliner Stylo The ONE 
STHLM
0.8 ml. 

 €14.45

NEW!

42769
Black Metal

37750
Black Ink

37751
Brown Mocha

Μ
Α

ΚΙ
ΓΙ

Α
Ζ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΟ ΕΝΑ

€7.20

THE ONE
 Eye Liner 

Stylo
 χαρίζει εντυπωσιακή ένταση και 

μεγάλη διάρκεια. Τα έντονα 
σωματίδια χρώματος και η λεπτή 

μύτη του σας επιτρέπουν να να 
έχετε τον απόλυτο έλεγχο και την 
ακρίβεια που χρειάζεται σε κάθε 
εφαρμογή. Τέλειες γραμμές και 
απίστευτη απόδοση χρώματος!

*Δοκιμασμένο από καταναλωτές

• Χαρίζει ενιαία γραμμή 
χωρίς κενά και 

αλλοιώσεις

• Φόρμουλα που δε 
στεγνώνει

• Υψηλή συγκέντρωση 
σωματιδίων χρώματος
• Μεγάλης διάρκειας 

- 24 ώρες 
ανθεκτικότητα*

• Κατάλληλο για 
χρήστες φακών 

επαφής

A PRUEBA
DE AGUA

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

Εφαρμόστε κοντά στη γραμμή 
των πάνω βλεφαρίδων 
ξεκινώντας από την εσωτερική 
γωνία του ματιού. Συνεχίστε 
μεγαλώνοντας τη γραμμή. 
Με μικρές κινήσεις κάντε 
τη γραμμή πιο παχιά όσο 
πλησιάζετε την εξωτερική 
γωνία. Κλείστε με το καπάκι 
και φυλάξτε το οριζόντια ώστε 
να εξασφαλίσετε πως το 
στυλό δε θα ξεραθεί.

 

 

WINGED 
EYELINER 

 
Το έντονο βλέμμα παραμένει στη 

μόδα. Είναι όμως θέμα προσωπικής 
επιλογής, αν θα το κάνετε έντονα 

μάυρο, πολύχρωμο ή διπλής 
έντασης χρησιμοποιώντας το 

Eyeliner Stylo με έντονο χρώμα και 
τη νέα Μάσκαρα Lash Extension.

Υγρό eye liner που 
διαρκεί όλη μέρα

Τόνια Σωτηροπούλου 
Ηθοποιός
Η Τόνια φοράει: Eyeliner Stylo The ONE STHLM 
42769 Black Metal.

T R E N D  S P O T T E R !
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41011 Soft Nude

41012 Calid Pink

41013 Burnt Orange
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41014 Full Burgundy
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42770 Cool Sand

42771 Cold Silver

42772 Desert Bronze

42773 Lava Mauve

42774 Amazon Brown

42775 Charcoal Black

42776 Flash Rose

42777 Sun Gold

42778 Mystic Blue

42
77

8 
M
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tic
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e

*Δοκιμασμένη από καταναλωτές

Κρεμώδης φόρμουλα  
με άνετη αίσθηση*

Δε δημιουργούν 
πτυχώσεις*

Εύκολες στην εφαρμογή 
και την ανάμιξη *
Μεγάλη διάρκεια  
- έως και 12 ώρες*

  Σκιά Ματιών 
Colour Unlimited 
THE ONE STHLM
1.2 g. 

 €16.85

€7.20 

  Kit Φρυδιών The ONE
Σχηματίστε, τονίστε και βελτιώστε τα φρύδια 
σας σαν επαγγελματίας με το ανανεωμένο 
μας Όλα-σε-1 Kit Φρυδιών! Δύο πολύ απαλές 
αποχρώσεις σε μορφή πούδρας, που 
αναμιγνύονται και απλώνονται εύκολα στα 
φρύδια, δημιουργώντας φυσικό αποτέλεσμα. 
Ολοκληρώστε το look με το απαλό, 
κρεμώδες κερί τονίζοντας και 
συγκρατώντας τα τέλεια φρύδια σας  
για περισσότερο χρόνο! 3 g. 

 €20.45

€5.40 
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΦΡΥΔΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΥΠΕΡΟΧΑ;

1.  Επιλέξτε την απόχρωση 
που σας ταιριάζει  
καλύτερα ή αναμίξτε και 
τις 2 αποχρώσεις, για να 
πετύχετε την ιδανική.

2.  Εφαρμόστε την πούδρα 
με μικρές κινήσεις, 
ακολουθώντας τη 
φυσική φορά των τριχών.

3.  Τέλος, απλώστε το 
απαλό, κρεμώδες  
κερί με μικρές  
ανοδικές κινήσεις.

34513 Universal

Κρεμώδες κερί που απλώνεται εύκολα 
και ομοιόμορφα, δίνοντας σχήμα και 
σταθεροποιώντας το αποτέλεσμα για 
πολύ περισσότερο.

2 Πούδρες με απαλή υφή και μεταλλικά 
στοιχεία, σχεδιασμένες για κάθε 
χρώμα φρυδιών. Αναμειγνύονται και 
απλώνονται εύκολα για φυσικό τόξο 
φρυδιών και βελούδινο τελείωμα.

Δημιουργήστε εντυπωσιακά 
όμορφα φρύδια

Μ
Α

ΚΙ
ΓΙ

Α
Ζ

NEW!

 

 

2 πινελάκια 
ακριβείας που 
βοηθούν στον 
τέλειο σχεδιασμό 
των φρυδιών σας

Εντυπωσιακό 
χρώμα όλη μέρα

Τόνια Σωτηροπούλου 
Ηθοποιός

Η Τόνια φοράει: Σκιά Ματιών Colour 
Unlimited THE ONE STHLM 42777 
Sun Gold.



