
بهترین ریمل سال 2021

 با پیشنهادات ویژه ماه مبارك
 رمضان آشنا شوید

ص 6 - 17

 محصوالت پر طرفدار با الهام از علم و با الهام از طبیعت
محصوالت مد روز و با کیفیت را با اوریف لیم دریافت کنید

 بهتر بنظر برسید و احساس بهترى داشته باشید
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 جایزه هفته
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تخفیف

79.99 TL

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Yüz Kremi
Size: 75ml.

43911 89,00TL

  Activelle Extreme Anti-
perspirant Roll-on
50 ml.

33142 49,00TL

100 ml

 با هر 100 لیر سفارشى که بین 1-15 مارس و
 1-15 آوریل ارسال مى کنید ، مجموعه مراقبتى
و نگهدارى را به قیمت 79.99 لیر دریافت کنید

Love Nature Saç Bakım Yağı 
+ 

Activelle Roll-on Deodorant 
+ 

Glow Essentials Yüz Kremi

1.   

بین 1-15 ماه مارس حداقل
100 لیر خرید کنید

کد ست : 722769

2

  Love Nature 
Hindistan Cevizi Yağı 
İçeren Saç Bakım Yağı
100 ml.

32626 94,00TL

 

 

 

ست ویژه  30 سالگى
فرصت را از دست ندهید

گام 1

گام 2
 بین 1-15 ماه آوریل حداقل
 100 لیر خرید کنید و از بین
گزینه ها یکى را انتخاب کنید

انتخاب 1



ست مراقبت و نگهدارى

گلى
بنفشه - گلبرگ هاى رز - چرم

+ +

X 3 +

X 3 +

+ +
  Volare EdP
50 ml. 

42514 259,00TL

+
99.99 TL

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

35760 244,00TL

 به عنوان مثال : زمانى که شما 500 لیر
خرید مى کنید ، مى توانید دریافت کنید

و یا
ست مراقبت و نگهدارى و 1 عطر والر و 1 ضد آفتاب

و یا
ست مراقبت و نگهدارى و 2 عطر والر

و یا
ست مراقبت و نگهدارى و 2 ضد آفتاب

و یا
ست مراقبت و نگهدارى و 1 عطر والر

و یا
 ست مراقبت و نگهدارى و 1 ضد آفتاب

 با هر 200 لیر سفارشى که بین 1-15 ماه مارس و 1-15 ماه آوریل
 ارسال مى کنید عطر                       را به قیمت 89.99 لیر یا کرم

ضد آفتاب                   را به قیمت 99.99 لیر دریافت کنید

89.99 TL

3

X 5

+

تخفیف تا

%65

 

 

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید

 Volare EdP
                 Sun 360 

انتخاب 2
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محتوا مسئول طبیعت است

فرمول هاى ایمن

SAFETY TESTING
STRICT EUROPEAN

STANDARDS
مطابق با استانداردهاى

کیفیت اروپا
تست امنیتى مکرر

EXTRACTS
NATURAL

EXFOLIANTS SCREENING
بررسى اخالقى
محیط زیست

عصاره هاى طبیعى پاك کننده هاى طبیعى

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
منزله تعهد  باشد . این اسناد که حاوى اطالعات عمومى است ، به

 و قرارداد نیست . محصوالت موجود در اسناد توسط سهام محدود
 مىشوند . قیمت ها و کمپین هاى موجود در اسناد را نمى توان با
 سایر قیمت ها و کمپین ها ترکیب کرد . اوریف لیم مسئولیتى در

قبال خطاهاى عکاسى و تایپى ندارد . آرم و شعارهاى
 عالئم تجارى یا عالئم تجارى ثبت شده                       هستند .

                   براى کسب اطالعات بیشتر ، مى توانید
 را بررسىکنید . 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 درمان هستید ، لطفا قبل از
استفاده از محصوالت ما با پزشک خود مشورت کنید

108

مو و مراقبت شخصى

مراقبت از پوست

66

عطرهاى زنانه

40 
50

10
24

84

آرایش

118

سالمتى با اوریف لیم رمضان در مورد اعتقاد ، اشتراك و با هم بودن
 مى گوید . ماهى است که خانواده و دوستانمان را
 سر یک سفره مى بینیم و زندگى را با هم تقسیم

 مى کنیم . ماه رمضان همیشه باعث شادى ما
 مى شود . با محصوالت اوریف لیم مى توانید شادى

 را افزایش دهید و ظاهرو احساس بهترى داشته
 باشید . همچنین مى توانید هر محصولى را که

مى خواهید به عزیزانتان هدیه بدهید و شادى خود
 را با آنها به اشتراك بگذارید . براى دریافت 

تخفیف هاى ماه مبارك رمضان همین حاال خرید
 را شروع کنید 

 ماه رمضان را اگر در کنار 
هم باشیم زیبایی اش بیشتر است

طبیعت را دنبال کنید ، احساس نو شدن مى کنید

Doğayı takip et,
yenilenmiş hisset

عطر هاى مردانه

oriflame
oriflame

www.oriflame.com

ماه رمضان را اگر 

 در کنار هم باشيم 

زيبايی اش بيشتر است



جدید
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 طبیعت را دنبال کنید  ،
احساس نو شدن مى کنید

THE ONE In-Action  

In-Action

براى جهانى پایدارتر

 ما براى یک جهان و آینده بهتر کار
 مى کنیم . به همین دلیل است که ما
 انگیزه داریم تا محصوالت بهترى

       براى دنیاى خود تولید کنیم .
 مى توانید در صفحات 118 و 133
 با کار و محصوالت پایدار ما براى

 جهانى پایدار آشنا شوید

 سرى جدید                                    براى افزایش زیبایى زنانى که عاشق سبک زندگى فعال هستند
 طراحى شده است . محصوالت                  با عملکرد باال و مقاومت در برابر تعریق به شما کمک

 مى کنند هنگام ورزش عالى بنظر برسید . همچنین مى توانید محصوالت                    را در کاتالوگ
ما بررسى کنید

 In-Action
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The ONE 

بهترین ریمل سال 2021

 آیا به آرامش و شادى در ماه رمضان در
چشمان مردم توجه کرده اید ؟

 زیرا در این ماه نسبت به هم متواضع تر و
 تفاهم تر هستیم . اگر مى خواهید زیبایى و
 جذابیت را به آرامش و شادى چشمان خود

 بیافزایید ، مى توانید از مداد چشم                 و
ریمل انتخابى خود با هم استفاده کنید

 جایزه هفته
زیبایى

STHLM

 ما به عنوان یک شرکت سوئدى مفتخریم که ریمل مژه 5 در 1 واندرلش دوان  ما در
جوایز هفته زیبایى استکهلم به عنوان " بهترین ریمل در سال 2021 " انتخاب شد

ماه رمضان را اگر 

 در کنار هم باشيم 

زيبايی اش بيشتر است
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36547
Pitch Black

36551
Urban Grey

36549
Soft Mahogany

36553
Skyline Blue

36550
Forest Green

• بافت فوق العاده کرمى
•  ماندگارى تا 13 ساعت
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  The ONE 5’i 1 Arada 
Wonder Lash Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 10.00TL/ ml.

137,00TL
 79,99TL

  The ONE High Impact 
Göz Kalemi
0.3 g.
Birim Fiyat 199.97TL/ g.

89,00TL
 59,99TL

  The ONE 5’i 1 Arada 
Wonder Lash Suya 
Dayanıklı Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 10.00TL/ ml.

137,00TL
79,99TL

قبل

بعد

36
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•   

تا 16 برابر حجم دهى

•  

تا 68% بلندکنندگى بیشتر

•  

تا 119% فر کنندگى بیشتر

•

•

با خرید هر ریمل
 خط چشم با تخفیف %65

فقط

29,99 TL

مراقبت کننده

حجم دهى
 Δ  تا 6 برابر حجم دهى 

Δ  تا 54% بلندکنندگى بیشتر

Δ  تا 161% فر کنندگى بیشتر

*
*

حجم دهى

بلند کنندگى

حالت دهى

مراقبت کننده

Δ

Δ

Δ

* جدا کننده مژه ها

*

مل
 ری
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بد

ى 
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ژه 
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ه ب
یس

مقا

بلند کنندگى

حالت دهى

جدا کننده مژه ها *

*
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HairX Advanced Care Fall Defence 

 دور هم جمع شدن دور یک میز ، به اشتراك
...گذاشتن لحظات شادى و خنده

 هیچ چیز مانند زندگى در روح گرم رمضان با
! افرادى که به آنها اهمیت مى دهید ، نیست

اگر براى موهاى خود مانند عزیزانتان ارزش قائل
 هستید ، مى توانید با سرى  محصوالت 

از موهاى خود مراقبت کنید . بیا آرامش رمضان را

از سر تا پا احساس کن 

ماه رمضان را اگر 

 در کنار هم باشيم 

زيبايی اش بيشتر است
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  HairX Advanced Care 
Fall Defence Saç 
Dökülmesine Karşı 
Şampuan
250 ml.
Birim Fiyat 18.80TL/100 ml.

35926 72,00TL
 46,99TL

  HairX Advanced Care 
Fall Defence Saç 
Dökülmesine Karşı Saç 
Derisi Toniği
100 ml.
Birim Fiyat 56.99TL/100 ml.

41979 94,00TL
 56,99TL

 

 

*  بر اساس نتایج تست 85 نفر مصرف کننده

 به افزایش تراکم مو کمک
 مى کند تا موهایى پر پشت تر

و حجیم تر داشته باشید

    تایید شده     

%40
9

86%(                          )

 موهاى ضخیم تر و
پرتر به نظر مى رسد

تخفیف تا

*
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Subzero

  رمضان ماه صبر و استقامت است . اگر در 
  شهرى شلوغ و پرکار زندگی می کنید ، ممکن

 است در ماه رمضان نیاز به تالش بیشترى
   داشته باشید . از  طرف دیگر ، سرى محصوالت

North for Men Subzero
  به شما کمک می کند تا سبک خود را بدون 

  زحمت حفظ کنید و بر زیبایی ماه رمضان
تمرکز کنید

 روز خود را با سرى                  شروع کنید و 
در تمام طول روز احساس تازگی داشته باشید

ماه رمضان را اگر 

کنار هم باشيم   در 

بيشتر است زيبايی اش 
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  North For Men Subzero 
Saç ve Vücut Şampuanı
250 ml.
Birim Fiyat 22.80TL/100 ml.

35878 84,00TL
 56,99TL

  North For Men Subzero 
Sabun
100 g.
Birim Fiyat 22.99TL/100 g.

35887 34,00TL
 22,99TL

  North For Men Subzero 
Roll-on Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 77.98TL/100 ml.

35880 57,00TL
 38,99TL*

 

 

 

  North For Men Subzero 2'si 1 
Arada Temizleyici ve Tıraş Köpüğü
200 ml.
Birim Fiyat 30.00TL/100 ml.

35870 94,00TL
 59,99TL

  North For Men Subzero 2'si 1 Arada 
Nemlendirici Jel Losyon
50 ml.
Birim Fiyat 59.98TL/100 ml.

35877 52,00TL
29,99TL

 

 

†

شامپوى مو و بدن
 ضمن مراقبت از مو ، تا
 24 ساعت پوست را
مرطوب نگه مى دارد
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 پاك کننده و فوم اصالح
 اصالحی نرم و راحت را
ارائه می دهد

†

 صابون به پوست
 احساس طراوت و
خنکى مى دهد

کد   ست   : 722772

84,99 TL
تخفیف  %50

 لوسیون ژل
 مرطوب کننده
 و آبرسانی 24
 ساعته را ارائه

می دهد

دئودورانت رولى
 تا 72 ساعت محافظت

ارائه مى دهد

*

 ست شامپو مو و بدن +
دئودورانت رولى + صابون

فقط



 Enigma EdT
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 قلب خود را با احساسات قوى از صلح ،
 عشق و شفقت پر کنید . بنابر این در هر

 قدمى که بر مى دارید ، شادى را در
اطراف خود احساس خواهید کرد .

 اگر مى خواهید حس زیبایى و در عین
 حال فوق العاده داشته باشید ، این

 فضاى فوق العاده را با رایحه
  تکمیل کنید            

ماه رمضان را اگر 

 در کنار هم باشيم 

زيبايی اش بيشتر است



 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید
  Enigma EdT
50 ml. 
Birim Fiyat 399.98TL/100 ml.

42497 369,00TL
 199,99TL

گلى
رز سیاه - تاتوال - چوب صندل

%45

رمز و راز درون را کشف کنید

 این عطر که با نت هاى رز سیاه ،
 تاتوال و چوب صندل طراحى شده

است ، با رایحه شگفت انگیز و مرموز
 خود به شما کمک مى کند تا توجه

اطرافیان خود را جلب کنید

مطالب اصلى

تخفیف13



SoftCaress
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 اگر پوست خشکى دارید ، ماه رمضان
 براى دستان شما مى تواند کمى چالش بر

 انگیز باشد . به دلیل از دست دادن
 رطوبت ، ممکن است زبرى روى دست
 شما ایجاد شود ، ممکن است خشکى و

 خارش را تجربه کنید . با کرم هاى دست
 مى توانید دست هاى   
 خود را مرطوب کرده و درتمام طول روز

مرطوب نگه دارید

 ماه رمضان را اگر

 در کنار هم باشيم

زيبايی اش بيشتر است



  SoftCaress Besleyici 
El Kremi
100 ml.
Birim Fiyat 34.99TL/100 ml.

31345 62,00TL
 34,99TL

  SoftCaress Koruyucu 
El ve Tırnak Kremi
100 ml.
Birim Fiyat 34.99TL/100 ml.

31344 62,00TL
 34,99TL

100 ml.

|  | 

 
 

%40
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کرم دست

 به احیاى پوست بدون خشک
کردن آن کمک مى کند

تغذیه کننده کرم دست و ناخن محافظ

به دست ها و ناخن ها کمک مى کند
تا رطوبت طبیعى خود را بازیابند 

تخفیف



 Sun 360
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 در ماه رمضان قلب و ذهن خود را پر از
 افکار مثبت و زیبا مى کنیم . بنابر این ، ما

 از روح خود محافظت مى کنیم .
 محصوالت                     همچنین از

 پوست ما در برابر اشعه مضر خورشید
 محافظت مى کنند . به محافظت از پوست
 شما و خانواده تان کمک مى کند . به شما
 این امکان را مى دهد از هر لحظه اى که

در بیرون سپرى مى کنید لذت ببرید

 ماه رمضان را اگر

 در کنار هم باشيم

زيبايی اش بيشتر است



 

 

 

 

50

SPF

WATERPROOF

  Sun 360 Çocuklar için 
Yüz ve Vücut Güneş Kremi 
50 SPF
125 ml.
Birim Fiyat 175.99TL/100 ml.

34896 329,00TL
 219,99TL

  Sun 360 Yüz ve Vücut 
için Güneş Koruyucu 
Losyon 30 SPF
125 ml.
Birim Fiyat 151.99TL/100 ml.

34890 279,00TL
 189,99TL
  Sun 360 Yüz ve Vücut 
için Güneş Koruyucu 
Sprey 50 SPF
150 ml.
Birim Fiyat 146.66TL/100 ml.

34891 329,00TL
 219,99TL

  Sun 360 Yüz ve Vücut 
için Güneş Sonrası Jel
150 ml.
Birim Fiyat 43.33TL/100 ml.

35759 109,00TL
 64,99TL

%40

•   

∆                                                                * 

50 

SPFSPFSPF

30 
ضد آب *

حفاظت در برابر
آلودگى محیط زیست 
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∆ 50 SPFمقاوم در برابر آب و تعریق

بدون احساس چسبندگى

 با فرم اسپرى خود
 کاربرد آسانى را ارائه
 مى دهد و بافتى سبک
و خشک دارد

           با فاکتور حفاظتى
 محافظت قوى در برابر

 آفتاب براى پوست حساس
کودکان ارائه مى دهد

 احساس دائمى رطوبت رسانى
 قوى را فراهم مى کند
     ازمصرف کنندگان %96
*تایید کرده اند

با توجه به نتیجه آزمایش 71 نفر مصرف کننده           بر اساس نتیجه آزمایش کلینیکى تخفیف تا



  Active Energiser 

 براى اطالعات
بیشتر به سایت

  
مراجعه کنید

oriflame.com.tr 
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 با محصوالت عالى براى زیبایى لب ، مژه و پوست آشنا شوید ! این محصوالت براى زنانى
 که عاشق ورزش هستند طراحى شده است ، با خواص ضد تعریق و آب با ماندگارى
 طوالنى خود ، عملکرد باالیى را ارائه مى دهد . به لطف فناورى                                ، در
حین ورزش به محافظت و تغذیه ادامه مى دهد

   بین توانایى هاى ورزشى و          

زیبایى ات مسابقه بگذار



جدید

  THE ONE IN 
ACTION Tere Dayanıklı 
Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 10.00TL/ ml.

