
ΟΛΑ 
ΕΤΟΙΜΑ 

για τις γιορτές!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ν
οέμβριος 2020



NEW!Η ζωή σου, το αρωμά 
σου, ο τρόπος σου.

“Απόλυτα θηλυκό, εθιστικό  
και με μεγάλη διάρκεια.” 
 
— Nathalie Lorson, Master Αρωματοποιός

All or Nothing  
PARFUM

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΈΝΟ ΜΈ ΑΠΟΚΛΈΙΣΤΙΚΗ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το πρώτο άρωμα της Oriflame δημιουργημένο με την 
καινοτόμο τεχνολογία που ενεργοποιείται με τον αέρα, 
ενισχύοντας το άρωμα με εκπληκτικά μεγάλης διάρκειας 
σύνθεση και πλούσια ένταση  – έως και 6 ώρες ώστε να 
παραμένει τόσο έντονο όσο κατά τη στιγμή που το φοράτε*

*Η ένταση του αρώματος αξιολογήθηκε από 18 εξειδικευμένους πανελίστ.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΑΝΙΛΙΑ SURABSOLUTE

Από αειφόρα καλλιέργεια στη 
Μαδαγασκάρη, η υπέροχη Βανίλια 
Surabsolute είναι η ανώτερης 
ποιότητας βανίλια στον κόσμο.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ MASTER PERFUMER

H Nathalie Lorson είναι η Master Αρωματοποιός πίσω από 
πολλά γνωστά premium αρώματα μεγάλων οίκων μόδας.

DESIGNER ΣΥΣΚΈΥΑΣΙΑ

Μοντέρνο, εντυπωσιακό και πολυτελές, 
σε αποκλειστικά σχεδιασμένο 

μπουκάλι, εκφράζει τη μοναδικότητα σε 
κάθε του λεπτομέρεια.

ΣKANΑΡΈΤΈ ΤΗ ΣΈΛΙΔΑ ΜΈ 
ΤO ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΑΘΈΤΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΑ



5

NEW!

  Γυναικείο Άρωμα 
All or Nothing Parfum
50 ml. 

35679   €72.10

€42.00 

Απολαύστε την πολυτέλεια του ALL or NOTHING Parfum, που 
είναι σχεδιασμένο να γίνεται ένα με την επιδερμίδα σας και να 

εκφράζει τη μοναδικότητά σας. Η εξαιρετική Βανίλια Surabsolute 
συναντά την αποκλειστική τεχνολογία της υψηλότερης 

συγκέντρωσης αρώματος στην Oriflame, για ένα εθιστικό, 
αλησμόνητο αρωματικό πέπλο με μεγάλη διάρκεια.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

Σχεδιασμένο να σας αναδεικνύει, 
εφαρμόστε το Parfum στα σημεία των 

παλμών και ετοιμαστείτε να γοητεύσετε. 
Δημιουργώντας μία εθιστική αίσθηση,  

η επιδερμίδα σας είναι η πρώτη νότα του 
All or Nothing Parfum – χαρίζοντας στο 

άρωμα τη δική σας μοναδικότητα.

Your scent, your way

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΡΩΜΑΤΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ORIENTAL VANILLIC 
ΦΡΟΥΤΏΔΕΣ

Μανόλια, Σμέουρο,  
Βανίλια Surabsolute
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Ακαταμάχητα απαλές και 
χαριτωμένες κάλτσες που θα 

διατηρήσουν τα πόδια σας ζεστά! 
Ένα μέγεθος

Υπέροχη εορταστική κούπα,  
για να απολαμβάνετε τα 

ροφήματά σας! 
300 ml

Τα καλτσάκια 
έχουν 

χαριτωμένα 
πομ-πον!

ΟΜΟΡΦΟ 
ΔΩΡΟ  
ΓΙΑ ΖΕΣΤΑ 

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ 
ΠΡΩΙΝΑ

ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ  

€12.00 
ΜΕ ΚΑΘΕ €20 ΑΓΟΡΕΣ  

ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Σετ σε όμορφο 
κουτί για να το 
προσφέρετε δώρο, 
γράφοντας μία ευχή 
πάνω στην 
συσκευασία!

  Σετ Κούπα & Κάλτσες Festive
Ένα τέλειο δίδυμο για να χαλαρώσετε στον καναπέ 
σας με το αγαπημένο σας ζεστό ρόφημα. Το σετ από 
εορταστική κεραμική κούπα και ακαταμάχητα απαλά 
καλτσάκια σε κρεμ απόχρωση με αντιολησθητικούς 
πάτους και χαριτωμένα πομ πον. Η κούπα είναι κατάλληλη 
για το πλυντήριο πιάτων και τον φούρνο μικροκυμάτων. 
Σε όμορφο κουτί δώρου. Χωρητικότητα κούπας: 300 ml, 
Διαστάσεις: 10 εκ (ύψος) x 8.8 εκ (διάμετρος), κάλτσες - 
μήκος σόλας: 21-23 εκ 

136572   €36.05 
ΕΚΠΤΩΣΗ 65%

NEW! 
LIMITED EDITION



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING
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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. 

ΕΛΕΓΧΌΣ 
ΌΊΚΌΛΌΓΊΚΗΣ 

ΗΘΊΚΗΣ

ΦΥΣΊΚΑ ΕΚΧΥΛΊΣΜΑΤΑ ΜΗ ΓΤΌ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΌΤΥΠΑ

ΑΥΣΤΗΡΌΊ ΕΛΕΓΧΌΊ 
ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

ΦΥΣΊΚΑ 
ΑΠΌΛΕΠΊΣΤΊΚΑ

  Σετ από Τρεις Κρέμες Χεριών Joyful Delights
Σετ με τρεις υπέροχες κρέμες χεριών για πλούσια 
ενυδάτωση που αφήνει τα χέρια απαλά, λεία και ευωδιαστά 
με θηλυκό, floral άρωμα. Περιλαμβάνεται το κουτί. 3 х 30 ml. 

40792   €10.85

€7.20 

  Τσαντάκι Δώρου
Αυτό το όμορφο art deco τσαντάκι δώρου με τις 
χρυσαφένιες λαβές χαρίζει εορταστικό στυλ σε κάθε 
περίσταση.  FSC χαρτί, πολυεστέρας. 215 x 90 x 215 mm. 

44780

€2.40 

Η μαγεία 
των δώρων!

Ένα μπουκέτο από μαγικά άνθη! 
Ένα εορταστικό τρίδυμο από κρέμες χεριών με βοτανικά εκχυλίσματα που κάνουν θαύματα στην επιδερμίδα σας,

 αφήνοντας τα χέρια σας απαλά, λεία και ευωδιαστά με νότες από παιώνια, πασχαλιά και γιασεμί. 
Μία όμορφη ιδέα για δώρο, ακόμη και στον εαυτό σας!

Ένα φυσικό, μαγευτικό άρωμα 
γιασεμιού, που θα σας κάνει να 

ανθίσετε από ευτυχία.

Το άρωμα των ανθών της πασχαλιάς 
έχει μια διακριτική γλύκα που κρατάει 
όλη μέρα.

Αυτό το θηλυκό 
άρωμα αποκαλύπτει το 
αυθεντικό και πλούσιο 
άρωμα της παιώνιας 
με νότες από 
ανθισμένα πέταλα.

Υπάρχει κάτι μαγικό στο να ανοίγετε ένα δώρο με το όνομά σας επάνω στο καρτελάκι. 
Αλλά ακόμη καλύτερο από αυτό είναι να βλέπετε το πρόσωπο της αγαπημένης σας φίλης 

να φωτίζεται από χαρά όταν ανακαλύπτει πως το δικό της δώρο είναι το πολυτελές άρωμα 
που λαχταρούσε τόσους μήνες. Ή να βλέπετε τη μικρή σας αδελφή να χοροπηδά από χαρά 
γιατί έλαβε το πρώτο της κραγιόν! Η μαγεία των δώρων είναι η ικανότητά σας να κάνετε τα 

αγαπημένα σας πρόσωπα να αισθάνονται ξεχωριστά. 

O κατάλογός μας είναι γεμάτος εορταστικά αρώματα και υπέροχες ιδέες δώρων 
που θα σας βοηθήσουν να μεταδώσετε τη χαρά!

Εορταστικό τσαντάκι 
για μαγικά δώρα! ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΊΔΑ ΜΕ 

ΤO ORIFLAME APP ΓΊΑ ΝΑ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΊΣ ΌΛΕΣ 

ΠΡΌΣΦΌΡΕΣ• Ό ΚΌΜΨΌΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ  
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΑΣ

• ΧΡΥΣΑΦΙ ART DECO
• 21,5 x 9 x 21,5 ΕΚ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΜΕ 
3 ΚΡΕΜΕΣ ΧΕΡΊΩΝ

Η
 μ

αγ
εί

α 
τω

ν 
δώ

ρω
ν!

LIMITED 
EDITION

 

NEW! 
LIMITED EDITION
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  Αφρόλουτρο με Άρωμα Καραμελωμένου 
Μήλου Festive Wonderland
Υπέροχo αφρόλουτρο με γλυκό άρωμα, χωρίς 
σαπούνι και με ισορροπημένο pH καθαρίζει την 
επιδερμίδα χωρίς να το ξηραίνει. 300 ml. 

35852   €9.65

€3.60 

  Σαπούνι με Άρωμα Καραμελωμένου 
Μήλου Festive Wonderland
Σαπούνι με εορταστικό άρωμα και είναι 
ιδανικό για τον καθημερινό καθαρισμό των 
χεριών και του σώματος. 75 g. 

35853   €3.65

€1.20 

  Κρέμα Χεριών με Άρωμα 
Καραμελωμένου Μήλου Festive 
Wonderland
Ενυδατική και θρεπτική κρέμα χεριών με 
λαχταριστό, εορταστικό άρωμα για τέλεια 
απαλά και λεία χέρια. 75 ml. 

35854   €8.45

€2.40 

 

 

 

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Το αφρόλουτρο με άρωμα καραμελωμένου μήλου 
φέρνει μία μαγική γιορτινή αίσθηση στο μπάνιο σας.

Το σαπούνι είναι ήπιο με την 
επιδερμίδα σας και τέλειο για 
τον καθημερινό καθαρισμό των 
χεριών και του σώματός σας.

Μία ανάλαφρη και εορταστική κρέμα 
χεριών που βοηθά στην ενυδάτωση 

και στην θρέψη των χεριών σας.

Γλυκές απολαύσεις 
που χαρίζουν χαρά!

Η περίοδος των εορτών ξεκινά με συναρπαστικά αρώματα. 
Αφήστε τα υπέροχα λαχταριστά γλυκά μήλα να σας 

μεταδώσουν την εορταστική διάθεση και μετατρέψτε το  
μπάνιο σας σε μια γιορτινή χώρα των θαυμάτων!

Κόκκινο μήλο, Toffee, Βανίλια

ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΟ ΜΗΛΟ 
Το υπέροχο άρωμα της 

συλλογής Festive Wonderland 
είναι εμπνευσμένο από την 

κλασική γιορτινή λιχουδιά - το 
καραμελωμένο μήλο, το οποίο 
συνδυάζει τραγανές νότες από 

κόκκινο μήλο, βελούδινη 
καραμέλα toffee και βανίλια.

Η
 Μ

Α
ΓΕ

ΊΑ
 ΤΩ

Ν
 Δ

Ω
ΡΩ

Ν
!

ΓΛΥΚΟ ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

NEW! 
LIMITED EDITION
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Εορταστικο  
ματ 

Glamour!

Ποιος χρειάζεται μαγεία όταν έχει προϊόντα 

μακιγιάζ; Μεταμορφώστε στη στιγμή το look 

σας σε glamourous ματ με τα πρώτα Ματ 
και Μεταλλικά Βερνίκια Νυχιών και Κραγιόν 

Matte Glam της On Colour.

39287
Metallic Glam

39287
Metallic 
Glam

39346
Lilac 

Mauve

39346
Lilac Mauve

39347
Rosy 
Pink

39347
Rosy Pink

39348
Velvet Berry

ΜΑΤ ΝΎΧΙΑ 
Λεία, διακριτικά και κομψά, τα ματ 
νύχια είναι ένα απόλυτο must-have 

για την εορταστική σεζόν καθώς 
αποπνέουν ανεπιτήδευτο glamour. 

Συνδυάστε τα με ματ χείλη για να 
ανεβάσετε το look σας σε άλλο 

επίπεδο στυλ!

T R E N D  S P O T T E R !

NEW! 
LIMITED EDITION

40738
Mauve Clay

40739
Red Velvet

40740
Flaming 
Fuchsia

40741
Violet Vibe

40739
Red 

Velvet

40741
Violet 
Vibe

38948
Soft 

Peach

39800
Nude 
Beige

39801
Blush 
Rose

40738
Mauve 
Clay

39803
Vibe 
Pink

39804
Shock 

Fuchsia

40740
Flaming 
Fuchsia

39805
Beauty 
Plum

39806
Brick 
Red

39807
The 
Red

• Εορταστικά, ζωηρά χρώματα κραγιόν με ματ τελείωμα. 
•  CreamComfort και MatteMoisture Complex για 

αποτέλεσμα με κρεμώδη υφή.
• Μεσαία κάλυψη μεγάλης διάρκειας.

Ζωηρό ματ 
βελούδινο χρώμα  
σε trendy αποχρώσεις

39348
Velvet 
Berry

Πλούσια λάμψη, μεταλλικό χρυσαφί  
με glamorous τελείωμα - ιδανικό για την 
εορταστική σεζόν!

  Κραγιόν 
OnColour Matte 
Glam Collection
4 g. 

 €9.65

  Βερνίκια Νυχιών 
OnColour Matte Glam 
Collection
5 ml. 

 €9.65

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP & ΜΑΘΕΤΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤO BRAND 

 

 

Βερνίκια  
Νυχιών ή Κραγιόν  

το ένα  ΜΟΝΟ

Το μοντέλο φοράει: Βερνίκια Νυχιών 
OnColour Matte Glam Collection 
39346 Lilac Mauve.

Η
 Μ

Α
ΓΕ

ΊΑ
 ΤΩ

Ν
 Δ

Ω
ΡΩ

Ν
!

€2.40



NEW! 
LIMITED EDITION
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ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

FLORAL ΦΡΟΥΤΏΔΕΣ ΞΥΛΏΔΕΣ
Νότα Neroli, Μωβ Γαρδένια, 

Νότες Musk

ΑΡΩΜΑ  
+ ΚΡΕΜΟΝΤΟΥΣ  
+ ΚΟΥΤΙ ΜΟΝΟ 

€24.00 
ΚΏΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:  

37114

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

Σετ σε 
ΟΜΟΡΦΟ 

ΚΟΥΤΙ ΔΩΡΟΥ!

Καθαρίζει το σώμα σας και 
παρατείνει τη διάρκεια του 

αρώματος Miss Giordani Intense.

  Σετ Δώρου Miss Giordani Intense
Ένα πραγματικά πλούσιο σετ δώρου με τη νεανική, εκλεπτυσμένη και αφρώδη 
ευωδιά του Miss Giordani Intense Eau de Parfum και του αντίστοιχου κρεμοντούς. 
Ένα άρωμα που σίγουρα θα σας μεταφέρει στο εορταστικό πνεύμα, με τις πλούσιες 
νότες του νερολί που ενισχύεται από τη μωβ γαρδένια. 2τεμ. 

37114   €69.70

Κάντε τις 
χαρούμενες 
αναμνήσεις  

να κρατήσουν!
Το άρωμα είναι ένας τέλειος τρόπος να κάνετε 
κάποιες αναμνήσεις να κρατήσουν για πάντα. 
Τυλίξτε τον εαυτό σας φέτος στις γιορτές με το 
Miss Giordani Intense και αφήστε τις νότες του 
neroli και της μωβ γαρδένιας να συνδυαστούν 
με τις αναμνήσεις σας τις οποίες θα ξαναζείτε 

σε κάθε του σταγόνα.

Η
 Μ

Α
ΓΕ

ΙΑ
 ΤΏ

Ν
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Ώ
ΡΏ

Ν
!

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΟ 

ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ 



WATERPROOFLONG WEAR

30 h

Attracts and retains moisture
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  Make-up Everlasting 
Sync The ONE 
30 ml. 

 €22.85

€7.20 

Be in Sync, 
Ακόμη και στον 

Παγωμένο Αέρα

35778
Alabaster 

Cool

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

35788
Sun 

Beige 
Warm

35791
Caramel 
Warm

35789
Golden 
Beige 
Warm

35792
Chestnut 

Warm

Αυτό το έξυπνο make-up με την μοναδική Τεχνολογία Skin 
Response είναι σχεδιασμένο να συγχρονίζει την επιδερμίδα 

σας με το περιβάλλον για τέλειο look γεμάτο φρεσκάδα. 
Όταν ο αέρας έχει υγρασία, η τεχνολογία αυτή δρα 

απορροφώντας την και όταν ο αέρας είναι ξηρός δρα 
διατηρώντας τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας. 

Είναι η σύγχρονη μαγεία!

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΟ ΣΕΤ ΑΠΟ 
4 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ 

ΔΩΡΟ
με κάθε Make-up 
Everlasting Sync 
που αγοράζετε*

  Σετ από 4 Σφουγγαράκια 
για το Make-up
Υλικό: πολυουρεθάνη. 
Διαστάσεις: 7.8 x 5 x 2.1 εκ. 

41560   €3.65 

*Δοκιμασμένο σε καταναλωτές.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ 
ΣΤΟ ΝΕΡΟ*

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
SKIN RESPONSE 

Ελκύει και συγκρατεί την υγρασία

Το μοντέλο φοράει: Make-up Everlasting Sync 
The ONE  35778 Alabaster Cool.

ΜΕΓΑΛΉ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ*

*Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.  
Η προσφορά ισχύει για κάθε αγορά.
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ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΉ 
ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 

ORIFLAME APP ΓΙΑ 
ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΉΝ 

ΑΠΟΧΡΩΣΉ ΣΑΣ 

35784
Light 
Sand 

Warm

35787
Beige 
Warm
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LIMITED EDITION
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  Γυναικείο Άρωμα Eclat Femme 
Weekend EdT
Ένα ζωηρό και συγχρόνως σοφιστικέ 
floral, φρουτώδες άρωμα με πράσινες 
νότες που ξεχειλίζει κομψότητα. 50 ml. 

31293   €48.10

€21.60 

  Σετ Δώρου Eclat Femme 
Weekend
Ένα κομψό σετ δώρου με το 
Eclat Femme Weekend Eau de Toilette 
και την αντίστοιχη Κρέμα Σώματος 
που αιχμαλωτίζει το κομψό καθημερινό 
Παριζιάνικο lifestyle. 2τεμ. 

35963   €69.70
ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

FLORAL ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ ΜΕ 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΝΟΤΕΣ

Ροδάκινο Προβηγκίας, 
Λευκή Φρέζια, Musk

Πολυτελής ενυδατική κρέμα σώματος 
με το πλούσιο άρωμα του Eclat Femme 
Weekend, που παρατείνει τη διάρκεια 

του αρώματός σας.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 
μυρίσετε το άρωμα

Σετ σε 
ΟΜΟΡΦΟ 

ΚΟΥΤΙ ΔΩΡΟΥ!

Γιορτάστε 
τις καθημερινές 

απολαύσεις!
ψάχνετε έναν τρόπο να 

κακομάθετε τις κυρίες στη 
λίστα σας; Δε χρειάζεται να 

ψάξετε πέρα από το Eclat 
Femme Weekend, ένα άρωμα 
που θα προσφέρει ενέργεια και 
ένα μαγικό άγγιγμα ακόμη και 

τις πιο συνηθισμένες μέρες. 
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ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΟ 

ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ 

ΑΡΩΜΑ + ΚΡΕΜΑ  
ΣΩΜΑΤΟΣ + ΚΟΥΤΙ  

ΜΟΝΟ 

€24.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:  

35963
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  Γυναικείο Άρωμα Giordani Gold 
Original EdP
Ένα κλασικό αγαπημένο, αυτό το διαχρονικό 
άρωμα ανανεώθηκε παραμένοντας το ίδιο, με 
την πλούσια καρδιά του από άνθη πορτοκαλιάς. 
Σε ένα υπέροχα σχεδιασμένο μπουκάλι με 
μαγευτικές χρυσαφί ανάγλυφες λεπτομέρειες, 
αυτό το υπέροχο floral, ξυλώδες με λευκά άνθη 
άρωμα, είναι η απόλυτη επιλογή για τη γυναίκα 
που ζει με πάθος. 50 ml. 

32150   €48.10

€21.60 

  Σετ Δώρου Giordani Gold 
Original
Όμορφο σετ με το Giordani Gold Original 
Eau de Parfum και την αντίστοιχη κρέμα 
σώματος, dημιουργημένο όμορφα γύρω 
από τις νότες του πλούσιου άνθους 
πορτοκαλιάς. Το Σετ περιλαμβάνει το το 
Giordani Gold Original Eau de Parfum και 
την Κρέμα Σώματος. 

35964   €69.70

ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

FLORAL ΛΕΥΚΑ  
ΑΝΘΗ ΞΥΛΩΔΕΣ
Mανταρίνι, Άνθος  

Πορτοκαλιάς, Πατσουλί

Πολυτελής κρέμα σώματος που αφήνει την 
επιδερμίδα σας θρεμμένη και ευωδιαστή με το 
άρωμα του Giordani Gold Original.

Σετ 
ΣΕ ΟΜΟΡΦΟ 

ΚΟΥΤΙ 
ΔΩΡΟΥ!

 

 

Κάντε τη να 
νιώσει σαν 
βασίλισσα

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

ΑΡΩΜΑ + ΚΡΕΜΑ  
ΣΩΜΑΤΟΣ + ΚΟΥΤΙ 

ΜΟΝΟ 

€24.00 
ΚΩΔΙΚΌΣ ΣΕΤ:  

35964
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Είτε είναι η σύζυγός σας, η μαμά σας,  
η αδελφή σας ή κάποια φίλη σας,  

όλες οι γυναίκες έχουν μία βασιλική 
υπεροχή. Γιορτάστε το δίνοντάς τους ένα 
άρωμα με πραγματικά ευγενή συστατικά, 

όπως το Giordani Gold Original, που 
αποτελείται από υπέροχα  

Άνθη Πορτοκαλιάς.
ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΟ 
ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ 

ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ

NEW! 
LIMITED EDITION
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Το δώρο 
της όμορφης 
επιδερμίδας

Προσφέρετε στις κυρίες στη λίστα σας αυτό 
το ελιξήριο νεότητας! Η σειρά περιποίησης 

επιδερμίδας Optimals Age Revive, με 
μοναδικό αντιγηραντικό κοκτέιλ ισχυρών 

Σουηδικών συστατικών, στοχεύει σε 
πολλαπλά σημάδια γήρανσης για να 

αναζωογονήσει την επιδερμίδα σας και να 
αποκαταστήσει τη νεανικότητά της. 

Έλαιο Λιναρόσπορου – 
Ωμέγα-3 και -6 βοηθούν στη θρέψη, 
στη λείανση και στην αποκατάσταση 

της επιδερμίδας.

Redcurrant – καταπολεμά τις 
λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες.

Ασημένια Συμήδα  
– προλαμβάνει την εμφάνιση 
των σκούρων κηλίδων.

Ιπποφαές  
– η αντιοξειδωτική Βιταμίνη C  
ενισχύει τη λάμψη της επιδερμίδας.

ΚΡΈΜΑ ΗΜΈΡΑΣ 
+ ΚΡΈΜΑ ΝΎΧΤΑΣ 

ΜΟΝΟ

€9.60 
ΚΩΔΙΚΌΣ ΣΕΤ: 

137160

  Αντιγηραντική Κρέμα Ημέρας με SPF 15 Optimals 
Age Revive
Aντιγηραντική κρέμα ημέρας που στοχεύει σε πολλαπλά σημάδια 
γήρανσης. Βοηθάει στη μείωση των λεπτών γραμμών και των 
ρυτίδων και ενυδατώνει, φωτίζει και αποκαθιστά την επιδερμίδα. 
Προστατεύει από την πρόωρη γήρανση και τους ρύπους. Με μίγμα 
φυσικών Σουηδικών συστατικών και Ενεργό Συσφιγκτικό συστατικό 
κατά των ρύπων. Για όλους τους τύπους επιδερμίδας. 50 ml. 

32474   €30.05 

  Αντιγηραντική Κρέμα Νύχτας Optimals 
Age Revive
Aντιγηραντική κρέμα νύχτας που στοχεύει σε πολλαπλά 
σημάδια γήρανσης. Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις 
ρυτίδες, ενώ ενυδατώνει και θρέφει εντατικά χαρίζοντας 
πιο λαμπερή, πιο νεανική όψη. Με μίγμα φυσικών 
Σουηδικών συστατικών και Συσφιγκτικό Ενεργό 
συστατικό. Για όλους τους τύπους επιδερμίδας. 50 ml. 

32475   €30.05 

  35685 Τονωτική Λοσιόν Optimals Age 
Revive 150 ml. €15.65   35684 Γαλάκτωμα 

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

 32477 Αντιγηραντικό Serum 
Optimals Age Revive 30 ml. €33.65

Βελτιώνει τα πολλαπλά σημάδια γήρανσης: 
μειώνει τις ρυτίδες και τις λεπτές γραμμές, βελτιώνει 
την απαλότητα και τη λάμψη της επιδερμίδας

Ένυδατώνει εντατικά και θρέφει την 
επιδερμίδα σας τη νύχτα μειώνοντας τις 

λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες και 
αποκαθιστώντας την επιδερμίδα 

χαρίζοντας πιο νεανική όψη.

Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας35+

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!

ΈΠΙΔΈΡΜΙΔΑ
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Αντιιδρωτικό αποσμητικό με 
το άρωμα του Be The Legend 
για τέλειο συνδυασμό με το 
άρωμά σας.

Κάντε τις  
γιορτές του 
θρυλικές!

Ψάχνετε για ένα κομψό δώρο για τον φίλο, 
τον αδελφό ή τον συνάδελφό σας;

 Το χαρισματικό και επαναστατικό άρωμα 
Be The Legend, συνδυάζοντας νότες 

δέρματος με τραγανό μήλο και tonka bean, 
έχει τεράστιες πιθανότητες να γίνει το 

αγαπημένο του!

ΣΕΤ ΣΕ 
ΟΜΟΡΦΟ 

ΚΟΥΤΙ 
ΔΩΡΟΥ!ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

δέρμα, μήλο, 
καρποί tonka

ORIENTAL ΞΥΛΩΔΕΣ 
ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ

  Ανδρικό
 Άρωμα Be the Legend EdT
Έχετε αυτοπεποίθηση αλλά αφήνετε 
τους άλλους να σας πλησιάσουν 
εύκολα, είστε συναρπαστικός αλλά 
και cool! Θέλετε ένα ανδρικό άρωμα 
με έντονες αντιθέσεις! Ο μοναδικός 
συνδυασμός από τραγανό μήλο, 
μαλακό δέρμα και καρπούς tonka σας 
δίνει αυτό που ζητάτε. 75 ml. 

30468   €42.05

€19.20 

  Αποσμητικό Roll-on 
Be the Legend
Γεμάτος αυτοπεποίθηση αλλά 
προσιτός, συναρπαστικός αλλά 
χαλαρός: ένα άρωμα σε 
αντιιδρωτικό αποσμητικό roll-on 
για εκείνον που συνδυάζει νότες 
από σέξι δέρμα με νότες ζουμερού 
μήλου και την εθιστική ζεστασιά 
του tonka bean. 50 ml. 

34076   €8.45 

  Σετ Δώρου 
Be the Legend
Προετοιμαστείτε για να 
γιορτάσετε την εορταστική 
σεζόν με πλήρη 
αυτοπεποίθηση και 
χαρισματικότητα με αυτό το 
limited edition ανδρικό σετ 
δώρου με το Be the Legend Eau 
de Toilette και το ίδιο αντι-
ιδρωτικό αποσμητικό. 2τεμ. 
43709   €60.10

 

 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

ΑΡΩΜΑ 
+ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ 
+ ΚΟΥΤΙ ΜΟΝΟ

€24.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 

43709
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ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΟ 

ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ 

NEW! 
LIMITED EDITION
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  Gel Μαλλιών 
Power Hold & 
Sleek North 
For Men
100 ml. 

34920   €8.45 

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

35878   €12.05 

  Ανδρικό Νεσεσέρ 
Polar
Βαμβακερός κανβάς, 
PU, φόδρα 
πολεστέρα. Μ:20 x 
Π:8,5 x Υ:13 εκ. 

44769   €9.60 

  Ανδρικό Άρωμα Men's Collection 
Citrus Tonic EdT
75 ml. 

30058   €36.05 

  Αποσμητικό 
Spray 48ωρης 
Δράσης North 
for Men Recharge
150 ml. 

32012   €13.25 

  Ανδρικό Άρωμα Venture EdT
100 ml. 

32503   €33.65 

Πρακτικό μέγεθος. 
Ιδανικό για τα αγαπημένα 
σας καλλυντικά Oriflame.

13 εκ

20 εκ

NEW! 
LIMITED EDITION

ΒΉΜΑ 1

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 
ΤΉ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΑΣ 
Πρακτικά και 
αποτελεσματικά  
τα προϊόντα  
North for Men  
πάντα είναι χρήσιμα.

ΒΉΜΑ 2

ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΤΟ 
ΝΕΣΕΣΕΡ 

ΔΩΡΟ! 
Ένα νεσεσέρ για να  
φυλάτε όλα τα απαραίτητα 
προϊόντα σας.

ΒΉΜΑ 3

3 ΒΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ  
ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΣΕΤ  ΔΏΡΟΥ 

για κάθε άνδρα στη λίστα σας
Γιατί να προτιμήσετε ένα έτοιμο σετ όταν 
μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας; Γίνετε 

βοηθός του Άγιου Βασίλη και ικανοποιήστε 
και τους πιο απαιτητικούς φίλους σας! 

ΑΡΩΜΑ + NORTH  
FOR MEN  + ΝΕΣΕΣΕΡ  

ΜΟΝΟ:

€15.60

Ξεχωριστά δώρα 
για τον καθένα;  
Ναι, παρακαλώ!

Μπορείτε να 
απιοκτήσετε το 

Νεσεσέρ 
ξεχωριστά μόνο 
του στη σελίδα 

41.

lime, ξύλο βow, ανθρακούχο νερό
ΞΥΛΏΔΕΙΣ ΝΟΤΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΏΝ

ξύλο κέδρου, ρίζα damiana, μέντα
AROMATIC FOUGEREΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΑ 

ΑΡΩΜΑ 
Επιλέξτε ανάμεσα  
σε 2 εκλεπτυσμένα,  
κομψά αρώματα που 
ταιριάζουν σε  
κάθε γούστο.

8,5 εκ
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Χαρίστε του 
ένα δώρο 

γεμάτο στυλ!

Η επιλογή δώρου για έναν άνδρα είναι 
πάντα δύσκολη. Αλλά με ένα άρωμα 

τόσο διαχρονικό όσο το Eclat Homme, 
δε μπορείτε να κάνετε λάθος.  

Ένας μοντέρνος, εκλεπτυσμένος 
συνδυασμός δέρματος Barenia, 
τσαγιού Ιμαλαΐων και tonka bean  

θα ανανεώσει αμέσως το στυλ του.

Για τη νότα βάσης, ο αρωματοποιός 
Alexis Dadier επέλεξε το δέρμα 

Barenia, γνωστό για την εξαιρετικά 
λεία υφή του και την πολυτελή 
ποιότητά του. Περνώντας από  

τη σύγχρονη διαδικασία  
βυρσοδεψίας, χρησιμοποιείται  

από τους πιο exclusive  
Γαλλικούς οίκους μόδας.

Αντιιδρωτικό αποσμητικό 
εμπλουτισμένο με το άρωμα του 
Eclat Homme που χαρίζει άλλη 
διάσταση στο άρωμά σας και το 
κάνει να διαρκεί περισσότερο.

  Ανδρικό Άρωμα Eclat Homme EdT
Με τις μοναδικές του νότες από εσπεριδοειδή και δέρμα 
Barenia, το Eclat Homme δίνει νέα έννοια στην 
εκλεπτυσμένη αρρενωπή και σοφιστικέ γοητεία της 
Γαλλικής πολυτέλειας. 75 ml. 

30173   €42.05

€15.60 

  Αποσμητικό Spray Eclat Homme
Tο Eclat Homme αντιπροσωπεύει την κομψότητα με τις 
αρρενωπές νότες του δέρματος Barenia leather. Τώρα σε 
αποσμητικό spray με ακόμη υψηλότερη συγκέντρωση 
αρώματος για ακόμη καλύτερη αρωματική εμπειρία. 150 ml. 

31698   €14.45 

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ORIENTAL ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΕΣ 
ΞΥΛΩΔΕΣ

Τσάι Ιμαλαΐων, Aκόρντα  
 Δέρματος, Καρποί Tonka

ΚΥΡΙΑ ΝΟΤΑ

 

 

ΑΡΩΜΑ + 
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ SPRAY  

ΜΟΝΟ 

€18.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:  

137161
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ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΟ 
ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ 



BIODEGRADABLE
FORMULAS**

95% NATURAL 
ORIGIN INGREDIENTS* 

REGISTERED WITH 
THE VEGAN SOCIETYTM
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Έξτρα θρεπτική 
σύνθεση με διπλάσια 
ενυδατικά συστατικά 
σε σχέση με μία απλή 

κρέμα σώματος 
Oriflame. 

  Whipped Waves Body Butter Swedish Spa
Ένα πλούσιο κρεμώδες body butter εμπλουτισμένο με 
Έλαιο Καρύδας, Shea Butter, Έλαιο Canola και Γλυκού 
Αμυγδάλου που θρέφει και λειαίνει την επιδερμίδα σας. 
Το υδάτινο άρωμά του χαλαρώνει τις αισθήσεις σας. 
Μη λιπαρή σύνθεση που απορροφάται εύκολα. 200 ml. 

34025   €19.25

€8.40 

  Μάσκα Χεριών Swedish Spa Soft Tide
Μία πολυτελής και πολύ θρεπτική μάσκα χεριών 
που αφήνει τα χέρια σας απαλά και ελαστικά. 
Με χαλρωτικό άρωμα Swedish Spa. 75 ml. 

34730   €13.25

€8.40 

Mία 
χαλαρωτική και 
πολύ θρεπτική 
μάσκα χεριών.

Απαλό και 
κρεμώδες 
αποκαθιστά  
και ξεμπερδεύει  
τα μαλλιά

Κρεμώδης υφή και 
φόρμουλα που 

θρέφει και 
αποκαθιστά τα 

μαλλιά

  Conditioner για Αποκατάσταση Beautanicals
Θρεπτικό conditioner εμπλουτισμένο με 8 απαραίτητα 
μέταλλα και φυσικά εκχυλίσματα αγιοκλήματος. 
Αναγνωρισμένο από το The Vegan Society™, χωρίς 
parabens και σιλικόνες, βιοδιασπώμενη και 
δερματολογικά ελεγμένη φόρμουλα. 150 ml. 

35890   €15.65

€9.60 

  Σαμπουάν για Αποκατάσταση Beautanicals
Σαμπουάν αποκατάστασης εμπλουτισμένο με 8 βασικά 
μέταλλα και φυσικά εκχυλίσματα Σουηδικού 
Αγιοκλήματος. Αναγνωρισμένο από το The Vegan 
Society™, χωρίς parabens και σιλικόνες, βιοδιασπώμενη 
και δερματολογικά ελεγμένη φόρμουλα. 250 ml. 

35891   €13.25

€8.40 

Όλα όσα χρειάζεστε για 
φροντίδα spa στο σπίτι

Δώρο για τα μαλλιά σας 
και για τον πλανήτη!

**Για όλες τις 
φόρμουλες που 

ξεπλένονται.

ΒΙΟΔΙΑΣΠΏΜΕΝΕΣ 
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΠΟ  
ΤΗ VEGAN SOCIETY™

ΣΑΜΠΟΥΑΝ  
+  CONDITIONER 

€15.60 
ΚΩΔΙΚΌΣ ΣΕΤ: 

137162

 

 

 

 

95% ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ*

*Κρέμα χεριών, 
σαπούνι και 
conditioner
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ΜΑΣΚΑ ΧΕΡΙΏΝ +  
BODY BUTTER 

€9.60 
ΚΩΔΙΚΌΣ ΣΕΤ:  

137163
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  Ρόμπα Polar
Αυτή η μπλε και άσπρη ρόμπα σας τυλίγει 
σαν μια ζεστή αγκαλιά τις κρύες μέρες του 
χειμώνα. 100% πολυεστέρας. Ένα μέγεθος. 

41217

€36.05 

NEW! 
LIMITED EDITION

Χαλαρώστε στον καναπέ με ένα φλυτζάνι 
ζεστό κακάο και απολαύστε τη χαρά της 
εορταστικής ατμόσφαιρας. Υπάρχει κάτι 
καλύτερο από μερικές ήσυχες στιγμές 
μόνο για εσάς... χουζουρεύοντας 
στη θαλπωρή μίας όμορφης και 
άνετης ρόμπας;

H ΤΈΛΈΙΑ ΡΌΜΠΑ  
ΓΙΑ ΤΌ ΚΡΎΌ  
ΤΌΎ ΧΈΙΜΏΝΑ!

  Πόντσο Δύο 
Όψεων Saga
Παραμείνετε ζεστή με το 
πάντα δημοφιλές πόντσο. 
Το δικό μας έχει αίσθηση 
μοχέρ και δύο όψεις με 
διαφορετικές αποχρώσεις 
για περισσότερους 
συνδυασμούς και τέλειο 
look! Επιλέξτε τη midnight-
blue απόχρωση για πιο 
κλασικές εμφανίσεις. Το 
τελείωμα έχει μαύρες ραφές. 
Ακρυλικό, πολυεστέρας. 
Μ145xΠ90εκ, πλαϊνά 
ανοίγματα 75εκ. 

42637

€30.05 

Ένα αξεσουάρ,  
δύο trendy looks 

Διπλής όψης  
- διπλό στυλ!
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ΏΡΑ ΓΙΑ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ  
ΜΕ ΣΤΥΛ!
Οι πέρλες και ο χρυσός είναι ένας 
διαχρονικός συνδυασμός που αγαπήθηκε 
ιδιαίτερα από θρύλους όπως η Grace Kelly 
και η Marilyn Monroe. Κάντε ένα δώρο στον 
εαυτό σας που θα αναδείξει πολλές 
εμφανίσεις σας.

  Σετ 7  Ζευγάρια Σκουλαρίκια 
Polar
Προτιμάτε λουλούδια, αστέρια, 
στρογγυλά, τετράγωνα ή απλές 
πέρλες; Αυτό το σετ έχει ένα 
κομψό χρυσαφένιο ζευγάρι 
σκουλαρίκια για κάθε ημέρα της 
εβδομάδας. Ορείχαλκος, Κράμα 
Ψευδάργυρου, Γυαλί, ABS. 

40903

€14.45 

  Ρολόι με Πέρλες Polar
Αυτό το ρολόι με μπρασελέ από πέρλες 
και χρυσαφί λεπτομέρειες θα χαρίσει 
διαχρονική θηλυκότητα σε κάθε σας 
εμφάνιση. Ανοξείδωτο ατσάλι, κράμα 
ψευδάργυρου, γυαλί, ABS, Χρυσαφί 
Επίστρωση IP. Κίνηση Seiko. Συνολικό 
μήκος (ρυθμιζόμενο): 200 +/- 20 mm. 
Κάσα: Π:28.1 x Υ:8.6 mm. 

40965

€30.05 

Σε όμορφη 
εορταστική 

συσκευασία!

Σε όμορφη 
εορταστική 

συσκευασία!

NEW! 
LIMITED EDITION
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  Σετ Κοσμημάτων Polar Aurora
Σετ από ασημί κολιέ και σκουλαρίκια με 
πολύπλευρες πέτρες που αντανακλούν το 
φως, σε αποχρώσεις του μωβ, του ροζ και 
του μπλε. Το πλαίσιο από στρας μπορεί να 
αφαιρεθεί από τα σκουλαρίκια και να τα 
φορέσετε μόνα τους. Ορείχαλκος, Κράμα 
Ψευδάργυρου, Γυαλί. Μήκος: 455 mm + 65 mm. 

40917

€14.45 

  Σετ Βραχιόλι και 
Σκουλαρίκια Polar
Σετ από χρυσαφί βραχιόλι και 
κρεμαστά σκουλαρίκια με 
εναλλασόμενα λεία και με στρας 
φυλλαράκια. Ορείχαλκος, Κράμα 
Ψευδάργυρου, Γυαλί. Βραχιόλι: 
Μ:226 mm. Σκουλαρίκια: 28 x 12 mm. 

40988

€14.45 

  Σετ Κοσμημάτων Polar Pearl
Χαρίστε στο look σας vintage αίσθηση με 
αυτό το σετ απο ασημί κρεμαστά 
σκουλαρίκια και κολιέ, με μεγάλες πέρλες 
που πλαισιώνονται από στρας. 
Ορείχαλκος, Κράμα Ψευδάργυρου, Γυαλί, 
ABS. 460 mm + 60 mm επιπλέον αλυσίδα. 

44482

€12.05 

PRO TIP!

NEW! 
LIMITED EDITION

ΚΟΣΜΉΜΑΤΑ 
ΤΟΣΟ ΠΟΛΎΤΙΜΑ 
ΟΣΟ ΟΙ ΑΝΑΜΝΉΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
Τρία στυλ, τρεις διαθέσεις, τρεις τρόποι  
να ανανεώσετε οποιαδήποτε εμφάνιση. 
Ποιο είναι το αγαπημένο σας; 
Επιλέξτε τα αγαπημένα σας!

Σε όμορφη 
εορταστική 

συσκευασία!

 

 

 

Αποσπώμενο πλαίσιο 
= περισσότεροι τρόποι 

να τα φοράτε!

Μ
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  Λαμπερό Κολιέ Nordic
Ένα κομψό κολιέ σε σχήμα V, μεσαίου 
μήκους με μικροσκοπικά στρας που δίνει 
ένα εξαιρετικά πολυτελές στυλ σε όλα τα 
party looks. Ορείχαλκος, Κράμα 
Ψευδάργυρου, Γυαλί. Κύριο μήκος: 525 mm. 

43264

€14.45 

  Σάλι Nordic
Εκπληκτικό κασκόλ toile de Jouy με 
χειμερινά σκανδιναβικά τοπία σε navy 
απόχρωση σε απαλό υπόλευκο φόντο, 
με κρόσια και στις δύο πλευρές. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί είτε ως εντυπωσιακό 
σάλι, είτε ως διακοσμητικό ριχτάρι στο 
σπίτι σας. 60% ακρυλικό, 40% 
πολυεστέρας. 190 x 80 εκ. 

44540

€24.05 

  Λαμπερά Σκουλαρίκια Nordic
Ασημί κρεμαστά σκουλαρίκια με στρας, 
που προσθέτουν λάμψη σε κάθε σας 
κίνηση. Ορείχαλκος, γυαλί, ανοξείδωτο 
ατσάλι. Μήκος: 44 mm. 

43262

€12.05 

Ένα σάλι που μπορεί να φορεθεί με πολλούς τρόπους! 
Φορέστε το σαν πλούσιο κασκόλ, χρησιμοποιήστε το 

σαν σάλι ή σαν φούστα - απλά τυλίξτε το γύρω από τους 
γοφούς σας, στερεώστε το με μία διακοσμητική 

καρφίτσα και είστε έτοιμη. 
Το Σκανδιναβικό print θα εντυπωσιάσει!

SCANDI
STYLE

ΧΕΙΜΕΡΙΝΆ 
ΆΞΕΣΟΥΆΡ 
ΕΚΠΛΗΞΗ
Λάμψη ή εντυπωσιακό Σκανδιναβικό print; 
Ό,τι και να διαλέξετε σίγουρα θα αναδείξει 
το στυλ σας. Γιατί όχι και τα δύο;

T R E N D  S P O T T E R !

NEW! 
LIMITED EDITION
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  Ανδρικό Πορτοφόλι Sharing
Αρρενωπό λεπτό πορτοφόλι που χωράει 
εύκολα στις τσέπες, αλλά διαθέτει ευρύχωρο 
εσωτερικό – 5 θήκες για κάρτες & 1 θήκη για 
χαρτονομίσματα. Μπλε απόχρωση στο 
εσωτερικό. Με λαστιχάκι για ασφάλεια. Έτοιμο 
για δώρο. PU, πολυεστέρας, 11.5x10εκ. 

38317   

€14.45 

Και γι' αυτό αυτά τα αξεσουάρ είναι τέλεια δώρα! 
Επιλέξτε αυτό που θα κάνει τις καθημερινές σας 
εμφανίσεις να ξεχωρίσουν!

ΜΕΡΙΚΆ ΣΤΥΛ 
ΕΙΝΆΙ ΆΠΛΆ 
ΔΙΆΧΡΟΝΙΚΆ

  Ανδρικό Νεσεσέρ Polar
Αυτό το ευρύχωρο νεσεσέρ από 
ανθρακί βαμβακερό κανβά, θα γίνει ο 
καλύτερος σύντροφός του στο 
γυμναστήριο και τα ταξίδια του. 
Xωράνε όλα τα καλλυντικά του τέλεια! 
Βαμβακερός κανβάς, PU, φόδρα 
πολεστέρα. Μ:20 x Π:8,5 x Υ:13 εκ. 

44769

€9.60 

NEW! 
LIMITED EDITION

  Ανδρικό Βραχιόλι Polar
Βραχιόλι από μαλακή δερματίνη με 
μεταλλική αγγράφα και σφυριλατημένή 
ασημί όψη. PU, κράμα ψευδάργυρου, 
ορείχαλκος. Συνολικό μήκος: 
245 + 32 mm. 

41113

€9.60 

Η κομψή εκδοχή  
του grunge

Ταιριάζει σχεδόν με 
κάθε σας εμφάνιση!

  Ανδρική Ζώνη Polar
Aπλή αλλά γεμάτη στυλ ζώνη από 
μαύρη ημιγυαλιστερή δερματίνη, με 
διάτρυτο τελείωμα και μαύρη ματ 
αγκράφα. PU και κράμα ψευδάργυρου. 
Ένα μέγεθος: Μ:115 x Π:30 mm. 

41235

€12.05 
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RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS
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EXTRACTS

NATURAL
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ECO-ETHICAL
SCREENING
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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

  Ανδρικό Άρωμα Mister 
Giordani EdT
75 ml. 

33654   €42.05

€15.60 ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

κορυφή vetiver, γεράνι, 
γκρέιπφρουτ

AROMATIC FOUGÈRE

Το Mister Giordani αποπνέει ακαταμάχητο 
αυθορμητισμό με κομψό χαρακτήρα. Η γεμάτη 

φρεσκάδα ευωδιά του κρύβει έναν απροσδόκητο 
συνδυασμό Γκρέιπφρουτ και Τζίντζερ. Η δυνατή και 
αισθησιακή του υπογραφή ενισχύεται από πράσινο 

γεράνι και νότες πιπεριού με Κορυφή Vetiver 
που προσδίδει μία μοντέρνα φρεσκάδα και 

εκλεπτυσμένη αρρενωπή κληρονομιά.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

Η αυθόρμητη 
γοητεία του 

Mister Giordani
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Ο οδηγός του σύγχρονου gentleman, 
by Debonair

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.

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΞΥΛΏΔΕΣ 
– AROMATIC

NEW!

Ένας σύγχρονος 
gentleman, με το 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 
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Κάρδαμο, Φύλλα Κέδρου, 
Σανταλόξυλο
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  Ανδρικό Άρωμα 
Friends World EdT
75 ml. 

33384   €42.05

€15.60 

  Ανδρικό Άρωμα 
Excite by Oriflame Edt
75 ml. 

15560   €42.05

€15.60 

  Ανδρικό Άρωμα Men's 
Collection Cool Lavender EdT
75 ml. 

33349   €36.05

€15.60 
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Πεπόνι, Νότες  
Τσαγιού, Βρύο

ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΤΕΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΞΥΛΩΔΕΣFOUGERE – AROMATIC – ΥΔΑΤΙΝΟ
Πιπέρι, Παραθαλάσσια Λεβάντα,  

Θαλασσινές Λειχήνες

ΤΕ
Λ

ΕΥ
ΤΑ

ΙΑ
 Φ

Ο
ΡΑ

 
ΣΤ

Ο
Ν

 Κ
ΑΤ

Α
Λ

Ο
ΓΟ

!   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 

Δύο αποχρώσεις 
αρρενωπότητας
Κάντε του έκπληξη με το νέο 
αγαπημένο του άρωμα.  
Ποιο από τα δύο του ταιριάζει;

Αρρενωπό. Αυθεντικό. 
Διαχρονικό.

Άρωμα γεμάτο ενέργεια και 
φρεσκάδα για τον λάτρη της φύσης

AROMATIC ΞΥΛΩΔΕΣ 
GOURMAND

Σουηδικός Kισσός, Φύλλα 
Φασκόμηλου, Καρποί Tonka

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Κίτρο, Γεράνι,  
Ξύλο

AROMATIC FRESH

 

 

 

 

Ανακαλύψτε τη 
συναρπαστική 
δροσιά του πάγου
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  Έλαιο Θρέψης για τα 
Γένια North For Men 
Mane Attraction
30 ml. 

35933   €14.45 

  Σαπούνι North 
For Men Subzero
100 g. 

35887   €4.85

€2.40 

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

35888   €12.05 

  Αφρός Ξυρίσματος για 
Ευαίσθητες Επιδερμίδες 
North for Men
200 ml. 

32016   €13.25

€6.00 

  Αρωματικό Spray 
Σώματος North 
for Men Power
100 ml. 

34487   €14.45 

  Αρωματικό Spray 
Σώματος North 
for Men
100 ml. 

34482   €14.45 

  Αρωματικό Spray Σώματος 
North for Men Intense
100 ml. 

34486   €14.45 

  2-σε-1 Ενυδατικό Gel 
North For Men Subzero
50 ml. 

35877   €13.25 

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

35870   €12.05 
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Σκανδιναβική φρεσκάδα για μια 
μέρα γεμάτη αυτοπεποίθηση 

Απέχετε μόλις δύο βήματα όχι μόνο από την εξαιρετική υγιεινή αλλά 
και από την εξαιρετική ευωδιά. Απλά υπέροχα!

LIMITED
 EDITION

  32497 Αποσμητικό 
Roll-On Eclat Homme 
Sport 50 ml. €8.45  

 31291 Αποσμητικό 
Roll-on Signature 50 ml. €8.45  

 32176 Αποσμητικό Roll-On 
Giordani Gold Man 50 ml. €8.45  

 34077 Αντιιδρωτικό 
Αποσμητικό Roll-on Glacier 
Rock 50 ml. €8.45

€2.40

Πάρτε τον έλεγχο  
στα χέρια σας 
Όποια και αν είναι η θερμοκρασία ή ο βαθμός της 
υγρασίας - εσείς μπορείτε να έχετε τον έλεγψο!