A PRUEBA
DE AGUA

Αγγίξτε NEA ύψη 

NEW!

!
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  Πινέλο με Κλίση για το 
Eyeliner Precision
Μήκος: 11.2 εκ. Διαστάσεις: 
Διάμετρος 0.5 εκ. 

29591   €8.45

€3.60 

  Βουρτσάκι και Χτενάκι 
για τα Φρύδια και τις 
Βλεφαρίδες
Μήκος: 13 εκ. Διαστάσεις: 
Διάμετρος 0.7 εκ. 

29592   €8.45

€3.60 

  Πινέλο Φρυδιών με Κλίση 
Precision
Μήκος: 15.3 εκ. Διαστάσεις: 
Διάμετρος 0.7 εκ. 

29593   €8.45

€3.60 

  Πινέλο Ακριβείας για την 
Ανάμιξη των Σκιών
Μήκος: 16.7 εκ. Διαστάσεις: 
Διάμετρος 0.9 εκ. 

29598   €12.05

€4.80 

  Τσιμπιδάκι Φρυδιών 
Precision
Δημιουργήστε φρύδια με τέλειο 
σχήμα και ακρίβεια! Το τσιμπιδάκι 
φρυδιών μας έχει τέλειο σχήμα και 
χειροποίητα λιμαρισμένες άκρες, για 
να πιάνετε ακόμη και τις πιο μικρές 
ανεπιθύμητες τρίχες, ώστε να τις 
αφαιρείτε με ευκολία!  Ανοξείδωτο 
ατσάλι. Διαστάσεις: Μ9xΠ0.8εκ. 

42292   €7.25

€3.60 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λεπτό, 
καμπυλωτό 

ασημί σχέδιο.

Σχηματίστε τα φρύδια 
σας. Πρώτα αφαιρέστε 
τις τρίχες ανάμεσα στα 
φρύδια σας και στη 
συνέχεια αφαιρέστε 
τις τρίχες που 
αναπτύσσονται 
έξω από το φυσικό 
σχήμα των 
φρυδιών σας.

 

 

 

 

Ένα εργαλείο διπλής δράσης: ένα βουρτσάκι για 
να σχηματίζετε τα ατίθασα φρύδια και ένα χτενάκι 
για να απομακρύνετε τα κομπάκια της μάσκαρα.

Τέλειο για να εφαρμόσετε με ακρίβεια τα 
κρεμώδη eyeliners και τις σκιές ματιών.

Σχεδιασμένο για τέλειο contouring γύρω  
από τα μάτια και άψογη ανάμιξη των  
χρωμάτων στο βλέφαρο. 

Πινέλο φρυδιών με κλίση για τέλεια  
ένταση στα φρύδια σας

  Αδιάβροχη Μάσκαρα 5-σε-
1 Wonder Lash XXL
H 5-σε-1 Αδιάβροχη Μάσκαρα 
Wonder Lash XXL The ONE 
προσφέρει εξαιρετική ένταση 
και 33%† περισσότερο όγκο από 
το αγαπημένο σας look. 8 ml. 

34441   €16.85

€7.20 

  Προϊόν Ντεμακιγιάζ Ματιών για Αδιάβροχες 
Συνθέσεις The ONE
Ήπιο, ενυδατικό προϊόν ντεμακιγιάζ ματιών που αφαιρεί 
εύκολα το αδιάβροχο και μακράς διάρκειας μακιγιάζ. Μη 
λιπαρή σύνθεση. Η ευαίσθητη περιοχή των ματιών 
αποκτά λεία και αναζωογονημένη αίσθηση* μετά την 
εφαρμογή. Κατάλληλο για φακούς επαφής. 100 ml. 

32138   €14.45

€7.20 

  Μάσκαρα Eyes Wide Open 
The ONE
Μία μάσκαρα που ''ανοίγει" το 
βλέμμα και χαρίζει υπέροχες, 
εντυπωσιακές καμπύλες για 
μεγάλα, έντονα μάτια. 
Καινοτομικό βουτσάκι με 
κωνικό σχήμα που ανασηκώνει 
και γυρίζει τις βλεφαρίδες και 
ειδική σύνθεση που 
σταθεροποιεί τις καμπύλες για 
εντυπωσιακό αποτέλεσμα. 8 ml. 

 €16.85

€7.20 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

33%† 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ 
ΟΓΚΟΣ ανά 
βλεφαρίδα ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

31473
Black

Super καμπύλη 58° "ανοίγει" 
το βλέμμα ΚΑΤΑ 30%**

** Κλινικά αποδεδειγμένο

† Κλινικά Δοκιμασμένο

ΑΠΑΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ντεμακιγιάζ 
αδιάβροχων συνθέσεων

  Μάσκαρα Lash Extension 
The ONE
Καλύψτε τις βλεφαρίδες από τις 
ρίζες ως τις άκρες για extreme 
μήκος και εντυπωσιακά 
ανασηκωμένες καμπύλες. 
Εμπλουτισμένη με Βιταμίνη E. Δε 
μουτζουρώνει και δε μαδάει, ενώ 
έχει μεγάλη διάρκεια. 8 ml. 