43509 137,00TL
 79,99TL

•   

•

•   

  THE ONE IN 
ACTION Fondöten 40 
SPF
30 ml.
Birim Fiyat 299.97TL/100 ml.

154,00TL
 89,99TL

•  

  THE ONE IN 
ACTION Dudak & Yanak 
Renklendirici
10 ml.
Birim Fiyat 7.00TL/ ml.

104,00TL
 69,99TL

43510
Light Ivory

43511
Medium 

Beige

43512
Warm Tan

•   

•

•   

Active Energiser

•   

43508
Fresh 
Berry

43507
Power 
Red

43506
Lively 
Pink

ده
کنن

ف 
صر

ش م
مای

آز
جه 

نتی
به 

جه 
تو

 با 
 *
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*  مقاوم در برابر تعریق و آب

*  رنگ ماندگار به لب ها مى دهد

*  پوشش شفاف با ظاهرى طبیعى و سالم

 فناورى                                      به
 تغذیه و محافظت از لب ها در حین
ورزش کمک مى کند

*  مقاوم در برابر تعریق ، آب و لکه

*  ماندگار تا 24 ساعت

 فناورى                                      از مژه ها در
هنگام ورزش محافظت ، تغذیه و تقویت مى کند

Active Energiser

    -  باالترین       
 محافظت در برابر آفتاب در

میان لوازم آرایشى اوریف لیم

 روغن و عرق را جذب
 مى کند تا به پوست ظاهرى

  مات و ماندگار بدهد

40 SPF

*
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داغ  پیشنهاد 
لوگ ا ت کا

تخفیف55
 زیبایى شگفت انگیز را

 روى پوست خود
 احساس کنید

 Elvie EdT 
فقط

109.99 TL

%

براى هر 60 لیر خرید
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  Elvie EdT

 
Birim iyat 518.00TL/100 ml.

42502 259,00TL

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید

 
Elvie EdT

محتواى اصلى

گلى
 شکوفه مروارید - گل هاى سفید - مشک سفید

گل هاى سفید
الهام گرفته از طبیعت

 با گل هاى سفید در دل جنگل هاى
 اسکاندیناوى طراحى شده است و

سمفونى بى نظیرى از طبیعت است

 در این عطر سرشار از طبیعت ، زنبق لطیف
 دره در دل جنگل هاى اسکاندیناوى و اتحاد
 هماهنگ دسته گل سفید و نت هاى مشک
سفید رشد مى کند
حاوى 50 میلى لیتر است



%
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داغ د  ها یشن  پ
لوگ ا ت کا

تخفیف55

 Glacier Fire EdT 

فقط

89.99 TL

 بیدارى هیجان انگیز
طبیعت

براى هر 60 لیر خرید
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چوبى
نعناع آبشارى - لیمو سیاه - چوب

  Glacier Fire EdT
100 ml. 
Birimfiyat 209.00TL/100 ml.

42739 209,00TL

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید

100 ml
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نه ا زن هاى  عطر 
 ضمن تمرکز بر طراحى با کیفیت ترین عطرها ، ما همچنین تالش مى کنیم تا عطرهاى منحصر بفرد و
 الهام بخش را براى شما به ارمغان بیاوریم که منعکس کننده شخصیت ، اشتیاق و زیبایى شما هستند
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 طراوت طبیعت در
رایحه شماست انه

 زن
اى

ره
عط

گلى
گالبى - گل صد تومانى - مشک

گلى
زغال اخته - فریزیا - مشک

هر کدام

84,99TL
تخفیف %45

  Sensity Pink Bloom 
Sprey Kolonya
200 ml.
Birim Fiyat 42.50TL/100 ml.

34525 154,00TL

  Sensity Midnight 
Sprey Kolonya
200 ml.
Birim Fiyat 42.50TL/100 ml.

42788 154,00TL

 مچ دست خود را روى
 بطرى بمالید و رایحه

را امتحان کنید

   



26

میوه اى
پرتقال خونى - زردچوبه - چوب صندل

مرکبات
میوه یوزو - برگ نعنا - مشک

 انرژى زندگى خود را
باال ببرید

  Wake Up Feel Good EdT
50 ml.
Birim Fiyat 199.98TL/100 ml.

37213 169,00TL

  Be Happy Feel Good EdT
50 ml.
Birim Fiyat 199.98TL/100 ml.

38914 169,00TL
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انه
 زن

اى
ره

عط

 

 

هر کدام

99,99TL
 تخفیف  %40
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Magnetista EdP
 با نت گل ساعتی که با رنگ هاى 
دلربا  به نماد جذابیت تبدیل شده 
است ، با  تحریک حواس جذابیت 

مقاومت ناپذیرى ایجاد مى کند
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  Magnetista EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 639.98TL/100 ml.

42741 509,00TL
 319,99TL

نت پر شور  گل ساعتی

شرقى
توت سیاه - گل ساعتى - چوب صندل

Magnetista EdP

 محصول را بهتر بشناسید !

انه
 زن

اى
ره

عط

 امواج مغزى مردان با آزمون هاى
 عاطفى و روان سنجى اندازه گیرى

 شد . با توجه به این اندازه گیرى ها ،
 مشاهده شد که واکنش عاطفى

 مردان با بوییدن                            
 افزایش مى یابد . با توجه به ارزیابى
 ردیابى چشم ، مشاهده شد که اثر

 جذابیت در 2 مرد از 3 مرد افزایش
یافته است



 پیشنهادات
 هدیه تولد

 براى متولدین
این ماه

30

  Lost in You for Her 
EdP
50 ml.
Birim Fiyat 449.98TL/100 ml.

38508 369,00TL

 با رایحه تاثیر گذار خود اشتیاق
خود را افزایش دهید

گلى
زنجبیل - گل صد تومانى - دانه تونکا

  Lost in You for Him 
EdP
50 ml.
Birim Fiyat 449.98TL/100 ml.

38509 369,00TL

شرقى
 زنجبیل - دانه تونکا - چوب صندل
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هر کدام

224,99TL
تخفیف  %40

مخصوص
آقایان 

 مخصوص
خانم ها
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 یک فرار عاشقانه

 زنجبیل ، جوانه هاى کاکائو و نت هاى
 شکالتى با هم ترکیب مى شوند تا

رایحه اى سرشار از اشتیاق ایجاد کنند

محتواى اصلى

  Love Potion EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 399.98TL/100 ml.

42751 319,00TL
 199,99TL

شرقى
زنجبیل - جوانه هاى کاکائو - شکالت
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 طراحى بطرى
 درخشان با الهام

 از لباس هاى
طراحى خاص

Her gün kendini 
yıldız gibi

hisset!

 Divine EdP 

        Divine 

 با رایحه منحصر به فرد                         
 زیبایى و درخشش را در درون خود پخش کنید .
 عالوه بر این رایحه نمادین                   اکنون با

کیفیت ادوپرفیوم خود جلوه ماندگارترى ارائه مى دهد



  Divine Parfümlü Vücut 
Kremi
250 ml.
Birim Fiyat 36.00TL/100 ml.

41545 134,00TL
89,99TL

  Divine EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 539.98TL/100 ml.

38497 369,00TL
 269,99TL

انه
 زن

اى
ره

 خودت را هر روز مثلعط
یک ستاره احساس کن

 

 

گلى
بنفشه - زنبق و فریزیا - چوب صندل

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید

DIVINE EDP 

=
رایگان

35

با خرید عطر

 کرم بدن را رایگان
دریافت کنید
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 محتواى اصلى

رایحه اى مرموز

  Amber Elixir Crystal EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 459.98TL/100 ml.

42865 369,00TL
 229,99TL

شرقى
زیره سیاه - نت کهرباى بالتیک - شکر قهوه اى

 Amber Elixir Crystal EdP
 که با نت سیاه دانه باز مى شود رایحه اى

شرقى دارد . با نت باشکوه کهرباى بالتیک
 و شکر قهوه اى ظریف در نت میانى ، 

 احساسات قوى را ایجاد مى کند



  Giordani Gold White 
Original EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 459.98TL/100 ml.

42752 369,00TL
 229,99TL

 زندگى زیبا که هر
 لحظه اش سرشار از

شادى است

قبرس
سنبل - شکوفه پرتقال - نعناع هندى

 طراحى شده توسط استاد عطرسازى
Daphné  Bugey

  Giordani Gold White 
Original EdP

 عطرى منحصر بفرد با نت شکوفه
پرتقال را ارائه مى دهد

محتواى اصلى

انه
 زن

اى
ره

عط

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید

37
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  Miss Giordani EdP
50 ml. 
Birimfiyat 638.00TL/100 ml.

30399 319,00TL

  Divine Exclusive EdP
50 ml. 
Birimfiyat 1018.00TL/100 ml.

38498 509,00TL

  So Fever Her EdP
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

42787 299,00TL

  Eclat Femme EdT
50 ml. 
Birimfiyat 738.00TL/100 ml.

42507 369,00TL

  .SE Swedish Experience Wild 
Hearts EdP
75 ml. 
Birimfiyat 492.00TL/100 ml.

38575 369,00TL

  .SE Swedish Experience 
Blazing Warmth EdP
75 ml. 
Birimfiyat 492.00TL/100 ml.

38571 369,00TL

  Possess EdP
50 ml. 
Birimfiyat 898.00TL/100 ml.

42519 449,00TL

  Giordani Gold Essenza Parfüm
50 ml. 
Birimfiyat 1018.00TL/100 ml.

42503 509,00TL

  Amber Elixir Mystery EdP
50 ml. 
Birimfiyat 738.00TL/100 ml.

35681 369,00TL

  All or Nothing Parfum
50 ml. 
Birimfiyat 1278.00TL/100 ml.

35679 639,00TL

  Eclat Amour EdT
50 ml. 
Birimfiyat 518.00TL/100 ml.

35649 259,00TL

  Oriflame Women's Collection 
Radiant Peony EdT
75 ml. 
Birimfiyat 312.00TL/100 ml.

38521 234,00TL

  Giordani Gold Essenza 
Blossom Parfüm
50 ml. 
Birimfiyat 1018.00TL/100 ml.

38534 509,00TL

  Oriflame Women's Collection 
Powdery Mimosa EdT
75 ml. 
Birimfiyat 312.00TL/100 ml.

38514 234,00TL

  Infinita EdP
50 ml. 
Birimfiyat 638.00TL/100 ml.

35653 319,00TL

  Volare Moments EdP
50 ml. 
Birimfiyat 518.00TL/100 ml.

35661 259,00TL

  Eclat Femme Weekend EdT
50 ml. 
Birimfiyat 638.00TL/100 ml.

42499 319,00TL

  Eclat Blanc EdT
50 ml.
Birimfiyat 478.00TL/100 ml.

43141 239,00TL
  Giordani Gold Original EdP
50 ml. 
Birimfiyat 738.00TL/100 ml.

32150 369,00TL

  Signature for her Parfüm 
50 ml. 
Birimfiyat 1018.00TL/100 ml.

38540 509,00TL
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  Possess Parfümlü Vücut Spreyi
75 ml.
Birimfiyat 132.00TL/100 ml.

42521 99,00TL

  Giordani Gold Essenza Parfümlü 
Vücut Spreyi
75 ml.
Birimfiyat 132.00TL/100 ml.

42806 99,00TL

  Miss Giordani Parfümlü Roll-on 
Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 114.00TL/100 ml.

34079 57,00TL

  Eclat Mon Parfüm
50 ml. 
Birim Fiyat 639.98TL/100 ml.

33957 509,00TL
 319,99TL

  Possess The Secret EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 549.98TL/100 ml.

33955 449,00TL
 274,99TL

گلى
گالبى چینى - دلیر بودور - پودر بادام

انه
 زن

اى
ره

عط

قبرس
توت - سیب طالیى - چوب صندل

  Volare Moments Anti-perspirant 
Roll-on Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 114.00TL/100 ml.

42740 57,00TL

  Divine Parfümlü Roll-On 
Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 114.00TL/100 ml.

41542 57,00TL

  Miss Giordani Parfümlü Vücut 
Losyonu
150 ml.
Birimfiyat 66.00TL/100 ml.

42883 99,00TL

  Eclat Femme Weekend Parfümlü 
Vücut Kremi
250 ml.
Birimfiyat 53.60TL/100 ml.

42885 134,00TL

  Giordani Gold Essenza Parfümlü 
Vücut Kremi
250 ml.
Birimfiyat 53.60TL/100 ml.

42206 134,00TL

 قدرت خود را از بى نهایت
بدست آورید

 ظرافت خود را با
عطرتان نشان دهید
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نه مردا عطرهاى 
 یکى از بهترین راه ها براى متمایز کردن مرد از بقیه ، انتخاب رایحه اى است 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



تخفیف41

انه
رد

ى م
ها

طر
ع

شرقى
هل - برگ ترخون - دانه تونکا

%45

 قدرت خود را آزاد کنید

  Ascendant EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 266.65TL/100 ml.

42490 369,00TL
 199,99TL

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید
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  Cuir Corroyé  یک چرم بسیار با 
 کیفیت است و این نت چرمى در عطر

Eclat Toujours EdT
حالتى کاریزماتیک به مردان مى بخشد

محتواى اصلى
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  Eclat Toujours EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 199.99TL/100 ml.

35651 259,00TL
 149,99TL

آروماتیک
نعناع - رنبق - چرم

انه
رد

ى م
ها

طر
ع

%40
تخفیف

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید
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 محدودیت هاى
خود را تعیین کنید

آروماتیک
ترنج سیسیلى - هل سیاه - نعناع هندى

100 ml

  Venture Power EdT
100 ml.
Birim Fiyat 129.99TL/100 ml.

42517 209,00TL
 129,99TL
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100 ml

انه
رد

ى م
ها

طر
ع

 محدودیت ها را کنار بزنید و
قدرت خودت را نشان بدهید

آروماتیک
گریپ فروت - نت دریایى - درخت گایاك

  Glacier Air EdT
100 ml. 
Birim Fiyat 129.99TL/100 ml.

38379 209,00TL
 129,99TL
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ه ا م ر  ط ع

استاد عطر سازى
N A T H A L I E  L O R S O N

 Nathalie Lorson

،

خود را  با الهام از هارمونى ژاپنى ، فرمول هاى 
صاف و با احساسات قوى  با موادى  با بافت 

.  هنگام ساخت عطر  ایجاد کرد 
Mister Giordani EdT   نت وتیور 

را  ترجیح داد و مى خواست احساسات 
مدرن  تازه و سرزنده را برانگیزد . 
...نتیجه : رایحه اى جذاب ، مردانه و شیک
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  Mister Giordani EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 253.32TL/100 ml.

33654 319,00TL
 189,99TL

آروماتیک

گریپ فروت - شمعدانى - وتیور

Mister Giordani 

انه
رد

ى م
ها

طر
ع

 مچ دست خود را روى
 بطرى بمالید و رایحه

را امتحان کنید

تخفیف 
%40

بگذار زندگى جریان داشته باشد
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  Giordani Gold Man Anti-
perspirant Roll-On Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 114.00TL/100 ml.

32176 57,00TL

  Soul Anti-perspirant Roll-On 
Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 114.00TL/100 ml.

32172 57,00TL

  Eclat Homme Anti-perspirant 
Sprey Deodorant
150 ml.
Birimfiyat 66.00TL/100 ml.

31698 99,00TL

  Be the Legend EdT
75 ml. 
Birimfiyat 345.33TL/100 ml.

30468 259,00TL

  Be the Legend Anti-perspirant 
Roll-on Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 114.00TL/100 ml.

34076 57,00TL

  Possess Man Anti-perspirant 
Sprey Deodorant
150 ml.
Birimfiyat 66.00TL/100 ml.

32496 99,00TL

  Debonair EdT
75 ml. 
Birimfiyat 425.33TL/100 ml.

42726 319,00TL

  Signature Man EdT
75 ml.
Birimfiyat 492.00TL/100 ml.

43252 369,00TL

  Ascendant Intense EdP
75 ml.
Birimfiyat 598.67TL/100 ml.

38527 449,00TL

  Flamboyant EdT
75 ml. 
Birimfiyat 492.00TL/100 ml.

19639 369,00TL

  Mister Giordani Aqua EdT
75 ml. 
Birimfiyat 425.33TL/100 ml.

42837 319,00TL

  Glacier Rock EdT
100 ml. 
Birimfiyat 209.00TL/100 ml.

42816 209,00TL   Mister Giordani Anti-
perspirant Roll-On Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 114.00TL/100 ml.

42524 57,00TL

  Eclat Homme EdT
75 ml. 
Birimfiyat 492.00TL/100 ml.

42864 369,00TL

  So Fever Him EdT
75 ml. 
Birimfiyat 398.67TL/100 ml.

42515 299,00TL

  Venture EdT
100 ml. 
Birimfiyat 209.00TL/100 ml.

42510 209,00TL

  Glacier EdT
100 ml. 
Birimfiyat 209.00TL/100 ml.

