
گروه الماس اوریفلیم

به دوازدهمین  گاتالوگ2021 اوریفلیم ترکیه خوش آمدید!

Exclusive معرفى عطر جدید دیواین

معرفى بسته بندى جدید روغن  هاى آرگان براى اولین باردر اوریفلیم  ترکیه

!

...

ده  تخفیف هاى کریسمسى فوق العا

و ده ها آفر مراقبت پوستى و آرایشى و بهداشتى 

مهلت ثبت سفارش از این کاتالوگ 10 آذر ماه تا 11 دى
ماه مى باشد 1 تا 31 دسامبر

با هدیه کریسمس خود 
لحظاتى فراموش نشدنى را 

به عزیزانتان هدیه دهید!

01/12 - 31/12
2021

12
Fiyat 3,99TL
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  Amber Elixir Mystery 
EdP
50 ml. 
Birimfiyat 418.00TL/100 ml.

35681 209,00TL

  Love Nature 
Pürüzsüzleştirici Dudak 
Maskesi ve Arındırıcı
15 ml.
Birimfiyat 32.00TL/15 ml.

37578 32,00TL

  Optimals Arındırıcı 
Kremsi Temizleyici
150 ml.
Birimfiyat 42.67TL/100 ml.

42609 64,00TL
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*Tüketici testi sonucuna göre **Klinik test sonucuna göre

ROLL-ON
• حفاظت 72 

ساعته **
* • زیر بغل صاف تر

* • کنترل عرق 
• طراوت طوالنى 

مدت*

  Ascendant EdT
75 ml. 
Birimfiyat 278.67TL/100 ml.

42490 209,00TL

  North for Men Ultimate 
Balance Roll-On Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 64.00TL/100 ml.

43927 32,00TL

  North for Men Ultimate 
Balance Duş Jeli
250 ml.
Birimfiyat 17.60TL/100 ml.

43932 44,00TL

هر چه بيشتر خرج کنيد، درآمد بيشتری خواهيد داشت!
+

*حداقل TL 100 بین 1-15 دسامبر و 1-15 ژانویه خرج 
کنید، یک یا چند محصول را با TL 69.99 داشته 

باشید.

شامپو بدن

•

ه •تمیز کنند
• مرطوب سازى 

تصفیه
• کنترل چربى

• طراوت

72

 

 

مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!
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+ +

ترنج رايحه شرقی، هل، وانيل

بین1-15 دسامبر و 15-1 
ژانویه

 Ascendant ،فقط در ماه ژانویه
EdT براى هر کدام 100 لیر و چند برابر 

آن خرج کنید 

 TL 69،99 آن را با
دریافت کنید..

بین1-15 دسامبر و 15-1 
ژانویه

200 لیر براى هر کدام و چند برابر آن 
Ascendant EdT+ Roll- ،خرج کنید
onDeodorant+ ژل دوش فقط در 

ژانویه
 TL 69،99 آن را با
دریافت کنید..

 

+ +

گلی ، نارنجی-وانيلی، 
زنبق زرشکی، کهربا

ماسک لب صاف 
ه کننده و پاك کنند

لب ها را نرم و مرطوب 
مى کند و از آن مراقبت 

مى کند.

بین1-15 دسامبر و 15-1 
ژانویه

 Amber Elixir ،1 لیر و چند برابر 00

Mystery EdP فقط در ژانویه 

خرج کنید 

 TL 69،99 آن را با
دریافت کنید.

بین1-15 دسامبر و 1-15 ژانویه

براى هر کدام 200 لیر خرج کنید، 
فقط روى اجاق گاز کهربا اکسیر 
Mystery EdP + ماسک لب نرم 
کننده طبیعت الو و پاك کننده 

Optimals کرمى پاك کننده

 TL 69،99 آن را با
دریافت کنید.

الیه بردار
پاك کننده کرمى

فالونوئیدهاى به دست آمده از 
پانسى وحشى: با محتواى آنتى 
اکسیدانى قوى خود به آرامش 

پوست کمک مى کند. 
گلیسیرین: به حفظ تعادل 

رطوبت پوست، جلوگیرى از کم 
آبى و نرم شدن پوست کمک 

مى کند.

Oriflame2u.ir
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مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!

عطر Love Potion EdP براى 
تاثیرگذارى بیشتر و ماندگارى 
بیشتر. آن را روى نواحى نبض 
خود مانند مچ دست، گردن، 

داخل آرنج فشار دهید.

شور عشق
بوى 

اکمل... . 

پیشنهاد داغ 
کاتالوگ

هر 60 لير
ويژه برای خريد شما

69,99
TL*
,99
TL*

189TL
00189TL
00,,

*با هر TL 60 خریدى که از کاتالوگ تهیه مى کنید، مى 
توانید براى یکى از محصوالتى که در پیشنهاد 1 و 2 

کاتالوگ مى خواهید، قیمت بسیار ویژه اى داشته باشید.

4

  Love Potion EdP
50 ml.
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

42751 189,00TL69 شرقی
زنجبيل، جوانه های کاکائو، شکالت

فقط:

به جای پرداخت

قيمت بسيار ويژه پيشنهاد1 

Oriflame2u.ir
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مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!

جذابیت خود را با رایحه خود نشان دهید!

همیشه با نت هاى هیجان انگیز 
مرکبات و رایحه هاى چوبى چیزهاى 

بیشترى از زندگى بخواهید! او در 
حالى که قدرت سبک منحصر به فرد 
خود را منعکس مى کند، از زندگى 

نیز نهایت لذت را مى برد.

  Flamboyant EdT
75 ml. 
Birimfiyat 278.67TL/100 ml.

19639 209,00TL

پیشنهاد داغ 
کاتالوگ

قيمت بسيار ويژه پيشنهاد2

هر 60 ليرويژه برای خريد شما

فقط:

79,99
TL*
,99
TL*

209TL
0000,,

*با هر TL 60 خریدى که از کاتالوگ تهیه مى کنید، 
مى توانید براى یکى از محصوالتى که در پیشنهاد 

1 و 2 کاتالوگ مى خواهید، قیمت بسیار ویژه اى 
داشته باشید.

79 چوبی
گريپ فروت، برگ بو، هل

209TL

به جای پرداخت

Oriflame2u.ir



  Love Letter El 
Kremi
75 ml.

35900 25,00TL
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لیست  و  کاتالوگ  در  موجود  محصوالت  کمپین  شرایط  و  فنى  مشخصات  قیمت،  قبلى،  اطالع  بدون  که  دارد  مى  محفوظ  خود  براى  را  حق  این  اوریفلیم 
مى  استفاده  شده  داده  سفارش  کاالى  یا  سفارش  شناسایى  براى  که  هایى  شماره  و  عالئم  از  دهد.  تغییر  را  خود  توسط  شده  منتشر  («اسناد»)  قیمت 
این  باشد.  متفاوت  تولید  مقررات  محدوده  در  محصول  بندى  بسته  و  محصول  روى  تصاویر  و  اشکال  است  ممکن  نیست.  مطالبه  قابل  حقى  هیچ  شود، 
و  ها  قیمت  باشد.  مى  موجودى  محدودیت  با  اسناد  در  موجود  محصوالت  نیستند.  قــرارداد  یا  تعهد  منزله  به  هستند،  کلى  اطالعات  حاوى  که  اسناد 
ندارد.  تایپى  و  عکاسى  خطاهاى  قبال  در  مسئولیتى  لیم  اوریف  کرد.  ترکیب  دیگر  هاى  کمپین  و  ها  قیمت  با  توان  نمى  را  اسناد  در  موجود  هاى  کمپین 
بررسى  را   rt.moc توانید  مى   .emalfiro.www بیشتر  اطالعات  براى  هستند.  لیم  اوریف  شده  ثبت  تجارى  عالئم  یا  تجارى  عالئم  لیم  اوریف  شعارهاى  و  آرم 
عملکردهاى  سایر  و/یا  مو  و/یا  پوست  به  مربوط  هاى  بیمارى  از  محافظت  یا  پیشگیرى  درمــان،  براى  ادعایى  هیچ  اسناد  در  موجود  محصوالت  کنید. 
مشورت  خود  پزشک  با  ما  محصوالت  از  استفاده  از  قبل  لطفًا  هستید،  درمان  تحت  یا  دارید  حساسیت  فعال  آرایشى  مواد  به  اگر  ندارند.  فیزیولوژیکى 

کنید.

براى اطالعات بیشتر مى توانید 
www.oriflame.com.tr را بررسى کنید.
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براى جشن سال نو حاضرید؟

هدیه تان را آماده کرده اید ؟
یکى از لحظات هیجان انگیز سال: در سال جدید

لحظه اى از دادن هدایا! این لحظه بزرگ زندگى  باید هدیه را
انتخاب کنید

و ما مى دانیم که گاهى اوقات مى تواند بسیار دشوار
باشد.بنابر این ما در این کاتالوگ هدایاى سال نو را براى شما در

. نظر گرفته ایم

، براى خانواده تان ، دوستانتان و بطور خالصه تمام عزیزانتان
هدایاى زیبا ،فرصت ها و تخفیف هاى فوق العاده در انتظار
شماست ...
لحظه اى از دادن هدایا! این لحظه بزرگ زندگى  باید هدیه را  انتخاب کنید

 Love Letter Sabun .و ما مى دانیم که گاهى اوقات مى تواند بسیار دشوار باشد
. g 75

16,00TL 35899

مجموعھ نامھ عاشقانھ برای ھر TL 100 خرید بین 
صفحات 29-10 رایگان

جدید!

sf.28

 NOVAGE SKINRELIEF PRO نوآوری ھای کاتالوگ
RESILIENT AGING از ژانویھ

ابتدا ست مراقبت از پوست ضد پوست را امتحان کنید!

یکى از ست هاى مراقبت از پوست ضد پیرى 
. No را در صفحات 120-123 خریدارى کنید v Ag e
NOVAGE SKINRELIEF ست نمونه جدید

رايگان!

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
Gece Kremi Numunesi
1.5 ml.
41378

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
Göz Kremi Numunesi
1 ml.
41379

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
Köpük Temizleyici Numunesi
3 ml.
41377

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
Gündüz Kremi Numunesi
1.5 ml.
41185

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Serum Numunesi
1.5 ml.
41183 2 TL

فقط يکی از 
نمونه ها

Oriflame2u.ir



جدید!
STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ
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  Milk & Honey Gold 
Grand Celebration Sabun
75 g.
Birim Fiyat 17.32TL/100 g.

38422 19,00TL
 12,99TL

  Milk & Honey Gold 
Grand Celebration El & 
Vücut Kremi
250 ml.
Birim Fiyat 18.00TL/100 ml.

38423 62,00TL
 44,99TL

  Milk & Honey Gold 
Grand Celebration El & 
Vücut Yıkama Jeli
300 ml.
Birim Fiyat 11.66TL/100 ml.

38421 49,00TL
 34,99TL

با هدایاى کریسمس خود به 
قلب عزیزانتان ضربه اى آرام 

بدهید. او را با این لمس نوازش 
کنید. پوست خود را با مراقبت 
هاى مغذى کنار هم قرار دهید.

+ +

SET KODU: 722753

ست متشکل از صابون، 
ژل شستشوى دست و بدن 

ن و کرم دست و بد

64.99 لیر

هدایاى کریسمس 
براى عزیزانتان

در حالى که در تمام طول روز 
رطوبت شدیدى به پوست شما 

مى دهد، احساس نرمى و 
. لطافت مى بخشد

کرم دست و بدن

صابونى که در حین 
تمیز کردن پوست 

شما نرمى و لطافت 
مى دهد

در حین تمیز کردن دست و 
بدن به صاف شدن پوست 

. کمک مى کند
ژل شستشوى دست و بدن

 

 

 

مراقبت مغذى با عصاره هاى ارگانیک*

* شیر: با محتواى غنى از ویتامین ها، 
مواد معدنى و پروتئین، پوست را 

. مرطوب و نرم مى کند
* عسل: با محتواى غنى از قند، پوست 

را به آرامى تمیز مى کند، آن را احیا 
مى کند و رطوبت آن را قفل مى کند.

مواد ارگانیک

مچ دست خود را 
روی بطری بماليد و 

عطر را امتحان 
کنيد!

Oriflame2u.ir



  Optimals Age 
Revive Gündüz Kremi 
15 SPF
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

42548 94,00TL
 59,99TL
  Optimals Age Revive 
Gece Kremi
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

42549 94,00TL
 59,99TL

  Optimals Age 
Revive Göz Kremi
15 ml.
Birim Fiyat 59.99TL/15 ml.

42550 94,00TL
 59,99TL

SET KODU: 722754

مجموعه اى از کرم شب، روز و 
چشم با تخفیف ٪50

TL 134.99

براى پوست با عالئم 
پیرى زودرس

+ +

  Optimals Age Revive 
Serum
30 ml.
Birim Fiyat 209.97TL/100 ml.

42551 109,00TL
 62,99TL 
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هدایاى کریسمس 
براى عزیزان شما
اگرچه سالها گذشت چند چیزها 
همیشه باقى مى ماند. مانند عشق، 

اشتیاق به یکدیگر ... شما هم 
میتوانید به عزیزانتان براى داشتن 

پوست بهتروزیباتر دراین سالها 
کمک کنید 

کرم چشم ضد پیرى که به 
حلقه تاریک کمک مى 
کند تا چروك ها را کاهش 
دهد و محیط چشم را 
روشن کند

کرم روز ضد پیرى که به 
محافظت و تقویت مانع 

پوست کمک مى کند 15 SPF

کرم شبانه ضد پیرى که به 
تقویت، تغذیه و تعمیر 

مانع پوست یک شبه کمک 
مى کند

Multi Renew بھ افزایش استحکام  و  al8
انعطاف پذیری پوست کمک می کند.

مواد معدنى به دست آمده از برگ هاى توس، 
قندها و اسیدهاى آمینه به جلوگیرى از تشکیل 

رنگ تیره کمک مى کند.

سرم ضد پیرى که 
مرطوب کننده 

پوست است

Oriflame2u.ir
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SABUNLARشامپو بدن

آیا دوست دارید عزیزانتان را به یک 
تجربه نفس گیر در رایحه هاى 

منحصربفرد دعوت کنید؟ سپس 
محصوالت Discover هدایاى عالى 
براى شما هستند! با این هدایا مى 
توانید لحظاتى از کشف را به آنها 

هدیه دهید.

 

 

 

 

 

 

DISCOVER صابون
روى هر ژل دوش

DISCOVER

رایگان

رایگان

هدایاى 
کریسمس 

براى عزیزانتان

  34463 Discover Hollywood 
Dreams Duş Jeli 250 ml.
  34461 Discover Costa Rican 
Explorer Duş Jeli 250 ml.
  35967 Discover California 
Beach Duş Jeli 250 ml.
Birim Fiyat 9.20TL/100 ml.

32,00TL
 22,99TL

  34464 Discover Hollywood 
Dreams Sabun 90 g.
  34462 Discover Costa Rican 
Explorer Sabun 90 g.
  35968 Discover California 
Beach Sabun 90 g.

15,00TL

Oriflame2u.ir
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پیدا کردن هدیه مناسب براى 
مردان زندگى شما ممکن 
است آسان نباشد. اگر مى 
خواهید مردانى شاد بسازید 

که به زندگى شما ارزش مى 
بخشند و شما را دوست دارند
این هدایا لبخند را بر لبانشان 

مى نشاند.

+ +

 

 

 

 

 

SET KODU: 722755

شامپو، صابون و ست
دئودورانت رول-آن   مو و

ORTH FOR MEN بدن
SUBZERO SERIES

45.99 لیر

صابون

شامپو مو و بدن

هدایاى 
کریسمس 

براى عزیزانتان

روال مراقبت خود را
با سایر محصوالت
 NORTH FOR MEN
 SUBZERO SERIES

کامل کنید!

دئودورانت رول

100 g

  North For Men Subzero Sabun
100 g.
Birim Fiyat 12.99TL/100 g.

35887 19,00TL
 12,99TL
  North For Men Subzero Roll-on 
Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 41.98TL/100 ml.

35880 32,00TL
 20,99TL

  North For Men Subzero Saç ve 
Vücut Şampuanı
250 ml.
Birim Fiyat 12.00TL/100 ml.

35878 44,00TL
 29,99TL

  North For Men Subzero 
2'si 1 Arada Nemlendirici Jel 
Losyon
50 ml.
Birim Fiyat 39.98TL/100 ml.

35877 29,00TL
 19,99TL

  North For Men Subzero 
2'si 1 Arada Temizleyici ve 
Tıraş Köpüğü
200 ml.
Birim Fiyat 15.00TL/100 ml.

35870 46,00TL
 29,99TL

* Tüketici testi sonuçlarına göre

ساعت 
محافظت

72
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%50
تخفیف

عطرها روح و شخصیت ما 
را منعکس مى کنند. با 

توجه به شخصیت 
شخصى که دوستش 

دارید، مى توانید عطرى را 
هدیه دهید که آن را در 

سال جدید منعکس کند.

هدایاى 
کریسمس 

براى عزیزانتان

  Venture EdT
100 ml. 
Birim Fiyat 69.99TL/100 ml.

42510 129,00TL
 69,99TL

معطر
نعناع،   ريشه داميانا، چوب سدر

گل بنفشه، رز، چرم

  Volare EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 149.98TL/100 ml.

42514 149,00TL
 74,99TL

مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!

 

 

تا

100 ML

Oriflame2u.ir
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%45
تخفیف

شرقى
زنجبیل، دانه تونکا، چوب صندل

، زوج عالى
آنها با هماهنگى خود به 
تمام معنا مکمل یکدیگر 

. هستند ..
اگر شما هم مثل ما فکر 

مى کنید، مى توانید عشق 
 Lost in خود را با عطرهاى

You کامل کنید.

 

 

مردانه

براى خانم ها

زنجبیل گل، گل 
صد تومانى، دانه 

تونکا

هدایاى 
کریسمس 

براى عزیزانتان

  Lost in You for Him 
EdP
50 ml. 
Birim 
Fiyat 229.98TL/100 ml.
38509 
209,00TL
 114,99TL
  Lost in You for Her 
EdP
50 ml. 
Birim 
Fiyat 229.98TL/100 ml.
38508 
209,00TL
 114,99TL

مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!



35742 Black
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. • ظاهرى قوى به مژه ها مى دهد
• با حجم و طولى که فراهم مى کند، 
*. عمق نگاه را افزایش مى دهد
• با فرمول Hypno-Tech خود به مژه ها فرم 
** . داده و به عمق مى بخشد
• طول اضافى و نتایج چشمگیر را با برس 
طراحى شده خاص خود فراهم مى کند.

3x
با ترکیب رنگدانه 
مشکى سه گانه 

خود، شدت و عمق 
رنگ را ارائه مى 

دهد.

قبل

بعد

  THE ONE Hypnotic Depth 
Maskara - Triple Black
8 ml.
Birim Fiyat 5.00TL/ ml.

42123 79,00TL
 39,99TL

مقاوم در برابر آب، 
محو شدن و لک 

شدن*

داراى رنگدانه 
* باال

24s
براى ساعت ها موثر 

است*

*T
ük

et
ic

i t
es

ti 
so

nu
cu

na
 g

ör
e

*Tüketici testi sonucuna göre ** İçerik bilgisine göre

جدید!
STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ

%50
تخفیف تا

  The ONE Wonder Liner 
Eyeliner
2.5 ml.
Birim Fiyat 18.00TL/ ml.

  72,00TL
 44,99TL
35742

تاثیر

هیپنوتیزم

روى نگاه ها

Oriflame2u.ir
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 Giordani Gold Pure با فونداسیون
Úforia زیبایی درونی خود را بھ پوست 

خود منعکس کنید!
بنیاد توسعه یافته ویژه؛ به 

یکسان شدن رنگ پوست کمک 
مى کند، قرمزى روى پوست را 
کاهش مى دهد و پوست را 

سالم تر نشان مى دهد. بافتى 
سبک و مجلل دارد. همچنین 

آبرسانى عمیق به پوست مى 
دهد و با SPF 35 از پوست در برابر 

اشعه هاى مضر خورشید 
محافظت مى کند.

لمسى عالى و مجلل

کمپلکس کریستال گلو فیوژن 
باعث کاهش لک و قرمزى 
پوست مى شود. به ایجاد 

ظاهرى درخشان به پوست کمک 
مى کند.

به همان اندازه که به نظر مى 
رسید احساس خوبى داشته باشید

هارمونى اسنس یک فناورى بافت ویژه 
توسعه یافته است که حس خوشایندى به 

پوست مى دهد. این فناورى حاوى یک 
مولکول بر اساس ساختار طبیعى پوست 
است. هنگامى که کرم پودر را اعمال مى 

کنید، پوست شما این مولکول را مى 
شناسد و به پوست شما احساس شادابى 

مى دهد.

روى  بر  ا  ر تقویت خود 
پوست خود منعکس 

کنید

هارمونى اسنس، یک فناورى 
بافت الهام گرفته شده از 
طبیعت، به پوست احساس 
شادابى مى دهد.

حاوى مواد 
. کودوژنیک نیست

HydraBlend براى 
مرطوب کردن 
پوست طراحى 
. شده است

همانطور که به 
نظر مى رسد

به شما کمک مى 
کند احساس خوبى 
* داشته باشید 

داراى پوشش 
مرطوب است.

SPF

35

*Tüketici testi sonucuna göre

42362 Vanilla

42361 Ivory

42363 Beige

42360 Porcelain

جدید!

%40
تخفیف

  Giordani Gold Pure Úforia 
Fondöten
30 ml. 
Birim Fiyat 266.63TL/100 ml.

134,00TL
 79,99TL

Oriflame2u.ir
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1. چند قطره سرم را در 
دست و به آرامى بردارید

آن را بمالید.

2. مرطوب و خشک
به طور مساوى روى موهاى خود 

پخش کنید. آبکشى نکنید.

 

 

 

 

با ELEO موهاى سالم ترى داشته باشید
هواى سرد و خشک مى تواند چالشى براى موهاى شما باشد. 

eleo; محصوالتى حاوى 6 روغن قوى و موثر در فرمول خود ارائه 
مى دهد تا زیبایى و درخشندگى طبیعى موهاى شما را ببخشد.. 

طبیعى با روغن توانمند 
مو

روغن آرگان، جوجوبا، آجیل ماکادمیا، گل 
رز، بیدمشک و روغن تامانو

eleo; با فرمول ھای حاوی روغن ھای طبیعی 
موثر، موھا و پوست سر شما را تغذیھ، مرطوب و 
مراقبت می کند. با Eleo، اکنون آماده ھستید کھ 

موھای قوی تر، سالم تر و درخشان تر داشتھ باشید.!

نحوه استفاده

به تغذیه و محافظت 
از موهاى خشک، 

آسیب دیده و رنگ 
شده کمک مى کند.

موها و پوست سر را 
به آرامى تمیز مى کند 

و از مو در برابر 
شکستگى محافظت 

مى کند.

روغن با فرمول سبک 
مناسب براى انواع مو؛ 

تغذیه، آبرسانى و 
درخشندگى مو.

در طول شب موها را تغذیه و 
ترمیم مى کند.

  Eleo Besleyici Saç Yağı
50 ml.
Birim Fiyat 129.98TL/100 ml.

38600 109,00TL
 64,99TL

  Eleo Koruyucu Saç Yağı
50 ml.
Birim Fiyat 129.98TL/100 ml.

38601 109,00TL
 64,99TL

  Eleo Onarıcı Gece İçin Saç Yağı
50 ml.
Birim Fiyat 129.98TL/100 ml.

38602 109,00TL
 64,99TL

  Eleo Yağ İçeren Şampuan
250 ml.
Birim Fiyat 12.00TL/100 ml.

38585 52,00TL
 29,99TL

جدید! %40
تخفیف

روغن مو 
براى شب

روغن مو 
براى روز

Oriflame2u.ir
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طراحى الهام گرفته از مد
Divine Exclusive EdP، با طراحى چشم نواز 
 ®Swarovski بطرى که با سنگ هاى درخشان

تزئین شده است، از مد الهام گرفته شده 
است.

ن یادداشت ستاره درخشا
نت درخشان ستاره اى که مخصوص اوریف لیم طراحى شده است، 

امضاى مخفى Divine Exclusive EdP است و براى مدت طوالنى دوام 
مى آورد. نوت ستاره درخشان که شبیه یک دسته گل درخشان است، 

شما را مانند یک ستاره مى درخشد.

به دنیاى درخشان قدم بگذارید!
 

 

  Divine Exclusive EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 379.98TL/100 ml.

38498 299,00TL
 189,99TL

  Divine Exclusive Parfümlü 
Vücut Kremi
. ml 250
.Birim Fiyat 17.20TL/100 ml

41547 69,00TL
 42,99TL

جدید!
مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!

از عطر خود در کنار کرم بدن 
استفاده کنید، ماندگاری رایحھ 

خود را افزایش دھید.

+

س قبر
توت فرنگی کوهی، ستاره درخشان، 

نعناع هندی

Oriflame2u.ir



آیا مى خواهید به 
عنوان هدیه 
کریسمس براى زنى 
که دوستش دارید 
؟ عطر بخرید
  سپس نکاتى وجود 
دارد که باید به آنها 
توجه کنید. سن، 
سبک زندگى و 
سلیقه افراد در 
انتخاب عطر بسیار 
مهم است. عالوه بر 
این، خانواده هاى 
عطر، نت هاى عطر و 
داستان هاى عطر در 
صفحات عطر ما به 
شما در انتخاب شما 
کمک مى کنند. به 
عنوان مثال؛ اگر فرد 
رایحه هاى گل را 
دوست دارد، مى 
توانید عطرى با 
خانواده رایحه گلى 
هابخرید.

طر
ع

30 31

  Eclat Femme Weekend EdT
50 ml. 
Birim Fiyat 219.98TL/100 ml.

42499 189,00TL
 109,99TL

از هر لحظه زندگى لذت ببرید

Eclat Femme Weekend EdT، پر از لطف و 
عشق، عاشقانه را با رايحه گلی خود منعکس 
می کند و لحظات دلپذير شما را به اشتراک 

می گذارد. همچنين به شما احساس فرانسوی 
بودن می دهد.

مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!

گلدار

مشک

هلو

فریزیا سفید

Oriflame2u.ir
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احساسات خود را رها کنید!

Amber Elixir Crystal EdP's
استاد عطرساز Christiane Plos از 

درخشش سنگ کهربا الهام گرفته 
است. با "نت عنبر بالتیک" که ایجاد 

کرده است، غناى آب هاى عمیق و گل 
ها را در یک نت گرد هم مى آورد. با 

زیره سیاه در نت باالیى و شکر قهوه اى 
در نت پایه، احساسات شدیدى را در شما 

ایجاد مى کند.

ها
طر

ع

33

  Amber Elixir Crystal EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 259.98TL/100 ml.

42865 209,00TL
 129,99TL

شرقی ·
سياه دانه، نت کهربای 
بالتيک، شکر قهوه ای

Oriflame2u.ir
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ر گلدا
، بنفشه، ليلی و فريزيا

چوب صندل

هر روز مثل یک ستاره بدرخشید!

درخشش مانند یک ستاره فقط 
به ظاهر شما نیست، بلکه به 
احساس شما نیز بستگى دارد. 

الهى EdP همیشه
به شما احساس جذابیت مى 
دهد و با رایحه خود درخشش 

درونى شما را ساطع مى کند. 
عالوه بر این، عطر نمادین 

 EdP محبوب اکنون با کیفیت
خود جلوه ماندگارترى ارائه مى 

. دهد
طراحى چشمگیر بطرى

با الهام از مد ساخته شده 
است.`

 ikonik همان عطر
Divine ، اکنون با 
کیفیت عطر باالتر

ادو پرفیوم

  Divine EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 279.98TL/100 ml.

38497 209,00TL
 139,99TL

جدید!
Oriflame2u.ir
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، یادآور آتش سوزان
با محتواى پر جنب و جوش و شدید

.SE Blazing Warmth EdP; شادى و خوش بینى 
را مانند شکوفه دادن گلها پخش مى کند. 
نت هاى دودى توس با طراوت برنزه تطبیق 

مى کنند تا احساسات گرم و مثبت را برانگیزند.

SE Wild  Hearts  EdP با .
آزادى بادهاى وحشى را در قلب خود احساس 
کنید! این عطر اعتیاد آور با الهام از دریاچه 

هاى خنک و مه آلود، احساسات واقعى شما را 
بیدار مى کند.

ها
طر

ع

36 37

 129,99TL  129,99TL

عطرى که با تضاد نت 
ها در محتواى خود، 

تجربه اى غیرمنتظره را 
به ارمغان مى آورد.

 SE Swedish Experience.  
 Blazing Warmth EdP 75
 . ml
. Birim Fiyat 173.32TL/100 ml

209,00TL 38571
ORIFLAME

UYGULAMASI 
İLE  TARA!

عطرى با رایحه اى 
قابل توجه با نت 

گلدار ·هاى وحشى
مشک رزماری وحشی

  .SE Swedish Experience 
Wild Hearts EdP
75 ml. 
Birim Fiyat 173.32TL/100 ml.

38575 209,00TL

75ml.75ml.

جعفری، مشک
گلدار ·

پرتقال، تانسی، توس

Oriflame2u.ir
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  Giordani Gold White 
Original EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 259.98TL/100 ml.

42752 209,00TL
 129,99TL

ŞI سنبل، شکوفه پرتقال،  PRE
نعناع هندی

مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!

Giordani Gold White Original EdP، زنانگى شکوفه پرتقال با سرزندگى گیاه  در قلب 
زنان  روح  احیاى  و  جذابیت  باعث  آمده  ه هب رطع .دوش ىم وربور لبنس و ىدندست  نعناع 

مى شود. ظرافت آن در حالت و بوى شما منعکس مى شود.

لطف خود را به 
همه نشان دهید!

Oriflame2u.ir
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مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!

40 41

  Miss Giordani EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 239.98TL/100 ml.

30399 189,00TL
 119,99TL

چه چیزى عطرهاى اوریفلیم را خاص مى کند؟

کیفیت عطرهاى ما در پنل هایى با حضور 
متخصصین این حوزه تست مى شود. براى 

اینکه کیفیت عطر ما در باالترین 
استانداردها باشد، تأثیر، پخش و ماندگارى 

رایحه اندازه گیرى مى شود. دلیل همه 
اینها؛ شما هستید

این است که شما را با رایحه هاى خیره 
کننده و باشکوه گرد هم مى آورد.

ما باالترین استانداردهاى دنیاى عطر 
را به شما پیشنهاد مى کنیم.

Parfümör

LUCAS SIEUZAC

Miss نشان   Giordani  EdP من مى خواستم عطر 
یتالیایى  ا فرد  به  پیچیدگى منحصر  و  دهنده ظرافت 

باشد. یتالیایى  ا نان  ز
• گل 

سوربت انبه، شکوفه پرتقال، 
فلفل قرمز پوندیچرى
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 119,99TL

 Love Potion Midnight  
Wish EdP
. ml 50
. Birim Fiyat 239.98TL/100 ml

189,00TL 35934

 Love Potion Midnight ،با جذابیت مقاومت ناپذیر نت هاى گیالس، قهوه، مشک
Wish EdP حواس شما را فعال مى کند و شما را دعوت مى کند تا احساسات 

درونى خود را آشکار کنید.

خواسته هاى خود را آزاد کنید!

رایحه شرقى، گیالس، قهوه اى، مشک



درهاى دنیاى 
افسانه را باز 

کنید!
با الهام از زن قوى اساطیر 

 Idunn، ،اسکاندیناوى
 Possess The Secret EdP
با نت منحصر به فرد سیب 

طالیى خود، زنانه و فریبنده 
است. این عطر خاص که 
باعث مى شود احساس 

کنید در دنیایى افسانه اى 
هستید. راز فراموش نشدنى 
بودن را براى پوست شما به 

ارمغان مى آورد.

  Possess The Secret EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 309.98TL/100 ml.

33955 259,00TL
 154,99TL

ها
طر

ع
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ŞİPR توت، سيب طاليی، چوب صندل

AÇIKKAPALI

GÜVENLİ KİLİT
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ALKOL İÇERİR*
72

200ml.

ها
طر
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طراوت طبیعت 
را به پوست خود 

دعوت کنید!

 Sensity ادکلن هاى اسپرى
هم به عنوان ادکلن و هم 
به عنوان مه پاش استفاده 

مى شود. محصوالت 
Sensity طراحى شده با 
یادداشت هاى طراوت و 

انرژى. با الهام از سرزندگى 
طبیعت و خنکى شب. 

طبیعت
رایحه هاى بى نظیر خود را 

به پوست شما مى آورد.
  Sensity Pink Bloom 
Sprey Kolonya
200 ml.
Birim Fiyat 26.50TL/100 ml.

34525 85,00TL
 52,99TL

گل صد تومانى

مشک

گالبى

RECYCLED
PLASTIC

*Alcohol Denot براى مصارف آرایشى تولید شده است.

فریزیا

بلوبرى

مشک

  Sensity Midnight Sprey 
Kolonya
200 ml.
Birim Fiyat 26.50TL/100 ml.

42788 85,00TL
 52,99TL

 
 Oriflame2u.ir
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  Love Nature Lavanta 
Kolonyası
400 ml.
Birimfiyat 19.75TL/100 ml.

42183 79,00TL

  Love Nature Çilek ve 
Misket Limonu Kolonyası
400 ml.
Birimfiyat 19.75TL/100 ml.

42185 79,00TL

4948

  Love Potion Blossom 
Kiss Vücut Misti
75 ml.
Birimfiyat 113.33TL/100 ml.

38526 85,00TL

  Giordani Gold Essenza 
Blossom Parfüm
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

38534 299,00TL

  Chill Out Feel Good EdT
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

42377 95,00TL
 59,99TL

  Wake Up Feel Good 
EdT
50 ml.
Birimfiyat 190.00TL/100 ml.

37213 95,00TL

  All or Nothing Eşsiz 
Parfüm Notası
15 ml. 
Birimfiyat 95.00TL/15 ml.

43696 95,00TL

  Eclat Blanc EdT
50 ml.
Birimfiyat 298.00TL/100 ml.

43141 149,00TL

  Elvie EdT
50 ml. 
Birimfiyat 298.00TL/100 ml.

42502 149,00TL

  Love Potion Secrets 
EdP
50 ml. 
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

42815 189,00TL
  All or Nothing Parfum
50 ml. 
Birimfiyat 698.00TL/100 ml.

35679 349,00TL   Eclat Mon Parfüm
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

33957 299,00TL  Magnetista EdP
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

42741 299,00TL

  Eclat Femme EdT
50 ml. 
Birimfiyat 418.00TL/100 ml.

42507 209,00TL

  Giordani Gold Essenza 
Parfüm
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

42503 299,00TL

  Lucia EdT
50 ml. 
Birimfiyat 298.00TL/100 ml.

42785 149,00TL

  Possess EdP
50 ml. 
Birimfiyat 518.00TL/100 ml.

42519 259,00TL

  Enigma EdT
50 ml.
Birimfiyat 418.00TL/100 ml.

42497 209,00TL

  Amber Elixir EdP
50 ml. 
Birimfiyat 418.00TL/100 ml.

42495 209,00TL

  So Fever Together Her 
EdP
50 ml.
Birimfiyat 338.00TL/100 ml.

42835 169,00TL

  Joyce Turquoise EdT
50 ml. 
Birimfiyat 190.00TL/100 ml.

42508 95,00TL

  So Fever Her EdP
50 ml. 
Birimfiyat 338.00TL/100 ml.

42787 169,00TL

  Joyce Jade EdT
50 ml. 
Birimfiyat 190.00TL/100 ml.

37772 95,00TL

  Infinita EdP
50 ml. 
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

35653 189,00TL

  Joyce Rose EdT
50 ml. 
Birimfiyat 190.00TL/100 ml.

37766 95,00TL

  Loved Up Feel Good 
EdT
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

37214 95,00TL
 59,99TL ÇİÇEKSİ · 

Lavanta,Sedir Ağacı

STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ

ÇİÇEKSİ ·  
Kırmızı Erik, Karabiber,  

Sandal Ağacı

آرام باشید و احساس 
خوبى داشته باشید

به قلبت گوش 
کن

گلدار

ŞİPRE

ادکلن
ROLL-ON

  

  34079 Miss Giordani 
Parfümlü Roll-on Deodorant 
50 ml.
  32160 Giordani Gold 
Original Parfümlü Roll-On 
Deodorant 50 ml.
  42740 Volare Moments 
Anti-perspirant Roll-on 
Deodorant 50 ml.
Birimfiyat 64.00TL/100 ml.

32,00TL
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tr.oriflame.com/fragrance/men
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مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!

  Be the Legend EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 119.99TL/100 ml.

30468 149,00TL
 89,99TL

Be the Legend EdT با الهام از مردانى 
که در شهرهاى بزرگ زندگى مى کنند، 

جلوه اى قاطع و قدرتمند ارائه مى دهد. در 
حالى که جهت دادن به مردانى که با 

رایحه خود مسیر خود را مى سازند، الهام 
مى بخشد.

شرقى
دانه تونکا

سیب

چرم

از رایحه خود الهام بگیرید

عطر یکى از بهترین 
گزینه هاى هدیه براى 

مردان است.  همچنین 
مى توانید با خرید 
عطر عزیزان خود را 

خوشحال کنید.  البته 
هنگام انتخاب باید 
نوع پوست، سن و 
ترجیحات را در نظر 

بگیرید.  هر کدام از 
اینها شما را در انتخاب 

عطر مناسب 
راهنمایى مى کند.  

به عنوان مثال، آیا 
شخص بوى سنگین 

یا سبک مى دهد؟  
این که آیا او رایحه 

هاى ورزشى دوست 
دارد یا کالسیک ... 
شما مى توانید با 
رعایت این نکات 
هدیه مناسبى را 

انتخاب کنید .
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فقط

Eclat Amour EdT Eclat Toujours EdT

52 53

  Eclat Toujours EdT
75 ml.
Birim Fiyat 119.99TL/100 ml.

35651 149,00TL

  Eclat Amour EdT
50 ml.
Birim Fiyat 179.98TL/100 ml.

35649 149,00TL89,99TL

فقط 

89,99TL

نعناع معطر، زنبق، چرم

بنفش سفید گل، زنبق 
سفید، چوب سدر

 

 

پیشنهادات هدیه

�ای �سا�ی � � 

دسا��ر ��و�د �ده ا�د
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Glacier Fire EdT گرما و طراوت را در کنار هم ارائه مى کند، درست مانند برخورد گدازه اى 
که از آتشفشان بیرون مى آید با یخ... این عطر با نعناع،   لیمو سیاه و نت هاى چوبى در 

محتواى خود، قدرت هیجان انگیز طبیعت را به عطر خود مى برد.

قدرت هیجان انگیز طبیعت را 
احساس کنید!

چوبی •
نعناع آبشاری، ليمو سياه، چوب

  Glacier Fire EdT
100 ml. 
Birim Fiyat 74.99TL/100 ml.

42739 129,00TL
 74,99TL

100ml.

ليمو سياه معموًال در خاورميانه 
از خشک کردن در آفتاب به دست 

می آيد. رايحه مرکباتی ليمو 
سياه به فرد انرژی می دهد و 

همچنين باعث شادابی می 
شود.

نت اصلى
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  Eclat Homme Sport EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 159.99TL/100 ml.

31236 189,00TL
 119,99TL

«ظرافت در واقع بسیار ساده است. من مى خواستم 
این ظرافت را هیجان انگیز کنم و این را به یک عطر 

 Eclat منعکس کنم. به همین دلیل است که 
Homme را براى مردانى با اعتماد به   Sport  EdT

نفس طراحى کردم که مى خواهند از زندگى نهایت 
لذت را ببرند.

عطرساز: وینسنت شالر

• W O O D Y
ترنج، فلفل قرمز، سوئت

م ظرافت اسپرت با الها
 از دریاى مدیترانه...

Oriflame2u.ir
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  Mister Giordani Aqua EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 159.99TL/100 ml.

42837 189,00TL
 119,99TL

مستر Giordani Aqua EdT با نت افسنطین باز مى شود. با "چوب هاى دریا"، نت 
قلبى عطر، رایحه را به ابعاد متفاوتى مى برد. زیرا این نت خاص با الهام از جنگل 
هاى شسته شده در ساحل ساخته شده است. در نهایت با وتیور در نت پایینى خود را 
کامل مى کند و درخشندگى خورشید و خلوص دریا را با پوست شما همراه مى کند.

خودتان را در ساحل 
احساس کنید!

· WOODY
افسنطین، چوب دریایى، وتیور

مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!
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  Mister Giordani EdT
75 ml. 
Birimfiyat 252.00TL/100 ml.

33654 189,00TL

  Eclat Homme EdT
75 ml. 
Birimfiyat 278.67TL/100 ml.

42864 209,00TL

  Excite Force EdT
75 ml. 
Birimfiyat 212.00TL/100 ml.

31639 159,00TL
  Venture Power EdT
100 ml.
Birimfiyat 129.00TL/100 ml.

42517 129,00TL

  Glacier Rock EdT
100 ml. 
Birimfiyat 129.00TL/100 ml.

42816 129,00TL

  Possess Man EdT
75 ml. 
Birimfiyat 345.33TL/100 ml.

31825 259,00TL

  Soul EdT
100 ml. 
Birimfiyat 149.00TL/100 ml.

36000 149,00TL

  Eclat Style Parfüm
75 ml. 
Birimfiyat 398.67TL/100 ml.

34522 299,00TL

  So Fever Together Him EdT
75 ml.
Birimfiyat 225.33TL/100 ml.

35531 169,00TL

  Be The Wild Legend EdT
75 ml.
Birimfiyat 198.67TL/100 ml.

34471 149,00TL

  Love Nature Limon 
Kolonyası
400 ml.
Birimfiyat 19.75TL/100 ml.

42186 79,00TL

  Glacier Air EdT
100 ml. 
Birimfiyat 129.00TL/100 ml.

38379 129,00TL

  Ascendant Intense EdP
75 ml.
Birimfiyat 345.33TL/100 ml.

38527 259,00TL

  Glacier EdT
100 ml. 
Birimfiyat 129.00TL/100 ml.

35665 129,00TL

  Debonair EdT
75 ml. 
Birimfiyat 252.00TL/100 ml.

42726 189,00TL

  Signature Man EdT
75 ml.
Birimfiyat 278.67TL/100 ml.

43252 209,00TL

  Giordani Gold Man EdT
75 ml. 
Birimfiyat 278.67TL/100 ml.

32155 209,00TL

  Eternal Man EdT
100 ml.
Birimfiyat 119.00TL/100 ml.

33652 119,00TL

 154,99TL

 Possess The Secret Man  
EdP

 . ml 75
. Birim Fiyat 206.65TL/100 ml

259,00TL 33650

AROMATİK ORYANTAL

ODUNSU

KOLONYA

ROLL ON
  Signature Anti-perspirant 
Roll-On Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 64.00TL/100 ml.

31291 32,00TL
  Soul Anti-perspirant Roll-
On Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 64.00TL/100 ml.

32172 32,00TL
  Eclat Homme Sport Anti-
perspirant Roll-on 
Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 64.00TL/100 ml.

32497 32,00TL

 ،Thor این عطر با الهام از
قدرتمندترین افسانه اساطیر 

نورس، مردانه و دلگرم کننده 
با نت یخى فوق العاده با 
طراوت است. راز فراموش 

نشدنى بودن را با این رایحه 
خاص به پوست خود بیاورید.

· WOODY
يخ، مريم گلی، درخت بلوط
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  THE ONE Make-Up Pro 
Yüz Misti
45 ml.
Birim Fiyat 99.98TL/100 ml.

44008 84,00TL

  THE ONE Make-up Pro 
Işıltı Veren Makyaj Bazı
30 ml.
Birim Fiyat 149.97TL/100 ml.

41973 84,00TL

  The ONE Make-up Pro 
Parlama Karşıtı Makyaj 
Bazı
30 ml.
Birim Fiyat 149.97TL/100 ml.

41972 84,00TL

  THE ONE Make-up 
Pro Renk Düzenleyici 
Makyaj Bazı
30 ml.
Birim Fiyat 149.97TL/100 ml.

41974 84,00TL

tr.oriflame.com/makeup

چه در حال گذراندن شب 
سال نو در خانه یا خارج از 

. منزل باشید
در هر صورت شما مى 

خواهید زیبایى شما براى 
ساعت هاى طوالنى 

دوام بیاورد. براى این کار 
مى توانید از پرایمر 

آرایشى یا میست صورت 
استفاده کنید. پایه 

آرایش، قبل از آرایش; مى 
توانید با استفاده از 

میست صورت بعد از 
آرایش، ماندگارى زیبایى 

خود را افزایش دهید.

پایه آرایشى اصالح 
کننده رنگ که با 
عصاره بابونه به 
آرامش و تعادل 

پوست کمک مى 
کند.

پایه آرایشى که با 
عصاره آلوئه ورا به 
مرطوب شدن پوست 
کمک مى کند و به 
پوست درخشندگى 
مى بخشد.

• قبل از استفاده 
. تکان دهید

• چشمان خود را 
. ببندید

• آن را در فاصله 
20-25 سانتى مترى
از صورت خود نگه 

دارید، چند بار به 
صورت X و سپس به 

شکل T روى صورت 
خود اسپرى کنید.

پایه آرایش ضد براق 
که با عصاره چاى 

سبز به کاهش 
ظاهر چرب و براق 
پوست کمک مى 

کند.

ماست صورت که 
با تثبیت آرایش تا 12 

ساعت از پخش 
شدن، محو شدن و 
پر شدن خطوط ریز 

آرایش جلوگیرى 
مى کند.

NASIL KULLANILIR

 

  

 

فقط دانه اى

44.99TL

جدید!
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SPF

30 

LONG WEAR

30 h

WATERPROOF
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35782 
Light Rose 

Cool

35785
Light Ivory 

Neutral

35788 
Sun Beige 

Warm

35783 
Light Beige 

Neutral

35781 
Marble 
Neutral

34649 
Medium

34647 
Light

35778 
Alabaster 

Cool

34648 
Light Plus

35790 
Amber 
Warm

35779 
Vanilla 

Neutral

35
77

9 
Va

ni
lla
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tr
al

35784 
Light Sand 

Warm

35780 
Porcelain 

Cool

به پنهان کردن عیوب 
پوست، لکه ها، حلقه هاى 

تیره، لکه هاى قرمز و 
بنفش، قرمزى، خطوط ریز 

کمک مى کند.

رنگ پوست خود 
را یکدست کنید

رنگ زرد رنگ هاى 
روشن تا متوسط   را 

روشن مى کند.

رنگ سبز قرمزى را 
پنهان مى کند.

 Skin R esponse فناورى •
تعادل رطوبت پوست را 

. تضمین مى کند
• به لطف فرمول ضد آب، 

در برابر عرق، آب و آلودگى 
مقاوم است. *

SPF

SAATE KADAR
KALICI**

SUYA
DAYANIKLI*

پودر فشرده دارد و 
خطوط ریز را محو 

مى کند. 
ماندگارى آن تا 10 

ساعت*

کرم پودر

پودر 
فشرده
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The ONE Everlasting 
Sıkıştırılmış Pudra
10 g.
Birim Fiyat 6.50TL/ g.

99,00TL
 64,99TL

The ONE Everlasting 
Sync Fondöten
30 ml. 
Birim Fiyat 199.97TL/100 ml.

99,00TL
 59,99TL

The ONE Renk 
Düzenleyici Kit
3.9 g.
Birim Fiyat 11.54TL/ g.

74,00TL
 44,99TL

بژ تیره ظاهر حلقه 
هاى تیره و مویرگ ها 

را مى پوشاند.





* Tüketici testi sonucuna göre **Klinik olarak 
kanıtlanmış kalıcılığı ile uzun süreli etki sunar.

30 S

دعوت به 
کمال
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37739
 Medium Brown

37740
 Dark Brown

S
U

YA  D AYA N

I K
LI

42
12

0 
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k

‘ia
rada

5 افکت در 1 براى مژه هاى 
• زیبا:

* تا 16 برابر حجم بیشتر
* • تا 68 درصد طول بیشتر

* • تا 119 درصد فر بیشتر
* • جدایش، جدایى*
• مراقبت**

*M
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an

m
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ış 
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 k
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**
Tü

ke
tic

i t
es

ti 
so

nu
cu

ریمل ضد آب که 5 جلوه 
در 1 براى مژه هاى عالى 

ارائه مى دهد:

* • تا 6 برابر حجم بیشتر
• تا 54% طول بیشتر*

تا 161% فر
بیشتر*•

* جداسازى*
 •

مراقبت**

 

 

42
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9 
Bl
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k

ÖNCE

SONRA

خط چشم جامبو 
با ماندگارى 
طوالنى با 

رنگدانه هاى قوى

یک خط نازك روى 
مژه و از انتهاى 

مژه به سمت باال 
بکشید.

با کشیدن خط مژه 
باالیى که از 

گوشه شروع مى 
شود، دو خط را به 

هم وصل کنید.

خطوط دراماتیک،
 ظاهرى چشمگیر

با واندر لش
5 اثر در 1

42779 
Black

  The ONE Stylo Jumbo 
Eyeliner
2.5 g.
Birim Fiyat 17.20TL/ g.

72,00TL
 42,99TL

 

  The ONE 5’i 1 Arada 
Wonder Lash Suya 
Dayanıklı Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 5.62TL/ ml.

79,00TL
 44,99TL

  The ONE 5’i 1 Arada 
Wonder Lash Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 5.62TL/ ml.

79,00TL
 44,99TL

پوماد ابرو با فرم 
خامه اى و روکش 

پودرى، به ابروها 
ظاهرى طبیعى 

یا قاطع مى 
بخشد.

1

2

 

  THE ONE Kaş Pomadı
3.5 g.
Birim Fiyat 18.57TL/ g.

94,00TL
 64,99TL
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زیبایى ماندگار 
روى لب

 ONE Color Unlimited رژ لب مات
* -Smudge، تا 8 ساعت f ree

با ویژگى هاى تثبیت 99% ** لب هاى مات 
کاملى را براى شما فراهم مى کند.

41800
Ultra Raspberry

41
80
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41799
Ultra Rose

41798
Ultra Terracotta

41796
Ultra Taupe

41797
Ultra Nude

41807
Ultra Mocha

41809
Ultra Plum

41806
Ultra Burgundy
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  The ONE Colour 
Unlimited Bulaşmayan Mat 
Ruj
3.5 g.
Birim Fiyat 12.85TL/ g.

79,00TL
 44,99TL

با قفل شدن رنگ 
روى لب ها به 

ماندگارى بیشتر 
رژلب و عدم لکه 

دار شدن آن کمک 
مى کند.

محتویاتى که پس از 
استفاده تبخیر مى 
شوند، بافت مات 
خوبى به جا مى 

گذارند و در نتیجه هیچ 
گونه آلودگى ایجاد 

نمى شود.

یک روکش مات 
با بافت پودرى 
نرم ارائه مى 

دهد.

10 دقیقه پس از 
استفاده براى 
بهترین نتیجه 

صبر کنید.

داستان فن آورى 
لبه مات غیر 

لکه دار

*طبق نتیجه آزمایش بالینى 
**براساس نتیجه آزمایش مصرف 

68کننده

41801 
Ultra Pink

41803 
Ultra Coral
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  OnColour BIG Lash Maskara 
Suya Dayanıklı
8 ml.
Birim Fiyat 3.75TL/ ml.

  46,00TL
 29,99TL

  OnColour Likit Eyeliner
3.5 ml.
Birim Fiyat 7.14TL/ ml.

  39,00TL
 24,99TL

 

 

35424

42273

70

خط چشم مایع با 
فرموالسیون ژل آب با 

برس نیمه انعطاف پذیر 
و پوشش متوسط

به شما این امکان را 
مى دهد که مژه هایى 

با حجم باال داشته 
باشید و با مراقبت از 

 PRO-VITAMIN آنها با
B5 آنها را مرطوب مى 

. کند
ریمل مژه و ابرو

ى
ش

ای
آر

تاثیرگذارتر از چیزى که فکر مى کنید!
با خط چشم و ریمل

به قیافه خود معنا ببخشید...

71
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  OnColour Sıkıştırılmış Pudra
6 g.
Birim Fiyat 6.67TL/ g.

62,00TL
 39,99TL

  OnColour Power Up Fondöten 
30 ml.
Birim Fiyat 123.30TL/100 ml.

54,00TL
 36,99TL

 

38800
Light Porcelain

38801
Medium Beige

38807
Natural Beige

38806
Warm Ivory

38805
Light Porcelain

پودر با بافت ابریشم 
که به نرم شدن و 
بهبود رنگ پوست 

کمک مى کند

زیرسازى با رنگدانه هاى غنى 
که پوشش متوسطى را ایجاد 

مى کند و به پوست کمک 
مى کند تا کامًال به نظر برسد.

 

کامل تر از چیزى که فکر مى کنید!

ن با پودر و فونداسیو
پوست خود را صاف کنید...
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40738 Mauve Clay
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40739 Red Velvet

40740 Flaming Fuchsia

40741 Violet Vibe

فناورى رنگ تطبیق پذیر 
کامًال با رنگ طبیعى 

لب شما مطابقت دارد 
و به لب هاى شما رنگ 
صورتى منحصر به فرد 

مى دهد.

رژ لب مات با پوشش 
متوسط   و مغذى و 

محافظ با کمپلکس 
مرطوب کننده

! رنگارنگ تر از چیزى که فکر مى کنید
با محصوالت آرایشى رنگى

به زندگیت رنگ بده...

ى
ش

ای
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رنگ هاى نقره اى

رنگ هاى روشن

38986 
Cherry 
Burgund

38974 
Ice 

Cream 
Beige

38978 
Candy 

Lavender

38998 
Dazzle 
Gold

38975 
Pearly 
Pink

38976 
Tasty 
Nude

38997 
Shimmery 
Mulberry

38987 
Spicy 
Red

38
98

7 
Sp
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y 
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d

38983 
Soft 
Pink

38981
Cloud 
Blue

38982
Peach 
Pink

  OnColour Glam Mat Ruj
4 g.
Birim Fiyat 6.25TL/ g.

36,00TL
 24,99TL
  OnColour Oje 
5 ml.
Birim Fiyat 3.00TL/ ml.

24,00TL
 14,99TL

پایان شیشه ناخن 
با خشک شدن 

سریع و تمیز کردن 
آسان
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  OnColour Pink Adapt 
Dudak Parlatıcısı
8 ml.
Birim Fiyat 3.12TL/ ml.

  42,00TL
 24,99TL
38789

38977 
Latte
Taupe

حاوى روغن سینه رز و 
ویتامین E؛ لب براق 

معطر میوه با بافتى 
کرمى، پوششى 

مرطوب و براق
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33800
Praline Nude

33807
Elegant Burgundy

33805 
True Red

42171
Soft Rosewood

42170
Velour Nude

33806
Ruby Red

لب هاى 
لوکس مات

فینیش

15
SPF
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1 دقیقه بعد

نگاه جوان
فرمولى که پس از 

استفاده از بافت روغنى 
به بافتى مات تبدیل مى 

شود

کمک مى کند 
لب ها جوان تر به 

نظر برسند

33
80

5 
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ue
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ed

ى
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ریمل با فرمول حاوى 
کمپلکسى که مژه 

ها را مشخص مى 
کند. حجم دهنده، 

فر، بلند کردن، 
تغذیه و تقویت مژه 

ها است.

مژه هاى 
حجیم، فر 
و برجسته

  Giordani Gold Iconic Elixir 
Likit Ruj SPF 15
3.5 ml.
Birim Fiyat 18.57TL/ ml.

99,00TL
 64,99TL

  Giordani Gold Volumising 
Fortemente Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 8.12TL/ ml.

  104,00TL
 64,99TL
35990

• 5 برابر حجم بیشتر* • %84 
* فر بیشتر

• بلند کردن مژه ها تا 8 درجه 
* با برس فورتمنته

• فرمول تغذیه کننده، تقویت 
ه کننده و تعیین کنند

* ماندگارى و عدم لک*
* با مژه بدون ریمل

با توجه به نتیجه آزمایش 
بالینى ** با توجه به نتیجه 

آزمایش مصرف کننده

Oriflame2u.ir



مداد ابرو دو سر

انتهاى مثلثى
با محتواى موم خامه اى و نوك 

مثلثى مغذى خود، ابروها را 
مشخص و رنگ مى کند.

انتهاى مثلثى
با موم خامه اى و نوك مثلثى 
مغذى خود، ابروها را مشخص و 

رنگ مى کند.

37977
Brown

78 79

ى
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79

42343
Black

ریمل بلند کننده فرشته گلد جیوردانى 
به مژه ها طول و شفافیت عالى مى 

بخشد. با برس مخصوص خود به جدا 
شدن و بلندتر شدن تک تک مژه ها کمک 

مى کند.

طوالنى ترین ریمل 
اوریف لیم *

محافظت و تغذیھ مژه ھا با 
ویتامین Cloud در 

فرمول آن**

مژه هایى بلندتر و 
سالم تر*

رنگدانه هاى رنگى 
غنى و شدید**

  Giordani Gold Angel Caress 
Lengthening Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 8.12TL/ ml.

104,00TL
 64,99TL

ر  ب ر  ث و م ه  ج ی ت ن
ه ژ م ر  ه ى  و ر

طالى  با   1 در   2
زیبایى  جیوردانى: 

مراقبت و 

  Giordani Gold Iconic 
Cushion Kaş Kalemi
1.12 g.
Birim Fiyat 71.42TL/ g.

109,00TL
 79,99TL

ریمل مژه و ابرو
• تقویت مژه با سرم 

* مخصوص توسعه یافته
* • طول و حجم

* E مراقبت با ویتامین •
• ظاهر سیاه با رنگدانه 

هاى شدید

*Kullananların %80’i onayladı.

  Giordani Gold Incredible 
Length Potion Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 8.12TL/ ml.

34751 104,00TL
 64,99TL

 

 

*%77 daha fazla uzunluk verdiği klinik olarak test edilmiştir.
**Tüketici testi sonucuna göre
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5 برابر پوست 
روشن تر!*

شور و نشاط به 
پوست مى افزاید!

با کمک برس رژگونه مى توانید آن را 
. روى استخوان گونه و دکلته بمالید
یا براى مناطقى که مى خواهید 
برجسته کنید اعمال کنید. براى 
ظاهرى شدیدتر، برنامه را تکرار کنید.

نحوه استفاده

80 8585

ى
ش

ای
آر

81

ظاهر طبیعى و 
به پوست  درخشان 

برنز روشن مى بخشد

 H I ى  و ا ح ص  ا خ ل  و م ر ف ا  ب
ت  س و پ  ، د ی س ا ک  ی ن و ر و ل ا ی ه

را  ن  آ و  د  ن ک ى  م ف  ا ص ا  ر
. د ه د ى  م ن  ا ش ن ر  ت ن  ا و ج

در یک ظاهر خطى 
نازك کاهش کمى 
* مى دهد.

ثر جوان  ا یک 
روى  ًا  فور

ئه  ا ر ا پوست 
مى دهد.**

35235
Rose 

Porcelain 
Cool

35236
Soft 

Vanilla
 Warm

35237
Light 
Sand 
Warm

35238
Light 
Ivory 

Neutral

35239
Rose 
Nude 
Cool

*از بین بردن خطوط ریز و از بین رفتن درخشندگى پوست از 
نظر بالینى ثابت شده است. **از 72 زن که در تست مصرف 
کننده شرکت کردند
81 درصد تایید مى کنند.

  Giordani Gold MasterCreation 
Fondöten SPF 18
30 ml.
Birim Fiyat 316.63TL/100 ml.

159,00TL
 94,99TL

  Giordani Gold 45. 
Yıldönümüne Özel Bronzlaştırıcı 
İnciler
25 g.
Birim Fiyat 419.96TL/100 g.

42368 159,00TL
 104,99TL

  Giordani Gold 
Sıkıştırılmış Pudra
8 g.
Birim Fiyat 11.25TL/ g.

139,00TL
 89,99TL

 

 

34637
Light 
Ivory

34638
Beige 
Warm

ا چربى  ب ظاهرى متبد 
روى  روشنایى  و  اضافى 
. یجاد مى کند ا پوست 

رنگ  به یکسان شدن 
. پوست کمک مى کند

یز  ر ز کاهش ظاهر خطوط  ا
و چین و چروك ها 

. پشتیبانى مى کند
ویتامین  ا  ب ؛  ز ر عصاره گل 

ز پوست تغذیه  ا  E و   C هاى 
و محافظت مى کند.  
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82

THE ONE

THE ONE

GIORDANI GOLD ONCOLOUR

  Giordani Gold Yaşlanmaya 
Meydan Okuyan Serum 
Fondöten
30 ml.
Birimfiyat 496.67TL/100 ml.

149,00TL
41327
Vanilla 
Cool

41328
Porcelain 

Cool

41329
Ivory 
Cool

41330
Beige 
Warm

  Giordani Gold Büyülü Toplar
25 g.
Birimfiyat 556.00TL/100 g.

139,00TL
34545
Sublime 
Radiance

34546
Luminous 

Peach

34548
Matte 
Bronze

  Giordani Gold Likit Eyeliner
3.2 ml.
Birimfiyat 27.81TL/ ml.

  89,00TL36217

43513

38960

  Giordani Gold Aydınlatıcı 
Büyülü Toplar
25 g.
Birimfiyat 556.00TL/100 g.

34644 139,00TL

  Giordani Gold Tinted Büyülü 
İnciler Makyaj Bazı
30 ml.
Birimfiyat 563.33TL/100 ml.

42742 169,00TL

  Giordani Gold Iconic Mat Ruj
3.8 g.
Birimfiyat 24.74TL/ g.

94,00TL

36799
Ecru 

Cream

36800
Ginger 
Caress

36802
Taupe 
Grace

36805
Timeless 

Red

36806
Coffee 

Caramel

36807
Sepia Flame

  Giordani Gold Iconic Grand 
Suya Dayanıklı Maskara
8 ml.
Birimfiyat 12.38TL/ ml.

  99,00TL
  Giordani Gold Iconic Grand 
Maskara
8 ml.
Birimfiyat 12.38TL/ ml.

  99,00TL

  THE ONE A-Z Krem Hydra 
Matte
30 ml.
Birimfiyat 280.00TL/100 ml.

84,00TL
43460

Fair 
Warm

43461
Ivory 
Warm

43462
Natural 

Cool

  THE ONE Colour Stylist 
Metalik Ruj
3.8 g.
Birimfiyat 18.16TL/ g.

69,00TL
37715
Nude 

Platinum
37716
Gold 
Metal

37717
Titanium 

Lilac

37718
Heavy 
Bronze

37719
Scarlet 
Copper

37720
Red 

Magnetic

37721
Iron 

Raspberry
37722
Cherry 
Mercury

37723
Burgundy 

Steel

37741
Brown 
Nickel

  THE ONE Pudra Allık
6 g.
Birimfiyat 16.50TL/ g.

99,00TL
40768
Pastel 
Pink

40770
Peachy 

Pink

40771
Rich 

Burgundy

  THE ONE Aydınlatıcı 
Sıkıştırılmış Pudra
10 g.
Birimfiyat 9.90TL/ g.

99,00TL
42215
Light

42216
Light Plus

42217
Medium

  THE ONE Tremendous Fierce 
Suya Dayanıklı Maskara
10 ml.
Birimfiyat 8.40TL/ ml.

  84,00TL
  The ONE Expert Care Tırnak 
Cilası Temizleyici
75 ml.
Birimfiyat 52.00TL/100 ml.

38722 39,00TL
  The ONE A-Z Krem Hydra 
Luxene SPF 30
30 ml.
Birimfiyat 280.00TL/100 ml.

84,00TL43442
Nude 
Cool

43441
Porcelain
 Warm

  The ONE Ultimate Gel Top Coat 
2. Adım
8 ml.
Birimfiyat 4.50TL/ ml.

43185 36,00TL

  THE ONE Tremendous Fierce 
Maskara
10 ml.
Birimfiyat 8.40TL/ ml.

  84,00TL

  THE ONE Colour Stylist 
Ultimate Ruj
3.8 g.
Birimfiyat 18.16TL/ g.

69,00TL

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 
Suya Dayanıklı Maskara
8 ml.
Birimfiyat 9.88TL/ ml.

  79,00TL42817

  The ONE Lash Extension 
Maskara
8 ml.
Birimfiyat 9.88TL/ ml.

  79,00TL35425

  THE ONE Kohl Göz Kalemi
1.1 g.
Birimfiyat 44.55TL/ g.

49,00TL

42417
Black

42418
Brown

  The ONE EverLasting Kapatıcı
5 ml.
Birimfiyat 12.80TL/ ml.

64,00TL
33706
Light 
Nude

33707
Fair 

Beige

  THE ONE Colour Unlimited Göz 
Farı
1.2 g.
Birimfiyat 57.50TL/ g.

69,00TL
41011
Soft 

Nude
42773
Lava 

Mauve

42772
Desert 
Bronze

41014
Full 

Burgundy
42774

Amazon 
Brown

42771
Cold 
Silver

42770
Cool 
Sand

42776
Flash 
Rose

42778
Mystic 
Blue

  The ONE Illuskin Aquaboost 
Fondöten
30 ml.
Birimfiyat 313.33TL/100 ml.

94,00TL
40827
Vanilla 

Neutral

40828
Porcelain 

Cool

40829
Fair Nude 

Cool

40830
Nude Pink 

Warm

40831
Light Ivory 

Neutral

40832
Natural 
Beige 

Neutral

  The ONE Ultimate Gel Oje 1. 
Adım 
8 ml.
Birimfiyat 4.00TL/ ml.

32,00TL
41187
Nude 
Sorbet

41188
Cashmere 

Rose

41189
Rosy 

Mocha

41190
Sparkling 

Coral

41191
Blaze 
Peony

41192
Lilac 
Snow

41193
Mulberry 

Wood

41194
Rich 

Goldmine

41195
Fiery 
Red

41196
Deep 

Maroon

37728
Nude 

Whisper

37729
Coffee 

Caramel

37730
Dusty 
Rose

37731
Coral Pink

37734
Scarlet Red

37735
Diva 

Burgundy

37736
Dark Plum

37737
Magnific 
Brown

  The ONE Colour Stylist 
Ultimate Dudak Kalemi
0.28 g.
Birimfiyat 157.14TL/ g.

44,00TL

  The ONE Kaş Kiti
3 g.
Birimfiyat 31.33TL/ g.

  94,00TL34513

  THE ONE Şekillendirici Stik 
6 g.
Birimfiyat 18.17TL/ g.

109,00TL
36139
Shining 

Star

36140
Stunning 

Rose

36141
Dazzling 
Brown

ى
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  OnColour #LittleMatte Ruj
2.5 g.
Birimfiyat 11.60TL/ g.

29,00TL

38857 
Mellow 
Cherry

38856 
Coral 
Nude

38858 
Hot 
Plum

38859 
Haute 
Red

38855 
Seashell 

Pink

  OnColour Candy Glaze Oje
5 ml.
Birimfiyat 4.80TL/ ml.

24,00TL
41745
Sweet 
Lilac

41746
Fuchsia 
Candy

41747
Glazed 
Orange

44155
Sugar 
Red

  OnColour Mat Fondöten
30 ml.
Birimfiyat 180.00TL/100 ml.

54,00TL
39267
Light 

Porcelain
39269
Natural 
Beige

39268
Warm 
Ivory

  OnColour Mono Göz Kalemi
1.12 g.
Birimfiyat 28.57TL/ g.

32,00TL
36149 
Black

36150 
Brown

  OnColour Length Up Maskara
8 ml.
Birimfiyat 5.75TL/ ml.

  46,00TL34750

  OnColour Mat Ruj
4 g.
Birimfiyat 9.75TL/ g.

39,00TL

39801 Blush 
Rose

39805 
Beauty Plum

39807 
The Red

39803 
Vibe Pink

38948 Soft 
Peach

39800 Nude 
Beige

39806 
Brick Red

39802 Coral 
Blossom

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

  THE ONE Irresistible Touch 
High Shine Ruj
4 ml.
Birimfiyat 19.75TL/ ml.

79,00TL

35727

35728
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با این ست گردنبند و 
گوشواره الهام 
گرفته از الماس 

همه ست ها با مجذوب شوید!
جعبه شیک عرضه 

مى شوند.

با لمس کالسیک و 
رن آن همچنین مد
پر زرق و برق باش

جنس ست گردنبند و گوشواره مروارید 
ثابت: برنج، آلیاژ روى، فوالد ضد زنگ، 

شیشه، کریستال هاى زیرکونیا 
مکعبى. سایز: 45+6 سانتى متر 

(زنجیره گردنبند); 1 سانتى متر 
(گوشواره)

44278 109,99TL

جنس ست گردنبند و گوشواره 
طالى ثابت: برنج، آلیاژ روى، فوالد 
ضد زنگ، کریستال هاى زیرکونیا 

مکعبى، شیشه. سایز: 6+45 
 1.5x1 ;(گردنبند) سانتى متر

سانتى متر (گوشواره)

44277 109,99TL

Amore ست 3 عدد گوشواره
جنس: برنج، فوالد ضد زنگ، آلیاژ روى، 

شیشه، ABS، روکش برنج. اندازه: 0.4 سانتى 
متر; 0.7x0.9 سانتى متر؛ 0.8x2 سانتى متر

41996 69,99TL
43134 49,99TL
 34,99TL 43121 46,99TL

رها کردن گره خوردن 
آسان است ر  ا موها بسی

 Golden Saç Açıcı Tarak Materyal:  
.ABS, TPE. Ebat: 15x6x3 cm

ینه شیک  آ یبایى یک  ز براى 
ید ر دا نگه 
Golden Ayna  
Materyal: ABS, cam. Ebat: 7,5x7,5x1 cm

ف ست گردنبند و گوشواره دانه بر
جنس: برنج، فوالد ضد زنگ، کریستال 
هاى زیرکونیا مکعبى. سایز: 6+45 
سانتى متر (زنجیره گردنبند); 2*2 
سانتى متر (گوشواره-گردنبند)

44276 109,99TL

ترکیبات خود را هم در روز 
و هم در شب تزئین 

کنید!

84 85

YENİ!
STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ

STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ

خیره کننده

ZARİF

جدید!

همراه با جعبه 
طرح گل.

کامل
Oriflame2u.ir



STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ

اسفنج وقتى با آب خیس 
شود به اندازه واقعى خود مى 

رسد.

مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!

86

tr.oriflame.com/hair
tr.oriflame.com/bath-body

شاد کردن کودکان 
بسیار ساده تر از آن 

چیزى است که فکر 
مى کنید! زیرا 

کودکان از چیزهاى 
کوچک لذت مى برند. 

مى توانید در سال 
جدید با محصوالت 

مراقبت از کودك که 
رایحه هاى دلپذیرى 

دارند و سرگرمى هاى 
کف آلود هستند 

لبخندى بر لبان 
فرزندتان بنشانید.

ى
ص

شخ
ت 

قب
مرا

 و 
مو فرمول بدون اشک

پارابن و سیلیکون 
p H متعادل با 

  Love Nature Kids Çilek 
Özlü Saç & Vücut 
Şampuanı
250 ml.
Birim Fiyat 10.00TL/100 ml.

40844 40,00TL
 24,99TL

  Love Nature Kids 
Çilek Özlü Sabun
75 g.
Birim Fiyat 11.99TL/100 g.

40845 14,00TL
 8,99TL

  Love Nature Kids 
Elma Özlü Sabun
75 g.
Birim Fiyat 11.99TL/100 g.

40804 14,00TL
 8,99TL

  Love Nature Kids Elma 
Özlü Saç & Vücut Şampuanı
250 ml.
Birim Fiyat 10.00TL/100 ml.

40775 40,00TL
 24,99TL

Love  Nature شامپو مو و بدن 
Kids به آرامى مو و پوست را 
تمیز مى کند و در عین حال 
رایحه اى مطبوع با طعم توت 
فرنگى و سیب به جا مى گذارد.

  Love Nature Kids 
Banyo Süngeri
Materyal: Selüloz. Ebat: 
7x8x0,5 cm (kuru halde)

42452 14,00TL
 9,99TL
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جدید!
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  Love Nature Nane ve 
Ahududu Özlü Arındırıcı 
Duş Jeli
250 ml.
Birim Fiyat 8.80TL/100 ml.

32602 42,00TL
 21,99TL
  Love Nature 
Hindistan Cevizi Suyu ve 
Kavun Özlü Duş Jeli
500 ml.
Birim Fiyat 7.40TL/100 ml.

35947 59,00TL
 36,99TL
  Love Nature 
Zeytinyağı ve Aloe Vera 
Özlü Sabun
75 g.
Birim Fiyat 13.32TL/100 g.

32609 16,00TL
 9,99TL

 

 

500 ml
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ژل دوش 
تصفیه کننده 
تمشک و نعناع

عصاره آب نارگیل و 
ه خربز

شامپو بدن

روغن زیتون و 
صابون آلوئه ورا

با محصوالت دوستدار طبیعت
با طبیعت دوست بمان!

تمام محصوالت سری Love Nature با اولويت دادن به طبيعت، از مواد 
تشکيل دهنده تا بسته بندی آنها، توسعه يافته اند. ضمن مراقبت از 
طبيعت با ترکيبات و عصاره های ارگانيک، فرموالسيون های زيست 

تخريب پذير*، پاک کننده های 100% طبيعی و استفاده از %50 
پالستيک بازيافتی از شما مراقبت می کند.. 

.Sadece durulanan ürünler için geçerlidir*
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  Love Nature Zeytinyağı ve 
Aloe Vera Özlü Duş Jeli
750 ml.
Birim Fiyat 5.33TL/100 ml.

34818 62,00TL
 39,99TL

روغن زیتون الو نیچر و ژل دوش 
آلوئه ورا

من  پوست  ورا،  آلوئه  عصاره  و  زیتون  روغن  لطف  به 
مثل قبل تمیز و مرطوب است...

محصول ویژه ماه

نظرات خود را با ما در شبکه هاى اجتماعى به اشتراك بگذارید.

Merve Taşdemir
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جدید!
STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ

ن... فوم سرگرمى در حمام کودکا

سریعترین سرگرمى! 
©Disney/Pixar

بدون اشک، ویژه 
ن کودکا
فرمول

عطر کودکانه 
بدون الکل با نت 

هاى خربزه، 
هندوانه و وانیل 

طراحى شده 
است

ى
ص
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ش

ت 
قب

را
 م

 و
مو

بگذارید فرزندانتان مانند 
پرنسس احساس کنند

 بدون الکل 
براى کودکان

عطرى کودکانه 
با نت هاى 

گیالس، رز و 
وانیل طراحى 

شده است.

©Disney

 

 

 

 

جدید!
STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ

  Oriflame Disney Princess 
Snow White EdT
100 ml.
Birim Fiyat 44.99TL/100 ml.

39364 69,00TL
 44,99TL

  Oriflame Disney Princess 
Snow White Şampuan & Saç 
Bakım Kremi
200 ml.
Birim Fiyat 16.50TL/100 ml.

39363 44,00TL
 32,99TL

  Oriflame Disney Pixar 
Cars EdT
100 ml.
Birim Fiyat 44.99TL/100 ml.

39362 69,00TL
 44,99TL

  Oriflame Disney Pixar Cars 
Saç & Vücut Yıkama Jeli
200 ml.
Birim Fiyat 16.50TL/100 ml.

39360 44,00TL
 32,99TL

9392
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لذت خنک کنندهصندل نوازش شکوفه گل

با پودرهاى بدن، 
پوستى نرم، 
صاف، بدون 

رطوبت و صاف 
داشته باشید!

   

100 g

دانه اى

21.99

  Love Nature Sandal Caress 
Vücut Pudrası
100 g.
Birim Fiyat 21.99TL/100 g.

35552 37,00TL

  Love Nature Cooling Delight 
Vücut Pudrası
100 g.
Birim Fiyat 21.99TL/100 g.

35553 37,00TL
  Love Nature Floral Bloom 
Vücut Pudrası
100 g.
Birim Fiyat 21.99TL/100 g.

35551 37,00TL
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100 ml.

براى کاهش حساسیت 
دندان؛ خمیر دندانى که با 
فناورى Protect Shield به 

محافظت از کل دهان کمک 
مى کند

75 ml.

خمیر دندان بدون فلوراید با 
ترکیبى از روغن هاى گیاهى 

طبیعى براى خوشبو کردن نفس 
و حفظ بهداشت دهان و دندان.

با پاك کننده زبان 
الستیکى به 

بهداشت زبان کمک 
مى کند.

س دندان هاى حسا
و براى تمیز کردن لثه 
ها، حفظ بهداشت 

دهان و دندان طراحى 
شده است. مسواك 

نرم و بسیار ظریف

نرم

حساس

روغن هاى طبیعى

اد
ش

ر 
یی

غ
 ت

از
ت 

ای
حم

در صورت عدم تمایل به اهدا، لطفا کد 
729707 را که به صورت خودکار در صفحه 
. سفارش شما ظاهر مى شود حذف کنید
سازماندهى شده توسط اوریفلیم ترکیه

در مورد پروژه مسئولیت اجتماعى
اگر مى خواهید اطالعاتى کسب کنید

از oriflame.com.tr دیدن کنید.

رك تغییر مبا
پشتیبانى

! با شما ممکن است
اگر معتقدید که یک تغییر شاد با 
حمایت هاى کوچک امکان پذیر 

، است
یکى از محصوالت پشتیبانى ماه 

مبارك تغییر
با خرید میتونید حمایت کنید

ر؟ چطو
هنگام خرید هر یک از محصوالت 
موجود در این صفحات، براى هر 

ل محصو
سازماندهى شده توسط اوریف لیم 

ترکیه
به "پروژه مسئولیت اجتماعى"

ما 2 لیر از طرف شما اهدا مى کنیم!

ORIFLAME
UYGULAMASI 

İLE  TARA!

#beautifulchange

محصوالت 
پشتیبانى از 

تغییر ماه 
مبارك!

96 97

  Optifresh Sensitive 
Diş Macunu
75 ml.
Birim Fiyat 33.32TL/100 ml.

38873 42,00TL
 24,99TL

  Optifresh Kids 
Yumuşak Diş Fırçası - 
Pembe

42453 27,00TL
 17,99TL
  Optifresh Kids 
Yumuşak Diş Fırçası - 
Mavi

40877 27,00TL
 17,99TL

  Optifresh Natural 
Oils Diş Macunu
100 ml.
Birim Fiyat 24.99TL/100 ml.

44953 42,00TL
 24,99TL

  Optifresh Kids 
Gentle Çilek Özlü Diş 
Macunu
50 ml.
Birim Fiyat 35.98TL/100 ml.

44954 29,00TL
 17,99TL

  Optifresh All In One 
Sensitive Soft Diş 
Fırçası

42450 37,00TL
 21,99TL

موهاى نرم 
مخصوص 
دندان ها و 

لثه هاى حساس 
کودکان 
طراحى 

شده اند: حالت 
ایستاده به 
لطف پاهاى 

تخت آن

ل براى کودکان 2-6 سا
مناسب

ه طعم توت فرنگى خوشمز
فرموله شده با سطح فلوراید 

ن. پایین براى کودکا
براى کودکان 6 سال و کمتر، 

مقدارى به اندازه نخود باید روى 
برس مالیده شود تا از بلع آن 

جلوگیرى شود.

بهداشت دهان و دندان را با 
سرى OPTIFRESH ارائه 

دهید!

 

 

 

 

   

27438 14,90TL

ی مدل بافتنی و نقره ا
با لوازم رنگی
دستبند صورتی

 Happy پشتیبانی از محصول
Change - دستبند (صورتی روشن)
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  HairX Advanced Care Fall 
Defence Saç Dökülmesine Karşı 
Saç Derisi Toniği
100 ml.
Birim Fiyat 36.99TL/100 ml.

41979 52,00TL
 36,99TL

  HairX Advanced Care Fall 
Defence Saç Dökülmesine Karşı 
Saç Bakım Kremi
200 ml.
Birim Fiyat 14.00TL/100 ml.

35931 39,00TL
 27,99TL

  HairX Advanced Care Fall 
Defence Saç Dökülmesine Karşı 
Şampuan
250 ml.
Birim Fiyat 11.20TL/100 ml.

35926 39,00TL
 27,99TL

مواد مغذى گیاهى
ه پیچید

فیتونوترینت هاى مشتق شده از 
سویا و روغن دانه گلرنگ 

مخلوطى شبیه به مخلوط 
پروتئین-لیپیدى است که به 

طور طبیعى در مو یافت مى 
شود. در حالى که به عنوان 

محافظى براى ظاهرى سالم تر 
مو عمل مى کند، به تغذیه و 

ترمیم موها کمک مى کند.

براى جلوگیرى از 
ریزش مو؛ یک نرم 
کننده یونیسکس 

براى کمک به تغذیه، 
تقویت و حالت دادن 

به مو.

به ریشه مو
تونیک پوست سر تک 

جنسیتى که به رشد مو و 
افزایش چرخه زندگى مو 

کمک مى کند

شامپوى یونیسکس 
مخصوصًا براى مقابله با 
ریزش مو و در عین حال 
تمیز کردن مو و پوست 
سر طراحى شده است.

فقط در 8 هفته در برابر 
ریزش مو عمل مى کند!*

نحوه استفاده

1. اسپرى را روى موهاى 
. مرطوب اسپرى کنید

2. موهاى خود را حالت 
. دهید

3. براى بهترین نتیجه 
خشک کنید.

 

 

 
موهاى خود را با فرمول هاى 

! خاص تقویت کنید
ریزش مو در اثر تغییرات فصلى، 

هواى گرم یا سرد ایجاد مى 
شود. آنها مى توانند تحت تأثیر 
انواع تغییرات آب و هوایى قرار 
گیرند. اگر شما نیز مشکالت 

ریزش مو را تجربه مى کنید، مى 
توانید محصوالت مراقبت از مو را 
انتخاب کنید که در برابر آن موثر 

 HairX هستند. مى توانید از سرى
 Advanced Care Fall Defense

استفاده کنید.
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  Styler Yastıklı Fırça
Ebat: 24 x 6 cm. Materyal: 
ABS, kauçuk ve naylon.

30579 29,00TL
 19,99TL

  HairX Advanced Care Style 
Smart Şekillendirici Saç Köpüğü
200 ml.
Birim Fiyat 20.00TL/100 ml.

34938 57,00TL
 39,99TL
  HairX Advanced Care Style 
Smart Şekillendirici Saç Spreyi
200 ml.
Birim Fiyat 20.00TL/100 ml.

34919 57,00TL
 39,99TL
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، خالق بودن
به موهایتان آن شکلى که مى خواهید 

بدهید!

موهاى خنک که 
استایل شما را 
نشان مى دهد

Modern & Havalı

Geriye Taranmış

Fransız Stili

Hollywood Tarzı

برس بالشتکى 
موها را باز مى کند 
و به خشک شدن 
موها کمک مى 

کند.

اکنون موهاى شما 
صاف تر است! 7/24

HAVALI 

SAÇLAR
  

موس سبک 
و حالت 

دهنده با اثر 
24 ساعته* 
که به موها 

حجم و 
کشسانى 
مى بخشد.

اسپرى مو سبک، با خشک 
شدن سریع، 24 ساعته* و 
حالت دهنده فوق العاده 
قدرتمند که ضمن حفظ 

فرم، وزش مو را کنترل مى 
کند.

101
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47,00TL

 30,99TL

37,00TL
 24,99TL

9,99TL  19,99TL
103

مراقبت 
شبانه

یک مرطوب کننده تمام شب با 
عصاره هاى طبیعى آووکادو و آلوئه 
ورا که به شدت پوست پاى شما را در 
. طول شب مرطوب و راحت مى کند

کرم پا 

 Feet Up Comfort Gece Boyu  
 Nemlendirici Ayak Kremi
. 150 ml

جدید!
STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ

مراقبت 
زمستانى

صابون با رایحه گل الهام گرفته 
از زیبایى زمستان 

.

. Birim Fiyat 13.32TL/100 g

16,00TL

  Optifresh Pro White Diş 
Macunu
100 ml.
Birimfiyat 42.00TL/100 ml.

38874 42,00TL

  Activelle Comfort Anti-
perspirant Deodorant 
Sprey
150 ml.
Birimfiyat 31.33TL/100 ml.

33144 47,00TL
  Activelle Fresh Anti-
perspirant Deodorant 
Sprey
150 ml.
Birimfiyat 31.33TL/100 ml.

33145 47,00TL
  Activelle Extreme 
Anti-perspirant 
Deodorant Sprey
150 ml.
Birimfiyat 31.33TL/100 ml.

33147 47,00TL

  Milk & Honey Gold Saç 
Bakım Kremi
250 ml.
Birimfiyat 15.60TL/100 ml.

35958 39,00TL
  Milk & Honey Gold 
Şampuan
250 ml.
Birimfiyat 15.60TL/100 ml.

35957 39,00TL
  Milk & Honey Gold 
Pürüzsüzleştirici El 
Arındırıcısı
75 ml.
Birimfiyat 52.00TL/100 ml.

33447 39,00TL

  HairX Advanced Care 
Saç Güzelleştirici CC 
Krem
150 ml.
Birimfiyat 39.33TL/100 ml.

32908 59,00TL

  Silk Beauty Clear Tıraş Jeli
150 ml.
Birimfiyat 26.00TL/100 ml.

32601 39,00TL

  Milk & Honey Gold 
Pürüzsüzleştirici Vücut 
Arındırıcısı
200 ml.
Birimfiyat 29.50TL/100 ml.

31601 59,00TL

  Milk & Honey Gold 
Besleyici El & Vücut Kremi
250 ml.
Birimfiyat 24.80TL/100 ml.

31602 62,00TL

  Milk & Honey Gold 
Yumuşatıcı Kremsi Sabun
75 g.
Birimfiyat 25.33TL/100 g.

31604 19,00TL

  Love Nature Tatlı 
Badem Özlü Saç ve 
Vücut Yağı 
100 ml.
Birimfiyat 49.00TL/100 ml.

38907 49,00TL

  North For Men Power 
Max Arındırıcı Duş Jeli  
250 ml.
Birimfiyat 17.60TL/100 ml.

38614 44,00TL

  North For Men Power 
Max 2’si 1 Arada 
Enerji Veren Yüz ve 
Tıraş Sonrası Jeli
50 ml.
Birimfiyat 58.00TL/100 ml.

38613 29,00TL
  North For Men Power 
Max Arındırıcı Sabun  
100 g.
Birimfiyat 19.00TL/100 g.

38610 19,00TL
  North For Men Power 
Max Roll-On 
Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 64.00TL/100 ml.

38615 32,00TL

  Feet Up Advanced 
Çatlamış Topuklar için 
Onarıcı Krem
75 ml.
Birimfiyat 72.00TL/100 ml.

33027 54,00TL

  Love Nature Kuru 
Saçlar için Buğday ve 
Hindistan Cevizi Yağı 
Özlü Saç Kremi
250 ml.
Birimfiyat 15.60TL/100 ml.

32619 39,00TL
  Love Nature Kuru 
Saçlar için Buğday ve 
Hindistan Cevizi Özlü 
Sıcak Bakım Yağı
15 ml.
Birimfiyat 17.00TL/15 ml.

32620 17,00TL

  Baby O Vücut Yağı
150 ml.
Birimfiyat 48.00TL/100 ml.

35773 72,00TL
  Baby O Pişik Önleyici 
Krem
75 ml.
Birimfiyat 82.67TL/100 ml.

35774 62,00TL

  Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Rahatlatıcı 
Temizleme Jeli
300 ml.
Birimfiyat 18.00TL/100 ml.

34500 54,00TL

  Love Nature Hindistan 
Cevizi Yağı İçeren Saç 
Bakım Yağı
100 ml.
Birimfiyat 49.00TL/100 ml.

32626 49,00TL

  Activelle Comfort Anti-
perspirant Roll-on
50 ml.
Birimfiyat 58.00TL/100 ml.

33139 29,00TL
  Activelle Extreme Anti-
perspirant Roll-on
50 ml.
Birimfiyat 58.00TL/100 ml.

33142 29,00TL
  Activelle Even Tone 
Anti-perspirant Roll-on 
50 ml.
Birimfiyat 58.00TL/100 ml.

43926 29,00TL
  Activelle Fresh Anti-
perspirant Roll-on
50 ml.
Birimfiyat 58.00TL/100 ml.

33140 29,00TL

  Activelle Invisible Anti-
perspirant Roll-on
50 ml.
Birimfiyat 58.00TL/100 ml.

33141 29,00TL

150 ml.

ساخته شده با عصاره طبیعى 
کرن برى و مولتى ویتامین ها؛ 

ژل دوش با بوى مطبوع

32,00TL

مراقبت 
روزانه

 Feet Up Comfort Gün Boyu  
Nemlendiren Ayak Kremi
. ml 75
.Birim Fiyat 33.32TL/100 ml

ACTIVELLE LOVE NATURE NFM POWER MAX

OPTIFRESH

HAIR X

FEMINELLE

MILK&HONEY

BABY O

FEET UPSILK&BEAUTY

با تشکر از روغن اکالیپتوس و کره شى 
طبیعى، پاهاى شما

ز مرطوب کننده تمام رو
کرم پا طراوت بخش

مراقبت از 
پوست

Oriflame2u.ir
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  Love Nature Matlaştırıcı Yüz 
Losyonu
50 ml.
Birim Fiyat 65.98TL/100 ml.

34845 59,00TL
 32,99TL

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

34843 54,00TL
 29,99TL

  Love Nature Arındırıcı 
Yıkama Jeli
125 ml.
Birim Fiyat 23.99TL/100 ml.

34841 54,00TL
 29,99TL

ت
س

پو
 از 

ت
قب

مرا
سال جدید چگونه 

آغاز شد، پس ادامه 
... خواهد داشت

به همین دلیل باید 
پوست خود را براى 

سال جدید آماده 
کنید. شما باید 

پوست خود را در 
برابر هواى سرد و 

خشک ماه هاى 
زمستان مرطوب، 

تغذیه و محافظت 
کنید. چطور؟ با 

محصوالت مراقبت 
از پوست اوریف 
لیم، مى توانید 

بدون در نظر گرفتن 
نوع پوست، مراقبت 

هاى الزم را به 
پوست خود ارائه 

دهید.

oriflame.com/skincare

 

 

 

همه گروه 
هاى سنى

براى پوست 
هاى چرب

مات کننده که از 
درخشندگى 

جلوگیرى مى کند و 
در عین حال پوست 
شما را مرطوب مى 

کند
لوسیون صورت

یک پاك کننده صورت 
که با از بین بردن 

سبوم و چربى اضافى 
از روى پوست شما 

طراوت و طراوت فورى 
را ایجاد مى کند.

مقوى که پوست 
مستعد آکنه را تحت 

کنترل نگه مى دارد و 
با محتواى اسید 

سالیسیلیک منافذ را 
سفت مى کند.
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  Optimals Rahatlatıcı Yüz 
Toniği
150 ml.
Birim Fiyat 23.33TL/100 ml.

42590 64,00TL
 34,99TL

کرم روز غنى

پوست را نرم تر و روشن تر نشان دهید؛ 
به رطوبت رسانى عمیق و آرامش 

پوست کمک مى کند.

کرم شب غنى

این به تقویت سد پوستى کمک مى کند و 
در عین حال آبرسانى عمیق و تغذیه در طول 
شب را فراهم مى کند. به شما این امکان را 

مى دهد که صبح با پوستى صاف، صاف و 
RICH براى کرم هاى روزسالم از خواب بیدار شوید.

و شب به چه معناست؟
کرم RICH؛ با بافت غنى و مغذى خود، 

انتخاب مناسبى براى پوست هاى خشک و 
حساس است. اگر پوست خشک و 

حساسى دارید مى توانید این محصوالت را 
به عنوان کرم روز و شب انتخاب کنید.

 optimals روز و شب را با
محافظت کنید

براى 
تمام 
سنین

براى 
پوست 

هاى خشک 
و حساس

عطش پوست خود 
را با آبرسانى رفع 

کنید!

آنتى اکسیدان هاى مشتق شده 
از گیاهان بومى سوئد به 
محافظت از پوست در برابر 

رادیکال هاى آزاد کمک مى 
کند.

فناورى MoistureLockIn به 
جبران رطوبت پوست کمک 

مى کند تا از سد پوستى 
محافظت کند.

  Optimals Hydra Radiance 
Gündüz Kremi Rich
50 ml.
Birim Fiyat 105.98TL/100 ml.

42588 84,00TL
 52,99TL

  Optimals Hydra 
Radiance Gece Kremi Rich
50 ml.
Birim Fiyat 105.98TL/100 ml.

42589 84,00TL
 52,99TL

ویتامین هاى B3 و B5 از عصاره 
جو دوسر: به تسکین و از بین 

بردن خشکى پوست کمک مى 
. کند

پانتنول: هنگامى که روى 
پوست استفاده مى شود، به 
ویتامین B5 تبدیل مى شود و 

به تسکین، طراوت و نرمى 
پوست کمک مى کند.

س خشک و حسا
تسکین فورى پوست*

*Tüketici testi sonucuna göre
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آنتى اکسیدان هاى مشتق 
شده از گیاهان بومى سوئد 

به محافظت از پوست در برابر 
رادیکال هاى آزاد کمک مى 

کند.

MoistureLockIn فناورى
براى محافظت از سد پوستى
به جبران رطوبت کمک مى 

کند.

سرم

آبرسانى شدید به پوست

در حالى که درخشندگى طبیعى 
پوست را افزایش مى دهد.

بهینه
سرى Hydra Radiance; این محصول 
با مواد مغذى پوست و فناورى هاى 

پیشرفته فرموله شده است.
  Optimals Hydra Radiance 
Serum
30 ml.
Birim Fiyat 193.30TL/100 ml.

42567 89,00TL
 57,99TL!تغذیه و هیدراته کردن پوست به طور متعادل

  Optimals Hydra Radiance 
Gündüz Kremi Light
50 ml.
Birim Fiyat 105.98TL/100 ml.

42580 84,00TL
 52,99TL

کرم روز الیت
• در تمام طول روز پوست شما را 

. مرطوب مى کند
• کرم به شکل ژل. با متعادل کردن 
روشنایى پوست به ظاهرى مات به 

پوست کمک مى کند.

براى 
تمام 
سنین

براى پوست هاى 
معمولى و مختلط
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مرطوب کننده، 
محافظت، روشن کردن 

پوست و تقویت سد 
پوستى

لوسیون بدن براى

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Maske ve Arındırıcı
75 ml.
Birim Fiyat 35.99TL/100 ml.

43910 42,00TL
 26,99TL

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli 10 SPF Yüz Kremi
50 ml.
Birim Fiyat 53.98TL/100 ml.

43906 42,00TL
 26,99TL

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Vücut Losyonu
250 ml.
Birim Fiyat 14.00TL/100 ml.

43907 49,00TL
 34,99TL

ماسک و پاك کننده اى که به 
مرطوب کردن، محافظت، حذف 

سلول هاى مرده پوست و آلودگى 
مراقبت هاى اساسى که از روى پوست کمک مى کند.

براى پوست خود نیاز دارید...
 

SPF

10

 

 

 

 TEMİZLER
KO

RUR

 FERAHLA
TI

R

B3 ویتامین
به یکدست شدن و روشن شدن 

رنگ پوست کمک مى کند. 
همچنین با تغذیه پوست از شما 

حمایت مى کند تا یک سد 
. پوستى قوى ترى داشته باشید

E ویتامین

این ماده اى بى عیب و نقص 
است که به رفع نیازهاى روزانه 
پوست شما کمک مى کند. از 

آنجایى که این ویتامین توسط 
بدن تولید نمى شود، باید از 

منابع خارجى تامین شود. سرى 
 E حاوى ویتامین Glow Essentials

به حفظ رطوبت در پوست شما 
کمک مى کند، از پوست شما 

محافظت مى کند و آن را صاف 
. تر و انعطاف پذیرتر مى کند

. آن کمک مى کند

کرم صورت که به مرطوب 
کردن پوست کمک مى کند، 
رطوبت پوست را تا 24 ساعت 

حفظ مى کند* و پوست را روشن 
تر نشان مى دهد.

*K
lin

ik
 te

st
 so

nu
cu

na
 g

ör
e
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پوست را مرطوب 
و جوان مى کند.

نحوه استفاده

پس از تمیز کردن 
پوست و استفاده 

از تونیک، صبح و 
عصر آن را روى 

صورت و ناحیه 
چانه خود ماساژ 

دهید.

لوسیون ژل

تونیک
پوست را روشن مى کند و در 

عین حال به سفت شدن 
منافذ و کاهش ظاهر آنها 

. کمک مى کند

نحوه استفاده
  صبح و شب بعد از پاکسازى 

پوست، آن را با کمک پنبه 
روى صورت و ناحیه چانه خود 

بمالید.

انرژی، زندگی و 
پوست روشن

همه گروه 
هاى سنى

براى هرنوع 
پوستى

مطالب اصلى

  Love Nature Radiance Organik 
Kayısı ve Portakal Özlü Jel Losyon
50 ml.
Birim Fiyat 79.98TL/100 ml.

35911 59,00TL
 39,99TL

عصاره زردآلو و پرتقال 
ارگانیک

عصاره ارگانیک زردآلو مملو از قندهاى 
میوه و اسیدهایى است که به 

مرطوب و نرم شدن پوست کمک مى 
کند. از طرف دیگر عصاره ارگانیک 

پرتقال با محتواى ویتامین C خود به 
افزایش درخشندگى پوست کمک 

مى کند.

  Love Nature Energising 
 Organik Kayısı ve Portakal Özlü
Yüz Temizleyicisi
. ml 125
.Birim Fiyat 27.99TL/100 ml

35910 54,00TL
 34,99TL
  Love Nature Radiance Organik 
Kayısı ve Portakal Özlü Tonik
150 ml.
Birim Fiyat 23.33TL/100 ml.

35912 54,00TL
 34,99TL

SILICON FREEPOST-CONSUMER
RECYCLED PLASTIC

SİLİKON 
İÇERMEZ

GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ 

PLASTİKTEN 
ÜRETİLMİŞTİR

نحوه استفاده
  صبح و شب روى 

صورت و چانه خود با 
حرکات دایره اى بمالید. 

با آب فراوان بشویید.

 

 

 

پاك کننده
با از بین بردن کثیفى و 

باقى مانده آرایش، 
پوست را تمیز مى کند. 

ظاهرى شاداب به پوست 
مى بخشد.

%40
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  Optimals Arındırıcı 
Kremsi Temizleyici
150 ml.
Birimfiyat 42.67TL/100 ml.

42609 64,00TL
  Optimals Yatıştırıcı 
Micellar Temizleme 
Suyu
150 ml.
Birimfiyat 42.67TL/100 ml.

42610 64,00TL
  Optimals 
Derinlemesine 
Temizleme Jeli
150 ml.
Birimfiyat 42.67TL/100 ml.

42613 64,00TL

  SoftCaress Besleyici El 
Kremi
100 ml.
Birim Fiyat 19.99TL/100 ml.

31345 32,00TL
 19,99TL

  SoftCaress Koruyucu El ve 
Tırnak Kremi
100 ml.
Birim Fiyat 19.99TL/100 ml.

31344 32,00TL
 19,99TL

  Optimals Urban Guard 
3D Yüz Misti
100 ml.
Birimfiyat 72.00TL/100 ml.

44257 72,00TL

  Optimals Urban Guard 
3D Çok Amaçlı 
Temizleyici
125 ml.
Birimfiyat 51.20TL/100 ml.

44253 64,00TL

  Optimals Urban Guard 
3D Serum
30 ml.
Birimfiyat 350.00TL/100 ml.

44254 105,00TL

  Optimals Urban Guard 
3D Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 198.00TL/100 ml.

44260 99,00TL

  Optimals Urban Guard 
3D Gündüz Kremi 25 
SPF
50 ml. 
Birimfiyat 198.00TL/100 ml.

44259 99,00TL

  Love Nature Renk 
Düzenleyici Stik
4.5 g.
Birimfiyat 13.11TL/ g.

34855 59,00TL

  Love Nature Arındırıcı 
Yüz Yağı
10 ml.
Birimfiyat 5.90TL/ ml.

34849 59,00TL

  Love Nature 2'si 1 
Arada Maske ve 
Arındırıcı
75 ml.
Birimfiyat 72.00TL/100 ml.

35576 54,00TL

  Love Nature 
Canlandırıcı 
Temizleme Kremi
125 ml.
Birimfiyat 43.20TL/100 ml.

34819 54,00TL

  Love Nature 
Nemlendirici Yüz 
Kremi
50 ml.
Birimfiyat 118.00TL/100 ml.

34821 59,00TL

  Love Nature 
Canlandırıcı Göz Jeli
15 ml.
Birimfiyat 49.00TL/15 ml.

35590 49,00TL

  Love Nature 2'si 1 
Arada Canlandırıcı 
Maske ve Arındırıcı
75 ml.
Birimfiyat 72.00TL/100 ml.

34822 54,00TL

  Aloe Vera Özlü 
Canlandırıcı El Kremi
75 ml.
Birimfiyat 38.67TL/100 ml.

34930 29,00TL
  Avokado Yağı Özlü 
Nemlendirici El Kremi
75 ml.
Birimfiyat 38.67TL/100 ml.

34065 29,00TL

  Şeftali Özlü Yumuşatıcı 
El Kremi
75 ml.
Birimfiyat 38.67TL/100 ml.

41940 29,00TL

  Hindistan Cevizi Yağı 
Özlü Besleyici El Kremi
75 ml.
Birimfiyat 38.67TL/100 ml.

35846 29,00TL

  Pure Skin Gözenek 
Görünüme Karşı 
Soyulabilir Maske
50 ml.
Birimfiyat 94.00TL/100 ml.

42881 47,00TL

  Optimals Even Out 
Serum
30 ml.
Birimfiyat 330.00TL/100 ml.

42556 99,00TL
  Optimals Even Out 
Gündüz Kremi 20 SPF
50 ml.
Birimfiyat 188.00TL/100 ml.

42552 94,00TL
  Optimals Even Out 
Gece Kremi
50 ml.
Birimfiyat 188.00TL/100 ml.

42553 94,00TL
  Optimals Even Out 
Göz Kremi
15 ml.
Birimfiyat 84.00TL/15 ml.

42555 84,00TL

  Pure Skin 
Pürüzsüzleştirici Yüz 
Peelingi
75 ml.
Birimfiyat 49.33TL/100 ml.

41675 37,00TL

  Essentials E Vitaminli 
& Kanola Yağlı Yüz 
Yıkama Jeli
150 ml.
Birimfiyat 28.00TL/100 ml.

35764 42,00TL

  Essentials E Vitaminli 
& Kanola Yağlı Dudak 
Balmı
4.5 g.
Birimfiyat 7.11TL/ g.

35766 32,00TL

  Essentials E Vitaminli 
& Kanola Yağlı Yüz 
Maskesi
10 ml.
Birimfiyat 1.50TL/ ml.

35765 15,00TL
  Essentials E Vitaminli 
& Kanola Yağlı Yüz 
Kremi
75 ml.
Birimfiyat 56.00TL/100 ml.

42027 42,00TL

محتواى اصلى
روغن ماکادمیا براى 

محافظت در برابر خشکى 
شناخته شده و قابل اعتماد 

است. این یک مرطوب 
کننده قوى با جذب سریع 

است.

کرم دست و ناخن 
براى تغذیه ناخن با 

ویتامین E و محافظت 
از دست و ناخن با 

روغن ماکادمیا

کرم دست با 
 E گلیسیرین، ویتامین

و روغن ماکادامیا

 

 

OPTIMALS

PURE SKIN

ESSENTIALS

ESSENTIALS

TENDER CARE

EL KREMİ

LOVE NATURE

  1276 Tender Care Koruyucu 
Balm 15 ml.
  34042 Tender Care Nar Özlü 
Koruyucu Balm 15 ml.
Birimfiyat 29.00TL/15 ml.

29,00TL

  Love Nature 
Canlandırıcı Tonik
150 ml.
Birimfiyat 36.00TL/100 ml.

34820 54,00TL
دست ها و ناخن هاى خود 

را براى مراقبت بیاورید

  Optimals Hydra 
Radiance Göz Kremi
15 ml.
Birimfiyat 72.00TL/15 ml.

42566 72,00TL
  Optimals Hydra 
Radiance Gece Kremi 
Light
50 ml.
Birimfiyat 168.00TL/100 ml.

42587 84,00TL
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  NovAge Nutri6 Yüz İçin Yağ 
Kapsülleri
30 kapsül içerir.
Birim Fiyat 566.63TL/100adet

32631 249,00TL
 169,99TL

پس از استفاده هر روز صبح و عصر به مدت 4 هفته، 

100% مصرف کنندگان 4 اثر را تایید کردند*

TÜM CİLTLER için 

ت NOV برای صور AG E NUTRI6

کپسول روغن پوست نرم؛ ظاهرى سبک و  

برابر به ارمغان مى آورد

کپسول هاى یکبار مصرف روغن صورت با خواص 
مغذى شدید از ترکیب 6 روغن طبیعى تشکیل شده 

است که به نرمى، صافى و روشن شدن پوست کمک 
مى کند.. 

• روغن کنجد: مرطوب کننده، نرم کننده و محافظت از پوست در برابر 
. رادیکال هاى آزاد

• روغن آووکادو: از پوست مراقبت مى کند، آن را تغذیه مى کند و از سد 
. چربى طبیعى پوست محافظت مى کند

• روغن هسته هلو: مرطوب کننده، نرم کننده پوست و ایجاد احساس 
. انعطاف پذیرى

• روغن دانه مرتعى فوم: پوست را تغذیه مى کند و احساس لطافت 
. مى دهد

• روغن توت سیاه: با محتواى غنى امگا 3 و 6 پوست را تغذیه و 
. محافظت مى کند

• روغن سویا: پوست را تغذیه، صاف و تازه مى کند.

مشاوره مراقبت از پوست

ى ل ص ا ب  ل ا ط م

پوست به میزان قابل توجهى 
آبرسانى شده است

پوست نرم تر
پوست صاف تر

ظاهر بهتر پوست

*بر اساس نتایج آزمایش مصرف کننده با 34 پانل

کپسول را باز کرده و با نوك 
روى  ــى  ــ آرام ــه  ب انــگــشــتــان 
دکلته  و  ــردن  ــ گ صــــورت، 
فقط  کپسول  هــر  بمالید. 
است.  مصرف  بــار  یک  ــراى  ب
خارجى  استعمال  براى  تنها 

. مى باشد
از کرم شب و روز عالوه  قبل 
پوست  از  مراقبت  روتین  بر 

NovAge استفاده کنید.

چگونه استفاده کنیم؟
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%6
 AHA

(%3 glikolik asit ve 
%3 laktik asit 

içerir)

منافذ را تمیز مى کند
و کاهش دهید

(بعد از 7 روز استفاده، 88 درصد از اعضاى 
. پانل تایید کردند

پس از 14 روز استفاده، 92 درصد از اعضاى 
* پانل تایید کردند.)

بافت پوست را تازه مى کند
(بعد از 7 روز استفاده، 88 درصد از اعضاى 

. پانل تایید کردند
پس از 14 روز استفاده، 89 درصد از اعضاى 

* پانل تایید کردند.)
پوست را صاف مى کند

(بعد از 7 روز استفاده، 94 درصد از اعضاى 
. پانل تایید کردند
ده 14 روز استفا

پس از آن، 91 درصد از اعضاى پانل تایید 
* کردند.)

* نشست مصرف کنندگان با شرکت 66 
پانلیست

با توجه به نتیجه آزمایش

 Ƙƛ ǠƛƘǎơ ƟƷƴǡ Ƿ ƳǸƱ ƠƽǸř Ƙƛ
!ƴǽǸǁ ƘǲǁƋ ƳǸƱ ƠƽǸř

2-1 بار در هفته، پس از تمیز کردن 
پوست خود، 1-2 محلول قطره را 
از ناحیه چشم چهره و گردن به 

طور مساوى به محیط اطراف 
. خود اعمال کنید

مراقبت از پوست خود را از اشعه 
 SPF هاى خورشیدى با کرم حاوى

در فرایندى که از این محصول 
استفاده مى کنید محافظت 

کنید.

NASIL KULLANILIR

(٪85 از اعضاى هیئت مدیره 
* تایید شده است.) 

باعث مى شود پوست فورا 
انعطاف پذیر باشد

(٪86 از اعضاى هیئت هاى 
تایید شده) *

Cica 
(Centella Asiatica)

گیاه CICA شناخته شده به 
پوست با خواص بهبودى، 

ه؛ تسکین دهنده و بازسازى کنند

 کمک مى کند تا سنتز کالژن را 
. در پوست افزایش دهد

عملکرد اثبات شده

فورا با رطوبت ارائه شده 
توسط پوست تازه تر مى 

شود

ماسک را بردارید و الیه محافظ را به دقت بکشید. 
طرف مایع ماسک تمیز و خشک در پوست پوست 
. است؛ محل چشم، بینى، دور دهان و توجه به مو

اجازه دهید ماسک 15-20 دقیقه باقى بماند

پس از برداشتن ماسک روى صورت شما
بخش باقى مانده به آرامى توسط پوست به 
پوست شما ماساژ مى شود.

بیوسلوبل
ماسک Bioseloble؛ این افزایش 
جذب سرم را افزایش مى دهد، 

تماس و عملکرد مطلوب پوست 
را ارائه مى دهد.

2٪
 نیاسین آمید

نیاسین آمید، یک شکل متفاوت از
ویتامین B3؛ ضخامت پوست،
عملکرد مانع، سطح رطوبت،

روشنایى و تولید کالژن را افزایش مى
دهد.

یک ظاهر سالم را بالفاصله در یک پوست 
خسته کننده و بدون رطوبت دریافت 

کنید!

جدید! جدید!

  NovAge ProCeuticals %6 AHA 
Peeling Solüsyon
30 ml.
Birim Fiyat 399.97TL/100 ml.

40878 199,00TL
 119,99TL

  NovAge ProCeuticals 
Niasinamid & Cica 
Biyoselüloz Kağıt Maske
26 ml.
Birim Fiyat 346.12TL/100 ml.

41563 149,00TL
 89,99TL

* با مشارکت 66 نفر از اعضاى 
ه هیئت مدیر

م انجا
با توجه به نتیجه آزمون مصرف 

کننده
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 ٪49 ظاھر چین و چروک بھ فورا 
کاھش می یابد *

این شامل 5 محصول، 2 در 1 تمیز کردن 
ژل، کرم چشم، سرم، کرم روز، تهویه 

مطبوع.

* با توجه به مجموعه قدرت چین و چروك Ecollagen / نتیجه آزمایش بالینى   NovAge Ecollagen Wrinkle Power 
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım Seti
5 adet
Birim Fiyat 76.00TL/adet

42489 689,00TL
 379,99TL

35 SPF

TÜM CİLT TİPLERİ

اسید هیالورونیک وزن کم مولکولى + تکنولوژى ترى 
پپتید اختراع شده + عصاره سلولهاى ریشه گیاه

Edelweiss

N باعث  ovage Ecollagen Winkle Power
کاهش چشم انداز چروك از روز 1 با مجموعه 

! مراقبت از پوست ضد پیرى مى شود
تکنولوژى ترى پپتید ثبت شده: پشتیبانى از 

تولید کالژن کمک مى کند تا چین و چروك در 
. طول زمان بهبود یابد

اسید هیالورورونیک کم مولکولى: به راحتى 
توسط پوست جذب مى شود، افزایش 

ظرفیت رطوبت پوست، چین و چروك ها و 
. خطوط به طور کامل پر از پر شدن است
 :Edelweiss عصاره سلول ریشه گیاهى

پوست کمک مى کند تا از سطح کالژن و 
اسید هیالورونیک براى کاهش سرعت پیرى 

. کمک کند
* Ecollagen چروك قدرت شبانه و کرم روز با 

هم
86 از 66 نفر از اعضاى هیئت مدیره موافقت 

کردند

 Novageاز صفحه 123-120 از مجموعه 
هاى مراقبت از پوست ضد پیرى

مجموعه نمونه جدیدSkinRelief  جدید
رایگان!
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30 SPF

30 SPF

* • چین و چروك عمیق
* • لکه هاى پیرى*

* • از دست دادن پرى و شفافیت**
• خشکى****

15 SPF

4 مشکل همه انواع پوست

15 SPF

همه انواع پوست

122 123

25 برابر ظاهر روشن به
* پوست مى دهد

2 در 1 تمیز کردن ژل، کرم چشم، سرم،
کرم روز، کرم شب شامل 5 مورد

همه انواع پوست
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123

همه انواع پوست

*نتیجه آزمایش بالینى با استفاده از 66 زن از مجموعه مراقبت

طبق تست مصرف کننده، از 77 زن که به طور معمول از مجموعه بازگردانى NovAge Time استفاده مى کنند. * 82% تایید کردند 
که ظاهر چین و چروك هاى عمیق را نرم مى کند. ** 70 درصد تایید کردند که لکه هاى سنى کاهش مى یابد. *** 92% تایید کردند که

خاصیت ارتجاعى پوست افزایش مى یابد که به پوست پر و شفافیت مى بخشد. با توجه به نتیجه آزمایش بالینى، **** رطوبت پوست را 
تا 71% افزایش مى دهد (مقایسه با استفاده روتین از محصوالت ست و فقط استفاده از کرم روز و پاك کننده پوست). .NovAge Ultimate براساس نتایج آزمایش بالینى با استفاده از کل ست لیفت**Klinik test sonucuna göre

پوست قرمز، زرد و مات را بهتر 
جلوه مى دهد*

آیا شما یک تن دارید که به نظر مى رسد خسته کننده 
و نامنظم است؟ درخشندگى نوزادان درخشندگى 

نوزادان ضد پیرى براى تنظیم تغییرات در تن پوست؛ 
این به شما کمک مى کند تا یک تن پوستى داشته 

باشید که به نظر مى رسد سالم تر، پر جنب و جوش و 
به طور مساوى است.

در برابر 4 مشکل در نظر از
پوست بالغ موثر است!

خاصیت ارتجاعى پوست در 
4 هفته

بازیافت %40*

حاوى 5 محصول: ژل پاك کننده 2 در 1، 
کرم دور چشم، سرم، کرم روز، کرم شب.

تمیز کردن ژل، چشم و لب تهویه مطبوع،
سرم، کرم روز، کرم شبانه، از جمله 5

محصول.

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

31774 869,00TL
 484,99TL

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

42723 589,00TL
 332,99TL

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Yaşlanma Karşıtı 
Cilt Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 76.00TL/adet

44680 689,00TL
 379,99TL

  NovAge Ultimate Lift Contour 
Define Yaşlanma Karşıtı Cilt 
Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 97.00TL/adet

44941 869,00TL
 484,99TL
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براى هرنوع پوستى

پاك کننده صورت

ژل چشم

سرم

لوسیون ژل

ضد خستگى و ضد پیرى

تاثیر را کشف کنید!

* .کاهش چین و چروك* .صاف کننده پوست
* .مرطوب کننده* .افزایش خاصیت ارتجاعى پوست*

.افزایش خاصیت ارتجاعى پوست**

*Klinik test sonucu **Klinik uzman değerlendirme sonucu

همراه با جعبه شیک
  NovAge Men Yaşlanma 
Karşıtı Cilt Bakım Seti
. ürün içerir 4
Birim Fiyat 75.75TL/adet

539,00TL 29446

 302,99TL

  NovAge Men Kırışıklık 
Karşıtı Göz Jeli
15 ml.
Birimfiyat 109.00TL/15 ml.

33199 109,00TL

  NovAge Men 
Yaşlanma Karşıtı Jel 
Losyon
50 ml.
Birimfiyat 278.00TL/100 ml.

33201 139,00TL

  NovAge  Men 
Arındırıcı Yüz 
Temizleyici
125 ml.
Birimfiyat 75.20TL/100 ml.

33198 94,00TL
  NovAge Men Enerji 
Veren Nemlendirici 
Serum
50 ml.
Birimfiyat 398.00TL/100 ml.

33200 199,00TL
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  NovAge Men Tıraş 
Sonrası Rahatlatıcı 
Jel
100 ml.
Birim 
Fiyat 46.99TL/100 ml.

35865 84,00TL
 46,99TL

  NovAge Men High 
Definition Tıraş 
Köpüğü
200 ml.
Birim 
Fiyat 23.50TL/100 ml.

35864 82,00TL
 46,99TL

 

 

NovAge Ecollagen

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Göz 
Kremi
15 ml.
Birimfiyat 114.00TL/15 ml.

33979 114,00TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Gündüz 
Kremi 35 SPF
50 ml.
Birimfiyat 258.00TL/100 ml.

42426 129,00TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Serum
30 ml.
Birimfiyat 696.67TL/100 ml.

33980 209,00TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Gece 
Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 258.00TL/100 ml.

33982 129,00TL

NovAge Time Restore

  NovAge Time Restore 
Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 358.00TL/100 ml.

32628 179,00TL
  NovAge Time Restore 
Göz ve Dudak Kremi
15 ml.
Birimfiyat 149.00TL/15 ml.

32629 149,00TL

  NovAge Time Restore 
Gündüz Kremi 15 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 358.00TL/100 ml.

32627 179,00TL

  NovAge Time Restore 
Serum
30 ml.
Birimfiyat 846.67TL/100 ml.

32630 254,00TL

NovAge Skinergise

  NovAge Skinergise Göz 
Kremi
15 ml. 
Birimfiyat 89.00TL/15 ml.

34515 89,00TL

  NovAge Skinergise 
Gündüz Kremi 30 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 228.00TL/100 ml.

34511 114,00TL
  NovAge Skinergise 
Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 228.00TL/100 ml.

35075 114,00TL
  NovAge Skinergise 
Serum
30 ml. 
Birimfiyat 546.67TL/100 ml.

34517 164,00TL

NovAge Ultimate Lift

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Göz 
Kremi
15 ml. 
Birimfiyat 149.00TL/15 ml.

34552 149,00TL

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Gündüz 
Kremi 15 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 358.00TL/100 ml.

34510 179,00TL

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Serum
30 ml. 
Birimfiyat 846.67TL/100 ml.

34550 254,00TL

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Gece 
Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 358.00TL/100 ml.

34549 179,00TL
 NovAge Brilliance Infinite Luminosity

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Göz Kremi
15 ml.
Birimfiyat 114.00TL/15 ml.

35746 114,00TL
  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity Gece 
Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 258.00TL/100 ml.

35745 129,00TL

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
Gündüz Kremi 30 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 258.00TL/100 ml.

35744 129,00TL
  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Serum
30 ml.
Birimfiyat 696.67TL/100 ml.

34509 209,00TL
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oriflame.com/wellness

اولین راه براى احساس 
خوشبختى و تناسب اندام 

این است که از خود مراقبت 
کنید. ویتامین ها و مواد 

معدنى نقش زیادى در 
بسیارى از عملکردهاى بدن 

دارند. بدن نمى تواند بیشتر 
اینها را به تنهایى تولید کند. 

باید از بیرون از طریق تغذیه 
گرفته شود.

اوریفلیم ترکیھ یکی از اعضای انجمن مکمل 
ھای غذایی و تغذیھ (GTBD) است کھ برای 

افزایش آگاھی مردم در مورد مکمل ھای 
غذایی و رویکردھای نوآورانھ فعالیت می 

کند.

WellnessbyOriflameTR
wellnessbyoriflame_en/

با ما همراه باشید تا اطالعات دقیقى در مورد 
محصوالت Wellness by Oriflame داشته باشید!

ويتامين ها
A ویتامین
D3 ویتامین
تيامين

ريبوفالوين
B6 ویتامین
B12 ویتامین

ويتامين سی
E ویتامین
نياسين

اسيد پانتوتنيک
بيوتين

اسيد فوليک

مواد معدنى
کلسيم

يد
مس
اهن
منيزيم
سلنيوم
فلز روی
منگنز
کروم

موليبدن

60
عدد

� سال �د�د �ا�� �ود با��د
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از مکمل مولتى ویتامین و مواد معدنى
  2 قطعه دریافت کنید

محصول دوم با 30% تخفیف

به جاى 209 لیر

TL 144.99

طریقه استفاده :
مصرف 1 قرص هر روز 
صبح بعد از صبحانه 

توصیه مى شود.

  Kadın için Multivitamin ve 
Mineral Takviye Edici Gıda
60 tablet. 63.6g.
Birimfiyat 328.62TL/100 g.

29704 209,00TL
  Erkek için Multivitamin ve 
Mineral Takviye Edici Gıda
60 tablet. 63.6g.
Birimfiyat 328.62TL/100 g.

29703 209,00TL

Oriflame2u.ir



ى
دگ

زن
ت 

الم
س

از ترکیب پروتئین یا پودر نوشیدنى شیک طبیعى تعادل
  خرید 2 محصول با 30% تخفیف

239 TL YERİNE 164,99 TL

؟ آیا اینھا را می دانستید
برای داشتن یک عادت تغذیھ ای مناسب، باید غذاھای غنی از 

پروتئین و فیبر مصرف کنیم و مراقب باشیم کھ وعده ھای 
. غذایی را حذف نکنیم

پودر نوشیدنی شیک نچرال باالنس با طعم ھای طبیعی یک 
میان وعده مغذی و سرشار از پروتئین است.

گواهى حالل*

حاوى مواد نگهدارنده، رنگ و طعم 
دهنده هاى مصنوعى نیست.

حاوى گلوتن نیست.

اسکوپ
روش استفاده: مى توانید یک پیمانه پودر نوشیدنى شیک نچرال باالنس را بعد از مخلوط کردن با 150 

. میلى لیتر آب سرد و خوب تکان دادن بنوشید
شما همچنین مى توانید شیک طبیعى تعادل را به دستور العمل هاى خوشمزه و مناسب خود اضافه 

کنید.

ت.
اس

ل 
حال

ی 
واھ
ی گ

را
 دا

M
U

I *

هنگام استفاده در 
مایکروویو، حامل 

فوالدى باید برداشته 
شود.

!

  Wellness Shaker
Materyal: PE, PP, paslanmaz çelik. BPA 
içermez. Ebat: 220 x 95 mm. Kapasite: 
600 ml.

45381 69,00TL

29689  شیک طبیعى تعادلى با طعم توت فرنگى پودر نوشیدنى 12 وعده. 873 گرم  
29691شیک نچرال باالنس پودر نوشیدنى با طعم کاکائو 21 وعده. 873 گرم29690   شیک نچرال 

باالنس پودر نوشیدنى با طعم وانیل 12 وعده.  378گرم قیمت واحد  TL/100 63.23گرم است.

239,00TL
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زیربخش میان وعده 
ها و غذاهاى 

کمکى

بخش میانى براى مکمل 
هاى غذایى یا میان وعده 
هایى مانند آجیل طراحى 

شده است

• به دلیل طراحى خاص خود به تهیه 
. نوشیدنى هاى شما کمک مى کند
• داراى دستگاهى است که حمل و 

. نقل آسان را فراهم مى کند
. • قابل استفاده در مایکروویو

• نشتى ندارد.

محفظه اصلى 
براى مایعات 
طراحى شده 

است

400 
ML

140 
ML200

ML

نوشیدنى و تنقالت خود 
را با خود حمل کنید!
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TARİFLER
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  Protein Blend Toz Karışım
378 g.
Birimfiyat 63.23TL/100 g.

36169 239,00TL

العمل جو دوسر  دستور 
براى یک شروع کننده 

ز سالم براى رو
1 قسمت

: مواد
100 گرم جو

150 میلى لیتر شیر یا شیر گیاهى
18 گرم مخلوط پودر پروتئین

میوه هاى رنگارنگ براى اضافه 
کردن طعم
: آماده سازى

جو دو سر را با شیر به مدت 2 تا 3 
دقیقه بپزید. 18 گرم پودر مخلوط 

پروتئین اضافه کنید. در نهایت، 
دستور غذا را با میوه هاى قرمز مورد 

عالقه خود کامل کنید.

دستور العمل هاى شما داراى 
وزن پروتئین هستند

و متعادل باشید!

18 گرم مخلوط پودر را به 150 میلى لیتر 
آب میوه اضافه کنید، اسموتى یا تکان 
. دهید و مخلوط کنید
، غذاى مورد عالقه شما
با اضافه کردن 18 گرم مخلوط پودر به 
. آن بپزید
150 میلى لیتر سوپ یا

در یک کاسه ساالد یا دستور العمل هاى 
. دیگر
  18 گرم مخلوط پودر را اضافه کنید.

مخلوط پروتئین حاوى تخم مرغ و 
شیر است.

یک اسکوپ 18 GRAM = 
یک قاشق یا 
نصف قاشق 

غذاخورى

ترکیب پروتئین فیلد 2
محصول دوم با 30% تخفیف

239 TL YERİNE 164,99 TL
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*ویتامین C بھ سنتز طبیعی کالژن پوست کمک می کند. ویتامین B3 بھ عملکرد طبیعی 
پوست کمک می کند.

133

حاوى طعم 
طبیعى 

میوه

: استفاده از
یک ساشه مکمل

 Aqua Glow
 Ceramide™ & Red
Bearberry را به 200 

میلى لیتر آب اضافه 
. کنید

با کمک قاشق 
. مخلوط کنید

روزانه
یا مى توانید از آن 

براى آماده سازى 
مناسبت هاى خاص 

استفاده کنید.

به سطح جدیدى از مراقبت از براى سالمتى قلب شما*
پوست برسید! *

 Friends روغن ماهى ما توسط
of the Sea (FOS)، سازمان بین 
المللى صدور گواهینامه براى 
ماهیگیرى پایدار و محصوالت 

مرتبط با آبزى پرورى تایید شده 
است.

: استفاده از
مصرف 2 عدد هر روز صبح 

بعد از صبحانه توصیه 
. مى شود

*EPA و/یا DHA به 
محافظت از سالمت قلب 

و عروق کمک مى کند.

60
کپسول

15
شاسه

ارزش هاى 
تغذیه اى

2 kapsülde
(1386 mg)

EPA
DHA

150mg
100mg 30

عدد

: استفاده از
2-1 قرص در روز بعد از غذا 

ص مصرف شود. 2 قر
بعد از وعده هاى غذایى 

مختلف، نه پشت سر هم 
. مصرف شود

مى توانید آن را با مولتى 
ویتامین و مینرال سالمتى یا 

پک هاى سالمتى استفاده 
. کنید

در صورت تمایل مى توانید 
قرص را بجوید.

ارزش هاى 
تغذیه اى

1 tablette (1500 mg)
Beslenme Referans 

Değeri*

کلسیم
ویتامین دى

250mg (%31*)
5μg (%100*)

D منبع کلسیم و ویتامین
مکمل دریایى با کلسیم و ویتامین 

D حاوى محصول ارگانیک ثبت شده و 
تایید شده Aquamin™، منبع پایدار 
کلسیم مشتق شده از جلبک هاى 

دریایى کلسیفیه در آب هاى ایسلندى 
است.

ى
دگ

زن
ت 

الم
س
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2 عدد از همان محصول را بخرید
محصول دوم با 30% تخفیف

به جاى 299 لیر

TL 209.99

2 عدد از همان محصول را بخرید
محصول دوم با 30% تخفیف

به جاى 189 لیر

TL 129,99

2 عدد از همان محصول را بخرید
محصول دوم با 30% تخفیف

به جاى 169 لیر

TL 116.99

  Omega 3 Takviye Edici Gıda
60 kapsül içerir.
Birimfiyat 454.55TL/100 g.

29705 189,00TL

  Marine Kalsiyum ve D Vitamini 
İçeren Takviye Edici Gıda 
30 tablet
Birimfiyat 563.33TL/100adet

31766 169,00TL

  AquaGlow Seramid ve 
Lingonberry (Kırmızı ayı 
üzümü) Ekstresi İçeren 
Takviye Edici Gıda
15 pcs
Birimfiyat 299.00TL/15adet

32557 299,00TL
132
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د W بخری ELLNESSPAC K 2 عدد از
ف محصول دوم با 30% تخفی

ر بھ جای 299 لی
TL 209.99

  WellnessPack - Erkekler 
İçin
Günlük kullanım için 21 adet 
saşe içerir.
Birimfiyat 448.28TL/100 g.

29697 299,00TL

  WellnessPack - Kadınlar 
İçin
Günlük kullanım için 21 adet 
saşe içerir.
Birimfiyat 448.28TL/100 g.

29696 299,00TL

 

 

21
اسکوپ
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شما مى توانید با ارائه 
یک رژیم غذایى 

مناسب و متعادل روزانه 
به کودکان خود، پایه 
اى سالم براى رشد و 
سیستم ایمنى آنها 

ایجاد کنید.

 

 

، روغن ماهى امگا 3
DHA به حفظ 

عملکردهاى طبیعى 
مغز و بینایى طبیعى 

کمک مى کند. رژیم 
غذایى متعادل و متنوع 

براى یک زندگى سالم 
مهم است.

: استفاده
براى استفاده 
کودکان 4 
سال به باال 

مناسب است. 
توصیه مى 
شود در جاى 

خشک و خنک 
نگهدارى شود.

*Faydalı etkinin görülebilmesi için günde 250mg DHA alınması gerekir.

+3
YAŞ

+4
YAŞ

د 2 عدد از ھمان محصول را بخری
ف محصول دوم با 30% تخفی

ر بھ جای 109 لی
TL 74.99

2 عدد از همان محصول را بخرید
محصول دوم با 30% تخفیف

به جاى 169 لیر
TL 116.99

  WellnessKids Omega 3 
Balık Yağı Takviye Edici Gıda
4 yaş ve üzeri çocuklar için. 105 ml.
Birimfiyat 160.95TL/100 ml.

22467 169,00TL

استفاده

مى توان آن را با جویدن یا 
. بلعیدن مصرف کرد
کودکان 3-10 ساله

، 1 قرص در روز
براى کودکان 11-14 سال و 
باالتر

مصرف 2 قرص در روز توصیه 
. مى شود
مکمل غذایى مولتى ویتامین و 
 WellnessKids مواد معدنى
م 21 قرص x 1.1 گر
 TL/100 471.97 قیمت واحد
گرم است.

28241 109,00TL

؟ آیا اینها را مى دانستید
 WellnessPack هر کیسه

حاوى:

x 2 امگا 3

1 عدد آستاگزانتین و
عصاره بلوبرى

1 مولتى ویتامین و مواد
معدنى ویژه زنان یا
مردان

. حاوى گلوتن نیست

حاوى مواد نگهدارنده،
رنگ و طعم دهنده هاى
مصنوعى نیست.

مصرف 1 ساشه در 
روز همراه با غذا

توصیه مى شود.

استفاده از:

 welness از کمک مالى خود با پک
سالمتى حمایت کنید*

21
شاسه

21
عدد

Faydalı etkinin görülebilmesi için önerilen miktarın tüketilmesi gereklidir. * Bakır, Folat, Demir, Selenyum, A Vitamini, 
B12 vitamini, B6 vitamini, C vitamini, D vitamini, Çinko bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
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  Optimals Kafein & Lotus 
Çiçeği Özlü Anti-Selülit Jel
150 ml.

31317 79,00TL
  Feet Up Advanced Yoğun 
Nemlendirici Ayak Maskesi
100 ml.

33028 49,00TL

  Oriflame Disney Tangled 
The Series Dudak Balmı
4.5 g.

34884 26,00TL

  North For Men Mane 
Attraction Sakal Yağı
30 ml.

35933 59,00TL
  True Stitched Küpe
Malzemeler: PU, polyester, pirinç, 
paslanmaz çelik. Nikel testi 
uygulanmıştır. Ebat: 7,2x4,5cm.

37332 49,99TL

 

   

 

 

  Giordani Gold Jewel Ruj
4 g.

  89,00TL40660

  OnColour Tekli Göz Farı
2 g.

  34,00TL38928
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د برای ھر TL 100 خریدی کھ بین صفحات 138-157 انجام می دھی
ھدایای رایگان دریافت کنید!*

! تعجب
هدایاى کریسمس منتظر شما هستند...

محصوالت در 
انبار محدود 

است

*Sayfadaki ürünler stoklarla sınırlıdır. Sürpriz hediye her alışverişte değişebilir.



ضد ظاهر چرب و براق

به رفع عیوب 
پوست و 

جلوگیرى از 
تشکیل آنها 

کمک مى کند.

ماسک خاك رس کنترل 
روغن 5 دقیقه

با برنامه 
 ORIFLAME
اسکن کنید!
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  Pure Skin Akne Lekeleri İçin Jel
6 ml.
Birim Fiyat 3.33TL/ ml.

41676 37,00TL
 19,99TL

  Pure Skin 5 Dakikalık Yağ Kontrol 
Kil Maskesi
50 ml.
Birim Fiyat 53.98TL/100 ml.

41674 47,00TL
 26,99TL

نحوه استفاده

ماسک را به صورت یک الیه 
نازك روى پوست خود 
بمالید و از ناحیه دور چشم 
. خوددارى کنید
بگذارید 5 دقیقه بماند و 
سپس پوست خود را با آب 
ولرم بشویید. 1-2 بار در 
هفته استفاده کنید.

%45

نحوه استفاده

ژل براى لکه هاى آکنه

لک هاى آکنه را هدف قرار مى دهد.

هنگامى که متوجه لکه هاى آکنه 
شدید، ژل را مستقیمًا روى آن ناحیه 

بمالید.

بسته بندى
ساخته شده از 30 تا 70 

درصد پالستیک 
بازیافتى.

*Klinik test sonucuna göre

کاهش %40 
لکه هاى آکنه
در 24 ساعت*

زیبایى خود را بدون نیاز به فیلتر 
نشان دهید

با مراقبت از پوست

*72 panelistin katıldığı tüketici testi sonucuna göre

 

 

تخفیف

بین صفحات 138-157 چه 
د باید کر

براى خرید هر TL 100 یک 
هدیه شگفت انگیز برنده 

شوید!

جدید!

شادما�ی را  ا�ساس ���د
تا
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  Love Nature Yatıştırıcı Micellar Yüz 
Temizleme Suyu 
150 ml.
Birim Fiyat 18.66TL/100 ml.

34858 54,00TL
27,99TL

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

34862 59,00TL
29,99TL

  Love Nature Yatıştırıcı Yüz Maskesi
75 ml.
Birim Fiyat 37.32TL/100 ml.

34860 54,00TL
27,99TL

  Love Nature Dark Berries 
Yüz Maskesi
50 ml.
Birim Fiyat 33.98TL/100 ml.

41694 32,00TL
 16,99TL

  Love Nature Dark Berries 
Arındırıcı
50 ml.
Birim Fiyat 33.98TL/100 ml.

41691 32,00TL
 16,99TL

  Love Nature Dark 
Berries Yüz Kremi
50 ml.
Birim Fiyat 33.98TL/100 ml.

41689 34,00TL
 16,99TL

 

 

 

 

 

 

آب پاك کننده صورت 
میسالر تسکین دهنده

ماسک صورت تسکین دهنده

Besleyici Yüz Kremi

ماسک صورت

تصفیه کننده صورت

کرم صورت

پوست خود را با عشق طبیعى 
نوازش کنید %50

تخفیف

با عصاره آلى زغال اخته و 
شاه توت پوست را تغذیه و 

نرم مى کند.

با زغال اخته ارگانیک، 
شاه توت و توت سیاه 
پوست را احیا و صاف 

مى کند.

پوست را نرم و صاف مى 
کند و ظاهرى سالم به آن 

مى بخشد.

بدون اینکه پوست شما را خشک 
کند به آرامى آرایش را پاك مى 
کند. این اثر تسکین دهنده به 

پوست شما مى دهد.

Cildinizi anında yatıştırırken 
nemlendirerek canlandırır.

با فرمول حاوى عصاره ارگانیک جو دو سر 
و گوجى برى، پوست را تغذیه و تسکین 
مى دهد. به شما کمک مى کند پوستى 
صاف تر، روشن تر و سالم تر داشته باشید.

بین صفحات 157-138
چه باید کرد

TL 100 براى خرید هر
یک هدیه شگفت انگیز

برنده شوید!

STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ

براى همه پوست ها

همه گروه هاى سنى
براى پوست خشک

با قدرت طبیعتهمه گروه هاى سنى

شادما�ی را  ا�ساس ���د تا 
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پوست خود را با مراقبت هاى %45
اولیه کنار هم بیاورید

B3 و E براى همه پوست هابا ویتامین

ھمھ گروه ھای سنی

این به پاك کردن آرایش، حذف 
سلول هاى مرده پوست و 
آلودگى کمک مى کند.

به مرطوب کردن پوست کمک مى 
کند، رطوبت پوست را تا 24 ساعت 

محافظت مى کند* و پوست را روشن 
تر نشان مى دهد.

براى پاکسازى، بازسازى و 
محافظت از پوست ساخته 

شده است.

*K
lin

ik
 te

st
 so

nu
cu

na
 g

ör
e

 

SPF

10

SPF 10 کرم صورت

فوم شستشوى صورت

صابون شستشوى صورت

  Glow Essentials E & B3 Vitaminli 
Sabun
75 g.
Birim Fiyat 10.65TL/100 g.

43909 15,00TL
7,99TL

  Glow Essentials E & B3 Vitaminli 
Yüz Kremi
Size: 75ml.
Birim Fiyat 33.32TL/100 ml.

43911 44,00TL
 24,99TL

 
تخفیف

  Glow Essentials E & B3 Vitaminli 
Yüz Yıkama Köpüğü
125 ml.
Birim Fiyat 19.99TL/100 ml.

43908 44,00TL
 24,99TL

 

 

 

بین صفحات 138-157 چه 
د باید کر

براى خرید هر TL 100 یک 
هدیه شگفت انگیز برنده 

شوید!

شادما�ی را  ا�ساس ���د 
تا
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%45
موز با طراوت

براى موهاى چرب

عصاره گزنه و لیمو

 
تخفیف

نحوه استفاده

Tüm Saçlar İçin

آووکادوى مغذى

براى موهاى رنگ شده

انبه با طراوت

براى موهاى خشک

براى موهاى 
خشک

عصاره گندم و روغن 
نارگیل

500 ml

500 ml

با عصاره هاى طبیعى موهاى 
خود را تغذیه و تجدید کنید

با مراقبت از مو

  Love Nature Yağlı Saçlar için 
Isırgan ve Limon Özlü Şampuan
500 ml.
Birim Fiyat 8.00TL/100 ml.

33337 57,00TL
 39,99TL

  Love Nature Kuru Saçlar için 
Buğday ve Hindistan Cevizi Yağı 
Özlü Şampuan
500 ml.
Birim Fiyat 8.00TL/100 ml.

33339 57,00TL
 39,99TL

   Love Nature Smoothie Muz 
Özlü Yenileyici Saç Maskesi - Kuru 
Saçlar
30 ml.
Birim Fiyat 29.97TL/100 ml.

41957 17,00TL
 8,99TL

  Love Nature Smoothie Avokado 
Özlü Besleyici Saç Maskesi - Tüm 
Saçlar
30 ml.
Birim Fiyat 29.97TL/100 ml.

41958 17,00TL
8,99TL

  Love Nature Smoothie Mango 
Özlü Canlandırıcı Saç Maskesi - 
Boyalı Saçlar
30 ml.
Birim Fiyat 29.97TL/100 ml.

41959 17,00TL
8,99TL
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بین صفحات 157-138 
چه باید کرد

براى خرید هر TL 100 یک 
هدیه شگفت انگیز برنده 

شوید!

روش اول: از ریشه تا نوك موها را بمالید 
. و ماساژ دهید
بعد از 10 دقیقه موهاى خود را آبکشى 
. کنید
راه دوم: ماسک را از ریشه تا نوك موها 
را بمالید و ماساژ دهید. موهاى خود را با 
کاله بپوشانید و بگذارید یک شب بماند. 
صبح موهاى خود را آبکشى کنید.

شادما�ی را  ا�ساس ���د 
تا
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  Feet Up Comfort Canlandırıcı Ayak 
Arındırıcısı
75 ml.
Birim Fiyat 27.99TL/100 ml.

32373 37,00TL
20,99TL

  Feet Up Comfort Besleyici Ayak 
Kremi
150 ml.
Birim Fiyat 18.66TL/100 ml.

32371 47,00TL
27,99TL

  Comfort Ayak Törpüsü
Ebat: 183x44x11 mm. Materyal: Zımpara 
kağıdı, %50 geri dönüştürülmüş plastik.

37559 29,00TL
19,99TL

پاهاى خیس را با حرکات دایره اى به 
مدت 2 تا 3 دقیقه ماساژ دهید و 
سپس آبکشى نمایید. براى بهترین 
نتیجه، پس از خشک شدن پاها، از 
کرم پا استفاده کنید.

نحوه استفاده

9.99

محتواى غنى که 
آبرسانى شدید را 

ارائه مى دهد

با عصاره موم زنبور 
عسل و بادام پاها را 
نرم کرده و نیاز 
روزانه به رطوبت را 
برطرف مى کند.

باعث الیه بردارى، 
پاکسازى و 

شادابى پاها مى 
شود.

ساخته شده با روغن 
زیتون طبیعى، عصاره 
جینکو و پودر دانه 
زیتون با منشاء 
طبیعى.

این براى پوست 
خشک، پینه دار و 

زبر ساخته شده 
است.

پاهاى 
صاف و 
نرم تر

کرم مغذى پا

پاك کننده پا 
طراوت

سوهان پا

نحوه استفاده
روى ناحیه خشک، پینه بسته یا 
زبر بمالید. زمانى که پوست 

شما خیس یا خشک است مى 
توانید از آن استفاده کنید. براى 
بهترین نتیجه مى توانید هفته 

اى یک بار استفاده را تکرار 
کنید.

75 ml

150 ml

با خرید هر محصول 
 Feet Up

سوهان پا
فقط

TL

به پاهاى خود مراقبت الزم را 
بدهید

با فرمول هاى خاص

 

 

 

ساختھ شده از 
پالستیک 
بازیافتی.
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بین صفحات 157-138
چه باید کرد

براى خرید هر TL 100 یک
هدیه شگفت انگیز برنده

شوید!

شادما�ی را  ا�ساس ���د 
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  3'lü Tıraş Bıçağı Seti
Ebat: 12.9 x 2.3 cm.

29321 39,00TL
 27,99TL

  Feminelle Dış Genital Bölgeler 
için Yatıştırıcı Temizleme Jeli
300 ml.
Birim Fiyat 11.00TL/100 ml.

34499 54,00TL
 32,99TL
  Feminelle Dış Genital Bölgeler 
için Koruyucu Temizleme Jeli 
300 ml.
Birim Fiyat 11.00TL/100 ml.

34498 54,00TL
 32,99TL

از مراقبت هاى متفاوت و خاص با 
اسانس هاى مختلف لذت ببرید

با فرمول هاى منحصر به فرد

ضمن اینکه با عصاره 
کرن برى موجود در آن 
به محافظت از ناحیه 
خصوصى کمک مى 
کند، بوى مطبوعى 

به جا مى گذارد. 
حاوى صابون نیست.

ژل پاك کننده آلوئه ورا و عصاره 
گل خطمى مخصوص دستگاه 

تناسلى خارجى طراحى شده 
است و اثر تسکین دهنده دارد.

داراى تیغه هاى چرخشى استیل 
ضد زنگ است که با ویتامین E و 

نوارهاى عصاره آلوئه ورا، اصالحى 
نرم و راحت را ارائه مى دهد.

ژل پاك کننده تسکین دهنده

ژل پاك کننده محافظ

ست تیغ

   

 

3‘LÜ
SET

بین صفحات 157-138 
چه باید کرد

براى خرید هر TL 100 یک 
هدیه شگفت انگیز برنده 

شوید!

%40
تخفیف 

شادما�ی را  ا�ساس ���د 
تا
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41748
Fair

41749
Light

41750
Medium

39292
Light

%50
مجتمع کنترل روغن

به جذب چربى اضافى از 
پوست کمک مى کند و 

سطح درخشندگى پوست را 
کنترل مى کند.

با روغن 
طبیعى هلو به 
تغذیه پوست 
کمک مى کند.

با داشتن ویتامین C پوست 
را روشن مى کند.

NASIL KULLANILIR

به طور مستقیم روى 
صورت و گردن خود 
بمالید و از ناحیه دور 
چشم خوددارى کنید.

10 SPF 

نحوه استفاده
بمالید و با نوك انگشتان خود 
به صورت نقطه اى روى پوست 

خود پخش کنید. در صورت 
تمایل مى توانید از آن به 
عنوان پایه آرایش قبل از 

فونداسیون استفاده کنید یا به 
تنهایى به عنوان روشن کننده 

استفاده کنید.





پایه آرایش و روشن کنندهتخفیف

زیبایى خود را افزایش دهید

با پوستى بى عیب و نقص

OnColour Mat Bitiş Sunan 
BB Krem
30 ml.
Birim Fiyat 99.97TL/100 ml.

59,00TL
 29,99TL



بین صفحات 157-138 
چه باید کرد

براى خرید هر TL 100 یک 
هدیه شگفت انگیز برنده 

شوید!

مرطوب کننده با عصاره 
و آلوئه ورا 

با ویتامین E محافظت 
مى کند.

کرم بى بى فینیش مات

OnColour Şeftali Yağı Özlü 
Makyaj Bazı ve Aydınlatıcı
30 ml.
Birim Fiyat 89.97TL/100 ml.

  54,00TL
 26,99TL
39292

شادما�ی را  ا�ساس ���د 
تا

Oriflame2u.ir
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38762
Popping 

Red

38763
Fuchsia 

Pink

38764
Blush 
Pink



OnColour Colour Boost 
Dudak Balmı
4 g. 
Birim Fiyat 5.50TL/ g.

37,00TL
 21,99TL

OnColour Krem Ruj
4 g.
Birim Fiyat 5.50TL/ g.

39,00TL
 21,99TL
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• لب هایى که براى موقعیت هاى 
معمولى یا خاص عالى به نظر مى رسند

• رنگ هاى غنى و چشمگیر با ترکیب 
د رنگدانه زنده در فرمول خو

 CreamComfort بافت نرم و صاف با •
Complex

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

38
74

3 
Pe

ac
h 

N
ud

e

زندگى خود را رنگ آمیزى کنید

با رنگ هاى زنده

38
75

0 
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ee
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38
75

7 
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38
76

3F
uc

hs
ia

 P
in

k • لب هایى با 
ظاهرى طبیعى و 

ش پر جنب و جو
• مغذى، مرطوب 

کننده و محافظت 
کننده لب ها با 

روغن جوانه گندم 
.E و ویتامین

بین صفحات 157-138 
چه باید کرد

 TL 100 براى خرید هر
یک هدیه شگفت 
انگیز برنده شوید!

%45
 

تخفیف

شادما�ی را  ا�ساس ���د 
تا

Oriflame2u.ir
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توجه را به چشمان خود جلب کنید

با چشمانى خیره کننده

مژه هاى 
حجیم، فر و 

برجسته

رنگ هاى پر جنب و 
جوش با رنگدانه 

هاى شدید

36087
Black & White

36088
Mocha & Rose Gold

36089
Blue & Sapphire

36090
Green & Turquoise

36
08

9 
Bl

ue
 &

 S
ap

ph
ire

• رنگ هاى 
شدید

• تناسب کامل
• برنامه آسان

ریمل

  OnColour Çift Taraflı 
Göz Kalemi
1.5 g.
Birim Fiyat 14.66TL/ g.

39,00TL
 21,99TL

  OnColour Multiple Lash 
Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 3.12TL/ ml.

44,00TL
 24,99TL

40842 Blue

40
84

2 
Bl

ue

41715 Black

41
71

5 
Bl

ac
k

 

 

بین صفحات 157-138
چه باید کرد

 TL 100 براى خرید هر
یک هدیه شگفت 
انگیز برنده شوید!

%45
 

تخفیف

STOKLARLA SINIRLI
ÖZEL SERİ

جدید!

شادما�ی را  ا�ساس ���د 
تا

Oriflame2u.ir



156 157

  Oriflame Women's Collection 
Radiant Peony EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 99.99TL/100 ml.

38521 139,00TL
74,99TL

  Oriflame Women's Collection 
Powdery Mimosa EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 99.99TL/100 ml.

38514 139,00TL
74,99TL

75 ml.

75 ml.

با عطر خود مجذوب شوید

با نت هاى گلى

%45
تخفیف

مچ دست خود را 
روی بطری بماليد 
و عطر را امتحان 

کنيد!

با نت هاى گلى خود 
زیبایى خیره کننده 

طبیعت را به عطر شما 
مى آورد.

این منعکس کننده دنیاى 
شگفت انگیز گل صد تومانى 

است.

میموزا پودرى 
EdT

گل صد تومانی تابشی 
EdT

 

 

بین صفحات 157-138 
چه باید کرد

 TL 100 براى خرید هر
یک هدیه شگفت 
انگیز برنده شوید!

گل درخت سفيد

نارنگی

ميموزا

گلدار
مشک

مگنوليا

گل صد تومانی

شادما�ی را  ا�ساس ���د  تا

Oriflame2u.ir



عصاره بلوبری
- 50 mg 

گــروه  حــاوى  بلوبرى  عــصــاره 
قدرتمندى از آنتى اکسیدان ها 

است.

C ویتامین **
(*BRD ٪15) 12 میلى گرم -

ویتامین C به حفظ عملکرد 
طبیعى سیستم ایمنى و 
کاهش خستگى و خستگى 
. کمک مى کند

م ویتامین E - 1.8 میلى گر
(*BRD 15%)

کمک به محافظت از سلول ها 
در برابر استرس اکسیداتیو

. فراهم مى کند

آستاگزانتین - 3 میلى گرم 
آستاگزانتین طبیعى به دست 
آمده به راحتى توسط بدن جذب 
مى شود.

C
VİTAMİNİ

E
VİTAMİNİ

** از ایمنى خود حمایت کنید
Pham-Huy، Lien & He، Hua & Pham- *** (728 میلى گرم) ارزش مرجع تغذیه؛ در 1 کپسول*

Huy، Chuong. (2008). رادیکال هاى آزاد، آنتى اکسیدان ها در بیمارى ها و سالمتى. مجله بین 
.IJBS. 4. 89-96 :المللى علوم زیست پزشکى
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  Astaksantin ve Yaban Mersini 
İçeren Takviye Edici Gıda
1 Month Supply.
Birim Fiyat 549.97TL/100adet

29688 239,00TL

: استفاده از
مصرف 1 کپسول 

آستاگزانتین و عصاره زغال 
اخته هر روز صبح بعد از 

صبحانه توصیه مى شود.

30
کپسول

,164 99
TL

بھترین پیشنھاد 
سال!

TANESİ SADECE
239 TL YERİNE
% 30 İNDİRİMLE

Oriflame2u.ir
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0% TANESİ SADECE

TANESİ SADECE
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سرعت خرید خود را افزایش دهید، 
تخفیف را افزایش دهید!

  The ONE High Impact 
Göz Kalemi
0.3 g.
Birim Fiyat 66.63TL/ g.

54,00TL
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*Tüketici testi sonucuna göre

SAATE
KADAR
KALICI*

SUYA, 
BULAŞMAYA
VE SOLMAYA
DAYANIKLI*

Bulaşmaya, 
solmaya karşı 

dayanıklı*  
formüle sahip, mat 

ve metalik 
seçenekleri 

bulunan 
göz kalemi

ف
فی

خ
6 ت

0%

6- 31 دسامبر

فقط دانه اى 

فقط دانه اى 

Oriflame2u.ir
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فرصت هاى خیره 
ل کننده سا

پشت این صفحه!
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19,99TL

39,99TL

19,99TL

26
,9

9T
L

26
,99TL

24,99TL

59,99TL

26,99TL

19
,9

9T
L

56
,99TL

کرم شب مغذی 
 Optimals Hydra

Radiance

ست کادو 
بافتنى گرم

 Cool مجموعھ مردانھ
Lavender EdT

 Hydra کرم ONE A-Z
Matte SPF 30

  The ONE Power 
Shine HD Ruj

کرم دور چشم 
 Optimals
Hydra

The ONE 
Kaşkara

Born To Fly For Her EdT

اسپرى مو 
محافظ حرارت

 Northern Glow EdT

FIRSAT خرید 50 لیر از کاتالوگ، از محصوالت
! آنچه را که آرزو دارید بدست آورید

*محصوالت موجود در صفحه محدود به 
موجودى مى باشد.

  Northern Glow EdT
50 ml.
Birim Fiyat 79.98TL/100 ml.

33643 99,00TL

  HairX Advanced Care 
Style Smart Isıya Karşı 
Koruyucu Saç Spreyi
150 ml.
Birim Fiyat 13.99TL/100 ml.

34914 52,00TL

  The ONE A-Z Krem Hydra 
Matte SPF 30
30 ml.
Birim Fiyat 86.63TL/100 ml.

64,00TL

  The ONE Kaşkara
5 ml.
Birim Fiyat 4.40TL/ ml.

54,00TL

  Optimals Hydra Seeing is 
Believing Göz Kremi Tüm 
Ciltler
15 ml.
Birim Fiyat 34.99TL/15 ml.

32464 69,00TL

  Warm Knit Hediye Seti
Ebat: 26 x 23 cm (bere), 23,5 x 9,5 
cm (eldiven)

29294 49,99TL

  Born To Fly For Her EdT
50 ml.
Birim Fiyat 111.98TL/100 ml.

34488 139,00TL

  Men's Collection Cool 
Lavender EdT
75 ml.
Birim Fiyat 54.65TL/100 ml.

33349 92,00TL

  Optimals Hydra Radiance 
Besleyici Gece Kremi Normal/
Karma Ciltler
50 ml.
Birim Fiyat 73.98TL/100 ml.

32463 74,00TL

  The ONE Power Shine HD 
Ruj
1.7 g.
Birim Fiyat 12.94TL/ g.

  49,00TL35472

36489 
Natural

36487 
Fair

36488 
Ivory

33693
Medium 
Brown

35472
Dazzling 
Wine

فرصت هاى خیره 
کننده
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ماندگارى عطر خود را در عین 
رطوبت رسانى به پوست 

T ,29خود افزایش دهید! L
99

فقط دانه اى

  42831 Possess Parfümlü Vücut Kremi 250 ml.
  42509 Love Potion Parfümlü Vücut Kremi 250 ml.
  41545 Divine Parfümlü Vücut Kremi 250 ml.
  42884 Eclat Femme Parfümlü Vücut Kremi 250 ml.
  42206 Giordani Gold Essenza Parfümlü Vücur Kremi 250 ml.
Birim Fiyat 12.00TL/100 ml.

69,00TL

 

 

 

 

 

Oriflame2u.ir