 €16.85

€7.20 
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Η πιο extreme καινοτομία 
μήκους βλεφαρίδων των 

THE ONE, που 
επιμηκύνει και 
ανασηκώνει τις 

βλεφαρίδες στη στιγμή, 
αναβαθμίζοντας το 

βλέμμα σας.
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Εφαρμόστε σε βαμβάκι και απαλά 
απομακρύνετε το μακιγιάζ από τα μάτια σας. 
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41882
Cupcake 

Rose Cream

41885
London 

Red 
Cream

41881
Fuchsia 

Allure Cream

41884
Gorgeous 

Scarlet 
Cream

41879
Boysenberry 

Touch 
Cream

41873
Clover Love 

Shimmer

41878
Blue 

Decadence 
Shimmer

41876
Turquoise 

Bliss Cream

41874
Icy 

Lavender 
Cream

41875
Crystal 
Water 

Shimmer

41872
Rosy Nude 

Cream

41877
Mystic Aqua 

Shimmer

41871
Sweet 
Milk 

Cream

41782
Twinkly 
White 

Shimmer

41781
Rose Lace 
Shimmer

41780
Sand Buff 
Cream

41889
Smokey 

Taupe Cream

41888
Very Ebony 

Cream

41890
Rose 

Diamond 
Shimmer

41890
Rose Diamond 

Shimmer

41886
Ruby Rouge 

Cream

41887
Brick Red 

Cream

41883
Watermelon 
Punch Cream

41880
Night Orchid 

Cream

Πραγματικά 

Εντυπωσιακό Gloss

  Βερνίκι Νυχιών GlossNWear THE ONE STHLM
Μία σειρά εντυπωσιακών χρωμάτων. Εμπλουτισμένα με Σωματίδια 
Χρώματος Colour Command που χαρίζουν εντυπωσιακό χρώμα και 
πλούσια λάμψη στα νύχια σας. Εμπλουτισμένα με Care Complex, 
σχεδιασμένο να ενυδατώνει τα νύχια σας αφήνοντάς τα δυνατά. 
Εντυπωσιακό χρώμα και φροντίδα μαζί! 8 ml. 

 €12.05

€6.00 

  Εργαλείο για τα 
Πετσάκια Nail It
Υλικό: Ανοξείδωτο Ατσάλι 
Διαστάσεις: 9 x 4.5 x 0.5εκ 

42287   €10.85

€6.00 

  Λίμα Νυχιών Crystal 
Nail It
Υλικό: Ακρυλικό Διαστάσεις: 
13.7 x 1.2 εκ 

42288   €4.85

€2.40 

  Σετ Μανικιούρ Nail It
Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι, 
Ανθρακούχος Χάλυβας, 
Γυαλόχαρτο, PS. Διαστάσεις: 
12 x 10 x 1.5εκ 

42290   €18.05

€9.60 

  Βερνίκι Ανάπτυξης 
Νυχιών The ONE
8 ml. 

31032   €12.05

€6.00 

  5-σε-1 Serum 
Νυχιών The ONE
8 ml. 

32580   €12.05 

  Έλαιο Νυχιών & 
Παρονυχίδων Διπλής 
Δράσης The ONE
8 ml. 

33867   €12.05

€6.00 

Μ
Α

ΚΙ
ΓΙ

Α
Ζ

NEW!

Εργαλείο για τα 
πετσάκια

ΨαλιδάκιΛίμα νυχιών με 
γυαλόχαρτο

Ατσάλινη 
λίμα νυχιών

Νυχοκόπτης

Εντυπωσιακό 
χρώμα, πλούσια 
λάμψη και 
φροντίδα μαζί!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ!

  Βάση Προετοιμασίας Βερνικιού The 
ONE Pro Wear 8 ml. 

37907   €12.05

€6.00 

  Top Coat για Γρήγορο Στέγνωμα & Όγκο 
The ONE Pro Wear 8 ml. 

42568   €12.05

€6.00 

1.  Παρατείνει τη διάρκεια - με Τεχνολογία 
ProStay που προλαμβάνει το σπάσιμο και το 
ξεφλούδισμα του βερνικιού νυχιών.

2.  Εφέ όγκου - ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα 
που δημιουργεί εφέ όγκου στο τελείωμα.

3.  Πολύ Πλούσια Λάμψη - με Shine 
Enhancing Film Former που δημιουργεί 
κρυστάλλινη λάμψη πάνω από το βερνίκι 
νυχιών σας.

Ενισχύστε την απόδοση  
του βερνικιού σας!

1.  Προετοιμάζει την επιφάνεια των νυχιών  
για λεία εφαρμογή του βερνικιού.

2.  Συγκρατεί  το βερνίκι νυχιών στη θέση του 
για μέγιστη διάρκεια με την Τεχνολογία 
ProStay.

3.  Προστατεύει τα νύχια από τους λεκέδες 
και το κιτρίνισμα.

2-σε-1 φόρμουλα με  
φυσικά έλαια, θρέφει και 

ενυδατώνει τα νύχια και  
τα πετσάκια.

   

   

 

 

 

 

 

ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

TOP COAT ΓΙΑ ΟΓΚΟ
NEW!

41873
Clover Love 

Shimmer

41875
Crystal 
Water 

Shimmer

Η Τόνια φοράει: Βερνίκι Νυχιών 
GlossNWear THE ONE STHLM 41879 
Boysenberry Touch Cream.

Τόνια 
Σωτηροπούλου 

Ηθοποιός
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  Βερνίκι Νυχιών 
OnColour
5 ml. 

 €8.45
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ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΝΥΧΙΩΝ 
ΤΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ

•  ΕΝΤΟΝΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ ΜΕ 
ΛΑΜΠΕΡΟ 
ΤΕΛΕΙΩΜΑ

•  ΚΑΛΗ  
ΚΑΛΥΨΗ

•  ΕΥΚΟΛΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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Το μοντέλο φοράει: 
Βερνίκι Νυχιών 
OnColour 39297 
Purple Daze.
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ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ 
ΝΥΧΙΑ ΜΕ 

ONCOLOUR
€2.40
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ΚΡΑΓΙΟΝ  
ΤΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ

€2.40

Κρεμώδη Κραγιόν 
ONCOLOUR
4 g. 