35665 209,00TL

  Soul EdT
100 ml. 
Birimfiyat 259.00TL/100 ml.

36000 259,00TL

  Be The Wild Legend EdT
75 ml.
Birimfiyat 345.33TL/100 ml.

34471 259,00TL

  So Fever Together Him EdT
75 ml.
Birimfiyat 398.67TL/100 ml.

35531 299,00TL

  Eclat Style Parfüm
75 ml. 
Birimfiyat 678.67TL/100 ml.

34522 509,00TL

  Giordani Gold Man EdT
75 ml. 
Birimfiyat 492.00TL/100 ml.

32155 369,00TL

  Possess Man EdT
75 ml. 
Birimfiyat 598.67TL/100 ml.

31825 449,00TL

  Signature for him Parfüm 
75 ml. 
Birimfiyat 678.67TL/100 ml.

38587 509,00TL



 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید
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  Possess The Secret Man EdP
75 ml. 
Birim Fiyat 386.65TL/100 ml.

33650 449,00TL
 289,99TL

انه
رد

ي م
ها

طر
ع

چوبی
یخ - مریم گلی - درخت بلوط

قدرت بى پایان
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مو و مراقبت شخصی
 خوب به نظر رسیدن احساس خوبی به شما می دهد . محصوالت مراقبت شخصی و موي ما را که با مواد
الهام گرفته از طبیعت غنی شده اند را کشف کنید تا خود را نوازش کنید و احساس خوبی داشته باشید



51

  Activelle Invisible Fresh Anti-
perspirant Deodorant
150 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

41311 89,00TL
 59,99TL

صى
شخ

ت 
اقب

مر
 و 

هیچ ردي بجز نشاط از خود باقی نمی گذاردمو

* محافظت تا 48 ساعت
** ایجاد طراوت ماندگار

** بدون لکه سفیدى

جدید

INVISIBLE       FRESH

  Activelle Invisible Fresh Anti-
perspirant Roll-on
50 ml.
Birim Fiyat 59.98TL/100 ml.

41303 49,00TL
 29,99TL

50 ml

 

 

150 ml

 طراوت ماندگار و بدون ایجاد
لکه همه در یک محصول

**  طبق نتایج تست مصرف کننده
*  طبق نتیجه آزمایش کلینیکى
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: دو راه براى تغذیه مو

 راه اول : ماسک را از ریشه تا نوك مو در
 حمام و با ماساژ روى موهاى خیس بمالید ،
 پس از ده دقیقه صبر کردن ، آبکشى کنید

 راه دوم : ماسک را با ماساژ از ریشه تا نوك
 مو روى موهاى خیس بمالید . موهاى خود را با
 کاله بپوشانید و بگذارید یک شب بماند . صبح

موها را آبکشى کنید

نحوه استفاده

 یک جشن خوشمزه
 براى موهاى شما

 ماسک مو الونیچر موهاى شما را به
 یک مهمانى خوشمزه دعوت مى

 کند ! با این ماسک هاى مو که با مواد
طبیعى ساخته شده اند موهاى خود

را تازه ، احیا و مرطوب کنید 

!
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صى
شخ

ت 
اقب

مر
 و 

مو

   Love Nature Smoothie 
Muz Özlü Yenileyici Saç 
Maskesi - Kuru Saçlar
30 ml.
Birim Fiyat 66.63TL/100 ml.

41957 32,00TL

  Love Nature Smoothie Avokado 
Özlü Besleyici Saç Maskesi - Tüm 
Saçlar
30 ml.
Birim Fiyat 66.63TL/100 ml.

41958 32,00TL

  Love Nature Smoothie 
Mango Özlü Canlandırıcı Saç 
Maskesi - Boyalı Saçlar
30 ml.
Birim Fiyat 66.63TL/100 ml.

41959 32,00TL

آووکادو تغذیه کننده
مناسب انواع مو

موز با  طراوت
مناسب موهاى خشک انبه طراوت بخش

مناسب موهاى
رنگ شده 

 

 

 

هر کدام

19,99TL

D
O
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A

DA PARÇAL ANABİLEN FO
RM

Ü
L
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 به کودکان خود لبخند
بزنید

 با یک خمیر دندان خوشمزه با طعم
 توت فرنگى که به تمیزى و محافظت از
 دندان ها ، زبان  ، گونه هاى داخلى  و
 لثه هاى کودکان کمک مى کند ، لبخند

را به لب کودکان خود بیاورید



صى
شخ

ت 
اقب

مر
 و 

مو
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  Optifresh Kids Yumuşak 
Diş Fırçası - Mavi

40877 52,00TL
 29,99TL

  Optifresh Kids Gentle 
Çilek Özlü Diş Macunu
50 ml.
Birim Fiyat 59.98TL/100 ml.

44954 52,00TL
 29,99TL
  Optifresh Kids Yumuşak 
Diş Fırçası - Pembe

42453 52,00TL
 29,99TL

50 ml

 
 

 

تخفیف
%40

  پایه هاى مکنده ، به
 هر سطح صافى

 مى چسبند و احتمال
 جذب میکروب را
کاهش مى دهند

 براى کودکان 6 سال و کمتر ، به اندازه یک
 نخود باید روى برس مالیده شود تا از

بلعیدن آن جلوگیرى شود

مناسب براى کودکان 2 تا 6 سال

طعم توت فرنگى خوشمزه

فرموله شده با سطح فلوراید پایین براى کودکان



مواد
 تشکیل دهنده 

طبیعى
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  Milk & Honey Gold Yumuşatıcı 
Kremsi Sabun
75 g.
Birim Fiyat 26.65TL/100 g.

31604 34,00TL
 19,99TL

%40
 صابون با فرمول کرمى پوست را
بدون خشک کردن ، تمیز مى کند

 پوست خود را با لمس هاى
لوکس تمیز کنید

تخفیف
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محصول ویژه ماه

 اوریف لیم را در شبکه هاى اجتماعى دنبال کنید
نظرات خود را در شبکه هاى اجتماعى با ما به اشتراك بگذارید

tr.oriflame.com

صى
شخ

ت 
اقب

مر
 و 

مو

پوست خود را با عصاره عسل و شیر نوازش کنید
 پوست خود را با صابون کرمى ما ، یکى از پرفروش ترین محصوالت ما ،تمیز کنید .

 پوستى نرم و خوشبو داشته باشید
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حاوى عصاره طبیعى سیب

 

 بیایید فرزندانمان را که آینده روشن ما هستند با محصوالت اوریف لیم در 23 آوریل ،
 شادترین روز ، شاد کنیم . بیایید با مجموعه الونیچر کودکان که با فرموالسیون زیست
 تخریب پذیر در طبیعت است ، لذت را به لذت حمام آنها اضافه کنیم و از منابع آبى و

 دریاهاى خود محافظت کنیم . بیایید آگاهى کودکانمان را در سنین پایین افزایش دهیم
تا در آینده با درك زیست محیطى پایدار بزرگسال شوند

 بهترین هدایاى 23 آوریل
 براى کودکان در
اوریف لیم است

 هنگام خرید هر یک از محصوالت موجود در این
 صفحات ، ما به ازاى هر محصول 2 لیر به پروژه
 مسئولیت اجتماعى که توسط اوریف لیم ترکیه

انجام مى شود ، از طرف شما اهدا مى کنیم
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  Love Nature Kids Çilek 
Özlü Saç & Vücut Şampuanı
250 ml.
Birim Fiyat 22.80TL/100 ml.

40844 84,00TL
 56,99TL

  Love Nature Kids 
Elma Özlü Sabun
75 g.
Birim Fiyat 26.65TL/100 g.

40804 29,00TL
 19,99TL

  Love Nature Kids Elma 
Özlü Saç & Vücut Şampuanı
250 ml.
Birim Fiyat 22.80TL/100 ml.

40775 84,00TL
 56,99TL 24,99TL

  Love Nature Kids 
Çilek Özlü Sabun
75 g.
Birim Fiyat 26.65TL/100 g.

40845 29,00TL
 19,99TL

 به دلیل بافت نرمى
 که دارد ، آب را به

 سرعت جذب مى کند

 شامپو مو و بدن با
فرمول بدون اشک

 مخصوص کودکان
فرمول بدون اشک

فرمول زیست
تخریب پذیر 

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

42452 32,00TL

صى
شخ

ت  
اقب

مر
 و 

مو

 
 

 

 محصوالت
 پشتیبانى از تغییر

مبارك ماه

D
O

Ğ
A

DA PARÇAL ANABİLEN FO
RM

Ü
L

موجودى محدود



•  •

  †  با توجه به آزمایش کلینیکى 
* با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده
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BAKIMLI AYAKLAR
SAKLANMAZLAR

48

  Activelle Comfort Anti-
perspirant Roll-on
50 ml.
Birim Fiyat 59.98TL/100 ml.

33139 49,00TL
 29,99TL

 Activelle Even Tone Anti-
perspirant Roll-on 
50 ml.
Birim Fiyat 59.98TL/100 ml.

43926 49,00TL
 29,99TL

وسعت را احساس کنید
خوب زندگى کن

48
ساعته ساعته

 


از نظر پوستى تست شده است
و حاوى الکل نیست 

 † تا 48 ساعت محافظت مى کند

 فناورى                      
 که با حرکت فعال مى شود ، در

 مواقعى که بیشتر به آن نیاز
دارید ، طراوت را ارائه مى دهد

 کمک مى کند تا در 4 هفته
پوست زیر بغل را روشن تر کند

ActiBoost 

*



† Klinik olarak test edilmiştir.
*Tüketici testi sonucuna göre.
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  Feet Up Comfort Gece Boyu 
Nemlendirici Ayak Kremi
150 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

34935 94,00TL
 59,99TL

صى
شخ

ت 
اقب

مر
 و 

مو

150 ml

پاهاى خوب را نمى توان پنهان کرد

دائما از پاهاى خود مراقبت کنید 
همیشه پاهایى زیبا و مرتب داشته باشید

  Comfort Ayak için 
Ponza Taşı
Ebat: 97x57x39 mm 
Materyal: TPR, polyester.

37558 44,00TL
 32,99TL

کرم مرطوب کننده پا براى تمام شب
حاوى اثر نرم کنندگى روغن آووکادو و

اثر مرطوب کنندگى برگ هاى آلوئه ورا 

 

 

 پاهاى خود را با حرکات دایره اى به مدت
 2 تا 3 دقیقه ماساژ دهید . سنگ پا به

 حذف سلول هاى مرده پوست از پوست
سفت و خشک شده کمک مى کند



عالى  در  هر  قطره
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عالى در هر قطره

; Eleo 

    با روغن آرگان ، جوجوبا ، ماکادمیا ، گل رز ،
              بیدمشک و روغن تامانو ساخته شده است . .
با فرمول هاى حاوى روغن هاى طبیعى

 موثر ، موها و پوست سر شما را تغذیه ، 
 مرطوب و مراقبت مى کند . با            ، اکنون
 آماده هستید که موهاى قوى تر ، سالم تر و

درخشان تر داشته باشید

Eleo
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صى
شخ

ت 
اقب

مر
 و 

مو

 موها و پوست سر را به
 آرامى تمیز مى کند و از
 مو در برابر شکنندگى

محافظت مى کند

 موها را تغذیه و
 مرطوب مى کند
 و درخشندگى

مى بخشد

 تمام طول شب
 موها را تغذیه و
 ترمیم مى کند

 به تغذیه و
 محافظت از موهاى

 خشک ، آسیب
 دیده و رنگ شده

کمک مى کند

  Eleo Besleyici Saç 
Yağı
50 ml.
Birim Fiyat 259.98TL/100 ml.

38600 199,00TL
 129,99TL

  Eleo Yağ İçeren 
Şampuan
250 ml.
Birim Fiyat 26.00TL/100 ml.

38585 94,00TL
 64,99TL

  Eleo Onarıcı Gece 
İçin Saç Yağı
50 ml.
Birim Fiyat 259.98TL/100 ml.

38602 199,00TL
 129,99TL
  Eleo Koruyucu Saç 
Yağı
50 ml.
Birim Fiyat 259.98TL/100 ml.

38601 199,00TL
 129,99TL
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  Love Nature Zeytinyağı ve 
Aloe Vera Özlü Bakım Yapan 
Duş Jeli
500 ml.
Birimfiyat 21.40TL/100 ml.

33334 107,00TL

  Milk & Honey Gold Besleyici 
El & Vücut Kremi
250 ml.
Birimfiyat 43.60TL/100 ml.

31602 109,00TL
  Love Nature Kuru Saçlar için 
Buğday ve Hindistan Cevizi 
Özlü Sıcak Bakım Yağı
15 ml.
Birimfiyat 32.00TL/15 ml.

32620 32,00TL

  Milk & Honey Gold 
Nemlendirici El Kremi
75 ml.
Birimfiyat 102.67TL/100 ml.

31606 77,00TL

  Love Nature Avokado Yağı 
Özlü Vücut & Saç Yağı
100 ml.
Birimfiyat 94.00TL/100 ml.

42897 94,00TL

  Love Nature Cooling Delight 
Vücut Pudrası
100 g.
Birimfiyat 67.00TL/100 g.

35553 67,00TL

  Milk & Honey Gold Şampuan
250 ml.
Birimfiyat 28.80TL/100 ml.

35957 72,00TL

  Milk & Honey Gold Saç Bakım 
Kremi
250 ml.
Birimfiyat 28.80TL/100 ml.

35958 72,00TL

  Love Nature Sandal Caress 
Vücut Pudrası
100 g.
Birimfiyat 67.00TL/100 g.

35552 67,00TL

  HairX Advanced Care 
Ultimate Repair Besleyici Saç 
Kremi
200 ml.
Birimfiyat 36.00TL/100 ml.

42840 72,00TL

  HairX Advanced Care 
Ultimate Repair Besleyici 
Şampuan
250 ml.
Birimfiyat 28.80TL/100 ml.

42888 72,00TL

  HairX Advanced Care 
Kırılmış Saç Uçları için 
Onarıcı Serum
30 ml.
Birimfiyat 313.33TL/100 ml.

42889 94,00TL

  HairX Advanced Care 
Ultimate Repair Besleyici 
Şampuan
400 ml.
Birimfiyat 28.50TL/100 ml.

42878 114,00TL

  North for Men Ultimate 
Balance Duş Jeli
250 ml.
Birimfiyat 33.60TL/100 ml.

43932 84,00TL

  North for Men Ultimate 
Balance Sabun
100 g.
Birimfiyat 34.00TL/100 g.

43929 34,00TL

  North For Men Power Max 
Arındırıcı Duş Jeli  
250 ml.
Birimfiyat 33.60TL/100 ml.

38614 84,00TL

  North For Men Power Max 
2’si 1 Arada Enerji Veren Yüz 
ve Tıraş Sonrası Jeli
50 ml.
Birimfiyat 104.00TL/100 ml.

38613 52,00TL

  Love Nature Kuru Saçlar için 
Şampuan
250 ml.
Birimfiyat 28.80TL/100 ml.

32618 72,00TL

  Love Nature Exfoliating Çilek 
ve Misket Limonu Özlü Duş 
Jeli
250 ml.
Birimfiyat 33.60TL/100 ml.

32610 84,00TL

  Love Nature Hindistan Cevizi 
Suyu ve Kavun Özlü Duş Jeli
500 ml.
Birimfiyat 21.40TL/100 ml.

35947 107,00TL
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 79,99TL

 69,99TL

  Baby O Vücut Yağı
150 ml.
Birimfiyat 92.67TL/100 ml.

35773 139,00TL

  Baby O Saç ve Vücut 
Şampuanı
200 ml.
Birimfiyat 53.50TL/100 ml.

35775 107,00TL

  Baby O BumBum Temizleme 
Sütü
150 ml.
Birimfiyat 92.67TL/100 ml.

35776 139,00TL

  Baby O Çok Amaçlı Krem
75 ml.
Birimfiyat 172.00TL/100 ml.

35772 129,00TL

  Baby O Pişik Önleyici Krem
75 ml.
Birimfiyat 172.00TL/100 ml.

35774 129,00TL

  Feet Up Advanced 36 Saat 
Koku Kontrolü Sağlayan 
Anti-perspirant Ayak Spreyi
150 ml.
Birimfiyat 72.67TL/100 ml.

33034 109,00TL

  Feet Up Advanced Çatlamış 
Topuklar için Onarıcı Krem
75 ml.
Birimfiyat 118.67TL/100 ml.

33027 89,00TL

  Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Rahatlatıcı 
Temizleme Jeli
300 ml.
Birimfiyat 35.67TL/100 ml.

34500 107,00TL صى
شخ

ت 
اقب

مر
 و 

مو

  Love Nature Tatlı 
Badem Özlü Saç ve 
Vücut Yağı 
100 ml.
Birim Fiyat 69.99TL/100 ml.

38907 94,00TL

 

 

  Optifresh Sensitive Diş 
Macunu
75 ml.
Birimfiyat 89.33TL/100 ml.