 

 

 

 

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ROLL ON  
ΤΟ ΕΝΑ ΜΟΝΟ

Νιώστε αναζωογόνηση  
κι ενέργεια
Η North for Men είναι μία σειρά Σκανδιναβικής έμπνευσης 
για τον βίκινγκ που κρύβει μέσα του κάθε άνδρας. Έτοιμοι 
να ανακαλύψετε τον πολεμιστή που κρύβεται μέσα σας;

 

 

 

 

TO ΣΕΤ 
ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ GEL  

+ SPRAY ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΟ 

€7.10 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:  

137164
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Σε μοντέρνο κουτί δώρου
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ΓΙΑ ΟΛΕΣ  
ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣΣυνιστάται για

  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 

  Καταπραϋντικό Gel για 
Μετά το Ξύρισμα NovAge 
Men
100 ml. 

35865   €16.00 

  Αφρός Ξυρίσματος Υψηλής 
Απόδοσης NovAge Men
200 ml. 

35864   €18.00 

  Αντιγηραντική 
Λεπτόρευστη Κρέμα 
NovAge Men
50 ml. 

33201   €33.00 

  Gel Ματιών NovAge Men
15 ml. 

33199   €26.00 

  Serum για Ενυδάτωση & 
Ενέργεια NovAge Men
50 ml. 

33200   €41.00 

  Προϊόν Καθαρισμού &  
Απολέπισης Προσώπου NovAge Men
Ένα προϊόν καθαρισμού προσώπου που καθαρίζει  
και εξυγιαίνει σε βάθος με Μαύρο Άνθρακα και 
απολεπιστικά σωματίδια. Απομακρύνει τα νεκρά 
κύτταρα, τους ρύπους και την καθημερινή βρωμιά. 
Άμεσα η επιδερμίδα δείχνει φρέσκια χωρίς λιπαρότητα 
και σμήγμα. 125 ml. 

33198   €20.00

€14.99 

Κ ΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ  
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔ Α ΣΑΣ 
Προϊόν καθαρισμού & 
απολέπισης που απομακρύνει 
τα νεκρά κύτ ταρα και  τους 
ρύπους αφήνον τας την 
επιδερμίδα καθαρή χωρίς 
λιπαρότητα και  σμήγμα.

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Τα σωματίδια άνθρακα έχουν 
μεγάλη επιφάνεια που 
βοηθάει στην απορρόφηση 
και απομάκρυνση των ρύπων 
και της υπερβολικής 
λιπαρότητας, καθώς και στην 
απολέπιση της επιδερμίδας 
χωρίς να την ξηραίνουν.
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Ψάχνετε το τέλειο δώρο; 
Μόλις το βρήκατε.

 

 

Κλινικά αποδεδειγμένα 
αποτελέσματα κατά της 
Κούρασης!  
• Μείωση ρυτίδων†2 

• Λεία υφή επιδερμίδας†2 

• Ενυδάτωση†2  

•  Ελαστικότητα 
επιδερμίδας†3

• Τόνος επιδερμίδας†3

Ολοκληρωμένη 
αναζωογονητική 
αντιγηραντική 
περιποίηση
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  Γυναικείο Άρωμα 
Eclat Mon Parfum
50 ml. 

33957   €69.70

€26.40

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

Ανάγλυφο μέταλλο 
για cool baroque look!

  Ελαστικό Βραχιόλι με Πέρλες Express
Οι πέρλες εξακολουθούν να είναι ένα trendy must-have. Τολμήστε ένα 
στυλ με ανάγλυφους μεταλλικούς κρίκους για μπαρόκ look και επίσημες 
εμφανίσεις! Με ελαστική εφαρμογή. Μέταλλο, γυαλί, nickel-safe. Συνολικό 
Μ21 εκ, πέρλες 1.2εκ. 

38258   €6.99 

Το Eclat Mon Parfum είναι ένα από τα λίγα αρώματα 
στην ιστορία που περιέχει τα θρυλικά ακόρντα de 

Laire – ένα προνόμιο που έχουν μόνο θρυλικά 
brands όπως η Chanel και η Guerlain. Τα ακόρντα 

De Laire Boudoir αναδεικνύουν τις καλύτερες νότες 
της Λευκής Ίριδας – του πιο πολύτιμου άνθους στην 

αρωματοποιία.

Αποκλειστικά 
Ακόρντα de Laire 

Boudoir

 

  Αγοράζοντας 
το Eclat Mon 
Parfum 
παίρνετε το 
Βραχιόλι 

ΔΩΡΟ!

FLORAL GREEN
Αχλάδι Nashi, Ακόρντα DeLaire 

Boudoir, Πούδρα Αμυγδάλου

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΡΩΜΑΤΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

LIMITED
 EDITION
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  Γυναικείο Άρωμα 
Infinita Eau de Parfum
50 ml. 

35653   €48.10

€21.60 

  Mix & Match Σετ Κοσμημάτων Drift
Παίξτε με τα 6 υπέροχα παντατίφ στα σκουλαρίκια ή στις 2 αλυσίδες 
για τον λαιμό! Δημιουργήστε άπειρα όμορφα looks! Μέταλλο, ABS 
πέρλες, πέτρες, γυαλί, nickel-safe. Αλυσίδα 48+72εκ: διαμ. κρίκων 2.3εκ. 

37927   €14.45 

ΑΡΩΜΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

FLORAL-ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ 
-ΞΥΛΩΔΕΣ

Μανταρίνι, Γιασεμί Grandiflorum,  
Ξύλο Cashmere

Το σετ περιλαμβάνει 
ένα ζευγάρι 

σκουλαρίκια, 2 κολιέ 
και 6 παντατίφ.

Σετ σε κουτί δώρου

Απεριόριστα θηλυκό
Νιώστε την πεμπτουσία της κλασικής θηλυκής 
ομορφιάς. Ένα φωτεινό και μαγευτικό Eau de 
Parfum που γιορτάζει την αληθινά θηλυκή 
ομορφιά και ενισχύει την αυτοπεποίθηση της 
σύγχρονης γυναίκας.

Αγοράζοντας  
το Infinita  
Eau de Parfum  
αποκτάτε το 
Σετ Κοσμημάτων  
ΜΟΝΟ 
€2.40

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

LIMITED
 EDITION
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  Αφρόλουτρο & Αφροντούς Northern Glow
300 ml. 

33473   €7.25 

Η δική σας 
μαγεία

Τις νύχτες με καθαρό κρυστάλλινο ουρανό, το 
Βόρειο Σέλας λάμπει στη Βόρεια Σουηδία και σας 

ηλεκτρίζει με την εντυπωσιακή λάμψη του. Σαν 
πυροτεχνήματα στον ουρανό, αυτό το θαυμαστό 

φυσικό φαινόμενο εμπνέει και συναρπάζει. 
Αφήστε τη μαγεία του να σας μεταμορφώσει και 

γίνετε ένα με τη λάμψη του για τις γιορτές.

NEW! 
LIMITED EDITION

• ισορροπημένο pH

• Χωρίς σαπούνι

• Χαρίζει στην επιδερμίδα το διακριτικό 
άρωμα του Northern Glow

• Ήπιο για καθημερινή χρήση

FLORAL ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ ΞΥΛΩΔΕΣ

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ξύλο Φουντουκιάς, Κόκκινο 
Τριαντάφυλλο Sultane, Velvet Musk

 

 

TO ΣΕΤ 
ΑΦΡΟΝΤΟΥΣ 

+ EAU DE TOILETTE 
ΜΟΝΟ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

  Γυναικείο Άρωμα Northern Glow
Σαν το Βόρειο Σέλας που χρωματίζει τον Σκανδιναβικό ουρανό με την 
αιθέρια ομορφιά του, το Northern Glow Eau de Toilette συναρπάζει με τη 
ζωηρή, διαρκώς μεταβαλλόμενη καρδιά του από Κόκκινο Τριαντάφυλλο 
Σουλτάν που αναφλέγει το ουράνιο πνεύμα σας, καθώς η βελούδινη αύρα 
του σας ταξιδεύει μέχρι τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια. 50 ml. 

33643   €30.05 
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€12.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 137165
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  Μίνι Spray Possess 
The Secret EdP
8 ml. 

37773   €19.25

€7.20 

  Γυναικείο Άρωμα 
Miss Giordani EdP
50 ml. 

30399   €48.10

€24.00 

  Mini Αρωματικό 
Spray Eclat Mon 
Parfum
8 ml. 

37769   €19.25

€7.20 

  Γυναικείο Άρωμα Scentsational EdT
50 ml. 

34519   €40.85

€15.60 

A
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FLORAL-ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ 
-ΞΥΛΩΔΕΣ

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΤΟ GUARANA 
είναι ένα εξωτικό αναρριχητικό 
φυτό ξακουστό για τους 
εντυπωσιακούς του καρπούς 
και τις διεγερτικές τους 
ιδιότητες. Η υπέροχη 
φρουτώδης ευωδιά των 
σπόρων αναδύεται μέσα από το 
άρωμα αποκαλύπτοντας έναν 
μοναδικό χαρακτήρα.

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Με κληρονομιά την πολυτέλεια και την 
κομψότητα, δημιουργούμε ένα άρωμα που 
σας χαρίζει την απόλυτη Giordani Gold 
εμπειρία. Chic, γεμάτο ζωντάνια και 
αυτοπεποίθηση. Το Miss Giordani σας 
χαρίζει τη φυσική κομψότητα του γνήσιου 
Ιταλικού στυλ.

Kομψότητα υψηλής 
αισθητικής

FLORAL ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ
Σορμπέ Μάνγκο, Nερολί,  

Κόκκινη Πιπεριά

NEW! 
LIMITED EDITION

Άμεση ανανέωση 
Τα spray μας σε πρακτικό μέγεθος είναι  
η τέλεια ευκαιρία να δοκιμάσετε κάτι νέο  

ή να κάνετε δώρο σε μία φίλη ένα  
πολυτελές άρωμα.

Η μαγεία των αρωμάτων

   

Σπόροι Guarana, Τριαντάφυλλο 
Solar, Έντονο Πατσουλί

Το Scentsational Eau de Toilette αναδεικνύει τη θηλυκή πλευρά σας  
με το άρωμα του Τριαντάφυλλου Solar, διατηρώντας παράλληλα 
ανάλαφρο χαρακτήρα, χάρη στις λαμπερές νότες Μανταρινιού.



6160

  32160 Αποσμητικό Roll-On Giordani Gold Original 50 ml. €8.45   34079 Αποσμητικό Roll-on 
Miss Giordani 50 ml. €8.45   32493 Αποσμητικό Roll-on Divine 50 ml. €8.45   32495 Αποσμητικό 
Roll-on Volare Forever 50 ml. €8.45   32492 Αποσμητικό Roll-on Volare 50 ml. €8.45  

 32460 Αποσμητικό Roll-on Lucia 50 ml. €8.45 €3.60
ΤΟ ΕΝΑ

Αποσμητική, αρωματική δράση στη στιγμή!
Το αγαπημένο σας άρωμα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην αυτοπεποίθησή σας όλη μέρα! 
Συνδυάστε το αποσμητικό roll on σας με το άρωμά σας ή κάντε τον συνδυασμό που επιθυμείτε!

 

 

 

 

 

ΤΟ ΕΝΑ
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  Γυναικείο Άρωμα 
Women's Collection 
Mysterial Oud EdT
50 ml. 

34361   €36.05

  Γυναικείο Άρωμα Women's 
Collection Sensual Jasmine 
50 ml. 

33168   €36.05 

  Γυναικείο Άρωμα 
Women's Collection 
Delicate Cherry Blossom
50 ml. 

32440   €36.05

  Γυναικείο Άρωμα Women's 
Collection Innocent White 
Lilac EdT
50 ml. 

32438   €36.05 

ORIENTAL FLORAL  
ΞΥΛΟ ΚΕΔΡΟΥ

Νότες Ξύλου Oud, Εσάνς 
Τριαντάφυλλου, Σαφράν

FLORAL ΦΡΟΥΤΩΔΕΣ 
ΞΥΛΩΔΕΣ

Γλυκό Αμύγδαλο, Άνθη  
Κερασιάς, Ξύλο Κέδρου
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Αρώματα που 
ταιριάζουν σε 
μία κυρία
Επιλέξτε ανάμεσα σε τέσσερα 
διαφορετικά, αλλά πολύ 
αγαπημένα αρώματα. Τι έχουν 
κοινό μεταξύ τους; Σας 
ταιριάζουν απόλυτα.

€9.60
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΑ

  Μολύβι Χειλιών Ultimate 
THE ONE STHLM
0.28 g. 

 €14.45
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- Απόδοση με έντονο χρώμα

- Πλούσια κρεμώδης φόρμουλα με 
υαλουρονικό οξύ για επιπλέον  
ενυδάτωση και άνεση.
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37728
Nude Whisper

37729
Coffee Caramel

37730
Dusty Rose

37731
Coral Pink

37732
Crimson Pink

37733
Craze Orange

37734
Scarlet Red

37735
Diva Burgundy

37736
Dark Plum

37737
Magnific Brown

- Σχεδιασμένα για σταθερό αποτέλεσμα 
μεγάλης διάρκειαςNEW!

ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ

€4.80 Η Τόνια φοράει: Μολύβι Χειλιών 
Ultimate THE ONE STHLM 37729 
Coffee Caramel.

Τόνια Σωτηροπούλου 
Ηθοποιός

Extreme Ακρίβεια και 

Καλοσχηματισμένα Χείλη
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  Μάσκαρα Tremendous 
Big Volume The ONE
10 ml. 

34580   €16.85

€7.20 

  Προϊόν Ντεμακιγιάζ Ματιών για 
Αδιάβροχες Συνθέσεις The ONE 100 ml. 

32138   €14.45

€6.00 

6X 
περισσότερος όγκος σε 
σχέση με τις γυμνές βλεφαρίδες.†

Extreme 
μαύρο 
- ένταση χρώματος.*

Extreme 
κράτημα 
– 24ωρη διάρκεια.*

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΣΤΙΣ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ

† Κλινικά Δοκιμασμένο 
* Τεστ Καταναλωτών

Με την αγορά  
3 προϊόντων  

από τις σελίδες 62 - 81 

 

 

  Κουτί Δώρου για Προϊόντα 
Μακιγιάζ
Προσφέρετε τα δώρα σας με 
εορταστική συσκευασία με αυτό το 
όμορφο μαύρο και χρυσαφί κουτί με 
εορταστικά σχέδια. Σχεδιασμένο με 
"αυτιά" που διπλώνουν. Ιδανικό για 
προϊόντα μακιγιάζ και αξεσουάρ. 
Χαρτί. 75 x 160 x 75 mm 

136574   €4.85 

Για εντυπωσιακά 
δώρα!

Ποιος είπε ότι το κουτί δώρου δε μπορεί να 
είναι όσο όμορφο όσο και το περιεχόμενό 

του; Γεμίστε αυτό το κομψό, μαύρο και 
χρυσαφί εορταστικό κουτί με κραγιόν, 
μάσκαρα και βερνίκια νυχιών και κάντε 

κάποια φίλη ευτυχισμένη για τις γιορτές!

παίρνετε το  
make-up gift box 

ΜΟΝΟ

€1.20

NEW! 
LIMITED EDITION
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30615 
Fair 
Light

30616 
Nude 
Pink

  Concealer 
IlluSkin The ONE
10 ml. 

 €14.45 

33708 
Dark 
Beige

33707 
Fair 

Beige

33706 
Light 
Nude   EverLasting 

Precision Concealer 
The ONE
5 ml. 

 €14.45 

40827 
Vanilla 

Neutral

40828 
Porcelain 

Cool

40829 
Fair Nude 

Cool

40830 
Nude Pink 

Warm

40831 
Light 
Ivory 

Neutral

40832 
Natural 
Beige 

Neutral

40833
Caramel 
Warm

40834
Chestnut 

Warm

  Make-up Illuskin Aquaboost 
The ONE STHLM
30 ml. 

 €20.45 

  Face Styler 
The ONE
6 g. 

 €33.65 

36139
Shining Star

36140
Stunning 

Rose

36141
Dazzling 
Brown

36142
Hot 

Chocolate

  Μάσκαρα Φρυδιών The ONE
Μία αδιάβροχη μάσκαρα φρυδιών σε τρεις 
αποχρώσεις που χαρίζει άμεσα πυκνότητα για 
φυσικό τολμηρό look. To βουρτσάκι με κλίση κάνει 
την εφαρμογή εύκολη και η αδιάβροχη σύνθεση με 
ίνες εξασφαλίζει άψογα φρύδια όλη μέρα. 5 ml. 

 €15.65

€4.80 

33692
Blonde

33694
Deep 
Brown

33693
Medium 
Brown

Δίνει όγκο και ένταση στα 
φρύδια σας *

Αδιάβροχη, ανθεκτική στον 
ιδρώτα και την υγρασία *

Θρεπτικό, φυσικής 
προέλευσης έλαιο αβοκάντο 

Τέλεια φρύδια  
όλη μέρα!

* Δοκιμασμένο σε καταναλωτές 

• Εφαρμόστε με το βουρτσάκι το gel 
όπου επιθυμείτε να δώσετε 
πυκνότητα. 

• Χτενίστε τα φρύδια σας για να τα 
σχηματίσετε και να τα στρώσετε.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χτενίστε τα φρύδια σας με την άκρη 
από το βουρτσάκι με μικρές κινήσεις.

• 3-σε-1 
μεγεθυντικός 
καθρέφτης, 
τέλειος για να 
ανανεώνετε το 
μακιγιάζ σας

• Πρακτικό 
μέγεθος

• Όμορφο θηλυκό 
design

Must-have εργαλεία ομορφιάς που 
αναδεικνύουν το look σας

Τέλεια κάθε  
ώρα!

  Μεγεθυντικό Καθρεφτάκι 
3 σε 1
Μεγεθυντικό καθρεφτάκι υψηλής 
ποιότητας 3-σε-1 για να μπορείτε 
να ανανεώνετε το μακιγιάζ σας 
οποιαδήποτε στιγμή. Το μεγεθυντικό 
καθρεφτάκι σας βοηθάει να δείτε 
καλύτερα! Με θηλυκό σχεδιασμό, 
χωράει εύκολα στο νεσεσέρ σας, 
στην τσάντα σας ή στην τσέπη σας.  

37230

€7.20 
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  Πινέλο 
Ακριβείας για το 
Make-up
Μήκος: 16.5 εκ. 
Διαστάσεις: 
Διάμετρος 1.3 εκ. 

29674   €18.05

€6.00 

Απλώνει τέλεια το make-up στο 
πρόσωπο και στον λαιμό σας 
δημιουργώντας άψογη βάση.

  Διπλό Πινέλο 
Ακριβείας για το 
Μακιγιάζ των 
Ματιών
Μήκος: 17.5 εκ. 
Διαστάσεις: 
Διάμετρος 0.9 εκ. 

29595   €12.05

€3.60 

Ιδανικό για την εφαρμογή  
και το blending 
οποιασδήποτε σκιάς ματιών 
με απόλυτο έλεγχο.

  Πινελάκι 
Ακριβείας για τα 
Χείλη
Συνολικό Μήκος: 
18 εκ. Διαστάσεις: 
Διάμετρος 0.6 εκ. 
Διπλωμένο μήκος: 
10.4 εκ. 

29599   €12.05

€3.60 

Μικρό, κωνικό πινέλο ιδανικό για τον καθορισμό 
του περιγράμματος των χειλιών και την εφαρμογή 
έντονων χρωμάτων. 

  Πινέλο 
Πούδρας 
Βεντάλια
Μήκος: 17.1 εκ. 
Διαστάσεις: 
Διάμετρος 0.9 εκ. 

29596   €12.05

€3.60 

Τέλειο για την εφαρμογή  
του highlighter ή για  
την απομάκρυνση της 
υπερβολικής πούδρας

Δημιουργήστε 
μακιγιάζ σαν 
επαγγελματίας
Αυτά τα εργαλεία θα σας βοηθήσουν 
να αποκτήσετε άψογο μακιγιάζ.

  Πινέλο για 
Contouring 
Precision
Μήκος: 16.8 εκ. 
Διάμετρος: 1.3 εκ. 

29723   €18.05

€6.00 

Ιδανικό για το σμίλεμα των  
ζυγωματικών, του πηγουνιού,  
της μύτης και του μετώπου

  Αξεσουάρ Καθαρισμού 
Πινέλων
Διαστάσεις: 7.3 x 5.4 x 3 εκ. 

29580   €8.45

€3.60 

Καθαρίζει 
αποτελεσματικά υγρά ή 
στεγνά πινέλα όλων των 
σχημάτων και μεγεθών

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW! 
LIMITED EDITION



A PRUEBA
DE AGUA

6968

  Primer Χειλιών The ONE
2.8 g. 

33893   €14.45

€6.00 

  Προϊόν Περιποίησης Χειλιών 
για Όγκο Lip Spa The ONE 1.7 g. 

32365   €14.45

€6.00 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Ο εξωτερικός 
πυρήνας 
ενεργοποιεί τη 
μικροκυκλοφορία 
χαρίζοντας χείλη με 
όγκο.

Ο εσωτερικός 
πυρήνας βελτιώνει 
την πυκνότητα της 
επιδερμίδας για 
όγκο που διαρκεί.

ΑΜΕΣΟ ΕΦΕ: 
πιο πυκνά, πιο γεμάτα χείλη

BALM ΧΕΙΛΙΏΝ

Τέλεια χείλη στη στιγμή!
Χρησιμοποιήστε το Primer Χειλιών για να βοηθήσετε το κραγιόν σας να 
διαρκέσει περισσότερο ή ενυδατώστε τα χείλη σας με το Lip Spa Lip Balm. 

  Kajal Eye Liner The ONE
Κajal eye liner για έντονο και σαγηνευτικό 
βλέμμα. Με μικροσωματίδια για πλούσιο και
 βαθύ χρώμα. Με κωνικό σχήμα για εύκολη 
εφαρμογή ακριβείας. 2.4 g. 

 €15.65

€4.80 

Εντυπωσιάστε με 
τολμηρό βλέμμα!

34773 Jet Black

34774 Charcoal G
rey

34775 Pure Espresso

41011 Soft Nude

41013 Burnt Orange

41014 Full Burgundy

42770 Cool Sand

42771 Cold Silver

42773 Lava Mauve

42774 Amazon Brown

42775 Charcoal Black

42776 Flash Rose

42778 Mystic Blue

  Σκιά Ματιών Colour 
Unlimited THE ONE STHLM
1.2 g. 

 €16.85 

41012 Calid Pink

42777 Sun Gold

  Μολύβι Ματιών High 
Impact The ONE STHLM
0.3 g. 

 €14.45 

42772 Desert Bronze

36547
Pitch 
Black

36548
Hickory 
Brown

36549
Soft 

Mahogany

36550
Forest 
Green

36551
Urban 
Grey

36552
Cobalt 
Grey

36553
Skyline 

Blue

36554
Vivid 

Bronze

  Eyeliner Stylo 
The ONE STHLM
0.8 ml. 

 €14.45
  Αδιάβροχο Eyeliner 
Stylo The ONE STHLM
1.6 g. 

 €14.45

NEW!

42769
Black 
Metal

37750
Black 
Ink

37751
Brown 
Mocha

*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

€7.20

Μ
Α

ΚΙ
ΓΙ

Α
Ζ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ

 

 

To ένα

Εφαρμόστε το 
Primer στα χείλη 
σας πριν από το 
κραγιόν σας για πιο 
έντονο χρώμα και 
μεγάλη διάρκεια.

 

 

 

Υγρό eye liner που 

διαρκεί όλη μέρα

Τόνια Σωτηροπούλου 
Ηθοποιός
Tania is wearing: Eyeliner Stylo The ONE 
STHLM 42769 Black Metal.



41195
Fiery 
Red

41191 
Blaze 
Peony

41192 
Lilac 
Snow

41190 
Sparkling 

Coral

41194 
Rich 

Goldmine

41196 
Deep 

Maroon

41193 
Mulberry 

Wood

41189 
Rosy 

Mocha

41188 
Cashmere 

Rose

41187 
Nude 
Sorbet

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

41886
Ruby Rouge 

Cream

41887
Brick Red 

Cream

41883
Watermelon 
Punch Cream

41880
Night Orchid 

Cream
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Προετοιμάστε τα νύχια σας για την τελειότητα!
Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε 
επαγγελματικό μανικιούρ στο σπίτι σας.

Κομψή λίμα νυχιών 
που διαρκεί για 
εύκολο καθημερινό 
λιμάρισμα με 
ακρίβεια. Με 
προστατευτική θήκη. 

Προσφέρετε στα 
χέρια σας λίγη 
περισσότερη 

αγάπη!

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

42288   €4.85 

  Κρέμα Χεριών Oriflame 
Golden Edition
30 ml. 

33196   €6.05 
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  Σετ Μανικιούρ Nail It
Το σετ Μανικιούρ περιλαμβάνει νυχοκόπτη, 
ψαλιδάκι, 2 λίμες νυχιών και εργαλείο για τα 
πετσάκια, μαζί με μία πρακτική κάρτα που 
δείχνει αναλυτικά κάθε βήμα. Όλα όσα 
χρειάζεστε για να κόψετε και να σχήματίσετε 
τα νύχια σας, σε μία πρακτική θήκη. 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 

Εμπλουτισμένη  
με Έλαιο Golden 
Jojoba & Βιταμίνη E   Top Coat Ultimate 

Gel The ONE
8 ml. 