 €9.65

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 

ORIFLAME APP & 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ 

MAKE-UP!*

www.facebook.com/oriflamegr

*Η εφαρμογή Facebook θα 
πρέπει να είναι ενημερωμένη στο 

κινητό σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στην υπηρεσία, σκανάρετε ολόκληρη τη 
σελίδα του καταλόγου με το Oriflame 
App. Θα σας οδηγήσει στο Facebook, 
όπου μπορείτε να δοκιμάσετε τις σκιές 
ματιών στη στιγμή.

•  ΖΩΗΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ VIBRANT 
PIGMENTS

• ΕΝΤΟΝΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
• ΚΡΕΜΩΔΗΣ ΚΑΛΥΨΗ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΧΕΙΛΗ 
ΜΕ ONCOLOUR

Το μοντέλο φοράει:  
Κρεμώδη Κραγιόν 
ONCOLOUR 38749 
Wine Burgundy.

38742
Blush Nude

38750
Deep Red

38757
Cold Blush

38775
Clover Lilac

38743
Peach Nude

38751
Cranberry Red

38758
Bright Pink

38776
Rose Taupe

38745
Cinnamon Beige

38753
Coral Red

38759
Punch Pink

38777
Grape Purple

38746
Rose Chocolate

38755
Apricot Coral

38760
Warm Rouge

38778
Vintage Mauve

38749
Wine Burgundy

38756
Rosy Pink

38761
Bright Fuchsia

38779
Purple Berry
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•  ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

•  ΚΑΤΑΠΡΑΫΝΤΙΚΟ 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ

•  ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΟΣ

•  ΛΕΙΑ, ΚΡΕΜΩΔΗΣ 
ΥΦΗ

MAKE-UP

CONCEALER

  Θήκη Ταξιδίου 
Make-up Blender
PS. Μ8.8 x Π5.9 x 
Διαμ.5.9εκ. 

43692

€4.80 

  Σφουγγαράκι Blender 
για Εφαρμογή Ακριβείας
Μαλακό σφουγγαράκι blender  
με στρογγυλεμένη πλευρά για 
τέλεια κάλυψη, μυτερή άκρη  
για τις ατέλειες και επίπεδη 
πλευρά για εύκολο το contouring. 
Χρησιμοποιήστε το υγρό ή 
στεγνό. Με οδηγίες χρήσης. 
Υλικό: PU Αφρός. Διαστάσεις:  
4 x 6.5 εκ. 

29924   €12.05

€4.80 

  Make-up Power Up ONCOLOUR
30 ml. 

 €14.45

 

 

   

ΤΕΛΕΙΟ 
BLENDING

Σφουγγαράκι 
blender για την 
κάλυψη των ατελειών, 
το blending του 
make-up και για το 
contouring.

39913
Light Ivory

39914
Natural Beige

Η πρακτική θήκη ταξιδίου 
διατηρεί τη βρωμιά και τα 
βακτήρια μακριά, επιτρέπει 
στο σφουγγράκι blender 
να στεγνώσει χάρη στον 
αερισμό, και διατηρεί το 
τσαντάκι σας καθαρό. 

38805
Light Porcelain

38806
Warm Ivory

38807
Natural Beige

38808
Dark Beige

ΤΕΛΕΙΟ LOOK 
ΜΕ ΑΨΟΓΗ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Τέλεια κάλυψη με Πλούσιες Αποχρώσεις€4.20

  Concealer σε Στικ ONCOLOUR
4.5 g. 

 €9.65

€3.00

•  ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ 
ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΔΙΣΧΡΩΜΙΕΣ

•  ΕΝΥΔΑΤΩΝΕΙ ΜΕ 
MOISTURE BLEND

•  MΕΣΑΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

•  ΕΥΚΟΛΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

NEW! 
LIMITED EDITION
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ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ 
ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP 
& ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ 
ΤΟ MAKE-UP!

www.facebook.com/oriflamegr

  Διπλό Μολύβι 
Ματιών 
ONCOLOUR1.5 g. 

 €9.65

  Διπλή Ξύστρα
Διαστάσεις: 3.5 x 2.8 x 2.5 εκ. 

27730   €4.85

€2.40 

*Η εφαρμογή Facebook 
θα πρέπει να είναι 

ενημερωμένη στο κινητό σας. 
Για να αποκτήσετε πρόσβαση 
στην υπηρεσία, σκανάρετε 
ολόκληρη τη σελίδα του 
καταλόγου με το Oriflame App. 
Θα σας οδηγήσει στο 
Facebook, όπου μπορείτε να 
δοκιμάσετε τις σκιές ματιών στη 
στιγμή.

36087
Black & White

36088
Mocha & Rose 

Gold

36089
Blue & Sapphire

36090
Green & 

Turquoise

36091
Purple & Lilac

€2.40
ΜΟΛΎΒΙΑ ΜΑΤΙΏΝ  

ΤΟ ΈΝΑ ΜΟΝΟ

  Μολύβι Φρυδιών 
OnColour
1.12 g. 

 €8.45

€3.60

• ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΜΕ 
ΜΊΑ ΚΊΝΉΣΉ 

• ΑΠΟΧΡΏΣΕΊΣ ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΉ ΔΊΑΡΚΕΊΑ

• ΣΤΕΓΝΉ, 
ΒΕΛΟΎΔΊΝΉ 
ΦΟΡΜΟΎΛΑ 

ΔΗΜΙΟΎΡΓΗΣΤΈ 
ΟΜΟΡΦΑ 

ΦΡΎΔΙΑ

ΤΏΡΑ MONO

 

Το μοντέλο φοράει: Μολύβι Φρυδιών 
OnColour 39339 Brown.