38873 67,00TL

  North for Men Ultimate 
Balance Roll-On Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 114.00TL/100 ml.

43927 57,00TL

  Activelle Even Tone Anti-
perspirant Krem Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 178.00TL/100 ml.

43928 89,00TL

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

29321 77,00TL

  Milk & Honey Gold 
Pürüzsüzleştirici Vücut 
Arındırıcısı
200 ml.
Birim Fiyat 40.00TL/100 ml.

31601 99,00TL

 پوست خود را با بافتى
 مجلل و رایحه اى مطبوع

الیه بردارى کنید

مراقبت و تغذیه
موها و بدن شما 
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آرایش
 آرایش فقط براى زرق و برق نیست . همچنین به روحیه و شخصیت شما مربوط مى شود . محصوالت آرایشى ما که با

جدیدترین ترندها تولید شده است ، به شما این امکان را مى دهند که خود را با سبکى که مى خواهید بهتر منعکس کنید
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  THE ONE Make-up 
Pro Renk Düzenleyici 
Makyaj Bazı
30 ml.
Birim Fiyat 283.30TL/100 ml.

41974 154,00TL

  THE ONE Make-up 
Pro Işıltı Veren Makyaj 
Bazı
30 ml.
Birim Fiyat 283.30TL/100 ml.

41973 154,00TL

  The ONE Make-up 
Pro Parlama Karşıtı 
Makyaj Bazı
30 ml.
Birim Fiyat 283.30TL/100 ml.

41972 154,00TL

  THE ONE Make-Up 
Pro Yüz Misti
45 ml.
Birim Fiyat 188.87TL/100 ml.

44008 154,00TL

ش
رای

آ

 پرایمر آرایشى تنظیم کننده رنگ

 با عصاره چاى سبز به کاهش
 چربى و براقیت پوست

کمک مى کند

پرایمر آرایشى براقپرایمر آرایشى ضد براقیت

 

 
 

 

میست صورت

 با عصاره بابونه به تسکین و
تعادل پوست کمک مى کند

هر کدام

84,99TL
تخفیف %45

 با عصاره آلوئه ورا به مرطوب
شدن پوست کمک مى کند

 فرمول خنک کننده مبتنى
 بر آب به تثبیت آرایش

شما کمک مى کند
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41805
Ultra Bordeaux

41806
Ultra Burgundy

41807
Ultra Mocha

41809
Ultra Plum

41796
Ultra Taupe

41798
Ultra Terracotta

41797
Ultra Nude

41800
Ultra Raspberry

41804
Ultra Red

41799
Ultra Rose

•
•  

41869
Tender Peach

41870
Candy Pink

41891
Rose Cloud

41892
Soft Fig

 بیش از 10 مزیت براى
مراقبت از لب ها

SPF

میکروکورهاى
گیاهى

روغن دانه گندم

عصاره
آلوئه ورا

  The ONE A-Z Dudak 
Balmı SPF 25
4 g.
Birim Fiyat 17.50TL/ g.

94,00TL
69,99TL

 

  The ONE Colour 
Unlimited Bulaşmayan 
Mat Ruj
3.5 g.
Birim Fiyat 27.14TL/ g.

149,00TL
 94,99TL
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 از نظر بالینى ثابت شده
 است که رژ لب را تا %99
∆روى لب تثبیت مى شود

   ∆   با توجه به نتیجه آزمایش کلینیکى
*  با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده

 ماندگارى تا 8 ساعت 

  کاور مات فوق العاده غلیظ 

*

*
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شی
رای

آ

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

41187 Nude Sorbet

مرحله 2

 The ONE Ultimate Gel  

مرحله 1

The ONE Ultimate Gel

  The ONE Ultimate Gel 
Oje 1. Adım 
8 ml.
Birim Fiyat 4.37TL/ ml.

52,00TL
 34,99TL
  The ONE Ultimate Gel 
Top Coat 2. Adım
8 ml.
Birim Fiyat 6.25TL/ ml.

43185 67,00TL
49,99TL

 حجم سه بعدى و جلوه درخشنده تا 11 
روز ، در صورت استفاده با هم
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*  با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده  

الك ناخن

را بزنید

سپس تاپ کوت

 را بزنید و از نتیجه
حرفه اي لذت ببرید
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ژه
 م
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س

دا

 مژه ها را فورا و به راحتی
بلند و بلندتر می کند

کمپلکس بلند کننده مژه

 طراحی شده براي رسیدن
به تک تک مژه ها

 Δ   با توجه به نتیجه آزمایش کلینیکی

برس منحنی

 الیاف مشکی مژه ها را واضح تر
 نشان می دهد و جذابت نکاه را

تقویت می کند

الیاف سیاه
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ضد آب

•  

•

قبل

بعد

 The ONE Lash : مدل آرایش
Extension Maskara 35425 
Black.

•   

•

  The ONE Lash 
Extension Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 10.00TL/ ml.

137,00TL
 79,99TL

  THE ONE Lash Extension 
Suya Dayanıklı Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 10.00TL/ ml.

137,00TL
79,99TL

ضد آب

  THE ONE Everlasting 
Sync Kapatıcı
5 ml.
Birim Fiyat 12.00TL/ ml.

104,00TL
 59,99TL

41989
Porcelain 

Cool

41990
Light Beige 

Neutral

41991
Sun Beige 

Warm

•   

•

•   

•

41
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جدید

زیبایى بى دردسر

Δ  در مقایسه با مژه هاى بدون ریمل بر اساس نتایج آزمایش کلینیکى
 *  با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده

 مژه هاى شما را فر
 مى کند و به ابعاد جدیدى

Δمى رساند - تا % 119

ریمل                        که
 بیشترین بلندى را به مژه ها

مى دهد - تا % 65

 در مقایسه با مژه هاى
 بدون ریمل بر اساس

  نتایج آزمایش کلینیکى

Δ

Δ

           The ONE  

 مژه ها را تا %49
 حجم مى دهد و
 ظاهرى چشمگیر

 ارائه مى دهد

بلند کنندگى مژه ها
تا % 147 

* ضد آب

* با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده

 عیوب و رنگ هاى نامتعادل
پوست را پنهان مى کند

*  ماندگارى تا 30 ساعت

پوشش ظاهر چروك ها

* ضد آب

تخفیف

Δ

Δ
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رژ لب مایع
 به لطف نوك اسفنجی که

 مخصوص طراحی شده است ،
کاربردي دقیق ارائه می دهد

38864
Luscious 
Taupe

38863
Charming 

Rose

 جلب توجه با
درخشش
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38869 M
agnetic Red

38865 Captivating Nude

ش
رای

آ

79,50 TL
تخفیف %45

•   

•   

Δ  رژ لب اوریف لیم از نظر کلینیکی تابت کرده است کھ جذابیت را افزایش می دھد
 *  با توجھ بھ نتیجھ تست مصرف کننده

38866
Sweet 

Caramel

38865
Captivating 

Nude

38871
Glamorous 

Mauve

38872
Striking 
Berry

38868
Pink 

Passion

38867
Tempting 

Brown

38869
Magnetic 

Red

38870
Cherry 
Crush

  THE ONE Irresistible 
Touch High Shine Ruj
4 ml.
Birim Fiyat 26.25TL/ ml.

149,00TL
 104,99TL

Δ جاذبه اثبات شده

خرید دو عدد
هر کدام فقط

*  تا 6 ساعت ماندگاري رنگ را ارائه می دهد

 رژ لب مایع داراى بافتى کرمى و فوق
 * العاده راحت است

*  رنگ آمیزى غلیظ در یک حرکت
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40914
Chocolate Rust

40913
Spiced Caramel

40912
Melted Rose

40911
Ginger Nude

جدید
محدود به موجودى انبار

سرى ویژه

40947
Latte Taupe

40948
Cocoa Dream

40949
Ginger Caramel

  OnColour Oje
5 ml.
Birim Fiyat 5.40TL/ ml.

39,00TL
26,99TL

  OnColour Krem Ruj
4 g.
Birim Fiyat 11.75TL/ g.

69,00TL
46,99TL

  OnColour All Eyes Makyaj 
Paleti
4.24 g.
Birim Fiyat 25.94TL/ g.

40971 169,00TL
109,99TL

OnColour

مدل آرایش : OnColour Krem Ruj 40913 Spiced Caramel, 
OnColour All Eyes Makyaj Paleti 40971.

.OnColour Oje 40948 Cocoa Dream : مدل رژ لب

 با مجموعه شکالت                      خود را نوازش
کنید و توجه ها را به خود جلب کنید
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ش
رای

آ

 رنگ هاى گرم قهوه اى
و یک ظاهر براق

 با رایحه
شکالت

پالت آرایشى
 از شکالت الهام گرفته شما

مى توانید روز یا شب استفاده کنید

 بوى شکالت شیرى و مجموعه آرایشى شکالتى  جذاب
بافت خامه اى دارد

40911 Ginger Nude
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 فناورى رنگ تطبیق پذیر کامال
 با رنگ طبیعى شما مطابقت
 دارد و به لب هاى شما رنگ

منحصر بفرد مى بیخشد

•   

E 

•   

38789
Love Pink
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رنگ صورتى خاص
شما هاى  لب  ى  را ب

  OnColour Pink 
Adapt Dudak Parlatıcısı
8 ml.
Birim Fiyat 5.00TL/ ml.

67,00TL
 39,99TL

     با روغن گل رز و ویتامین
 به مرطوب کردن و محافظت

 از لب ها کمک مى کند

تطابق کامل با رنگ لب
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رای

آ

10

SPF

%40
تخفیف

  OnColour BB Krem 
10 SPF
30 ml.
Birim Fiyat 199.97TL/100 ml.

99,00TL
 59,99TL

35639
Fair

35640
Light

35641
Medium

•   

 رنگدانه هاى  غنى
با پوشش متوسط

10 SPF

•   

  OnColour BIG Lash 
Maskara Suya Dayanıklı
8 ml.
Birim Fiyat 6.25TL/ ml.

82,00TL
 49,99TL

•   

•   

42273
Black

ضد آب

 

 

B5
 ریمل

 حاوى پرو ویتامین

ضد آب
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روتین آرایشى
توصیه هاى
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  Giordani Gold Pure Úforia 
Fondöten
30 ml. 
Birim Fiyat 533.30TL/100 ml.

239,00TL
 159,99TL

  Giordani Gold Tinted 
Büyülü İnciler Makyaj Bazı
30 ml.
Birim Fiyat 733.30TL/100 ml.

42742 309,00TL
 219,99TL

ش
رای

آ

Pure Úforia 

 زیبایى درونى خود را بر روى
 پوست خود منعکس کنید ! کرم

 پودر پیشرفته ویژه . به یکنواخت
 شدن رنگ پوست کمک مى کند ،

 قرمزى سطح پوست را کاهش
 مى دهد و پوست را سالم تر نشان
 مى دهد . مى توانید کرم پودر را با

 برس یا اسفنج آرایشى روى
 پوست خود بزنید . از زدن به دور

چشم خوددارى کنید

 با پرایمر آرایشى پوست خود را براى
 ظاهرى پرانرژى و درخشان آماده

 کنید ! مرواریدهاى جادویى رنگى در
 پرایمر آرایشى ، پوست را شاداب مى
 کند ، در حالى که اسید هیالورونیک

 به پوست کمک مى کند جوانتر به نظر
 برسد .           مقدارى پرایمر را به

 اندازه نخود بردارید و کمى با
 انگشتتان مخلوط کنید ، سپس آن را
 به آرامى روى پوست خود بمالید و از

زدن دور چشم خوددارى کنید

پوشش متوسط ارائه مى دهد

 براى داشتن پوستى
 صاف و نرم ، پوست
را مرطوب مى کند

42360
Porcelain

42361
Ivory

42362
Vanilla

42363
Beige

SPF

35+  

 

 روتین عالى براى پوست درخشان

آیا آماده هستید که به پوست خود درخشندگى بدهید ؟
 از پرایمر آرایشى مروارید جادویى رنگ جوردانى گلد و

 کرم پودر                             با هم استفاده کنید ، درخشش خود
را به بعد جدیدى ببرید
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 پوشش مات ماندگار
و چشمگیر

  Giordani Gold 
Iconic Elixir Likit Ruj 
SPF 15
3.5 ml.
Birim Fiyat 35.71TL/ ml.

189,00TL
 124,99TL

42170
Velour Nude

42171
Soft Rosewood

33800
Praline Nude

33805
True Red

33806
Ruby Red
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 شناخته شده به عنوان
 نماد چشم هاى

آراسته ش
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33807
Elegant Burgundy

SPF

15 

*

*  با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده
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35990
Black Forte

42346
Black

42343
Black

 Δ  نتیجھ  آزمایش كلینیكي در مقایسھ با مژه ھاي بدون ریمل

•   

*  ماندگارى باالیى دارد
و به راحتى جدا میشود

 مژه هاى بلندتر و سالم ترى
  * را ارائه مى دهد

  * با توجه به نتیجه آزمایش
 مصرف کننده 

•

نگاه هاى واضحتر

 حجیم ، فر کننده
توضیحات کاملو بلند کننده

و بلندى 

ش
رای

آ
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  Giordani Gold Iconic 
Hybrid Kalem Eyeliner
0.56 ml.
Birim Fiyat 232.13TL/ ml.

209,00TL
 129,99TL

  Giordani Gold Angel 
Caress Lengthening Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 15.62TL/ ml.

199,00TL
 124,99TL

  Giordani Gold Volumising 
Fortemente Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 16.25TL/ ml.

199,00TL
129,99TL

 اپلیکاتور برس فوق العاده نرم که
نتیجه کار را آسان و موثر مى کند

 با رنگدانه هاى غنى خود رنگى
کامال مشکى را ارائه مى دهد

 ضمن کمک به تسکین و محافظت
 پلک چشم ، ناحیه حساس چشم
 را با بیزابولول موجود در فرمول
خود مرطوب مى کند

تا 5 برابر حجم دهی

تا 84% فر کنندگی

 تقویت کننده ، تغذیه
کننده و ضخیم کننده
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  The ONE Expert 
Care Tırnak 
Sertleştirici
8 ml.
Birimfiyat 6.50TL/ ml.

41758 52,00TL

  The ONE Expert 
Care Tırnak Serumu
8 ml.
Birimfiyat 6.50TL/ ml.

41759 52,00TL

  The ONE Colour Unlimited Mat Ruj
2.5 g. 
Birimfiyat 45.60TL/ g.

114,00TL

42124
Alabaster 

Cool

42125
Vanilla 

Neutral

42129
Beige 
Warm

42126
Porcelain 

Cool

42127
Beige 

Neutral

42130
Sun Beige 

Warm

42128
Ivory 

Neutral

  THE ONE Everlasting Sync Soft 
Matte Fondöten
30 ml.
Birimfiyat 596.67TL/100 ml.

179,00TL

40773
Medium

40772
Light

  The ONE Renk Düzenleyici Kit
3.9 g.
Birimfiyat 33.08TL/ g.

129,00TL

36126
Sassy

36125
Bold  The ONE Kontür Kiti

13.1 g.
Birimfiyat 17.48TL/ g.

229,00TL

37740
Dark 

Brown

37739
Medium 
Brown

  THE ONE Kaş 
Pomadı
3.5 g.
Birimfiyat 48.29TL/ g.

169,00TL

36140
Stunning 

Rose

36139
Shining 

Star

  THE ONE 
Şekillendirici Stik 
6 g.
Birimfiyat 33.17TL/ g.

199,00TL

43461
Ivory 
Warm

43462
Natural 

Cool

43460
Fair 

Warm

  THE ONE A-Z Krem Hydra Matte
30 ml.
Birimfiyat 513.33TL/100 ml.

154,00TL

40697
Black

40672 
Black

  THE ONE 5'i 1 
Arada Wonder 
Lash XXL Suya 
Dayanıklı Maskara
8 ml.
Birimfiyat 17.13TL/ ml.

137,00TL

  THE ONE 5'i 1 
Arada Wonder 
Lash XXL Maskara
8 ml.
Birimfiyat 17.13TL/ ml.

137,00TL

  The ONE Wonder 
Liner Eyeliner
2.5 ml.
Birimfiyat 59.60TL/ ml.

149,00TL
35742
Black

  The ONE Çift 
Etkili Maskara
8 ml.
Birimfiyat 21.13TL/ ml.

169,00TL

42780
Black

  The ONE Kalem 
Eyeliner
0.8 ml.
Birimfiyat 130.00TL/ ml.

104,00TL 42769
Black Metal

37654 
Rose Pout

37657 
Cranberry 

Crush

37653 
Clover 
Haze

37652 
Chic 

Mauve

37651 
Velvet 

Rosewood

37665 
Timeless 

Red

37668 
Soft 

Cocoa

37663 
Rebel 
Red

37664 
Passionate 

Red

37658 
Elegant 
Plum

  THE ONE Colour 
Stylist Ultimate Ruj
3.8 g.
Birimfiyat 33.95TL/ g.