43185   €13.25 

  Βερνίκι Νυχιών 
GlossNWear 
THE ONE STHLM
8 ml. 

 €12.05 

 

 

 

 

 

Μέγεθος 30ml για 
να την έχετε πάντα 
μαζί σας!

 

ΣΕΤ ΤΩΝ 3 
Λίμα Νυχιών + Κρέμα 

Χεριών + Top coat 

€6.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 

137166

Top coat απόλυτης λάμψης που 
σας βοηθάει να αποκτήσετε 

μανικιούρ με λάμψη gel 
διάρκειας 11 ημερών, όταν 

συνδυάζεται με τα Βερνίκια 
Νυχιών Ultimate Gel Nail 

Lacquer (διαθέσιμα στη σελ. 68).

  Βερνίκι Νυχιών Ultimate 
Gel The ONE STHLM
8 ml. 

 €13.25

€4.80 

Δίνει στο μανικιούρ σας  
3D ΌΓΚΌ και λάμψη  
GEL ΠΌΥ ΔΙΑΡΚΕΙ  
έως και 11 ημέρες*
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Εργαλείο για τα 
πετσάκια

Ψαλιδάκι

Λίμα νυχιών με 
γυαλόχαρτο

Ατσάλινη λίμα 
νυχιών

Νυχοκόπτης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΌΡΑ 
ΣΤΌΝ ΚΑΤΑΛΌΓΌ!



38922 Sparkle Pink

38921 Dazzle Beige

38927 Mocha Brow
n

72 73

• ΕΎΚΟΛΕΣ ΣΤΗ ΜΊΞΗ ΥΦΈΣ 
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ 
ΈΝΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΈΛΈΤΈ

• ΣΧΕΔΊΑΣΜΕΝΕΣ ΓΊΑ ΑΝΈΤΟ 
ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑ ΜΈΓΑΛΗΣ 
ΔΊΑΡΚΕΊΑΣ ΜΕ ΕΎΚΟΛΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΉ 
ΛΑΜΨΉ!

•  ΟΙ ΚΛΑΣΙΚΈΣ 
ΑΠΟΧΡΏΣΕΊΣ ΤΟΝΊΖΟΎΝ 
ΚΑΊ ΑΝΑΔΈΙΚΝΥΟΥΝ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ.

•  ΏΡΑΊΑ ΚΑΛΎΨΗ ΚΑΙ 
ΑΝΈΤΗ ΈΦΑΡΜΟΓΗ.

Συνδυάστε ανοιχτόχρωμες με  
πιο σκούρες σκιές ματιών για  
εορταστικό look!

  Μολύβι Ματιών 
ONCOLOUR
1.12 g. 

 €8.45

  Μονή Σκιά Ματιών 
ONCOLOUR
2 g. 

 €9.65
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ΛαμπερέςΠερλέ

Για το απόλυτο smokey 
αποτέλεσμα, πάντα να ξεκινάτε 
με την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά 

και να συνεχίζετε με τις πιο 
σκούρες αποχρώσεις μέχρι το 

σημείο που διπλώνει το 
βλέφαρο.

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔ 
Α ΜΕ ΤO ORIFLAME APP 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ  
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

38920 Shimmery White

38921 Dazzle Beige

38922 Sparkle Pink

38924 Opulent Plum

38925 Silver Grey

38926 Sapphire Blue

38927 Mocha Brown

38928 Velvet Black

38928
Velvet Black

38923 Metallic Taupe

38921
Dazzle Beige

38922
Sparkle Pink

38925
Silver Grey

38926
Sapphire Blue

38927
Mocha Brown

Επιλέξτε 
1 προϊόν 

ΜΟΝΟ 

€3.60
 

Επιλέξτε 
οποιαδήποτε 

2 ΜΟΝΟ 

€2.40 
το ένα
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Κάντε όποιο  
συνδυασμό επιθυμείτε!

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP ΓΙΑ 

ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Tip 
Ομορφιάς!

 

 



38980
Minty 
Green

38984
Magenta 

Pink

74 75

  Προστατευτικό 
Προϊόν με 
Τριαντάφυλλο 
Tender Care
15 ml. 

30861   €9.65 

  Διπλή Ξύστρα
Διπλή ανθεκτική ξύστρα για μολύβια χειλιών 
και ματιών. Διατηρεί τα μολύβια σας σε άψογη 
κατάσταση. Διαστάσεις: 3.5 x 2.8 x 2.5 εκ. 

27730   €4.85

€2.40 

39339
Brown

  Μολύβι Φρυδιών 
OnColour
1.12 g. 

 €8.45 

  Μάσκαρα Big Lash 
ONCOLOUR
8 ml. 

 €12.05 

38929
Black

35641 
Medium

35640 
Light

35639 
Fair

  Peach Glow Perfector 
OnColour
30 ml. 

 €12.05

€6.00 

  ΒΒ Cream OnColour
30 ml. 

 €14.45

€6.00 

•  Εμπλουτισμένη  
με Ενυδατικούς 
Παράγοντες 

•  SPF 10

•  Ανάλαφρη κάλυψη 
με Παράγοντα που 
καμουφλάρει την 
επιδερμίδα και 
καλύπτει τις 
ατέλειες.

•  Ενυδατική κρέμα  
με χρώμα για 
λαμπερό τελείωμα 
και ελαφριά κάλυψη

•  Εμπλουτισμένη με 
Φυσικό Έλαιο 
Ροδάκινου που 
θρέφει την 
επιδερμίδα.

•  Με Βιταμίνη C που 
φωτίζει την 
επιδερμίδα

•  Προσαρμόζεται σε 
κάθε τύπο 
επιδερμίδας και τη 
φωτίζει με Βιταμίνη C

Υπέροχη  
ροδακινί λάμψη!

SPF
 10

39292
Light

Υγρή, ανάλαφρη κάλυψη 
με προστασία SPF

  Βερνίκια Νυχιών 
ONCOLOUR 5 ml. 

 €8.45 
38974

Ice Cream 
Beige

38977
Latte 
Taupe

38982
Peach 
Pink

38988
Lush 
Coral

38989
Juicy 
Peach

38991
Vivid 

Raspberry

38992
Deep 
Plum

38986
Cherry 
Burgund

38995
Glitter 

Amethyst

38996
Silver 
Black

38997
Shimmery 
Mulberry

38998
Dazzle 
Gold

38976
Tasty 
Nude

38978
Candy 

Lavender

38981
Cloud 
Blue

38987
Spicy 
Red

38993
Intense 
Berry

  Κρεμώδη Κραγιόν 
ONCOLOUR
4 g. 

 €9.65 
38742
Blush 
Nude

38743
Peach 
Nude

38745
Cinnamon 

Beige

38746
Rose 

Chocolate

38749
Wine 

Burgundy

38750
Deep 
Red

38751
Cranberry 

Red

38753
Coral 
Red

38757
Cold 
Blush

38758
Bright 
Pink

38759
Punch 
Pink

38760
Warm 
Rouge

38775
Clover 
Lilac

38776
Rose 
Taupe

38777
Grape 
Purple

38778
Vintage 
Mauve

38755
Apricot 
Coral

38756
Rosy 
Pink

38761
Bright 
Fuchsia

38779
Purple 
Berry

38983
Soft 
Pink

  Balm Χειλιών Colour 
Boost ONCOLOUR
4 g. 

 €9.65 
38764
Blush 
Pink

38763
Fuchsia 

Pink

38762
Popping 

Red

38814 
Blushed 
Pastel

38815 
Smokey 
Nude

  Παλέτα για 
τα Μάτια 
ONCOLOUR
4.24 g. 

 €20.45 
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Σχηματίζει, τονίζει και 
βελτιώνει τα φρύδια 

με ένα απλό βήμα για 
φυσικό look. 

Μοναδικό Βουρτσάκι Big 
Lash που φτάνει ακόμη και 
στις πιο μικρές βλεφαρίδες 
για πλούσιο όγκο.

ΣΕΤ ΤΩΝ 3 
TENDER CARE  

+ ΜΆΣΚΆΡΆ  
+ ΜΟΛΥΒΙ ΧΕΙΛΙΩΝ 

€6.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 137167

Κομψή φυσική όψη 
για τις γιορτές
Επιλέξτε το Σετ από βασικά 
προϊόντα μακιγιάζ για να έχετε 
άψογη εμφάνιση με στυλ μέσα 
στις γιορτές.  

Προστατεύει, 
καταπραΰνει & 
ενυδατώνει με 

υπέροχο άρωμα 
τριαντάφυλλου
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Μπρονζέ πέρλες σε στικ 
Ιριζέ εφέ 

Λαμπερή, υγιής όψη

Εφαρμόστε το στικ 
κατευθείαν στην επιδερμίδα 
σας με απαλές κινλησεις, 
τελειοποιήστε το 
αποτέλεσμα κάνοντας 
blending με τα δάχτυλά σας.
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NEW! 
LIMITED EDITION

  Πέρλες για Highlighting 
Giordani Gold Frozen Beige
25 g. 

34644   €34.85

€14.40 

  Κρεμώδες Στικ για Λάμψη 
στο Πρόσωπο Giordani Gold
5.5 g. 

 €33.65

€15.60 

  Μεταξένιο Πινέλο 
Πούδρας Giordani Gold
Διαστάσεις: 12.3 x 2.3 εκ. 
Υλικό: Αλουμίνιο, Νάιλον 

30888   €19.25

€9.60 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣΚλασικές μπρονζέ  
πέρλες και πέρλες  
για φωτεινότητα

Πολυτελές πινέλο με 30,000 μεταξένιες 
τρίχες και επαναφορά για τέλειο blending, 
highlighting και τελείωμα.

 

 

•  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

  Μπρονζέ Πέρλες Giordani Gold
25 g. 

 €34.85 

  Πούδρα σε Μορφή Κόμπακτ 
Giordani Gold Mineral
9 g. 

 €28.85

€18.00 
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31808 Light

31
809 Natural

34

545 Sublime Radiance

34
54

6 Luminous Peach

34548 Matte Bronze

•  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.

NEW!

  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

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΕ ΤΟ ORIFLAME APP 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ 

ΒΙΝΤΕΟ

Αναζωογόνηση 
και Λάμψη  
από Μέσα
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Εντυπωσιακή με 
περλέ λάμψη
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  Αντιγηραντικό 
Make-up Giordani Gold
30 ml. 

 €32.45

€15.60 

NEW!

41331 Cinnamon Warm

41330 Beige Warm

41327 Vanilla Cool

41329 Ivory Cool

41328 Porcelain Cool

41332 Caramel Warm

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.*

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.

Επανενεργοποιεί τις φυσικές 
άμυνες της επιδερμίδας με 

Προβιοτικό Serum για 
βελτιωμένη υφή, λάμψη  

και υγρασία.

Make-up 
ενισχυμέο  
με serum

•  Κρύβει την όψη  
8 σημαδιών 
γήρανσης. *
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•  ColourCorrectComplex για 
ομοιόμορφο, φυσικό τελείωμα.

•  με ProSkin Pollution Shield  
και SPF 18

•  Κλινικά αποδεδειγμένα 
βελτιώνει την όψη μειώνοντας την 
εμφάνιση των λεπτών γραμμών † 
και καταπολεμά την απώλεια 
φωτεινότητας.†1

•  Φωτίζει την περιοχή 
κάτω από τα μάτια και 
στοχεύει τις ατέλειες

•  Σχεδιασμένο να 
χαρίζει υγιή λάμψη

35115
Cool 

Porcelain

35116
Warm 
Beige

35235
Rose Porcelain 

Cool

35236
Soft Vanilla 

Warm

35239
Rose Nude 

Cool

35240
Natural Beige 

Warm

35241
Golden Beige 

Warm

35237
Light Sand 

Warm

35238
Light Ivory 

Neutral

  Make-up MasterCreation 
Giordani Gold
30 ml. 

 €38.45

€15.60 

  Concealer Giordani Gold 
Master Creation
10 ml. 

 €22.85

€8.40 

  Πινέλο Make-up Silky 
Foundation Buffer Giordani Gold
15εκ x 1.7 εκ x 2εκ. Υλικά: Αλουμίνιο, 
Νάιλον, Μπαμπού. 

30887   €18.05

€9.60 

•  35000 λεπτές ίνες σαν 
μετάξι για πολυτελή αισθηση 
στην εφαρμογή.

 

 

 

 

Πάρτε ποσότητα του 
make-up με το πινέλο και 
εφαρμόστε το στα βασικά 
σημεία του προσώπου. 
Απλώστε το make-up με 
αργές κυκλικές κινήσεις 
μέχρι να έχετε τέλειο 
αποτέλεσμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΟ 

ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΕΙΤΕ ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ

†  Κλινικά αποδεδειγμένα 26% άμεση μείωση  
του μεγέθους των λεπτών γραμμών.

†1  Κλινικά αποδεδειγμένο 5x άμεση βελτίωση 
στη φωτεινότητα της επιδερμίδας.
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  Υγρό Eye Liner 
Giordani Gold
3.2 ml. 

 €25.25

€12.00 

36218
Shimmering Copper

36217
Matte Black

  Κραγιόν Iconic 
Metallic Matte 
Giordani Gold
4 g. 

 €22.85

ΤΟ ΕΝΑ

€8.40

• 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 * 

  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.

NEW!
Πλούσιο κρεμώδες, ενυδατικό 

κραγιόν με ΕΝΤΟΝΟ, 
ΗΜΙΛΑΜΠΕΡΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ.

*Δοκιμασμένο από Καταναλωτές.

• Ενυδατική, μεταξένια 
αίσθηση.*

• Μεγάλη διάρκεια  
- δεν ξεθωριάζει,  
δεν απλώνει.*

• Με SPF 12  
για επιπλέον  
προστασία.

Έντονο χρώμα με 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΑΤ 

ΤΕΛΕΙΩΜΑ.*

Πλούσιο σε σωματίδια 
χρώματος, ελιξήριο για τα 

χείλη ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ** ΜΑΤ 

ΤΕΛΕΙΩΜΑ.

Τέλεια χείλη με πολυτελείς υφές!

**Δοκιμασμένο σε καταναλωτές

35990
Black 
Forte
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33800
Praline 
Nude

33801
Coral 

Hibiscus

33802
Poppy 
Pink

33803
Cerise 
Pink

33804
Scarlet 
Orange

33805
True 
Red

33806
Ruby 
Red

33807
Elegant 

Burgundy

33386
Noble 
Nude

33387
Delicate 

Pink

33388
Rose 
Petal

33392
Red 

Romance

33393
Graceful 
Mauve

33394
Currant 

Red

41052
Pearly 
Rose

41053
Ruby 
Red

41054
Shining 
Prune

41055
Magnetic 
Copper

41051
Glowing 

Nude

* Δοκιμασμένο σε καταναλωτές
Δ Κλινικά αποδεδειγμένο
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NEW! 
LIMITED EDITION

  Κραγιόν Iconic 
Elixir Giordani Gold
3.5 ml. 

 €22.85

  Κραγιόν 
MasterCreation 
Giordani Gold
4 g. 

 €22.85



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

NEW! 
LIMITED EDITION
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  Σαπούνι Spiced 
Citrus
75 g. 

32843   €1.85 

ΣΕΤ ΤΩΝ 3 
TENDER CARE + ΚΡΕΜΑ 

ΧΕΡΙΩΝ + ΣΑΠΟΥΝΙ 
ΜΟΝΟ 

€6.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 137168

  Κρέμα Χεριών 
Spiced Citrus
75 ml. 

32842   €7.25 

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.
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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

  Προστατευτικό Balm 
με Έλαιο Σπόρων 
Πορτοκαλιού Tender Care 
15 ml. 

35808   €9.65 

Αρωματικό σαπούνι με 
φυσικούς σπόρους 
παπαρούνας για ήπιο 
απολεπιστικό εφέ.

Ενυδατώνει και αφήνει 
τα χέρια λεία και απαλά 
και αρωματισμένα με 
μαναταρίνι, άνθη 
πορτοκαλιάς και 
κανέλα.

Balm πολλαπλής χρήσης που ενυδατώνει, 
απαλύνει και προστατεύει τα ξηρά χείλη και την 
επιδερμίδα με Έλαιο Σπόρων Πορτοκαλιού και 
Κερί Μέλισσας.

Κάντε τις γιορτές πιο πικάντικες 
με αρωματικά δώρα!

Δημιουργήστε εορταστική 
ατμόσφαιρα που θα θυμάστε με την 
όμορφη Συλλογή Spiced Citrus, με 
ζεστό μίγμα μανταρινιού, άνθους 

πορτοκαλιάς και κανέλας.
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  Κρέμα Χεριών & Σώματος με Πράσινο 
Μανταρίνι & Άνθη Πορτοκαλιάς 
Essence&Co.
300 ml. 

35834   €19.25

€12.00 

  Προϊόν Καθαρισμού Χεριών & Σώματος 
με Πράσινο Μανταρίνι & Άνθη 
Πορτοκαλιάς Essence&Co.
300 ml. 

35833   €14.45

€9.60 

Π
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Πράσινο Μανταρίνι 
Οι φρέσκιες, χαρούμενες και 
αφρώδεις νότες από έλαιο πράσινου 
μανταρινιού, είναι γνωστό ότι 
αναζωογονούν την επιδερμίδα.
Άνθη Πορτοκαλιάς 
Ανάλαφρο, γλυκό και αναζωογονητικό 
έλαιο από άνθη πορτοκαλιάς, από 
φρεσκομαζεμένα πέταλα, που είναι 
γνωστά για τις αναζωογονητικές τους 
ιδιότητες στην επιδερμίδα.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Άγγιγμα αναζωογονητικής 
πολυτέλειας

Ένας αναζωογονητικός συνδυασμός μανταρινιού και 
ανθών πορτοκαλιάς, σε μία συσκευασία που χαρίζει 

πολυτέλεια στην καθημερινή σας ρουτίνα.

   ΈΝΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΟ 
ΖΟΥΜΈΡΟ ΔΙΔΥΜΟ

 ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΈΡΙΩΝ 
& ΣΩΜΑΤΟΣ + ΚΡΈΜΑ ΧΈΡΙΩΝ 

& ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ 

€15.60 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΈΤ: 137169

ΔΟΚΙΜΑΣΤΈ ΤΟ! 
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

NEW!
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  Θρεπτική Κρέμα Χεριών με Έλαιο Καρύδας
Εμπλουτισμένη με έλαιο καρύδας, πλούσιο σε λιπαρά 
οξέα και Βιταμίνες που κλειδώνουν την υγρασία. 
Απορροφάται εύκολα, αποκαθιστά τα χέρια και τα 
αφήνει απαλά και ευωδιαστά. Πρακτικό μέγεθος, 
ιδανικό για να το έχετε μαζί σας. 75 ml. 

35846   €8.45 

  Αναζωογονητικό Αφροντούς με Νερό 
Καρύδας & Πεπόνι Love Nature
Το ευωδιαστό αυτό αφροντούς θα σας 
αναζωογονήσει με τον κρεμώδη αφρό του που 
αφήνει την επιδερμίδα σας απαλή και λεία. 
Πλήρως βιοδιασπώμενη φόρμουλα. 250 ml. 

34087   €8.45 

  Σαπούνι με Νερό Καρύδας & Πεπόνι 
Love Nature 
Αυτό το διάφανο μπλε σαπούνι με φυσικό νερό 
καρύδας και πεπόνι, θα αναζωογονήσει την 
επιδερμίδα σας και θα την αφήσει καθαρή και 
αναζωογονημένη. Πλήρως βιοδιασπώμενη 
φόρμουλα. 75 g. 

34092   €3.05 

ΣΕΤ 
ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ  

+ ΣΑΠΟΥΝΙ + ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ 
MONO 

€5.90 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:  

137170 

Λαχταριστό τρίδυμο για ένα 
αναζωογονητικό πρωινό ξεκίνημα 

Ξεκινήστε τη μέρα σας με αναζωογονητική ενυδάτωση από καρύδα 
χάρη στο υπέροχο τρίδυμό μας που αγαπάει την επιδερμίδα σας!

  Κρεμοντούς 
Milk & Honey 
Gold
250 ml. 

35960   
€13.25

€4.80 

  Conditioner Milk & 
Honey για Λαμπερά, 
Απαλά & Μεταξένια 
Μαλλιά
250 ml. 

35958   €9.65 

  Σαμπουάν Milk & 
Honey για Λαμπερά, 
Απαλά & Μεταξένια 
Μαλλιά
250 ml. 

35957   €9.65 

  Θρεπτική Κρέμα 
Χεριών & Σώματος 
Milk & Honey Gold
250 ml. 

31602   €16.85 
  Κρέμα Χεριών 
Milk & Honey Gold
Πλούσια, θρεπτική κρέμα χεριών με 
πολυτελές άρωμα εμπλουτισμένη με 
βιολογικά εκχυλίσματα από μέλι και 
γάλα. 24ωρη ενυδάτωση*. 75 ml. 

31606   €13.25

€7.20 

  Σαπούνι Milk & Honey Gold
Κρεμώδες σαπούνι εμπλουτισμένο 
με γλυκερίνη, ταλκ και βιολογικά 
εκχυλίσματα από μέλι και γάλα. 
75 g. 

31604   €4.85

€3.60 

  Απολεπιστικό Προϊόν 
Σώματος Milk & Honey Gold
Πολυτελές απολεπιστικό προϊόν με 
βιολογικά εκχυλίσματα γάλακτος και 
μελιού και φυσικούς απολεπιστικούς 
κόκκους που απομακρύνουν τα νεκρά 
κύτταρα της επιδερμίδας. 200 ml. 

31601   €15.65

€8.40 

  Υγρό Κρεμοσάπουνο 
Χεριών Milk & Honey 
Gold
300 ml. 

31603   €10.85 

Π
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ΣΕΤ 
ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ + ΣΑΠΟΥΝΙ  

+ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ 
ΜΟΝΟ 

€9.70 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 

137171

Δώρα φροντίδας για όλες τις 
κυρίες στη λίστα σας!

Πάμε στοίχημα πως η μητέρα σας, η αδελφή σας και οι 
καλύτερές σας φίλες χρειάζονται λίγη φροντίδα. Κάντε τους 

έκπληξη με την πολυτέλεια των Milk & Honey!

 

 

 

 

 

 

Τυλίξτε την 
επιδερμίδα 
σας με 
αισθησιακή 
πολυτέλεια

NEW!
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  Αντιιδρωτικό Αποσμητικό 
Activelle Invisible
50 ml. 

33141   €8.45 

  Θρεπτική Κρέμα Χεριών 
SoftCaress
100 ml. 

31345   €9.65 

  Θρεπτική Κρέμα 
Ποδιών Feet Up Comfort
150 ml. 

32371   €18.05 

Π
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ΚΡΈΜΑ ΧΈΡΙΏΝ  
+ ΚΡΈΜΑ ΠΟΔΙΏΝ  

+ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ROLL-ON 
ΜΟΝΟ 

€8.40 
ΚΏΔΙΚΟΣ ΣΈΤ: 137172

Πλούσια κρέμα με φυσικό κερί 
μέλισσας και έλαιο αμυγδάλου που 

χαρίζει στα πόδια σας ενισχυμένη 
θρέψη, λειαίνει την επιδερμίδα και 
βελτιώνει τη συνολική κατάσταση 

των ποδιών.

Αντιιδρωτικό αποσμητικό που 
σας χαρίζει 48ωρη κλινικά 

αποδεδειγμένη προστασία που 
δεν αφήνει σημάδια ή ορατά 

κατάλοιπα στα ρούχα σας.* 

ΣΈΤ ΑΠΟ 
ΚΑΘΗΜΈΡΙΝΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Περιποιημένα 
χέρια και πόδια

Ένα βαθιά θρεπτικό και προστατευτικό 
τρίδυμο από απαραίτητα καθημερινά 

προϊόντα, ιδανικό για κάθε πρακτική γυναίκα 
στη λίστα σας.150 ml

 

 

 

* Δοκιμασμένο σε καταναλωτές.

Μία κρέμα χεριών για εντατική θρέψη, με έλαιο 
Macadamia που παρέχει ενυδάτωση που 
απορροφάται άμεσα από τα ξηρά χέρια.  
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  Λίμα Ποδιών Festive
Limited-edition λίμα ποδιών με 
glitter, που απομακρύνει την ξηρή 
επιδερμίδα, αποκαλύπτοντας 
απαλά και λεία πόδια. Τώρα από 
50% ανακυκλωμένο πλαστικό 
Υλικό: 50% PS, 50% ανακυκλωμένο 
PS. Διαστάσεις: 18εκ μήκος x 
4.5εκ πλάτος x 1εκ πάχος. 

45033   €3.60 

  Αναζωογονητική Κρέμα 
Ποδιών Feet Up
Πλούσια αναζωογονητική κρέμα 
που λειαίνει και απαλύνει την 
τραχειά επιδερμίδα. Με φυσικά 
έλαια Ευκάλυπτου και φυσικό Shea 
Butter που θρέφει τα πόδια και τα 
διατηρει γεμάτα φρεσκάδα και 
απαλότητα. 75 ml. 

32644   €10.85 

  Αναζωογονητικό Spray Ποδιών Feet Up Comfort
Δώστε πνοή ζωής στα κουρασμένα πόδια σας όποτε 
θέλετε, με το άμεσα δροσιστικό spray. Εμπλουτισμένο με 
φυσικά έλαια Ευκάλυπτου και Μέντας, έχει αποσμητική 
δράση που προστατεύει τα πόδια σας από την κακοσμία, 
αφήνοντάς τα τέλεια αναζωογονημένα. 250 ml. 