Το μοντέλο φοράει: 
Διπλό Μολύβι Ματιών 
ONCOLOUR 36089 
Blue & Sapphire.

NEW!

39338 Blonde 39339 Brown
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  Μάσκα Άνθρακα Peel-off 
Pure Skin
50 ml. 

34872   €12.05 

Βήμα 2

Βήμα 1

Τραβήξτε μακριά τους ρύπους!

•  Εφάρμοσε μία λεπτή ομοιόμορφη στρώση 
από τη μάσκα, αποφεύγοντας την περιοχή 
των ματιών, τις ρίζες των μαλλιών, τα 
φρύδια και τα χείλη. Δώσε έμφαση στις 
περιοχές με τάση για ανοιχτούς πόρους, 
όπως η Ζώνη-Τ, η μύτη και το πηγούνι.

•  Αφήσέ τη για 20-30 λεπτά.
•  Τράβηξέ την απαλά από τις άκρες προς 

τα κάτω ξεκινώντας από το μέτωπο και 
προς το πηγούνι.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για λιπαρές 
επιδερμίδες

ΓΙΑ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΗΛΙΚΙΕΣ•  Καθαρίζει άμεσα τους πόρους, εξυγιαίνει και 
μειώνει την όψη τους – το  

84% συμφωνεί*

•  Εξισορροπεί τη λιπαρή, με γυαλάδα επιδερμίδα, 
αφήνοντας την καθαρή και αναζωογονημένη – το 

87% συμφωνεί*

•    Απομακρύνει τα μαύρα στίγματα  
από τους πόρους – το 

85% συμφωνεί*

*Δοκιμασμένο σε Καταναλωτές 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 124-131

ΜΑΣΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑ 
PEEL-OFF 
PURE SKIN 

ΜΟΝΟ 

   €4.20
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€9.60
Απελευθερώστε τον εσωτερικό 

σας αισθησιασμό.

  Γυναικείο Άρωμα 
Divine EdT
Αναδείξτε τη θηλυκότητά 
σας με τη γοητευτικά 
δροσερή και λουλουδάτη 
αρμονία του αρώματος 
Divine Edt. 50 ml. 

11355   €48.10

ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

FLORAL ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ 
ΞΥΛΩΔΕΣ

Φρέζια, Ορχιδέα με Έξι 
Πέταλα, Σανταλόξυλο

ΆΡΩΜΆ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ



instagram.com/oriflamegreeceofficial

youtube.com/oriflamegreece

facebook.com/oriflamegr

twitter.com/oriflamegreece

ΚΥΠΡΟΣ 
www.oriflame.com.cy 
Τηλεφωνικές Παραγγελίες  
& Εξυπηρέτηση Πελατών: 77 777 004 
Customer.Cyprus@oriflame.com

Copyright ©2020 Oriflame Cosmetics AG 

CY

BEST PRICE 
OF THE YEAR 2020

€3.60

  Θρεπτική Κρέμα Χεριών  
& Σώματος Milk & Honey Gold
Απολαυστική κρέμα σώματος 
εμπλουτισμένη με βιολογικά εκχυλίσματα 
γάλακτος και μελιού. Θρέφει σε βάθος την 
επιδερμίδα όλη μέρα. 250 ml. 

31602   €16.85

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Μέλι, πλούσιο σε σάκχαρα, 
βιταμίνες, μέταλλα  και 
φυλλικό οξύ  που 
ενυδατώνουν την επιδερμίδα. 
Αναζωογονεί την επιδερμίδα 
κάνοντάς την πιο απαλή, πιο 
ελαστική και πιο λαμπερή.

Πολυτελής φροντίδα

ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΟ

Κάποια αρώματα αγκαλιάζουν μαγικά τις αισθήσεις μας και κάνουν 
θαύματα στη διαθέσή μας. Δοκιμάστε τα θρυλικά Milk & Honey και θα το 

διαπιστώσετε. Σίγουρα θα απολαύσετε το υπέροχο άρωμα, την 
κρεμώδη, πλούσια υφή και την υπέροχη αίσθηση θρέψης των προϊόντων.

Καλωσορίσατε 
στον κόσμο της 
καθημερινής 
πολυτέλειας
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Premium συστατικά 
Ηφαιστειακά Μέταλλα από την Έτνα, φυσικά 
Εκχυλίσματα άνθους Λωτού και εξαιρετικά 
Άνθη Πορτοκαλιάς – τα προϊόντα Giordani 
Gold είναι βασισμένα σε πολύτιμα συστατικά 
που σας προσφέρουν την πολυτελή εμπειρία και 
ανώτερη απόδοση που αξίζετε.

Φόρμουλες φροντίδας 
Το brand μας εκφράζει απόλυτα την πολυτέλεια 
με ολιστική προσέγγιση στην ομορφιά – είναι 
ένας συνδυασμός μακιγιάζ και φροντίδας. 
Παραδοθείτε στην απόλαυση των αισθησιακών 
υφών και των έξτρα περιποιητικών συνθέσεων 
που ενισχύουν την απόδοση των προϊόντων μας 
εγγυώντας την απόλυτη τελειότητα.

Εξαιρετική ποιότητα 
Γνωρίζετε ότι για να τελειοποιήσουμε τα Ακόρντα 
Άνθους Πορτοκαλιάς  για το Essenza parfum 
χρειάστηκαν μήνες; Ή ότι οι Μπρονζέ Πέρλες μας είναι 
χειροποίητες στην Ιταλία; Πιστεύουμε πως η προσοχή 
στην λεπτομέρεια είναι το κλειδί για την τελειότητα και 
θέλουμε τα προϊόντα μας να προσφέρουν στην 
εμφάνισή σας πρωτοφανή επίπεδα βελτίωσης.