129,00TL
37650 
Creamy 
Caramel

37649
Candy 
Pink

  THE ONE 
Kaşkara
5 ml.
Birimfiyat 20.80TL/ ml.

104,00TL
43206

Mid 
Brown

43207
Dark 

Brown

  The ONE Suya 
Dayanıklı Kalem 
Eyeliner 
1.6 g.
Birimfiyat 65.00TL/ g.

104,00TL
37750

Black Ink

  THE ONE 
Tremendous 
Fierce Suya 
Dayanıklı Maskara
10 ml.
Birimfiyat 15.40TL/ ml.

154,00TL

35728
Black

  THE ONE Colour 
Unlimited Göz Farı
1.2 g.
Birimfiyat 86.67TL/ g.

104,00TL
42773
Lava 

Mauve

42772
Desert 
Bronze

41635
Nonstop 

Nude

41636
Infinite 
Peach

41637
Perpetual 

Blush

41638
Forever 
Truffle

41639
Everlasting 

Rose

41640
Timeless 
Mauve

42771
Cold 
Silver

42770
Cool 
Sand

42776
Flash 
Rose

42778
Mystic 
Blue

41011
Soft 

Nude

  The ONE Stylo 
Jumbo Eyeliner
2.5 g.
Birimfiyat 59.60TL/ g.

149,00TL
42779
Black

  The ONE Colour 
Stylist Ultimate 
Dudak Kalemi
0.28 g.
Birimfiyat 264.29TL/ g.

74,00TL

37729
Coffee 

Caramel

37730
Dusty 
Rose

37731
Coral 
Pink

37737
Magnific 
Brown

37736
Dark 
Plum

37735
Diva 

Burgundy

37734
Scarlet 

Red

37728
Nude 

Whisper36141
Dazzling 
Brown

  The ONE Lip Spa 
Dudak Balmı
2.1 g.
Birimfiyat 49.52TL/ g.

104,00TL
38883
Pink

38885
Raspberry

37751
Brown Mocha



OnColour Giordani Gold
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  Giordani Gold Aydınlık Veren 
Makyaj Bazı
30 ml.
Birimfiyat 796.67TL/100 ml.

33300 239,00TL

  OnColour Mat Fondöten
30 ml.
Birimfiyat 313.33TL/100 ml.

94,00TL

  Giordani Gold Incredible Length 
Potion Maskara
8 ml.
Birimfiyat 24.88TL/ ml.

34751 199,00TL

35215
Soft Beige 

Cool

35213
Light 

Porcelain 
Cool

35214
Pastel Ivory 

Warm

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

89,00TL
36217

Matte Black

40842
Blue

  OnColour 
Mutliple Lash 
Maskara
8 ml.
Birimfiyat 10.25TL/ ml.

82,00TL
STOKLARLA 

SINIRLI
41715
Black

  OnColour Multiple 
Lash Maskara
8 ml.
Birimfiyat 10.25TL/ ml.

82,00TL

  OnColour Mat Bitiş Sunan BB 
Krem
30 ml.
Birimfiyat 330.00TL/100 ml.

99,00TL
41748

Fair
41749
Light

41750
Medium

39806 
Brick 
Red

39802
Coral 

Blossom

39807 
The 
Red

39800 
Nude 
Beige

39801 
Blush 
Rose

39803 
Vibe 
Pink

39805 
Beauty 
Plum

38948
Soft 

Peach

  OnColour Mat Ruj
4 g.
Birimfiyat 18.50TL/ g.

74,00TL

  OnColour Şeftali Yağı Özlü 
Makyaj Bazı ve Aydınlatıcı
30 ml.
Birimfiyat 313.33TL/100 ml.

94,00TL

39292
Light

  OnColour Perfecting Stik 
Kapatıcı
4.5 g.
Birimfiyat 18.22TL/ g.

82,00TL39913
Light 
Ivory

39914
Natural 
Beige

36799
Ecru 

Cream

36800
Ginger 
Caress

36802
Taupe 
Grace

36807
Sepia 
Flame

36806
Coffee 

Caramel

36805
Timeless 

Red

  Giordani Gold 
Iconic Mat Ruj
3.8 g. 
Birimfiyat 44.47TL/ g.

169,00TL

41327
Vanilla 
Cool

41328
Porcelain 

Cool

41329
Ivory 
Cool

41330
Beige 
Warm

  Giordani Gold 
Yaşlanmaya Meydan 
Okuyan Serum 
Fondöten
30 ml.
Birimfiyat 930.00TL/100 ml.

279,00TL

34546 
Luminous 

Peach

34548 
Matte 
Bronze

34545
Sublime 
Radiance

  Giordani Gold Büyülü Toplar
25 g.
Birimfiyat 916.00TL/100 g.

229,00TL

34648
Light Plus

34647
Light

34649
Medium

  The ONE Everlasting 
Sıkıştırılmış Pudra
10 g.
Birimfiyat 17.90TL/ g.

179,00TL

  THE ONE Aydınlatıcı 
Sıkıştırılmış Pudra
10 g.
Birimfiyat 17.90TL/ g.

179,00TL

40827
Vanilla 

Neutral

40828
Porcelain 

Cool

40830
Nude 
Pink 

Warm

40829
Fair Nude 

Cool

40831
Light 
Ivory 

Neutral

40832
Natural 
Beige 

Neutral

  The ONE Illuskin Aquaboost 
Fondöten
30 ml.
Birimfiyat 596.67TL/100 ml.

179,00TL

42215
Light

42217
Medium

42216
Light Plus

  THE ONE Pudra Allık
6 g.
Birimfiyat 31.50TL/ g.

189,00TL
40771
Rich 

Burgundy

40768 
Pastel 
Pink

40770
Peachy 
Pink

35783
Light Beige 

Neutral

35784
Light Sand 

Warm

35782
Light Rose 

Cool

35779
Vanilla 

Neutral

35780
Porcelain 

Cool

35790
Amber 
Warm

35788
Sun Beige 

Warm

35792
Chestnut 

Warm

 The ONE Everlasting Sync 
Fondöten30 ml. 
Birimfiyat 596.67TL/100 ml.

 179,00TL

39267
Light 

Porcelain

39268
Warm 
Ivory

39269
Natural 
Beige

  Giordani Gold Metamorphosis 
Fondöten SPF 7
30 ml.
Birimfiyat 796.67TL/100 ml.

239,00TL
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محافظ پوست در برابر آلودگى محیطى ،
اشعه مضر خورشید •  

∆ بر اساس نتیجھ آزمایش کلینیکی 
*  با توجھ بھ نتیجھ آزمایش مصرف کننده

 صبح پس از تمیز کردن پوست ، به صورت
 و گردن خود بمالید و از ناحیه اطراف دور
 چشم خوددارى کنید . توصیه مى کنیم بعد
 از کرم صورت خود از آن استفاده کنید .
 شما مى توانید استفاده را هر چند وقت

 یکبار که مایلید براى تجدید حفاظت تکرار
کنید . براى بهترین نتایج ، از روتین اپتیمالز

خود استفاده کنید

نحوه استفاده

 PolluProtect :    
به محافظت از پوست در برابر عوامل محیطى

کمک مى کند

   آنتى اکسیدان هاى میوه و برگ لینگون برى :
در خنثى کردن رادیکال هاى آزاد نقش دارند

کمپلکس آمینو معدنى به دست آمده از جلبک :
 به نرمى و مرطوب نگه داشتن پوست

کمک مى کند

   اسید سیتریک به دست آمده از انگور فرنگى :
به افزایش گردش سلولى پوست کمک مى کند

مطالب اصلى

  Optimals Çoklu Koruma 
Gündüz Kremi 50 SPF
30 ml.
Birim Fiyat 399.97TL/100 ml.

42671 199,00TL
 119,99TL

! محصول را بهتر بشناسید

 فرموله شده با مواد مغذى پوست مشتق
 شده از گیاهان بومى سوئد

 در حالى که آبرسانى  فورى به پوست
 مى دهد ، با محافظت از پوست در برابر

اشعه هاى مضر        و آلودگى  ،
 به جلوگیرى از عالئم پیرى زودرس

کمک مى کند

جدید

تخفیف
%40

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

SPF

به جلوگیرى از عالئم پیرى زودرس کمک مى کند

 در برابر اشعه هاى مضر خورشید و آلودگى هاى
 محیطى محافظت مى کند

کاهش لکه هاى تیره فقط در 2 هفته

    حفاظت باال با              

 به محافظت از پوست در برابر
استرس اکسیداتیو کمک مى کند

فرمول سبک که به راحتى جذب مى شود

50 SPF  ∆  

*

UV
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مراقبت از پوست
 ما با 55 سال تجربه و بیش از100 دانشمند و متخصص فنی ، در تالشیم تا محصوالت

مراقبت از پوست خالقانه و موثرتري طراحی کنیم
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قبت مرا هاى  توصیه 
پوست ز  ا

 دو ماسک قابل استفاده به صورت
 جداگانه پشت سر هم و یا با هم
در قسمت هاى مختلف صورت

ماسک صورت مرطوب کننده
 42616

ماسک صورت پاك کننده خاك رس
 42615

1 1

2

2

1

2
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ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

 پاکسازى و مرطوب کردن در
یک حرکت

•   

 مى توان از آن براى هدف قرار دادن
 چندین مشکل پوستى به طور همزمان

استفاده کرد

 به طور موثر روال مراقبت از پوست را
کامل مى کند

 استفاده هاى متعدد از ماسک ها به
 پاکسازى پوست هاى چرب کمک

 مى کند و به طور همزمان پوست هاى
 خشک را مرطوب مى کند

 فرموله شده با مواد مغذى پوست ،
مشتق شده از گیاهان بومى سوئد

•   

نحوه استفاده

•  

 ماسک صورت پاك کننده خاك رس اپتیمالز
را به ناحیه      صورت بمالید

 ماسک صورت مرطوب کننده اپتیمالز را روى
 گونه ها و ناحیه گردن خود بمالید

 به مدت 10 دقیقه بگذارید بماند ، سپس 
آبکشى کنید

 براى استفاده تک ، هر ماسک را جداگانه
 روى صورت خود بمالید و 10 دقیقه صبر

کنید . سپس آبکشى کنید

•  

•

  Optimals Nemlendirici 
Yüz Maskesi
50 ml.
Birim Fiyat 165.98TL/100 ml.

42616 144,00TL
 82,99TL

  Optimals Arındırıcı 
Kil Yüz Maskesi
50 ml.
Birim Fiyat 165.98TL/100 ml.

42615 144,00TL
 82,99TL

تخفیف
%40

 چربى اضافه پوست و آلودگى ها را
 از سطح پوست پاك مى کند تا ظاهر

منافذ را به وضوح کاهش دهد

 سطح رطوبت پوست کاهش یافته است ،
 تنها در 10 دقیقه به تسکین و بازسازى

 پوست خشن و کدر کمک مى کند

مناسب انواع پوست

 

 

جدید

* از 65 نفر شرکت کننده در آزمایش مصرف ، 88% تایید کرده اند

T

*
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RICH  کرم شب

MOISTURELOCKIN TEKNOLOJİSİ
cilt bariyerini korumak için ciltteki nemin 

yenilenmesine yardımcı olur.

Optimals Hydra Radiance;
 ترکیبی از مواد مغذي پوست سالم با

 تکنولوژى مناسب و محافظت در برابر
 آلودگى براى پوستى مرطوب و درخشان .

 با مرطوب کردن تشنگى پوست شما را
 برطرف مى کند

کدام کرم را انتخاب کنم ?
RICH  یا  LIGHT ?

تمام سنین مناسب پوست هاى خشک و حساس

  Optimals Hydra Radiance Gündüz 
Kremi Rich
50 ml.
Birim Fiyat 219.98TL/100 ml.

42588 179,00TL
 109,99TL

  Optimals Hydra Radiance 
Gece Kremi Rich
50 ml.
Birim Fiyat 219.98TL/100 ml.

42589 179,00TL
 109,99TL

 

 

گزینه هایى را براى انواع پوست با کرم هاى             و             خود ارائه مى دهد                  
 کرم هاى              با بافت ظریف خود اثرى مات کننده دارند و براى پوست هاى معمولى / مختلط عالى هستند

از طرف دیگر کرم هاى          با بافتى غنى و مغذى خود مناسب براى پوست هاى خشک و حساس است

Optimals Hydra Light سرى
 Light

Rich

Rich

RICHکرم روز

 پوست هاى خشک و حساس را تسکین مى دهد
و مرطوب مى کند . فرموله شده با ویتامین هاى

 E, C, B3, B5 و B6

به تقویت سد پوستى در طول شب کمک
مى کند و پوست را عمیقا تغذیه مى کند 

 عطش پوست خود را با
 مرطوب کننده رفع کنید

 براى مرطوب کردن و محافظت از
 پوست ساخته شده است
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MOISTURELOCKIN  تکنولوژى

 به جبران رطوبت پوست کمک مى کند تا از سد پوستى
محافظت کند

آنتى اکسیدان هاى به دست آمده ازگیاهان سوئدى 

 به محافظت از پوست در برابر رادیکال هاى آزاد کمک 
مى کند

POLLUPROTECT تکنولوژى

 به محافظت از پوست در برابر آلودگى و استرس  محیطى
 کمک مى کند

 MOISTURELOCKIN نکاتى که تکنولوژى 
 روى آن تمرکز مى کند :

کره شی آ به تجدید ، محافظت و مراقبت از  سد 
پوست کمک می کند . مرطوب کننده هاى  طبیعی 
مانند آهن ربا عمل می کنند که  رطوبت را براى 

پوست حفظ می کنند

  Optimals Hydra 
Radiance Göz Kremi
15 ml.
Birim Fiyat 89.99TL/15 ml.

42566 144,00TL
 89,99TL

  Optimals Hydra 
Radiance Serum
30 ml.
Birim Fiyat 366.63TL/100 ml.

42567 179,00TL
 109,99TL109,99TL

  Optimals Hydra 
Radiance Gece Kremi 
Light
50 ml.
Birim Fiyat 219.98TL/100 ml.

42587 179,00TL
 109,99TL

مناسب انواع پوست
سرم

از نظر کلینیکى ثابت
 شده است که آبرسانى

 فورى و 24 ساعته به
پوست مى دهد

  Optimals Hydra 
Radiance Gündüz 
Kremi Light
50 ml.
Birim Fiyat 219.98TL/100 ml.

42580 179,00TL

تمام سنین مناسب پوست هاى معمولى و مختلط

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

 LIGHT کرم روز 
 کرم با فرم ژلى که پوست را در

تمام طول روز مرطوب مى کند . با
 متعادل کردن براقیت پوست به مات 
 شدن ظاهرى پوست کمک مى کند

 LIGHT کرم شب
 به بازیابى رطوبت از دست
 رفته پوست در طول شب
 کمک مى کند و براقیت

مناسب انواع پوستپوست را متعادل مى کند
کرم دور چشم

 به کاهش حلقه تیره و
 پف زیر چشم کمک
 مى کند و دور چشم
را مرطوب مى کند
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NUTRIENT RICH SHOT ماسک صورت 

 به منظور ایجاد ظاهرى درخشان و پر انرژى
براى پوست ساخته شده است

 روى پوست تمیز و خشک خود قرار دهید و 15 تا
 20 دقیقه صبر کنید . پس از برداشتن ماسک ،

 مواد اضافه ماسک را روى پوست صورت و گردن
ماساژ دهید تا جذب شود  -  بدون نیاز به آبکشى

نحوه استفاده

  Optimals Nutrient Rich Shot Yüz Maskesi
26 ml.
Birim Fiyat 242.27TL/100 ml.

3591710 9,00TL
62,99TL

مناسب انواع پوست

  Optimals Rahatlatıcı Yüz 
Toniği
150 ml.
Birimfiyat 89.33TL/100 ml.

42590 134,00TL
  Optimals Arındırıcı Kremsi 
Temizleyici
150 ml.
Birimfiyat 89.33TL/100 ml.

42609 134,00TL

  Optimals Yatıştırıcı Micellar 
Temizleme Suyu
150 ml.
Birimfiyat 89.33TL/100 ml.

42610 134,00TL

  Optimals Urban Guard 3D 
Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 398.00TL/100 ml.

44260 199,00TL

  Optimals Urban Guard 3D 
Gündüz Kremi 25 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 398.00TL/100 ml.

44259 199,00TL

  Optimals Urban Guard 3D Yüz 
Misti
100 ml.
Birimfiyat 144.00TL/100 ml.

44257 144,00TL

  Optimals Even Out Gece Kremi
50 ml.
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

42553 189,00TL

  Optimals Even Out Göz Kremi
15 ml.
Birimfiyat 179.00TL/15 ml.

42555 179,00TL

  Optimals Even Out Serum
30 ml.
Birimfiyat 663.33TL/100 ml.

