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ارمغانى از طبیعت سوئد
با بیش از 50 سال سابقه

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

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

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

 امسال را با افزایش زیبایى خود با بیش از 200 فرصت در
کاتالوگ شروع کنید

بیایید با هم زیبایى شما را جشن بگیریم

اوریفلیم
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 Ascendant EdT
75 ml. 

42490  209,00TL

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

43927  32,00TL

 Optimals Arındırıcı 
Kremsi Temizleyici
150 ml.

42609  64,00TL

 Amber Elixir Mystery 
EdP
50 ml. 

35681  209,00TL

 Love Nature 
Pürüzsüzleştirici Dudak 
Maskesi ve Arındırıcı
15 ml.

37578  32,00TL

 

 
 

 

 

 North for Men Ultimate 
Balance Duş Jeli
250 ml.

43932  44,00TL
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SET KODU: 722763

بین 15-1 دسامبر و 15-1 ژانویه

100 لیر و چند برابر آن خرید کنید،
  Amber Elixir Mystery EdP

در ژانویه تنها با
 69.99 لیر 

بین 15-1 دسامبر و 15-1 ژانویه

200 لیر و چند برابر آن خرید کنید،
ماسک و اسکراب نرم کننده لب الو نیچر+ 

پاك کننده کرمى اپتیمالز +
Amber Elixir Mystery EdPs  

 در ژانویه تنها با
 69.99 لیر 

SET KODU: 722762

هر چه خرید مى کنید بیشتر به دست آورید! فرصتهاى ازدست ندادنى 
مخصوص سال نو!

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

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

بین 15-1 دسامبر و 15-1 ژانویه

100 لیر و چند برابر آن خرید کنید،
Ascendant EdT در ژانویه تنها با

 69.99 لیر 

بین 15-1 دسامبر و 15-1 ژانویه

200 لیر و چند برابر آن خرید کنید،
 دئودورانت رولى + ژل دوش +

 Ascendant EdT در ژانویه تنها با
 69.99 لیر 
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عطرهاى مردانه

آرایشى

عطرهاى زنانه

زیبایى خود را جشن بگیرید

تخفیف هاى جدید ویژه سال نو

محتوایى که نسبت به طبیعت مسئول است

فرمول هاى ایمن

عصاره هاى طبیعى

 غربالگرى
ECO-ETHICAL

تست امنیت قوى

 پاك کنننده هاى
طبیعى

 زیرا امسال، ما پنجاه و پنجمین سالگرد خود را در
سراسر جهان جشن مى گیریم

30 سالگى ما در ترکیه!
 ما معتقدیم که آینده زیبایى در انتظار ما است و با هم مى توانیم
 به هر چیزى برسیم. باور نیمى از موفقیت است، بیایید براى نیمى
دیگر با هم کار کنیم!

 در آغاز سال جدید، ما مى خواهیم
 تخصص خود را با محصوالت منحصر

 به فرد خود به شما ارائه دهیم و با
 موضوع "زیبایى خود را جشن بگیرید"
 در کاتالوگ خود، زیبایى را به زیبایى

شما در سال جدید اضافه کنیم.

 ما معتقدیم که سال جدید همیشه
 هیجان ها و فرصت هاى جدید را به

 ارمغان مى آورد و از شما دعوت مى کنیم
 تا صفحات «فرصت هاى ویژه سال نو»
 ما را کاوش کنید و پیشنهادات غیرقابل

چشم پوشى را ببینید.

فرصت هاى جدید براى سال جدید

 صفحات 24-8

 صفحات 132-122

مو و مراقبت شخصى

مراقبت پوست

اوریف لیم حق تغییر قیمت ، مشخصات فنى و شرایط تبلیغات محصوالت 
موجود در کاتالوگ و لیست قیمت ("اسناد") را که توسط آن بدون اطالع قبلى 
منتشر شده محفوظ میداند. از عالئم و شماره هایى که براى شناسایى سفارش 

یا کاالهاى سفارش داده شده استفاده نمى شود. ارقام و تصاویر موجود در 
محصول و بسته بندى محصول ممکن است در محدوده مقررات مربوط به تولید 

متفاوت باشد. این اسناد که حاوى اطالعات عمومى است ، به منزله تعهد و 
قرارداد نیست. محصوالت موجود در اسناد توسط سهام محدود مى شوند. قیمت 

ها و کمپین هاى موجود در اسناد را نمى توان با سایر قیمت ها و کمپین ها 
ترکیب کرد. اوریف لیم مسئولیتى در قبال خطاهاى عکاسى و تایپى ندارد. آرم و 
�Ori هستند. ame عالئم تجارى یا عالئم تجارى ثبت شده Ori�ame شعارهاى
�www.ori را بررسى کنید. ame.com.tr براى کسب اطالعات بیشتر ، مى توانید

محصوالت موجود در اسناد ادعایى در مورد درمان ، پیشگیرى یا محافظت از 
بیمارى هاى مربوط به پوست و / یا مو و / یا سایر عملکردهاى فیزیولوژیکى 
ندارند. اگر به مواد آرایشى فعال حساسیت دارید یا تحت هیچ درمانى هستید ، 

لطفًا قبل از استفاده از محصوالت ما با پزشک خود مشورت کنید.

ما در یکى از هیجان انگیزترین زمان هاى تاریخ 
اوریف لیم زندگى مى کنیم

زیبایى خود را 
جشن بگیرید
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 Optimals Yatıştırıcı Micellar 
Temizleme Suyu
150 ml.
Birim Fiyat 24.66TL/100 ml.

42610  64,00TL
 36,99 TL

 Optimals Even Out Serum
30 ml.
Birim Fiyat 209.97TL/100 ml.

42556  109,00TL
 62,99 TL

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

42613  64,00TL
 36,99 TL

 

 

 

 

 

 
 

 

%40

با پوست تمیز و درخشان 
زیبایى خود را جشن بگیرید

تمام سنین

محتواى اصلى

 براى رنگ پوست
غیریکدست

فناورى یونیتون:

عصاره نخود و قندهاى طبیعى
 به کاهش ظاهر لکه هاى تیره کمک مى

 کند. عصاره انگور فرنگى منبع طبیعى اسید
 سیتریک است که به افزایش بازسازى

سلول هاى پوست کمک مى کند.

 ژل پاك کننده عمیق به پاکسازى منافذ
بدون خشکى پوست کمک مى کند.

میسالر
 آب پاك کننده به مرطوب

 شدن پوست کمک مى کند و
 در عین حال آلودگى، چربى و

آرایش را از بین مى برد.

سرم
 ضمن اینکه پوست را مرطوب
 مى کند، با ویتامین C موجود

 در میوه گیالس روشنایى
پوست را نیز تنظیم مى کند.

 قبل از کرم صورت، سرم
 را روى صورت تمیز خود
دور از ناحیه چشم بمالید.

تخفیف
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 Tender Care Kayısı 
Çekirdeği Yağlı Koruyucu 
Balm
15 ml.
Birim Fiyat 16.99TL/15 ml.

34875  29,00TL

 Tender Care Yaban 
Mersini Özlü Koruyucu 
Balm
15 ml.
Birim Fiyat 16.99TL/15 ml.

33445  29,00TL

16,99 TL

 Tender Care Çilek Özlü 
Koruyucu Balm
15 ml.
Birim Fiyat 16.99TL/15 ml.

41680  29,00TL

 Tender Care Siyah 
Frenk Üzümü Aromalı 
Koruyucu Balm
15 ml.
Birim Fiyat 16.99TL/15 ml.

26891  29,00TL

 

 

 

 

 

 Tender Care Nar Özlü 
Koruyucu Balm
15 ml.
Birim Fiyat 16.99TL/15 ml.

34042  29,00TL

  

با مراقبت هاى پیشگیرانه 
زیبایى خود را جشن بگیرید

استفاده
 1. روى لب هاى خشک، آرنج، گوشت

دور ناخن و پاها بمالید.

2. در صورت نیاز استفاده را تکرار کنید.

هر عدد

عصاره توت فرنگى

عصاره زردآلو

عصاره بلوبرى

عصاره انار

عصاره توت سیاه

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید
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 SoftCaress Besleyici El 
Kremi - Büyük Boy
150 ml.
Birim Fiyat 15.33TL/100 ml.

31348  39,00TL
 22,99 TL

150 ml.

%40

 

 

 SoftCaress Koruyucu El & 
Tırnak Kremi -Büyük Boy
150 ml.
Birim Fiyat 15.33TL/100 ml.

31347  39,00TL
 22,99 TL

با دستان نرم و آراسته 
زیبایى خود را جشن بگیرید

محتواى اصلى

 روغن ماکادمیا که سرشار از
 اسیدهاى چرب ضرورى است. از
 پوست در برابر خشکى محافظت
 مى کند، مرطوب کننده شدید مى
 کند و به سرعت جذب پوست مى

 شود. سطح رطوبت پوست را
 متعادل مى کند و پوست را عمیقا
 تغذیه مى کند و آن را نرم و مرتب
 مى کند. با رایحه سبک و آرامش

 بخش خود به پوست احساس
آرامش مى بخشد.

کرم دست تغذیه کننده
 با فرمول حاوى گلیسیرین،
 و روغن ماکادمیا، E ویتامین

 رطوبت رسانى شدیدى را ارائه
مى دهد

کرم محافظ دست و ناخن
 در حالى که ناخن ها را با

 ویتامین E تغذیه مى کند، با
 روغن ماکادمیا از دست ها و
ناخن ها محافظت مى کند.

ما از طبیعت محافظت مى کنیم
 ترجیح مى دهیم هنگام توسعه بسیارى
 از محصوالت خود از روغن پالم گواهى
دار استفاده کنیم.

تخفیف
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 Love Nature Renk Düzenleyici 
Stik
4.5 g.
Birim Fiyat 7.78TL/ g.

34855  59,00TL
 34,99 TL

 Love Nature Arındırıcı Yüz Yağı
10 ml.
Birim Fiyat 3.50TL/ ml.

34849  59,00TL
 34,99 TL

 Love Nature 2'si 1 Arada 
Maske ve Arındırıcı
75 ml.
Birim Fiyat 43.99TL/100 ml.

35576  54,00TL
 32,99 TL

10 ml

%40
75 ml

 

 

 

با قدرت طبیعت زیبایى 
خود را جشن بگیرید

تمام سنین پوستهاى چرب

 پاك کننده هاى
طبیعى

طرز استفاده

طرز استفاده

استفاده به عنوان ماسک:
 یک الیه یکنواخت را با نوك انگشتان
 روى صورت خود بمالید. از ناحیه چشم
 دورى کنید. ماسک را به مدت 01 تا 51
 دقیقه روى صورت خود بگذارید و کامًال
 بشویید. مى توانید هفته اى دو بار از آن

استفاده کنید.

استفاده به عنوان اسکراب:
 مقدار فراوان روى پوست مرطوب بمالید.
 به آرامى با حرکات دایره اى ماساژ دهید

 و آبکشى کنید. از ناحیه چشم دورى
 کنید. مى توانید هفته اى دو بار از آن

استفاده کنید.

ماسک و اسکراب 2 در 1
 به تمیز کردن عمیق

 پوست، پاکسازى آن و
 جمع شدن منافذ کمک

مى کند.

استیک اصالح کننده رنگ
* به کاهش ظاهر قرمزى کمک مى کند.

* به دستیابى به ظاهر پوستى صاف کمک مى کند.
احساس ابریشمى بر روى پوست ایجاد مى کند

روغن پاك کننده صورت
• پوست را تمیز و نرم مى کند.
 • آکنه را هدف قرار مى دهد و
ظاهر منافذ را کاهش مى دهد.