GIORDANI GOLD

Καλωσορίσατε στον κόσμο της 
καθημερινής πολυτέλειας

Όλοι χρειαζόμαστε κάποιες απολαύσεις κάθε τόσο. Οι μικρές 
καθημερινές απολαύσεις είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε  

για να νιώσουμε φροντισμένοι και χαρούμενοι. Αν θέλετε να 
προσθέσετε ένα άγγιγμα πολυτέλειας στην καθημερινότητά σας, 

επιλέξτε τα Giordani Gold και δε θα απογοητευτείτε.  
 

Πιστεύουμε πως η τελειότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό 
συνδυάζουμε πολυτελή συστατικά, φόρμουλες που σας φροντίζουν 
και υψηλού επιπέδου δεξιοτεχνία για να δημιουργήσουμε προϊόντα 

που σας κάνουν να δείχνετε και να νιώθετε όμορφη και κομψή.
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  Αντιγηραντικό Make-up 
Giordani Gold
30 ml. 

 €32.45

€15.60 

NEW!
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9/10 γυναίκες 
συμφωνούν ότι η 
επιδερμίδα τους αποκτά 
άμεσα ενυδατωμένη 
αίσθηση. *

* Τεστ Καταναλωτών

9/10 γυναίκες 
συμφωνούν ότι η επιδερμίδα 
τους αποκτά πιο λεία 
αίσθηση στη στιγμή.*

9/10 γυναίκες 
συμφωνούν ότι η όψη της 
επιδερμίδας τους δείχνει 
συνολικά πιο φωτεινή.*

Αντιστέκεται στη 
δημιουργία λεπτών 
γραμμών και ρυτίδων.*Beauty 

tip

Εφαρμόστε το make-up με τα 
δάχτυλά σας για να νιώσετε τη 

μεταξένια απαλότητα και 
ελαστικότητα της επιδερμίδας 

σας, που της προσφέρει το 
Προβιοτικό Serum. 
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Το ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ SERUM 
δρα ενδυναμώνοντας το φυσικό 

φράγμα της επιδερμίδας  
βελτιστοποιώντας την ποιότητα 

των κυττάρων της και 
ενισχύοντας τη δομή του  
φυσικού της φράγματος.

ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ, 
ΦΥΣΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ 

με ρυθμιζόμενη κάλυψη που 
μειώνει τις ατέλειες.

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΔΡΑ!

Με SPF 10 που 
προστατεύει την επιδερμίδα 
από τη φθορά που 
προκαλλείται από τον ήλιο.

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ

Make-up 
Ενισχυμένο  

με Serum 
Επανενεργοποιεί τις φυσικές 
άμυνες της επιδερμίδας με 

Προβιοτικό Serum για 
βελτιωμένη υφή, λάμψη, υγρασία 

και δροσερό, φυσικό τελείωμα 
με ρυθμιζόμενη κάλυψη.

Εμπλουτισμένο με Φυσικά 
Εκχυλίσματα Άνθους Λωτού, 
βοηθάει στη δημιουργία 
μεταξένιας υφής και χαρίζει 
θρέψη στην επιδερμίδα.

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
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ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ 

ΜΕ ΤΟ ORIFLAME APP 
ΓΊΑ ΝΑ ΔΕΊΤΕ ΕΝΑ 

ΒΊΝΤΕΟ

NEW!

Αναζωογόνηση και 
Λάμψη από Μέσα

ΔΕΊΤΕ ΠΩΣ ΔΡΑ!

Μέσα στη διαφανή 
φόρμουλα aqua-gel, 
οι Colour Transforming 
Pearls σπάνε 
απελευθερώνοντας  
σωματίδια χρώματος σε 
μικροκάψουλες  κατά την 
επαφή με την επιδερμίδα για  
διακριτικό χρώμα  που 
χαρίζει ζωντάνια στις 
επιδερμίδες με ανοιχτό 
προς μεσαίο τόνο.

Εμπλουτισμένο με 
Υαλουρονικό Οξύ  
που εξισορροπεί 
την υγρασία στην 
επιδερμίδα για 
περισσότερη 
απαλότητα και λάμψη.

  Primer Unique Pearl 
Giordani Gold
30 ml. 

 €34.85

€15.60 

• Ενυδατώνει την 
επιδερμίδα για λεία, 
ελαστική βάση.

•  Πέρλες που βελτιώνουν 
την απόχρωση της 
επιδερμίδας και 
αναζωογονούν την όψη.

•  Εμπλουτισμένο με 
Υαλουρονικό Οξύ για 
επιδερμίδα με πιο 
νεανική όψη. 

•  Διακριτικό, κολακευτικό 
χρώμα σχεδιασμένο να 
ταιριάζει σε 
επιδερμίδες με ανοιχτό 
προς μεσαίο τόνο.

42742 
Natural 
Glow

Σας παρουσιάζουμε τις 1ες 
υβριδικές Ενυδατικές Πέρλες με 
Χρώμα που μεταμορφώνεται από 

την Giordani Gold – ένα 
ανάλαφρο ενυδατικό ρευστό gel 
primer προσώπου, σχεδιασμένο 
να τελειοποιεί την επδερμίδα σας 

για αγγελική περλέ λάμψη σα να 
εκπέμπετε εσωτερικό φως.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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•  Καθαρίστε και ενυδατώστε το 
πρόσωπο και τον λαιμό πριν την 
εφαρμογή του primer.

•  Βγάλτε μία ποσότητα μικρού 
μπιζελιού από το primer στο  
δάχτυλό σας και εφαρμόστε  
την απαλά στην επιδερμίδα σας.  
Οι μικροσκοπικές ροζ πέρλες  
σπάνε κατά την επαφή με την 
επιδερμίδα σας απελευθερώνοντας 
διάφανα σωματίδια χρώματος  
που αποκτούν μία διακριτική  
nude απόχρωση.

•  Καλύψτε όλο το πρόσωπο 
αποφεύγοντας την περιοχή  
των ματιών και στη συνέχεια 
εφαρμόστε το make-up.

ΚΥΡΊΟ ΣΥΣΤΑΤΊΚΟ

Το μακιγιάζ σας είναι τέλειο αλλά 
θα θέλατε λίγη περισσότερη λάμψη; 
Επιλέξτε τις Πολυβιταμίνες & τα 
Μέταλλα για Γυναίκες για πιο 
όμορφη, πιο υγιή επιδερμίδα!

MAKEUP
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  Μπρονζέ Πέρλες Giordani Gold
Ανανεωμένες μπρονζέ πέρλες με νέα πιο πλούσια 
χρώματα με μεγαλύτερη ένταση, εμπλουτισμένες 
με Youth Essence, με ιδιότητες που γεμίζουν την 
επιδερμίδα. Αυτές οι χειροποίητες πέρλες 
περιέχουν μέταλλα soft-touch για λάμψη και 
απαλότητα. Τέλεια απόδοση χρώματος, στην 
ένταση που επιθυμείτε. 25 g. 

 €34.85

€14.40 

NEW! 
LIMITED EDITION

34546 Luminous Peach

34545 Sublime Radianc e

34545 Sublime Radiance

34548 Matte Bronze

Για Νεανική 
Ηλιοκαμμένη Ματ 

Επιδερμίδα

  Πέρλες για Highlighting 
Giordani Gold Frozen Beige
25 g. 

34644   €34.85

€14.40 
  Πινέλο Kabuki
Αλουμίνιο, Νάιλον. Διαστάσεις: 
6.5 x 2.7 εκ. 

38956   €22.85

€15.60 

•  Φιλικό προς τα ζώα. 
Πιστοποιημένο από  
τη Vegan Society.

•  Περίπου 70,000 
μεταξένια απαλές 
τρίχες.

•  Δύο χρωματικοί τόνοι 
για να πετύχετε τη δική 
σας λάμψη.

•  Μέταλλα La Eleganza 
για βελούδινη υφή και 
απαλή εφαρμογή.

•  Χρώμα ρυθμιζόμενης 
έντασης.

 Χειροποίητες στην Ιταλία

Δημιουργήστε την προσωπική 
σας λάμψη! Αν προτιμάτε πιο 
ανοιχτό τόνο, αφαιρέστε τις 

σκουρόχρωμες μεγάλες 
πέρλες. Για μεσαίο τόνο, 
αφαιρέστε τις μεγάλες 

ανοιχτόχρωμες πέρλες. Voilà!

Beauty tip ΚΑ
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ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

• Περάστε ένα πινέλο 
πάνω από τις πέρλες  
και εφαρμόστε στα 
ζυγωματικά σας, στο 
ντεκολτέ και σε άλλα 
σημεία που θέλετε  
να τονίσετε. 

•  Επαναλάβετε για 
μεγαλύτερη ένταση. 

•  Μπορείτε αν θέλετε,  
να χωρίσετε τις πέρλες 
αφαιρώντας τις πιο 
σκούρες ή τις πιο 
ανοιχτές. 

•  Συνδυάστε μεταξύ τους 
τις πέρλες όλης της 
σειράς για ακόμη 
μεγαλύτερη ποικιλία.

 

 

 

Το μοντέλο φοράει: Πέρλες για Highlighting Giordani Gold Frozen Beige 34644.

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΑΜΨΗ

Εντυπωσιακή με 
περλέ λάμψη
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•  5 φορές πιο όμορφος όγκος από  
τις άβαφες βλεφαρίδες Δ

 •  84% πιο αισθησιακές καμπύλες  
από τις άβαφες βλεφαρίδες Δ 

•  Κλινικά αποδεδειγμένο 8° μοίρες 
ανασηκωμένες βλεφαρίδες σε 
σύγκριση με τις άβαφες βλεφαρίδες Δ

•  Ενισχυμένες, πιο πλούσιες και πιο 
ανθεκτικές βλεφαρίδες

•  Μεγάλη διάρκεια, δε μουτζουρώνει *  

NEW!

* Δοκιμασμένο σε καταναλωτές
Δ Κλινικά αποδεδειγμένο

  Μάσκαρα για 
Όγκο Fortissimo 
Giordani Gold
8 ml. 

 €21.65

€12.00 

Το Βουρτσάκι Fortemente  
έχει κυμματιστό σχήμα με δύο 
καμπύλες και απαλές ακίδες. 
Πιάνει τις βλεφαρίδες από τις 
ρίζες, τις καμπυλώνει και τις 
ανασηκώνει κάθε μία 
ξεχωριστά, χωρίς να  
αφήνει κενά.

Το Lash Reveal Complex 
συνδυάζει Ίνες Black 
Splash, Κερί που 
Ανασηκώνει τις 
Βλεφαρίδες και Ελαστικά 
Πολυμερή που χαρίζουν 
πλούσιο όγκο και τον 
κλειδώνουν για μεγάλη 
διάρκεια.

Όγκος, Καμπύλες 
και Ανασήκωμα  

σε Κρεσέντο

Εμπλουτισμένη με Lash Thickener, ένα 
μικρολιπίδιο που δρα αυξάνοντας το 
πάχος των βλεφαρίδων, τις θρέφει και 
τις ενισχύει, ώστε να γίνουν πιο 
δυνατές, πιο λείες και πιο ανθεκτικές.

Βλεφαρίδες με όγκο, καμπύλες 
και ανασήκωμα σε κρεσέντο. 

Το αποκλειστικά σχεδιασμένο για 
την Giordani Gold, βουρτσάκι 

Fortemente και η μοναδική 
φόρμουλα δρουν σε τέλεια 

αρμονία ώστε να σας προσφέρουν 
πλούσιες, καμπυλωτές και κομψά 
ανασηκωμένες βλεφαρίδες στη 

στιγμή αλλά και μακροπρόθεσμα.
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35990
Black 
Forte

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP & 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ LOOK!

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
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Χαρίστε στα χείλη 
σας μεταλλική ματ 

πολυτέλεια
Η κομψότητα του ματ και η 

φωτεινότητα του μεταλλικού 
συνδυάζονται για να δώσουν 

στα χείλη σας ένα πλούσιο 
τελείωμα που θα λατρέψετε.

*Δοκιμασμένο από Καταναλωτές.

•  Έντονο χρώμα με 
μεταλλικό ματ τελείωμα.* 

•  Ενυδατική, μεταξένια 
αίσθηση.*

•  Μεγάλη διάρκεια - δεν 
ξεθωριάζει, δεν απλώνει.*

• Με SPF 12 για επιπλέον 
προστασία.

  Μολύβι Ματιών Giordani Gold
Μολύβι ματιών για έντονο, σταθερό χρώμα 
που απλώνεται με μία κίνηση. 1.8 g. 

 €16.85

€7.20 
31401 
Black

  Καθρεφτάκι 
Giordani Gold
Διαστάσεις: Διάμετρος 
6.7 εκ. 

28292   €12.05

€6.00 

38845 
Delicate 

Pink - Rose 
Eyes

38846
Vibrant 
Ginger 

- Intense Eyes

38847
Snow Blue 
- Frozen 

Eyes

38848
Golden 
Brown 

- Noble Eyes
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38849
Purple Cream 

- Smokey 
Eyes

  Διπλές Σκιές Ματιών Giordani Gold
Κρεμώδης σατινέ σκιά ματιών που εμπνέουν τη 
δημιουργικότητά σας. Με μίγμα από έντονα σωματίδια 
χρώματος, αυτές οι διπλές σκιές είναι μεταξένιες στην 
εφαρμογή και διαθέτουν πολυτελή μαύρη συσκευασία 
με καθρεφτάκι. 2.4 g. 

 €24.05

€15.60 

41051 Glowing Nude

41052 Pearly Rose

41053 Ruby Red

41
05

3 
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41054 Shining Prune

41055 Magnetic Copper

Το μοντέλο φοράει: Κραγιόν Iconic Metallic 
Matte Giordani Gold 41053 Ruby Red, 
Διπλές Σκιές Ματιών Giordani Gold 38848 
Golden Brown - Noble Eyes.
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NEW! 
LIMITED EDITION 

 

 

 

  Κραγιόν Iconic Metallic 
Matte Giordani Gold
Πολύ πλούσιο κρεμώδες κραγιόν σε 
5 νέες limited edition Iconic Metallic 
Matte αποχρώσεις. Εμπλουτισμένο 
με αναζωογονητικό Έλαιο Argan που 
θρέφει και ενυδατώνει. Γλιστρά 
απαλά και χαρίζει στα χείλη κομψό 
τελείωμα που θα λατρέψετε. 4 g. 

 €22.85

€8.40 
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Το άρωμα της 
πολυτέλειας

ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ 

Δημιουργημένο από τη Master 
Αρωματοποιό Daphné Bugey, το  

Giordani Gold White Original  
Eau de Parfum είναι ένα φρέσκο, 

ανεπιτήδευτα αισθησιακό άρωμα που 
εξελίσσεται γύρω από το λαμπερό  

Νερό Άνθους Πορτοκαλιάς. 

  Γυναικείο Άρωμα 
Giordani Gold White 
Original 50 ml. 

33137   €48.10

€18.00 

  Aνδρικό Άρωμα Giordani 
Gold Man Edt
75 ml. 

32155   €60.10

€19.20 

  Αποσμητικό Roll-On 
Giordani Gold Man
50 ml. 

32176   €8.45

€3.60 

  Αποσμητικό Spray 
Giordani Gold Man
150 ml. 

32461   €14.45

€6.00 

ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ 

Με το εκλεπτυσμένο άρωμα του vetiver, 
να πλαισιώνεται από το λαμπερό 

περγαμόντο και το μαύρο πιπέρι, το 
Giordani Gold Man ενσαρκώνει την 
κομψότητα του άνδρα που εκτιμά τα 

όμορφα πράγματα στη ζωή.
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ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμαΑΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Υάκινθος, Ανθόνερο  
Πορτοκαλιάς, Πατσουλί

CHYPRE  
ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ FLORAL

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΞΥΛΩΔΕΣ VETIVER
Περγαμόντο,  

Μαύρο Πιπέρι, Vetiver



NEW! 
LIMITED EDITION

  Νεσεσέρ Giordani Gold
Κομψό νεσεσέρ από πολυτελές 
μαύρο βελούδο με καπιτονέ καπάκι 
και διακριτικές χρυσαφί 
λεπτομέρειες. Υλικό: βελούδοvelvet, 
πολυεστέρας, Διαστάσεις: Μ420 mm 
x Π420 mm (Ανοιχτό), Μ210 mm x 
Π210 mm (κλειστό). 

37258   €24.05 

Κομψό Πουγκί για τα Όπλα  
της Ομορφιάς σας

Με την αγορά  
οποιουδήποτε προϊόντος  

Giordani Gold αποκτήστε το 

ΝΕΣΕΣΕΡ
GIORDANI 

GOLD  
MONO  

€9.99

Ο
κτώ

βριος 2020