42556 199,00TL

  Optimals Even Out Gündüz 
Kremi 20 SPF
50 ml.
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

42552 189,00TL

  Optimals Age Revive Serum
30 ml.
Birimfiyat 696.67TL/100 ml.

42551 209,00TL
  Optimals Age Revive Göz 
Kremi
15 ml.
Birimfiyat 189.00TL/15 ml.

42550 189,00TL

  Optimals Age Revive Gece 
Kremi
50 ml.
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

42549 189,00TL
  Optimals Age Revive Gündüz 
Kremi 15 SPF
50 ml.
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

42548 189,00TL

  Optimals Urban Guard 3D Çok 
Amaçlı Temizleyici
125 ml.
Birimfiyat 107.20TL/100 ml.

44253 134,00TL

  Optimals Urban Guard 3D 
Serum
30 ml.
Birimfiyat 696.67TL/100 ml.

44254 209,00TL

جدید
موجودى محدود

سرى ویژه
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•

نحوه استفاده

 به آرامى روى صورت
 مرطوب ماساژ دهید .

 سپس با آب ولرم آبکشى
 کنید . یک تا دو بار درهفته

استفاده کنید

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

  Optimals Exfoliating Yüz 
Peelingi
75 ml.
Birim Fiyat 106.65TL/100 ml.

42614 134,00TL
 79,99TL

مناسب انواع پوست

جدید

 با پاکسازى سلول هاى مرده پوست
به نوسازى پوست کمک مى کند

 به رفع عیوب پوست و کوچک
کردن منافذ کمک مى کند

 الیه باالیى پوست را به طور موثر
پاکسازى مى کند

 پوست را از نظر فیزیکى و شیمیایى
پاکسازى مى کند
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مناسب انواع پوست      تمام سنین

 پوست را روشن تر و
مرطوب تر مى کند

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Maske ve 
Arındırıcı
75 ml.
Birim Fiyat 75.99TL/100 ml.

43910 89,00TL
 56,99TL

E ویتامین
 به حفظ رطوبت در پوست شما کمک
 مى کند و پوست را محافظت مى کند و
آن را صاف تر و انعطاف پذیرتر مى کند

B3 ویتامین
 به یکدست شدن و روشن شدن رنگ
 پوست کمک مى کند . همچنین با تغذیه
 از پوست شما حمایت مى کند تا یک سد
پوستى قوى تر داشته باشید

E
E ویتامین 

B3

B3 ویتامین

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Yüz Yıkama 
Köpüğü
125 ml.
Birim Fiyat 45.59TL/100 ml.

43908 89,00TL
 56,99TL



ماسک و اسکراب صورت
 به مرطوب کردن ، پاکسازى و

محافظت از پوست کمک مى کند

EXFOLIANTS

تصفیه کننده هاى طبیعى

لوسیون بدن
آبرسانى فورى به پوست

  Δ تا 24 ساعت 
 

Δ با توجه به نتیجه آزمایش کلینیکى  

صابون
 دست ها و بدن شما را شاداب
 مى کند در حالى که به آرامى

آن را تمیز مى کند

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Sabun
75 g.
Birim Fiyat 26.65TL/100 g.

43909 27,00TL
 19,99TL

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Vücut Losyonu
250 ml.
Birim Fiyat 24.00TL/100 ml.

43907 89,00TL
 59,99TL

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli 10 SPF Yüz Kremi
50 ml.
Birim Fiyat 113.98TL/100 ml.

43906 89,00TL
 56,99TL

فوم شستشوى صورت
 به تمیز کردن ، بازسازى و محافظت از

پوست کمک مى کند

کرم صورت
 پوست را مرطوب مى کند ، از
 پوست محافظت مى کند و آن

 را روشن تر مى کند

SPF

10
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طبیعت ه  ب ر  ت نزدیک 

ما به محافظت از طبیعت کمک مى کنیم

 از آنجایى که ما به فرداهاى بهتر و زیباتر اعتقاد
 داریم ، مصمم به تولید محصوالت سازگار با محیط
 زیست هستیم . ما با تولید محصوالت شوینده برند
 الونیچر با فرمول هایى که در طبیعت قابل بازیافت

 هستند ، از آب هاى خود محافظت مى کنیم . ما
 همچنین 40%  از بطرى ها و درپوش هاى محصوالت
 الونیچر را از پالستیک بازیافتى تولید مى کنیم . شما
 همچنین مى توانید با انتخاب محصوالت الونیچر ما  ،

در محافظت از طبیعت سهیم باشید
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تمام سنین
مناسب انواع پوست

پوستی به درخشندگی خورشید

تونر
 سطح رطوبت پوست را

متعادل مى کند

لوسیون ژل
 به درخشش و جوانى پوست

کمک مى کند

پاك کننده صورت
 آلودگى هاى روى پوست را

 تمیز مى کند و منافذ را
کاهش مى دهد

  Love Nature Energising 
Organik Kayısı ve Portakal 
Özlü Yüz Temizleyicisi
125 ml.
Birim Fiyat 58.39TL/100 ml.

35910 112,00TL
 72,99TL

  Love Nature Radiance 
Organik Kayısı ve Portakal 
Özlü Jel Losyon
50 ml.
Birim Fiyat 145.98TL/100 ml.

35911 112,00TL
 72,99TL

  Love Nature Radiance 
Organik Kayısı ve Portakal 
Özlü Tonik
150 ml.
Birim Fiyat 48.66TL/100 ml.

35912 112,00TL
 72,99TL

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

   

 



1

2

3
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برنامه روزانه

 شوینده کرمى
دستان خود را خیس کنید ، مقدار کمى از محصول را
 بردارید و دستان خود را به هم بمالید تا کف ایجاد
شود . سپس به آرامى روى صورت خود ماساژ دهید .
بجز ناحیه دور چشم . سپس با آب فراوان بشویید

لوسیون صورت
روزانه بعد از پاکسازى و تونر استفاده کنید .
 لوسیون را روى پوست خود بمالید و زدن به
 ناحیه اطراف چشم خوددارى کنید

تونر
بعد از پاکسازى پوست استفاده کنید . تونر را
روى یک پنبه بریزید و آن را روى صورت خود
بمالید . از زدن به دور چشم خوددارى کنید

مراقبت هاى تکمیلى

 روى پوست تمیز و خشک بمالید و از
 زدن دور لب و چشم خوددارى

 کنید . 20 تا 30 دقیقه صبر کنید .
 ماسک را به آرامى از لبه هاى بیرونى

    صورت شروع به جدا کردن کنید .
1 تا 3 بار در هفته استفاده کنید

 منافذ را پاکسازى و تمیز مى کند و به
کاهش منافذ کمک مى کند

 از مصرف کنندگان تایید مى کنند
*  بر اساس نتیجه تست 67 نفر مصرف کننده مرد / زن

  Pure Skin Gözenek Görünümüne 
Karşı Soyulabilir Maske
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

42881 99,00TL
 59,99TL

 

پوست خود را تازه کنيد !
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*  از مصرف کنندگان 88% تایید کردند

Pure Skin سرى محصوالت 
 به آرامش پوست کمک مى کند . ساخته
 شده با مجموعه مراقبتى تسکین دهنده
حاوى ریحان ، چاى سبز و پانتنول

*  از مصرف کنندگان 93% تایید کردند * از مصرف کنندگان 84% تایید کردند  

 ,(BHA) سالیسیلیک اسید
پوست را تمیز مى کند و منافذ را باز مى کند

 ,(PHA) گلوکونوالکتون
 به کاهش ظاهر لکه هاى آکنه کمک 
 مى کند و در عین حال سلول هاى مرده
پوست را از روى پوست پاك مى کند
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مناسب پوست هاى چرب

  Pure Skin Matlaştırıcı & Serinletici 
Yüz Losyonu
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

41673 99,00TL
 59,99TL

  Pure Skin Temizleyici Tonik
150 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

41672 99,00TL
59,99TL

  Pure Skin Deep Cleanse Yüz 
Yıkama Jeli
150 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

41671 99,00TL
 59,99TL

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

 

 به طور موثر پوست را بدون
 خشک کردن تمیز مى کند .
پوست را عمیقا تمیز مى کند

کمک به کاهش ظاهر منافذ
کمک به کاهش لکه هاى آکنه

 پاك کننده ، مرطوب کننده
 و براقیت پوست را کاهش
 مى دهد و فورا به پوست
ظاهرى مات مى بخشد

هر روز استفاده کنيد و با لکه ها خداحافظی کنيد
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  Pure Skin 5 Dakikalık Yağ 
Kontrol Kil Maskesi
50 ml.
Birimfiyat 198.00TL/100 ml.

41674 99,00TL

  Tender Care Koruyucu 
Balm
15 ml.
Birimfiyat 59.00TL/15 ml.

1276 59,00TL

  Pure Skin 
Pürüzsüzleştirici Yüz 
Peelingi
75 ml.
Birimfiyat 92.00TL/100 ml.

41675 69,00TL

  Pure Skin Akne Lekeleri 
İçin Jel
6 ml.
Birimfiyat 11.50TL/ ml.

41676 69,00TL

  Love Nature Canlandırıcı 
Temizleme Kremi
125 ml.
Birimfiyat 89.60TL/100 ml.

34819 112,00TL

  Love Nature 2'si 1 Arada 
Canlandırıcı Maske ve 
Arındırıcı
75 ml.
Birimfiyat 149.33TL/100 ml.

34822 112,00TL

  Sun 360 Yüz için 
Aydınlatıcı Güneş Kremi 
30 SPF
50 ml.
Birimfiyat 488.00TL/100 ml.

41340 244,00TL

  Love Nature 2'si 1 Arada 
Maske ve Arındırıcı
75 ml.
Birimfiyat 149.33TL/100 ml.

35576 112,00TL

  Love Nature Canlandırıcı 
Göz Jeli
15 ml.
Birimfiyat 99.00TL/15 ml.

35590 99,00TL

  Tender Care Gül Özlü 
Koruyucu Balm
15 ml.
Birimfiyat 59.00TL/15 ml.

30861 59,00TL

  Love Nature Arındırıcı 
Yüz Yağı
10 ml.
Birimfiyat 11.20TL/ ml.

34849 112,00TL

  Love Nature Nemlendirici 
Yüz Kremi
50 ml.
Birimfiyat 224.00TL/100 ml.

34821 112,00TL

  Love Nature Canlandırıcı 
Tonik
150 ml.
Birimfiyat 74.67TL/100 ml.

34820 112,00TL

  Love Nature Renk 
Düzenleyici Stik
4.5 g.
Birimfiyat 24.89TL/ g.

34855 112,00TL
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  Love Nature Pürüzsüzleştirici 
Dudak Maskesi ve Arındırıcı
15 ml.
Birim Fiyat 32.99TL/15 ml.

37578 57,00TL
 32,99TL

  Love Nature Dark Berries Yüz 
Kremi
50 ml.
Birim Fiyat 39.98TL/100 ml.

41689 34,00TL
 19,99TL

 پوست خود را با طعم هاى طبیعت
تغذیه کنید

  فایده براى لب در 1 محصول

مناسب انواع پوست

 به نرم کردن ، مرطوب کردن و
صاف کردن پوست کمک مى کند

%40

 

 

2

تخفیف
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د ی ن ک ف  ش ک ا  ر ر  ث و م ت  ب ق ا ر م ت  ر د ق

 NovAge Proceuticals

 NovAge Proceuticals 

NovAge Proceuticals,

 اگر مى خواهید تاثیر مراقبت از
 پوست خود را تقویت کنید ،

زمان آن رسیده است که قدرت

 را کشف کنید !  سرى

 نتایج اثبات شده اى ارائه
 مى دهد و به پوست شما
مراقبت الزم را مى دهد

فعاالن قوى
 مواد فعال به طرز محسوسى به زیبایى

 ظاهرپوست کمک مى کند

حداکثر کارایى
 عناصر فعال ، در بسته بندى با محافظ
 ارائه شده است با تکنولوژى باال براى
 کمک به حداکثر رساندن تاثیر وفایده

 براى تقویت روتین مراقبت شما
 طراحى شده است

 روتین نوایج شما را تکمیل مى کند و
تاثیر آن را تقویت مى کند
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 با رطوبتى که ایجاد
 مى کند ، فوراً پوست

را شاداب مى کند
( از مصرف کنندگان 85% تایید کردند )

ً  پوست را فورا
انعطاف پذیر مى کند

( از مصرف کنندگان 86% تایید کردند )

عملکرد ثابت شده

بیوسلولز
ماسک بیوسلولز : جذب سرم را بهبود
 مى بخشد ، تماس و عملکرد مطلوب 

 پوست را ارائه مى دهد

Cica 
(Centella Asiatica)  

 گیاه سیکا که به دلیل خواص درمانى ، تسکین دهنده و
 بازسازى کننده پوست شناخته شده است ، به افزایش

سنتز کالژن در پوست کمک مى کند

%2 
Niasinamid 

 B3 نیاسین آمید ، شکل متفاوتى از ویتامین
 به افزایش ضخامت پوست ، عملکرد سطح رطوبت ،

  درخشندگى و تولید کالژن کمک مى کند

د س ر ى  م ر  ظ ن ه  ب ه  د ا ت ف ا و  ه  د ر و خ ن  ی چ ه  ک ى  ت س و پ  : ى  ت س و پ ل  ک ش م

کنید قبت  مرا پوست خود  ز  ا ر  موث طور  ه  ب ا سرى                      ب

  NovAge ProCeuticals Niasinamid & 
Cica Biyoselüloz Kağıt Maske
26 ml.
Birim Fiyat 576.88TL/100 ml.

41563 249,00TL
 149,99TL

 مى توانید هر چند وقت یکبار که
مى خواهید از آن استفاده کنید

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

نحوه استفاده

PROCEUTICALS

*

*

* بر اساس نتایج آزمایش مصرف کنندگان که با شرکت 66 نفر برگزار شد
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دور چشم را پر مى کند و ظاهر خطوط
و چین و چروك را کاهش مى دهد

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power Göz Kremi
15 ml.
Birimfiyat 199.00TL/15 ml.

33979 199,00TL

: چگونه تاثیر مى گذارد
ً  : فورا
فوراً ناحیه اطراف چشم را پر مى کند و به کاهش خطوط
  و چین و چروك ها در طول زمان کمک مى کند     

*  با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده

: به موقع
 فناورى ثبت اختراع ترى - پپتیدى به افزایش سطح کالژن
 براى کاهش چین و چروك دور چشم کمک مى کند     

*  با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده

*

*
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: مشکالت پوستى
 چین و چروك و خطوط

ظریف قابل مشاهده است

فوراً چین و چروك ها را تا

%49 
 کاهش مى دهد

∆1 بر اساس نتایج آزمایش کلینیکى با استفاده از ست کامل   
NovAge Ecollagen Wrinkle Power 

ECOLLAGEN

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power Yaşlanma Karşıtı Cilt 
Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 143.80TL/adet

42489 1205,00TL
 719,00TL

SPF

مناسب انواع پوست

∆1

 تکنولوژى  TRI-PEPTID  ثبت شده 
 با افزایش تولید کالژن در طول زمان ، ظاهر چین و چروك را به
میزان قابل توجهى کاهش مى دهد

هیالورونیک اسید با وزن مولکولى کم
 چین و چروك ها را از داخل پر مى کند تا فوراً به وضوح چروك ها
را نرم کند

EDELWEISS  عصاره سلول هاى بنیادى گیاهى
 به حفظ سطح کالژن و اسید هیالورونیک پوست کمک مى کند تا
روند پیرى پوست را کاهش دهد
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ULTIMATE LIFT

 خاصیت ارتجاعى از دست رفته پوست را در 4 هفته

40%
باز مى گرداند ∆3

∆3   NovAge Ultft  بر اساس نتیجه آزمایش کلینیکى با استفاده از ست کامل
در مقایسه با مصرف کرم روز و پاك کننده

SPF

15

  NovAge Ultimate Lift Contour Define 
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 177.80TL/adet

44941 1485,00TL
 889,00TL

زنان با پوست بالغ

%94
به پوست خاصیت ارتجاعى مى دهد و پوست را تغذیه مى کند  *1

*1 NovAge Time Restore Skin  با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کنندگان با استفاده از ست کامل

TIME RESTORE

SPF

15

  NovAge Time Restore Yaşlanma 
Karşıtı Cilt Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 177.80TL/adet

31774 1485,00TL
 889,00TL

8 haftada kırışıklık görünümünü
%23'e kadar azaltır ∆1

مناسب انواع پوست

: مشکالت پوستى
 از دست دادن استحکام و
خاصیت ارتجاعى پوست

مناسب انواع پوست

: مشکالت پوستى
 چین و چروك عمیق ، از دست دادن
 شفافیت و استحکام پوست ، احساس
خشکى در چروك ها ، لکه هاى پیرى
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 در 8 هفته تا 23% ظاهر چین و چروك را
کاهش مى دهد ∆1

  براساس آزمایش کلینیکى با توجه به استفاده از پاك کننده نوایج ، کرم دور    1∆
SPF چشم ، کرم روز و کرم شب بدون 

از نظر کلینیکى ثابت شده است که حساسیت و چین و چروك را در 8 هفته کاهش مى دهد  ∆1

مناسب پوست حساس

: مشکالت پوستى
 ظاهر شدن چین و چروك و از
 دست دادن خاصیت ارتجاعى

در پوست هاى حساس

SKINRELIEF

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

44480 1485,00TL
 889,00TL

  NovAge Skinergise Yaşlanma 
Karşıtı Cilt Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 123.80TL/adet

42723 1105,00TL
 659,00TL

SPF

BRILLIANCE

 رنگ هاى قرمز ، زرد و کدر
 پوست را از بین مى برد

با توجه به نتیجه آزمایش کلینیکى ∆

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Yaşlanma Karşıtı 
Cilt Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 143.80TL/adet

44680 1205,00TL
 719,00TL

 تا 25 برابر ظاهرى روشن تر
به پوست مى دهد ∆2

Δ2 NovAge Skinergise بر اساس نتیجه تست کلینیکى استفاده از ست کامل   
پس از 8 هفته

مناسب انواع پوست

: مشکالت پوستى
اولین عالئم پیرى ، خستگى
پوست ، تیرگى و از دست 

دادن رطوبت 

SPF

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

SPF

مناسب انواع پوست

: مشکالت پوستى
 پوست ناهموار ، تغییر رنگ

پوستى ، لکه هاى تیره

 اولین کیت مراقبت از پوست کلینیکى اثبات
شده براى کاهش حساسیت پوست  ∆1

∆
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  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.
Birimfiyat 126.00TL/100 ml.