 • سطح رطوبت پوست را افزایش
مى دهد.

 • در حالى که رنگ پوست را
 متعادل مى کند، یک اثر مات

کننده ایجاد مى کند.

 به محض ظاهر شدن آکنه، با
 ضربه مالیم روى آکنه استفاده

کنید.
 در صورت نیاز استفاده را روى

پوست تمیز تکرار کنید.
از ناحیه چشم دورى کنید

تخفیف
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 HairX Advanced Care 
Ultimate Repair Besleyici Saç 
Maskesi
200 ml.
Birim Fiyat 17.50TL/100 ml.

42877  47,00TL
 34,99 TL

 HairX Advanced Care 
Ultimate Repair Besleyici 
Saç Kremi
200 ml.
Birim Fiyat 13.50TL/100 ml.

42840  39,00TL
 26,99 TL

 HairX Advanced Care 
Kırılmış Saç Uçları için 
Onarıcı Serum
30 ml.
Birim Fiyat 116.63TL/100 ml.

42889  49,00TL
 34,99 TL

 HairX Advanced Care 
Ultimate Repair Besleyici 
Şampuan
250 ml.
Birim Fiyat 10.80TL/100 ml.

42888  39,00TL
 26,99 TL

 
 

 

 

 

 

زیبایى خود را با موهاى 
خیره کننده جشن بگیرید

محتواى اصلى

میکرو کراتین
 مو؛ هنگامى که در معرض عوامل
 محیطى مانند فیزیکى، شیمیایى یا

 خورشید قرار مى گیرد، سطح کراتین
 طبیعى کاهش مى یابد. میکرو کراتین با

 کمپلکس ارگانیک مغذى ترکیب مى
شود تا سطح کراتین مو را افزایش دهد.
 7 مشکل مو خشکى، شکستگى، خشکى
 نوك مو، ضعف، موخوره، تیرگى و ظاهر

ناصاف را برطرف مى کند.

 2 تا 3 قطره سرم را روى
 موهاى تمیز و مرطوب یا

 خشک خود بچکانید و از وسط
تا انتها بمالید. آبکشى نکنید.

شامپو
 به آرامى موها را تمیز،

جانبخشى و احیا مى کند.
 به تقویت تارهاى مو کمک

مى کند.

کرم مو
 به بازیابى نرمى، کشسانى و

درخشندگى طبیعى مو کمک مى کند.

ماسک مو
 موهاى آسیب دیده و
 درمان شده را احیا،

تغذیه و تقویت مى کند.

سرم
 به موهایى که به

 شدت فرآورى شده و
 آسیب دیده اند کمک
 مى کند تا نرم تر و

 صاف تر به نظر
برسند.

طرز استفاده
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 Elvie EdT
50 ml. 
Birim Fiyat 165.98TL/100 ml.

42502  149,00TL
 82,99 TL

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

33652  119,00TL
 69,99 TL

%40

 
 

 

100ML

 

 

زیبایى خود را با رایحه هاى 
منحصربفرد جشن بگیرید

آیا میدانستید؟

گشنیز، شاه بلوط، درخت مرمر براى آقایانشکوفه مروارید، گل هاى سفید، مشک سفید

براى خانمها

Elvie EdT; به لطف ترکیبى هماهنگ از 
لطیف زنبق، دسته گل سفید و نت مشک 
سفید که در دل جنگل هاى اسکاندیناوى 

رشد کرده است، طراوت طبیعت را به 
عطر شما مى بخشد.

Eternal Man EdT با نت هاى دودى و 
چوبى گرم خود، نشان دهنده سبک 
مردان با اعتماد به نفس و مدرن است.

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

تخفیف
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 The ONE Kalem Eyeliner
0.8 ml.
Birim Fiyat 43.74TL/ ml.

  64,00TL
 34,99 TL

 THE ONE 5'i 1 Arada Wonder 
Lash XXL Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 5.37TL/ ml.

  79,00TL
 42,99 TL

 THE ONE 5'i 1 Arada 
Wonder Lash XXL Suya 
Dayanıklı Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 5.37TL/ ml.

  79,00TL
 42,99 TL

 The ONE Suya Dayanıklı 
Kalem Eyeliner 
1.6 g.
Birim Fiyat 21.87TL/ g.

  64,00TL
 34,99 TL

%45
 

 
 

 

37751
Brown Mocha

37750
 Black Ink

 

 

 

 

زیبایى خود را با ظاهرى 
خیره کننده جشن بگیرید

براى نتایج عالى:

مرحله اول

مرحله دوم

 برس ریمل را به فرمول آغشته کنید و
قسمت خمیده برس را روى مژه ها بمالید.

• حجم - تا 91 برابر حجم بیشتر
• طول - تا 15٪ طول بیشتر*

• حلقه**
• جداکننده **

• مراقبت*

 *طبق نتیجه آزمایش بالینى / در مقایسه با
مژه هاى بدون ریمل

**طبق نتایج تست مصرف کننده

• فرمول ضد آب*
• حجم - تا 9 برابر حجم بیشتر
• طول - تا 24٪ طول بیشتر*

• حلقه**
• جداکننده **

• مراقبت *

*طبق نتیجه آزمایش بالینى
**طبق نتایج تست مصرف کننده

 • فرمول آن حاوى رنگدانه هاى
 غلیظ خطوط بى عیب و نقص را در

یک حرکت ارائه مى دهد.
 با استفاده از قسمت صاف برس به مژه ها  ضدآب

حجم و طول دهید.

تخفیف



SPF

30

20 21

43442  Nude Cool43441  Porcelain Warm

43456  Fair Warm 43457  Ivory Warm 43458  Natural Cool

HYDRA BOOSTER 

SKIN LUMINIZER

%45
 THE ONE A-Z Krem 

Hydra 30 SPF
30 ml.
Birim Fiyat 156.63TL/100 ml.

  84,00TL
 46,99 TL

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

  84,00TL
 46,99 TL

 

 

زیبایى خود را با پوستى 
بى عیب و نقص جشن بگیرید

 بیش از 10 مزیت را
ارائه مى دهد

همه چیز از A تا Z براى پوست شما

 1. به یکدست شدن رنگ پوست کمک
مى کند.*

 2. پوست را براى مراحل بعدى آرایش
آماده مى کند.

3. ظاهر منافذ را تنظیم مى کند*
4. کمک به ظاهر کامل پوست*

5. ظاهرى شاداب به پوست مى دهد.*
6. مقاوم در برابر عرق.*

Multi-Care Complex .7 ضمن مراقبت 
از پوست در برابر آلودگى هاى محیطى 

محافظت مى کند.
8. با SPF 30 از پوست در برابر اثرات 

مضر آفتاب محافظت مى کند.
9. کمدوژنیک نیست.

 10. روشن کننده پوست براى داشتن
ظاهرى بى نقص و درخشان*

11. آبرسانى تمام روز را فراهم مى کند.*

Hydra Booster رطوبت را حفظ 

مى کند، در حالى که آبرسانى تمام 
روز را فراهم مى کند و پوست را نرم 

و لطیف مى کند.

 Skin و Hydra Multi-Core با
Luminizer (روشن کننده پوست) ، 

ظاهرى درخشان تر را ارائه مى دهد 
و به یکدست شدن رنگ پوست 

کمک مى کند.

تخفیف
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NATURAL
EXFOLIANT S

 Tender Care 
Koruyucu Balm
15 ml.

1276  29,00TL

 Giordani Gold 
Iconic Hybrid Kalem 
Eyeliner
0.56 ml.

  104,00TL

Kalem Eyeliner  
Suya, bulaşmaya ve solmaya karşı 
dayanıklı formülü ile güzelliğinizi 

gün boyu kalıcı hale getirir.*

42346  Black

 

 

 

ayaklara ve tırnaklara  uygulayarak kuru ve 
sertleşmiş bölgeleri yumuşatabilirsiniz.

SET KODU:722749

79.99 TL

 تمیزکننده هاى
طبیعى

 فرمول ویژه حاوى عصاره
 شیر و عسل ارگانیک؛ براى

 حذف سلول هاى مرده
 پوست و تغذیه قوى دستها

طراحى شده است.

اسکراب دست
 ذرات پوست بادام موجود در
 آن ، پوست سفت و مرده را
 صاف مى کند و دست ها را

آراسته نشان مى دهد.

 ،MILK&HONEY GOLD اسکراب دست
 GIORDANI GOLD ICONIC قلم خط چشم
HYBRID و تندرکر محافظتى از موم اوریفلیم

قلم خط چشم
 با فرمول ضد آب، لکه و محو
 شدن، زیبایى شما را در تمام
طول روز ماندگار میکند.* موم طبیعى زنبور عسل

 فرمول حاوى موم زنبور عسل به
 طور موثرى از پوست مراقبت و

محافظت مى کند.

مى توانید با استفاده از Tender Care Balm روى لب ها، آرنج ها، 
پاها و ناخن ها، نواحى خشک و سفت شده را نرم کنید.

*طبق نتیجه تست مصرف کننده
با هم به سوى 

آینده اى بهتر

براى جشن 55 سالگى
این ست با تخفیف
 50 درصدى فقط
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  So Fever Her EdP
50 ml. 

42787  169,00TL

 

74,99 TL

55%

پیشنهاد داغ کاتالوگ

جذابیت غیر قابل 
مقاومت زنانه

براى هر خرید 60 لیر
 So Fever Her EdP

فقط

تخفیف

توت سیاه، گل زنجبیل، چوب صندل

آیا میدانستید؟

بنابراین Fever Her EdP; الهام گرفته از 
جاذبه مقاومت ناپذیر بین دو نفر که 

یکدیگر را دوست دارند. بوى آن را با نت
 هاى ادویه اى که در بسیارى از فرهنگ ها 
در طول تاریخ استفاده مى شود، جالب تر 

کرده است.

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید
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  So Fever Him EdT
75 ml. 

42515  169,00TL 55%

74,99 TL

پیشنهاد داغ کاتالوگ

براى هر خرید 60 لیر
 So Fever Him EdP

فقط

تخفیف

تند
درخت زنجبیل، فلفل 

پیرى پیرى، مشک

از آنجایى که دماى هوا در 
زمستان پایین است، رایحه هاى 
چوبى و تند ترجیح داده مى شود. 
 So Fever Him با رایحه چوبى

EdT جنبه فریبنده خود را 

کشف کنید.

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

نکته زیبایى

عطرى که براى مردان 
امروزى جذابیت دارد
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 Divine Exclusive Parfümlü 
Vücut Kremi
250 ml.
Birim Fiyat 16.00TL/100 ml.

41547  69,00TL
 39,99 TL

 Divine Exclusive EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 359.98TL/100 ml.

38498  299,00TL
 179,99 TL

%40

 

 

  Signature for Her 
Parfüm Numunesi
1 ml.

38598  1,50TL

  Signature for Him 
Parfüm Numunesi
1 ml.

38579  1,50TL

عطرهاى زنانه
ضمن تمرکز بر طراحى با کیفیت ترین عطرها؛ ما همچنین تالش مى کنیم تا عطرهاى منحصر به فرد و الهام بخش را براى 

شما به ارمغان بیاوریم که منعکس کننده شخصیت، اشتیاق و زیبایى شما هستند.

قدم به دنیایى درخشان 
بگذارید

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.

توت فرنگى کوهى، نت ستاره درخشان، پاچولى

آیا مى دانستید؟

براى خانمها براى آقایان
براى خرید هر عطرى از صفحات عطر،

یکى از نمونه هاى عطر Signature رایگان دریافت کنید!

تخفیف

تا
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 Giordani Gold Essenza Blossom 
Parfüm
50 ml. 
Birim Fiyat 439.98TL/100 ml.

38534  299,00TL
 219,99 TL

%40

 Giordani Gold Original EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 249.98TL/100 ml.

32150  209,00TL
 124,99 TL

 

 

یاس، آکورد کاملیا، وانیل

نارنگى، شکوفه پرتقال، پاچولى

عطرهاى مخصوص 
خانم هاى پرشور

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

هر نوع عطرى را از صفحات عطر بخرید، 
 Signature یکى از نمونه هاى عطر

رایگان خواهد بود!
تخفیف

تا
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50 ml. 
Birim Fiyat 219.98TL/100 ml.

35653  189,00TL
 109,99 TL

A L I É N O R  M A S S E N E T
É M I L I E  C O P P E R M A N N

%40

استادان عطرساز

دو تا از بهترین عطرسازهاى جهان 
Aliénor Massenet فرانسوى و 

Émilie Coppermann هستند. آنها 

با نت یاس اسپانیایى، جوهره 
زنانگى را به عطرى قوى و جذاب 

تبدیل کردند.

رایحه این ماه هر نوع عطرى را از صفحات عطر بخرید، 
 Signature یکى از نمونه هاى عطر

رایگان خواهد بود!

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

نارنگى، یاس اسپانیایى، چوب کشمیر

به موضع زنانه خود 
افتخار کنید

تخفیف
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 Be Happy Feel Good EdT
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

38914  95,00TL
 59,99 TL

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

37213  95,00TL
 59,99 TL

 

 
انرژى زندگى خود را 

باال ببرید!

مرکبات
میوه یوزو، برگ نعنا، مشک

میوه اى
پرتقال خونى، زردچوبه، چوب صندل

هر نوع عطرى را از صفحات عطر بخرید، 
 Signature یکى از نمونه هاى عطر

رایگان خواهد بود!



36 37

 Joyce Jade EdT
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

37772  95,00TL

 Joyce Rose EdT
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

37766  95,00TL

 Joyce Turquoise EdT
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

42508  95,00TL

JADE

ROSE

TURQUOISE

59,99 TL

 

 

 

خود را در ریتم 
یک رقص شاد غوطه ور کنید!

هر نوع عطرى را از صفحات عطر بخرید، 
 Signature یکى از نمونه هاى عطر

رایگان خواهد بود!

هر عدد

گالبى، نیلوفر آبى، مشک سیب سبز، ارکیده وحشى، چوب صندل بادام، روغن یالنگ یالنگ، وانیل



PARFÜM SAYFALARINDAN HERHANGİ BİR 
PARFÜM ALANA, SIGNATURE PARFÜM 

NUMUNELERİNDEN BİRİ 

BEDAVA!
38 39

 Giordani Gold Original 
Parfümlü Roll-On 
Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 39.98TL/100 ml.

32160  32,00TL

 Be the Legend 
Anti-perspirant Roll-
on Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 39.98TL/100 ml.

34076  32,00TL

 Mister Giordani 
Anti-perspirant Roll-
On Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 39.98TL/100 ml.

42524  32,00TL

 Miss Giordani Parfümlü 
Roll-on Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 39.98TL/100 ml.

34079  32,00TL

 Divine Parfümlü Roll-
On Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 39.98TL/100 ml.

41542  32,00TL

 

 

 

 

 

19,99 TL با رایحه مورد عالقه تان خود را
تازه کنید!

بنفشه، زنبق و فریزیا، چوب صندل

شربت انبه، شکوفه پرتقال، 
فلفل قرمز پوندیچرى

نارنگى، شکوفه پرتقال، 
پاچولى

از عطر خود همراه با دئودورانت رولى 
استفاده کنید، ماندگارى رایحه را 

افزایش دهید!

سیب، چرم، دانه تونکا

گریپ فروت، شمعدانى، وتیور

هر عدد

هر نوع عطرى را از صفحات عطر بخرید، 
 Signature یکى از نمونه هاى عطر

رایگان خواهد بود!
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  Debonair EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 146.65TL/100 ml.

42726  189,00TL
 109,99 TL

%40  Signature for Her 
Parfüm Numunesi
1 ml.
38598

  Signature for Him 
Parfüm Numunesi
1 ml.
38579

عطرهاى مردانه
یکى از بهترین راه ها براى متمایز کردن مرد از بقیه؛ انتخاب رایحه اى که روح او را منعکس مى کند. به عنوان اوریف لیم، ما 

مردان را قادر مى سازیم تا با رایحه هاى ما با شخصیت هاى مختلف، خود را بدون زحمت بیان کنند.

براى خانمها براى آقایان
براى خرید هر عطرى از صفحات عطر،

یکى از نمونه هاى عطر Signature رایگان دریافت کنید!

هل، برگ سدر، چوب صندل

تعریف جنتلمن مدرن: 
Debonair

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

محتواى اصلى

هل یکى از قدیمى ترین ادویه 
هاى دنیاست و همچنین بعد از 

وانیل و زعفران سومین ادویه گران 
قیمت دنیاست. وایکینگ ها هل را 

در استانبول کشف کردند که 
توسط بسیارى از تمدن هاى 

باستانى استفاده مى شد. سپس این 
ادویه بى نظیر را به شبه جزیره 

اسکاندیناوى معرفى کردند.

تخفیف
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tr.oriflame.com

  Signature Man EdT
Birim Fiyat 173.32TL/100 ml.

43252  209,00TL
 129,99 TL

گالبى، وانیل، جوز هندى

هر نوع عطرى را از صفحات عطر بخرید، 
 Signature یکى از نمونه هاى عطر

رایگان خواهد بود!

محصول ویژه ماه
عطرى منحصر به فرد با نت هاى چوبى و میوه اى طراحى شده است. 

بیانگر اصالت براى مردان خالق و کاریزماتیک.

استایل خود را امضا کنید!

اوریفلیم را در شبکه هاى اجتماعى دنبال کنید و نظرات خود را 
در شبکه هاى اجتماعى با ما در میان بگذارید.
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 Possess Man EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 219.99TL/100 ml.

31825  259,00TL
 164,99 TL

 Possess Man Anti-
perspirant Sprey 
Deodorant
150 ml.
Birim Fiyat 23.33TL/100 ml.

32496  49,00TL
 34,99 TL

 

 

 

E L I S E  B É N A T

روح شکست ناپذیر 
اسپارتاکوس را 
احساس کنید

گریپ فروت نارس، برگ بو، بنفشه

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

هر نوع عطرى را از صفحات عطر بخرید، 
 Signature یکى از نمونه هاى عطر

رایگان خواهد بود!

استادان عطرساز

الیز، دختر دریادار، در میان رایحه هاى 
پر جنب و جوش دریاى مدیترانه بزرگ 
شد. الیز که در جوانى یک سال تمام را 
به همراه خانواده خود در قایق گذراند، 

هرگز نسیم دریا با رایحه اى 
منحصربفرد را فراموش نکرد و در 

طراحى عطر خود از این خاطره الهام 
گرفت. الیز عطرهاى بى نظیرى را 

براى بسیارى از برندهاى معروف دنیا و 
همچنین اوریف لیم طراحى کرده 

است.

رایحه این ماه
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 75 ml.
Birim Fiyat 119.99TL/100 ml.

34471  149,00TL
 89,99 TL

Kendinizi Macera 
Rüzgarlarına Bırakın

Yola çıkmanın özgürlüğünü çağrıştıran, 
erkeksi ve so�stike bir koku…

ODUNSU
Karabiber, Lavanta, Gri Amber

KOKUSUNU 
DENEYİN!  

Bileğinizi ürünün 
üzerine sürün.

%40
indirim

ER
KE

K 
KO

KU
LA

R

هر نوع عطرى را از صفحات عطر بخرید، 
 Signature یکى از نمونه هاى عطر

رایگان خواهد بود!

� Be، رایحه مردان آزاده اى که مسیر e Wild Legend EdT

خود را انتخاب مى کنند، با تضاد کاریزماتیک فلفل سیاه اشتها 
آور و نت هاى لذیذ اسطوخودوس جلب توجه مى کند. 

کهرباى خاکسترى گرم که نت پایه عطر است، به عطر 
خاصیت منحصربفردى بخشیده است.

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

تخفیف

در بادهاى ماجراجویى غوطه ور شوید
رایحه اى مردانه و پیچیده که آزادى حرکت در جاده را 

تداعى مى کند…

فلفل سیاه، اسطوخودوس، کهرباى خاکسترى
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  Glacier Rock EdT
100 ml. 
Birim Fiyat 79.99TL/100 ml.

42816  129,00TL
 79,99 TL

100 ml

  Ascendant Intense EdP
75 ml.
Birim Fiyat 219.99TL/100 ml.

38527  259,00TL
 164,99 TL

نیروى درونى خود را آزاد کنید از ماجراجویى و هیجان صعود کنید

هل سیاه، گواراناى قرمز، کهربا

لیمو، خیار، امبر معدنى

هر نوع عطرى را از صفحات عطر بخرید، 
 Signature یکى از نمونه هاى عطر

رایگان خواهد بود!



ODUNSU
bergamot, Karabiber, Vetiver
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 Giordani Gold Man EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 173.32TL/100 ml.

32155  209,00TL
 129,99 TL

 Possess EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 329.98TL/100 ml.

42519  259,00TL
 164,99 TL

 

 

پیشنهاد 
هدیه تولد 
براى متولدین این ماه

هر لحظه از زندگى را 
لذت بخش کنید

ترنج، فلفل سیاه، وتیور

براى خانمها
براى آقایان

آناناس، یالنگ یالنگ، پاچولى

هر نوع عطرى را از صفحات عطر بخرید، 
 Signature یکى از نمونه هاى عطر

رایگان خواهد بود!
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آرایشى
نسخه ویژه موجود محدود OnColour Hyper Dazzle روکش فلزى خیره کننده اى ارائه مى دهد. رنگ مورد نظر خود را 
براى لب ها و ناخن هایى که پر از برق هستند و سرزنده به نظر مى رسند انتخاب کنید، دنیاى خود را رنگ آمیزى کنید!

 ORIFLAME صفحه را با اپلیکیشن
اسکن کنید و همه محصوالت موجود 
در این رده را مرور کنید.

اکنون، زمان خیره کننده اى است ...
• پایان متالیک

• رنگدانه هاى زنده
Cream Comfort ست •

• پایان براق
• رنگ خیره کننده

• برس زاویه باز

سرى هاى ویژه محدود در انبار

تخفیف

تا



زیبایى خود را 
افزایش دهید!

• پایان مات
• رنگدانه هاى غلیظ

•تنوع رنگى

• به ضدبراقى کمک مى کند
• پوشش کم

• پایان مات پودرى

• دو گزینه رنگ متفاوت
• خطوط دقیق یا اسموکى 

به نظر مى رسد
• رنگدانه هاى غلیظ

تخفیف

تا



40831
Light Ivory 

Neutral

56 57

 The ONE Illuskin 
Aquaboost Fondöten
30 ml.
Birim Fiyat 209.97TL/100 ml.

  94,00TL
 62,99 TL

 THE ONE Tremendous 
Fierce Suya Dayanıklı Maskara
10 ml.
Birim Fiyat 5.00TL/ ml.

  84,00TL
 The ONE Çift Etkili Maskara

8 ml.
Birim Fiyat 6.25TL/ ml.

  89,00TL

TANESİ
49,99 TL
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40828
Porcelain 

Cool

40827
Vanilla 

Neutral

40830
Nude Pink 

Warm

40832
Natural Beige 

Neutral

40829
Fair Nude 

Cool

20

SPF

8s
پوستى روشن و درخشان 

در تمام طول روز

• پوشش متوسط براى پوست هاى 
معمولى تا خشک

• ظاهر پوست سالم و درخشان در 
طول روز*

تا 8 ساعت احساس 
رطوبت روى پوست 

تاثیر چشم 

گربه اى را پیدا کنید!

برس طراحى خاص

• با قسمت خمیده خود مژه ها 
را فر و بلند مى کند.

•با قسمت نوك خود به مژه ها 
حجم مى دهد.

قسمت مخصوص نوك

ضدآب

به مژه ها ظاهر سیاه 
غلیظى مى دهد و 

ضد لک است

براى 11 برابر حجم 
مژه هاى بیشتر*

درپوش پهن ریمل را باز کنید!

براى %60 مژه هاى بلندتر**
درپوش باریک ریمل را 

بپیچانید!

*براساس نتایج آزمایش بالینى با مژه هاى 
بدون کاور**بر اساس نتایج آزمایش 

42780مصرف کننده
Black

تخفیف

تا
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43206
Mid Brown

43207
Dark Brown
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41011  
Soft Nude

41012  
Calid Pink

41013  
Burnt 

Orange

41014  
Full 

Burgundy

42770  
Cool Sand

42771  
Cold Silver

42772
 Desert Bronze

42773
 Lava Mauve

42774  
Amazon 
Brown

42776
 Flash Rose

42777  
Sun Gold

42778  
Mystic Blue

12s

 THE ONE Colour 
Unlimited Göz Farı
1.2 g.
Birim Fiyat 33.33TL/ g.

  69,00TL
 39,99 TL

  THE ONE Kaşkara
5 ml.
Birim Fiyat 7.00TL/ ml.

  59,00TL
 34,99 TL
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%40

درخششهاى جدید 

در سال جدید

رنگ و فرم دهى

ماندگارى تا 
12 ساعت*

ضد آب

ضد آب

• حرکت راحت به خاطر فرمول 
کرمى آن*

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

چندگانه* بهترین راه براى زیبایى ابروهاى 
خود را کشف کنید!

� ابروهاى شما را e ONE Brows

مشخص، تعریف و زیبا مى کند. 
این به ابروهاى شما کمک مى کند 
تا در طول روز عالى به نظر برسند. • ابروهاى خود را با حرکات 

کوچک با استفاده از نوك برس 
شانه کنید.

• برس را به ژل آغشته کنید و به 
قسمت هایى که مى خواهید حجم 

دهید بمالید.
• ابروهاى خود را قبل از ثابت 

شدن براى بار آخر برس کشیده و 
صبر کنید.

طرز استفاده

ابروهاى مشخص

• ابروها را با روغن طبیعى آووکادو 
تغذیه مى کند.

• حجم دهنده و تقویت کننده 
ابروها.*

• در برابر آب، عرق و رطوبت مقاومت 
مى کند.

تخفیف

تا
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 The ONE Lip Sensation 
Kadife Dokulu Mat Likit Ruj
5 ml.
Birim Fiyat 11.00TL/ ml.

  69,00TL
 54,99 TL

38463  Orange Suede

38466  Velvet Plum

38460  Silky Rose

38462  Plush Mauve

38465  Soft Cherry

38461  Pink Satin

38464  Red Velour

38459  Mellow Nude

41966  Purple Basil

41960  Ginger Nude

41962  Warm Cinnamon

41961  Sweet Spice

41965  Sumac Red

41967  Brown Clove

 

 

 
41964  Orange Curry 41963  Pink Pepper

راز رنگارنگ 

زیبایى

• روکش مات، مخملى
• فرمول غیر خشک کننده
• ماندگارى طوالنى مدت

• پوشش شدید

با اسید هیالورونیک موجود در آن 
رطوبت رسانى مى کند و فرمول 

فوق العاده کرمى دارد.

لب هاى کامال مشخص 
بخاطر طراحى خاص آن

پوشش فشرده در 
یک حرکت



لمس مالیم 
رنگ ها

مرطوب کننده:
از نظر بالینى ثابت شده است که با 

عصاره جلبک دریایى موجود در آن تا 
8 ساعت رطوبت رسانى مى کند.

محافظت کننده:
 SPF 15 با UVB و اشعه E با ویتامین

به محافظت در برابر رادیکال هاى 
آزاد کمک مى کند.

• سریع خشک مى شود و به راحتى جدا 
مى شود.

• خشک کن ناخن نیازى به استفاده از 
دستگاه ندارد.

• رنگ هاى زنده و غلیظ ارائه مى دهد.



هر روز، 

عالى و بى نقص

• همچنین مى توان آن را با 
مخلوط کردن تون ها استفاده 

کرد.
• رنگ هاى مختلف از مات تا 

براق را ارائه مى دهد.
• براى استفاده طوالنى مدت 

طراحى شده است.

مهم نیست که چه برنامه اى دارید، 
همیشه شگفت انگیز به نظر برسید!

• بافت پوست را صاف مى کند.
• سطح چربى روى پوست را کنترل مى کند.

• پوشش متوسط ارائه مى دهد.

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

  99,00TL
 62,99 TL

38960
Black
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فرمول قرارگیرى الیه الیه
بافت سیاه متراکم

استفاده نرم و راحت
بافت غنى

مژه ها را ده برابر 
آشکارتر مى کند

با توجه به نتیجه آزمایش بالینى با مژه بدون ریمل

گل فراموشم نکن
ویتامین C در اصل خود از مژه ها 

مراقبت مى کند. ویتامین C به 
محافظت از مژه ها در برابر 

رادیکال هاى آزاد کمک مى کند.

محتواى اصلى

تخفیف
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41330
Beige Warm

41329
Ivory Cool

41328
Porcelain Cool

41327
Vanilla Cool
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  Giordani Gold Yaşlanmaya 
Meydan Okuyan Serum Fondöten
30 ml.
Birim Fiyat 299.97TL/100 ml.

  149,00TL
 89,99 TL

10

SPF

محتواى اصلى

سرم حاوى پرى بیوتیک؛ 
به محافظت از سد طبیعى 
پوست کمک مى کند و به 

پوست رطوبت و 
درخشندگى مى بخشد.

به گفته 9 نفر از 10 زن، پوست را 
فوراً هیدراته تر مى کند

به گفته 9 نفر از 10 زن، پوست را 
فوراً نرم تر مى کند

به گفته 9 نفر از 10 زن، ظاهر منافذ 
را کاهش مى دهد *

در برابر خطوط ریز و چین و چروك مقاوم است.

*تست مصرف کننده با 67 زن

سرم فونداسیون با محتواى 
پرى بیوتیک، سد دفاع پوست 
را فعال مى کند، آن را مرطوب 
مى کند و فوراً عالئم پیرى را 

کاهش مى دهد.

عصاره گل نیلوفر آبى؛ به 
پوست نرمى ابریشمى مى 

بخشد و پوست را سالم نشان 
مى دهد.

خیلى بیشتر از یک کرم پودر

تخفیف



پیشنهادهاى 
روتین آرایشى

پوست شما مانند خورشید 
مى درخشد

آیا دوست دارید پوستى بى عیب و نقص داشته باشید 
  Goldکه مانند خورشید بدرخشد؟ اکنون با پرایمر
Giordani، برس کابوکى و توپ هاى جادویى به 

ظاهرى که مى خواهید برسید!

در عین حال که پوست شما را مرطوب میکند، 
آن را کامل مى کند. به پوست شما کمک مى 
کند تا ظاهرى جوان داشته باشد. با نوك 
انگشتان آن را روى صورت و گردن خود ماساژ 
دهید. سپس از کرم پودر استفاده کنید تا 
ظاهرى بى عیب و نقص داشته باشید.

داراى بافتى فوق العاده 
نرم با 70000 موى 
ابریشمى است.

عالئم پیرى را پنهان مى کند

تاثیر برنزى و درخشان 
ایجاد مى کند.

مرواریدهاى جادویى با کیفیت دست ساز پوست 
شما را زیبا مى کند و درخشندگى زیبایى به آن 
مى بخشد. مى توانید مرواریدهاى جادویى را 
روى قسمت هایى که مى خواهید برجسته کنید 
با برس کابوکى بمالید.

برس کابوکى به گونه اى طراحى شده است 
که مقدار مناسب محصول را به طور موثر 
اعمال کند.
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  Giordani Gold Iconic Mat Ruj 
SPF 12
4 g.
Birim Fiyat 10.75TL/ g.

  69,00TL
 42,99 TLModelin Makyajı:  Giordani Gold Iconic Mat 

Ruj SPF 12 32317 Nude Rose.

محتواى اصلى

فرموله شده با روغن آرگان که لب ها را تغذیه 
مى کند. روغن آرگان به بازسازى ساختار الیه 
محافظ به نام فیلم هیدرولیپیدى کمک مى 

کند.
عالوه بر این، با سایر اسیدهاى چرب ضرورى 
موجود در فرمول خود، به کاهش از دست دادن 

رطوبت لب ها و نرمى لب ها کمک مى کند.

• پوشش کامل و روکش مات را با 
رنگدانه هاى شدید خود ارائه مى دهد. 

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

30608  29,00TL
 24,99 TL

 HairX Advanced Care Saç 
Güzelleştirici CC Krem
150 ml.
Birim Fiyat 26.66TL/100 ml.

32908  59,00TL
 39,99 TL

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مو و مراقبت شخصى
خوب به نظر رسیدن احساس خوبى به شما مى دهد. محصوالت مراقبت شخصى و موى ما را که با مواد الهام گرفته از 

طبیعت غنى شده اند را کشف کنید تا خود را نوازش  کرده  و احساس خوبى داشته باشید.

 ORIFLAME صفحه را با اپلیکیشن
اسکن کنید و همه محصوالت موجود 
در این رده را مرور کنید.

1. در برابر شکستگیهاى مربوط به شانه کردن
2. موهاى رنگ  شده

3. در برابر سایش ناشى از گرما
4. در برابر نوك موى شکسته شده

5. ایجاد یک الیه محافظ در اطراف مو
6. در برابر عوامل خارجى
7. در برابر حالت دادن مو

Styler Styling Hairbrush; براى 

سشوار کشیدن سریعتر و راحت تر 
و ایجاد فرهاى زیبا استفاده مى 
شود. براى حفظ گرما در هنگام 

سشوار کشیدن یا صاف کردن مو 
طراحى شده است.

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

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

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

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

17. مراقبت*
18. تغذیه

19. حالت دهى راحت
20. رطوبت 97 %

21. %89 راحتى بازکردن موها
22. تقویت کننده

مراقبت میکند از:

زیبا میکند:

مراقبت:

 با ترکیبات مغذى گیاهى
22 اثر در یک محصول
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 Milk & Honey Gold 
Pürüzsüzleştirici Vücut Arındırıcısı
200 ml.
Birim Fiyat 21.50TL/100 ml.

31601  59,00TL
 42,99 TL

 Milk & Honey Gold Yumuşatıcı 
Kremsi Sabun
75 g.
Birim Fiyat 17.32TL/100 g.

31604  19,00TL
 12,99 TL

 Milk & Honey Gold Şampuan
250 ml.
Birim Fiyat 12.00TL/100 ml.

35957  39,00TL
 29,99 TL

 Milk & Honey Gold Saç Bakım 
Kremi
250 ml.
Birim Fiyat 12.00TL/100 ml.

35958  39,00TL
 29,99 TL

 
 

 

 

NATURAL
EXFOLIANT S

مراقبت مغذى با مواد طبیعى

محتواى طبیعى

پوست مرده سخت و بى جان را پاکسازى مى کند و 
به پوست نرمى مى بخشد.

تمیزکننده هاى طبیعى

اسکراب نرم کننده بدن 

شامپو کرم مراقبت مو
صابون

شیر: یکى از بهترین مواد مراقبتى 
طبیعت و داراى خاصیت مرطوب 

کنندگى و نرم کنندگى است.

عسل: نرم کننده با اجزاى غنى از 
شکر همچنین با مواد معدنى و 

ویتامین هاى موجود در آن 
درخشندگى و احیا مى کند.

موها را به آرامى پاکسازى و 
تغذیه مى کند و درعین حال 
درخشش طبیعى آن را باز 

مى گرداند.

طراحى شده براى افزودن 
درخشندگى، نرمى و 

رطوبت به مو
پوست را مرطوب کرده 
و لطافت آن را افزایش 

مى دهد

 هر روز خود را
نوازش کنید!

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید



مراقبت از مو و بدن شما

شانه دندان پهن
براى باز کردن موهاى خیس و 
اعمال ماسک مو طراحى شده 

است.

روغن آواکادو
روغن آووکادو به پوست شما کمک مى کند تا 
مرطوب، مرتب و صاف بماند و در عین حال 

به موهاى شما درخشندگى سالمى بدهد.

روغن بادام شیرین
روغن بادام شیرین؛ عمیقا مرطوب 

کننده، نرم و مراقبت کننده از پوست و 
مو است.

هرعدد



اثر آرامش بخش براى 
پاهاى شما

قبل 3روز بعد
* در عرض 3 روز روى ظاهر ترك خورده 

اثر قابل مشاهده اى نشان مى دهد.

کرم ترمیم کننده پاشنه هاى 
ترك خورده

به ترمیم ترك هاى پاشنه پا کمک 
مى کند و پاها را با 10 درصد اوره 

موجود در آن مرطوب مى کند.

ساخته شده از 50 درصد 
پالستیک بازیافتى 

به پاکسازى پوست سخت و بى
 جان روى پاها کمک مى کند و به 

پاهاى شما صافى ابریشمى 
مى دهد.

اسپرى پا

سرم پا

اثر خود را که از تعریق و بوى بد 
بین انگشتان جلوگیرى مى کند 
به مدت 36 ساعت حفظ مى کند.

** با توجه به اطالعات محتوا
***بر اساس پایان تست بالینى با 

دستگاه.

ظاهر پوست پینه بسته و ضخیم را 
تنها در 1 هفته کاهش مى دهد.

*نتیجه تست مصرف کننده و بالینى با 67 
پانلیست با پوست خشن
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 North For Men Power Max Roll-On 
Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 43.98TL/100 ml.

38615  32,00TL
 21,99 TL

 North For Men Power Max 
Arındırıcı Sabun  
100 g.
Birim Fiyat 12.99TL/100 g.

38610  19,00TL
 12,99 TL

 North For Men Power Max 
Arındırıcı Duş Jeli  
250 ml.
Birim Fiyat 12.00TL/100 ml.

38614  44,00TL
 29,99 TL

 North For Men Power Max 2’si 1 Arada 
Enerji Veren Yüz ve Tıraş Sonrası Jeli
50 ml.
Birim Fiyat 39.98TL/100 ml.

38613  29,00TL
 19,99 TL*Klinik test sonucuna göre

 

  

 

انرژى پوستتان را 
افزایش دهید

استرس را کاهش دهید و در عین 
حال انرژى پوست خود را افزایش 
دهید! با سرى Power Max که به 
طور ویژه براى انرژى بخشیدن به 
پوست و بدن طراحى شده است، 
همیشه احساس برترى داشته 

باشید.

انرژى حاصل از اسانس کلم

رول دئودورانت ژل صورت و بعد از اصالح

ژل دوش اسکراب

صابون

تا 72 ساعت* محافظت مى کند 
و به سرعت خشک مى شود.

پوست را شاداب مى کند و در عین 
حال صورت را آبرسانى مى کند و با 

عالئم خستگى مقابله مى کند
انرژى مى دهد در حالى که بدن 
شما را پاکسازى و شاداب مى کند

پوست را پاکسازى، تمیز، طراوت و 
انرژى مى بخشد.
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 Silk Beauty Clear Tıraş Jeli
150 ml.
Birim Fiyat 18.66TL/100 ml.

32601  39,00TL
 27,99 TL

 Feminelle Dış Genital Bölgeler 
için Rahatlatıcı Temizleme 
Mendili
20 adet
Birim Fiyat 149.95TL/100adet

34503  39,00TL
 29,99 TL

 Feminelle Dış Genital Bölgeler 
için Rahatlatıcı Temizleme Jeli
300 ml.
Birim Fiyat 13.33TL/100 ml.

34500  54,00TL
 39,99 TL

 Feminelle Dış Genital Bölgeler 
için Rahatlatıcı Deodorant
75 ml.
Birim Fiyat 53.32TL/100 ml.

34502  54,00TL
 39,99 TL

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

29321  39,00TL
 27,99 TL

20  

extracomfort

 

 

 

 

 

 

مراقبت ابریشمى و صاف 
از پاهاى شما!

ژل اصالح
تیغ به آرامى مى لغزد و به 

محافظت از پوست در برابر بریدگى 
کمک مى کند. کاهش دهنده مو 

رشد مجدد مو را کند مى کند

ست 3 تیغه اصالح
یک اصالح راحت و نرم ارائه 

مى دهد

از نظر پوست و 
زنان تست شده 

است.

دستمال تمیزکننده
با عصاره هاى گل بیدانه و نیلوفر 
آبى یک اثر آرامش بخش و با 

طراوت ارائه مى دهد.

دئودورانت براى قسمت خارجى 
ناحیه تناسلى

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

اندام تناسلى خارجى.

ژل تمیزکننده
عصاره گل بیدانه و نیلوفر آبى 

موجود در آن اثرى آرامش بخش 
مى دهد، ناحیه خارجى تناسلى را 
تمیز مى کند و رایحه اى مطبوع 

بر جاى مى گذارد.

سه تایى

عدد دستمال
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 Baby O Vücut Yağı
150 ml.
Birim Fiyat 36.66TL/100 ml.

35773  72,00TL
 54,99 TL

 Baby O Saç ve Vücut 
Şampuanı
200 ml.
Birim Fiyat 20.00TL/100 ml.

35775  54,00TL
 39,99 TL

 Baby O BumBum 
Temizleme Sütü
150 ml.
Birim Fiyat 36.66TL/100 ml.

35776  72,00TL
 54,99 TL

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

35772  59,00TL
 42,99 TL

 Baby O Pişik Önleyici 
Krem
75 ml.
Birim Fiyat 62.65TL/100 ml.

35774  62,00TL
 46,99 TL

BABY O:

SK
IN

 H

EA LTH A LLIA
N

C
E

 

  

  

 
 

ماهه
براى پوستهاى حساس مراقبت از نوزاد، تقویت شده 

از طبیعت

فرمول هاى ساخته شده با موادى 
به ارزش پوست کودك شما

کرم چندمنظوره

کرم ضدحساسیت پوشک

شامپوى مو و بدن

روغن بدن

شیرپاك کن

ما هم مانند شما براى پوست کودکتان 
ارزش قائل هستیم. به همین دلیل است 

که ما Baby O را براى تغذیه مالیم، 
تسکین و محافظت از پوست کودك شما 

از بدو تولد ایجاد کردیم. ما همچنین 
اعتماد مادران و متخصصان اطفال را 

براى طراحى محصوالت خود با 95 درصد 
مواد طبیعى جلب کردیم.

روغن جو دوسر سوئدى؛ پوست کودك 
شما را مرطوب و تسکین مى دهد. 

همچنین از سد پوستى مراقبت مى کند و 
پوست را در برابر عوامل خارجى تقویت 

مى کند. لیپید الیه اى و فناورى مرطوب 
کننده طبیعى؛ پوست کودك شما را 

تسکین و نرم مى کند و حفظ رطوبت آن 
را افزایش مى دهد

تغذیه، نرم کننده و محافظت 
عمیق از پوست است. مناسب 
براى استفاده در تمام نقاط بدن

رطوبت را در ناحیه پوشک 
جذب مى کند. تغذیه و 

مراقبت از پوست

پوست نوزاد را نرم و صاف 
مى کند.

- %100 تایید شده*

با ساختار سبکى که دارد به 
راحتى جذب مى شود و حسى 

مخملى به جا مى گذارد. به آرامى ناحیه پوشک 
را تمیز مى کند. 

محصوالت Baby O; ساخته شده با 
فرمول هاى بدون پارابن و عطر.

تایید شده توسط 
متخصصان اطفال

مثل یک نوازش مادرانه...
%95 

محتواى طبیعى



شما براى هر چیزى با ACTIVELE آماده هستید!
ActiBoost Technology یک فناورى کپسوله کردن عطر فعال شده با حرکت است. میکروکپسول ها در اثر اصطکاك ناشى 

از حرکت باز مى شوند و به عطرى دلپذیر اجازه مى دهند پوست شما را فرا بگیرد.

حفاظت حفاظت

هرعدد

حفاظت حفاظت
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مراقبت پوست
ما با بیش از 50 سال تجربه و بیش از 100 دانشمند و متخصص فنى سعى در طراحى محصوالت خالقانه و موثرترى براى 

مراقبت از پوست داریم.

 ORIFLAME صفحه را با اپلیکیشن
اسکن کنید و همه محصوالت موجود 
در این رده را مرور کنید.

پوست زیبا با مراقبت اولیه شروع مى شود

طرز استفاده

ژل شستشوى صورت را دو بار در 
روز، صبح و عصر، با ماساژ مالیم 

با نوك انگشتان، روى صورت 
مرطوب خود بمالید.

سپس با آب ولرم کامال بشویید. 
از ناحیه چشم دورى کنید.

براى هرنوع پوستى مناسب براى استفاده از 
انواع پوست هاى حساس.

تخفیف
تا
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SILIC ON FREE

رویکرد به طبیعت

ما محصوالت مراقبت شخصى خود را با فرمول 
هاى زیست تخریب پذیر توسعه مى دهیم.*

یعنى وقتى محصوالت ما تبدیل به زباله مى شوند 
در طبیعت تجزیه مى شوند و محیط زیست را 

آلوده نمى کنند.
اقدامى دوستدار طبیعت هم براى شما و هم براى 

آبهاى ما!

*براى محصوالتى که آبکشى میشوند معتبر است.

فاقد سیلیکون

ماسک و اسکراب

کرم تمیزکننده تونیک احیاکننده

کرم چشم محتویات اصلى

99.5 درصد از برگ هاى آلوئه 
ورا از آب تشکیل شده است. به 

همین دلیل، به دلیل خاصیت 
مرطوب کنندگى و آرامش 

بخش خود شناخته شده است.
از طرف دیگر، آب نارگیل یک 

ماده فوق العاده است که به 
افزایش سطح رطوبت پوست 

کمک مى کند و به پوست 
احساس طراوت مى بخشد.

پوست خود را بدون 
رطوبت رها نکنید!
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 Sun 360 Yüz için Aydınlatıcı 
Güneş Kremi 30 SPF
50 ml.
Birim Fiyat 159.98TL/100 ml.

41340  109,00TL
 79,99 TL

 Sun 360 Yüz ve Vücut için Güneş 
Kremi 50+ SPF
50 ml.
Birim Fiyat 159.98TL/100 ml.

35760  109,00TL
 79,99 TL

 Sun 360 Yüz ve Vücut için Güneş 
Sonrası Jel
150 ml.
Birim Fiyat 26.66TL/100 ml.

35759  52,00TL
 39,99 TL

SPF

50+

50 ml

50 ml

VITAMIN B3

B3
VITAMIN

B3 VİTAMİNİ

 
 

 

 

 

30

SPF

پنبه نوردیک                                     لینگوبرى

این گیاهان سوئدى به محافظت از پوست شما در برابر اشعه 
هاى مضر خورشید و افزایش سطح رطوبت پوست کمک مى 

کنند.
ویتامین هاى A، C و E و پلى فنول هاى موجود در گیاهان؛ 
ضمن اینکه در برابر اشعه ماوراء بنفش محافظت مى کند، از 

مرطوب ماندن پوست حمایت مى کند.

کرم ضد آفتاب روشن کننده

اسپرى ضد آفتاب براى 
صورت و بدن

• براى محافظت در برابر 
اشعه هاى مضر خورشید. از 

ایجاد لکه هاى تیره و چین و 
چروك ناشى از نور خورشید 

جلوگیرى مى کند

طرز استفاده

طرز استفاده

قبل از قرار گرفتن در معرض نور 
خورشید، محصول را با ماساژ به 
پوست خود بمالید. استفاده را هر 
چند وقت یکبار که مى خواهید، 

به طور متوسط هر دو ساعت 
یکبار تکرار کنید.

ژل بعد از آفتاب براى صورت و بدن
مى توانید پس از قرار گرفتن پوست در 
معرض نور خورشید از آن استفاده کنید. 
ژل را با ماساژ به بدن و صورت خود 
بمالید. هر تعداد دفعه که مى خواهید 

استفاده را تکرار کنید.

از ناحیه چشم دورى کنید

پوست را مرطوب مى 
کند، آرامش مى بخشد 
و یک اثر خنک کننده 

ارائه مى دهد.

• کرم ضدآفتاب؛ داراى فیلترهاى UVA و 
UVB براى محافظت از پوست در برابر 

UVA و UVB اشعه هاى
• حتى اگر هوا ابرى است، محافظت از 

پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش 
ضرورى است.

• مقاوم در برابر آب و عرق*

*بر اساس نتیجه آزمایش بالینى.

براى پوستهاى حساس

مقاوم در برابر عرق و آب محصوالت 
Sun 360 در برابر تعریق و آب مقاوم 

هستند. بنابراین، هنگام شنا یا دویدن به 
محافظت از پوست شما ادامه مى دهد.

ضد آب

با SUN 360 با خیال راحت از 
تعطیالت زمستانى لذت ببرید!

تمام سنین
 همه انواع

پوست



براى تمام سنین
همه انواع پوست

طرز استفاده
اسپرى ضد آفتاب براى صورت و بدن

15 تا 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن در 
معرض آفتاب روى پوست خود بمالید و 
صبر کنید تا جذب پوست شود. مصرف 

را هر دو ساعت یا در مواردى مانند 
تعریق یا شنا تکرار کنید.

• حتى اگر هوا ابرى است، محافظت از پوست در برابر اشعه 
ماوراء بنفش ضرورى است.

• کرم ضدآفتاب؛ داراى فیلترهاى UVA و UVB براى 
محافظت از پوست در برابر اشعه هاى UVB و UVA. از 
پوست خود در برابر آفتاب زمستانى محافظت کنید، در 

فضاى باز شاد باشید!
• کودوژنیک نیست.

* بر اساس نتیجه آزمایش بالینى

8 ساعت 
از سطح رطوبت پوست محافظت مى کند.

از پوست خود در برابر آفتاب 
زمستانى محافظت کنید، در 

فضاى باز شاد باشید!



100 101

 

  

 

OPHTHALMOLOGICALLY 
TESTED

 

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

38828  119,00TL
 79,99 TL

 

 

 

 

با روغن پاك کننده صورت،   
جلوه اى زیبا به پوستتان بدهید!

پیشنهادهاى مراقبت پوستى

 تست شده از
نظر چشمى

فن آورى روغن تمیز کننده

روغن گل مغربى

 از مخلوطى NovAge روغن پاك کننده صورت
 از بسیارى از روغن ها به خصوص روغن گل
 مغربى تشکیل شده است. هنگامى که روغن
 صورت با آب تماس پیدا مى کند، رنگ آن
 شیرى مى شود و هنگام تمیز کردن پوست،
احساس نرمى و لطافت به پوست مى دهد

روغن گل مغربى یک ماده غنى 
است که پوست را تسکین مى دهد.
تغذیه و از پوست مراقبت مى کند.

به تنظیم رطوبت پوست، تسکین و 
محافظت از پوست کمک مى کند. مى توانید صبح و شب قبل از روتین 

مراقبت از پوست خود از پاك کننده 
مبتنى بر آب استفاده کنید.

*نتیجه آزمون مصرف کننده با 70 پانلیست زن.

روغن تمیزکننده
ناخالصى هاى مبتنى بر روغن، آرایش 

ضد آب و سبوم اضافى را از روى 
پوست پاك مى کند. پوست را روشن 

مى کند و منافذ را باز مى کند.

روى پوست خشک با ماساژ مالیم روى 
تمام صورت از جمله پلک هایتان بمالید.

• آلودگى و آرایش ضد آب را فورا 
پاك مى کند.

- 96 درصد از کسانى که آن را 
امتحان کردند تأیید کردند*

• به سرعت آبکشى مى شود.

- %100 کسانى که آن را امتحان 
کردند تایید کردند*

• پوست را تغذیه مى کند و احساس 
رطوبت بیشترى به پوست مى دهد.

- 97 درصد از کسانى که آن را 
امتحان کردند تأیید کردند*

پس از خیس کردن دست با مقدارى آب، 
صورت خود را ماساژ دهید تا روغن 
صورت به یک لوسیون شیرى تبدیل 

شود.

با آب فراوان کامًال بشویید.

طرز استفاده براى همه انواع پوست



102 103

جوان و سرشار از زندگى باشید.
خودت باش

حاوى 5 محصول

 از نظر بالینى ثابت شده است که حساسیت و چین و چروك
پوست را در عرض 8 هفته کاهش مى دهد

طراحى شده براى محافظت از پوست حساس در برابر اثرات پیرى.

 کف پاك کننده که پوست
 حساس را تسکین مى دهد و در
عین حال به آرامى پاك مى کند

 سرم ضد پیرى که پوست را
متعادل مى کند

 کرم روز ضد پیرى که
 مرطوب کننده و محافظت

کننده است

 کرم شب ضد پیرى که
پوست را بازسازى مى کند

 کرم دور چشم
 ضد پیرى با اثر
تسکین دهنده

همچنین مى توانید محصوالت موجود در ست را به صورت تکى از صفحه 110 خریدارى کنید.
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Hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiş  yaşlanma karşıtı cilt 

bakım seti; cilt hassasiyetini ve kırışıklıkları azaltırken cilde bakım 

yapar, cildin elastikiyetini ve sıkılığını artırır. Ultra Calm Teknolojisi, 

retinole benzeyen DermaLift Aktif ile güçlendirilmiştir. Köpük 

temizleyici, göz kremi, serum, gündüz ve gece kremi olmak üzere 

5 üründen oluşan set , etkili bir cilt bakımı sunar. Parfüm içermez. 

Klinik olarak test edilmiştir. ∆1 

 NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Köpük 
Temizleyici
150 ml.

38382

 NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Göz Kremi
15 ml.

38390

 NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Serum
30 ml.

38391

 NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Gündüz Kremi 30 
SPF
50 ml.

40794

 NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Gece Kremi
50 ml.
38385

 
 

Cildi temizlerken 
yumuşak ve rahatlamış 
hissetmesini sağlayan 
köpük temizleyici

Göz bölgesini anında 
yatıştıran ve rahatlatan 
yaşlanma karşıtı göz 
kremi

Cildin hassasiyetini ve 
kırışıklıkları azaltmaya, 
cilt elastikiyetini 
artırmaya yardımcı olan 
yaşlanma karşıtı serum

Cilt bariyerini 
güçlendirmeye, 
cilt hassasiyeti ve 
kırışıklıkları azaltmaya 
yardımcı olan yaşlanma 
karşıtı gündüz kremi

Hassas cilt bariyerini 
beslemeye ve yenilemeye 
yardımcı olan yaşlanma 
karşıtı gece kremi

  NovAge Skinrelief Pro Resilient 
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım Seti
5 ürün içerir.

44480  689,00TL
 569,99 TL

4 2 2

 

4

1

2 3
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روتین مراقبت از پوست NOVAGE با تاثیر ثابت شده براى جوانى و سالمتى پوست براى پوست شما، مراقبت هاى 
4 مرحله براى مراقبت از پوست حساس و با اثر ضد پیرىحساس یا ضد پیرى؟

مرحله 1: تمیز کردن - پوست را براى 
مراقبت آماده کنید

• صورت خود را با آب گرم بشویید.
با ماساژ با نوك انگشتان خود و دورى از 

ناحیه چشم، کف پاك کننده را روى پوست 
خود بمالید.

پوست خود را با آب فراوان بشویید و با یک 
حوله نرم خشک کنید.

مرحله 2: مراقبت از چشم - روى 
چشم ها تمرکز کنید

• کرم دور چشم را به صورت نقطه اى 
زیر چشم پخش کنید و از تماس 

مستقیم با چشم خوددارى کنید. اجازه 
دهید به آرامى با نوك انگشت جذب 

شود.

مرحله 4: مرطوب کردن - تازه 
کردن و محافظت کردن

• کرم روز یا شب; روى پیشانى، بینى، 
گونه ها و چانه خود بمالید. به آرامى 

ماساژ دهید تا کرم جذب شود. از ناحیه 
چشم دورى کنید.

مرحله 3: تقویت - بهبود اثر مراقبت 
از پوست

• سرم; با حرکات دایره اى روى بینى، 
گونه ها و ناحیه چانه خود بمالید. از 

ناحیه چشم دورى کنید.

ست مراقبت از پوست ضد پیرى NovAge Skinrelief Pro Resilient براى 
نشان دادن حساسیت الزم براى پوست هاى حساس و محافظت از پوست 

شما در برابر اثرات پیرى ایجاد شده است.
این سرى مخصوص مراقبت از پوست; حساسیت پوست و چین و چروك به 

طور موثر در نتیجه کاهش؛ از نظر بالینى ثابت شده است که استحکام و 
قابلیت ارتجاعى پوست را بازیابى مى کند. فقط به این دلیل که پوست 

حساسى دارید مجبور نیستید در مورد سال هاى گذشته سازش کنید!
با Skinrelief Pro Resillient، مى توانید ظاهر چین و چروك ها را کاهش 

دهید و در عین حال پوستى مرطوب، انعطاف پذیر و درخشان تر داشته باشید.
NovAge Skinre- بر اساس نتایج آزمایشات بالینى با استفاده از پاك کننده

SPF کرم دور چشم، سرم و کرم روز و شب بدون ،lief

تکنولوژى فوق العاده آرام
سد پوستى را از درون تسکین، ترمیم، تقویت و 

تعادل مى بخشد

محافظ سه بعدى آلودگى
مانند پوست دوم عمل مى کند تا از پوست در برابر آلودگى محافظت کند.

DERMA LIFT ACTIVE
تولید کالژن و االستین طبیعى را براى سفت کردن پوست و 

صاف کردن چین و چروك ها تحریک مى کند.

مرحله دقیقه بار در روز

شوینده کف کننده که در 
حین پاکسازى پوست احساس 
نرمى و آرامش مى دهد

کرم ضد پیرى دور چشم که 
فوراً ناحیه دور چشم را 
تسکین و آرامش مى بخشد.

سرم ضد پیرى که به کاهش 
حساسیت و چین و چروك 
پوست کمک مى کند، 
خاصیت ارتجاعى پوست را 
افزایش مى دهد

کرم روز ضد پیرى که به 
تقویت سد پوستى، کاهش 
حساسیت و چین و چروك 
پوست کمک مى کند.

کرم شب ضد پیرى که به 
تغذیه و بازسازى سد ظریف 
پوست کمک مى کند.

مجموعه مراقبت از پوست ضد پیرى که مخصوص پوست هاى حساس ساخته شده است.
ضمن کاهش حساسیت و چین و چروك پوست، از پوست مراقبت مى کند، خاصیت 

 DermaLi� توسط Ultra Calm ارتجاعى و استحکام پوست را افزایش مى دهد. فناورى
Active که شبیه به رتینول است، تامین مى شود. این مجموعه متشکل از 5 محصول فوم 

پاك کننده، کرم دور چشم، سرم، کرم روز و شب مراقبت موثرى از پوست را ارائه مى دهد. 
فاقد عطر است.

آزمایش بالینى انجام شده است.
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tonuna kavuşturur.*

*71 kadın panelistin katıldığı tüketici testi sonucuna göre  
**NovAge Brilliance Infinite Luminosity Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım 

Seti +33984 NovAge Supreme Temizleme Jeli’nin 2 hafta düzenli 
kullanımı ile gerçekleştirilen klinik test sonucuna göre  

***Tüketici testi sonucuna göre
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A
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M
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Setin içerisinde yer alan ürünleri, sayfa 110'dan tekli olarak da satın alabilirsiniz.

TL

براى تمام انواع پوست

غیریکنواختیهاى رنگ پوست و ظاهر لکه هاى تیره را 
کاهش مى دهد.**

تمیز کننده
دو بار در روز پوست خود را تمیز کنید 
تا از شر آلودگى خالص شوید و به 
روال مراقبت از پوست خود ادامه دهید.

مراقبت چشم
براى از بین بردن ناهماهنگى رنگ 
اطراف چشم؛ از کرم دور چشم استفاده 
کنید تا ظاهرى روشن تر به پوست 
بدهد، پوست را مرطوب و تغذیه کند..

تقویت
پوستتان را فورا مرطوب و راحت میکند. از 
سرم استفاده کنید تا ظاهرى صاف تر به 
پوست بدهد و به کاهش لکه هاى تیره 
کمک کند

مرطوب کننده
از کرم روز استفاده کنید تا پوست را 
صاف تر نشان دهید و از آن در برابر 
عوامل محیطى محافظت کنید. از کرم 
شب استفاده کنید تا با پوستى روشن تر و 
صاف تر از خواب بیدار شوید.

در طى 2 هفته مراقبت 
از پوست به طور موثر پوست را تمیز مى کند. 

- 97 درصد از کسانى که آن را امتحان 
کردند تایید کردند

دور چشم را روشن 
مى کند. - بر اساس 
نتیجه آزمایش بالینى

ظاهرى شاداب به 
پوست مى بخشد.

فورا به پوست ظاهرى درخشان و 
درخشندگى سالم مى بخشد.***

همچنین مى توانید محصوالت موجود در ست را به صورت تکى از صفحه 110 خریدارى کنید.

رنگ پوست یکدست را 
بازیابى مى کند.*

*براساس نتایج تست مصرف کننده 71 شرکت کننده زن
NovAge Brilliance In�nite Luminosity مراقبت از پوست ضد پیرى**

با توجه به نتایج تست بالینى انجام شده با استفاده منظم از ژل پاك کننده سوپریم 
ستى NovAge +33984 به مدت 2 هفته***طبق نتایج تست مصرف کننده

فن آورى تنظیم تن پوست
باعث مى شود رنگ پوست 

قرمز، زرد و کدر بهتر دیده شود.

- با توجه به نتیجه آزمایش بالینى



طبق گفته 
94 درصد از زنان 
با پوست بالغ: پوست را 
بهبود مى بخشد و آن را 

تغذیه میکند.

بازیابى

 %40 خاصیت 
ارتجاعى پوست  

در 4 هفته.

کاهش فورى 
چین و چروك ها 

تا 49%
25 برابر 

ظاهرى روشن تر به 
پوست مى دهد.

براى همه انواع پوست براى همه انواع پوست براى همه انواع پوست براى همه انواع پوست

 / Time Restore مجموعه مراقبت از پوست *
بر اساس آزمایش مصرف کننده با 77 پانل زن

 بر اساس نتایج آزمایش بالینى در مقایسه استفاده
 بر روى پوست NovAge Ultimate Li� Set از

درمان نشده
Ecollagen Wrinkle Power Set/با توجه به نتیجه 

آزمایش بالینى

 نتیجه آزمایش بالینى با استفاده ازنظر 66 زن از
مجموعه مراقبت

همچنین مى توانید محصوالت موجود در ست را به صورت تکى از صفحه 110 خریدارى کنید.



کلید مراقبت از پوست زیبا

دفاع موثر در برابر پیرى

پوست صاف و روشن تر

تمیزکننده صورت

لوسیون ژل

سرم

ژل چشم

براى همه انواع پوست

 نشانه هاى خستگى و  پیرى را
کاهش دهید!

کاهش چین و چروك*
صاف کننده پوست*

مرطوب کننده*
افزایش خاصیت ارتجاعى پوست **

افزایش استحکام پوست **
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  Marine Kalsiyum ve D Vitamini 
İçeren Takviye Edici Gıda 
30 tablet

31766  169,00TL

116.99 TL

B

C

A

D

30 
D

ما که اهل سوئد هستیم، احترام زیادى براى طبیعت قائل هستیم. به همین دلیل است که ما محصوالت سالمتى خود را با 
مواد طبیعى و آزمایش شده علمى فرموله مى کنیم. بنابراین، مى توانید سبک زندگى مناسبى داشته باشید و با محصوالت 

�Wellness by Ori از هر روز زندگى خود لذت ببرید.ame

کلسیم براى حفظ دندان ها و 
استخوان هاى طبیعى ضرورى است!

 ORIFLAME صفحه را با اپلیکیشن
اسکن کنید و همه محصوالت موجود 
در این رده را مرور کنید.

اوریف لیم ترکیه یکى از اعضاى انجمن مکمل هاى غذایى و 
تغذیه (GTBD) است که براى افزایش آگاهى مردم در مورد غذا 
و مکمل ها و رویکردهاى نوآورانه فعالیت مى کند.

تراکم استخوان با افزایش سن کاهش مى یابد و 
احتمال از بین رفتن مواد معدنى استخوان افزایش 

مى یابد ، به ویژه در زنان بین 51 تا 65 سال. 
کلسیم و ویتامین D به جوان نگه داشتن تراکم 

استخوان کمک مى کند! 

دو عدد بگیر

محصول دوم با 
30درصد تخفیف

ارزش هاى تغذیه اى
ارزش غذایى مرجع در 1 

قرص (1500 میلى گرم)*
کلسیم 250 میلى گرم 

(*31٪)
 D 5 ویتامین

میکروگرم (100٪*)

مهمترین اولویت هاى Wellness توسط ame�Ori در 
توسعه محصول عبارتند از: قابلیت اطمینان، کیفیت و علمى. 
بنابراین، تضمین مى کند که همیشه بهترین محصوالت را 
براى شما به ارمغان مى آورد. این تضمین را با گواهى هاى 

HACCP و GMP خود ثابت مى کند.
عالوه بر این، تمام مکمل ها; در یک محیط امن در تاسیسات 

تولید داراى گواهى ISO، IFS یا BRC تولید مى شود.

2-1 قرص در روز بعد از غذا مصرف شود. 2 قرص را بعد از وعده 
هاى غذایى مختلف و نه پشت سر هم مصرف کنید. مى توانید آن 
را همراه با مولتى ویتامین و مینرال و یا پک هاى سالمتى استفاده 

کنید. در صورت تمایل مى توانید قرص را بجوید.

*B L Riggs، …، K P O�ord، L J Melton 3rd، J Clin Invest. 1981؛ 67 (2): 335-328 ** کلسیم براى حفظ 
دندان ها و استخوان هاى طبیعى ضرورى است. یک رژیم غذایى منظم و متعادل براى یک زندگى سالم ضرورى است.

اولویت ame�Wellness by Ori در 
توسعه و تولید محصول چیست؟

اطمینان بخش بودن

کیفیت

علمى

قرص

همه موارد

همه موارد

جواب درست

ــوئد
          تولیدشــده در س
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 3 mg 
 50 mg 

C VİTAMİNİ  12 mg (%15*) 
E VİTAMİNİ  1.8 mg (%15*)
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  Astaksantin ve Yaban Mersini 
İçeren Takviye Edici Gıda
30 tablet içerir.

29688  239,00TL

تقویت ایمنى**
آستاگزانتین منبع قوى آنتى اکسیدان است. آنتى 

اکسیدان ها به حذف رادیکال هاى آزاد از بدن 
کمک مى کنند که اثرات مضر زیادى مانند پیرى 

زودرس ایجاد مى کنند.***

در مورد مکمل غذایى حاوى آستاگزانتین و 
بلوبرى چه چیزى درست است؟

آستاگزانتین به طور طبیعى از جلبک ها 
به دست مى آید.

ویتامین C به حفظ عملکرد طبیعى 
سیستم ایمنى کمک مى کند

منبع ویتامین C و E است.

همه موارد

همه موارد

جواب درست

ارزش هاى تغذیه اى

آستاگزانتین
بلوبرى

ارزش غذایى مرجع در 1 
کپسول (728 میلى گرم)*

قرص

طرز استفاده
مصرف 1 کپسول آستاگزانتین و عصاره 

بلوبرى هر روز صبح بعد از صبحانه 
توصیه مى شود.

عصاره بلوبرى - 50 میلى گرم عصاره 
بلوبرى حاوى یک گروه آنتى اکسیدانى 

قوى است.
**ویتامین C - 12 میلى گرم (15٪ 
BRD*) ویتامین C به حفظ عملکرد 

طبیعى سیستم ایمنى بدن کمک مى کند 
و خستگى و خستگى را کاهش مى دهد.

ویتامین E -1.8 میلى گرم- (15% 
BRD*) به محافظت از سلول ها در برابر 

استرس اکسیداتیو کمک مى کند.

آستاگزانتین - 3 میلى گرم آستاگزانتین 
مشتق شده طبیعى به راحتى توسط بدن 

جذب مى شود

 Pham-Huy، Lien &*** (728 میلى گرم) ارزش مرجع تغذیه؛ در 1 کپسول*
He، Hua & Pham-Huy، Chuong. (2008). رادیکال هاى آزاد، بین المللى

مجله علوم زیست پزشکى: IJBS. 4. 89-96. یک رژیم غذایى منظم و متعادل 
براى یک زندگى سالم ضرورى است.

دو عدد بگیر

محصول دوم با 
30درصد تخفیف

ــوئد
          تولیدشــده در س
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  Omega 3 Takviye Edici Gıda
60 kapsül içerir.

29705  189,00TL
116 117

60

(1386mg)  

EPA                            
150mg  

DHA                           
100mg

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

45381  69,00TL

 29690 Natural Balance Shake Vanilya 
Aromalı İçecek Tozu  21 ölçek. 378g.

 29691 Natural Balance Shake Kakao 
Aromalı İçecek Tozu  21 ölçek. 378g.

 29689 Natural Balance Shake Çilek 
Aromalı İçecek Tozu  21 ölçek. 378g.

 239,00TL164.99 TL
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نحوه استفاده:
مى توانید یک پیمانه از پودر 

نوشیدنى شیک نچرال باالنس را 
بعد از مخلوط کردن با 150 میلى 
لیتر آب سرد و خوب تکان دادن 

بنوشید.

نحوه استفاده:
مصرف 2 کپسول امگا 3 در روز بعد 
از هر وعده غذایى توصیه مى شود.

داشتن عادات غذایى مناسب در عین داشتن سبک زندگى 
پرمشغله ممکن است غیرممکن به نظر برسد. اما نه! 

پودرهاى نوشیدنى شیک طبیعى تعادل اوریف لیم ولنز 
یک میان وعده مغذى و سرشار از پروتئین است.

*EPA و DHA به عملکرد طبیعى قلب کمک 
مى کنند. 250 میلى گرم EPA و DHA در روز 

براى مشاهده اثر مفید مورد نیاز است.

1 پیمانه از پودر نوشیدنى شیک نچرال باالنس 
تقریبًا 70 کیلو کالرى انرژى دارد. این مقدار به شما 
اجازه مى دهد روز خود را با یک میان وعده متعادل 

در طول روز ادامه دهید!

سالمتى توسط غذاى مکمل امگا 3 اوریف لیم; با 
عبور از 5 مرحله خنثى سازى، سفید کننده، زمستانه 
سازى، بو زدایى و استانداردسازى تصفیه مى شود. 
بنابراین، هدف آن ارائه یک مکمل غذایى ایمن و 

خالص تحت هر شرایطى است.

کیلوکالرى مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

مرحله

کیلوکالرى

کیلوکالرى

کیلوکالرى

کیلوکالرى

تقریبًا 1 پیمانه (18 گرم) پودر نوشیدنى شیک نچرال 
باالنس وقتى با آب مخلوط مى شود، حاوى چند 

کالرى انرژى است؟

غذاى مکمل امگا 3 سالمتى اوریف لیم با چند مرحله 
از سیستم تصفیه ، تصفیه مى شود؟

فیبر و منبع غنى پروتئین براى سالمت قلب خود * 
امگا 3 را  دریابید!

وعده
کپسول

دو عدد بگیر

محصول دوم با 
30درصد تخفیف

دو عدد بگیر

محصول دوم با 
30درصد تخفیف

جواب درست جواب درست

ارزش هاى 
تغذیه اى

در 2 کپسول

ــوئد
          تولیدشــده در س
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  AquaGlow Seramid ve 
Lingonberry (Kırmızı ayı üzümü) 
Ekstresi İçeren Takviye Edici Gıda
15 saşe

32557  299,00TL 209.99TL

15 

  Protein Blend Toz Karışım
378 g.

36169  239,00TL

 29703 Erkek için Multivitamin 
ve Mineral Takviye Edici Gıda  60 
tablet. 63.6g.

 29704 Kadın için Multivitamin 
ve Mineral Takviye Edici Gıda  60 
tablet. 63.6g.

 209,00TL
144.99 TL

164.99 TL

+3
YAŞ

+4
YAŞ

  WellnessKids Omega 3 Balık 
Yağı Takviye Edici Gıda
4 yaş ve üzeri çocuklar için. 105 
ml.

22467  169,00TL

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

28241  109,00TL

 WellnessPack - Kadınlar 
İçin
Günlük kullanım için 21 adet saşe 
içerir.

29696  299,00TL

 WellnessPack - Erkekler 
İçin
Günlük kullanım için 21 adet saşe 
içerir.

29697  299,00TL

 

 

  

209.99 TL

74.99 TL

116.99 TL
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S مراقبت از پوست را به
سطح جدیدى ببرید!*

یک مکمل غذایى منحصر به فرد که با استفاده از فناورى 
Ceramosides™ با توت قرمز، ویتامین B3 و C، با محتواى 

آنتى اکسیدانى شدید طراحى شده است!

کدام ماده موجود در Aqua Glow به سنتز 
طبیعى کالژن پوست کمک مى کند؟

B3 ویتامین

C ویتامین

C ویتامین

تکنولوژى سراموساید

توت قرمز

جواب درست

*ویتامین C به سنتز طبیعى کالژن پوست 
کمک مى کند.

حاوى عطر 
میوه هاى 

طبیعى

نحوه استفاده:
 Aqua Glow Ceramides™ & یک کیسه مکمل
Red Bearberry را به 200 میلى لیتر آب اضافه 

کنید. با کمک قاشق مخلوط کنید. مى توانید از 
آن به صورت روزانه یا براى آماده شدن براى 

مناسبت هاى خاص استفاده کنید.
ساشه

ــوئد
          تولیدشــده در س



آخرین فرصتها

با چشمانتان الهام بخش باشید

مثل الماس بدرخش

گالبى، گل تیاره، وانیل

نارنگى، گاردنیا، وانیل

پیچک سوئدى، مریم گلى مشک، دانه تونکا
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9.99 TL

=

خمیر دندان
MAXIMUM FRESH 

خمیر دندان
PRO WHITE

موهاى مسواك 
سخت متوسط

خمیر دندان را بخرید، 
مسواك با %70 تخفیف

هرعدد
محصول را بهتر بشناسید!

براى تمیز کردن دندان ها، زبان، 
گونه ها و لثه ها؛ با خمیر دندانى 
که براى کمک به محافظت ایجاد 
شده است، دهان خود را تازه کنید

طراحى شده براى محافظت از کل 
داخل دهان با مواد انتخاب شده خاص



124 125

=

شامپو یا نرم کننده را بخرید،
روغن مراقبتى گرم

رایگان!

محتواى اصلى

رایگان

یا

روغن نارگیل با محتواى غنى؛ کمک مى کند 
تا موها نرم تر، قوى تر و شاداب تر به نظر 
برسند و در عین حال موها را مرطوب میکند.

پروتئین گندم؛ حاوى "پپتیدهاى محافظ" 
است که به تقویت و محافظت از مو کمک 

میکند
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 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

توت سفید، گل سفید، شکالت سفید

زنانگى طبیعت خود را با رایحه توت فرنگى 
سفید دلربا، شکالت سفید خوشمزه و 

گل هاى سفید جشن بگیرید!

تخفیف
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69.99  TL

 

39913
Light Ivory

39914
Natural Beige

SET KODU: 722750

SET KODU: 722752

 

 

 

طرز استفاده

1. توصیه مى کنیم کانسیلر را بعد از کرم پودراستفاده کنید.
2. پس از انتخاب سایه روشن تر از رنگ پوست اصلى، مقدار 

کمى را در اطراف چشم یا ناحیه مورد نظر بمالید.
3. همچنین مى توانید از آن به عنوان هایالیتر استفاده کنید و 
آن را روى گونه ها، چانه، پیشانى، زیر ابروها و خط لب بزنید.

• عیوب و نابرابرى هاى پوست را پنهان مى کند
• پوست را مرطوب مى کند

• پوشش متوسط ارائه مى دهد
• استفاده آسان

انجیر، گل زنبق، وانیل مخملى

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید
ست متشکل از استیک کانسیلر و بادى میست

با 45% تخفیف
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SET KODU:722751

84.99 TL

 

 

 

 مچ دست خود را به بطرى
 بمالید و رایحه را امتحان

کنید

گریپ فروت، نت دریایى، چوب گاایاك

*بر اساس نتایج آزمایشات بالینى

اثر 48 
ساعته

ژل مو
• بافت شفافى دارد

• احساس چسبندگى به جا نمى گذارد
• فرم مو را تا 48 ساعت حفظ مى کند*

• مناسب براى تمام انواع مو

 NFM Power Hold & Sleek و Glacier Air EdT ست متشکل از
ژل موى نامرئى

با 45% تخفیف



• داراى 2 سایه پودرى مات براى ابرو 
و 6 سایه براق براى چشم.

• پالت هاى متشکل از سایه هاى با 
رنگ هاى مشابه، ظاهرى عالى به شما 

مى دهد.

مژه ها را کامال 
مشخص، فر و جدا 

مى کند

خط لب و چشم داراى 
نوك دو طرفه و 
رنگهاى زنده است.

محدود به موجودى

پالت آرایشى را بخرید ، ریمل با 

با 45% تخفیف



براى داشتن پوستى روشن تر، 
پوست خود را از بیرون تغذیه کنید

 OPTIMALS
EVEN OUT

کرم روز، شب و 
دور چشم هرکدام 

در عرض 2 هفته پوستى روشن تر و بدون عیب داشته باشید!*

اگر لکه هاى تیره اى دارید که هرگز از بین نمى روند، ممکن است پوست شما نیاز به مراقبت ویژه داشته 
باشد. Optimals Even Out Series با ترکیبات و فناورى ویژه ساخته شده است تا به کاهش ظاهر لکه هاى 
تیره و یکنواخت شدن رنگ پوست کمک کند.

فناورى یونیتون:
عصاره نخود و قندهاى طبیعى به کاهش ظاهر لکه هاى تیره کمک مى کند.

عصاره انگور فرنگى منبع طبیعى اسید سیتریک است که 
به افزایش بازسازى سلول هاى پوست کمک مى کند.

*بر اساس آزمایش مصرف کننده که توسط 86 درصد از 66 شرکت کننده که 
از سرى Optimals Even Out استفاده مى کنند پذیرفته شده است.

39.99 TL



13.99  TL

 Activelle Even 
Tone Anti-perspirant 
Roll-on 
50 ml.
Birim Fiyat 27.98TL/100 ml.

43926  29,00TL

 Activelle Extreme 
Anti-perspirant Roll-on
50 ml.
Birim Fiyat 27.98TL/100 ml.

33142  29,00TL
 Activelle Invisible 
Anti-perspirant Roll-on
50 ml.
Birim Fiyat 27.98TL/100 ml.

33141  29,00TL

 Activelle Fresh 
Anti-perspirant Roll-
on
50 ml.
Birim Fiyat 27.98TL/100 ml.

33140  29,00TL

 Activelle Comfort 
Anti-perspirant Roll-on
50 ml.
Birim Fiyat 27.98TL/100 ml.

33139  29,00TL

W
W

W
.FACEBO

O
K.CO

M
/O

RIFLA
M

ETU
RKIYE

IN
STAG

RA
M

.CO
M

/O
RIFLA

M
ETU

RKIYE

YO
U

TU
BE.CO

M
/O

RIFLA
M

ETU
RKEY

Copyright ©
2022 O

riflam
e Cosm

etics AG

İm
tiyaz Sahibi:

 O
riflam

e Kozm
etik Ü

rünleri Ticaret Lim
ited Şirketi 

 
Sorum

lu Yazı İşleri M
üdürü:

 Per Johan Larsson
 

Yayının A
dı:

 O
riflam

e Ü
rün Kataloğu 

Yayın Türü:
 Yaygın Süreli Yayın (A

ylık)
 

Yönetim
 Yeri, A

dresi
: O

riflam
e Kozm

etik Ü
rünleri Tic. Ltd. Şti. H

arm
ancı G

iz 
Plaza, H

arm
an Sk. N

o:5, Zem
in Kat 34394 Levent / İstanbul

 
Basım

 Yeri, A
dresi: Bilnet M

atbaacılık ve Yayıncılık A
.Ş.

 
D

udullu O
rganize San. Bölgesi 1.Cad. N

o:16 Ü
m

raniye-İSTA
N

BU
L

 
Tel: 444 44 03 • Fax: (0216) 365 99 07-08 • w

w
w

.bilnet.net.tr
 

Sertifika N
o: 42716

 
w

w
w

.oriflam
e.com

.tr

بهترین قیمت امسال

تکنولوژى 
شادى بخش

فناورى ActiBoost، یک فناورى 
کپسوله کردن عطر فعال شده با 

حرکت است.
میکروکپسول ها در اثر اصطکاك 
ناشى از حرکت باز مى شوند و به 

عطرى دلپذیر اجازه مى دهند 
پوست شما را فرا بگیرد.

محافظت 72 ساعته