32643   €21.65

€9.60 
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  Κρέμα Ποδιών με Έλαιο 
Τζίντζερ & Μανταρίνι 
Feet Up
75 ml. 

35836   €10.85

€4.80 

  Ποδόλουτρο με Έλαιο 
Τζίντζερ & Μανταρίνι 
Feet Up
150 ml. 

35837   €10.85

€4.80 

Μεταμορφώνει τα ξηρά 
πόδια σε απαλά και λεία.

1.  Προσθέστε 1 γεμάτο 
καπάκι σε ζεστό νερό.

2.  Μουλιάστε και 
χαλαρώστε τα πόδια 
σας για 5-10 λεπτά 
και ξεπλύντε. 
Ολοκληρώστε με  
την Κρέμα Ποδιών 
Feet Up.

Περπατήστε με άνεση και 
αυτοπεποίθηση

Εμπλουτισμένο με 
ζεστό και θρεπτικό 
εκχύλισμα μανταρινιού 
και εκχυλίσματα έλαιου 
τζίντζερ, γνωστό για τις 
θερμαντικές του 
ιδιότητες, για μια 
περιποιητική απόλαυση 
που θα φωτίσει τη  
μέρα σας. 

Καθαρίζει, 
ενυδατώνει και 

ξεκουράζει τα πόδια 

ΣΕΤ 
ΚΡΕΜΑ ΠΟΔΙΩΝ 
+ ΛΙΜΑ ΠΟΔΙΩΝ  

MONO

 €4.80  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:  

137173

• Εορταστικό design με glitter

• Τέλεια κλήση που φτάνει σε όλα τα 
σημεία του πέλματος

• Από 50% ανακυκλωμένο πλαστικό

• Πλούσια αναζωογονητική 
κρέμα που λειαίνει και 
απαλύνει την τραχειά 
επιδερμίδα.

• Με φυσικά έλαια 
Ευκαλύπτου & Shea 
butter

• Μη λιπαρή φόρμουλα που 
απορροφάται άμεσα

Ένα τέλειο ξεκίνημα για 
υπέροχα πόδια για τις γιορτές
Οι κρύες μέρες του χειμώνα, οι μπότες και η θέρμανση μπορεί 
να ταλαιπωρεί τα πόδια σας. Χαρίστε τους έξτρα φροντίδα με 
το εορταστικό μας δίδυμο!

Αναζωογονητική φροντίδα 
για μεταξένια απαλά πόδια

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

NEW! 
LIMITED EDITION

NEW! 
LIMITED EDITION

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

  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 

Μία καινοτόμος συλλογή από τα πιο προηγμένα εργαλεία ποδιών, τώρα 
στη διάθεσή σας. Η 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

NEW!

 

 

 

 

 

 

 

 

• Απομακρύνει αποτελεσματικά την  
ξηρή σκασμένη επιδερμίδα
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  Αφροντούς Discover 
Hollywood Dreams
250 ml. 

34463   €6.05 

  Σαπούνι Discover 
Hollywood Dreams
90 g. 

34464   €2.45 

Απολαύστε μία 
όμορφη απόδραση
Κλείστε τα μάτια σας και αφήστε το μεθυστικό 
άρωμα των Discover να σας μεταφέρει στην 
πιο glamorous τοποθεσία στον κόσμο! 

  Αφροντούς Discover Hollywood Dreams
Με χρώμα και άρωμα εμπνευσμένα από το 
Hollywood, αυτό το αφροντούς με ισορροπημένο 
pH δημιουργεί πλούσιο αφρό και καθαρίζει την 
επιδερμίδα σας αφήνοντάς την ευωδιαστή με floral 
φρεσκάδα. Τώρα σε jumbo μέγεθος.  750 ml. 

35969   €13.25

€7.20 

  Κρέμα Χεριών 
για Αποκατάσταση 
Beautanicals
50 ml. 

35893   €10.85

€6.00 

  Αναζωογονητικό 
Προϊόν Καθαρισμού 
Σώματος 
Beautanicals
300 ml. 

35892   €14.45

€8.40 

  Αναζωογονητικό 
Σαπούνι 
Beautanicals
100 g. 

35889   €6.05

€3.60 

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

37263   €6.05 

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

38334   €24.05

€18.00 

  Σφουγγάρι Μπάνιου Candy Cane
Χαριτωμένο, ελαστικό σφουγγάρι μπάνιου με  
εορταστικό σχέδιο σε λευκό και κόκκινο που 
θυμίζει καραμελένιο μπαστουνάκι, που βοηθάει 
στην απολέπιση στα δύσκολα σημεία. PE, σκοινί 
πολυεστέρα . Διαστάσεις: 30x6 εκ (κυρίως σώμα), 
20 εκ (σκοινί). 

44763   €3.60 

Δημιουργήστε εορταστική 
ατμόσφαιρα στο μπάνιο σας!
Ελαστικό σφουγγάρι μπάνιου που 
θα σας βοηθήσει να κάνετε 
απαλή απολέπιση και να έχετε 
απαλή επιδερμίδα.

Τυλίξτε τον 
εαυτό σας στην 
πολυτέλεια
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NEW! 
LIMITED EDITION

LIMITED
 EDITION

Πλούσια και κρεμώδης 
- ενυδατώνει, απαλύνει 

και αποκαθιστά την 
επιδερμίδα 

Οβάλ σφουγγάρι μπάνιου 
με φυσικό και ήπιο 

απολεπιστικό κέλυφος 
καρυδιών

Διακριτικά 
αρωματισμένο 

αφροντούς που 
καθαρίζει και 

ενυδατώνει την 
επιδερμίδα.

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.

Όμορφη, απλή και αποτελεσματική  φροντίδα σώματος

ΣΕΤ 
ΑΦΡΟΝΤΟΥΣ 

+ ΣΑΠΟΥΝΙ  

€4.60 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 137174

Jumbo μέγεθος, 
mini τιμή!

Κάντε μγάλα όνειρα με αυτό το jumbo 
αφροντούς και αφήστε το floral άρωμά 
του να σας μεταφέρει σε έναν περίπατο 

στη Sunset Boulevard.

750 ml

 

 

 

 

 

 

NEW!

LIMITED
 EDITION

NEW!

Σαπούνι με φυτική 
βάση που καθαρίζει 
προσεκτικά και 
αναζωογονεί την 
επιδερμίδα.



!
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  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 
  Οδοντόκρεμα 
System 8 Extreme 
Fresh Optifresh 
100 ml. 

31132   €6.05

€2.40 

  Οδοντόκρεμα 
System 8 Herbal 
Blend Optifresh
100 ml. 

31673   €6.05

€2.40 

  Αντιιδρωτικό Αποσμητικό 
Spray Activelle Fresh
150 ml. 

33145   €14.45

€7.20 

  Αντιιδρωτική Αποσμητική 
Κρέμα Activelle Comfort
50 ml. 

33149   €9.65

€3.60 

  33140 Αντιιδρωτικό 
Αποσμητικό Activelle 
Fresh 50 ml. €8.45  

 33139 Αντιιδρωτικό 
Αποσμητικό Activelle 
Comfort 50 ml. €8.45  

 33144 Αντιιδρωτικό 
Αποσμητικό Spray Activelle 
Comfort 150 ml. €14.45  

 33142 Αντιιδρωτικό 
Αποσμητικό Activelle 
Extreme 50 ml. €8.45 

  33147 Αντιιδρωτικό 
Αποσμητικό Spray Activelle 
Extreme 150 ml. €14.45

  28266 Παιδική Οδοντόβουρτσα 
Optifresh Kids Μαλακή - Ροζ 
Διαστάσεις: μήκος 14 εκ. €4.85  

 28267 Παιδική Οδοντόβουρτσα 
Optifresh Kids Μαλακή - Μπλε 
Διαστάσεις: μήκος 14 εκ. €4.85  

 31123 Οδοντόκρεμα System 8 
Total Protection Optifresh  100 ml. 
€6.05   31131 Οδοντόκρεμα 
System 8 Crystal White Optifresh  
100 ml. €6.05   31133 Παιδική 
Οδοντόκρεμα με γεύση Φράουλα 
Optifresh Kids 50 ml. €4.85
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ΠΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
ΘΕΛΕΤΕ;

Η Activelle σας προσφέρει 
απόδοση και προστασία στην 
οποία μπορείτε να βασίζεστε 

για 48 ή 72 ώρες†.

48 
ώρες

72 
ώρες

Έκρηξη αυτοπεποίθησης
Έχετε μία δύσκολη μέρα μπροστά σας; 
Τα αποσμητικά μας Activelle θα σας 
διατηρήσουν γεμάτη φρεσκάδα και 
αυτοπεποίθηση όσες προκλήσεις κι αν 
αντιμετωπίσετε. 

Για υγιή χαμόγελα!
Στοχεύστε όλα τα πιθανά 
προβλήματα των δοντιών σας με 
τα Optifresh για υγιή, καθαρά και 
όμορφα χαμόγελα!

† Κλινικά αποδεδειγμένα.

Μία jumbo δόση 
θρέψης με Έλαιο 
Καρπών 
Macadamia

150 ml

€4.80
H MIA

Το έλαιο Macadamia αποκαθιστά  
την ισορροπία του νερού  

στην επιδερμίδα

Θρέφει, ανακουφίζει την 
τραχειά επιδερμίδα και 

διατηρεί τα χέρια γεμάτα 
φρεσκάδα

  Προστατευτική Κρέμα 
Χεριών & Νυχιών SoftCaress
150 ml. 

31347   €14.45
  Θρεπτική Κρέμα Χεριών 
SoftCaress
150 ml. 

31348   €14.45

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ 
ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΥΧΙΩΝ

MAXIMUM ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

  Αντιγηραντική Κρέμα 
Χεριών 50 ml. 

20357   €13.25

€3.60 
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  Νεσεσέρ Πουγκί Feel Good
Ύψος: 24εκ. Διάμετρος: 16 εκ. Υλικό: 
Πολυεστέρας, κράμα ψευδάργυρου. 

42291   €30.05

€15.60 

LIMITED
EDITION

Όχι άλλα ατυχήματα 
με τα καλλυντικά σας!

Νεσεσέρ για τέλεια οργάνωση; Τώρα είναι εύκολο! 
Με αυτό το πρακτικό ροζ πουγκί θα βάλει 

και πάλι τάξη στα καλλυντικά σας!

  Καταπραϋντικό Προϊόν 
Καθαρισμού για την Ευαίσθητη 
Περιοχή με Aloe Vera & 
Μολόχα Feninelle 300 ml. 

34499   €13.25

€7.20 

  Αναζωογονητικό 
Προϊόν Καθαρισμού με 
Φραγκοστάφυλο & Άνθος 
Λωτού Feminelle
300 ml. 

34500   €13.25

€7.20 

  2-σε-1 Προϊόν 
Καθαρισμού & Ξυρίσματος 
της Ευαίσθητης Περιοχής 
με Ρείκι Feminelle
200 ml. 

42579   €13.25

€7.20 

  Trimmer για Λεπτομέρειες Remington
Τrimmer σε μορφή στυλό με χτενάκι φρυδιών με 
επιλογές trimming σε διαφορετικά μήκη για να 
σχηματίζετε τα φρύδια σας. Εγκεκριμένο από τη 
CE. Περιλαμβάνονται 1 AAA μπαταρία και 
οδηγίες. Διαστάσεις: 13 x 1.5 x 1.3 εκ. 

27799   €30.05
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Δημιουργήστε αφρό και ξεβγάλτε 
την ευαίσθητη γυναικεία περιοχή. 
Εφαρμόστε την κρέμα σε νωπή 
επιδερμίδα και ξυρίστε σύμφωνα με 
τη φορά ανάπτυξης των τριχών. 
Μόνο για εξωτερική χρήση.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

•  Διακόψτε τη χρήση αν 
νιώσετε οποιαδήποτε 
δυσφορία από το ξύρισμα. 

•  Κατάλληλο για την 
ευαίσθητη περιοχή 

•  Με Τεχνολογία 
Fresh Scent 

•  Αφήνει την επιδερμίδα 
καθαρή και απαλή 

2-ΣΕ-1 
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ  
& ΞΎΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΉΣ 
ΕΎΑΙΣΘΉΤΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Τα φυσικά εκχειλίσματα 
Σουηδικού ρεικιού είναι πλούσια 
σε βιοδραστικές ενώσεις που 
βοηθούν στην καταπράυνση 
και την προστασία της 
επιδερμίδας σας.

•  Φόρμουλα με λακτικό οξύ και 
προβιοτική υποστήριξη της 
φυσικής χλωρίδας

Ήπιος καθαρισμός, λείο ξύρισμα 
με ένα προϊόν

Σχηματίστε, 
καθορίστε 
και τονίστε!
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Είναι ιδανικό για να φροντίζετε 
κάθε λεπτομέρεια.

Το Trimmer είναι τέλειο για  
τον σχηματισμό των φρυδιών

Απομακρύνει εύκολα την 
τριχοφυϊα πάνω από το 
χείλος σας.

Το χτενάκι φρυδιών έχει δύο 
ρυθμιζόμενα μήκη για trimming.

Βουρτσάκι Καθαρισμού

€18.00
ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ

NEW! 
LIMITED EDITION

Απλά διπλώστε προς τα κάτω το 
επάνω μέρος για εύκολη χρήση.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΘΗΚΕΣ ΠΟΥ 
ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΑΣ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Ασφαλίστε τα προϊόντα σας 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥΣ 
ΙΜΑΝΤΕΣ και κλείστε το πουγκί 
τραβώντας τα ΚΟΡΔΟΝΙΑ.
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  Ελαφρόπετρα Comfort
Διαστάσεις: 97Μ x 57Π x 30Tmm. 
Υλικό: TPR, Πολυεστέρας. 

37558   €7.25

€3.60 

  Κρέμα Αποκατάστασης 
για τις Σκασμένες Φτέρνες 
Feet Up Advanced
75 ml. 

33027   €14.45

€6.00 

  Κρέμα Ποδιών Βαθιάς 
Απολέπισης Feet Up 
Advanced 75 ml. 

33033   €14.45

€4.99 

Τώρα δε χρειάζεται να θυσιάσετε το στυλ για την άνεση. Φορέστε τα αγαπημένα σας τακούνια χωρίς 
να πονάτε, όλη μέρα, με τη σειρά μας από μαλακά gel μαξιλαράκια παπουτσιών Festive Feet.

  Μίνι Gel Μαξιλαράκια 
Festive Feet
Τέσσερα μαλακά μίνι gel μαξιλαράκια 
που μπορούν να τοποθετηθούν στο 
ακριβές σημείο που νιώθετε πόνο ή 
φουσκάλες. Διαστάσεις: ένα μέγεθος. 
3εκ Μ x 2.5εκ Π (4 τεμάχια) 
Υλικό: PU 

38336   €7.25

  Μαξιλαράκια για τις 
Φτέρνες Festive Feet
Δύο μαλακά gel μαξιλαράκια που 
προσφέρουν άνεση στις φτέρνες σας. 
Ταιράζουν στα περισσότερα παπούτσια 
και δεν είναι ορατά όταν τα φοράτε. 
Διαστάσεις: ένα μέγεθος. 8.5εκ Μ x 5εκ 
Π x 2.5mm T (2 τεμάχια) Υλικό: TPR 

41244   €7.25

  Προστατευτικά Φτερνών 
Festive Feet
Δύο μαλακά gel μαξιλαράκια που 
δημιουργούν ένα φράγμα άνεσης 
ανάμεσα στις φτέρνες και τα τακούνια 
σας. Ταιράζουν στα περισσότερα 
παπούτσια. Διαστάσεις: ένα μέγεθος. 
9εκ Μ x 3εκ Π x 3mm T (2 τεμάχια) 
Υλικό: PU 

41247   €7.25

  Μαξιλαράκια Πελμάτων 
Festive Feet
Μαλακά, διάφανα gel μαξιλαράκια 
που προστατεύουν τα πέλματά σας 
όταν φοράτε ψηλοτάκουνα. 
Ταιράζουν στα περισσότερα 
παπούτσια. Διαστάσεις: ένα μέγεθος. 
9εκ Μ x 6.5εκ Π x 2mm T (2 τεμάχια) 
Υλικό: TPR 

41249   €7.25

€3.60

ΛΕΙΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΛΥΝΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Κάντε μασάζ με την 
Απολεπιστική κρέμα Ποδιών 
σε καθαρή, στεγνή 
επιδερμίδα με κυκλικές 
κινήσεις, επιμένοντας στα 
πιο ξηρά σημεία, όπως οι 
φτέρνες, τα δάχτυλα και τα 
πέλματα. Ξεβγάλτε καλά με 
ζεστό νερό.

24ΩΡΗ 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ***
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Κάνοντας κυκλικές κινήσεις 
με ελαφριά πίεση, κάντε 
μασάζ στην επιδερμίδα 
σας για δύο με τρία λεπτά. 
Χρησιμοποιήστε την τακτικά 
για να διατηρήσετε τα πόδια 
σας απαλά.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΚΑΙ 
ΑΠΑΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΡΑΧΙΑ 

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

**
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TO ΕΝΑ ΜΟΝΟ

Ανακουφίστε τα πόδια σας 
και αποκαταστήστε την 

αυτοπεποίθησή σας
Αν έχετε προβλήματα με τα πόδια σας που σας κάνουν να θέλετε 

να τα κρύβετε, τότε χρειάζεστε τα Feet Up Advanced - 
στοχεύουν και καταπολεμούν τα πιο επίμονα προβλήματα, 

aγια πόδια που μπορείτε να είστε υπερήφανη.

Όμορφα και άνετα πόδια – όλη μέρα!

 

 

 

 

 

 

 

NEW!

Αυτή η πλούσια κρέμα που 
ενυδατώνει σε βάθος, 
περιέχει Μίγμα Μετάλλων4E 
και έναν συνδυασμό τριών 
πολύ ενυδατικών 
παραγόντων - Urea, Βούτυρο 
Κακάο και Πανθενόλη.  
Χρησιμοποιήστε δύο φορές 
την ημέρα - πρωί και βράδυ.
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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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NEW!

  Παιδικό Άρωμα 
Oriflame Disney Pixar 
Toy Story 4 ΕdT
Ένα διακριτικό και ήπιο Eau de 
Toilette με το παιχνιδιάρικο 
άρωμα πορτοκαλιού, που είναι 
δερματολογικά ελεγμένο και 
ειδικά δημιουργημένο για παιδιά. 
Χωρίς οινόπνευμα. 100 ml. 

35844   €12.05

€7.20 

  Προϊόν 
Καθαρισμού Μαλλιών  
& Σώματος Oriflame  
Disney Pixar Toy Story 4
Ήπιο και απαλό Προϊόν Καθαρισμού 
Μαλλιών & Σώματος. Μία φόρμουλα 
ειδικά δημιουργημένη και 
δερματολογικά ελεγμένη για παιδιά. 
Με ζουμερό, παιχνιδιάρικο άρωμα 
πορτοκαλιού. Δεν προκαλεί δάκρυα. 
200 ml. 

35843   €10.85

€6.00 

Η διασκέδαση στο 
μπάνιο δεν έχει όρια!
Χαρίστε στα παιδιά σας την απόλυτη περιπέτεια 
στο μπάνιο με τη συναρπαστική μας συλλογή 
Oriflame Disney Pixar Toy Story 4. 
Οι αγαπημένοι τους ήρωες από την ταινία θα 
τα βοηθήσουν να απολαύσουν το μπάνιο τους 
και είναι ένα τέλειο δώρο για τα παιδιά!

Με παιχνιδιάρικο 
και ζουμερό 

άρωμα 
πορτοκαλιού!

  Σαπούνι Oriflame 
DIsney Pixar Toy Story 4
Μεταμορφώστε το μπάνιο των 
παιδιών σας σε μία περιπέτεια 
της Disney Pixar Toy Story 4 με 
αυτό το απαλό σαπούνι 
καθαρισμού στο σχήμα του 
σήματος σερίφη του Woody. 
Δερματολογικά ελεγμένο. 75 g. 

35842   €3.65

€2.40 

NEW! 
LIMITED EDITION
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Είμαστε τόσο αφοσιωμένοι στο μωρό σας όσο 
εσείς και γι' αυτό δημιουργήσαμε τα Baby O' 

που θρέφουν, καταπραΰνουν και 
προστατεύουν την επιδερμίδα του από την 

κορυφή ως τα νύχια, από τη στιγμή της 
γέννησής του. Όλα τα προϊόντα μας 

αποτελούνται από τουλάχιστον 95% φυσικά 
συστατικά και περιέχουν καθαρό Έλαιο 
Βρώμης Σουηδικής προέλευσης, έναν 

συστατικό που μιμείται τα λιπίδια της βρεφικής 
επιδερμίδας και δρα σαν δεύτερη επιδερμίδα. 

Είναι τόσο ήπια και ασφαλή που έχουν την 
έγκριση δερματολόγων και παιδιάτρων.

ΒΡΕΦΙΚΉ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΠΩΣ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΉ ΦΎΣΉ

ΣΎΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΎΤΙΜΑ ΟΣΟ 
Ή ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΤΟΎ ΜΩΡΟΎ ΣΑΣ

Ιδιαίτερα συμβατό με την βρεφική επιδερμίδα, 
το Έλαιο Βρώμης Σουηδικής προέλευσης 

ενυδατώνει και καταπραΰνει την επιδερμίδα, 
ενώ βελτιώνει επίσης το φράγμα της και 
ενισχύει την ανθεκτικότητά της έναντι 
εξωτερικών επιθετικών παραγόντων. 

Καινοτόμα  Ελασματοειδή Λιπίδια και 
Τεχνολογία Φυσικών Ενυδατικών 

Παραγόντων  ενισχύουν το φράγμα της 
επιδερμίδας και ενισχύουν την κατακράτηση 

της υγρασίας για να διατηρήσουν την 
επιδερμίδα του μωρού σας μεταξένια απαλή, 

άνετη και προστατευμένη.

ΜΗΝΩΝ
ευαίσθητη 
επιδερμίδα

Όλα τα προϊόντα Baby O’ 
έχουν σύνθεση χωρίς 
parabens, φαινοξυαιθανόλη 
και φορμαλδεΰδη.
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Φόρμουλα που δεν  
προκαλεί δάκρυα

Η βρεφική επιδερμίδα έχει 
απαλή και λεία αίσθηση  
– το 100% συμφωνεί*

Απορροφάται εύκολα, 
με ανάλαφρη 
βελούδινη αίσθηση

Βοηθάει στη θρέψη 
της επιδερμίδας και 
της αποκατάστασης 
του φυσικού 
φράγματός της

Βοηθάει τη μαμά να 
βελτιώσει την όψη και 
την αίσθηση των 
ραγάδων

για το μωρό 
& τη μητέρα

Θρέφει σε βάθος, 
απαλύνει και προστατεύει

Για χρήση σε όλο το σώμα

Βοηθάει στη δημιουργία ενός 
φράγματος ενάντια στην 

ξηρότητα

Καθαρίζει απαλά τα  
μαλλιά και το σώμα

Άμεση 
ανακούφιση 
κάθε στιγμή 

- βάλτε τη στην 
τσάντα με τις 

πάνες!

  Προϊόν Καθαρισμού 
Μαλλιών & Σώματος 
Baby O 200 ml. 

35775

€10.85 

  Balm Πολλαπλής 
Δράσης Baby O
75 ml. 

35772

€10.85 

  Έλαιο Σώματος 
Baby O
150 ml. 

35773

€15.65 

Πολύ πλούσια κρέμα 
σχεδιασμένη να απορροφά 
την υγρασία

Δημιουργεί ένα 
προστατευτικό φιλμ που 
βοηθάει την περιοχή της 
πάνας να παραμένει στεγνή.

Με πανθενόλη και οξείδιο 
ψευδαργύρου που βοηθούν στην 
ενυδάτωση, την καταπράυνση 
και την ανακούφιση από την 
τριβή της πάνας

Καθαρίζει απαλά την 
περιοχή της πάνας

Δημιουργεί ένα προστατευτικό 
φιλμ που αγκαλιάζει την 
επιδερμίδα

Βοηθάει στην καταπράυνση, τη 
θρέψη και την αποκατάσταση 
της επιδερμίδας

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ 
ΣΕΛΊΔΑ ΜΕ ΤΟ 

ORIFLAME APP ΓΊΑ ΝΑ 
ΔΕΊΤΕ ΕΝΑ ΒΊΝΤΕΟ 

*Τεστ Καταναλωτών (Εκτιμήσεις γονέων).

Τα απαραίτητα για την αλλαγή πάνας
Η ευαίσθητη περιοχή της πάνας στο μωρό σας απαιτεί ειδική φροντίδα. 
Καθαρίστε και προστατέψτε την με έξτρα φροντίδα χρησιμόποιώντας 
τα προϊόντα Baby O'!

 

 

 

 

 

NEW!

  Κρέμα για την Αλαγή 
της Πάνας Baby O
75 ml. 

35774

€10.85 

  Γαλάκτωμα Καθαρισμού για 
την Περιοχή της Πάνας Baby O
150 ml. 

35776

€15.65 
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Το έλαιο αμυγδάλου είναι 
ένα από τα πιο ντελικάτα 
αλλά θρεπτικά φυσικά 
έλαια και συνιστάται ειδικά 
για την ευαίσθητη 
επιδερμίδα του μωρού. 
Προέρχεται από την 
ηλιόλουστη Καλιφόρνια και 
σίγουρα έχει τον τρόπο να 
καταπραΰνει την 
ερεθισμένη επιδερμίδα!

Εφαρμόστε μετά το μπάνιο 
για να καταπολεμήσετε την 
ξηρότητα που προκαλείται 
από τα σκληρά συστατικά 
στα προϊόντα μπάνιου

Χρησιμοποιήστε το στην 
επιδερμίδα για να κάνετε 
μασάζ για ενυδατωμένη 
λαμπερή όψη και 
ελστικότητα στην 
επιδερμίδα σας.

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ρίξτε μία σταγόνα στις 
παλάμες σας και απλώστε 
τη σε νωπά μαλλιά για να 
το χρησιμοποιήσετε ως 
έλαιο μαλλιών

Χρησιμοποιήστε το ως 
έλαιο σώματος αν δεν 
προτιμάτε τα κλασικά 
γαλακτώματα

  Έλαιο Γλυκού Αμυγδάλου 
για τα Μαλλιά & το Σώμα 
Love Nature  100 ml. 

38907   €14.45
  Σαμπουάν για Βαμμένα 
Μαλλιά με Ρόδι & 
Βρώμη Love Nature
250 ml. 

34832   €7.25 

  Σαμπουάν για Ξηρά 
Μαλλιά με Σιτάρι 
& Έλαιο Καρύδας 
Love Nature
250 ml. 

32618   €7.25 

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

32624   €7.25 

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

32619   €7.25 

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

32620   €3.65 

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

32623   €7.25

€4.80 

  Σαμπουάν για 
Λιπαρά Μαλλιά με 
Τσουκνίδα & Λεμόνι 
Love Nature
500 ml. 

33337   €12.05

€6.00 

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

33338   €12.05   Σαμπουάν για 
Λεπττά Μαλλιά 
με Πράσινο Τσάι 
& Lychee 
Love Nature
250 ml. 

34095   €7.25

€4.80 

  Έλαιο Αβοκάντο Love 
Nature για το Σώμα & τα 
Μαλλιά
100 ml. 

34098   €14.45 
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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.

Μία απλή και 
υγιεινή φροντίδα 

για μεταξένια 
απαλά μαλλιά

Απομακρύνει την 
υπερβολική 
λιπαρότητα και 
παρατείνει τη 
διάρκεια ανάμεσα 
στα λουσίματα

Χαρίζει όγκο 
στα λεπτά 

μαλλιά

Αφήνει το τριχωτό της κεφαλής 
σας καθαρό, χωρίς πιτυρίδα, 

ενώ ενυδατώνει τα μαλλιά.

Χαρούμενα μαλλιά, 
χαρούμενος πλανήτης!

Φροντίδα μαλλιών χωρίς σιλικόνες και βιοδιασπώμενη, 
που όχι μόνο μυρίζει υπέροχα και κάνει θαύματα, αλλά 

είναι και φιλική προς το περιβάλλον! 

 

 

 

 

 

€8.40

500 ml
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  Προστατευτικό 
Σαμπουάν HairX 
Advanced Care 
Weather Resist
250 ml. 

34912   €12.05 

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

34914   €13.25 

  Spray Μαλλιών 
HairX Advanced 
Care Style Smart
200 ml. 

34919   €13.25

  Αφρός Μαλλιών 
HairX Advanced 
Care Style Smart
200 ml. 

34938   €13.25 

  Spray Λάμψης 
για τα Μαλλιά 
HairX Advanced 
Care Style Smart
100 ml. 

34939   €13.25

  Σαμπουάν για 
Βαμμένα Μαλλιά 
HairX Advanced Care 
Colour Reviver 400 ml. 

32884   €16.85

€7.20 

  Conditioner για 
Φροντίδα HairX 
Advanced  Colour 
Reviver 200 ml. 

32885   €12.05

€6.00 

  Σαμπουάν για 
Φροντίδα HairX 
Advanced Care 
Colour Reviver
250 ml. 

32883   €12.05 

  Σαμπουάν για Όγκο 
HairX Advanced Care 
Volume Lift 
400 ml. 

32890   €16.85

€7.20 

  Serum για Θρέψη 
Κατά της Ψαλίδας 
HairX Advanced Care 
Ultimate Repair 30 ml. 

32882   €16.85

€7.20 

  Σαμπουάν Κατά της 
Πιτυρίδας HairX 
Advanced
250 ml. 

32893   €12.05 

  Θεραπεία Μαλλιών 
CC Hair Beautifier 
HairX Advanced
150 ml. 

32908   €18.05 

  Ξηρό Σαμπουάν 
που Ρυθμίζει τη 
Λιπαρότητα HairX 
Advanced 150 ml. 

32907   €13.25

  Σαμπουάν για Θρέψη 
HairX Advanced 
Ultimate Repair
250 ml. 

32875   €12.05 

  Σαμπουάν για Όγκο 
HairX Advanced Care 
Volume Lift
250 ml. 

32888   €12.05 

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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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!

1.    Ανακινήστε καλά  
και ψεκάστε από 
απόσταση 20 εκ από 
τα μαλλιά σας, με 
έμφαση στις ρίζες.

2.  Χρησιμοποιώντας τα 
δάχτυλά σας κάντε 
μασάζ στις ρίζες  
των μαλλιών σας.

3.  Περιμένετε μερικά 
λεπτά και βουρτσίστε 
τα μαλλιά σας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

€6.00
ΤΟ ΕΝΑ

Μη λιπαρό serum  
που δαμάζει τα 

ταλαιπωρημένα 
μαλλιά, αφήνοντάς 

τας πιο λεία και  
πιο απαλά.

ΓΙΑ ΒΑΜΜΕΝΑ ΜΑΛΛΙΑ
Σαμπουάν που καθαρίζει και 
απαλύνει, ενώ προστατεύει τα 
μαλλιά από το ξεθώριασμα. 

Conditioner  
που κλειδώνει τα 

σωματίδια χρώματος 
και διατηρεί το το 

βάθος του χρώματος 
και την λάμψη του.

ΓΙΑ ΛΕΠΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΓΚΟ
Προσφέρει ανάλαφρο ανασήκωμα 
στα μαλλιά σας με μεγάλη διάρκεια 

και χωρίς κατάλοιπα

ΓΙΑ 
ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΑ 

ΜΑΛΛΙΑ

Δημιουργήστε κομψά trendy 
στυλ μαλλιών στη στιγμή! 
Για μαλλιά με στυλ δε χρειάζεστε ώρες 
στο κομμωτήριο! Δοκιμάστε τα υψηλής 
απόδοσης προϊόντα μας HairX και 
δημιουργήστε άψογα χτενίσματα 
στο σπίτι σας!

Προσφέρει 
μακράς 
διάρκειας, 
ανάλαφρη 
24ωρη λάμψη 
για λαμπερό 
τελείωμα**

Ανάλαφρο spray μαλλιών  
που στεγνώνει γρήγορα και 
παρέχει πολύ ισχυρό, ελαστικό 
και μη κολλώδες κράτημα για 
έως και 24 ώρες.

Ξηρό σαμπουάν που μειώνει 
την όψη της λιπαρότητας στα 
μαλλιά και παρατείνει τη 
διάρκεια ανάμεσα στα 
λουσίματα*
*Δοκιμασμένο από καταναλωτές

 

 

 

**Τεστ Καταναλωτών 
σε 80 γυναίκες
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  Μάσκα Μαλλιών Eleo
125 ml. 

38413   €24.05

€9.60 

  Βραδινή Θεραπεία Θρέψης & 
Αποκατάστασης Eleo Night 
Elixir
50 ml. 

34907   €26.45

€9.60 

  Χτένα με Αραιά 
Δόντια Styler
Διαστάσεις: Μ15 x Π6 εκ. 
Υλικό: PP 

30610   €6.05 

  Βούρτσα για 
Στέγνωμα Styler
Διαστάσεις: Μ22 x Π5 εκ. 
Υλικό: ABS, Νάιλον 

30580   €12.05 

  Μικρή Στρογγυλή 
Βούρτσα Styler
Διαστάσεις: Μ 22 x 
Π 4,5 εκ. Υλικό: ABS 
και Νάιλον. 

30595   €12.05 

  Εργαλείο 
Καθαρισμού 
Βουρτσών Styler
Διαστάσεις: Μ 12,3 x Π 
1,8 εκ. Υλικό: ABS, PET, 
Ανοξείδωτο Ατσάλι. 

30923   €12.05 

  Δυναμωτικό Έλαιο 
Μαλλιών Eleo
50 ml. 

38949   €26.45 

  Eleo Conditioner
150 ml. 

38412   €19.25 

  Έλαιο Μαλλιών για 
Προστασία Eleo
50 ml. 

31614   €26.45 

  Σαμπουάν Eleo
200 ml. 

31609   €19.25 

Ανεβάστε τον πήχη στο προσωπικό σας styling

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

30611   €12.05

€4.80 

ΒΟΎΡΤΣΑ ΓΙΑ ΚΡΕΠΑΡΙΣΜΑ STYLERS 
ΧΑΡΙΖΕΙ ΟΓΚΟ, ΚΡΕΠΑΡΕΙ ΚΑΙ  
ΛΕΙΑΙΝΕΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ 

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

29998   €12.05 

  Βούρτσα για Ξεμπέρδεμα 
Styler
Διαστάσεις: Μ24 εκ x Π 6 εκ. 
Υλικό: ABS, Ελαστικό και Νάιλον 

30579   €12.05

€6.00 

ΒΟΎΡΤΣΑ ΓΙΑ ΞΕΜΠΛΕΓΜΑ STYLERS 
ΞΕΜΠΕΡΔΕΎΕΙ & ΒΟΗΘΑΕΙ ΣΤΟ 
ΣΤΕΓΝΩΜΑ

  Βούρτσα 3D Styler
Διαστάσεις: Μ 22 x Π 10 εκ. 
Υλικό: PP και ABS 

30647   €13.25

€4.80 

STYLERS 3D ΒΟΎΡΤΣΑ ΓΙΑ ΜΠΟΎΚΛΕΣ 
ΔΗΜΙΟΎΡΓΕΙ ΕΎΚΟΛΑ ΜΠΟΎΚΛΕΣ  
& ΟΓΚΟ

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

30609   €13.25 

  Μεσαία Στρογγυλή Βούρτσα 
Styler
Διαστάσεις: Μ 23 x Π 4,8 εκ. 
Υλικό: Αλουμίνιο και Νάιλον 

30608   €13.25

€6.00 

ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΡΟΓΓΎΛΗ ΒΟΎΡΤΣΑ STYLERS 
ΔΗΜΙΟΎΡΓΕΙ ΜΠΟΎΚΛΕΣ & ΟΓΚΟ

Ερωτευτείτε ξανά  
τα μαλλιά σας
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1.   Αντλήστε 2-3 σταγόνες στο 
χέρι σας, ανάλογα με το 
μήκος των μαλλιών σας.

2.  Εφαρμόστε ομοιόμορφα σε 
στεγνά ή νωπά μαλλιά πριν 
κοιμηθείτε.

3.  Το πρωί μην το ξεβγάλετε πριν 
χτενίσετε τα μαλλιά σας.

Ένα πολυτελές 
ελιξίριο νύχτας 
από πολύτιμα έλαια, 
που θρέφει και 
ομορφαίνει τα 
μαλλιά σας, ενώ 
κοιμάστε.

Μάσκα εντατικής θρέψης που 
αποκαθιστά την τρίχα από το 
εσωτερικό της και την 
προστατεύει από τη φθορά. 

Μία φορά την εβδομάδα, 
αντικαταστήστε το Conditioner 
με τη Μάσκα Μαλλιών eleo. 
Απλώστε ομοιόμορφα σε νωπά 
μαλλιά και αφήστε για 3-5 λεπτά 
πριν τη ξεβγάλετε.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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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*

*Κλινικά δοκιμασμένο σε 34 γυναίκες για 
πάνω από 12 εβδομάδες

Συσφίγγει και 
τονώνει την 
περιοχή των 
ματιών

Ενισχύει τη λάμψη και αποκαλύπτει  
ένα νεανικό σμιλεμένο πρόσωπο

Συσφικτική και 
ανορθωτική κρέμα 
ημέρας με SPF 15

Ένα έξυπνο  
2-σε-1 προϊόν 

καθαρισμού και 
τόνωσης

Αποκαθιστά την 
ενυδάτωση, τη 
σφριγηλότητα και  
την ελαστικότητα  
ενώ κοιμάστε

40+Συνιστάται για
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ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΉ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO 
ORIFLAME APP & ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΉΣ ΤΉΣ 
ΚΑΤΉΓΟΡΙΑΣ!

ΟΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ  
Ή 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.

ΤΩΡΑ ΜΟΝΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΗΘΙΚΗΣ

ΉΘΙΚΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΑ  
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ  
ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

ΜΗ ΓΤΟ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΑ  
ΑΠΟΛΕΠΙΣΤΙΚΑ

Τουλαχιστον 7x καλυτερη επιδερμιδα οταν ακολουθειτε τη  
ρουτινα NovAge - κλινικα αποδεδειγμενοΔ1

∆1 Κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα μετά 
από τη Ρουτίνα Περιποίησης Επιδερμίδας 
NovAge χρησιμοποιώντας το Σετ NovAge 
Ultimate Lift, σε σύγκριση με το καθαριστικό 
και την κρέμα ημέρας μόνο.
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  32629 Κρέμα για τα Μάτια & τα Χείλη NovAge Time Restore 15 ml. €34.00  

 32627 Κρέμα Ημέρας με SPF 15 NovAge Time Restore 50 ml. €55.00  

 33984 Gel Καθαρισμού NovAge Supreme 150 ml. €27.00 €14.99  

 32630 Αναζωογονητικό Serum NovAge Time Restore 30 ml. €70.00 

  32628 Αναπλαστική Κρέμα Νύχτας NovAge Time Restore 50 ml. €55.00 €34.99

  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 

Ενισχυμένη με Τεχνολογία 
GenisteinSOY και Εκχυλίσματα 
Φυτικών Βλαστοκυττάρων Ribwort.

 

 

 

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.

50+
Συνιστάται για

Μειώνει τις σκούρες 
κηλίδες έως και 50%∆1 

– κλινικά αποδεδειγμένο
∆1 Κλινικά δοκιμασμένο με χρήση  
της κρέμας ημέρας και του serum.

  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 

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Συνιστάται για

Έως 49%  
άμεση μείωση 

ρυτίδων∆1

∆1 Κλινικά αποδεδειγμένη άμεση  
βελτίωση των ρυτίδων με τη χρήση του  

Σετ NovAge Ecollagen Wrinkle Power. 

  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. 
Περιλαμβάνει 5 προϊόντα κανονικού μεγέθους. 

42489   €194.00

€105.99 

30+

Συνιστάται για
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Ψάχνετε για το  
τέλειο δώρο; 

Αυτό το σετ διαθέτει 
κομψό κουτί!

Σε κομψό κουτί - 
ΤΈΛΈΙΟ ΓΙΑ 

∆ΏΡΟ!

Σε κομψό κουτί - 
ΤΈΛΈΙΟ ΓΙΑ 

∆ΏΡΟ!
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  Σετ από 2 Βουρτσάκια 
για το Σύστημα Skin Pro 
Sonic
Σετ από για το Σύστημα 
SkinPro Sonic 2-σε-3. 
Διαστάσεις: Διάμετρος 4.77 εκ. 
Υλικό: PP με νάιλον τρίχες. 

30878   €18.05

€12.00 

•  Καθαριστική 
ΚΕΦΑΛΗ ΜΕ 
ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ

Η επιδερμίδα δείχνει 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΜΕΝΗ  

ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΧΡΗΣΗ*

* Τεστ καταναλωτών με χρήση και των τριών κεφαλών σε συνδυασμό με ένα απλό αφρώδες καθαριστικό προσώπου και μίας απλής ενυδατικής κρέμας.

•    Τονωτική  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΗ  
ΜΑΣΑΖ

•  Απολεπιστική 
ΚΕΦΑΛΗ 
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

  Σύστημα 3-σε-1 Skin Pro sonic
3-σε-1 σύστημα φροντίδας προσώπου με τεχνολογία sonic 
για πιο καθαρή, πιο λαμπερή και πιο νεανική επιδερμίδα. 
Κεφαλή με βουρτσάκι καθαρισμού, κεφαλή απολέπισης και 
κεφαλή μασάζ. Τρία προγράμματα. Χρειάζεται 2 x AA 
μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται). Συσκευή 15.8 x 5.8 x 
5.8 εκ, ABS. Διάμετρος Κεφαλής Καθαρισμού 4.77 εκ, PP και 
νάιλον τρίχες. Απολεπιστική Κεφαλή Σιλικόνης, διάμετρος 
5 εκ, PP και σιλικόνη. Μεταλλική Κεφαλή Μασάζ 6.1 x 5 εκ, 
PP και ανοξείδωτο ατσάλι. 

29915   €68.50

€48.00 

  Gel Καθαρισμού NovAge Supreme
Gel καθαρισμού που ξεπλένεται με νερό, 
καθαρίζει απαλά χωρίς να καταστρέφει το 
φυσικό φράγμα της επιδερμίδας, ενώ 
ταυτόχρονα ενυδατώνει αφήνοντας την 
επιδερμίδα καθαρή, τονωμένη, απαλή, 
ελαστική και άνετη. Με καθαριστικές, 
ενυδατικές και καταπραϋντικές τεχνολογίες. 
Κλινικά και δερματολογικά ελεγμένο. 150 ml. 

33984   €27.00

€14.99 

ΑΦΑΙΡΕΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 
κάθε ορατό ρύπο χωρίς να 

διαταράζει το φυσικό 
φράγμα της επιδερμίδας και 
ενυδατώνει δημιουργώντας 
τις τέλειες συνθήκες για την 
απορρόφηση του serum και 
των ενυδατικών προϊόντων. 

Αφήνει την επιδερμίδα 
καθαρή, αναζωογονημένη 
και ελαστική, σαν να έχετε 

χρησιμοποιήσει προϊόν 
καθαρισμού και τονωτική 

λοσιόν μαζί.

Όταν το πρόγραμμα 
ολοκληρωθεί, ξεπλύνετε 

το πρόσωπό σας με 
καθαρό ζεστό νερό και 

σκουπίστε το απαλά με μία 
μαλακή πετσέτα. 
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ΣΔώστε ενέργεια 

στην επιδερμίδα σας 

  Σετ NovAge Skinergise
Μία ολοκληρωμένη προηγμένη ρουτίνα περιποίησης επιδερμίδας για ενέργεια, προστασία και 
τελειοποίηση της επιδερμίδας, ενώ καθυστερεί όλα τα πρώτα σημάδια γήρανσης. Ενισχυμένη με 
Τεχνολογία Ταυρίνης για Ενέργεια και Εκχυλίσματα Φυτικών Βλαστοκυττάρων Açai. Η Ρουτίνα είναι 
κλινικά και δερματολογικά ελεγμένη και δοκιμασμένη από καταναλωτές. Σετ 5 προϊόντων κανονικού 
μεγέθους: προϊον καθαρισμού, κρέμα ματιών, serum, κρέμα ημέρας και κρέμα νύχτας. 

42723   €163.00

€99.99 

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΕΣ 20+

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.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΥΡΙΝΗΣ 
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΩΝ 
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ AÇAI.

Σε κομψό κουτί -  
ΕΝΑ ΕΤΟΙΜΟ  

ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ!

 

 

 

 

  33984 Gel Καθαρισμού NovAge Supreme 150 ml. €27.00 €14.99   34515 Κρέμα 
Ματιών NovAge Skinergise Ideal Perfection 15 ml. €25.00   34517 Serum NovAge 
Skinergise Ideal Perfection 30 ml. €39.00   34511 Κρέμα Ημέρας με SPF30 NovAge 
Skinergise Ideal Perfection 50 ml. €34.00   35075 Κρέμα Νύχτας NovAge Skinergise 
Ideal Perfection 50 ml. €34.00

 

 

 

 

 

PRO TIP!
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ΑΜΕΣΑ: ΑΜΕΣΑ:ΑΜΕΣΑ:

ΑΜΕΣΑ:

ΑΜΕΣΑ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ:
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ΤΙ ΚΑΝΕΙ:

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ

Συνιστάται για

ΤΙ ΚΑΝΕΙ:

30+
Συνιστάται για

ΤΙ ΚΑΝΕΙ:

ΤΙ ΚΑΝΕΙ:

40+
Συνιστάται για

ΤΙ ΚΑΝΕΙ:

50+
Συνιστάται για

  Συμπυκνωμένο Serum για 
Ανόρθωση Novage Ultimate Lift
30 ml. 

31543   €62.00

€39.99 

  Αναπλαστική Κρέμα 
Νύχτας NovAge Time Restore
50 ml. 

32628   €55.00

€34.99 

  Προηγμένο Serum για Φωτεινότητα 
NovAge Bright Sublime 
30 ml. 

32805   €50.00

€32.99 

  Κρέμα Ματιών NovAge 
Ecollagen Wrinkle Power
15 ml. 

33979   €28.00

€17.99 

Προηγμένο 
superserum που 
φωτίζει και χαρίζει 
ομοιόμορφο τόνο 
στην επιδερμίδα, 
προσφέρει λάμψη και 
λειαίνει τις γραμμές 
και τις ρυτίδες.

Το προϊόν καθαρισμού 
απομακρύνει τα 
θαμπά, νεκρά κύτταρα, 
επιτρέποντας στα πιο 
νέα υγιή κύτταρα να 
λάμψουν, ενώ ενισχύει 
την ανανέωσή τους. 

Το serum βελτιώνει  
την ελαστικότητα, τη 
σφργηλότητα και την 
ανόρθωση και μειώνει τις 
ρυτίδες για πιο σμιλεμένο 
περίγραμμα. Σας βοηθάει να αποκτήσετε πιο λεία, 

πιο πυκνή, πιο ελαστική επιδερμίδα με 
πιο σαφές περίγραμμα και λιγότερο 
ορατές ρυτίδες και σκούρες κηλίδες. 

  Κρέμα Ημέρας για Ανόρθωση 
με SPF 15 Novage Ultimate Lift
50 ml. 

31540   €50.00

€29.99 

Αφήνει την επιδερμίδα απαλή, λεία 
και αναζωογονητικά ενυδατωμένη, 

ενώ προστατεύει από τη 
φωτογήρανση.

Λειαίνει, συσφίγγει και αποκαθιστά 
την ελαστικότητα της επιδερμίδας 

για νεανική ανορθωμένη όψη με 
λιγότερο ορατές ρυτίδες.

ΣΦΡΙΓΗΛΗ ΚΑΙ 
ΑΝΟΡΘΩΜΕΝΗ 

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ

 

   

 

 

Συσφίγγει, ανορθώνει, 
βελτιώνει την ελαστικότητα 
και μειώνει τις ρυτίδες για 
πιο σμιλεμένο περίγραμμα 
με την πάροδο του 
χρόνου.

Σχεδιασμένο να αποκαθιστά και να 
κλειδώνει την υγρασία ενώ κοιμάστε. 

Αναζωογονεί στη  
στιγμή την περιοχή των 
ματιών και μειώνει τις 
λεπτές γραμμές και τις 
ρυτίδες με την πάροδο 
του χρόνου.

Με την πάροδο  
του χρόνου:  
Η Πατενταρισμένη 
Τεχνολογία Τριπεπτιδίων 
ενισχύει το κολλαγόνο 
μειώνοντας την ένταση 
των γραμμών και των 
ρυτίδων στο "πόδι  
της χήνας" και κάτω  
από τα μάτια.
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ΜΙΑ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

SPA 
στο σπίτι 

σας!

  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 

  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 

  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 

NEW!

• Μειώνουν την απώλεια προϊόντος 
περιποίησης επιδερμίδας 
παρέχοντας εφαρμογή ακριβείας

• Ενισχύουν την εμπερία της 
καθημερινής σας ρουτίνας 
περιποίησης επιδερμίδας

• Για απαλή, ομοιόμορφη εφαρμογή!

Αξίζετε μία ρουτίνα περιποίησης επιδερμίδας που προσφέρει 
όλα όσα χρειάεστε. Τα νέα εργαλεία μας Περιποίησης 

Επιδερμίδας SkinPro είναι σχεδιασμένα να μεγιστοποιούν τα 
αποτελέσματα της φροντίδας σας, ώστε να απολαύσετε 

νεανική όψη για τα επόμενα χρόνια!

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
για να αναβαθμίσετε την 

περιποίηση της επιδερμίδας σας
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  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 

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

32803   €42.00 

  Προηγμένη Κρέμα 
Ματιών για Φωτεινότητα 
NovAge Bright Sublime
15 ml. 

32804   €27.00 

  Λύση για τη Ρύθμιση της 
Λιπαρότητας NovAge
15 ml. 

34508   €30.00 

  Προηγμένη 
Λεπτόρρευστη Κρέμα 
Ενάντια στα Σπυράκια 
NovAge 
30 ml. 

45252   €40.00 

  24ωρη Στοχευμένη Λύση 
για τς Ατέλειες NovAge
15 ml. 

45253   €26.00 

  Προηγμένη Κρέμα 
Νύχτας για Φωτεινότητα 
NovAge Bright Sublime  
50 ml. 

32658   €42.00 

  Μάσκα Προσώπου 
NovAge για Λείανση
25 ml. 

35074   €12.00 

  Κάψουλες Προσώπου 
NovAge Nutri6
30 κάψουλες. 

32631   €60.00 

  Μάσκα Προσώπου 
NovAge για 
Αναζωογόνηση
25 ml. 

35078   €12.00 

  Serum NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
30 ml. 

33980   €51.00 

  Κρέμα Νύχτας NovAge 
Ecollagen Wrinkle Power
50 ml. 

33982   €42.00 

  Μάσκα Προσώπου 
NovAge για Ενίσχυση
25 ml. 

35077   €12.00 

  Κρέμα Ημέρας με SPF 35 
NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power
50 ml. 

42426   €42.00 

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

34143   €33.00 

  Αναζωογονητική Μασκα 
Προσώπου NovAge
15 ml. 

33973   €12.00 

Συμπληρωματικά

Συνιστάται για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Συνιστάται για ηλικίες 30+

  Κρέμα Νύχτας για 
Ανόρθωση Novage 
Ultimate Lift
50 ml. 

31541   €50.00 

  Κρέμα Ματιών για 
Ανόρθωση Novage 
Ultimate Lift
15 ml. 

31542   €31.00 

Συνιστάται για ηλικίες 40+

  Skin Priming 
Essence NovAge
150 ml. 

33987   €24.00

€12.99 
  Προηγμένο 
Αντιγηραντικό Serum 
για τον Λαιμό & 
Ντεκολτέ NovAge
75 ml. 

35076   €36.00

€19.99 
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  Κρέμα Ματιών 
Optimals Even Out
15 ml. 

33226   €21.65

  Αντιγηραντική Κρέμα 
Ματιών Optimals Age Revive
15 ml. 

32476   €24.05
  Κρεμώδες Gel Νύχτας  
για Ματ Όψη Optimals Hydra 
50 ml. 

34304   €25.25

€6.00 

Εξαιρετικές και 
αποτελεσματικές 
θεραπείες ματιών  
για κάθε ανάγκη

PRO TIP!

Ο καλύτερος τρόπος να εφαρμόσετε την κρέμα 
ματιών είναι με την άκρη των δαχτύλων σας. 

Έχουν πολύ ανάλαφρο άγγιγμα και η πίεση στην 
ευαίσθητη περιοχή των ματιών θα είναι ελάχιστη. 

Εφαρμόστε την κρέμα ταμποναριστά μέχρι να 
απορροφηθεί, χωρίς να τραβάτε ή να τεντώνετε 

την επιδερμίδα.

€6.00

Με απλικατέρ  
μπίλια που βοηθάει στην τόνωση 

της μικροκυκλοφορίας

8/10 
γυναίκες συμφωνούν ότι η 
Age Revive μειώνει τις λεπτές 
γραμμές και τις ρυτίδες*

Στόμιο με 
κλίση για εύκολη  

εφαρμογή

*Γυναίκες που συμμετείχαν σε τεστ καταναλωτών κάνοντας  
χρήση της Ρουτίνας Optimals Age Revive

8/10 
γυναίκες συμφωνούν ότι 

φωτίζει άμεσα την περιοχή 
γύρω από τα μάτια*1

*1 Δοκιμασμένο σε γυναίκες

ΚΡΕΜΕΣ ΜΑΤΙΩΝ Η ΜΙΑ
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  Κρέμα Ημέρας με SPF 20 
Optimals Even Out
50 ml. 

32479   €27.65 

  Κρέμα Νύχτας 
Optimals Even Out
50 ml. 

32480   €27.65 

  Αφρώδες Προϊόν 
Καθαρισμού Optimals 
Even Out 150 ml. 

35462   €15.65 
  Τονωτική Λοσιόν 
Optimals Even Out
150 ml. 

35463   €15.65 

  Κρέμα Ματιών Optimals 
Hydra Seeing is Believing 
15 ml. 

32464   €19.25 

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

32468   €25.25 

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

32469   €25.25 

  Προϊόν Καθαρισμού 
Προσώπου για Κανονικές/
Μικτές Επιδερμίδες Optimals 
Hydra Radiance 150 ml. 

35406   €15.65 

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

35408   €15.65 

  Νερό Καθαρισμού 
Micellar Optimals
200 ml. 

34002   €16.85

€4.80 

Καταπραΰνει & 
δροσίζει την 
επιδερμίδα – το 

99% 

συμφωνεί*

*Δοκιμασμένη από καταναλωτές

Αναζωογονεί την 
επιδερμίδα στη στιγμή 
– το 97% συμφωνεί*

Εξυγιάνετε, αναζωογονήστε και φροντίστε 
την επιδερμίδα σας

ΝΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
MICELLAR 
Φρεσκάρει, καθαρίζει 
και αφαιρεί το μακιγιάζ 
στη στιγμή. Δε χρειάζεται 
τρίψιμο και ξέβγαλμα.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Για όλος τους τύπους 
επιδερμίδας / κατάλληλο 
για ευαίσθητες επιδερμίδες

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Για λιπαρές επιδερμίδες

•  Ενυδατώνει την επιδερμίδα
•  Προλαμβάνει και μειώνει την 

παραγωγή σμίγματος
•  Μειώνει την όψη των πόρων
•  Εξισορροπεί την επιδερμίδα

HYDRA MATTE

Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας35+ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΗΛΙΚΙΕΣ
Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας

Χρειάζεστε περισσότερα οφέλη για την ομορφιά 
σας από απλώς την καλύτερη περιποίηση 

επιδερμίδας; Δοκιμάστε το Wellness Pack  
για ενίσχυση της λάμψης σας!

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

 

 

Εφαρμόστε σε καθαρό πρόσωπο 
το βράδυ, αποφεύγοντας την 
περιοχή των ματιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Αφήνει τα χείλη ενυδατωμένα, 
απαλά και λεία

MH ΓΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας

Όμορφη, ανακουφισμένη 
επιδερμίδα έτσι απλά

  Balm Χειλιών με Βιταμίνη Ε 
και Έλαιο Canola Essentials
4.5 g. 

35766   €7.25

€2.40 
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.

  Κρέμα Πολλαπλής Χρήσης με 
Βιταμίνη Ε & Έλαιο Canola Essentials
150 ml. 

35767   €15.65

€4.80 

  42027 Κρέμα Προσώπου με Βιταμίνη Ε & Έλαιο Canola Essentials 75 ml. €14.45  

 35765 Μάσκα Προσώπου με Βιταμίνη Ε & Έλαιο Canola Essentials 10 ml. €3.65  

 35764 Προϊόν Καθαρισμού Προσώπου με Βιταμίνη Ε & Έλαιο Canola 150 ml. €9.65

  2-σε-1 Προϊόν Καθαρισμού & 
Απολέπισης Προσώπου
Ένα προϊόν απολέπισης βαθύ καθαρισμού 
με φυσικά εκχυλίσματα Ροδιού και Detect 
Technology με Σαλικυλικό Οξύ. Στοχεύει 
και προλαμβάνει τα μαύρα στίγματα, 
εξυγιαίνει και καθαρίζει τους πόρους με 
κόκκους φυσικής προέλευσης. 
Χρησιμοποίησε 1–2 φορές την εβδομάδα 
ή όσο συχνά χρειάζεται. 150 ml. 

32647   €15.65

€6.00 

  Γαλάκτωμα Προσώπου 
για Ματ Όψη Pure Skin
Ανάλαφρο μη λιπαρό γαλάκτωμα 
που ενυδατώνει, προλαμβάνει τα 
σπυράκια και άμεσα ρυθμίζει το 
υπερβολικό σμίγμα και μειώνει 
τη γυαλάδα, χαρίζοντας στην 
επιδερμίδα ματ όψη. Για 
καθημερινή χρήση μετά τον 
καθαρισμό. 50 ml. 

32649   €15.65

€4.99 

  Εξυγιαντικό Προϊόν 
Απολέπισης και Μάσκα 
Προσώπου Pure Skin
Ένα πρακτικό 2-σε-1 σύστημα 
καθαρισμού και εξυγίανσης με  
προϊόν απολέπισης και μάσκα που 
καθαρίζει σε βάθος εξυγιαίνει και 
χαρίζει ματ όψη στην επιδερμίδα. 
Χρησιμοποίησε 1-2 φορές την 
εβδομάδα. 2 x 6 ml. 

32652   €4.85

€2.40 

Αγνή & Εύκολη Περιποίηση Επιδερμίδας
Κέρδισε τη μάχη ενάντια στα σπυράκια και τα μαύρα στίγματα, με τις βελτιωμένες 

φόρμουλες της σειράς Pure Skin, ενισχυμένες με την Detect Technology που περιέχει 
Σαλυκιλικό Οξύ και φυσικά εκχυλίσματα από superfruits!
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Για λιπαρές 
επιδερμίδες

ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

  32646 Προϊόν Καθαρισμού 
Προσώπου Pure Skin 150 ml. €15.65  

 32648 Αναζωογονητική Τονωτική 
Λοσιόν Pure Skin 150 ml. €15.65 

  34872 Μάσκα Άνθρακα Peel-off 
Pure Skin 50 ml. €12.05   37570 
Μάσκα Προσώπου Διπλής Δράσης 
Pure Skin 2 x 6 ml. €6.05   32651 Gel 
που Καταπολεμά τα Σπυράκια Pure 
Skin 6 ml. €15.65
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ΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜ
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Φροντίδα για την 
επιδερμίδα με 
σπυράκια ΜΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 

ΒΑΘΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ!

Καθαρίζει, 
εξυγιαίνει & 

μειώνει τη 
γυαλάδα.

Μειώνει τα  
μαύρα στίγματα  

& τα σπυράκια 79% 
συμφωνούν**

ΒΙΤΑΜΙΝΗ 

Ε

**Ελεγμένη αποτελεσματικότητα σε 84 άτομα
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Για όλες τις  
ηλικίες

ΓΙΑ ΞΗΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ

Για όλες τις ηλικίες ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΕΣ

  35590 Αναζωογονητικό 
Gel Ματιών με Οργανική 
Aloe Vera & Νερό Καρύδας 
Love Nature  15 ml. €13.25  

 34821 Ενυδατική Κρέμα 
Προσώπου με Οργανική 
Aloe Vera & Νερό Καρύδας 
Love Nature 50 ml. €15.65

  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

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

 34841 Gel Καθαρισμού με 
Οργανικά Εκχυλίσματα 
Τεϊόδεντρου & Lime 
Love Nature 125 ml. €14.45  

 34855 Διορθωτικό Στικ με 
Οργανικό Τεϊόδεντρο & 
Lime Love Nature 4.5 g. 
€14.45   35576 2-σε-1 
Μάσκα & απολεπιστικό 
Προσώπου με Οργανικό 
Τεϊόδεντρο & Lime 
Love Nature 75 ml. €13.25

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.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ 
λαβή σας επιτρέπει να 

τον κρεμάτε ή να τον 
στηρίζετε όρθιο

ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ: 
κανονικός και 3x 

μεγεθυντικός καθρέφτης

Αγάπη για την επιδερμίδα 
σας και τον πλανήτη
Απολαύστε προϊόντα που νοιάζονται για την  

επιδερμίδα σας και τη φύση! Οι συνθέσεις της Love Nature 
με Τεϊόδεντρο & Lime ΧΩΡΙΣ PARABEN, ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 

ΦΥΣΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 

Επιπλέον, οι συνθέσεις που ξεβγάζονται ΜΕ ΝΕΡΟ 
είναι χωρίς ΣΙΛΙΚΟΝΗ, ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ και με 

φυσικούς απολεπιστικούς κόκκους. 

Αυτοί είναι μόνο μερικοί λόγοι  
για να τα αγαπήσετε! 

Μη φαγεσωρογόνος - Σχεδιασμένη 
ώστε να μην φράζει τους πόρους.

Σχεδιασμένη να χαρίζει ματ όψη
Προσφέρει ανάλαφρη ενυδάτωση

  Λεπτόρευστη Κρέμα για Ματ 
Όψη με Οργανικά Εκχυλίσματα 
Τεϊόδεντρου & Lime Love Nature
50 ml. 

34845   €15.65

€3.60 
  Εξυγιαντικό Έλαιο με Οργανικό 
Τεϊόδεντρο & Lime Love Nature
10 ml. 

34849   €15.65

€3.60 

Εξυγιαίνει & καταπραΰνει  
την επιδερμίδα

Στοχεύει τα σπυράκια

Τονώνει & συσφίγγει τους πόρους
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Βυθίστε το σε ζεστό νερό μέχρι να μαλακώσει, στη 
συνέχεια καθαρίστε την επιδερμίδα σας τρίβοντας 
το απαλά στο πρόσωπό σας, αποφεύγοντας την 
περιοχή των ματιών. Ξεβγάλτε καλά και κρεμάστε 
το για να στεγνώσει.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ  
ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΑΦΑΙΡΕΙ 
ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

  Καθρέφτης
Διάμετρος 15.5 εκ. 
Διαστάσεις: 22 x 8 εκ. 

29043   €15.65

€7.20 

  Σφουγγάρι Konjac
Διαστάσεις: 
Διάμετρος 6 εκ. 

29038   €8.45

€4.80 
  Βουρτσάκι 
Προσώπου
Διαστάσεις: 4.5 x 2.5 εκ. 

38679   €6.05

€3.60 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Οι ΤΡΙΧΕΣ ΠΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΚΑΜΠΥΛΟ 

ΣΧΗΜΑ ΜΠΟΡΟΥΝ  
να χρησιμοποιηθούν για  
το μασάζ του προσώπου
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Συγκρατεί τα μαλλιά σας μακριά από 
το πρόσωπό σας κατά τον καθαρισμό 
ή την εφαρμογή μάσκας

Απλοποιήστε 
την περιποίηση της 
επιδερμίδας σας

Προσφέρετε στον εαυτό σας λίγο χρόνο για φροντίδα. Κλείστε την πόρτα του μπάνιου, 
εφαρμόστε μία μάσκα προσώπου και αφήστε τη να κάνει το θαύμα της στην επιδερμίδα σας,  

ενώ εσείς χαλαρώνετε μετά από μία δύσκολη μέρα. 

Ανανεώστε την  
επιδερμίδα σας!

ΚΡΕΜΏΔΗΣ ΜΆΣΚΆ

SHEET MASKS

ΜΑΣΚΑ ΆΡΓΊΛΟΥ

  Μάσκα Προσώπου για 
Ζωντάνια για Όλους τους Τύπους 
Επιδερμίδας Love Nature
Μία ανάλαφρη μάσκα προσώπου 
εμπλουτισμένη με φυσικά εκχυλίσματα 
Πορτοκαλιού και Βρώμης. Ειδικά 
σχεδιασμένη να ξυπνά την επιδερμίδα σας 
και να την ανακουφίζει από το καθημερινό 
στρες, βοηθώντας τη να δείχνει λαμπερή και 
να αισθάνεται αναζωογονημένη και 
ανακουφισμένη. Δερματολογικά ελεγμένη. 
Κατάλληλη για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας. 24 ml. 
42134   €10.85

€3.60 
  Αντιοξειδωτική Μάσκα 
Προσώπου για Όλους τους 
Τύπους Επιδερμίδας Love Nature
Μία μάσκα καθαρισμού εμπλουτισμένη με 
φυσικά εκχυλίσματα Ροδιού και Σταφυλιού. 
Σχεδιασμένη να καθαρίζει, να εξυγιαίνει, να 
θρέφει και να προστατεύει την επιδερμίδα 
από τους επιβλαβείς περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Προσφέρει φωτεινή, καθαρή 
επιδερμίδα, γεμάτη φρεσκάδα. 
Δερματολογικά ελεγμένη. Κατάλληλη για 
όλους τους τύπους επιδερμίδας. 24 ml. 
42135   €10.85

€3.60 
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  32633 Μάσκα Προσώπου με 
Εκχυλίσματα Αγγουριού 10 ml. €3.65  

 32634 Μάσκα Προσώπου με 
Εκχυλίσματα Βρώμης Love Nature 
10 ml. €3.65

  Μάσκα Προσώπου με 
Εκχυλίσματα Κολλιτσίδας 
Love Nature
Μάσκα καθαρισμού και εξισορρόπησης 
με εκχυλίσματα κολλιτσίδας που 
καθαρίζουν την επιδερμίδα. Τα 
ενυδατικά εκχυλίσματα κολλιτσίδας 
είναι πλούσια σε φυτικές τανίνες που 
καθαρίζουν την επιδερμίδα. Κατάλληλη 
για λιπαρές επιδερμίδες. 
Δερματολογικά ελεγμένη. 10 ml. 

32635   €3.65

€1.80 

  Κρεμώδης Μάσκα Για Όλους τους Τύπους 
Επιδερμίδας Mε Θρεπτικό Κακάο Love Nature
Μία μάσκα προσώπου μίας χρήσης με φυσικό βούτυρο κακάο, 
σχεδιασμένη για να θρέφει, να καταπραΰνει και να γεμίζει την 
επιδερμίδα. Με πλούσια υφή μους, απαλή αίσθηση και άρωμα 
κακάο. Για όλους τους τύπους επιδερμίδας. 10 ml. 

35070   €6.05

€2.40 

Πλούσιο σε φυτικές τανίνες που καθαρίζουν σε βάθος και 
εξυγιαίνουν τη λιπαρή επιδερμίδα, αφήνοντάς την καθαρή  
και εξισορροπημένη. 

Το φυσικό Βούτυρο Κακάο είναι γνωστό μαλακτικό 
συστατικό με πολλά οφέλη για την επιδεμίδα. Έχει την 
υπέροχη ιδιότητα να λειαίνει, να απαλύνει και να θρέφει την 
επιδερμίδα και είναι γνωστό για το λαχταριστό του άρωμα.

 
 

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

20574   €4.85

€3.60 

  

 

 

Τα Φυσικά Εκχυλίσματα Χυμού Πορτοκαλιού είναι σαν 
ηλιαχτίδα στην επιδερμίδα σας καθώς βοηθούν στην 
τόνωση και την αναζωογόνησή της. Εμπλουτισμένη με 

Βιταμίνη C, αυτή η μάσκα περιέχει αντιοξειδωτικά 
συστατικά που προστατεύπυν την επιδερμίδα από την 

περιβαλλοντική ρύπανση. 

Τα Εκχυλίσματα Σπόρων 
Σταφυλιού είναι ένα super 
συστατικό γνωστό για την ιδιότητά 
του να απομακρύνει τις ελεύθερες 
ρίζες. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, 
δρα εξυγιαίνοντας και 
αναζωογονώντας την επιδερμίδα, 
ενώ τη βοηθάει να αντισταθεί στις 
περιβαλλοντικές επιθέσεις. Γνωστό 
ότι μειώνει την ερυθρότητα.
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ΜΕΛΙ 
Πλούσιο σε σάκχαρα, βιταμίνες, μέταλλα και 
φυλλικό οξύ. Απολεπίζει απαλά, αναζωογονεί και 
φυλακίζει την υγρασία για απαλή, σφριγηλή και 
λαμπερή επιδερμίδα.

ΓΑΛΑ 
Πλούσιο σε ενυδατικές και θρεπτικές 
βιταμίνες, μέταλλα και πρωτεΐνες για 

απαλή και ελαστική επιδερμίδα.

  Κρέμα Ημέρας 
Μilk & Honey Gold
50 ml. 

32542   €21.65

  Κρέμα Νύχτας 

Milk & Honey Gold
50 ml. 

32543   €21.65

ΓΙΑ ΟΛΕΣ  
ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Για όλους τους  
τύπους επιδερμίδας

€4.80
Η ΜΙΑ

 

 

Γάλα για φροντίδα &  
Μέλι για ανανέωση

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Για όλους τους  
τύπους 
επιδερμίδας

   

  Κρέμα Ματιών Ecobeauty
Ενυδατική κρέμα ματιών που αναζωογονεί 
και φωτίζει την ευαίσθητη περιοχή των 
ματιών. Με πλούσιο σε αντιοξειδωτικά 
Αρκτικό Lingonberry και Έλαια από Σπόρους 
Sea Buckthorn, αναζωογονεί την επιδερμίδα 
και εξαφανίζει τα σημάδια της κούρασης. 
Χωρίς Parabens. Με πιστοποίηση για τη 
φυσική προέλευση και το Fairtrade. 15 ml. 

32200   €26.45

€6.00 

Με πλούσιο σε  
αντιοξειδωτικά Αρκτικό  

Lingonberry και Έλαια από  
Σπόρους Sea Buckthorn, 

αναζωογονεί την επιδερμίδα και 
εξαφανίζει τα σημάδια της 

κούρασης. Χωρίς Parabens. Με 
πιστοποίηση για τη Φυσική 
προέλευση και το Fairtrade. 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ  
ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ 
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ  
LINGONBERRY

 

Φυσικό καλλυντικό προϊόν 
με την έγκριση του Ecocert 
Greenlife σύμφωνα με τις 
Προδιαγραφές Ecocert 

στο http://cosmetics.
ecocert.com

  Κρέμα Προσώπου Ecobeauty
Κρέμα εντατικής ενυδάτωσης που θρέφει την 
επιδερμίδα με Αρκτικό Lingonberry και Έλαιο 
από Σπόρους Sea Buckthorn. Εμπλουτισμένη 
με φυσικά έλαια πλούσια σε Βιταμίνη Ε, λιπαρά 
οξέα και αντιοξειδωτικούς παράγοντες, 
αποκαθιστά την επιδερμίδα. Το αποτέλεσμα; 
Πιο απαλή, λεία και λαμπερή επιδερμίδα. 
Χωρίς Parabens. Με πιστοποίηση για τη 
φυσική προέλευση και το Fairtrade. 50 ml. 

32199   €39.65 

  Έλαιο Προσώπου 
Ecobeauty
Βαθιά θρεπτικό έλαιο που 
ενυδατώνει την επιδερμίδα με 
Εκχυλίσματα Βαμβακιού και οργανικό 
Έλαιο Argan. Πλούσιο σε Βιταμίνη Ε 
και απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, 
αποκαθιστά την επιδερμίδα. Ιδανικό 
για βραδινή θεραπεία. Χωρίς Paraben. 
Πιστοποιημένα οργανικό. 50 ml. 

32201   €50.50 

Θρέφει ορατά την 
ξηρή επιδερμίδα

Αναζωογονεί και 
απαλύνει την 
επιδερμίδα

Ενυδατώνει 
εντατικά ενώ 
κοιμάστε
Αφήνει την 
επιδερμίδα 
λαμπερή και 
ξεκούραστη 



RIGOROUS
SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

NON-GMONATURAL
EXTRACTS

NATURAL
EXFOLIANTS

ECO-ETHICAL
SCREENING

130 131

  Ωμέγα 3
60 κάψουλες. 41.6g. 

29705   €18.90

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!

Πείτε ναι στα Ωμέγα3!

Πείτε ναι στην υγεία! Τα Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα είναι ο καλύτερός σας 
φίλος αν θέλετε γερή καρδιά - οι μελέτες έχουν δείξει ότι χαμηλώνουν τα 
επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα σας που μπορεί να προκαλέσουν έμφραγμα. 
Τα Ωμέγα3 επίσης βοηθούν στην πρόληψη του καρκίνου και στην κυτταρική 
γήρανση που σας αποτρέπουν από το να απολαύσετε τη ζωή. 

Πείτε ναι στα καλύτερα της φύσης! Τα Ωμέγα 3 
μας είναι από αγνό και φυσικό ιχθυέλαιο φαρμακευτικής 
ποιότητας, που προέρχεται από μικρά ψάρια τα οποία έχουν 
μικρότερη τοξικότητα από τα μεγάλα ψάρια. Χρησιμοποιούμε 
μόνο έλαιο από αειφόρες πηγές που είναι πιστοποιημένο από 
τον οργανισμό Friends of the Sea. Οι κάψουλες είναι 
φτιαγμένες αποκλειστικά από ζελατίνη ψαριών! 

Πείτε ναι στην ομορφιά! Τα Ωμέγα -3 λιπαρά οξέα 
είναι ισχυρά αντιφλεγμονώδη και κάνουν την επιδερμίδα πιο 
ενυδατωμένη και ελαστική. Τα λιπαρά οξέα επίσης προστατεύουν 
τα κύτταρα της επιδερμίδας από τις φλεγμoνές που 
προκαλλούνται από τον ήλιο και ελέγχουν την αντίδραση  
του οργανισμού στις επιβλαβείς ακτίνες UV που  
προκαλλούν γήρανση.   

Το Ωμέγα (Ω) είναι το τελευταίο γράμμα της 
Ελληνικής αλφαβήτου, απ' όπου έχουν πάρει 
το όνομά τους αυτά τα λιπαρά οξέα -  
είναι το τελευταίο πράγμα που θέλετε να 
παραλείψετε από τη διατροφή σας!

€12.99
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Πόσα γνωρίζετε  
για το ασβέστιο;
Για ποιον είναι απαραίτητο το ασβέστιο; 
Το ασβέστιο είναι ένα μέταλλο ζωτικής σημασίας για άτομα 
όλων των ηλικιών. Βοηθά στη διατήρηση του νευρικού 
συστήματος, κάνει τα δόντια και τα οστά λιγότερο επιρρεπή 
σε κατάγματα και παίζει ρόλο στην πήξη του αίματος.

Είναι όλα τα συμπληρώματα ασβεστίου ίδια; 
Μερικά συμπληρώματα ασβεστίου είναι πιο αδύναμα από 
άλλα. Το ασβέστιο μπορεί να εξορυχθεί, όπως και ο 
άνθρακας, αλλά το ασβέστιο που εξορύσσεται γενικά είναι 
λιγότερο απορροφήσιμο από τον οργανισμό. Το φυσικό 
θαλασσινό ασβέστιο έχει καλύτερη βιοδιαθεσιμότητα και 
απορροφάται και χρησιμοποιείται από τον οργανισμό 
ευκολότερα, σε σύγκριση με είδη από άλλες πηγές.

Ποιος μπορεί να πάρει αυτό το συμπλήρωμα;  
Όλοι από την ηλικία των 12 και πάνω! Το ασβέστιο είναι 
απαραίτητο για όλα τα φύλλα κάθε ηλικίας. Συνιστούμε το 
συμπλήρωμα ειδικά στις γυναίκες κατά τη διάρκεια αλλά και 
μετά την εμμηνόπαυση, καθώς έχουν τάση για οστεοπόρωση, 
μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση, η οποία μπορεί 
να προληφθεί με σωστή δόση ασβεστίου.

Γιατί το συμπλήρωμά μας περιέχει Βιταμίνη D; 
Για να απορροφηθεί το ασβέστιο χρειάζεται Βιταμίνη D. 
Χωρίς τα σωστά επίπεδα αυτού του θρεπτικού συστατικού 
όσο ασβέστιο και αν λάβετε θα το αποβάλετε από το σώμα 
σας με τα ούρα.

Ισλανδικό ασβέστιο - για οστά τόσο  
γερά όσο ο χειμώνας του βορρά
Το συμπλήρωμα διατροφής Wellness της Oriflame περιέχει την πατενταρισμένη 
AquaminTM, ένα φυσικό συμπλήρωμα ασβεστίου από θαλάσσια πηγή που περιέχει 
πολλά επιπλέον ιχνοστοιχεία. Με βιώσιμη προέλευση από τα παρθένα Ισλανδικά 
ύδατα, είναι πλούσιο σε ασβέστιο και Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση. 

Από αειφόρες πηγές  
με AquaminTM

Μασώμενες ταμπλέτες με 
ελαφριά γεύση βανίλιας

Εύκολο να το πάρετε μαζί 
σας στην τσάντα σας
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  Ασβέστιο & Βιταμίνη D
30 ταμπλέτες. 29.4g. 

31766   €14.90

€9.99
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H Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση είναι μια ιδέα 
που δημιουργήθηκε κατά τον Α' Παγκόσμιο 
Πόλεμο - τότε οι πολυβιταμίνες σχεδιάστηκαν 
για να είναιι σε όμορφα μπουκάλια στο τραπέζι 
της κουζίνας δίπλα από το αλάτι και το πιπέρι!

* 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!

Πείτε ναι στο 
WellnessPack!

Πείτε ναι στην υγεία! Το WellnessPack σχεδιάστηκε ειδικά για να είναι 
η πρώτη σας επιλογή για την καθημερινή σας συμπλήρωση διατροφής. Η 
σύγχρονη, αστική ζωή μερικές φορές καθιστά δύσκολη τη διατήρηση μιας 
υγιεινής διατροφής - τι να κάνετε όταν δεν μπορείτε να πίνετε ένα υγιεινό 
smoothie κάθε πρωί; Επιλέξτε το σωστό συμπλήρωμα διατροφής!

Πείτε ναι στα καλύτερα της φύσης! Τα συμπληρώματά μας 
περιέχουν έναν συνδυασμό 12 βιταμινών και 10 μετάλλων, Ωμέγα-3 λιπαρών 
οξέων από υψηλής ποιότητας ιχθυέλαιο, εκχυλίσματα bilberry και μικροφύκη 
που περιέχουν το καροτενοειδές ασταξανθίνη και Βιταμίνες A, B6, C και D 
που συμβάλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος. Όλα αυτά προέρχονται από αξιόπιστες φυσικές πηγές.

Πείτε ναι στην ομορφιά! Το πλήθος των θρεπτικών συστατικών και 
μικρο-συστατικών σταματά τη λειτουργία επιβίωσης στο σύστημά σας - τώρα 
μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ισχυρών μαλλιών, νυχιών και 
δέρματος! Η λήψη συμπληρωμάτων βιταμινών όπως το WellnessPack 
υποστηρίζει εξίσου την εσωτερική και εξωτερική ομορφιά, βοηθώντας σας να 
επιτύχετε τους στόχους σας. 

ΕΚΧΥΛΙΣΜΑTA  
ΑΣΤΑΞΑΝΘΙΝΗΣ & BILBERRY 
παρέχουν αντιοξειδωτική προστασία και 
στα τρία επίπεδα της επιδερμίδας.  
Η Ασταξανθίνη είναι ένα από τα πιο  
ισχυρά αντιοξειδωτικά της φύσης. 

ΩΜΕΓΑ 3 DHA  
είναι ένα ζωτικής σημασίας θρεπτικό 
συστατικό για την υγιή λειτουργία της 
καρδιάς, των ματιών και του εγκεφάλου. 

ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΜΕ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΕΣ & ΜΕΤΑΛΛΑ 
περιέχει Βιταμίνες A, B, B5, C, D, E, και σίδηρο,  
ψευδάργυρο, σελήνιο, χαλκό και μαγνήσιο που  
υποστηρίζουν τον μεταβολισμό, ενδυναμώνουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα και τη συνολική ευεξία.  

Το γνωρίζατε; 
Wellness Packs 

3+1 ΔΩΡΟ!* 
ΜΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ  
 
 * Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τον Consultant σας

 

 

*Σε αυτόν τον κατάλογο

  WellnessPack woman
21 φακελάκια. 66.7g (21 x 
3.17g). 

29696   €32.90 

  WellnessPack man
21 φακελάκια. 66.7g (21 x 
3.17g). 

29697   €32.90 
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  22467 WellnessKids Ωμέγα 3 Για παιδιά ηλικίας 3+. 105 ml. €18.90 

  28241 Πολυβιταμίνες & Μέταλλα για Παιδιά WellnessKids 
21 δισκία x 1.1 g. €13.90   29695 Σούπα με Σπαράγγια Natural 
Balance 21 μερίδες. 420g. €35.90   29694 Σούπα με Ντομάτα 

& Βασιλικό Natural Balance 21 μερίδες. 420g. €35.90  

 36169 Μίγμα Πρωτεΐνης 378 g. €35.90   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

Με 
ψευδάργυρο, 
σελήνιο, 
σίδηρο, 
βιταμίνη C, 
αμινοξέα και 
φυτικά 
εκχυλίσματα 
που βοηθούν 
να αποκτήσετε 
λαμπερά και 
υγιή μαλλιά 
και νύχια

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

29706   €23.90 
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Πείτε ναι στις 
Πολυβιταμίνες & τα Μέταλλα! 

* 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!

Πείτε ναι στην υγεία! Με 22 από τις απαραίτητες βιταμίνες και 
μέταλλα που απαιτούνται για την υποστήριξη των μοναδικών διατροφικών 
και φυσιολογικών απαιτήσεων ανδρών και γυναικών, το Multivitamin & 
Mineral για τον άνδρα και τη γυναίκα είναι ένας γρήγορος και ασφαλής 
τρόπος για να συμπληρώνετε τη διατροφή σας καθημερινά. Απλώς λάβετε 
τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα και είστε τέλεια!  

Πείτε ναι στα καλύτερα της φύσης! Οι Πολυβιταμίνες & τα 
Μέταλλα δημιουργήθηκαν από την επιστημονική ομάδα της Oriflame 
με γνώμονα τιςτις διαφορετικές ανάγκες των ανδρών και τω γυναικών. 
Παίρνουμε τα στοιχεία που βρίσκονται στις πολυβιταμίνες από τις πιο 
αγνές και ωφέλιμες πηγές, οι οποίες με τη σειρά τους σας παρέχουν την 
καλύτερη δυνατή μορφή συμπληρωμάτων!  

Πείτε ναι στην ομορφιά! Λένε ότι η ομορφιά δεν είναι απλά 
επιφανειακή - και έχουν δίκιο, καθώς η ομορφιά ξεκινάει βαθύτερα, 
από το πεπτικό μας σύστημα. Αυτό είναι όπου τα θρεπτικά συστατικά 
από τη διατροφή μας διασπώνται και μεταφέρονται ακριβώς εκεί που 
πρέπει. Οι Πολυβιταμίνες & τα Μέταλλα σας παρέχουν τα απαραίτητα 
και το σώμα σας κάνει τα υπόλοιπα για να αποκτήσει λάμψη! 

Η λέξη βιταμίνη επινοήθηκε το 1912 από τον 
Kazimierz Funk, Πολωνό βιοχημικό που ήταν 
πρωτοπόρος στη θεραπεία ασθενών με 
ανεπάρκειες βιταμινών, όπως σκορβούτο ή 
ραχίτιδα. Δημιούργησε τη λέξη συνδυάζοντας 
τα λατινικά «vita» (ζωή) και «αμίνη» (όπως στα 
αμινοξέα, σημαντικά θρεπτικά συστατικά) και  
ο όρος χρησιμοποιείται από τότε.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ B 
Ευθύνεται για το νευρικό σας σύστημα, ενισχύει την  
καλή εγκεφαλική λειτουργία και ενισχύει τη διάθεσή σας. 
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 
Το ισχυρό αυτό αντιοξειδωτικό ενδυναμώνει την επιδερμίδα,  
τα δόντια και τα αγγεία του αίματος. 
ΧΑΛΚΟΣ 
Διατηρεί τα οστά σας, το νευρικό σας σύστημα και τα αγγεία  
σας υγιή και βοηθάει την απορρόφηση του σιδήρου.
ΜΑΓΓΑΝΙΟ 
Ενισχύει την υγεία των οστών, 
την παραγωγή κολλαγόνου και 
μειώνει τις φλεγμονές. 

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

 

 

Σχεδιασμένη να 
καταπολεμά τα 
αρνητικά 
αποτελέσματα με 
ισχυρά 
αντιοξειδωτικά.  
Περιλαμβάνει 
βιταμίνες  
C & E που 
προστατεύουν τα 
κύτταρα από το 
οξειδωτικό στρες. 

Premium συμπληρώματα διατροφής 
με σημαντικά οφέλη για την υγεία

Το γνωρίζατε; 
Παιδικά Προϊόντα, Σούπα ή Μίγμα Πρωτεΐνης 

3+1 ΔΩΡΟ!*

*Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε τον Consultant σας

  Εκχυλίσματα 
Ασταξανθίνης & Bilberry
Ποσότητα για 30 ημέρες. 

29688   €24.90 

 

 

 
 

       
 

 

 

  Πολυβιταμίνες & Μέταλλα για Γυναίκες
60 ταμπλέτες. 63.6g. 

29704
  Πολυβιταμίνες & Μέταλλα για Άνδρες
60 ταμπλέτες. 63.6g. 

29703

€19.90

*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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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ONLINE

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤO ORIFLAME APP ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

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

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

Αναζητήστε το εικονίδιο 
σκαναρίσματος στις σελίδες  
του καταλόγου μας.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΟ 
HOT! ΝΕΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ORIFLAME SOCIAL MEDIA!

Κατεβάστε το δωρεάν 
από το Google Play  
ή το Apple Store για να 
ανακαλύψετε ακόμα 
περισσότερα προϊόντα, 
βίντεο, συμβουλές  
και τρικ και έξτρα 
περιεχόμενο πίσω  
από τις σελίδες  
του καταλόγου!

ΤΟ ORIFLAME 
APP ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  
ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

instagram.com/oriflamegreeceofficial

youtube.com/oriflamegreece

facebook.com/oriflamegr

twitter.com/oriflamegreece

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ORIFLAME APP ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ:

Κατεβάστε το Oriflame App από:
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ORIENTAL ΞΥΛΏΔΕΣ 
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΕΝΙΟ

Θρυμματισμένο Κόλιανδρο, Καπνιστό 
Κάστανο, Νότες Ξύλου Marble

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Η απόλυτη έκφραση της 
χαλαρής, μοντέρνας 

αρρενωπότητας
Το κόλιανδρο έχει ένα γλυκό, 

αλλά ευγενικό και πικάντικο 
προφίλ με ξυλώδεις, 

πιπεράτους υποτόνους. 
Συναντάται συχνά στα ανδρικά 
αρώματα, δημιουργώντας την 

αίσθηση της εξωτικής 
περιπέτειας, του 

ενθουσιασμού και του  
γεμάτου αυτοπεποίθηση 

αυθορμητισμού. Σε συνδυασμό 
με τις ξυλώδεις νότες, αποκτά 
ακόμη περισσότερη διάρκεια 

από ό,τι έχει φυσικά.

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

-75%

  Ανδρικό Άρωμα 
Eternal Man EdT
100 ml. 

33652   €38.45

€8.40 
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ΔΟΚΙΜΆΣΤΕ ΤΟ!
Τρίψτε εδώ για να 

μυρίσετε το άρωμα

  Γυναικείο Άρωμα Volare EdP
50 ml. 

30025   €43.25

€9.60 

  Γυναικείο Άρωμα On the Edge EdT
50 ml. 

33963   €40.85

€8.40 

FLORAL ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ 
ΒΙΟΛΕΤΑ

Φύλλα Βιολέτας, Πέταλα 
Τριαντάφυλλου, Δέρμα

ΆΡΩΜΆ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Πορτοκάλι, Μαύρη Βιολέτα,  
Θηλυκά Ακόρντα Δέρματος

ORIENTAL ΞΥΛΏΔΕΣ 
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΕΝΙΟ

ΆΡΩΜΆ ΥΨΗΛΗΣ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Λέαινα κυνηγός ... 
ή χαριτωμένη, παιχνιδιάρα κυρία;

έως και

-80%
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  Γυναικείο Άρωμα 
Joyce Turquoise EdT
50 ml. 

37767   €30.05

€7.20 

ORIENTAL 
FLORAL

αχλάδι, ακόρντα  
Nymphaea, musk

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Το χρώμα των θεών,  
το άρωμα  
μίας θεάς

-70%
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ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ ΥΠΟΤΟΝΟΙ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

ΨΥΧΡΟΙ  
ΥΠΟΤΟΝΟΙ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

ΘΕΡΜΟΙ ΥΠΟΤΟΝΟΙ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

Αν οι φλέβες σας είναι 
μπλε - πράσινες, τότε 
αυτές οι αποχρώσεις 
είναι ιδανικές για εσάς.

Επιλέξτε αυτές 
τις αποχρώσεις 
αν οι φλέβες 
σας είναι  
μπλε - μωβ.

Αν οι φλέβες στο εσωτερικό 
του καρπού σας είναι σκούρο 
πράσινο, οι θερμές αποχρώσεις 
σας ταιριάζουν καλύτερα. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ  
ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΣΑΣ!

35168
Rosewood Charm

35184
Red Haute Couture

35
18

4
Re

d 
H

au
te

 C
ou

tu
re

35186
Irresistible Copper

35167
Melted Caramel

35172
Pink Attitude

35177
Raspberry Rave

35178 Flashy Coral 35191 Purple Glamour35173 Uptown Rose35175 Plum Elegance

35185 Berry Bliss 35176 Pink Lady35170 Clover Dream

35187 Mocha Cream 35182 Fatal Red35169 Nude Mauve

35188 Trendy Cocoa

35189 Taupe Intensity

35179 Coral Ideal

35190 So Blackberry

35166 Pink Flair

35171 Rose Chic

35174 Cranberry Blush35181 Sunset Show

Πολύ κρεμώδης κάλυψη και 
πλούσια γκάμα trendy 

αποχρώσεων

Το καινοτόμο σχήμα Sculpt 
& Sign του κραγιόν, χαρίζει 

άψογη εφαρμογή, ένταση 
και σχήμα στα χείλη.

Primer Προσώπου 
IlluSkin The ONE
30 ml. 

31585   €19.25

€6.00 

ΣKANΑΡΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΕ ΤO ORIFLAME APP ΓΙΑ 

ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΤΙΣ 
ΟΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Κραγιόν Colour Stylist HD 
Signature The ONE
4 g. 

 €16.85

€4.80 

Δημιουργήστε τον 
τέλειο κανβά για το 
μακιγιάζ σας με αυτό 
το primer προσώπου 
που ενισχύει τον τόνο 
της επιδερμίδας
Με Τεχνολογία 
HaloLight™ για 
διακριτική λάμψη

Προετοιμάστε την 
επιδερμίδα σας για 
τέλειο look!





-70%
έως και
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Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας40+

Η δύναμη 
των φυσικών εκχυλισμάτων 

μαύρης ίριδας  
στην υπηρεσία της επιδερμίδας σας

Η επιδερμίδα με νεανική όψη σας δίνει 
ενέργεια, καλή διάθεση και σας βοηθάει  

να δείχνετε πόσο νέα αισθάνεστε  
- και όχι πόσων ετών είστε!  

Χάρη στην αντιγηραντική φόρμουλα της  
Royal Velvet μπορείτε πραγματικά να είστε 

σίγουρη ότι η επιδερμίδα σας έχει τη δυνατότητα 
να δείχνει πιο σφριγηλή και νεανική.

Θέλετε να δέχεστε κομπλιμέντα  
σε κάθε ηλικία;

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

  Κρέμα Ημέρας με 
SPF 15 Royal Velvet
50 ml. 

22424   €31.25

  Κρέμα Νύχτας 
Royal Velvet
50 ml. 

22814   €31.25

Η ΜΙΑ

€8.40

Η Μαύρη Ίριδα είναι ένα άνθος 
σπάνιας ομορφιάς με εξαιρετικά 

καλλυντικά οφέλη. Μπορεί να 
βοηθάει την επιδερμίδα να 

παραμένει ενεργή και να μειώνει 
τα εξωτερικά σημάδια γήρανσης, 

όπως οι λεπτές γραμμές και οι 
ρυτίδες. Τα εκχυλίσματα 

λειτουργούν επιμελώς για να 
θρέψουν και να ενυδατώσουν την 
επιδερμίδα, αφήνοντάς τη με πιο 

γεμάτη και πιο λαμπερή όψη.

 

 -70%
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Φόρμουλα ασφαλής για το 
περιβάλλον που σας δίνει δύο 

επιπλέον λόγους να χαμογελάτε 
όταν κάνετε ντους!

Θρεψη

ΛΆΔΙ ΕΛΙΆΣ & ALOE VERA

Το Μεσογειακό μυστικό  
για λαμπερή επιδερμίδα

  Αφροντούς με Λάδι Ελιάς & 
Aloe Vera Love Nature
750 ml. 

34818   €18.05

€4.80 

Όλα τα προϊόντα 
Love Nature για  
χρήση με νερό είναι 
βιοδιασπώμενα και  
δεν επιβαρύνουν το 
υδάτινο περιβάλλον 
μετά τη χρήση.

750 ml

-70%
Το φυτό Aloe Vera  

είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες 
και μέταλλα και έχει υψηλή 

περιεκτικότητα σε ενυδατικά 
θρεπτικά συστατικά, βασικά 

για την ενυδάτωση της  
ξηρής επιδερμίδας. 

 
Το Λάδι Ελιάς  

βοηθάει στην προστασία 
της επιδερμίδας από την 

επίδραση των ελεύθερων 
ριζών και είναι επίσης 

πλούσιο σε Βιταμίνη Ε που 
απαλύνει και βελτιώνει τον 

τόνο της επιδερμίδας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
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  Αντιγηραντική Κρέμα 
Κυτταρικής Θεραπείας 
Diamond Cellular
50 ml. 

13659   €54.10

€14.40 

• 
Το Cellular Sal Acid Complex και  

το εκχύλισμα λευκής τρούφας 
παρέχουν αντιρυτιδική δράση 

• 
Η μικροπούδρα διαμαντιών  

φωτίζει την επιδερμίδα 
• 

Βαθιά αναζωογόνηση  
της επιδερμίδας σε κυτταρικό επίπεδο

Ολοκληρωμένη 
αντιρυτιδική 
περιποίηση 

με τη δύναμη των διαμαντιών

Η Λευκή Τρούφα από  
τη νότια Γαλλία χρησιμεύει 

ως αντιφλεγμονώδης  
και αντιγηραντικός 

παράγοντας. Βελτιώνει  
την επιδερμίδα, φωτίζει  

και ενισχύει τον τόνο  
της, χαρίζει φωτεινότητα  

και νεανική λάμψη.  
Επίσης, αποκαθιστά και 

καταπραΰνει την 
επιδερμίδα.

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Για όλους τους τύπους 
επιδερμίδας40+

Χαρίζει λάμψη στην 
επιδερμίδα: 

76% 
αποτελεσματικότητα*

*Τεστ καταναλωτών

-70%
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ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

Συνιστάται για

•
Μειώνει εντατικά τα σημάδια κούρασης από 

την πρώτη χρήση - το 82% συμφωνεί*2

•
Ενισχύει την ενυδάτωση κατά τη διάρκεια 

της νύχταςΔ  

•
Με βαθιά ενυδατικό Έλαιο Inca Inchi Oil  

και Βούτυρο Cupuaçu

•
Το Υαλουρονικό Οξύ που ενισχύει την 

ενυδάτωση σβήνει τα σημάδια της κούρασης

8 ώρες 
ύπνου ομορφιάς  
σε ένα βαζάκι!*1  

*1 Τεστ σε Καταναλωτές.

*2 Τεστ σε καταναλωτές % συμφωνούν.

∆ Κλινικά δοκιμασμένο.

Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΔΕΙΧΝΕΙ 
ΦΡΕΣΚΙΑ & 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΜΕΝΗ 
ΤΟ ΠΡΩΙ - 

88%*2

Το Έλαιο Inca Inchi Oil είναι 
γνωστό ως ένα ανάλαφρο 

ξηρό έλαιο που 
απορροφάται εύκολα χωρίς 

να φράζει τους πόρους. 
Επίσης, μειώνει την όψη των 

λεπτών γραμμών και των 
ρυτίδων κι έχει 

καταπραϋντικές 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες 

που προστατεύουν την 
επιδερμίδα από τις 

ελεύθερες ρίζες.

ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

  Εντατική Μάσκα Νύχτας Skin 
Recharge NovAge
50 ml. 

33490   €36.00

€7.99 

-75%
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LIMITED 
EDITION

OΛΑ-ΣΕ-EΝΑ 
ιδανικό μέγεθος για 

την τσάντα σας

• Ενυδατώνει και βελτιώνει το φυσικό 
προστατευτικό φιλμ της επιδερμίδας

• Προστατεύει την επιδερμίδα και τα χείλη

• Συλλεκτική, λαμπερή συσκευασία!

Το πιο τρυφερό 
άγγιγμα για όλο το σώμα!

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

  Προστατευτικό Balm Tender 
Care Let's Celebrate
15 ml. 

35807   €9.65

€2.40 

Απολαύστε την πολυτέλεια του 
Tender Care με Έλαιο 
Τριαντάφυλλου από το 

Εκουαδόρ – μία απόλαυση για 
τις αισθήσεις και πλούσια 
θρέψη για την επιδερμίδα.

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.

ΧΕΙΛΗ 
Εφαρμόστε όποτε το έχετε  

ανάγκη για να ενυδατώσετε και 
να θρέψετε τα ξηρά χείλη και να 

προλάβετε το σκάσιμο.-75% ΤΟ ΕΛΑΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΟΥΑΔΟΡ  

είναι μία εξαιρετική πηγή Βιταμινών, 
αντιοξειδωτικών και ψευδαργύρου, 

τα οποία είναι όλα σημαντικά για 
την υγιή λειτουργία των κυττάρων 

της επιδερμίδας. 

ΤΟ ΚΕΡΙ ΜΕΛΙΣΣΑΣ  
είναι ένα φυσικό κερί που 

προστατεύει και καταπραΰνει  
την επιδερμίδα.

Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε  
δρα ως αντιοξειδωτικό 

προστατεύοντας την επιδερμίδα από 
τη φθορά των ελεύθερων ριζών.
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ΚΥΡΙΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

  Ανδρικό Άρωμα 
Flamboyant EdT
75 ml. 

19639   €42.05

€8.40 

ΑΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΞΥΛΩΔΕΣ 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ

Το γκρέιπφρουτ έχει ένα 
χαρακτηριστικό, πικρό άρωμα, 
με υποτόνους που θυμίζουν τις 

μαύρες σταφίδες και σε 
αντίθεση με τις περισσότερες 

νότες εσπεριδοειδών έχει 
μεγάλη διάρκεια στην 

επιδερμίδα. Χρησιμοποιείται 
εδώ και πολλά χρόνια στην 
αρωματοποιία, χαρίζοντας 

Μεσογειακά στοιχεία 
εμπνευσμένα από τις μυθικές 

περιπέτειες και τον ήλιο.

Οι περιπέτειες  
έχουν το δικό  
τους άρωμαΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ!

Τρίψτε εδώ για να 
μυρίσετε το άρωμα

-80%
Γκρέιπφρουτ, Εσάνς από  
φύλλα Δάφνης, Κάρδαμο
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Μυστικό φως

  5-σε-1 Μάσκαρα Wonder 
Lash XXL ML The ONE
8 ml. 

 €16.85

Ας γιορτάσουμε!  
Η Μάσκαρα Mystic Black 
είναι το μυστικό για το  
super ιριδίζον μακιγιάζ  
του party-look!

∆ Κλινικά δοκιμασμένο.

* Τεστ Καταναλωτών

•  49% 
περισσότερος όγκος Δ 
ανά βλεφαρίδα.

•  Νέα Σωματίδια Χρώματος 
Ultramarine Black

•  Με Πέρλες που ανακλούν 
το φως και μεταφέρουν το 
χρώμα για μπλε-
πράσινες εναλλαγές! 

•  5-σε-1:  
μήκος*, όγκος*, καμπύλες*, 
διαχωρισμός*, φροντίδα

ΜΟΝΟ

BEST PRICE 
OF THE YEAR 2020

€3.60

Ν
οέμβριος 2020

NEW! 
LIMITED EDITION

40723
Mystic Black

  Τσιμπιδάκι 
Φρυδιών Precision
Ανοξείδωτο ατσάλι. 
Διαστάσεις: Μ9xΠ0.8εκ. 

42292   €7.25

€3.60 

 

 