33984 189,00TL

  NovAge Skinergise 
Göz Kremi
15 ml. 
Birimfiyat 179.00TL/15 ml.

34515 179,00TL

  NovAge Skinergise 
Serum
30 ml. 
Birimfiyat 1063.33TL/100 ml.

34517 319,00TL

  NovAge Skinergise 
Gündüz Kremi 30 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 418.00TL/100 ml.

34511 209,00TL

  NovAge Skinergise 
Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 418.00TL/100 ml.

35075 209,00TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Göz 
Kremi
15 ml.
Birimfiyat 199.00TL/15 ml.

33979 199,00TL
  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Serum
30 ml.
Birimfiyat 1196.67TL/100 ml.

33980 359,00TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Gündüz 
Kremi 35 SPF
50 ml.
Birimfiyat 458.00TL/100 ml.

42426 229,00TL

  NovAge Ecollagen 
Wrinkle Power Gece 
Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 458.00TL/100 ml.

33982 229,00TL

  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.
Birimfiyat 126.00TL/100 ml.

33984 189,00TL

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Göz 
Kremi
15 ml. 
Birimfiyat 259.00TL/15 ml.

34552 259,00TL

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Serum
30 ml. 
Birimfiyat 1463.33TL/100 ml.

34550 439,00TL

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define 
Gündüz Kremi 15 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

34510 299,00TL

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Gece 
Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

34549 299,00TL

  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.
Birimfiyat 126.00TL/100 ml.

33984 189,00TL

  NovAge Time Restore 
Göz ve Dudak Kremi
15 ml.
Birimfiyat 259.00TL/15 ml.

32629 259,00TL

  NovAge Time Restore 
Serum
30 ml.
Birimfiyat 1463.33TL/100 ml.

32630 439,00TL

  NovAge Time Restore 
Gündüz Kremi 15 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

32627 299,00TL

  NovAge Time Restore 
Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

32628 299,00TL

SKINERGISE
TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN

ECOLLAGEN
TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN

ULTIMATE LIFT
TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN

TIME RESTOREBRILLIANCE
TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
Serum
30 ml.
Birimfiyat 1196.67TL/100 ml.

34509 359,00TL

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
Gündüz Kremi 30 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 458.00TL/100 ml.

35744 229,00TL

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 458.00TL/100 ml.

35745 229,00TL

  NovAge Brilliance 
Infinite Luminosity 
Göz Kremi
15 ml.
Birimfiyat 199.00TL/15 ml.

35746 199,00TL

  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.
Birimfiyat 126.00TL/100 ml.

33984 189,00TL

  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.
Birimfiyat 126.00TL/100 ml.

33984 189,00TL

  NovAge Temizleyici Yüz 
Yağı
150 ml.
Birimfiyat 132.67TL/100 ml.

38828 199,00TL

  NovAge Nutri6 Yüz İçin 
Yağ Kapsülleri
30 kapsül içerir.
Birimfiyat 1430.00TL/100adet

32631 429,00TL

  NovAge Day Shield UVA/
PA++++ Geliştirilmiş Koruyucu 
Gündüz Kremi 50 SPF
30 ml.
Birimfiyat 796.67TL/100 ml.

34143 239,00TL

  NovAge ProCeuticals %6 
AHA Peeling Solüsyon
30 ml.
Birimfiyat 1163.33TL/100 ml.

40878 349,00TL
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TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN
NOVAGE MAN NOVAGE MANSKINRELIEF

HASSAS CİLTLER İÇİN

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

38385 299,00TL

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Göz Kremi
15 ml. 
Birimfiyat 259.00TL/15 ml.

38390 259,00TL

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Köpük 
Temizleyici
150 ml. 
Birimfiyat 126.00TL/100 ml.

38382 189,00TL

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Serum
30 ml. 
Birimfiyat 1463.33TL/100 ml.

38391 439,00TL

  NovAge  Men Arındırıcı 
Yüz Temizleyici
125 ml.
Birimfiyat 135.20TL/100 ml.

33198 169,00TL

  NovAge Men Kırışıklık 
Karşıtı Göz Jeli
15 ml.
Birimfiyat 189.00TL/15 ml.

33199 189,00TL

  NovAge Men Enerji 
Veren Nemlendirici 
Serum
50 ml.
Birimfiyat 698.00TL/100 ml.

33200 349,00TL

  NovAge Men Yaşlanma 
Karşıtı Jel Losyon
50 ml.
Birimfiyat 478.00TL/100 ml.

33201 239,00TL

  NovAge Men High 
Definition Tıraş Köpüğü
200 ml.
Birimfiyat 72.00TL/100 ml.

35864 144,00TL

  NovAge Men Tıraş 
Sonrası Rahatlatıcı Jel
100 ml.
Birimfiyat 144.00TL/100 ml.

35865 144,00TL

ت
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ز پ
ت ا

اقب
مر

: ظاهر خستگى و اثر ضد پیرى
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•
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مناسب انواع پوست

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Gündüz Kremi 
30 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 598.00TL/100 ml.

40794 299,00TL
Birim Fiyat 139.75TL/adet

29446 946,00TL
559,00TL

کاهش چین و چروك
پوست را صاف مى کند

مرطوب کننده
افزایش خاصیت ارتجاعى پوست
افزایش خاصیت االستیکى پوست

†1

†1

†1

†1

†2

 NovAge Men  ست مراقبت از پوست ضد پیرى     
NovAge Men  براى مردان در برابر عالئم پیرى و خستگى طراحى شده است
 کاهش چین و چروك * ، صاف کردن پوست * ، مرطوب کننده *  ، افزایش
 کشسانى و استحکام پوست  ** .       از پاك کننده ، ژل دور چشم ، سرم و
لوسیون  ژل تشکیل شده است . استفاده از آن در صبح و عصر توصیه مى شود

*  نتیجه آزمایش کلینیکى
  ** نتیجه آزمایش کلینیکى با توجه به مصرف 4 محصول
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 Wellness by Oriflame 

 (GTBD) WellnessbyOriflameTR

/wellnessbyoriflame_tr

WELLNESS
 از آنجایى که سوئدى هستیم ، احترام زیادى براى طبیعت قائل هستیم . به همین دلیل است که ما محصوالت سالمتى خود را با مواد طبیعى و

 آزمایش شده عملى فرموله مى کنیم . بنابر این ، مى توانید سبک زندگى مناسبى داشته باشید و با محصوالت                                          از هر
 روز زندگى خود لذت ببرید

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



21
وعده

خرید 3 عدد
* یک عدد رایگان

 این پیشنهاد فقط براى 
این ماه معتبر است *

   ویتامین  C   به متابولیسم طبیعى انرژى کمک مى کند **
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حاوى گلوتن نیست

 فاقد مواد نگهدارنده و
مواد رنگى
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: استفاده

 مى توانید با مخلوط کردن
 (18g) Protein Blend

 در غذا و نوشیدنى خود
مصرف کنید

پودر مخلوط پروتئین
 با افزودن پودر به سوپ ها و
 وعده هاى غذایى خود ، مى
 توانید آنها را به وعده هاى
غذایى مغذى تبدیل کنید

پروتئین
پروتین به افزایش و حفظ

 توده عضالنى ، حفظ استخوان
هاى طبیعى کمک مى کند

**  کمک به متابولیسم انرژى

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

45381 69,00TL

  Protein Blend Toz 
Karışım
378 g.
Birimfiyat 112.17TL/100 g.

36169 424,00TL



فیبر و منبع غنى پروتئین

به عنوان میان وعده

   Natural Balance Shake بعد از صبحانه وقتى مى خواهید میان وعده بخورید ، مى توانید 1 پیمانه
را با 150 میلى لیتر آب مخلوط کرده و به عنوان میان وعده مصرف کنید

 بین نهار و شام مى توانید 1 پیمانه  Natural Balance Shake    را با 150 میلى لیتر آب
مخلوط کنید و به عنوان میان وعده استفاده کنید

بعد از شام 1 ساعت و نیم قبل از رفتن به رختخواب مى توانید مصرف کنید

 فراموش نکن!
هنگام تهیه غذاهاى خوشمزه ، مى توانید
Natural Balance Shake  را قبل و یا 
بعد از پختن به دستور العمل هاى خود 
اضافه کنید و غذاهاى خود را از نظر
پروتئین و فیبر غنى کنید
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  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.
Birimfiyat 112.17TL/100 g.

424,00TL

?  

 نحوه استفاده از
NATURAL BALANCE SHAKE 

سحرى در ماه رمضان

Natural Balance Shake 

بعد از افطار در ماه رمضان

 چند ساعت بعد از افطار ، مى توانید 1 پیمانه                                              را
 با 150 میلى لیتر آب مخلوط کنید و به عنوان میان وعده مصرف کنید . بنابر
 این ، هم مى توانید از مصرف مایعات بدن خود حمایت کنید و
هم پروتئین و فیبر بدن را افزایش دهید

 بعد از یک وعده سحرى متعادل حاوى سبزیجات ، غالت کامل و
 پروتئین ، مى توانید 1-2 پیمانه                                           تهیه
 کنید و مصرف فیبر و مایعات خود را افزایش دهید تا براى روزه
دارى آماده شوید

Natural Balance Shake  



Helal 
sertifikasına 

sahiptir.*

فاقد گلوتن

فاقد مواد نگھدارنده
و مواد رنگی 

داراى گواهینامه
*MUI حالل
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21
وعده
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خرید 3 عدد
* یک عدد رایگان

 این پیشنهاد فقط براى 
این ماه معتبر است *



 

  WellnessKids Omega 3 
Balık Yağı Takviye Edici 
Gıda
4 yaş ve üzeri çocuklar için. 
105 ml.
Birimfiyat 294.29TL/100 ml.

22467 309,00TL

  WellnessKids 
Multivitamin ve Mineral 
Takviye Edici Gıda
21 tablet x 1.1g
Birimfiyat 861.68TL/100 g.

28241 199,00TL

 

با WellnessKids  از کوچولوها حمایت کنید

خرید 3 عدد
* یک عدد رایگان

 این پیشنهاد فقط براى 
این ماه معتبر است *

خرید 3 عدد
* یک عدد رایگان

 این پیشنهاد فقط براى 
این ماه معتبر است *
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+3 +4

مى توان با جویدن مصرف کرد
 توصیه مى شود کودکان 3-10 سال
 1 قرص در روز و کودکان 11- 14
سال 2 قرص در روز مصرف کنند

21 
قرص

21 
 براى استفاده کودکان 4 سال
 به باال مناسب است . توصیه
 مى شود در جاى خشک و

 خنک نگهدارى شود

 مصرف 1 قاشق شربت ( 2.5
 میلى لیتر ) براى 4 - 8 سال
 و 1 قاشق شربت ( 5 میلى
 لیتر ) براى  8 - 10 سال

توصیه مى شود

وعده

سال سال



Her WellnessPack saşesinde bulunanlar: 

2 kapsül Omega 3

1 kapsül Astaksantin ve Yaban Mersini

1 tablet Kadın veya Erkeklere özel Multivitamin & Mineral

 WellnessPack هر ساشه از 
   از مقادیر توصیه شده روزانه روى و ویتامین هاى D  و C  را تامین مى کند

خرید 3 عدد
* یک عدد رایگان

 این پیشنهاد فقط براى 
این ماه معتبر است *
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  WellnessPack - 
Kadınlar İçin
Günlük kullanım için 21 adet 
saşe içerir.
Birimfiyat 793.10TL/100 g.

29696 529,00TL

  WellnessPack - 
Erkekler İçin
Günlük kullanım için 21 adet 
saşe içerir.
Birimfiyat 793.10TL/100 g.

29697 529,00TL

 مصرف 1 ساشه در روز
21همراه با غذا توصیه مى شود

ساشه

W
EL

LN
ES

S

 
 

100%



VİTAMİN

VİTAMİN
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 * ویتامین B3  ( نیاسین ) 
به حفظ پوست طبیعى و غشاهاى مخاطى کمک مى کند 

C ویتامین  *
ویتامین C  به سنتز طبیعى کالژن براى عملکرد طبیعى 
 پوست کمک مى کند 

آیا اینها را مى دانستید ؟

  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.
Birimfiyat 580.19TL/100 g.

369,00TL

   

  Astaksantin ve Yaban 
Mersini İçeren Takviye 
Edici Gıda
30 kapsül içerir.
Birimfiyat 1413.33TL/100adet

29688 424,00TL

  Omega 3 Takviye Edici 
Gıda
60 kapsül içerir.
Birimfiyat 815.30TL/100 g.

29705 339,00TL

  Marine Kalsiyum ve D 
Vitamini İçeren Takviye 
Edici Gıda 
30 tablet
Birimfiyat 1030.00TL/100adet

31766 309,00TL

*  از پوست خود حمایت کنید

 این نوشیدنى تقویت کننده که با فناورى  ™Ceramosides  ساخته
 شده است ، حاوى خرس قرمز غنى از آنتى اکسیدان ، ویتامین هاى
 C  و  B3  است . با حمایت از سد پوستى * ، پوست را براى روتین

 مراقبت از پوست آماده مى کند

 به حفظ پوست طبیعى و غشاهاى مخاطى کمک مى کند
به سنتز طبیعى کالژن براى عملکرد طبیعى  C ویتامین 
پوست کمک مى کند

خرید 3 عدد
* یک عدد رایگان

 این پیشنهاد فقط براى 
این ماه معتبر است *

خرید 3 عدد
* یک عدد رایگان

 این پیشنهاد فقط براى 
این ماه معتبر است *

خرید 3 عدد
* یک عدد رایگان

 این پیشنهاد فقط براى 
این ماه معتبر است *

خرید 3 عدد
* یک عدد رایگان

 این پیشنهاد فقط براى 
این ماه معتبر است *

خرس قرمز

 Ceramosides™ تکنولوژى 

4AQUA GLOW  محتواى اساسى  

  * ویتامین B3  ( نیاسین )
C ویتامین  *
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  AquaGlow Seramid ve 
Lingonberry (Kırmızı ayı 
üzümü) Ekstresi İçeren 
Takviye Edici Gıda
15 saşe
Birimfiyat 529.00TL/15adet

32557 529,00TL

 حاوى طعم
طبیعى میوه

یک ساشه مکمل 
Aqua Glow Ceramide™ & Red Bearberry
 را به 200 میلى لیتر آب اضافه کنید و با کمک قاشق
 مخلوط کنید . مى توانید روزانه یا براى آماده شدن
براى مناسبت هاى خاص از آن استفاده کنید

ویتامین C  به سنتز طبیعى کالژن
 کمک مى کند که براى عملکرد

طبیعى پوست ضرورى است

15 
ساشه

İS
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İŞTİ R W

EL
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ES
S

خرید 3 عدد
* یک عدد رایگان

 این پیشنهاد فقط براى 
این ماه معتبر است *



  Milk & Honey Gold Yumuşatıcı Sıvı El Sabunu
300 ml.
Birim Fiyat 15.00TL/100 ml.

31603 89,00TL
44,99TL
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%50

 13,99TL

 13,99TL

 13,99TL

  Magic Garden Sabun 
75 g.
Birim Fiyat 18.65TL/100 g.

38491 28,00TL

  Frosted Dreams Sabun 
75 g.
Birim Fiyat 18.65TL/100 g.

38478 28,00TL

  Warmest Wishes 
Sabun
75 g.
Birim Fiyat 18.65TL/100 g.

36154 27,00TL

مواد مغذى و لوکس

 آخرین فرصت ها

 تخفیف  تا

موجودى محدود

موجودى محدود

موجودى محدود
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  THE ONE A-Z Krem 
Hydra SPF 30
30 ml.
Birim Fiyat 256.63TL/100 ml.

154,00TL
 76,99TL

  HairX Advanced Care 
Style Smart Isıya Karşı 
Koruyucu Saç Spreyi
150 ml.
Birim Fiyat 29.99TL/100 ml.

34914 89,00TL
 44,99TL

  Giordani Gold 
MasterCreation 
Fondöten SPF 18
30 ml.
Birim Fiyat 466.63TL/100 ml.

279,00TL
 139,99TL

  The ONE A-Z Krem 
Hydra Matte SPF 30
30 ml.
Birim 
Fiyat 256.63TL/100 ml.

154,00TL
 76,99TL

  Light Up Işıklı Cımbız
Materyal: Paslanmaz çelik, 
kauçuk. Ebat: 10x5 cm. 3 
saat pili içerir.

40945 59,00TL
 49,99TL

 134,99TL

موجودى محدود

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

43875 269,00TL

34541 
Ivory

36490
Beige

35235
Rose Porcelain Cool

موجودى محدود
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ما عاشق دریاها هستیم

 آب یک منبع طبیعى بسیار ارزشمند است . به همین
 دلیل ما مفتخریم و خوشحالیم که سعى مى کنیم هر روز
 کمتر از آب در فرآیند تولید خود استفاده کنیم ! عالوه

 بر این ، ما مى خواهیم که منابع آبى و دریاها پس از
 استفاده از محصوالتمان پاك باقى بمانند . به همین دلیل

 است که هنگام تولید محصوالت سرى
Love Nature   از فرموالسیون زیست تخریب پذیر

و پاك کننده هاى 100% طبیعى استفاده مى کنیم

 محصوالت شستشوى این مجموعه در صورت
 مخلوط شدن با آب ، منابع آب  و دریاها را

تجزیه زیستى آلوده نمى کند

 از آب ها مسئوالنه و
 عاقالنه براى محافظت از

دریاها استفاده کنید

 به جاى محصوالت حاوى
 ریزدانه هاى پالستیکى ،

 پاك کننده هاى طبیعى را
انتخاب کنید

  Love Nature Kuru Saçlar 
için Buğday ve Hindistan 
Cevizi Yağı Özlü Şampuan
500 ml.
Birim Fiyat 13.00TL/100 ml.

33339 104,00TL
 64,99TL

  Love Nature Yağlı 
Saçlar için Isırgan ve 
Limon Özlü Şampuan
500 ml.
Birim Fiyat 13.00TL/100 ml.

33337 104,00TL
 64,99TL

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

30579 57,00TL
 39,99TL

 

 طبیعت را دنبال کنید ،
احساس نو شدن مى کنید

*

*
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شروع قیمت از

39,99 TL

S T Y L E R برس بالشتى 

 به راحت باز شدن موها
 کمک مى کند و به سرعت

موها را خشک مى کند

 

 

براى موهاى خشک

 موها را به آرامى تمیز
 مى کند و در عین حال از

 آن در برابر خشکى و
 آسیب هاى بعدى
محافظت مى کند

براى موهاى چرب

 به پاکسازى چربى اضافه مو
 کمک مى کند و فواصل

شستشو را طوالنى مى کند

500 ml
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  Love Nature 
Arındırıcı Tonik
150 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

34843 112,00TL
 59,99TL

  Love Nature 
Arındırıcı Yıkama Jeli
125 ml.
Birim Fiyat 47.99TL/100 ml.

34841 112,00TL
 59,99TL

  Love Nature 
Matlaştırıcı Yüz 
Losyonu
50 ml.
Birim Fiyat 119.98TL/100 ml.

34845 112,00TL
 59,99TL

روغن درخت چاى را کشف کنید

 اسانس درخت چاى ارگانیک ، در حالى که ظاهر آکنه
 را هدف قرار مى دهد ، پوست را نیز مرطوب مى کند و

 به افزایش سطح رطوبت آن کمک مى کند . درختان
 چاى درآفریقا رشد مى کنند و اسانس درخت چاى

موجود در محصوالت  Love Nature   از برگ هاى
  این درختان به دست مى آید

ما با کاشت  میلیون نهال از سال 2019 به حفاظت از جنگل ها
و آب و هوا کمک مى کنیم

 

 طبیعت را دنبال کنید ،
احساس نو شدن مى کنید

تونر

 به سفت شدن و کوچک شدن
 منافذ کمک مى کند ، پوست

مستعد آکنه را کنترل مى کند



121

تخفیف
45%

 

 

ژل شستشو

 پوست را پاکسازى و
 چربى زدایى مى کند

لوسیون صورت

 در حالى که پوست را مرطوب نگه مى دارد
از براقیت پوست جلوگیرى مى کند

مناسب پوست هاى چرب

تمام سنین
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 با رایحه گلى آن احساس
 کنید درحال قدم زدن

روى فرش قرمز هستید

با الهام از گل ها و میوه هاى
عجیب و غریب 

 ما از زیبایى طبیعت و ترکیبات
          شگفت انگیز آن الهام گرفته ایم .
 گیاهان منحصر به فرد و میوه هاى

 استوایى از سراسر جهان الهام بخش
 ما هستند . سواحل کالیفرنیا ، جنگل هاى

کاستاریکا و شهرهاى خارق العاده
 مانند هالیوود را با محصوالت 
منحصر بفرد ما تجربه کنید

  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 18.00TL/100 ml.

62,00TL
 44,99TL

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

27,00TL

صابون ها

ژل دوش

 

 طبیعت را دنبال کنید ،
احساس نو شدن مى کنید
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 از آفتاب با رایحه میوه اى
 در جنگل هاى سرسبزو گلى لذت ببرید

 با رایحه گرمسیرى آن
قدم بزنید = رایگان

رایگان

با خرید ژل دوش
صابون رایگان
دریافت کنید
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 ما از جنگل هاي خود
محافظت می کنیم

 ما عاشق جنگل هایمان هستیم و می خواهیم
 به حفظ آن براي نسل هاي آینده کمک

کنیم . به همین دلیل ساالنه بیش از 6 میلیون
 اصله نهال می کاریم و از آنها محافظت

 می کنیم تا تبدیل به درخت شوند . ما به
حفظ زیبایی طبیعت کمک می کنیم

 دست ها را
 مرطوب مى کند و
 عطر دلپذیر هلو به

آن مى بخشد

 با روغن نارگیل
 هندوستان به حفظ

 رطوبت پوست
کمک می کند

 

 

 طبیعت را دنبال کنید ،
احساس نو شدن مى کنید

 بگذارید پایداري رشد کند ، کاشت نهال به محافظت از جنگل ها و
آب و هواي ما کمک می کند
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تخفیف   %45

  Şeftali Özlü 
Yumuşatıcı El Kremi
75 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

41940 57,00TL

  Hindistan Cevizi Yağı 
Özlü Besleyici El Kremi
75 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

35846 57,00TL

  Aloe Vera Özlü 
Canlandırıcı El Kremi
75 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

34930 57,00TL

  Avokado Yağı Özlü 
Nemlendirici El Kremi
75 ml.
Birim Fiyat 39.99TL/100 ml.

34065 57,00TL

29,99TL
هر کدام

 مچ دست خود را روى
 قوطى  بمالید و رایحه

را امتحان کنید

 با روغن آووکادو به
 مرطوب کردن و
 مراقبت از پوست

کمک مى کند

 عصاره آلوئه ورا به
 تسکین و احیاى پوست

کمک مى کند
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ما به آینده جهان احترام مى گذاریم

 در حین تولید محصوالتمان ، هم به
        مردم و هم به طبیعت اهمیت مى دهیم .
ما منابع ، کیفیت و ایمنى تمام محتواى

 خود را با گذراندن فرآیند بررسى 
 اخالقى زیست محیطى ارزیابى

 مى کنیم . ما مطمئن مى شویم که
 محصوالتمان ایمن هستند و در حین

    تولید محصوالت خود با محیط زیست ،
 مردم و آینده جهان مسئوالنه

رفتار مى کند

 تکنولوژى میکروبیوم متعادل

به حفظ تعادل pH  و میکروبیوم
 اندام تناسلى خارجى کمک مى کند

 طبیعت را دنبال کنید ،
احساس نو شدن مى کنید

  Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Yatıştırıcı 
Temizleme Jeli
300 ml.
Birim Fiyat 20.00TL/100 ml.

34499 107,00TL

  Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Koruyucu 
Temizleme Jeli 
300 ml.
Birim Fiyat 20.00TL/100 ml.

34498 107,00TL

 

 از نظر پوست و زنان
تست شده است
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عصاره زغال اخته

 به تغذیه و محافظت از اندام
تناسلى خارجى کمک مى کند

عصاره آلوئه ورا

با ایجاد یک اثر تسکین دهنده
 به ناحیه خارجى تناسلى ، 

احساس آرامش مى بخشد

تخفیف   %40

هر کدام

59,99TL
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 طبیعت را دنبال کنید ،
احساس نو شدن مى کنید

در هر قدم ، تازگى را احساس کنید

 ما به عنوان اوریف لیم هرگز فراموش
نمى کنیم که در هنگام تولید محصوالت

 زیبایى خود در قبال شما و طبیعت مسئول 
 هستیم . به همین دلیل است که ما سرى

Feet Up محصوالت 
 خود را با عصاره ها و روغن هاى طبیعى

 تولید مى کنیم که مراقبت ، محافظت و نرمى
 را به پاهاى شما ارائه مى دهد . ما باعث

 مى شویم در هر مرحله قدرت بازآفرینى و
طراوت بخش طبیعت را احساس کنیم

هوشمند به عنوان زیبا
محصوالت زیبایى را انتخاب کنید که

 با مواد طبیعى و با مسئولیت پذیرى در 
 برابر طبیعت ساخته شده اند

EXTRACTS

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

37559 57,00TL
 39,99TL

  Feet Up Comfort 
Gün Boyu Nemlendiren 
Ayak Kremi
75 ml.
Birim Fiyat 53.32TL/100 ml.

32644 67,00TL
 39,99TL

  Feet Up Comfort 
Canlandırıcı Ayak 
Arındırıcısı
75 ml.
Birim Fiyat 53.32TL/100 ml.

32373 67,00TL
 39,99TL

  Feet Up Comfort Besleyici 
Ayak Kremi
150 ml.
Birim Fiyat 36.66TL/100 ml.

32371 94,00TL
 54,99TL

کرم پا تغذیه کننده

 تغذیه مى کند ، از پاها مراقبت
 مى کند و به آنها کمک مى کند

صاف بنظر برسند

 

150 ml

عصاره هاى طبیعى
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در صورت خرید
         هر کرم پا ، 
 سوهان پا

فقط

کرم مرطوب کننده
پا در تمام روز 

 پوست هاى خشک و
 سخت را مرطوب و
نرم مى کند

الیه بردار پا

 در حالى که به الیه بردارى و
 احیاى پاها از سلول هاى مرده
 پوست کمک مى کند ، نرمى و
لطافت را ارائه مى دهد

سوهان پا

 الیه بردارى و
 صاف کردن پوست از
سلول هاى مرده پوست

 

 
 

19,99 TL
تخفیف  %65

+ =

HERHANGI BIR 
FEET UP ÜRÜNÜ 

ALANA, 
AYAK TÖRPÜSÜ 

sadece

00.00
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38742 
Blush Nude

38743
Peach Nude

38744
Milky Honey

38745
Cinnamon Beige

 رنگ هاى غنى با ترکیب
رنگدانه هاى پر جنب و جوش

Cream Comfort kompleksi 
ile yumuşak bir doku

pürüzsüz ve kolay 
uygulama

38750
Deep Red

 طبیعت را دنبال کنید ،
احساس نو شدن مى کنید

 زیبایى خود را با رنگ مورد عالقه
خود تازه کنید

 زیبایى الهام بخش و انرژى بخش مى دهد .
 نه تنها بر ظاهر شما ، بلکه بر احساس شما

 نیز تاثیر مى گذارد . شما مى توانید با انتخاب
  رنگى که مناسب حال و هوا و استایل شما

از رژ لب  OnColour  است ، دنیاى خود 
 را رنگ آمیزى کنید . در امواج شادى ناشى
 از رنگ هاى زنده غوطه ور شوید و رنگى
  شدن لب ها و قلب تان را احساس کنید

38751
 Cran

ber
ry 

Red

3874
5 C

inn
am

on B
eig

e
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بافت نرم ، صاف و روان
Comfort  با کمپلکس کرمى

38778
Vintage Mauve

38751
Cranberry Red

38756
Rosy Pink

38757
Cold Blush

38759
Punch Pink

38776
Rose Taupe

387
50 D

ee
p R

ed

38
75

9 P
un

ch
 Pi

nk

38
74

2 B
lus

h N
ud

e

38
75

7 C
old

 Blus
h

تخفیف  %45

هر کدام

39,99TL
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36088 Mocha & Rose Gold

36089 Blue & Sapphire

36090 Green & Turquoise

36087 Black & White

 همه چیز براى کاهش تاثیر
ما بر آب و هوا

 به عنوان اوریف لیم ، هم براى طبیعت و هم
 براى هزینه هاى ما اهمیت زیادى دارد که
 بدانیم انتشار گازهاى گلخانه اى ما در چه
 مراحلى و در چه مقادیرى در فرآیندهاى

 تولید و توزیع ما رخ مى دهد . از سال 2010
 ما توانستیم با حمل محصوالت بیشتر در هر
 کامیون ، انتشار گازهاى گلخانه اى ناشى از

 حمل و نقل را تا 20% در هر پالت کاهش دهیم .
 بنابر این هم از طبیعت محافظت کردیم و هم

هزینه هاى خود را کاهش دادیم

 sahiptir. 1.5 g.
Birim Fiyat 26.66TL/ g.

74,00TL
 39,99TL

 طبیعت را دنبال کنید ،
احساس نو شدن مى کنید

گزارش پایدارى اوریف لیم 2019  * 

*

OnColour خط چشم دو طرفه

   ایجاد شگفتى بر روى چشمان خود
OnColour با مداد چشم دو طرفه
  آسان است ! آرایش چشم خود را  با
 این مدادهاى چشم که در 2 رنگ
 مختلف مکمل هم  ارائه شده اند ،
کامل کنید . بافت نرم و ابریشمى
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36088 Mocha & Rose Gold

36089 Blue & Sapphire

36090 Green & Turquoise

36087 Black & White

36087 Black & White 36087 Black & White

36
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36090 Green &
 Turquoise

36090 G
ree

n &
 Turq

uo
ise

36089 Blue & Sapphire
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8 
M

oc
ha
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e 
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 پوشش خوب
کاربرد آسان

تطابق کامل رنگ

تخفیف
45%
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راحتى در هر قطره
رایحه توت فرنگى و لیموترش

رایحه لیمو

  Love Nature Limon 
Kolonyası
400 ml.
Birim Fiyat 17.50TL/100 ml.

42186 139,00TL
  Love Nature Çilek ve 
Misket Limonu Kolonyası
400 ml.
Birim Fiyat 17.50TL/100 ml.

42185 139,00TL
  Love Nature Lavanta 
Kolonyası
400 ml.
Birim Fiyat 17.50TL/100 ml.

42183 139,00TL 400 ml
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رایحه اسطوخودوس

 مچ دست خود را روى
 قوطى بمالید و رایحه را

امتحان کنید

69,99 TL

 

ویژه 30 سالگى
تخفیف 50% 

کلونیا
LOVE NATURE

 هر کدام
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تخفیف  %55

29,99

 خمیر دندان با
روغن هاى طبیعى

 از شرکت کنندگان 81% تایید
 کرده اند احساس سالم تر

 شدن روى دندان ها ، زبان ،
لثه ها و گونه ها مى کنند

 خمیر دندان با 
بیشترین تازگى

 از شرکت کنندگان %88
 تایید کرده اند که طراوت

 باالیى ارائه مى دهد

فرمول بدون فلوراید

خمیر دندان سفید کننده

*  با توجه به آزمایش مصرف کننده

  Optifresh Natural 
Oils Diş Macunu
100 ml.
Birim Fiyat 29.99TL/100 ml.

44953 67,00TL
  Optifresh Pro White 
Diş Macunu
100 ml.
Birim Fiyat 29.99TL/100 ml.

38874 67,00TL
  Optifresh Maximum 
Fresh Diş Macunu
100 ml
Birim Fiyat 29.99TL/100 ml.

44952 67,00TL
*  با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده

هر کدام
  محافظ و طراوت تمام روز

براى دهانى سالم

 

 

 

 از شرکت کنندگان 84% تایید
    کرده اند که دندان ها را در
*2 هفته سفیدتر کرده است

*

*  با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده




