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آیا اینها را مى دانید؟

زیبایى در اعداد

 جزئیات مربوط به
 محصوالت مورد عالقه خود

 را بیابید که شما را شگفت
زده خواهد کرد!

صفحه 10

 کشف رویکرد اوریفلیم
به زیبایى!

صفحه 130

 یک کاتالوگ کامل از فرصتهاى منحصر به فرد در انتظار شماست تا به
محصوالت با کیفیت و قیمتهاى مقرون به صرفه برسید!

پیشنهادات فوق العاده

ارمغانى از طبیعت سوئد
با بیش از 50 سال سابقه

با فعالیت در بیش از 60 کشور دنیا
داراى بنیاد خیریه با هدف پوشش زنان و کودکان

 با هدف ساختن دنیایى بهتر براى نسل آینده با حفظ
منابع طبیعى و زمینى پاك

 بیش از هزاران محصول فوق العاده براى بازیابى
زیبایى طبیعى به پوست شما

              تهیه کننده: گروه ایروویا
ویرایش گرافیکى و ترجمه: مهرو حقیقى پور

اوریفلیم
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36150  Brown36149  Black

39268
Warm Ivory

39269
 Natural Beige

39270
Dark Beige

39267
 Light Porcelain

39267  Light Porcelain
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 Milk & Honey Gold 
Besleyici El & Vücut Kremi
250 ml.

31602  59,00TL

 Milk & Honey Gold Pürüzsüzleştirici 
Vücut Arındırıcısı
200 ml.

31601  54,00TL

 

 

39803
Vibe Pink

39807
The Red

39800
Nude Beige

38947
Electric Orange

39804
Shock Fuchsia

39802
Coral Blossom

39801
Blush Rose

39806
Brick Red

39805
Beauty Plum

38948
Soft Peach

 OnColour Mat Ruj
4 g.

  36,00TL

 OnColour Mat Fondöten
30 ml.

  54,00TL

 OnColour Mono Göz 
Kalemi
1.12 g.

  32,00TL

 

 

 

%55
       22,99 -  26,99

%55
16,99 -24,99 -13,99

 اسکراب بدن که با
 پاکسازى پوست

 مرده سخت و بى
 جان با ذرات پوسته

 بادام در پوست ،
آماده مراقبت میشود.

 کرم دست و بدن که پوست را
تغذیه ، مرطوب و نرم مى کند.

1-7 نوامبر
محصوالت طالیى شیر و عسل 

اسکراب بدن  -  کرم بدن

14-8 نوامبر
 OnColour محصوالت

مدادچشم -  فاندیشن  -  رژ

با تخفیف تا

تخفیف

یکشنبه     شنبه        جمعه      پنجشنبه     چهارشنبه    سه شنبه     دوشنبه یکشنبه     شنبه        جمعه      پنجشنبه     چهارشنبه    سه شنبه     دوشنبه
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 Advanced Ayak Törpüsü
Materyal: Paslanmaz çelik, %50 geri 
dönüşürülmüş plastik. Ebat: 19x3,8 
cm

40778  29,00TL

 Feet Up Advanced Hızlı 
Onaran Yağlı Serum
30 ml.

35835  44,00TL

 Feet Up Advanced 
Çatlamış Topuklar için 
Onarıcı Krem
75 ml.

33027  52,00TL

 42186 Love Nature Limon Kolonyası  400 ml.
 42185 Love Nature Çilek ve Misket Limonu 

Kolonyası  400 ml.
 42183 Love Nature Lavanta Kolonyası  400 ml.

 74,00TL

 

 

 

 

 

22       23      24        25     26      27       28      29     30

*Çatlak görünüm üzerinde 3 gün içinde 
gözle görünür etki gösterir.

*Kozmetik kullanım için üretilmiş Alcohol Denot.

%55

15          16        17          18         19       20        21

 

32,99

19,99 - 22,99 - 14,99  

400  ml

 به ترمیم ترك پاشنه پا و حفظ
رطوبت کمک مى کند.

 براى پوست خشک ، پینه دار و
خشن تولید شده است.

 کلونیاى
خوشبو با لیمو

 کلونیاى با طراوت با
 نت هاى توت فرنگى

و لیمو

 کلونیاى معطر
 اسطوخودوس با
 طراوت در تمام

طول روز

حاوى الکل

 ساخته شده از
 پالستیک

بازیافت شده.

 به مراقبت و ترمیم
 پا و ناخنهایتان
کمک مى کند.

 کرم ترمیم کننده در 3 روز اثر
قابل مشاهده را نشان مى دهد

بعد قبل

سفارش خود را در هفته سوم ماه نوامبر ثبت 
کنید و محصوالت Feet Up را با تخفیف 

دریافت کنید!

یکشنبه     شنبه        جمعه      پنجشنبه     چهارشنبه    سه شنبه     دوشنبه

21-15 نوامبر
Feet Up محصوالت پیشرفته
سوهان پا  -    کرم  -      سرم

تا

تخفیف

سفارش خود را در هفته چهارم نوامبر ثبت 
کنید و محصوالت Love Nature  را با 

قیمت هاى تخفیفى دریافت کنید!

 سه شنبه    دوشنبه   یکشنبه    شنبه     جمعه     پنجشنبه   چهارشنبه    سه شنبه     دوشنبه

30-22 نوامبر
 Love Nature محصوالت

کلونیا

%55
با تخفیف
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%50

از محدوده کاتالوگ فراتر رفته و با 
اپلیکیشن اوریفلیم اطالعات 

بیشترى پیدا کنید!
مى توانید از با اپلیکیشن اوریف لیم براى دسترسى به 

اطالعات زیادى در مورد محصوالت ، فرصت ها و 
دنیاى اوریف لیم در فهرست استفاده کنید. براى 

اطالعات دقیق محصول ، آموزش هاى تصویرى ، نکات 
زیبایى و موارد دیگر مراحل زیر را دنبال کنید! تخفیف شگفت انگیزى در انتظار شماست!

این صفحه را با استفاده از برنامه اسکن کنید و از فرصت 
استفاده کنید!

برنامه را دانلود کنید

نمادهاى OriScan را در صفحات 
خاصى از کاتالوگ شناسایى 

کرده و نماد کنارى را در گوشه 
سمت راست باالى اپلیکیشن 

اوریفلیم فشار دهید.

صفحه را با نماد  OriScan با 
تلفن خود اسکن کنید.

پس از اتمام فرآیند اسکن ، مى توانید از 
محتواى اختصاصى آماده شده لذت ببرید!

.1

.2

.3

.4

استفاده آسان از اپلیکیشن اوریفلیم

پیشنهاد ویژه بصورت آنالین

تخفیف
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  Divine Exclusive EdP 
Numunesi
1 ml.

45397  1,50TL

آرایشى

 عطرهاى
زنانه

 آیا اینها را
میدانستید؟

عطرهاى
مردانه

 مراقبت
پوستى

 مو و مراقبت
شخصى

سالمتى با
اوریفلیم

زیبایى در
اعداد

از بین صفحه هاى 81-54 یک 
عطر بگیرید و نمونه عطر  

   Divine Exclusive

رایگان 
دریافت کنید صفحات  10-31

آیا اینها را مى دانید؟ 
در قلب اوریف لیم عالقه ما به زیبایى و نوآورى 
است. به همین دلیل است که ما براى توسعه 

محصوالت با کیفیت و موثر با الهام از طبیعت و 
تقویت علم تالش مى کنیم. در کاتالوگ ماه نوامبر ، 
ما محصوالت ناشناخته و اوریف لیم را با مفهوم "آیا 

اینها را مى شناسید" به شما ارائه مى دهیم

صفحات  130 – 147

زیبایى در اعداد

با مفهوم زیبایى از طریق اعداد ، شما را 
دعوت میکنیم تا رویکرد ما در مورد زیبایى 
و مشارکت هاى خود را کشف کنید. عالوه 
بر این ، با این دعوت فرصت هاى بزرگى 

در انتظار شماست!

فرصت را از دست ندهید تا 
یکى از اولین کسانى باشید که 
عطر جدید را امتحان کرده اید!

کشف جهان درخشان پاریس!
صفحه 25

اوریف لیم حق تغییر قیمت ، مشخصات فنى و شرایط تبلیغات محصوالت موجود در کاتالوگ و لیست قیمت ("اسناد") را که توسط آن بدون اطالع قبلى منتشر شده محفوظ میداند. 
از عالئم و شماره هایى که براى شناسایى سفارش یا کاالهاى سفارش داده شده استفاده نمى شود. ارقام و تصاویر موجود در محصول و بسته بندى محصول ممکن است در 

محدوده مقررات مربوط به تولید متفاوت باشد. این اسناد که حاوى اطالعات عمومى است ، به منزله تعهد و قرارداد نیست. محصوالت موجود در اسناد توسط سهام محدود مى 
شوند. قیمت ها و کمپین هاى موجود در اسناد را نمى توان با سایر قیمت ها و کمپین ها ترکیب کرد. اوریف لیم مسئولیتى در قبال خطاهاى عکاسى و تایپى ندارد. آرم و شعارهاى 
ame�Ori عالئم تجارى یا عالئم تجارى ثبت شده ame�Ori هستند. براى کسب اطالعات بیشتر ، مى توانید ame.com.tr�www.ori را بررسى کنید. محصوالت موجود در اسناد 
ادعایى در مورد درمان ، پیشگیرى یا محافظت از بیمارى هاى مربوط به پوست و / یا مو و / یا سایر عملکردهاى فیزیولوژیکى ندارند. اگر به مواد آرایشى فعال حساسیت دارید یا 

تحت هیچ درمانى هستید ، لطفًا قبل از استفاده از محصوالت ما با پزشک خود مشورت کنید.

www.oriflame.com.tr’yi براى اطالعات بیشتر
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 Pure Skin Temizleyici 
Tonik
150 ml.
Birim Fiyat 17.99TL/100 ml.

41672  49,00TL
 26,99 TL
 Pure Skin Matlaştırıcı 
& Serinletici Yüz Losyonu
50 ml.
Birim Fiyat 53.98TL/100 ml.

41673  48,00TL
 26,99 TL

 Pure Skin Deep 
Cleanse Yüz Yıkama Jeli
150 ml.
Birim Fiyat 16.66TL/100 ml.

41671  44,00TL
 24,99 TL

آیا اینها را میدانید؟

سرى Pure Skin ، که به آرامش پوست 
کمک مى کند. توسعه یافته با یک 

مجموعه مراقبت ویژه حاوى ریحان ، 
چاى سبز و پانتنول.

 با اپ اوریفلیم
اسکن کنید

 براى اطالعات دقیق
 در مورد محتویات

 محصول ، از کتابخانه
محتواى ما دیدن کنید!

 براى پوستهاى
چرب

 •  پوست را به آرامى و به طور موثر بدون
خشک شدن آن تمیز مى کند.

•  پوست را عمیقا تمیز و پاکسازى مى کند.

 •  به کاهش منافذ روى پوست
کمک مى کند.

 •  به کاهش آکنه کمک مى کند.

 •  براقى پوست را کاهش مى دهد ،
پوست را تمیز و مرطوب مى کند..

 •  ظاهر مات به پوست مى بخشد..

کشف زیبایی طبیعی بدون فیلتر 
!Pure Skin با

تخفیف

تا
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 Pure Skin 
Pürüzsüzleştirici Yüz 
Peelingi
75 ml.
Birim Fiyat 26.65TL/100 ml.

41675  35,00TL
 19,99 TL

 Pure Skin Gözenek 
Görünüme Karşı 
Soyulabilir Maske
50 ml.
Birim Fiyat 49.98TL/100 ml.

42881  44,00TL
 24,99 TL

 Charcoal Konjac Süngeri
Ebat: 5,6x5,6x2,5 cm

37552  39,00TL
 29,99 TL

 

 

 

40%

 

 

 

آیا اینها را میدانید؟

از 30 تا 70 درصد پالستیک 
بازیافتى در بسته بندى طراحى 

 Pure Skin شده براى محصوالت
استفاده مى شود.

 با اپ اوریفلیم
اسکن کنید

 براى اطالعات دقیق
 در مورد محتویات

 محصول ، از کتابخانه
محتواى ما دیدن کنید!

 براى پوستهاى
چرب

 1. اسفنج را براى چند دقیقه در آب
 گرم خیس کنید تا نرم و کمى منبسط
 شود. اسفنج را به آرامى با دستان خود
فشار دهید تا آب اضافى آن خارج شود.
 2. اسفنج را روى صورت و گردن خود
 با حرکات دایره اى بمالید. بر مناطق
 خشک و مستعد جوش سر سیاه تمرکز
کنید. از ناحیه چشم خوددارى کنید.
 3. اسفنج را کامًال با آب گرم و تمیز
 بشویید و روى نخ آویزان کنید تا
خشک شود.

 به کاهش ظاهر جوش هاى سر سیاه و لکه
 هاى آکنه و همینطور کاهش منافذ پوست
 کمک مى کند.

پوست را از سلولهاى مرده پوست پاك مى کند.

 *بر اساس نتایج آزمایش مصرف کننده 66 شرکت کننده
زن/مرد

 به کاهش ظاهر منافذ کمک مى کند.

 به کاهش ظاهر جوش هاى سرسیاه و
لک کمک مى کند.

 بر اساس نتایج آزمایش مصرف کننده 76 شرکت
کننده زن/مرد

 نکته: در صورت استفاده از پاك
 کننده ، پس از خیساندن اسفنج
 مقدار کمى پاك کننده بزنید و

مراحل را دنبال کنید.

تخفیف

تا
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 Cranberry Bliss Kremli 
Duş Jeli
200 ml.
Birim Fiyat 8.50TL/100 ml.

43119  29,00TL
 16,99 TL

 Cranberry Bliss Çok 
Amaçlı Krem
150 ml.
Birim Fiyat 15.33TL/100 ml.

43085  39,00TL
 22,99 TL

 

 

14 15

 

 

آیا اینها را میدانید؟

سرى Cranberry Bliss به خاطر 
عصاره طبیعى زغال اخته و ویتامین 

B2 و E به صاف و نرم شدن 
پوست کمک مى کند.

 تولید شده با عصاره طبیعى
 زغال اخته و مولتى ویتامین ها ؛
ژل دوش با بوى خوشایند

 کرم چند منظوره براى مرطوب
 کردن و تغذیه صورت و پوست
 با عصاره طبیعى زغال اخته و
 مولتى ویتامین در محتواى آن
ایجاد شده است.

تخفیف
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 THE ONE Tremendous 
Fierce Suya Dayanıklı Maskara
10 ml.
Birim Fiyat 4.50TL/ ml.

  84,00TL
 44,99 TL

 

S
U
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35728

 THE ONE Tremendous 
Fierce Maskara
10 ml.
Birim Fiyat 4.50TL/ ml.

  84,00TL
 44,99 TL
35727

 Detail Kirpik Kıvırıcı
Ebat: 10x6 cm.

41646  26,00TL
 19,99 TL

 

 

45%
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آیا اینها را میدانید؟

مهمترین نکته اى که ریمل هاى 
� Tremendous را از دیگر e ONE

ریمل ها متمایز مى کند. این ظاهر 
سیاه غلیظ و همچنین حجم و تعریفى 

است که ارائه مى دهد.

طرز استفاده

 مرحله 1: قبل از استفاده از ریمل ، فر
 مژه را باز کنید و آن را نزدیک مژه هاى

خود قرار دهید.
 مرحله 2: فر مژه را بسته و آن را براى

چند ثانیه بسته نگه دارید.
 مرحله 3: همین روند را براى وسط و

انتهاى مژه هاى خود تکرار کنید.

 ایجاد جلوه آرایش چشم
 گربه اى با ظاهر مشکى
 شدید آن. ریملى که مژه
 ها را بلند ، مشخص و
حجیم مى کند.

 فر مژه اى که مژه هاى
 شما را در یک حرکت فر
 مى کند و ظاهرى چشم
نواز را ارائه مى دهد.

 موهاى سینرژیک مژه ها را بلند ، مشخص
و حجم زیادى مى دهند.

TREMENDOUS FIERCE با
جلوه ی چشم گربه ای در نگاهها!

تخفیف

تا
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 THE ONE Everlasting Sync 
Soft Matte Fondöten
30 ml.
Birim Fiyat 199.97TL/100 ml.

  94,00TL
 59,99 TL

 Precision Fondöten Fırçası
Uzunluk: 16,5 cm. Çap: 1,3 cm.

29674  34,00TL
 28,99 TL
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42125
Vainilla 
Neutral

42126
Porcelain 

Cool

42127
Beige 

Neutral

42128
Ivory 

Neutral

42129
Beige 
Warm

42130
Sun Beige 

Warm

42124
Alabaster 

Cool

 

SKIN RESPONSE
TECHNOL OGY

12s*

LONG WEAR

12 h

WATER RESISTANT

42
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 با اپ اوریفلیم
اسکن کنید

 براى اطالعات دقیق
 در مورد محتویات

 محصول ، از کتابخانه
محتواى ما دیدن کنید!

 تکنولوژى
واکنش پوست

رایگان

رایگان

فرمول ضدآب

ساعت
ماندگارى

آیا اینها را میدانید؟

THE ONE Everlasting Sync So�

فاندیشن ماتى است که به خاطر 
پودرهاى جذب کننده روغن در 

فرمول آن ، ظاهر چرب پوست را 
کنترل مى کند.

 ماندگارى طوالنى و
 مات براى ترکیب کامل
 با پوست طراحى شده
است.

 افرادى که داراى پوست
 خشک هستند نیز مى
 توانند این کرم پودر را
ترجیح دهند.

 برس پایه با موهاى مستقیم و
 خمیده براى استفاده بى عیب
و نقص از کرم پودر

کرم پودر را بگیر
 برس کرم پودر را

دریافت کن!
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34545
Sublime 

Radiance

34546
Luminous 

Peach

34548
Matte 

Bronze

34644
Frozen
Beige
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34644 Frozen Beige
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34547  
Subtle 
Rose

 Giordani Gold 
Aydınlatıcı Büyülü Toplar
25 g.
Birim Fiyat 299.96TL/100 g.

  129,00TL
 74,99 TL

 Giordani Gold Büyülü Toplar
25 g.
Birim Fiyat 299.96TL/100 g.

  129,00TL
 74,99 TL

 

 

آیا اینها را میدانید؟
توپ هاى جادویى طراحى شده توسط 
استادان ایتالیایى ؛ با خاصیت مرطوب 
کنندگى اسید هیالورونیک در محتواى 

آن ، به ظاهر جوانتر پوست کمک 
میکند.

 مواد معدنى با بافت نرم با
 ساختار مخملى خود کاربرد روان
را ارائه مى دهند.

%40
تخفیف
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50 ml. 
Birim Fiyat 199.98TL/100 ml.

35653  179,00TL
 99,99 TL

 Debonair EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 133.32TL/100 ml.

42726  179,00TL
 99,99 TL

 

45%
 

آیا اینها را میدانید؟
هنگامى که رایحه پخش مى شود ، 

ابتدا نت نخستین عطر حس مى شود. 
اثر نت میانى چند ساعت طول مى 
کشد ، در حالى که نت پایانى حسى 

غنى و عمیق به رایحه مى افزاید.

وودى هل ، برگ سرو ، چوب صندل
 نارنگى ،

 یاس اسپانیایى ،
درخت کشمیر

براى آقایان

براى خانمها

سبک خود را در عطر خود بازتاب دهید!

تخفیف

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید
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  Eclat Blanc EdT
50 ml.
Birim Fiyat 159.98TL/100 ml.

43141  139,00TL
 79,99 TL

آیا اینها را میدانید؟40% 
رز زمستانى که در نت عطر

 Eclat Blanc وجود دارد ، مقاومت 
باالیى در برابر سرما نشان مى دهد و 

در خاك برفى شکوفا مى شود.

تجربه سرزمین عجایب مانند پاریس!

تخفیف آب نارنگى ، رز زمستانى ، مشک

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید



 

22 ,99
TL
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 HairX Advanced Care Saç 
Güzelleştirici CC Krem
150 ml.
Birim Fiyat 23.33TL/100 ml.

32908  56,00TL
 34,99 TL

 Styler Şekillendirici Saç 
Fırçası
Ebat: 23 x 4,8 cm. Materyal: 
Alüminyum, naylon.

30608  29,00TL
 22,99 TL

 

 

آیا اینها را میدانید؟
 Hair Beauty CC HairX کرم

Advanced Care به دلیل مجموعه 

تغذیه کننده گیاهى ، موها را تغذیه ، 
ترمیم و محافظت مى کند.

ترکیبات پرانرژى طبیعت با فناورى نوآورانه ، 
 HairX Advanced Care Hair کرم

Beautifying CC از موهاى شما مراقبت 

میکند و با تغذیه آنها از آنها محافظت میکند. 
نیازى به شستشو ندارد و با فرمول بدون 

روغن موهاى شما چسبناك نمى شود.

طرز استفاده:
 CC -1  کرم را چندبار در کف
دست خود فشار دهید.
 2-کرم را روى کف دست خود
پخش کنید.
 3-روى موهاى خشک یا کمى نم
 دار، از وسط تا نوك مو استفاده
1. در برابر شکستگیهاى مربوط به شانه کردنکنید. آبکشى نکنید.

2. موهاى رنگ  شده
3. در برابر سایش ناشى از گرما

4. در برابر نوك موى شکسته شده
5. ایجاد یک الیه محافظ در اطراف مو

6. در برابر عوامل خارجى
7. در برابر حالت دادن مو

در حالیکه به موهایتان زیبایى 
مى بخشد، براحتى به 
آن فرم میدهد.
براى تمام انواع مو مناسب است. برس مو حالت دهنده 

که به خشک شدن 
سریعتر موها و ایجاد 
فرهاى کامل کمک 

مى کند

8. %92 احساس نرم و ابریشمى میدهد
9. ظاهر صاف

10. %91 ظاهر براق 
11. ٪89  کنترل وز شدن 

12. پیشگیرى از الکتریسیته مو
13. کنترل موهاى سرکش
14. تسهیل خشک کردن

15. صاف کردن موهاى حالت دار
16. موها را با فرمول سبک خود سنگین نمى کند

17. مراقبت*
18. تغذیه

19. حالت دهى راحت
20. رطوبت 97 %

21. %89 راحتى بازکردن موها
22. تقویت کننده

مراقبت میکند از:

زیبا میکند:

مراقبت:

با کرم CC 22 اثر در یک محصول

شروع قیمتها از



 Men's Saç Fırçası 
Kiti
Ebat: 11x33 cm. Materyal: 
ABS, naylon, kauçuk.

43005  29,00TL
 18,99 TL

 North For Men Power 
Max Roll-On Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 37.98TL/100 ml.

38615  29,00TL
 18,99 TL

 North For Men Power 
Max Arındırıcı Duş Jeli  
250 ml.
Birim Fiyat 10.80TL/100 ml.

38614  42,00TL
 26,99 TL

 North For Men Power Max 
2’si 1 Arada Enerji Veren Yüz ve 
Tıraş Sonrası Jeli
50 ml.
Birim Fiyat 33.98TL/100 ml.

38613  29,00TL
 16,99 TL

 North For Men Power 
Max Arındırıcı Sabun  
100 g.
Birim Fiyat 8.99TL/100 g.

38610  17,00TL
 8,99 TL
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POWER MAX

45%

100 gr
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آیا اینها را میدانید؟
Power Power Series با فرمول حاوى 

پروتئین هیدرولیز شده و عصاره کلم 
کل بدن را زنده کرده و انرژى مورد 

نیاز شما را آشکار مى کند.

 ژل صورت و پس از
 اصالح که صورت را
 مرطوب مى کند ، با

 عالئم خستگى مقابله
 مى کند و یک اصالح
 تازه و با طراوت ارائه

مى دهد.

 ژل دوش اسکراب
 انرژى زا ضمن

 پاکسازى به بدن شما
طراوت میبخشد

 صابون تمیز کننده که در حین
پاکسازى پوست را تازه مى کند

 کیت برس موى
 تاشو که مى توان
 از یک طرف به
 عنوان برس و از
 طرف دیگر شانه
استفاده کرد.

 دئودورانت رولى با خشک شدن سریع تا
72 ساعت محافظت کننده است

 72 
ساعت

تخفیف
تا



  Marine Kalsiyum ve D Vitamini 
İçeren Takviye Edici Gıda 
30 tablet
Birim Fiyat 369.97TL/100adet

31766  159,00TL

30

250mg (%31*)

5µg (%100*)

30 31

110.99 TL

آیا اینها را میدانید؟
مکمل کلسیم و ویتامین D دریایى 
حاوى Aquamin ™ ، منبع پایدار 
کلسیم مشتق شده از جلبک هاى 
دریایى کلسیفاى شده در آب هاى 
ایسلند ، با محصول ارگانیک ثبت 

شده و تأیید شده است.

D منبــــع کلســــیم و ویتامیــــــن

 هر قرص 1500 ارزش غذایى
 میلى گرم

کلسیم
D ویتامین

 طریقه استفاده:
 یک یا دو قرص در روز بعد از غذا میل کنید.

 2 قرص بعد از وعده هاى غذایى مختلف ،
نه به صورت متوالى ، مصرف کنید

در صورت تمایل مى توانید قرص را بجوید.

اولین بار
با %30 تخفیف

فقط

قرص



  Amber Elixir EdP
50 ml. 

42495  199,00TL
32 33

,,0000

,99
TL*

199 TL

79

پیشنهاد داغ کاتالوگ 1
ویژه هر خرید 60 لیرى

بجاى

پیشنهاد قیمت ویژه براى هر عدد

 با هر خرید 60 لیرى از کاتالوگ ، مى توانید قیمت بسیار ویژه یکى از
محصوالت موجود در پیشنهاد داغ کاتالوگ 1 و 2 را داشته باشید.

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

 زیبایی پر رمز
و راز را رها کن

Amber Elixir EdP با الهام از 

زیبایى مرموز کهربا ، زیبایى 
فریبنده اى را ارائه مى دهد. نت 
هاى نارنگى و آفتابگردان نیز به 

این عطر گرما مى بخشند.

کهربا ، آفتابگردان ، نارنگى ·
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100ML.

  Soul EdT
100 ml. 

36000  139,00TL

,,0000139 TL139 TL

,99
TL*

,99
TL*5656

پیشنهاد داغ کاتالوگ 2
ویژه هر خرید 60 لیرى

بجاى

پیشنهاد قیمت ویژه براى هر دو عدد

 با هر خرید 60 لیرى از کاتالوگ ، مى توانید قیمت بسیار ویژه یکى از
محصوالت موجود در پیشنهاد داغ کاتالوگ 1 و 2 را داشته باشید.

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

ترنج ، گشنیز ، نعناع هندى

  روح خود را با رایحه تان
تازه کنید!

Soul EdT ، که براى جلب توجه مردانى که از 

خود مراقبت مى کنند طراحى شده است ، با 
رایحه تازه ترنج ، که نت آغازین آن است ، به 

شما انرژى مى بخشد.
رایحه پیچیده نعناع هندى ، 
که رایحه چوبى عطر است ، 
تقریبًا با طراوت آن روح شما 

را فرا مى گیرد.
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10
SPF 

41327
Vanilla Cool

41328
Porcelain Cool
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41329
Ivory Cool

  Giordani Gold Yaşlanmaya 
Meydan Okuyan Serum 
Fondöten
30 ml.
Birim Fiyat 266.63TL/100 ml.

  139,00TL
 79,99 TL

41330
Beige Warm

37

از یک کرم پودر چه 
انتظارى دارید؟

ظاهرى بى عیب ، صاف یا 
حتى شبیه پوست خودتان؟

شما مى توانید خیلى بیشتر 
از ما بخواهید.

ما در حال توسعه فن آورى 
و فرمول هاى حال حاضر در 

ترکیب آرایش و مراقبت از 
پوست هستیم. زیبایى و 
مراقبت را در کنار هم به 

شما ارائه مى دهیم.

 با داشتن عصاره گل نیلوفر ، به
 پوست کمک مى کند تا ظاهرى

ابریشمى داشته باشد.
طبق گفته 9 زن از 10 زن:

• باعث آبرسانى سریع به پوست مى شود*
• باعث مى شود پوست بالفاصله نرم تر شود*

• ظاهر منافذ را کاهش مى دهد

 با محتواى پرى بیوتیک ، سد
 پوست را فعال کرده و آن را

مرطوب مى کند.

 به تقویت سد پوستى کمک
 مى کند و سلول هاى پوست

را بهینه مى کند.

 با یک سرم فاندیشن و
 ظاهری یب نقص، پیری

را به چالش بکشید
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  Giordani Gold Iconic Mat Ruj
3.8 g. 
Birim Fiyat 15.00TL/ g.

  89,00TL
 56,99 TL
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15
SPF

3938

جلوه ای یب انتها با لب های مات مخمیل
• ظاهر جوان تر لب

 • لب ها را خشک نمى کند
• رنگهاى قوى و غنى

 • مرطوب کننده و تغذیه کننده لب ها
 با عصاره گل فراموش نشدنى ، روغن

 سیب ایتالیایى و روغن آرگان

عصاره روغن آرگان



 Giordani Gold Likit 
Eyeliner
3.2 ml.
Birim Fiyat 18.75TL/ ml.

  84,00TL
 59,99 TL

 Giordani Gold Iconic 
Grand Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 7.87TL/ ml.

  99,00TL
 62,99 TL

38960
Black

 

36217
Matte Black
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  Giordani Gold 
MasterCreation Fondöten 
SPF 18
30 ml.

  149,00TL

35235
Rose 

Porcelain 
Cool

35236
Soft 

Vanilla
 Warm
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35237
Light 
Sand 

Warm

35238
Light 
Ivory 

Neutral

35239
Rose 
Nude 
Cool

  Giordani Gold Iconic 
Hybrid Kalem Eyeliner
0.56 ml.

  99,00TL

  Giordani Gold Silk Likit 
Fondöten SPF 12
30 ml.

  139,00TL

  Giordani Gold Incredible 
Length Potion Maskara
8 ml.

34751  104,00TL

  Giordani Gold Angel 
Caress Lengthening 
Maskara
8 ml.

  104,00TL

  Giordani Gold 
Sıkıştırılmış Pudra
8 g.

  129,00TL

  Giordani Gold 
Metamorphosis Fondöten 
SPF 7
30 ml.

  124,00TL

42343

32920
Porcelain

32922
Natural 

Beige
32919
Vanilla

32921
Light 
Ivory

42346

34637
Light 
Ivory

34638
Beige 
Warm

GIORDANI GOLD

40

 35213
Light 

Porcelain Cool

35214
Pastel 

Ivory Warm

35215
Soft 

Beige Cool

• ظاهر خطوط ریز را کاهش مى دهد.
 • بالفاصله جلوه اى جوان تر

 به نظر مى رساند.

 10 برابر
 مژه ها را

آشکارتر میکند

پوستى 5 برابر روشنتر

توجه ها  را با نگاه خود جلب کنید!

 خط چشم مایع با
 رنگدانه هاى قوى که

 فوراً چشمها را مشخص
 میکند و یک برس

 مخصوص براى کاربرد
دقیق دارد.



40833
Caramel 

Warm

40832
Natural 

Beige 
Neutral

40831
Light Ivory 

Neutral

40830
Nude Pink 

Warm

40829
Fair Nude 

Cool

40828
Porcelain 

Cool

40827
Vanilla 

Neutral

40834  
Chestnut 

Warm

40
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42215
Light

42216
Light Plus

42217
Medium

40768
Pastel 
Pink

40767
Chic 

Peony

40770
Peachy 

Pink

40771
Rich 

Burgundy

 THE ONE Pudra Allık
6 g.
Birim Fiyat 10.00TL/ g.

  94,00TL
 59,99 TL

 The ONE Illuskin 
Aquaboost Fondöten
30 ml.
Birim Fiyat 199.97TL/100 ml.

  92,00TL
 59,99 TL

 THE ONE Aydınlatıcı 
Sıkıştırılmış Pudra
10 g.
Birim Fiyat 6.00TL/ g.

  94,00TL
 59,99 TL

 

 

 

    

  

 

 

  Dual Makyaj Süngeri
Ebat: 5,5 x 4,2 x 4,2 cm

41648  49,00TL
 28,99 TL

SPF

20

40767 C hic Peony

42216 Light Plus

به زیبایی چشمک بزن!

 فوم آرایش
دو طرفه

با محصوالت آرایشى THE ONE به 
پوست خود کمال زیبایى ببخشید.

 • با استفاده از فرم سیلیکونى خاص از استفاده
بیش از حد کرم پودر جلوگیرى مى کند.

 • با تمیز کردن آسان ، مى توان بارها و بارها
از آن استفاده کرد.

 تا 8
ساعت

اثر رطوبت بخشى

کمال بى نقص
 • پوست مرطوب تا 8 ساعت با فرمول

 مرطوب کننده
 • ظاهر سالم و درخشان پوست در

طول روز
 • پوشش متوسط براى پوست هاى

معمولى تا خشک
SPF20فاکتور حفاظتى  •

یک جلوه روشن
پودر فشرده ( پنکک) با جالى 

درخشان ، جلوه اى زنده به پوست 
 Soft مى بخشد و با تکنولوژى

Focus عیوب را مى پوشاند.

رنگى و زنده
رژگونه پودرى ، که ماندگارى طوالنى با رنگ 

هاى مات یا درخشان دارد و ظاهرى ابریشمى و 
صاف با محتواى پودر ابریشم ارائه مى دهد ، به 

راحتى با پوست ترکیب مى شود.

تخفیف

تا
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41189
Rosy 

Mocha

41190
Sparkling 

Coral

41191
Blaze 
Peony

41194
Rich 

Goldmine

41195
Fiery Red

41196
Deep 

Maroon

41192
Lilac 
Snow

41187
Nude 

Sorbet

41188
Cashmere 

Rose

41193
Mulberry 

Wood

45

 The ONE Ultimate 
Gel Oje 1. Adım 
8 ml.
Birim Fiyat 2.75TL/ ml.

  32,00TL
 21,99 TL

 The ONE Ultimate Gel 
Top Coat 2. Adım
8 ml.
Birim Fiyat 3.75TL/ ml.

43185  36,00TL
 29,99 TL

 The ONE Expert Care 
Tırnak Cilası Temizleyici
75 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

38722  39,00TL
 29,99 TL
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38868
Pink 

Passion

38867
Tempting 

Brown

38869
Magnetic 

Red

38870
Cherry 
Crush

38866
Sweet 

Caramel

38872
Striking 
Berry

38865
Captivating 

Nude

38864
Luscious 

Taupe

38863
Charming 

Rose

38871
Glamorous 

Mauve
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  THE ONE Irresistible 
Touch High Shine Ruj
4 ml.
Birim Fiyat 10.75TL/ ml.

  72,00TL
 42,99 TL

 الک + تاپ کُوت جذابیت ثابت شده
را پیدا کنید!  در دو مرحله رنگهاى

زنده و درخشان!
• تا 6 ساعت پایان براق ماندگار*

 • بر روى لب ها احساس رطوبت مى گذارد.
بافت کرمى و فوق العاده راحت

 ، Photoreactive با فناورى
الك ناخن که تا 11 روز به 
ناخن ها حجم سه بعدى و 

ظاهرى براق مى دهد.

 �e هنگامى که با الك ناخن
ONE Ultimate استفاده مى شود ، 

فناورى Photo Reactive را در 
روشنایى روز فعال مى کند و تا 11 
روز رنگى شاداب و ظاهرى روشن 

به ناخن ها مى بخشد.

 کمى بچرخانید تا مایع
 داخل رژلب آزاد شود. پس
 از اولین استفاده ، چندین

 بار آن را تکان دهید ،
استفاده را ادامه دهید

 با اپلیکاتور مخصوص ،
 استفاده اى  دقیق روى

لب ها را فراهم مى کند.

 نوك اسفنجى مخصوص
 طراحى شده با رژ مایع

نوآورانه ...
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 İkili Kalemtıraş
Ebat: 3,5 x 2,8 x 2,5 cm.

27730  19,00TL
 9,99 TL

 THE ONE Kohl Göz 
Kalemi
1.1 g.
Birim Fiyat 27.26TL/ g.

  49,00TL
 29,99 TL

46

%

نگاه مسحورکننده
چشمان خود را با مداد چشم سیاه یا قهوه اى برجسته کرده و به 
زیبایى باز کنید.

ماندگارى ضدآب

16
ساعت

داراى رنگدانه فوق العاده ، ماندگارى باال
به راحتى مى توانید با مداد چشم

� ظاهر جذاب داشته باشید!e ONE 

 تراش دوتایى طراحى شده
براى مداد لب و چشم

 • نتایج عالى در یک حرکت با رنگدانه هاى
فوق العاده غلیظ آن

• ماندگارى تا 16 ساعت

• ضد آب

• مقاومت در برابر پخش شدن

• محو نمى شود

• از نظر چشم آزمایش شده است.

تخفیف

تا



  The ONE Lip Sensation 
Kadife Dokulu Mat Likit Ruj
5 ml.
Birim Fiyat 7.40TL/ ml.

  66,00TL
 36,99 TL

 The ONE A-Z Krem 
Hydra Luxene SPF 30
30 ml.
Birim Fiyat 156.63TL/100 ml.

  79,00TL
 46,99 TL

 THE ONE A-Z Krem 
Hydra Matte
30 ml.
Birim Fiyat 156.63TL/100 ml.

  79,00TL
 46,99 TL

 

 
38460  Silky Rose

38463  Orange Suede

38466  Velvet Plum

38462  Plush Mauve

38464  Red Velour

41966  Purple Basil

41960  Ginger Nude

41963  Pink Pepper

41962  Warm Cinnamon

41
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41961  Sweet Spice

41965  Sumac Red

41967  Brown Clove

43442
Nude 
Cool

43441
Porcelain

 Warm

30
SPF 

A-Z Krem Hydra Luxene
A-Z Krem Hydra Matte

43460
Fair 

Warm

43461
Ivory 

Warm

43462
Natural 

Cool

30
SPF 

48 49

40%

40%
تخفیف

 لبهاییتخفیف
مــات

با THE ONE لب هایى با بافت 
مخملى و ظاهرى مات داشته باشید.

با فرمول ویژه ، ابتدا 
جلوه اى براق و سپس 
مات را ارائه مى دهد.

راحت و روان
کرم هاى A-Z THE ONE هنگام مراقبت از پوست  

رنگ پوستى صاف و یکدست ارائه مى دهند.

لومینایزر پوست

پودر نرم پوست
 Hydra Multi-Core با استفاده از

Complex و Skin Luminizer ، ظاهر 
روشن ترى را ارائه مى دهد و به یکنواخت 

شدن رنگ پوست کمک مى کند.  Matte Multi-Care با استفاده از
مات ، در حین مراقبت از پوست 

ظاهر مات را ارائه مى دهد.



  OnColour 2'si 1 Arada 
Oje Bazı ve Top Coat
5 ml.
Birim Fiyat 3.40TL/ ml.

37908  26,00TL
 16,99 TL

 
Dudak ve Göz Kalemi
1.5 g.
Birim Fiyat 15.33TL/ g.

  39,00TL
 22,99 TL

  OnColour Candy Glaze 
Oje
5 ml.
Birim Fiyat 3.40TL/ ml.

  24,00TL
 16,99 TL

 

 

 

 OnColour Brow-To-
Go Kaş Kalemi
1.12 g.
Birim Fiyat 17.85TL/ g.

  32,00TL
 19,99 TL
39339

 OnColour Length Up 
Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 3.75TL/ ml.

  46,00TL
 29,99 TL
34750

50 51

41745
Sweet Lilac

41746
Fuchsia Candy

41747
Glazed Orange

44155
Sugar Red

39
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38785  Pink & Deep Blue

38786  Red & Jet Black

38787  Apricot Coral 
& Purple

40%
 ناخن های رنیگ مانند

رنگین کمان

رنگ دهنده،
آشکارکننده،
حجم دهنده

به شما این امکان را 
مى دهد که به راحتى 
ابروهاى طبیعى و زیبا 
داشته باشید. مداد ابرو با 
بافت مخملى و صاف

ارائه یک پایان مات با رنگ 
هاى زنده ؛ مداد دو طرفه در 
یک طرف براى لب ها و 
طرف دیگر براى چشم ها 
طراحى شده است.

تخفیف

تا
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THE ONE

ONCOLOUR

ONCOLOUR

35742

  THE ONE Şekillendirici Stik 
6 g.

  104,00TL
36139
Shining 

Star

36140
Stunning 

Rose

36141
Dazzling 
Brown

  The ONE Suya Dayanıklı Kalem 
Eyeliner 
1.6 g.

  62,00TL
37751
Brown 
Mocha

37750
Black 

Ink

  The ONE High Impact Göz 
Kalemi
0.3 g.

  54,00TL

36547
Pitch 
Black

36549
Soft 

Mahogany

36550
Forest 
Green

36551
Urban 
Grey

36553
Skyline 

Blue

  The ONE Wonder Liner 
Eyeliner
2.5 ml.

  69,00TL

  The ONE Renk Düzenleyici Kit
3.9 g.

  74,00TL

40772
Light

40773
Medium

  THE ONE Colour Stylist 
Ultimate Ruj
3.8 g.

  66,00TL

37649
Candy Pink

37650
Creamy 
Caramel

37651
Velvet 

Rosewood

37652
Chic Mauve

37653
Clover Haze

37654
Rose Pout

37657
Cranberry 

Crush

37658
Elegant Plum

37663
Rebel Red

37664
Passionate Red

37665
Timeless Red

37668
Soft Cocoa

  The ONE Lash Extension 
Maskara
8 ml.

  79,00TL35425

  The ONE Çift Etkili Maskara
8 ml.

  89,00TL

  THE ONE Lash Extension 
Suya Dayanıklı Maskara
8 ml.

  79,00TL

  The ONE Expert Care 
Tırnak Sertleştirici
8 ml.

41758  32,00TL

  The ONE Expert Care 
Tırnak ve Kütikül Yağı 
2 ml.

41760  49,00TL
  The ONE Kalem Eyeliner
0.8 ml.

  62,00TL42769

42817

35424

41715

40842

42780

  The ONE Colour Unlimited 
Bulaşmayan Mat Ruj
3.5 g.

  74,00TL
41796
Ultra 
Taupe

41797
Ultra 
Nude

41798
Ultra 

Terracotta

41800
Ultra 

Raspberry

41799
Ultra 
Rose

41807
Ultra 

Mocha

41806
Ultra 

Burgundy

41805
Ultra 

Bordeaux

41804
Ultra 
Red

  The ONE Everlasting Sync 
Fondöten
30 ml. 

  99,00TL
35778

Alabaster 
Cool

35779
Vanilla 
Neutral

35780
Porcelain 

Cool

35781
Marble 
Neutral

35782
Light Rose 

Cool

35783
Light 

Beige 
Neutral

35784
Light Sand 

Warm

35785
Light Ivory 

Neutral 

35788
Sun Beige 

Warm 

35790
Amber 
Warm

  The ONE EverLasting Kapatıcı
5 ml.

  64,00TL
33706
Light 
Nude

33707
Fair 

Beige

  The ONE Colour Stylist 
Ultimate Dudak Kalemi
0.28 g.

  44,00TL

37728
Nude 

Whisper

37729
Coffee 

Caramel

37730
Dusty Rose

37731
Coral Pink

37734
Scarlet Red

37735
Diva 

Burgundy

37736
Dark Plum

37737

Brown

  OnColour Colour Boost Dudak 
Balmı
4 g.

  34,00TL

38762
Popping Red

38763
Fuchsia Pink

38764
Blush Pink

  OnColour Power Up Fondöten 
30 ml.

  54,00TL

53
38805  
Light 

Porcelain

38806  
Warm 
Ivory

38807  
Natural 

Beige

  OnColour Likit Eyeliner
3.5 ml.

  36,00TL

  
Kalemi
1.5 g.

  36,00TL
36087
Black & 
White

36089
Blue & 

Sapphire

36088
Mocha & 
Rosegold

36090
Green & 

Turquoise

  OnColour Allık
2 g.

  59,00TL
38810
Cool 
Pink

38811
Coral 
Pink

  OnColour Mega Black Kajal 
Eyeliner
2.6 g.

  39,00TL39371

  OnColour Şeftali Yağı Özlü 
Makyaj Bazı ve Aydınlatıcı
30 ml.

  54,00TL39292

  OnColour Pink Adapt Dudak 
Parlatıcısı
8 ml.

  42,00TL38789

  OnColour Multiple Lash 
Maskara
8 ml.

  44,00TL

  OnColour Mutliple Lash 
Maskara
8 ml.

  44,00TL

  OnColour All Eyes Makyaj Paleti
4.24 g.

  92,00TL

38815  Smokey 
Nude

38814  Blushed 
Pastel

  OnColour Krem Ruj
4 g. 

  36,00TL

38742
Blush Nude

38743
Peach Nude

38744
Milky Honey

38745
Cinnamon Beige

38750
Deep Red

38751
Cranberry 

Red

38756
Rosy Pink

38757
Cold Blush

38759
Punch Pink

38776
Rose Taupe

38778
Vintage 
Mauve

  OnColour Sıkıştırılmış Pudra
6 g.

  59,00TL
38800
Light 

Porcelain

38801
Medium 

Beige

38974
Ice Cream 

Beige

38977
Latte 
Taupe

38978
Candy 

Lavender

38979
Pink
Lilac

38982
Peach 
Pink

38983
Soft 
Pink

38990
Mellow
Mauve

38994
Burgundy
Chocolate

38986
Cherry 

Burgund

38995
Glitter 

Amethyst

38997
Shimmery 
Mulberry

38998
Dazzle 
Gold

38976
Tasty 
Nude

38975
Pearly 
Pink

38981
Cloud 
Blue

38987
Spicy 
Red

  OnColour Oje 
5 ml.

  24,00TL

 

29597  24,00TL
 16,99 TL

  

29927  19,00TL
 12,99 TL

برس دقیق کانسیلر 

به شما امکان مى دهد 
در خط چشم ، ریمل ، 
مداد ابرو و سایه چشم 
به بهترین نتیجه برسید.

قالب دقیق آرایش چشم و ابرو 

جنس: سیلیکون اندازه: 4 در 3 سانتى متر.

طول 15.2 سانتیمتر و قطر 0.9 سانتیمتر
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  Lucia EdT
50 ml. 
Birim Fiyat 165.98TL/100 ml.

42785  139,00TL
 82,99 TL

 شاید متوجه شده باشید که بویى
 براى همه یکسان نیست ، اما

ممکن است ندانید چرا ...
 اساسًا دو دلیل براى این امر وجود
دارد: هورمون ها و رژیم غذایى ما.
 به دلیل این دو عامل ، عطرى که
 روى شخص دیگرى دوست دارید
 ممکن است نتیجه یکسانى روى

پوست شما ندهد.

 به لطف ترکیب هماهنگ نت هاى
 بنفش سفید ، پیچک و چوب

 صندل ، طراوت طبیعت را به رایحه
خود برسانید!

رایحه تو ، نماد معصومیت و صلح
 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

یاس بنفش سفید ، پیچک ، چوب صندل

HER BİRİ
SADECE
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 Giordani Gold Original EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 259.98TL/100 ml.

32150  199,00TL
 129,99 TL

 Giordani Gold Original 
Parfümlü Vücut Spreyi
75 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

31707  46,00TL
 29,99 TL

 

 

MAURICE ROUCEL

 ظرافت ایتالیایى را با بدنتان
آشنا کنید!

این عطر با رایحه کالسیک و جزئیات 
طالیى جذاب ، زیبایى و شور 

Giordani Gold را با نارنگى و نعناع 

هندى و شکوفه پرتقال به زیبایى 
منعکس مى کند.

با عطر خود آشنا شوید!
کار استاد عطرساز موریس روسل ؛ جایى که خالقیت ، 

اشتیاق و مهارت در کنار هم قرار مى گیرند

موریس روسل که در جهان عطر مورد ستایش قرار گرفت ، 
 Chevalier در سال 2011 از سوى وزیر فرهنگ فرانسه عنوان

des Arts et des Lettres را دریافت کرد.

نارنگى ، شکوفه پرتقال ، پاچولى



  Eclat Femme EdT
50 ml. 
Birim Fiyat 259.98TL/100 ml.

42507  199,00TL
 129,99 TL

BERNARD ELLENA

  Enigma EdT
50 ml.
Birim Fiyat 259.98TL/100 ml.

42497  199,00TL
 129,99 TL
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MARIE SALAMAGNE

با عطر خود آشنا شوید!
"من از زنانگى یک زن و جذابیتى که او از 

خود نشان مى دهد الهام گرفتم."

با عطر خود آشنا شوید!
تفسیرى باشکوه از جذابیت فرانسوى توسط 

Eclat Femme EdTمارى ساالمان

Enigma EdT ؛ طراحى شده براى زنانى 

که مى خواهند جذابیت خود را به سطح 
جدیدى برسانند.

این عطر پیچیده به ویژه براى شبهاى 
خاص و پرمعنا طراحى شده است.

 لحظه هاى پیچیده تان را
امضا کنید

به زیبایى و ظرافت
گلهاى یاسمن

منحصر به فرد بودن رز سیاه به شما 
امکان مى دهد با امضاى لحظات 

پیچیده خود را به شیوه اى اصلى بیان 
کنید. همچنین با بوى شگفت انگیز به 

شما کمک مى کند توجه همه 
اطرافیان را به خود جلب کنید.

Eclat Femme EdT با الهام از زیبایى 

گل هاى یاس در شهر تاریخى 
Grasse ، مملو از کارخانه هاى عطر 

سازى در فرانسه ، رایحه ظریف این 
گل هاى منحصر به فرد را به پوست 

شما مى آورد.

رز سیاه ، تاتوال ، چوب صندل

 نارنگى ،
یاس ،

چوب صندل
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 Eclat Mon Parfüm
50 ml. 
Birim Fiyat 359.98TL/100 ml.

33957  279,00TL
 179,99 TL

 Eclat Mon Parfümlü Vücut 
Kremi
250 ml.
Birim Fiyat 14.80TL/100 ml.

42523  66,00TL
 36,99 TL

 

 

EMILIE COPPERMANN

 عشق را به شیوه اى اصیل
زندگى کنید

نتهاى DeLaire یک رمز و راز 
مرموز براى دنیاى عطر است. این 
نت ها که بیش از 140 سال است 

 DeLaire که توسط خانه افسانه اى
Fragrance طراحى شده است ، 

منجر به ظهور نمادین ترین 
عطرهاى جهان شده است. در 

 ، Eclat Mon محتواى عطر
 DeLaire یادداشت هاى خاصى از

Boudoir وجود دارد.

با عطر خود آشنا شوید!
"عطر Eclat Mon ظرافت فرانسوى را به طرزى تمیز 

شده ارائه مى دهد ..."

استاد عطرسازى امیلى کوپرمن که با مارك هاى معروف 
جهان همکارى مى کند ، تخصص عطر خود را با اوریف لیم 

در میان مى گذارد.

 از عطر خود به همراه کرم بدن
 استفاده کنید ، تا ماندگارى

عطر را افزایش دهید.

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

 گالبى ناشى ، نت
Delaaire Boudoir 

پودر بادام
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 Volare Moments Anti-
perspirant Roll-on Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 37.98TL/100 ml.

42740  30,00TL
 18,99 TL

 Volare Moments EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 169.98TL/100 ml.

35661  139,00TL
 84,99 TL

 

 

DAPHNE BUGEY & 
DORA BAGHRICHE-
ARNAUD

FABRICE PELLEGRIN

  Possess EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 305.98TL/100 ml.

42519  249,00TL
 152,99 TL

با عطر خود آشنا شوید!
"ما از دانش اجداد و استادان الهام 

گرفتیم."

عطرسازان استاد ؛ آنها Possess EdP را 
با استفاده از جذابیت عرفانى برخى از 

مواد معطر طراحى کردند.

از افسانه ها الهام بگیر!
Possess EdP با رایحه گل 

یالنگ یالنگ ، رایحه مورد 
عالقه ملکه افسانه اى مصر 
کلئوپاترا طراحى شده است ، 

به شما این امکان را مى دهد 
تا در قله ها با شخصیت قوى 
و چشمگیر خود شور و شوق 

را تجربه کنید.

 آناناس ،
  یالنگ یالنگ

پچولى

 رز سنتفولیا،
 اسمانتوس،

زنبق

با عطر خود آشنا شوید!
فابریس پلگرین نت "رز سانتى فولیا" را 
براى ایجاد عطرى عاشقانه انتخاب کرد

این عطر گل رز بى نظیرى است که از 100 
گلبرگ تشکیل شده است. او مى گوید 

طبیعى بودن و خلوص را نشان مى دهد.

 عشقت را هرلحظه
جشن بگیر!

Volare Moments EdT ، که داراى 100 

Centifo- گلبرگ است و با نت گل رز ویژه
lia طراحى شده است ، در انتظار کسانى 

است که مى خواهند مانند شما هر لحظه از 
عشق خود را جشن بگیرند. 
ظریف و عاشقانه هستند و 

رایحه گل آن را 
دوست دارند.



CHRISTIANE PLOS
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  Elvie EdT
50 ml. 
Birim Fiyat 189.98TL/100 ml.

42502  139,00TL
 94,99 TL

  Giordani Gold Essenza Blossom 
Parfüm
50 ml. 

38534  279,00TL

ORYANTALÇİÇEKSİ

KOLONYALAR

KREM, ROLL-ON ve VÜCUT SPREYİ

  Love Potion EdP
50 ml. 

42751  179,00TL

  Sensity Midnight Sprey Kolonya
200 ml.

42788  79,00TL

  Sensity Pink Bloom Sprey Kolonya
200 ml.

34525  79,00TL

  Amber Elixir Parfümlü Vücut 
Kremi
250 ml.

42504  66,00TL

  Eclat Femme Weekend EdT
50 ml. 

42499  179,00TL

  Amber Elixir Mystery EdP
50 ml. 

35681  199,00TL

  Love Potion Secrets EdP
50 ml. 

42815  179,00TL

  Joyce Jade EdT
50 ml. 

37772  89,00TL

  Joyce Turquoise EdT
50 ml. 

42508  89,00TL

  Amber Elixir Crystal EdP
50 ml. 

42865  199,00TL
  Eclat Amour EdT
50 ml. 

35649  139,00TL

  Divine EdP
50 ml. 

38497  199,00TL

  Chill Out Feel Good EdT
50 ml.

42377  89,00TL

  Love Potion Parfümlü Vücut 
Kremi
250 ml.

42509  66,00TL

  So Fever Her EdP
50 ml. 

42787  159,00TL

  Eclat Femme Parfümlü Vücut 
Kremi
250 ml.

42884  66,00TL

  
Love Potion Blossom Kiss 
75 ml.
Birim Fiyat 73.32TL/100 ml.

38526  79,00TL
 54,99 TL

اسپرى بدن

با عطر خود آشنا شوید!
"هنگام طراحى عطر ، من از غریزه خود 

شروع مى کنم."
Elvie EdT ، با الهام از زنبق دره ؛ پاکى و 

پاکیزگى را توصیف مى کند.

یک رایحه پر از تازگى
طراوت طبیعت را به لطف ترکیب هماهنگ 

ظریف گل زنبق دره و دسته گل سفید و 
نتهاى مشک سفید که در دل جنگل 

اسکاندیناوى رشد کرده اند ، به رایحه خود 
برسانید.

گل مروارید ، گل سفید ، مشک سفید



NATHALIE LORSON
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 All or Nothing Parfum
50 ml. 
Birim Fiyat 465.98TL/100 ml.

35679  319,00TL
 232,99 TL

 All or Nothing Eşsiz Parfüm Notası
15 ml. 
Birim Fiyat 69.99TL/15 ml.

43696  89,00TL
 69,99 TL

 

 

 خودت را با رایحه ات
تعریف کن!

با عطر All or Nothing آشنا شوید ، که به 
طور خاص طراحى شده است تا به پوست 
شما یک تجربه منحصر به فرد و لوکس 

بدهد! نت وانیلى زیبا بوى منحصر به فرد 
خود را براى مدت طوالنى با فناورى 

نوآورانه خود که توسط هوا فعال مى شود 
حفظ مى کند و لحظات فراموش نشدنى را 

پشت سر مى گذارد.
از طرف دیگر ، طراحى شیک آن به شکل 

کیف ، با جزئیات طالیى آن لذت لوکس 
بودن را به ارمغان مى آورد.

عطر All or Nothing را روى مناطق نبض خود 
بمالید و آماده شوید تا اطرافیان خود را تحت تأثیر 
قرار دهید! این عطر بى نظیر که شما را با رایحه 
جذاب خود احاطه کرده است ، اجازه مى دهد 
شخصیت شما در رایحه شما منعکس شود و لحظات 
فراموش نشدنى را با خود به ارمغان مى آورد.

نِت بینظیر عطر

اگر مى خواهید رایحه شما به اندازه شما منحصر به فرد 
باشد ، روى عطر All or Nothing اسپرى کنید و یک 
الیه کامًال جدید به رایحه خود اضافه کنید. به خاطر این 
نت ، با رایحه شخصى خود احساس خاص کنید.

ماگنولیا ،
تمشک ،

وانیل

برگ یاسمن ،
مشک ،

درخت سفید

زندگى شما ، بوى شما ، راه شما.

با عطر خود آشنا شوید!

"یک عطر فوق العاده زنانه ، اعتیادآور و ماندگار ..."

استاد عطرسازى ناتالى الرسون ، بهترین مواد را انتخاب کرده 
 All or و آنها را کامًال مخلوط مى کند. در حالى که عطر

Nothing را طراحى مى کرد ، بازهم با کیفیت ترین مواد را 

ترجیح داد.

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید
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Kişiliğinizi tam olarak 
yansıtacak, sahip 
olduğu notalarla
önce sizi sonra 
çevrenizdekileri 
etkileyecek bir parfüm 
seçmek ilk başta
zor gelebilir…
Ama merak etmeyin! 

Oriflame’in erkeklere 
özel kokularıyla 
enerjinizi yansıtan, 
kişiliğinizi tamamlayan 
ve tarzınız ne olursa 
olsun, ne kadar 
benzersiz olduğunuzu 
gösteren bir parfüm 
mutlaka bulacaksınız!

tr.oriflame.com/fragrance/men

  Signature Man EdT
75 ml.
Birim Fiyat 159.99TL/100 ml.

43252  199,00TL
 119,99 TL

 همه مى خواهند ماندگارى رایحه آنها
 براى مدت طوالنى حفظ شود. براى

 این ، عالوه بر ماندگارى عطر ، نحوه
 استفاده از عطر نیز بسیار مهم است.

 براى افزایش اثر و ماندگارى عطر
 باید مناطق نبض دار را ترجیح داد.
 مناطقى از بدن که به طور طبیعى

 گرم و مرطوب هستند ، مانند داخل
 آرنج ، پشت زانو ، قفسه سینه و
 کناره هاى گردن ، نقاط درستى

هستند.

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید
Signature Man EdT با نت هاى 

چوبى و میوه اى ؛ نشان دهنده ترجیح 
مردان کاریزماتیک است. با ارائه 

اصالت ، خالقیت و ظرافت ، عطر شما 
را به بعد جدیدى مى رساند.

سبک خود را در 
عطر خود 

بازتاب دهید!

گالبى ، وانیل ، جوز هندى



  

  Ascendant Intense EdP
75 ml.
Birim Fiyat 199.99TL/100 ml.

38527  249,00TL
 149,99 TL
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  Possess Man EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 206.65TL/100 ml.

31825  249,00TL
 154,99 TL JULIEN RASQUINET

JEAN-CHRISTOPHE 
HERAULT

با عطر خود آشنا شوید!
"جذابیت بى چون و چرا مردى که مشتاق 

تسخیر جهان است.“

 Possess Man ِهرالت، هنگام طراحى
EdT ، ترجیح داد از نت برگ بو استفاده 

کند که نماد پیروزى است.

با رایحه ت شکست ناپذیر باش!
Possess EdT ؛ طراوت تلخ 

گریپ فروت نارس ، نماد 
پیروزى ها ، برگ بو و نتهاى 
عنبیه که نشان دهنده روح 
شکست ناپذیر اسپارتاکوس 
است ، طراوت را به 
پوست شما 
مى بخشد.

گریپ فروت ، برگ دفنه، زنبق

با عطر خود آشنا شوید!
"نت گواراناى قرمز با محتوى کافئین خود 

یک اثر تحریک کننده ارائه مى دهد."
Rasquinet Ascendant Intense EdP را با 

مواد قوى و مناسب تولید کرد.

راه خودت را آشکار کن!

Ascendant Intense EdP؛

براى کسانى که مى خواهند قدم 
بگذارند و خود را نشان دهند ...
قدرت درون را احساس کنید و اجازه 
دهید شما را راهنمایى کند.

هل سیاه ، گوارانا قرمز ، کهربا



100 ML.

69 ,99 
TL
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  Glacier EdT
100 ml.
Birim Fiyat 69.99TL/100 ml.

35665  119,00TL

  Glacier Rock EdT
100 ml.
Birim Fiyat 69.99TL/100 ml.

42816  119,00TL

100 ML.
100 ML.

JULIEN RASQUINET

  Eternal Man EdT
100 ml.
Birim Fiyat 69.99TL/100 ml.

33652  119,00TL

 به رایحه تان هیجان
ببخشید!

 راه احساس شادى را
پیدا کنید!

 بخودت
مطمئن باش!

مرکبات ، شمعدانى ، چوب لیمو ، خیار ، کهربا 
· گشنیز ، شاه بلوط ، درخت مرمر

با عطر خود آشنا شوید!
“منبع الهام من ؛ برخورد هایى است که در 

زندگى اتفاق مى افتند.“
جولین راسکینت Eternal Man EdT  را 

براى پدران مدرن و مردان با اعتماد به نفس 
طراحى کرد

هرعدد فقط
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  Eclat Style Parfüm
75 ml. 
Birim Fiyat 259.99TL/100 ml.

34522  279,00TL
 194,99 TL

ORYANTAL

AROMATİK
  Glacier Air EdT
100 ml. 

38379  119,00TL

  Eclat Toujours EdT
75 ml. 

35651  139,00TL

  Lost in You for Him EdP
50 ml. 

38509  199,00TL

  Be the Legend EdT
75 ml. 

30468  139,00TL

ODUNSU

  Giordani Gold Man EdT
75 ml. 

32155  199,00TL

  Flamboyant EdT
75 ml. 

19639  199,00TL

  Venture EdT
100 ml. 

42510  119,00TL

DEODORANTLAR

NORTH FOR MEN

  Be the Legend Anti-
perspirant Roll-on 
Deodorant
50 ml.

34076  30,00TL

  Possess Man Anti-perspirant 
Sprey Deodorant
150 ml.

32496  46,00TL

  Giordani Gold Man Anti-
perspirant Sprey Deodorant
150 ml.

32461  46,00TL

  Excite Force Anti-perspirant 
Sprey Deodorant
150 ml.

33350  46,00TL

  Eclat Homme Anti-
perspirant Sprey Deodorant
150 ml.

31698  46,00TL

  Ascendant EdT
75 ml. 

42490  199,00TL

  North For Men Subzero 2'si 1 
Arada Temizleyici ve Tıraş 
Köpüğü
200 ml.

35870  46,00TL
  North For Men Subzero 2'si 1 
Arada Nemlendirici Jel Losyon
50 ml.

35877  29,00TL
  North For Men Subzero Saç ve 
Vücut Şampuanı
250 ml.

35878  42,00TL
  North For Men Subzero Roll-on 
Deodorant
50 ml.

35880  29,00TL

  North For Men Subzero Sabun
100 g.

35887  17,00TL

  North for Men Ultimate Balance 
Roll-On Deodorant
50 ml.

43927  29,00TL

  North for Men Ultimate Balance 
Sabun
100 g.

43929  17,00TL

  North for Men Ultimate Balance 
Duş Jeli
250 ml.

43932  42,00TL

EMILIE COPPERMANN
& ALIENOR MASSENET

پیچیدگى و اصالت سبک

با عطر خود آشنا شوید!
امیلى: "من مى خواهم عطر حاوى یک 

شگفتى باشد."
الینور: "وقتى عطر را رنگ و شکل 

میدانم ، براى من هر رایحه اى یک اثر 
هنرى است ..."

عطر Eclat Style با الهام از پاریس ، 
عطرى است که زمان را براى مردانى 
که حتى در طبیعى ترین حالت خود 
نیز ایده آل هستند ، متوقف مى کند.

گریپ فروت ، نت De Laire Sellier  ، وتیور
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  Eclat Homme EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 173.32TL/100 ml.

42864  199,00TL
 129,99 TL

  Be The Wild Legend EdT
75 ml.
Birim Fiyat 126.65TL/100 ml.

34471  139,00TL
 94,99 TL

·  
ELISE BENAT

ALEXIS DADIER

با عطر خود آشنا شوید!
"من لوکس و با کیفیت را با نت چرمى 

بارنیا نشان دادم..“
الکسیس دادیر از چرم بارنیا ، که برندهاى 
معروف مد فرانسوى نیز آن را ترجیح مى 

 Eclat Homme دهند ، به عنوان نت اصلى
EdT استفاده کرد.

 مدرن و
کالسیک با هم

 در هرلحظه و هرجا ،
افسانه باش

چاى هیمالیا ، پوست بارنیا ، دانه تونکا

با عطر خود آشنا شوید!
"وقتى من عطر طراحى مى کردم ، سعى 

کردم کلمات را به رایحه تبدیل کنم.."
به گفته الیسا بنات ، مهمترین چیز براى 
یک عطر ، مواد اولیه آن است. بنابراین ، 

محتواى با کیفیت را انتخاب میکند.
فلفل سیاه ، اسطوخودوس ، کهربا خاکسترى



78 79

Mister Giordani EdT

  Mister Giordani EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 159.99TL/100 ml.

33654  179,00TL
 119,99 TL

Nevzat Kocabayگریپ فروت ، شمعدانى ، وتیور

نت اصلى
وتیور

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید محصول ویژه ماه

"من با بوى خارق العاده عطر Mister Giordani عطر و بوى کاریزماتیک 

بیشترى احساس مى کنم.

نظرات خود را در شبکه هاى اجتماعى با ما در میان بگذارید.



ÇİÇEKSİ ·

99 ,99
TL 99 ,99

TL

  So Fever Together Him EdT
75 ml.
Birim Fiyat 133.32TL/100 ml.

35531  159,00TL

  So Fever Together Her EdP
50 ml.
Birim Fiyat 199.98TL/100 ml.

42835  159,00TL
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SO FEVER
TOGETHER HIM EdT

SO FEVER
TOGETHER HER EdP

فقط فقط

ترنج ،
 فلفل قرمز
شیرین ،

نعناع هندى

شربت مویز ،
 فلفل قرمز
شیرین ،

چوب صندل

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

 پیشنهاد هدیه به متولدین
ماه نوامبر ( آبان و آذر )
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 34079 Miss Giordani 
Parfümlü Roll-on Deodorant  
50 ml.

 32492 Volare Parfümlü 
Roll-on Deodorant  50 ml.

 32160 Giordani Gold 
Original Parfümlü Roll-On 
Deodorant  50 ml.

 31291 Signature Anti-
perspirant Roll-On Deodorant  
50 ml.

 32172 Soul Anti-perspirant 
Roll-On Deodorant  50 ml.

 32497 Eclat Homme Sport 
Anti-perspirant Roll-on 
Deodorant  50 ml.
Birim Fiyat 39.98TL/100 ml.

 30,00TL

 

 

 

 

 

 

19,99TL

بنفشه ، رز ، چرم

براى خانمها براى آقایان

نارنگى ، شکوفه پرتقال ، پاچولى

ــدام هرکـــــــ
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  43873 Moon Pearl Garnet Yüzük - 
17 Ölçü  Materyal: Pirinç, doğal lal taşı, 
cam, kübik zirkonyum kristal, pirinç 
alaşım.
  43875 Moon Pearl Garnet Yüzük - 
19 Ölçü  Materyal: Pirinç, doğal lal taşı, 
cam, kübik zirkonyum kristal, pirinç 
alaşım.

 149,99TL

  43716 Sweet Brier Rose Quartz 
Yüzük - 16 Ölçü  Materyal: Pirinç, 
doğal kuvars taşı, pembe altın rengi 
kaplama.
  43720 Sweet Brier Rose Quartz 
Yüzük - 18 Ölçü  Materyal: Pirinç, 
doğal kuvars taşı, pembe altın rengi 
kaplama.

 139,99TL

 Northern Pearl Küpe
Materyal: Pirinç, kübik zirkonyum 
kristal, titanyum, pirinç alaşım. Ebat: 
2x1 cm

43706  149,99TL
 Northern Pearl Kolye
Materyal: Pirinç, cam, kübik zirkonyum 
kristal, pirinç alaşım. Ebat: 53 + 7,5 cm

43705  149,99TL

  Still Twist Bileklik & Küpe Seti
Materyal: Çinko alaşım, paslanmaz 
çelik, pirinç, çek camı, pirinç kaplama. 
Ebat: 2 cm (küpe uzunluğu), 12 cm 
(kolye uzunluğu)

44273  105,99TL

  Still 7'li Küpe Seti
Materyal: Paslanmaz çelik, çinko 
alaşım, cam, ABS, poli reçine, pirinç ve 
paladyum kaplama. Ebat: Hepsi 1 cm'in 
altında.

44272  99,99TL

زیبایی مروارید

سبک خود را 
کامل کنید!

هر روز یک 
سبک جدید!

جذابیت رنگ رز ...

ارائه شده با 
یک جعبه 
شیک

ارائه شده با 
یک جعبه 
شیک

ارائه شده با 
یک جعبه 
شیک

ارائه شده با 
یک جعبه 
شیک

ارائه شده با 
یک جعبه 
شیک

شما مى توانید با یک برس با موهاى 
نرم از زیورآالت خود مراقبت کنید!

با 7 جفت گوشواره با 
طرحهاى متفاوت ، هر روز 

سبک متفاوتى داشته 
باشید.
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NA TURAL
EXFOLIANT S

 

 

oriflame.com/skincare

ORGANIC
INGREDIENTS

PARABEN
FREE

 

SILIC ON FREE

 

 Love Nature Forest 
Berries Arındırıcı
200 ml.
Birim Fiyat 15.00TL/100 ml.

39473  44,00TL
 29,99 TL

 Love Nature Forest 
Berries Vücut Kremi
200 ml.
Birim Fiyat 15.00TL/100 ml.

39494  42,00TL
 29,99 TL

 Love Nature Forest 
Berries Duş Kremi
250 ml.
Birim Fiyat 9.20TL/100 ml.

39468  32,00TL
 22,99 TL

 

 

 

 هر نوع پوست نیاز به مراقبت هاى
 مختلف دارد. بنابراین ، قبل از شروع

 مراقبت از پوست ، باید نوع پوست
 خود را تعیین کرده و محصوالت

 متناسب با نوع پوست خود را انتخاب
کنید.

 به عنوان مثال ، اگر پوست خشک
 دارید ، محصوالتى که پوست شما را

 مرطوب مى کند. در صورت داشتن
 پوست چرب ، محصوالت ضد چربى

و منافذ بزرگ ؛
 حتى اگر نوع پوست معمولى/مختلط

 دارید ، باید از محصوالتى استفاده
 کنید که رطوبت پوست را متعادل

مى کند.

حاوى تمیزکننده هاى طبیعى

مواد تشکیل 
دهنده ارگانیک فاقد پارابن

فاقد سیلیکون تمیزکننده
با میوه هاى طبیعى 
جنگل بدن را تمیز و 

صاف مى کند.

کرم دوش
ضمن تمیز کردن پوست با 

میوه جنگل و عصاره ماست ، 
پوست را نرم مى کند.

بوى مطبوعى روى پوست 
باقى مى گذارد.

کرم بدن
با میوه هاى طبیعى جنگل و 

عصاره ماست پوست را 
مرطوب و نرم مى کند.

 Love Nature Forest Berries سرى
که با میوه هاى طبیعى جنگل و ماست 
تهیه شده است زیبایى طبیعى را براى 

پوست شما به ارمغان مى آورد.
با رایحه دلپذیر پوست شما را مى پوشاند 

و آن را نوازش مى کند.

برای پوستتان از 
طبیعت الهام بگیرید!
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300 ml
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NA TURAL
EXFOLIANT S

ORGANIC
INGREDIENTS

PARABEN
FREE

SILIC ON FREE
 Milk & Honey Gold 
Yumuşatıcı Sıvı El Sabunu
300 ml.
Birim Fiyat 11.00TL/100 ml.

31603  46,00TL
 32,99 TL

 Milk & Honey Gold 
Pürüzsüzleştirici El Arındırıcısı
75 ml.
Birim Fiyat 30.65TL/100 ml.

33447  36,00TL
 22,99 TL

مراقبت تغذیه 
کننده با عصاره ای 

شیر و عسل...
دستهاى خود را با ست شیر و عسل آشنا کنید.

شیر
شناخته شده است که یکى از بهترین 

ترکیبات مراقبت از طبیعت است و داراى 
خواص مرطوب کننده و نرم کننده است.

اسکراب دست که با تصفیه 
پوست سخت و مرده با ذرات 
پوسته بادام ، دستانتان آماده 

مراقبت مى شود. صابون مایع معطر با عصاره 
شیر طبیعى و عسل که به 

آرامى دست ها را تمیز و نرم 
مى کند.

عصاره هاى طبیعى

عسل
ویژگى نرم کننده با جزء غنى از شکر؛ 
همچنین داراى خواص درخشندگى و 

سرزندگى با مواد معدنى و ویتامین هاى 
موجود در آن است.

مواد تشکیل 
دهنده ارگانیک

فاقد پارابن حاوى فاقد سیلیکون
تمیزکننده هاى طبیعى



29,50  TL
  Love Nature Canlandırıcı 
Göz Jeli
15 ml.
Birim Fiyat 36.99TL/15 ml.

35590  46,00TL
 36,99 TL

9190

15ml

 با اپ اوریفلیم
اسکن کنید

هم از پوستتان هم از 
دریاها مراقبت کنید!
محصوالت Love Nature با تصفیه کننده هاى 
بدون میکروپالستیک خود به طبیعت و منابع 
طبیعى آب آسیبى نمى رسانند. این نشانگر 
احترام به طبیعت است. عالوه بر این ، بسته 

بندى Love Nature از %50 پالستیک بازیافتى 
ساخته شده است!

تمام سنین  پوستهاى نرمال
و مختلط

ژل دور چشم که به مرطوب 
کردن ناحیه چشم کمک میکند و 

باعث کاهش حلقه هاى تیره و 
عالئم خستگى مى شود.

دو عدد بگیر
هرعدد فقط
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  Tender Care Balm
15 ml.

1276  27,00TL

  Tender Care Nar Özlü 
Koruyucu Balm
15 ml.

34042  27,00TL

TENDER CARE

LOVE NATURE

GLOW 
ESSENTIALS

LOVE NATURE

  Love Nature Renk 
Düzenleyici Stik
4.5 g.

34855  56,00TL

  Love Nature Yatıştırıcı 
Yüz Maskesi
75 ml.

34860  52,00TL

  Love Nature Besleyici 
Yüz Kremi 
50 ml.

34862  56,00TL

  Love Nature Arındırıcı 
Yüz Yağı
10 ml.

34849  56,00TL

  Love Nature Arındırıcı 
Yıkama Jeli
125 ml.

34841  52,00TL

  Love Nature Yatıştırıcı 
Micellar Yüz 
Temizleme Suyu 
150 ml.

34858  52,00TL

  Love Nature Arındırıcı 
Tonik
150 ml.

34843  52,00TL

  Love Nature 2'si 1 
Arada Maske ve 
Arındırıcı
75 ml.

35576  52,00TL

  Love Nature Radiance 
Organik Kayısı ve 
Portakal Özlü Jel 
Losyon
50 ml.

35911  56,00TL
  Love Nature 
Energising Organik 
Kayısı ve Portakal 
Özlü Yüz Temizleyicisi
125 ml.

35910  52,00TL

  Love Nature Radiance 
Organik Kayısı ve 
Portakal Özlü Tonik
150 ml.

35912  52,00TL

  Love Nature 
Pürüzsüzleştirici Dudak 
Maskesi ve Arındırıcı
15 ml.

37578  29,00TL
  Love Nature Dark 
Berries Yüz Kremi
50 ml.

41689  34,00TL
  Love Nature Dark 
Berries Arındırıcı
50 ml.

41691  32,00TL
  Love Nature Dark 
Berries Yüz Maskesi
50 ml.

41694  32,00TL

  Love Nature 
Canlandırıcı Kağıt 
Maske
24 ml.

42134  32,00TL

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Maske ve 
Arındırıcı
75 ml.

43910  39,00TL

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Yüz Kremi
75 ml.

43911  42,00TL
  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli 10 SPF Yüz 
Kremi
50 ml.

43906  39,00TL

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Vücut Losyonu
250 ml.

43907  46,00TL
  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Yüz Yıkama 
Köpüğü
125 ml.

43908  42,00TL

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Sabun
75 g.

43909  14,00TL

  Tender Care Gül Özlü 
Koruyucu Balm
15 ml.

30861  27,00TL

 32603 Love Nature Nane ve Ahududu Özlü Vücut Losyonu  200 ml.
 34090 Love Nature Hindistan Cevizi Suyu ve Kavun Özlü Vücut Losyonu  200 ml.
 34831 Love Nature Susam Yağı ve Manolya Özlü Vücut Losyonu  200 ml.
Birim Fiyat 16.50TL/100 ml.

 46,00TL 32 ,99 
TL

نعنا و تمشک نارگیل و خربزه روغن کنجد و ماگنولیا

هرعدد فقط
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 Sun 360 Yüz ve Vücut için 
Güneş Koruyucu Sprey 50 SPF
150 ml.
Birim Fiyat 69.99TL/100 ml.

34891  139,00TL
 104,99 TL

95

OPTIMALS

OPTIMALSSOFT CARESS

  SoftCaress Koruyucu El 
ve Tırnak Kremi
100 ml.

31344  29,00TL
  SoftCaress Koruyucu El 
& Tırnak Kremi -Büyük 
Boy
150 ml.

31347  36,00TL

  SoftCaress Besleyici El 
Kremi - Büyük Boy
150 ml.

31348  36,00TL

  SoftCaress Besleyici El 
Kremi
100 ml.

31345  29,00TL

  Sun 360 Çocuklar için 
Yüz ve Vücut Güneş 
Kremi 50 SPF
125 ml.

34896  139,00TL

  Sun 360 Yüz ve Vücut 
için Güneş Koruyucu 
Losyon 30 SPF
125 ml.

34890  129,00TL

  Sun 360 Yüz için 
Aydınlatıcı Güneş 
Kremi 30 SPF
50 ml.

41340  99,00TL

  Optimals Age Revive 
Gündüz Kremi 15 SPF
50 ml.

42548  89,00TL
  Optimals Age Revive 
Gece Kremi
50 ml.

42549  89,00TL
  Optimals Age Revive 
Göz Kremi
15 ml.

42550  86,00TL
  Optimals Age Revive 
Serum
30 ml.

42551  104,00TL

  Optimals Hydra 
Radiance Gündüz 
Kremi Light
50 ml.

42580  79,00TL
  Optimals Hydra 
Radiance Gece Kremi 
Light
50 ml.

42587  79,00TL
  Optimals Hydra 
Radiance Göz Kremi
15 ml.

42566  69,00TL

  Optimals Hydra 
Radiance Serum
30 ml.

42567  84,00TL

  Optimals Hydra 
Radiance Gündüz 
Kremi Rich
50 ml.

42588  79,00TL

  Optimals Hydra 
Radiance Gece Kremi 
Rich
50 ml.

42589  79,00TL

  Optimals Rahatlatıcı 
Yüz Toniği
150 ml.

42590  62,00TL

 Sun 360 Yüz ve Vücut için 
Güneş Kremi 50 SPF
50 ml.
Birim Fiyat 127.98TL/100 ml.

35760  99,00TL
 63,99 TL

50 +
SPF

50
SPF

  Sun 360 Yüz ve Vücut 
için Güneş Sonrası Jel
150 ml.

35759  49,00TL

 

 

چهار فصل مراقبت سالمیت
سرى Sun 360 با میوه جوز هندى سوئدى و پنبه نوردیک تولید شده است.

اسپرى ضد آفتاب 
  SUN 360

کرم ضد آفتاب 
 SUN 360

اسپرى ضد آفتاب براى 
صورت و بدن

کرم ضد آفتاب براى 
صورت و بدن براى 

پوست هاى حساس و 
قرار گرفتن طوالنى 

مدت در معرض آفتاب 
ساخته شده است.

پنبه نوردیک جوز هندى
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 Optimals Arındırıcı 
Kremsi Temizleyici
150 ml.
Birim Fiyat 24.66TL/100 ml.

42609  62,00TL

 Optimals 
Derinlemesine 
Temizleme Jeli
150 ml.
Birim Fiyat 24.66TL/100 ml.

42613  62,00TL

 Optimals Yatıştırıcı 
Micellar Temizleme 
Suyu
150 ml.
Birim Fiyat 24.66TL/100 ml.

42610  62,00TL

36.99 TL
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با پاکسازی عمیق 
یک شروع ویژه برای پوست خود انجام دهید!

تمام سنین  همه انواع
پوست

ژل تمیز کننده عمیق
کرم پاك کننده

مایع تمیز کننده میسالر

روش مصرف: صورت و دستان خود را با 
آب مرطوب کنید. مقدار کمى پاك کننده 
را در کف دست خود قرار داده و با نوك 
انگشتان خود روى پوست مرطوب ماساژ 
دهید. با مقدار زیادى آب بشویید

روش مصرف: صورت و دستان 
خود را با آب مرطوب کنید.

مقدار کمى پاك کننده را در 
کف دست خود قرار داده و با 
نوك انگشتان خود روى پوست 
مرطوب ماساژ دهید. با مقدار 
زیادى آب بشویید.

روش استفاده: پنبه را با آب تمیز 
کننده خیس کنید. به آرامى روى 
صورت ، چشم ها ، لب ها و گردن 
خود بمالید. پلک ها ، مژه ها و لب 
هاى خود را به آرامى فشار دهید تا 
آرایش پاك شود. پوست خود را 
آبکشى نکنید

تخفیف
هرکدام



 Optimals Even Out 
Gündüz Kremi 20 SPF
50 ml.
Birim Fiyat 99.98TL/100 ml.

42552  89,00TL
 49,99 TL

 Optimals Even Out 
Serum
30 ml.
Birim Fiyat 189.97TL/100 ml.

42556  94,00TL
 56,99 TL

 Optimals Even Out 
Göz Kremi
15 ml.

42555  79,00TL

 Optimals Even Out 
Gece Kremi
50 ml.
Birim Fiyat 99.98TL/100 ml.

42553  89,00TL
 49,99 TL
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20 SPF

36.99 TL
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کاهش ظاهر لکه ها
یکدست کردن 

توناژ پوست

سرى Optimals Even Out؛ این ترکیب 
با مواد مغذى پوست و فناورى هاى 

پیشرفته فرموله شده است. این مجموعه 
بى نظیر ؛ فناورى UniTone از مواد 

طبیعى مانند عصاره گیاه ریش بز 
استفاده مى کند

سرم
• تنظیم روشنایى و رنگ پوست به 
لطف AHA هاى به دست آمده از 
.C میوه گیالس و ویتامین

• کمک به جلوگیرى از ظهور 
لکه هاى تیره

کرم روز
 • ویتامین E موجود در روغن کرن برى به 
محافظت از پوست در برابر رادیکال هاى آزاد 
مضر کمک مى کند.
UniTone کاهش ظاهر نقاط تیره با فناورى •

• حمایت از محافظت از پوست در برابر 
آلودگى و استرس محیطى با فناورى 
PolluProtect

کرم شب
• با ویتامین C موجود در 
عصاره گیاه ریش بز به 
کاهش لکه هاى تیره کمک 
مى کند.

• تجدید سد پوستى یک شبه 
با اسیدهاى چرب ضرورى 
موجود در روغن گل رز

کرم چشم

• کمک به روشن شدن زیر چشم 
با کاهش ظاهر حلقه هاى تیره.

• مرطوب کننده پوست به لطف 
فالونوئیدهاى موجود در بومادران.

، UniTone فناورى
در حالى که به کاهش ظاهر لکه 
هاى تیره کمک مى کند ، پوستى 
یکنواخت و درخشان تر مى بخشد.

ویتامین C و اسید سالیسیلیک 
موجود در عصاره ریش بز ؛ به 
محافظت از پوست و کاهش 
لکه هاى تیره کمک مى کند.

POLLUPROTECT

یک سپر محافظ نامرئى و طبیعى که از پلیمر 
طراحى شده است. این کرم در فرمول کرم روز 
موجود است و به محافظت از پوست در برابر 

آلودگى و استرس محیطى کمک مى کند.

* بر اساس نتیجه آزمایش مصرف کننده که توسط ٪82 از 66 شرکت کننده در جلسه با استفاده از Optimals Even Out Series تأیید شده است
Optimals Even Out بر اساس پایان آزمون مصرف کننده ، تأیید ٪76 از 66 شرکت کننده در جلسه با استفاده از سرى **

تمام سنین  براى پوستهاى با
رنگ غیریکدست

سرم، کرم روز و یا 
شب را بگیرید، 

کرم چشم 
فقط
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 Optimals Urban Guard 3D 
Serum
30 ml.
Birim Fiyat 216.63TL/100 ml.

44254  99,00TL
 64,99 TL

 Optimals Urban Guard 3D 
Çok Amaçlı Temizleyici
125 ml.
Birim Fiyat 31.99TL/100 ml.

44253  62,00TL
 39,99 TL

 Optimals Urban Guard 3D 
Yüz Misti
100 ml.
Birim Fiyat 44.99TL/100 ml.

44257  69,00TL
 44,99 TL

 Optimals Urban Guard 3D 
Gündüz Kremi 25 SPF
50 ml. 
Birim Fiyat 125.98TL/100 ml.

44259  96,00TL
 62,99 TL

 Optimals Urban Guard 3D 
Gece Kremi
50 ml. 
Birim Fiyat 125.98TL/100 ml.

44260  96,00TL
 62,99 TL

 حمایت از یک تغییر شاد با شما
امکان پذیر مى شود

 شما هم با یک کمک کوچک در این تغییر
میتوانید سهیم باشید.

 با خرید از محصوالت هرماه ”تغییر شاد“ این
کمک را انجام دهید

 چطور؟
 با خرید هر یک از موارد موجود در این

 صفحه ، به مدیریت اوریف لیم ترکیه براى
 هر محصول در پروژه “مسئولیت اجتماعى“

از طرف شما 2 لیر اهدا مى کنیم

 اگر نمى خواهید اهدا کنید ، کد 729707 را که به طور
 خودکار در صفحه سفارش شما ظاهر مى شود ، حذف
 کنید. اگر مى خواهید در مورد پروژه مسئولیت اجتماعى
 که اوریف لیم ترکیه انجام داده است اطالعات کسب
ame.com.tr�oriکنید ، لطفًا به                                مراجعه کنید

 با اپ اوریفلیم
اسکن کنید

 محصوالت حمایت
 از

تغییر شاد این ماه

کرم روز از پوست در 
برابر آلودگى هاى شهرى 
و پیرى زودرس محافظت 
مى کند.

کرم شب به از بین 
بردن آسیب هاى ناشى از 
آلودگى شهرى بر روى 
پوست در طول روز و 
محافظت از پوست در 
برابر پیرى زودرس کمک 
مى کند.

سرم به محافظت و 
تجدید سد پوستى 

اسپرى صورت کمک مى کند
طراوت ، 
جوانسازى و 
آبرسانى به پوست 
را به دنبال دارد.

پاك کننده چند 
منظوره که عمیقًا 
منافذ را پاك میکند 
و آلودگى ها را از 
روى پوست پاك 
مى کند.

براى تمام سنین
براى پوست هایى که 
از استرس و آلودگى 
شهر رنج مى برند

از پوست خود در برابر 
آلودیگ شهری محافظت کنید!



MENOPOZ 
DÖNEMİNDEKİ
OLGUN CİLTLERİN 
GÖRÜNÜMÜNDEKİ
4 PROBLEME KARŞI ETKİLİ!

  NovAge Time Restore Serum
30 ml.

32630  254,00TL
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15 SPF

  NovAge Time Restore 
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım 
Seti
5 ürün içerir.
Birim Fiyat 97.00TL/adet

31774  869,00TL
 484,99 TL
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چرا باید از سرم استفاده کنم؟
موثر در برابر 4 مشکل در ظاهر پوست بالغ!

فقط 
در یک هفته 

جلوه پوست را زیباتر میکند

همه انواع پوست

نحوه استفاده

سرم یک محصول مراقبت از پوست است که به طور خاص 
براى تقویت مراقبت از پوست شما طراحى شده است. درست 

مانند کرم هاى روز و شب، سرم ها حاوى مواد مرطوب کننده 
هستند، اما از آنجایى که سرم داراى بافت سبک تر و مایع تر 

است، سریعتر جذب پوست شده و اثر آن را تسریع مى کند.

چین و چروك هاى عمیق
لکه هاى سنى و عالئم پیرى

از دست دادن شفافیت
خشکى

ژل تمیزکننده 2در1

کرم چشم

سرم کرم روز

کرم شب

* با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده

تکنولوژى GENISTEINSOY + عصاره 
RIBWORT سلول هاى بنیادى گیاهى

• سرم را با نوك انگشتان خود به طور 
یکنواخت در ناحیه صورت و گردن 

خود بمالید.
• از مالیدن آن به ناحیه چشم 

خوددارى کنید.
• روال مراقبت از پوست خود را با 

استفاده از کرم شب یا روز ادامه دهید.

با دادن رطوبت شدید به 
پوست، به غنى سازى رنگ 
پوست و دادن درخشندگى 
طبیعى به آن کمک مى کند.

سرم تایم 
ریستور
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  NovAge Ultimate Lift 

Yaşlanma Karşıtı Cilt 
Bakım Seti
5 adet
Birim Fiyat 97.00TL/adet

44941  869,00TL
 484,99 TL

  
Luminosity Yaşlanma 
Karşıtı Cilt Bakım Seti
5 adet
Birim Fiyat 76.00TL/adet

44680  689,00TL
 379,99 TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Yaşlanma 
Karşıtı Cilt Bakım Seti
5 adet
Birim Fiyat 76.00TL/adet

42489  689,00TL
 379,99 TL

15 SPF

35 SPF

30 SPF

به پوست 25 برابر جلوه 
روشنترى مى بخشد!

 شامل 5 محصول است: ژل پاك کننده 2 در 1 ،
کرم چشم ، سرم ، کرم روز ، کرم شب

همه انواع پوست

ارائه همراه با جعبه

ارائه همراه با جعبه

ارائه همراه با جعبه

بازیابى 40درصد از کشسانى 
پوست در 4 هفته

 شامل 5 محصول است: ژل پاك کننده 2 در 1 ،
کرم چشم ، سرم ، کرم روز ، کرم شب

ظاهر چین و چروك را بهبود 
مى بخشد ، پوست را صاف و 
چشم نواز مى کند.

 شامل 5 محصول است: ژل پاك کننده 2 در 1 ،
کرم چشم ، سرم ، کرم روز ، کرم شب

توناژ پوست هاى قرمز ، زرد 
و مات را به یک جلوه ى 
سالم تبدیل مى کند

 شامل 5 محصول است: ژل پاك کننده 2 در 1 ،
کرم چشم ، سرم ، کرم روز ، کرم شب

همه انواع پوست

همه انواع پوست

  NovAge Skinergise 
Yaşlanma Karşıtı Cilt 
Bakım Seti
5 adet
Birim Fiyat 66.60TL/adet

42723  589,00TL
 332,99 TL

15 SPF

ارائه همراه با جعبه

همه انواع پوست



  NovAge Day Shield UVA/PA++++ 
Geliştirilmiş Koruyucu Gündüz 
Kremi 50 SPF
30 ml.
Birim Fiyat 299.97TL/100 ml.

34143  134,00TL
 89,99 TL

  NovAge Temizleyici Yüz 
Yağı
150 ml.
Birim Fiyat 53.33TL/100 ml.

38828  119,00TL
 79,99 TL

SPF
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  آلودیگ ها و 
آرایش ضد آب را 
فورًا پاک یم کند!

یک الیه محافظ 
روی پوست خود 

ایجاد کنید!

روى پوست خشک با ماساژ مالیم روى 
تمام صورت خود از جمله پلک ها 

استفاده کنید.

پس از خیساندن دست خود با مقدارى 
آب ، دوباره صورت خود را ماساژ دهید 

تا روغن صورت به لوسیون شیرى 
تبدیل شود.

هر روز صبح بعد از مرطوب 
کننده، به عنوان آخرین مرحله از 

روتین مراقبت از پوست 
NovAge استفاده کنید.

با SPF 50 باالترین محافظت را در برابر 
اشعه هاى UVB و UVA ایجاد مى کند و 
در عین حال یک الیه محافظ روى پوست 

در برابر آلودگى هوا ایجاد مى کند.

با ترکیبات فعال مرطوب کننده و ویتامین 
E، رطوبت رسانى شدیدى به پوست میکند 

و به جلوگیرى از خشک شدن پوست 
کمک مى کند.

خوب آبکشى کنید. مى توانید صبح و 
عصر قبل از روتین مراقبت از پوست پاك 

کننده اى بر پایه آب ، استفاده کنید!

* نتیجه آزمون مصرف کننده با 70 پانل زن.

- ٪86 از کسانى که امتحان 
کرده اند تایید مى کنند

- ضد پیرى و اشعه خورشید

نحوه استفاده

نحوه استفاده

همه انواع پوست
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  NovAge Men Yaşlanma 
Karşıtı Cilt Bakım Seti
4 ürün içerir.
Birim Fiyat 75.75TL/adet

29446  539,00TL
 302,99 TL

SKINERGISE ECOLLAGEN ULTIMATE LIFT TIME RESTOREBRILLIANCE

  NovAge Brilliance 

Serum
30 ml.

34509  209,00TL
  NovAge Brilliance 

Gündüz Kremi 30 SPF
50 ml. 

35744  129,00TL
  NovAge Brilliance 

Gece Kremi
50 ml. 

35745  129,00TL

  NovAge Brilliance 

Göz Kremi
15 ml.

35746  114,00TL

  NovAge Skinergise 
Göz Kremi
15 ml. 

34515  89,00TL

  NovAge Skinergise 
Serum
30 ml. 

34517  164,00TL

  NovAge Skinergise 
Gece Kremi
50 ml. 

35075  114,00TL

  NovAge Skinergise 
Gündüz Kremi 30 SPF
50 ml. 

34511  114,00TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Gündüz 
Kremi 35 SPF
50 ml.

42426  129,00TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Serum
30 ml.

33980  209,00TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Gece 
Kremi
50 ml. 

33982  129,00TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Göz 
Kremi
15 ml.

33979  114,00TL
  NovAge Ultimate Lift 

30 ml. 

34550  254,00TL

  NovAge Ultimate Lift 

Kremi
15 ml. 

34552  149,00TL

  NovAge Ultimate Lift 

Gündüz Kremi 15 SPF
50 ml. 

34510  179,00TL
  NovAge Ultimate Lift 

Kremi
50 ml. 

34549  179,00TL

  NovAge Time Restore 
Gündüz Kremi 15 SPF
50 ml. 

32627  179,00TL

  NovAge Time Restore 
Serum
30 ml.

32630  254,00TL

  NovAge Time Restore 
Gece Kremi
50 ml. 

32628  179,00TL

  NovAge Time Restore 
Göz ve Dudak Kremi
15 ml.

32629  149,00TL

 NovAge  Men 
Arındırıcı Yüz 
Temizleyici
125 ml.

33198  94,00TL
 NovAge Men 
Kırışıklık Karşıtı Göz 
Jeli
15 ml.

33199  109,00TL
 NovAge Men Enerji 
Veren Nemlendirici 
Serum
50 ml.

33200  199,00TL
 NovAge Men 
Yaşlanma Karşıtı Jel 
Losyon
50 ml.

33201  139,00TL

  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.

33984  109,00TL

  NovAge Cilt Arındırıcısı
100 ml.

33988  104,00TL

  NovAge Nutri6 Yüz İçin Yağ 
Kapsülleri
30 kapsül içerir.

32631  249,00TL

  NovAge ProCeuticals %6 
AHA Peeling Solüsyon
30 ml.

40878  199,00TL

  NovAge ProCeuticals 
Niasinamid & Cica 
Biyoselüloz Kağıt Maske
26 ml.

41563  149,00TL

NOVAGE MAN

همه انواع پوست همه انواع پوست همه انواع پوست همه انواع پوست همه انواع پوست

همه انواع پوست

 نشانه های خستیگ و  پیری
را کاهش دهید!

 ست مراقبیت آقایان با
  عملکردی قوی

ضد پیری

کاهش چین و چروك*
صاف کننده پوست*

مرطوب کننده*
افزایش خاصیت ارتجاعى پوست **

افزایش استحکام پوست **

تمیزکننده صورت

لوسیون ژل
ضدپیرى

ژل چشم

سرم رطوبت دهنده

ارائه همراه با جعبه
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 WellnessPack - Erkekler İçin
Günlük kullanım için 21 adet saşe içerir.

29697  299,00TL
 WellnessPack - Kadınlar İçin

Günlük kullanım için 21 adet saşe içerir.

29696  299,00TL
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21

299 TL

209,99 TL

تغییرات آب و هوا مى تواند بر 
سیستم ایمنى بدن ما تأثیر منفى 

بگذارد.
ما باید از سیستم ایمنى خود حمایت 
کنیم ، به ویژه در ماه هاى پاییز که 
از هواى گرم به هواى سرد منتقل 

مى شویم. محصوالت سالمتى 
همچنین به ارائه پشتیبانى مورد نیاز 

بدن شما کمک مى کند.

اوریف لیم ترکیه یکى از اعضاى 
 (GTBD) انجمن مکمل و تغذیه

است که براى افزایش آگاهى مردم 
در مورد مکمل هاى غذایى و 

رویکردهاى ابتکارى عمل مى کند.

 براى اطالعات بیشتر میتوانید صفحه اینستاگرام
ما را دنبال کنید

آیا اینها را یم دانید؟

 چرا از  پک ِولنس
استفاده یم کنیم؟

با WELLNESS Pack از ایمین خود حمایت کنید!

 WellnessPack هر پاکت                  حاوى:

دوعدد  امگا3

 یک عصاره
آستاگزانتین و بلوبرى

 ولنس پکها  به طور ویژه براى زنان و مردان تولید
 شده است. مکمل هاى حاوى امگا 3، ویتامین ها،

 مواد معدنى، آستاگزانتین و عصاره زغال اخته را ارائه
 مى دهد و هر روز از رژیم غذایى روزانه شما

پشتیبانى مى کند

 یک مولتى ویتامین و مواد
معدنى براى زنان و مردان

حاوى گلوتن نیست

 حاوى مواد نگهدارنده ،
 رنگدهنده و طعم دهنده هاى
مصنوعى نیست

طریقه استفاده: د
 توصیه مى شود روزانه 
 1 کیسه با وعده هاى

غذایى مصرف کنید

ساشه

 از پک ولنس دو عدد بگیر 
پک دوم را با 30% تخفیف

بجاى 



229 TL
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  Astaksantin ve Yaban Mersini 
İçeren Takviye Edici Gıda
30 adet

29688  229,00TL

30

 ییک از قوی ترین 
منابع آنیت اکسیدان های طبیعت

عصاره استاکسانتین
 چگونه امضای خود راو زغال اخته 

بر طبیعت بگذاریم؟

آستکسانتین:

 آستاگزانتین طبیعى که به دلیل داشتن منبع آنتى اکسیدانى به
 مبارزه با استرس اکسیداتیو مضر کمک مى کند، از ریزجلبکهاى

 ساکن مجمع الجزایر سوئد به دست مى آید و در حالت طبیعى
سبز رنگ است.

 هنگامى که در معرض نور خورشید و سایر عوامل خارجى قرار
مى گیرد، براى محافظت از خود قرمز مى شود.

 ویتامین C به عملکرد طبیعى سیستم ایمنى
 کمک مى کند. ویتامین هاى C و E به کاهش

خستگى و شادابى کمک مى کنند

طرز استفاده
توصیه مى شود هر روز 
صبح بعد از صبحانه 1 

کپسول عصاره آستاگزانتین 
و بلوبرى مصرف کنید.

 هر محتوایى که براى نشان دادن احترام و عشق ما به
 طبیعت انتخاب مى کنیم، توسط کارشناسان و تیم سالمتى

ما بررسى مى شود.
کپسول

 از این محصول دو عدد بگیر 
پک دوم را با 30% تخفیف

بجاى 
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400 ML

140 ML

200 ML

 

 

 

  

 

  Wellness Shaker

45381  69,00TL

!

  WellnessKids Omega 3 Balık 
Yağı Takviye Edici Gıda
For children ages 3+. 105 ml.

22467  159,00TL

  WellnessKids Multivitamin ve 
Mineral Takviye Edici Gıda
21 tablet x 1.1g

28241  99,00TL

+3
YAŞ

+4
YAŞ

  AquaGlow Seramid ve 
Lingonberry (Kırmızı ayı 
üzümü) Ekstresi İçeren Takviye 
Edici Gıda
15 adet

32557  299,00TL

299 TL

209,99 TL

99 TL

69,99 TL

159 TL

109,99 TL

  Omega 3 Takviye Edici Gıda
60 kapsül içerir.

29705  179,00TL

179 TL

124,99 TL

199 TL

139,99 TL

 29703 Erkek için Multivitamin ve 
Mineral Takviye Edici Gıda  63.6 g.

 29704 Kadın için Multivitamin ve 
Mineral Takviye Edici Gıda  63.6 g.

 199,00TL

  

229 TL

159,99 TL

 29690 Natural Balance Shake Vanilya 
Aromalı İçecek Tozu  378 g.

 29689 Natural Balance Shake Çilek 
Aromalı İçecek Tozu  378 g.

 29691 Natural Balance Shake Kakao 
Aromalı İçecek Tozu  378 g.

 36169 Protein Blend Toz Karışım  378 g.

 229,00TL

 

 

  

 از این محصول دو عدد بگیر 
پک دوم را با 30% تخفیف

بجاى 

 از این محصول دو عدد بگیر 
پک دوم را با 30% تخفیف

بجاى 

 از این محصول دو عدد بگیر 
پک دوم را با 30% تخفیف

بجاى 

 از این محصول دو عدد بگیر 
پک دوم را با 30% تخفیف

بجاى 

 از محصول مولتى ویتامین و مینرال دو عدد 
بگیر ، پک دوم را با 30% تخفیف

 از محصول پودر پروتئین و یا پودر نوشیدنى 
 نچرال باالنس دو عدد بگیر ، پک دوم را با

30% تخفیف

بجاى  بجاى 

 نوشیدین ها و میان وعده های شما
همیشه با شما هستند

 براحتى قابل حمل
 • به خاطر طراحى خاص آن ، به تهیهو شستشو

نوشیدنى هاى شما کمک مى کند.
 • داراى دستگاهى است که حمل و نقل

آسان را انجام مى دهد.
• قابل استفاده در مایکروویو.

• نشتى ندارد

 حامل فوالدى هنگام
 استفاده در مایکروویو

باید برداشته شود.

درب
 طراحى خاص
ضد لغزش

 دستگیره براى
حمل آسان

 محفظه اصلى
 براى مایعات

طراحى شده است

 بخش میانى براى
 میان وعده ها و
غذاهاى مکمل

 بخش پایینى براى مکمل هاى
 غذایى یا میان وعده هایى مانند

آجیل طراحى شده است

BPA فوالد ضد زنگ. بدون ، PP ، PE :متریال
اندازه: x 220 95 میلى متر
حجم: 600 میلى لیتر



AİLECE SAĞLIKLI 
GÜLÜŞLERE 
KAVUŞUN!
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 Optifresh Pro White 
Diş Macunu
100 ml.
Birim Fiyat 22.99TL/100 ml.

38874  39,00TL
 22,99 TL

 Optifresh Maximum 
Fresh Diş Macunu
100 ml
Birim Fiyat 22.99TL/100 ml.

44952  39,00TL
 22,99 TL

 Optifresh All In One 
Medium Diş Fırçası

42445  34,00TL
 19,99 TL

  

 

100 ml

117

مسواك زدن صحیح به اندازه 
مسواك زدن منظم براى سالمت 

دهان ما مهم است.
مسواك را باید در زاویه 45 درجه 

نگه داشت و دندان ها را با 
حرکات دایره اى از لثه تا حفره 

دهان مسواك زد.
مسواك زدن باید حداقل 2 دقیقه 
ادامه یابد. عالوه بر این، برخالف 
تصور رایج، مسواك را نباید قبل 

از مسواك زدن خیس کرد. سختى 
متوسط
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  Baby O Saç ve Vücut Şampuanı
200 ml.
Birim Fiyat 20.00TL/100 ml.

35775  54,00TL
 39,99 TL

  

Deniz YILDIZ

118 119
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 مانند یک الالیی برای
پوست کودک شما

حاوى مواد 
طبیعى

روغن جو دوسر 
سوئدى و روغن دانه

با فرمول خاص خود که حاوى کمپلکس 
است، سد پوستى را بازسازى و تقویت مى 
کند. پوست را نرم و صاف مى کند. از نظر 

پوست و آلرژى  تست شده و توسط 
پزشکان اطفال توصیه شده است.

با فرمول بدون سوزش 
چشم، موهاى ظریف 
کودك شما را تمیز و 

تغذیه مى کند. پوست را 
نرم و محافظت مى کند.

مناسب براى نوزادان تازه 
متولد شده و پوست هاى 

حساس.

فاقد پارابن و عطر

فاقد صابون

 تایید شده توسط
 متخصصان

اطفال

Baby O شامپوى مو و بدن

محصوالت Baby O را براى نوزادانم با اعتماد و عشق، 
ترجیح مى دهم.

نظرات خود را در شبکه هاى اجتماعى با ما در میان بگذارید.

محصول ویژه ماه

ماهه
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 Baby O Çok Amaçlı Krem
75 ml.
Birim Fiyat 57.32TL/100 ml.

35772  59,00TL
 42,99 TL

 Baby O Vücut Yağı
150 ml.
Birim Fiyat 35.33TL/100 ml.

35773  72,00TL
 52,99 TL

 Baby O Pişik Önleyici Krem
75 ml.
Birim Fiyat 59.99TL/100 ml.

35774  62,00TL
 44,99 TL

 Baby O BumBum 
Temizleme Sütü
150 ml.
Birim Fiyat 35.33TL/100 ml.

35776  72,00TL
 52,99 TL

 Baby O Manikür Seti
51x36x15 mm(tırnak makası); 
89x10x3 mm(törpü); 97x53x7 
mm(makas)

40991  49,99TL

 

 
  

 

کودک خود را صد در صد با عشق بزرگ کنید!
Baby O Series ، با ٪95 ترکیبات طبیعى ، مخصوص کودك 

شما که بیش از هر چیز دیگرى دوستش دارید ، با فرمول 
مخصوص خود حاوى روغن جو دوسر سوئدى ، پوست را 

تغذیه ، محافظت و نرم مى کند.
پوست حساس نوزادان را مانند الالیى تسکین مى دهد

به خاطر نوك 
گرد آن ، 
استفاده اى 
ایمن را ارائه 
مى دهد.

به دلیل ساختار شیشه اى ، 
طول عمر باالیى دارد و 
لبه هاى گرد براى استفاده 
ایمن دارد.

با طراحى خاص خود ، کابردى 
آسان را فراهم مى کند.

حاوى مواد 
طبیعى

 تایید شده توسط
 متخصصان

اطفال

کرم ضدحساسیت پوشک

شیرپاککن روغن بدن

کرم چند منظوره

ماهه

 حاوى پارابن و
عطر نیست



  Activelle Extreme Anti-
perspirant Roll-on
50 ml.

33142  26,00TL

  Activelle Comfort Anti-
perspirant Roll-on
50 ml.

33139  26,00TL

  Activelle Fresh Anti-perspirant 
Roll-on
50 ml.

33140  26,00TL

  Activelle Invisible Anti-
perspirant Roll-on
50 ml.

33141  26,00TL

  Activelle Even Tone Anti-
perspirant Roll-on 
50 ml.

43926  26,00TL

  Feminelle Dış Genital Bölgeler 
için Koruyucu Temizleme Jeli 
300 ml.

34498  50,00TL

  Feminelle Dış Genital Bölgeler 
için Yatıştırıcı Temizleme Jeli
300 ml.

34499  50,00TL

  Optifresh Sensitive Diş Macunu
75 ml.

38873  39,00TL

  Optifresh Kids Yumuşak Diş 
Fırçası - Mavi

40877  24,00TL

  Optifresh All In One Sensitive 
Soft Diş Fırçası

42450  34,00TL

  Optifresh Kids Yumuşak Diş 
Fırçası - Pembe

42453  24,00TL

  Optifresh Natural Oils Diş 
Macunu
100 ml.

44953  39,00TL

  Optifresh Kids Gentle Çilek Özlü 
Diş Macunu
50 ml.

44954  26,00TL

ACTIVELLE OPTIFRESH

FEMINELLE

  

75 g.
Birim Fiyat 59.99TL/100 g.

39530  62,00TL
 44,99 TL122 123

 3'lü Tıraş Bıçağı Seti
Ebat: 12.9 x 2.3 cm.

29321  34,00TL
 24,99 TL

 Silk Beauty Clear Tıraş 
Jeli
150 ml.
Birim Fiyat 16.66TL/100 ml.

32601  34,00TL
 24,99 TL

 

 

شامپو جامد الو نیچر با روغن آووکادو و 
عصاره بابونه

ناحیه موهاى زائد را خیس 
کنید و از ژل اصالح 

استفاده کنید.

ست تیغ 
سه تایى

سه در 
یک

ژل اصالح که کمک 
مى کند تیغ به نرمى 
ُسر بخورد، از پوست در 
برابر بریدگى ها 
محافظت کرده و باعث 
کندى رشد مجدد مو 
مى شود.

تیغ را به آرامى 
حرکت دهید.

طرز استفاده

با موهای زائد خداحافظی کنید!



  Love Nature Cooling Delight 
Vücut Pudrası
100 g.

35553  34,00TL
  Love Nature Sandal Caress Vücut 
Pudrası
100 g.

35552  34,00TL
  Love Nature Floral Bloom Vücut 
Pudrası
100 g.

35551  34,00TL

  Love Nature Kuru Saçlar için 
Buğday ve Hindistan Cevizi Yağı 
Özlü Saç Kremi
250 ml.

32619  33,00TL

  Love Nature Kuru Saçlar için 
Şampuan
250 ml.

32618  33,00TL

  Love Nature Nane ve Ahududu 
Özlü Arındırıcı Duş Jeli
250 ml.

32602  39,00TL

  Love Nature Kuru Saçlar için 
Buğday ve Hindistan Cevizi Özlü 
Sıcak Bakım Yağı
15 ml.

32620  15,00TL

  Love Nature Hindistan Cevizi 
Suyu ve Kavun Özlü Duş Jeli
500 ml.

35947  54,00TL

  Love Nature Smoothie 
Avokado Özlü Besleyici Saç 
Maskesi - Tüm Saçlar
30 ml.

41958  15,00TL
  Love Nature Smoothie Mango 
Özlü Canlandırıcı Saç Maskesi - 
Boyalı Saçlar
30 ml.

41959  15,00TL

   Love Nature Smoothie Muz 
Özlü Yenileyici Saç Maskesi - 
Kuru Saçlar
30 ml.

41957  15,00TL

  Love Nature Nane ve Ahududu 
Özlü Sabun
75 g.

32604  16,00TL
  Love Nature Zeytinyağı ve Aloe 
Vera Özlü Sabun
75 g.

32609  16,00TL

  Love Nature Zeytinyağı ve Aloe 
Vera Özlü Bakım Yapan Duş Jeli
500 ml.

33334  54,00TL

LOVE NATUREDISCOVER

DISNEY

  Love Nature Kuru Saçlar için 
Buğday ve Hindistan Cevizi Yağı 
Özlü Şampuan
500 ml.

33339  54,00TL
  Love Nature Yağlı Saçlar için 
Isırgan ve Limon Özlü Şampuan
500 ml.

33337  54,00TL

  
Saç & Vücut Yıkama Jeli
200 ml.

39360  44,00TL
  
EdT
100 ml.

39362  69,00TL
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the Pooh Sabun
75 g.
Birim Fiyat 15.99TL/100 g.

39356  16,00TL
 11,99 TL

 
Pooh Saç&Vücut Yıkama Jeli
200 ml.
Birim Fiyat 15.00TL/100 ml.

39354  44,00TL
 29,99 TL

 

 

  Discover Hollywood Dreams 
Duş Jeli
250 ml.

34463  29,00TL
  Discover California Beach 
Duş Jeli
250 ml.

35967  29,00TL

  Discover Costa Rican Explorer 
Duş Jeli
250 ml.

34461  29,00TL

  Discover Costa Rican 
Explorer Sabun
90 g.

34462  14,00TL

  Discover California Beach 
Sabun
90 g.

35968  14,00TL

  Discover Hollywood Dreams 
Sabun
90 g.

34464  14,00TL

Winnie
the Pooh

!



  Feet Up Comfort Gün Boyu 
Nemlendiren Ayak Kremi
75 ml.

32644  34,00TL

  Feet Up Karpuz ve Salatalık 
Özlü Serinletici Ayak Kremi
75 ml.

39523  34,00TL

  Feet Up Karpuz ve Salatalık 
Özlü Serinletici Ayak Spreyi
150 ml.

39524  44,00TL

  Feet Up Karpuz ve Salatalık 
Özlü Serinletici Ayak Peelingi
75 ml.

40838  34,00TL

19,99 
TL
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FEET UP

 

  Feet Up Comfort Besleyici Ayak 
Kremi
150 ml.

32371  44,00TL

  Feet Up Comfort Gece Boyu 
Nemlendirici Ayak Kremi
150 ml.

34935  44,00TL

 

 

 Feet Up Comfort 
Nemlendirici Gece Ayak 
Bakım Kremi
75 ml.
Birim Fiyat 26.65TL/100 ml.

32370  34,00TL

 Feet Up Comfort 
Canlandırıcı Ayak 
Arındırıcısı
75 ml.
Birim Fiyat 26.65TL/100 ml.

32373  34,00TL

اسکراب پا با 
روغن زیتون 
طبیعى، عصاره 
جینکو و پودر 
دانه زیتون با 
عصاره طبیعى 
ساخته شده 
است.

کرم مرطوب کننده پا تمام 
شب با عصاره طبیعى 
آووکادو و آلوئه ورا که 
پوست پاهاى شما را به 
شدت مرطوب مى کند.

اسکراب پا  کرم پا 

پاهای آراسته و زیبا

هرکدام، فقط
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 HairX Advanced Care Hava 
Şartlarına Karşı Koruyucu Saç 
Bakım Kremi
200 ml.
Birim Fiyat 13.50TL/100 ml.

34913  36,00TL
 26,99 TL

 HairX Advanced Care Hava 
Şartlarına Karşı Koruyucu 
Şampuan
250 ml.
Birim Fiyat 10.80TL/100 ml.

34912  36,00TL
 26,99 TL

 HairX Advanced Care Hava 
Şartlarına Karşı Koruyucu ve 
Güçlendirici Krem
150 ml.
Birim Fiyat 19.99TL/100 ml.

34915  44,00TL
 29,99 TL

 

  

1
2

HAIRX

  HairX Advanced Care 
Style Smart 
Şekillendirici Saç Spreyi
200 ml.

34919  52,00TL

  HairX Advanced Care 
Style Smart Şekillendirici 
Saç Köpüğü
200 ml.

34938  52,00TL

  HairX Advanced Care Fall 
Defence Saç Dökülmesine 
Karşı Şampuan
250 ml.

35926  36,00TL

  HairX Advanced Care Fall 
Defence Saç Dökülmesine 
Karşı Saç Bakım Kremi
200 ml.

35931  36,00TL

  HairX Advanced Care Fall 
Defence Saç Dökülmesine 
Karşı Saç Derisi Toniği
100 ml.

41979  49,00TL

  HairX Advanced Care 
Ultimate Repair Besleyici 
Saç Kremi
200 ml.

42840  36,00TL

  HairX Advanced Care 
Ultimate Repair Besleyici 
Saç Maskesi
200 ml.
Birim Fiyat 15.00TL/100 ml.

42877  42,00TL
 29,99 TL

  HairX Advanced Care 
Ultimate Repair 
Besleyici Şampuan
400 ml.

42878  56,00TL

  HairX Advanced Care 
Ultimate Repair Besleyici 
Şampuan
250 ml.

42888  36,00TL
  HairX Advanced Care Kırılmış 
Saç Uçları için Onarıcı Serum
30 ml.

42889  44,00TL

مراقبت از موهایتان با 
ماسک مو

از موهای خود در برابر شرایط 
ماسک موآب و هوایی محافظت کنید!

به احیاى موهاى 
آسیب دیده و بیش از 

حد کار شده کمک 
مى کند و باعث 

دستیابى به پوست سر 
سالم مى شود.

شامپویى که به 
جلوگیرى از تحت 
تاثیر قرار گرفتن موها 
در شرایط سخت آب 
و هوایى و پف کردن 
موها کمک مى کند

کرم مراقبت از مو با محتواى غنى که 
به موهاى شما کمک مى کند حتى در 
شرایط آب و هوایى سخت ، صاف، 
ابریشمى و نرم شوند.

براى همه انواع مو

کرم تقویت کننده که به 
موهاى موج دار و 
پراکنده کمک مى کند 
فرم خود را حفظ کند.

مقدار کمى را در کف دست 
خود ریخته و پخش کنید.

از وسط تا انتهاى 
موهاى خشک یا 
مرطوب خود بمالید. 
موهاى خود را آبکشى 
نکنید.
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45%

41014
Full Burgundy

41012
Calid Pink

41013
Burnt Orange

41011
Soft Nude

42773
Lava Mauve

42772
Desert Bronze

42771
Cold Silver

42770
Cool Sand

42775
Charcoal Black

42774
Amazon Brown

42777
Sun Gold

42776
Flash Rose

42778
Mystic Blue
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 THE ONE Colour Unlimited 
Göz Farı
1.2 g.
Birim Fiyat 30.83TL/ g.

  69,00TL
 36,99 TL

 THE ONE Kaşkara
5 ml.
Birim Fiyat 6.00TL/ ml.

  54,00TL
 29,99 TL

 

 

تغذیه و تقویت کننده 
و جلوه گر ابروها 

ابروهاى نمایان
• ابروها را با روغن طبیعى آووکادو 

تغذیه مى کند.
• حجم دهنده و تقویت کننده ابروها.
• مقاوم در برابر آب، عرق و رطوبت.

• حرکت راحت به خاطر 
فرمول کرمى آن*

• پر نکردن ناحیه چین پلک*
• سهولت کاربرد و استفاده 

چندگانه*

ضدآب

ضدآب ساعت ماندگارى

تخفیف

تا 12 ساعت
 ماندگارى آرایش

چشم
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 Essentials E Vitaminli & 
Kanola Yağlı Yüz Maskesi
Birim Fiyat 0.80TL/ ml.

35765  14,00TL
 7,99 TL

 Essentials E Vitaminli & 
Kanola Yağlı Dudak Balmı
4.5 g.
Birim Fiyat 3.78TL/ g.

35766  29,00TL
 16,99 TL

 Essentials E Vitaminli & 
Kanola Yağlı Çok Amaçlı Krem
150 ml.
Birim Fiyat 16.66TL/100 ml.

35767  42,00TL
 24,99 TL

 Essentials E Vitaminli & 
Kanola Yağlı Yüz Yıkama Jeli
150 ml.
Birim Fiyat 15.33TL/100 ml.

35764  39,00TL
 22,99 TL

 Essentials E Vitaminli & 
Kanola Yağlı Yüz Kremi
75 ml.
Birim Fiyat 29.32TL/100 ml.

42027  39,00TL
 21,99 TL

150 ml

75 ml

150 ml

VITAMIN E

E
VITAMIN

E VİTAMİNİ
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کرم صورت
ژل شستشوى صورت

کرم چندمنظوره

ماسک  صورت

• احساسى مرطوب، 
نرم و صاف روى لبها 

ایجاد مى کند.

• پوست را مرطوب و 
صاف مى کند.

• پوست را از آلودگى، آرایش 
و سلول هاى مرده پوست 

پاك مى کند.

• پوست را تا 24 ساعت 
مرطوب مى کند.

• تا 12 ساعت پوست را عمیقًا 
مرطوب مى کند.

• مناسب براى استفاده صورت 
و بدن

همه انواع پوست
 براى پوست هاى

 حساس هم مناسب
است تا 24 ساعت

 حفظ رطوبت روى
پوست

تخفیف

تا
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 Love Nature Nemlendirici 
Yüz Kremi
50 ml.
Birim Fiyat 59.98TL/100 ml.

34821  56,00TL

 Love Nature Canlandırıcı 
Tonik
150 ml.
Birim Fiyat 19.99TL/100 ml.

34820  52,00TL

 Love Nature Canlandırıcı 
Temizleme Kremi
125 ml.
Birim Fiyat 23.99TL/100 ml.

34819  52,00TL

 Love Nature 2'si 1 Arada 
Canlandırıcı Maske ve 
Arındırıcı
75 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

34822  52,00TL

 

 

 

 

 

 

29.99 TL

کرم پاك کننده

تونیک

ماسک و اسکراب

کرم صورت

در حالى که پوست را از 
آلودگى و چربى تمیز 

میکند رطوبت مى بخشد.

به حذف باقى مانده هاى 
آرایش و طراوت پوست 

کمک مى کند

به تمیز کردن عمیق پوست 
کمک مى کند تا ظاهرى 

مرطوب و روشن به آن ببخشد.

آلوئه ورا با خواص آنتى 
اکسیدانى و آرامش بخش 

عالوه بر رطوبت موجود، یک 
منبع طبیعى محبوب در 
مراقبت از پوست است.

از طرف دیگر، آب نارگیل 
پوست شما را مرطوب و 

شاداب مى کند، در حالى که با 
خاصیت حفظ رطوبت، پوست 
شما را براى مدت طوالنى 
ترى مرطوب نگه مى دارد.

ضمن اینکه پوست را مرطوب 
مى کند به رفع عالئم 
خستگى کمک مى کند

با مراقبت های ارگانیک 
پوست خود را احیا کنید!

تمام سنین  پوستهاى نرمال
و مختلط

 2 در 1 :
 آبرسانى و
جوانسازى

هرکدام



136 137

 Styler Geniş Dişli Tarak
Ebat: 15 x 6 cm. Materyal: PP

30610  12,00TL
 5,99 TL

 Milk & Honey Gold Saç 
Bakım Kremi
250 ml.
Birim Fiyat 9.20TL/100 ml.

35958  39,00TL
 22,99 TL

 Milk & Honey Gold Şampuan
250 ml.
Birim Fiyat 9.20TL/100 ml.

35957  39,00TL
 22,99 TL

 

 

 

 

50%

کرم مراقبت مو

شامپو

به شما این امکان را 
میدهد که بدون زحمت 

تمام گره ها را باز کنید و 
در عین حال موهاى خود 

را مرطوب کنید.

موهایى نرم و ابریشمى به 
شما مى دهد.

شانه
با ساختار دندانه دار پهن، 

شانه زدن آسان بدون 
آسیب رساندن به مو را 

فراهم مى کند.

شیر: یکى از بهترین مواد 
مراقبتى طبیعت شناخته شده 

است و خاصیت مرطوب 
کنندگى و نرم کنندگى دارد.

عسل: ویژگى نرم کنندگى با 
جزء غنى از شکر آن. 

همچنین با مواد معدنى و 
ویتامین هاى موجود در آن 

خاصیت درخشندگى و 
شادابى دارد.

  با 2 عصاره طبیعى
 موهایتان را تغذیه،
مرطوب و نرم کنید

تخفیف

تا



100 ml
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ORGANIC
INGREDIENTS

PARABEN
FREE

SILIC ON FREE

26.99 TL

Love Nature Tatlı Badem 
Özlü Saç ve Vücut Yağı 
100 ml.
Birim Fiyat 26.99TL/100 ml.

38907  44,00TL
Love Nature Avokado Yağı 

Özlü Vücut & Saç Yağı
Birim Fiyat 26.99TL/100 ml.

42897  44,00TL

به مرطوب کردن، 
تغذیه و نرمى پوست و 

مو کمک مى کند.

به مرطوب کردن، 
تغذیه و نرمى پوست و 

مو کمک مى کند.

 Love Nature محصوالت
که با عصاره هاى طبیعى 
ساخته شده اند، مراقبتى را 
که شایسته موهاى شماست 
ارائه مى دهند. به تغذیه و 

نرم شدن موهاى شما 
کمک مى کند.

حاوى مواد 
طبیعى

فاقد پارابن فاقدسیلیکون

روغن بادام شیرین

موهایتان را تمیز کنید، 
رطوبت ببخشید و 

تغذیه دهید!

روغن آواکادو

  2در1:
 روغن هاى طبیعى هم
براى مو و هم براى بدن

هرکدام
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29.99 TL

Activelle Comfort Anti-
perspirant Deodorant Sprey
150 ml.
Birim Fiyat 19.99TL/100 ml.

33144  42,00TL
Activelle Fresh Anti-

perspirant Deodorant Sprey
150 ml.
Birim Fiyat 19.99TL/100 ml.

33145  42,00TL
 Activelle Even Tone Anti-
perspirant Deodorant Sprey
Birim Fiyat 19.99TL/100 ml.

43925  42,00TL
Activelle Extreme Anti-

perspirant Deodorant Sprey
150 ml.
Birim Fiyat 19.99TL/100 ml.

33147  42,00TL
Activelle Even Tone Anti-

perspirant Krem Deodorant
Birim Fiyat 59.98TL/100 ml.

43928  42,00TL

      تا 
48 ساعت

      تا 
48 ساعت

      تا 
48 ساعت

      تا 
48 ساعت

      تا 
48 ساعت

48 ساعت* 
محافظت با رایحه دلپذیر

48 ساعت* 
طراوت با رایحه مرکبات

زیر بغلى 
صاف تر و 
درخشان تر

72 ساعت 
طراوت 

فوق العاده

دئودورانت کرمى 
طراحى شده تا زیربغل 
را صاف تر و درخشان 

تر نشان دهد.

 ActiBoost حرکت کپسول هاى
Micro به کپسول ها اجازه مى

 دهند با اصطکاك ناشى از 
تماس باز شوند و رایحه اى 
مطبوع پوست شما را در بر 

بگیرد.

ACTIBOOST تکنولوژى
یک فناورى کپسوله کردن 
عطر فعال شده با حرکت 

است.

   تا 72 ساعت
شادابى و طراوت

هرکدام
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 Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Rahatlatıcı 
Temizleme Jeli
300 ml.
Birim Fiyat 11.66TL/100 ml.

34500  50,00TL
 34,99 TL

 Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Rahatlatıcı 
Temizleme Mendili
20 adet
Birim Fiyat 124.95TL/100adet

34503  36,00TL
 24,99 TL

 Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Rahatlatıcı 
Deodorant
75 ml.
Birim Fiyat 46.65TL/100 ml.

34502  50,00TL
 34,99 TL

extracomfort

20

 

 

 

24.99
TL براى قسمت خارجى دستگاه

تناسلى تولید شده است. داراى 
خواص تسکین دهنده با عصاره 

مویز و گل نیلوفر است.

ژل پاك کننده اى که براى قسمت 
خارجى دستگاه تناسلى طراحى 
شده است با عصاره هاى گل 
نیلوفر آبى  و مویز اثر آرامش 

بخشى دارد.

ساخته شده با عصاره گل نیلوفر 
آبى  و مویز براى آرامش و طراوت 

قسمت خارجى اندام تناسلى.

عدد دستمال

دستمال تمیز کننده

دئودورانت

ژل تمیزکننده

    با 3 فرمول
 اثر آرامش بخش بر روى

 قسمت خارجى
اندام تناسلى

 شروع
قیمتها از
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 750 ml.

32.99 TL
Discover Costa Rican 

Explorer Duş Jeli
750 ml.
Birim Fiyat 4.40TL/100 ml.

34497  52,00TL

Discover Hollywood Dreams 
Duş Jeli
750 ml.
Birim Fiyat 4.40TL/100 ml.

35969  52,00TL

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

هر کدام

ژل دوش با رایحه میوه هاى 
گرمسیرى و گل

کاستاریکا

ژل دوش با رایحه تازه گل

هالیوود

     لحظاتى پر از طراوت با ژل دوش
750 میلى لیترى

هرکدام



 

41625  19,00TL
 12,99 TL

 Elemental Vücut 
Fırçası

41628  39,00TL
 29,99 TL
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 Love Nature Forest 
Berries Sabun
75 g.
Birim Fiyat 10.65TL/100 g.

39470  16,00TL
 7,99 TL

 Milk & Honey Gold 
Yumuşatıcı Kremsi 
Sabun
75 g.
Birim Fiyat 11.99TL/100 g.

31604  17,00TL
 8,99 TL

%100 

 Frosted Dreams Sabun
75 g.
Birim Fiyat 10.65TL/100 g.

38478  16,00TL
 7,99 TL

7.99

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

صابون با رایحه گل، الهام گرفته 
از زیبایى زمستان

صابون با رایحه مطبوع 
میوه جنگلى طبیعى که 
پوست را تمیز مى کند.

صابون با عصاره عسل و 
شیر که پوست را تمیز، 

صاف و نرم مى کند.

در حالى که با قسمت نرم خود به حذف 
سلول هاى مرده پوست کمک مى کند، 

روى طرف دیگر نیز اثر ماساژى دارد.

به آرامى پوست را تمیز مى کند.

ساخته شده از مواد بازیافتى.

برس بدن

لیف حمام

     با هر یک از این 5 محصول
 از دوش گرفتن خود

 لذت ببرید

TL

 شروع
قیمتها از
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 35846 Hindistan Cevizi Yağı Özlü Besleyici El Kremi  75 ml.
 41940 Şeftali Özlü Yumuşatıcı El Kremi  75 ml.
 34930 Aloe Vera Özlü Canlandırıcı El Kremi  75 ml.
 34065 Avokado Yağı Özlü Nemlendirici El Kremi  75 ml.
Birim Fiyat 14.65TL/100 ml.

 26,00TL

هر عدد فقط

 دست های خود
 را با عصاره های
طبیعی آشنا کنید!

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید


