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روز مادر مبارك !
 پیشنهادات ویژه ما براى روز مادر و 55 سالگى اوریف لیم را کشف کنید و

 خودتان و عزیزانتان از آن لذت ببرید
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SAFETY TESTING

STRICT EUROPEAN
STANDARDS

EXTRACTS
NATURAL

EXFOLIANTS SCREENING
بررسى اخالقى
محیط زیست

محتوا مسئول طبیعت است

عصاره هاى طبیعى

فرمول هاى ایمن

مطابق با استاندارد هاى
کیفیت اروپا

تست امنیتى مکرر

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 ا طالع قبلى منتشر شده محفوظ میداند . از عالئم و شماره

هایى که براى شناسایى سفارش یا کاالهاى سفارش داده شده
استفاده نمى شود . ارقام و تصاویر موجود در محصول و بسته بندى

محصول ممکن است در محدوده مقررات مربوط به تولید متفاوت
باشد . این اسناد که حاوى اطالعات عمومى است ، به منزله تعهد

و قرارداد نیست . محصوالت موجود در اسناد توسط سهام محدود
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 تجار ى یا عالئم تجارى ثبت شده                        هستند

 براى کسب ا طالعات 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

110

مو و مراقبت شخصى

مراقبت از پوست

74

عطرهاى زنانه
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آرایش

120
سالمتى با اوریف لیم

با هم براى فرداهاى بهتر

سالگرد 55 سالگى را با هدایایى جشن مى گیریم

بیایید 55 امین سالگرد خود را با هدایا جشن بگیریم

سال 2022 پنجاه و پنجمین سالگرد اوریف لیم است
 بنابر این ما بسیار خوشحال و هیجان زده هستیم . خواستیم شادى

 خود را با شما در میان بگذاریم و کمپینى پر از هدایا براى شما آماده
 کردیم . اکنون براى 55 سالگى ما تخفیف هاى عالى بگیرید ، شادى

خود را با ما جشن بگیرید

 هیچ چیز براى توصیف معناى مادر بودن وجود ندارد . مادران
 با عشق بى قید و شرط به فرزندان خود الگوهاى بسیار قوى و
 مثبتى هستند . به همین دلیل است که ما معتقدیم مادر شدن
 نشان دهنده زیبایى و عشق است و به بودن در کنار مادران و

 در زندگى آنها افتخار مى کنیم
 روز مادر بر تمام مادران و مادران آینده مبارك باد 

 اکنون از شما دعوت مى کنیم با پیشنهادا ویژه ما براى مادران
خود راه حل هاى زیبایى فوق العاده را کشف کنید

عطرهاى مردانه

oriflame
           oriflame

www.oriflame.com.tr

روز مادر مبارک
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همه با هم براى آینده بهتر

 ما مفتخریم و خوشحالیم که اعالم کنیم 55 سالگى
 خود را به عنوان اوریف لیم جشن مى گیریم !

 امسال ما گذشته و آینده خود را جشن مى گیریم .
 همانطور که ما 55 سال کار کرده ایم ، امروز براى

 فرداهاى بهتر کار مى کنیم . ما معتقدیم که همراه با
 شرکاى برند ، همکاران و مصرف کنندگان  به

 فردایى بهتر خواهیم رسید
اگر شما هم باور دارید ، به ما بپیوندید

 براى 55 سالگى خود ، ما یک
 لوگوى خاص و دنیاى بصرى بر
 اساس سه نقطه که نماد اوریف

لیم هستند ایجاد کردیم

 : فلش 
 این نماد آینده است ، که در
 مورد ژن هاى سوئدى ما مى

 گوید و جایى که در آن هدف ما
 توسعه راه حل هاى زیبایى و

 تجارى است

 : دایره 
 رویکرد زیبایى کلى 360

 درجه ما را توصیف مى کند
 که زیبایى درونى و بیرونى را

در بر مى گیرد

 لبخند :
 این نشان دهنده لذت ما از زندگى  

است . زیرا ما همیشه با اتخاذ  
رویکردى مثبت حتى در زمان هاى 

سختى مانند اپیدمى ، به زندگى 
خوشبینانه نگاه مى کنیم

 یک پیشنهاد
 شگفت انگیز در
انتظار شماست

 ستاره خوش شانسى را در
صفحات کاتالوگ پیدا کنید

کد QR را اسکن کنید 
 و از فرصت ها استفاده کنید

همه با هم
براى آینده بهتر
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 مراقبت طبیعى از
دستان شما

 ما معتقدیم که همه چیز با یک
 لمس خوب شروع مى شود ! به

همین دلیل است که ما با کرم هاى
SoftCaress  دست و زندگى  
 شما را لمس مى کنیم . اکنون شما
 نیز مى توانید با دستان نرم خود

 زندگى را لمس کنید و آینده خود
را رقم بزنید

همه با هم
براى آینده بهتر
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 به پوست کمک مى کند تا
 رطوبت طبیعى خود را به

دست آورد

محافظ      کرم دست و ناخن | 

روغن ماکادمیا
 یک مرطوب کننده قوى با  

جذب سریع است کهبه عنوان 
محافظت کننده در برابر خشکى 

شناخته مى شود

محتواى اصلى

  SoftCaress Koruyucu El & 
Tırnak Kremi -Büyük Boy
150 ml.
Birim Fiyat 33.33TL/100 ml.

31347 84,00TL

 

 

150 ml

 هر کدام 

49,99TL

  SoftCaress Besleyici El 
Kremi - Büyük Boy
150 ml.
Birim Fiyat 33.33TL/100 ml.

31348 84,00TL

تغذیه کننده       | کرم دست

به احیاى پوست کمک مى کند
 بدون خشک کردن آن 
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 ما در تالش هستیم تا راه هاى
 جدیدى را براى تکمیل محصوالت
 مراقبت از پوست خود کشف کنیم
 Optimals Even Out سرى 

یکى از نتایج این مطالعات ...

 مجموعه فرموله شده توسط 
متخصصان تغذیه پوست ، محصوالت  

مراقبت از پوست بسیار خوبى را براى  
محافظت ، تغذیه و مراقبت از پوست  

ارائه مى دهد

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

همه با هم
براى آینده بهتر
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  Optimals Even Out 
Gündüz Kremi 20 SPF
50 ml.
Birim Fiyat 249.98TL/100 ml.

42552 199,00TL
 124,99TL

  Optimals Even Out Göz 
Kremi
15 ml.
Birim Fiyat 119.99TL/15 ml.

42555 189,00TL
 119,99TL

  Optimals Even Out 
Serum
30 ml.
Birim Fiyat 423.30TL/100 ml.

42556 209,00TL
 126,99TL

  Optimals Even Out Gece 
Kremi
50 ml.
Birim Fiyat 239.98TL/100 ml.

42553 199,00TL
 119,99TL

 

, , =

 

 

 

74.99 TL

 با خرید سرم ، کرم
روز یا شب

کرم دور چشم با تخفیف

%60

Optimals Even Out  
براى رنگ پوست ناهموار

کرم شب
 به جلوگیرى از ظهور
 حلقه هاى سیاهى که
 ممکن است در آینده
 رخ دهد کمک مى کند

و سد پوستى را یک شبه
تجدید مى کند

سرم
 پوست را مرطوب و

 نرم مى کند و به
 پوست درخشندگى

مى بخشد

کرم دور چشم
 به روشن شدن ناحیه
 زیر چشم و کاهش
 سیاهى دور چشم

کمک مى کند

 
SPF

20

 با سرى                                             فقط در دو هفته پوستى روشن تر داشته باشید
بر اساس نتیجه تست مصرف کننده ، از 67 نفر شرکت کننده 86% تایید کرده اند

کرم روز
 محافظت از پوست در  
برابر آلودگى ، آسیب  

اشعه ماوراء بنفش و عالئم  
پیرى زودرس ، کمک به 
کاهش ظاهر لکه هاى تیره



8

 ما فناورى پیشرفته را با مواد
 منحصر بفرد ترکیب مى کنیم تا

 محصوالت با کیفیت باال تولید کنیم .
سرى محصوالت

Sun 360  ما همچنین 
 مراقبت هاى پیشرفته اى را در برابر

 آفتاب با محصوالتى که دوست
دارید به شما ارائه مى دهد

 عالوه بر این ، هر زمان که نیاز دارید

با سرى SUN 360 از پوست خود محافظت کنید
 از هواى بیرون لذت ببرید

 با استفاده از فناورى نوآورانه                             ، سرى مراقبت هاى ضد آفتاب به محافظت از پوست شما در برابر اشعه هاى
مضر خورشید و از دست دادن رطوبت کمک مى کند . بنابر این مى توانید لذت بردن از روزهاى

 آفتابى ، محافظت از پوست خود را به سرى Sun 360  بسپارید 

مقاوم در برابر آب *  حفاظت در برابر
آلودگى هاى محیط زیست

همه با هم
براى آینده بهتر

Multi-Rays
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SPF

30 

SPF

50 
SPF

 با فرم اسپرى خود کاربرد آسانى را
 لوسیون ضد آفتاب صورت و بدنارائه مى دهد . بافتى سبک و خشک دارد

 داراى بافتى سبک و بدون چربى
 است . فورا جذب پوست مى شود و
هیچ اثر سفیدى بر جا نمى گذارد

 با فاکتور حفاظتى                   ، محافظت قوى
در برابر آفتاب براى پوست حساس کودکان را

ارائه مى دهد

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

34890 299,00TL
 189,99TL

  Sun 360 Yüz ve Vücut için 
Güneş Koruyucu Sprey 50 SPF
150 ml.
Birim Fiyat 146.66TL/100 ml.

34891 349,00TL
 219,99TL

  Sun 360 Çocuklar için Yüz ve 
Vücut Güneş Kremi 50 SPF
125 ml.
Birim Fiyat 191.99TL/100 ml.

34896 349,00TL
 239,99TL

50 
SPF

 

 

 

SPF 50
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  Styler Kalın Fön 
Fırçası
Materyal: ABS ve naylon. 
Ebat: 22 x 8,8 cm.

30609 94,00TL
 62,99TL

 ما در تالش هستیم تا تعداد و کیفیت
 محصوالت مراقبت از مو را روز

 به روز افزایش دهیم تا نیاز انواع
 مو را برآورده کنیم . سرى

HairX Advanced Care
 به زیبایى موهاى شما با فناورى هاى

 ثبت شده کمک مى کند . بنابر این مى
 توانید با موهاى فوق العاده خود هم

 امروز و هم فردا یک روز
خوب داشته باشید با موهاى خود 

همه را از خود 
بیخود کنید

 

همه با هم
براى آینده بهتر
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  HairX Advanced Care 
Ultimate Repair Besleyici 
Şampuan
400 ml.
Birim Fiyat 18.75TL/100 ml.

42878 124,00TL
  HairX Advanced Care 
Hacim Veren Şampuan 400 
ml.
Birim Fiyat 18.75TL/100 ml.

45444 124,00TL
  HairX Advanced Care 
Renk Koruyucu Şampuan 
400 ml.
Birim Fiyat 18.75TL/100 ml.

45409 124,00TL

هر کدام

74,99TL

 تقویت شده با کمپلکس
گیاهى مغذى

شامپو محافظ مو
شامپو حجم دهنده

شامپو احیا کننده
و مغذى 

 

 

 

400 ml



همه با هم
براى آینده بهتر
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 THE ONE بزرگترین برند آرایشى ما
در استکهلم طراحى شد ، شهرى پر از
نوآورى و روند .   THE ONE  به شما
این امکان را مى دهد خود و زیبایى خود

 را به روشى رنگارنگ بیان کنید
 Colour Unlimited  محصوالت  
عالى مانند سایه چشم را ارائه مى دهد

 ظاهرى رنگارنگ و
چشمگیر در تمام طول روز
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41011 Soft N
ude

41013 Burnt O
range

41014 Full Burgundy

42776 Flash Rose

42770 Cool Sand

42778 M
ystic Blue

نحوه استفاده

 براى آرایش چشم عالى ، سایه
چشم را روى پلک خود بزنید

 در صورت تمایل مى توانید چند
رنگ را با هم مخلوط کنید

 براى ادامه استفاده از سایه چشم ،
کافى است بدنه را بچرخانید

*  کشیدن راحت به لطف فرمول کرمى آن
*  بدون ایجاد چروك و خط پشت پلک
*  استفاده آسان و چندگانه

  THE ONE Colour 
Unlimited Göz Farı
1.2 g.
Birim Fiyat 54.16TL/ g.

109,00TL
 64,99TL

*  مقاوم در برابر آب

12s

*  ماندگارى تا 12 ساعت

ماندگارى

%40
تخفیف

*  طبق نتیجه تست مصرف کننده
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 چشم هایى جذاب در
یک حرکت

ما دائما در تالش هستیم تا شما را جذاب
جلوه دهیم و از بقیه متمایز شوید . به
همین دلیل است که ما محصوالت فوق
 THE ONE  العاده اى با نام تجارى 

 به شما ارائه مى دهیم . با استفاده از این 
 محصوالت مى توانید زیبایى را به زیبایى

 خود بیافزایید و همه را تحت
تاثیر ظاهر خود قرار دهید

 The ONE Çift Etkili Maskara 42780 Black, The : مدل آرایش
ONE Suya Dayanıklı Kalem Eyeliner  37750 Black Ink.

همه با هم
براى آینده بهتر
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%45
تخفیف تا

 به مژه ها ظاهرى بسیار
 مشکى مى دهد و ضد

لک است

  براى حجم دهندگى درب پهن ریمل
 را بچرخانید

 براى بلند کنندگى مژه ها درب
باریک را بچرخانید

  The ONE Çift 
Etkili Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 11.87TL/ ml.

179,00TL
 94,99TL

  The ONE Kalem 
Eyeliner
0.8 ml.
Birim Fiyat 78.74TL/ ml.

109,00TL
 62,99TL

  The ONE Suya Dayanıklı 
Kalem Eyeliner 
1.6 g.
Birim Fiyat 39.37TL/ g.

109,00TL
 62,99TL

42
78

0 
Bl

ac
k

 

 

 

ساعت ماندگارى



خودتان را در 
سنى که احساس 

مى کنید ببینید

همه با هم
براى آینده بهتر

16

Giordani Gold  با محصوالت 
Age Defying Serum Boost کرم پودر
 و پنکک خود با مواد با کیفیت و جدیدترین

 تکنولوژى تولید شده اند ، به شما کمک
 مى کند ظاهرى بى عیب و نقص داشته باشید .

بنابر این شما مى توانید در هر سن و هر
 زمانى احساس زیبایى کنید و زیبا زندگى کنید



34637 Light Ivory
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41328
Porcelain Cool

41327
Vanilla Cool

41329
Ivory Cool

41330
Beige Warm

34637 
Light Ivory

34638 
Beige Warm

براي جذب چربى اضافى
 و درخشندگى پوست و 

ایجاد ظاهرى مات

10

  Giordani Gold 
Sıkıştırılmış Pudra
8 g.
Birim Fiyat 19.37TL/ g.

259,00TL
 154,99TL

  Giordani Gold 
Yaşlanmaya Meydan 
Okuyan Serum 
Fondöten
30 ml.
Birim 
Fiyat 589.97TL/100 ml.

299,00TL
 176,99TL

%40
تخفیف

 

SPF

 

 به پوست کمک مى کند
 تا روشن تر ، بى عیب و

جوان تر بنظر برسد
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 در حین تولید عطرهایمان ، با طبیعت
 مسئوالنه رفتار مى کنیم ، به همین
 دلیل است که عطرهاى خود را با
 جدیدترین فناورى ها تولید مى

 کنیم . ما با دقت مواد  خود را انتخاب
 مى کنیم و مواد قابل بازیافت یا قابل
 استفاده مجدد را براى کاهش اثرات
 زیست محیطى خود را انتخاب مى
 کنیم . بنابر این ما نه تنها عطرهاى

 منحصر بفرد طراى مى کنیم ، بلکه به
طبیعت و بشریت براى آینده اى

بهتر کمک مى کنیم 
 اجازه دهید عطرتان مانند
خودتان منحصر بفرد باشد

همه با هم
براى آینده بهتر
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براى خانم ها براى آقایان

  Soul EdT
100 ml. 
Birim Fiyat 169.99TL/100 ml.

36000 279,00TL
 169,99TL

%40
تخفیف

چوبى
ترنج - جیر - چوب صندل

گلى
رز سنتفولیا - اسمانتوس - زنبق

  Volare Moments EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 339.98TL/100 ml.

35661 279,00TL
 169,99TL

  Volare Moments Anti-
perspirant Roll-on Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 73.98TL/100 ml.

42740 62,00TL
 36,99TL

100 ml
 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه را

امتحان کنید  
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داغ د  ها یشن  پ
لوگ ا ت کا

تخفیف60

 گرماى ظرافت
 را روى پوست
 خود احساس

کنید

 در ازاى خرید هر 75 لیر
 Amber Elixir EdP 

فقط

159.99 TL

%
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  Amber Elixir EdP
50 ml. 
Birimfiyat 798.00TL/100 ml.

42495 399,00TL

شرقى
کهربا - آفتابگردان - نارنگى

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه را

امتحان کنید



 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید

22

  Signature Man EdT
75 ml.
Birimfiyat 532.00TL/100 ml.

43252 399,00TL

چوبى
گالبى - وانیل - جوز هندى
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داغ د  ها یشن  پ
لوگ ا ت کا

 امضاى خود را%60
 بر ظرافت
بگذارید

 در ازاى خرید هر 75 لیر 
Signature Man EdT 

فقط

159.99 TL

تخفیف



همه با هم
براى آینده بهتر
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 از یک زندگى مجلل
الهام بگیرید

نام تجارى  Giordani Gold  ما
 نشان دهنده تعالى ما در عین ارائه 
   محصوالت با کیفیت و لوکس است

Giordani Gold Essenza عطر
 یکى از محصوالت ما است که

نشان دهنده تمایل ما براى رسیدن
 به کمال است . هر جزئیات عطر 

باعث افزایش تجربه حسى و القاى
یک زندگى زیبا مى شود 
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  Giordani Gold 
Essenza Parfümlü Vücut 
Spreyi
75 ml.
Birim Fiyat 83.99TL/100 ml.

42806 104,00TL
 62,99TL

  Giordani Gold Essenza 
Parfümlü Vücut Kremi
250 ml.
Birimfiyat 57.60TL/100 ml.

42206 144,00TL

  Giordani Gold 
Essenza Parfüm
50 ml. 
Birim Fiyat 659.98TL/100 ml.

42503 549,00TL
 329,99TL

 

 

 

رایگان

با خرید عطر
GIORDANI GOLD ESSENZA 

کرم بدن

=

رایگان

 مچ دست خود را روى
شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید 

گلى
برگاموت کاالبریا - شکوفه پرتقال - درخت توسکانى



هیچ چیز نمى تواند با عشق بى حد و حصر یک مادر برابرى کند .
 به همین دلیل است که ما معتقدیم مادران ما الیق بهترین ها

 هستند و ما عطرهایى با کیفیت باال طراحى مى کنیم
 درست مانند  Eclat Nuit EdP    با رایحه اى منحصر

  بفرد و کیفیت باال

26

روز مادر مبارک



  Eclat Nuit EdP50 ml. 
Birim Fiyat 479.98TL/100 ml.

40788 399,00TL
 239,99TL

  Eclat Nuit Parfümlü El 
Kremi75 ml.
Birim Fiyat 66.65TL/100 ml.

43666 84,00TL
 49,99TL

%40
تخفیف

اولین نسخه از ادوپرفیوم
Eclat

جدید
محدود به موجودى

سرى ویژه

قبرس
زغال اخته - یاس - نعناع هندى

 مچ دست خود را روى
شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید 

 دست هاى خود را با رایحه اى مطبوع با این
 کرم دست خوشبو که براى ایجاد احساس
 نرمى ، تغذیه و رایحه لطیف به پوست شما

طراحى شده است ، محاصره کنید

27

 

 

جدید
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مادران ما در زندگى ما معجزه مى کنند
 سرى  NovAge   اوریف لیم نیز با کمک

به جوان تر ، شاداب تر به نظر رسیدن پوست
معجزه مى کند . شما مى توانید با مجموعه
محصوالت  NovAge    به مادرتان کمک

  کنید تا در ظاهر خود معجزه کند

روز مادر مبارک
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%40
تخفیف

  NovAge Intense Skin 
Recharge Gece Uygulanan Maske
50 ml.
Birim Fiyat 299.98TL/100 ml.

33490 249,00TL
 149,99TL

 ظاهرى با طراوت و شادابى
 پوست در صبح - 88% از

مصرف کنندگان تائید کردند

 بر اساس نتایج آزمون 71 نفر
شرکت کننده

براى انواع پوست

• *  نرم تر
• *  صاف تر
• *  رطوبت قابل توجه

  NovAge Nutri6 Yüz İçin Yağ 
Kapsülleri
30 kapsül içerir.
Birim Fiyat 916.63TL/100adet

32631 459,00TL
 274,99TL

 

 

 از34 نفر شرکت کننده در آزمون 
  مصرف 100% تائید کردند

*
**

**
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ما خستگى ناپذیر براى ارائه محصوالت عالى به مادران
Giordani Gold Iconic  کار مى کنیم !         رژ لب مات 

 و آینه طالیى تنها تعدادى از آنها هستند ...    شما
روز مادر مبارکمى توانید با این محصوالت زیبایى مادرتان را برجسته کنید



2. SET
GG Iconic Mat Ruj 36800 Ginger Caress + 

Golden Ayna sadece 
119,99 TL

1.SET
GG Iconic Mat Ruj 36802 Taupe Grace + 

GG Makyaj Aynası sadece 
119,99 TL

SET KODU: 722767 SET KODU: 722771

آینه طالیى با روکش پالستیکى :
مناسب براى داخل کیف

 آینه آرایشى جوردانى گلد
 یک طرف معمولى و یک طرف

با بزرگنمایى 3 برابر

31

  Giordani Gold Iconic Mat 
Ruj
3.8 g. 
Birimfiyat 47.11TL/ g.

179,00TL

  Giordani Gold Makyaj 
Aynası
Çap: 6.7 cm.

28292 99,00TL

  Golden Ayna
Materyal: ABS, cam. Ebat: 
7,5x7,5x1 cm

43134 99,00TL

36
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  Giordani Gold Iconic Mat 
Ruj
3.8 g. 
Birimfiyat 47.11TL/ g.

179,00TL

 

 

 

 

SET 2 SET 1 

حاوى روغن آرگان
در عین حال که لب ها را مرطوب مى کند

کاورى مات ایجاد مى کند
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عطرها
عطرهاى زنانه

ضمن تمرکز بر طراحى با کیفیت ترین عطرها ، ما همچنین در تالش هستیم تا عطرهاى منحصر بفرد و
الهام بخش را به شما ارائه دهیم که منعکس کننده شخصیت ، اشتیاق و زیبایى شما هستند 
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32160 62,00TL
 39,99TL

32150 399,00TL
 239,99TL

 عطرهاى مخصوص
خانم هاى پر شور

  Giordani Gold Original EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 479.98TL/100 ml.

  Giordani Gold Original 
Parfümlü Roll-On Deodorant 
50 ml.
Birim Fiyat 79.98TL/100 ml.

 این عطر با طراحى اصلى و با کیفیت
 بطرى ادغام شده است که رایحه

جاودانه و مجلل آن را تکمیل مى کند

 

 

روز مادر مبارک

گلى
  رایحه گلى منحصر بفرد دئودورانت - رولنارنگى - شکوفه پرتقال - نعناع هندى

طراوت زنانه را به پوست مى بخشد
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گلى
برگ یاس - مشک - درخت سفید

شرقى
مگنولیا - تمشک - وانیل

A L L  O R  N O T H I N G 
E Ş S I Z  P A R FÜM NOTASI 
Kokunuzun da sizin gibi benzersiz 
olmasını istiyorsanız eşsiz parfüm 
notasını, All or Nothing Parfüm’ün 
üstüne sıkın ve kokunuza yepyeni 
bir katman ekleyin. Bu nota 
sayesinde kişiselleşen kokunuzla 
kendinizi özel hissedin. 

A L L  O R  N O T H I N G  P A R F Ü M 

Cildinize eşsiz ve lüks bir deneyim 
yaşatın! All or Nothing Parfüm, yenilikçi 
teknolojisiyle eşsiz kokusunu uzun süre 
korur ve geriye unutulmaz anlar bırakır. 
Parfümü nabız noktalarınıza uygulayın 
ve kokunuzla herkesi etkilemeye 
hazır olun.

  All or Nothing Parfum
50 ml. 
Birim Fiyat 899.98TL/100 ml.

35679 679,00TL
 449,99TL

  All or Nothing Eşsiz 
Parfüm Notası
15 ml. 
Birim Fiyat 119.99TL/15 ml.

43696 179,00TL
 119,99TL

از زندگى تمام  و کمال استفاده کن

 

 

 اگر مى خواهید رایحه تان مانند خودتان
  منحصر بفرد باشد ، نت عطر ESSIZ را 
  روى عطر  All or Nothing   اسپرى 
 کنید و یک الیه کامال جدید به رایحه خود
 اضافه کنید . به لطف این نت ها با رایحه
شخصى خود احساس خاصى کنید

 یک تجربه منحصر بفرد و لوکس در پوست خود داشته
باشید ! عطر All or Nothing  با فناورى نوآورانه

 خود رایحه منحصر بفرد خود براى مدت طوالنى حفظ
 مى کند و لحظاتى فراموش نشدنى را پشت سر

 مى گذارد . عطر را به نقاط نبض خود بزنید و آماده
باشید تا همه را با رایحه خود تحت تاثیر قرار دهید

روز مادر مبارک



قبرس
توت فرنگى کوهى - ستاره درخشان - نعناع هندى
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  Divine Exclusive EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 729.98TL/100 ml.

38498 549,00TL
 364,99TL

مثل یک ستاره بدرخش

  Giordani Gold Essenza 
Blossom Parfüm
50 ml. 
Birim Fiyat 719.98TL/100 ml.

38534 549,00TL
 359,99TL

گلى
یاس - آکورد کاملیا - وانیل

رایحه اى به گرانبهایى یک گنج

 

 

طراحى الهام گرفته از مد
 Divine Exclusive EdP

با طراحى چشم نواز بطرى که با سنگهاى
 درخشان  ®Swarovski   تزئئین شده

است ، از مد الهام گرفته شده است

انه
 زن

اى
ر ه

عط
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 رازهاى پنهان عشق
را فاش کنید

شرقى
انجیر - گل سوسن - وانیل مخملى

  Love Potion Blossom Kiss 
Vücut Misti
75 ml.
Birim Fiyat 133.32TL/100 ml.

38526 169,00TL
99,99TL

  Love Potion Secrets EdP 
50 ml. 
Birim Fiyat 413.98TL/100 ml.

42815 339,00TL
 206,99TL

روز مادر مبارک

شرقى
توت فرنگى سفید - گل هاى سفید - شکالت سفید



%40

 مچ دست خود را روى
 بطرى بمالید و رایحه

را امتحان کنید

37

انه
 زن

اى
ره

عط

 

 

تخفیف
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  Eclat Femme Weekend 
EdT
50 ml. 
Birim Fiyat 439.98TL/100 ml.

42499 339,00TL
 219,99TL

گلى
هلو - فریزیا سفید - مشک

 با این عطر نمادین پر از لحظات درخشان بهار
 پاریس زیبایى پاریس را به پوست خود بیاورید .

لذت زندگى را با آن در آغوش بگیرید

ظرافت بى زحمت

روز مادر مبارک
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انه
 زن

اى
ر ه

عط

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید



 مچ دست خود را روى
 و رایحه شیشه بمالید

را امتحان کنید
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  Possess Parfümlü Vücut 
Kremi
250 ml.
Birim Fiyat 38.80TL/100 ml.

42831 144,00TL
 96,99TL

  Possess EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 629.98TL/100 ml.

42519 479,00TL
 314,99TL

  Possess Parfümlü Vücut 
Spreyi
75 ml.
Birim Fiyat 93.32TL/100 ml.

42521 104,00TL
 69,99TL

قبرس
آناناس - یالنگ یالنگ - نعناع هندى

قدرت منحصر بفرد جذاب

 Possess EdP  نماد یک بطرى جذاب است
 قدرت چشمگیر خود را از گل یالنگ یالنگ مى گیرد
به لطف رایحه جذاب نت هاى شیپر ، شما را حتى در میان جمعیت متمایز مى کند
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ه ا م ر  ط ع

هنگامى که ما شروع به کار براى ساخت
 Possess EdP  کردیم ، از کلمه هیجان انگیز
 و الهام بخش " وحشى " الهام گرفتیم . تعداد کمى

      از مردم مى دانند که نام یالنگ یالنگ از کلمه
 " ایالنگ " به معناى وحشى گرفته شده است .

 گل یالنگ یالنگ یکى از زیباترین
  گل هایى است که یک عطرساز مى تواند از

Possess EdP آن استفاده کند . در رایحه 
 نقاط گلى ، تند و میوه اى در کنار هم یافت

 مى شود . به لطف این نت ها بویى سرگیجه آور
 دارد . درست مثل یک ملکه زن : خیره کننده ،

 قاطع و پیچیده

D O R A  B A G H R I C H E
 &  D A P H N É  B U G E Y

ي ز ا س ر  ط ع د  ا ت س ا



  Signature for her Parfüm 
50 ml. 
Birimfiyat 1098.00TL/100 ml.

38540 549,00TL

  .SE Swedish Experience 
Blazing Warmth EdP
75 ml. 
Birimfiyat 532.00TL/100 ml.

38571 399,00TL

  .SE Swedish Experience 
Wild Hearts EdP
75 ml. 
Birimfiyat 532.00TL/100 ml.

38575 399,00TL

  Divine Parfümlü Vücut 
Kremi
250 ml.
Birimfiyat 57.60TL/100 ml.

41545 144,00TL

  Enigma EdT
50 ml. 
Birimfiyat 798.00TL/100 ml.

42497 399,00TL

  Amber Elixir Parfümlü 
Vücut Kremi
250 ml.
Birimfiyat 57.60TL/100 ml.

42504 144,00TL

  Joyce Turquoise EdT
50 ml. 
Birimfiyat 358.00TL/100 ml.

42508 179,00TL

  Love Potion Parfümlü Vücut 
Kremi
250 ml.
Birimfiyat 57.60TL/100 ml.

42509 144,00TL

  Eclat Mon Parfümlü Vücut 
Kremi
250 ml.
Birimfiyat 57.60TL/100 ml.

42523 144,00TL

  Magnetista EdP
50 ml. 
Birimfiyat 1098.00TL/100 ml.

42741 549,00TL

  Sensity Midnight Sprey 
Kolonya
200 ml.
Birimfiyat 84.50TL/100 ml.

42788 169,00TL

  Amber Elixir Crystal EdP
50 ml. 
Birimfiyat 798.00TL/100 ml.

42865 399,00TL

  Eclat Femme Parfümlü 
Vücut Kremi
250 ml.
Birimfiyat 57.60TL/100 ml.

42884 144,00TL

  Eclat Femme Weekend 
Parfümlü Vücut Kremi
250 ml.
Birimfiyat 57.60TL/100 ml.

42885 144,00TL

  Miss Giordani Parfümlü 
Vücut Losyonu
150 ml.
Birimfiyat 69.33TL/100 ml.

42883 104,00TL

  Miss Giordani EdP
50 ml. 
Birimfiyat 678.00TL/100 ml.

30399 339,00TL

  Sensity Pink Bloom Sprey 
Kolonya
200 ml.
Birimfiyat 84.50TL/100 ml.

34525 169,00TL

  Eclat Amour EdT
50 ml. 
Birimfiyat 558.00TL/100 ml.

35649 279,00TL

  Joyce Jade EdT
50 ml. 
Birimfiyat 358.00TL/100 ml.

37772 179,00TL

  Divine EdP
50 ml. 
Birimfiyat 798.00TL/100 ml.

38497 399,00TL

42
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ر ه

عط
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  Oriflame Women's Collection 
Radiant Peony EdT
75 ml.
Birim Fiyat 219.99TL/100 ml.

38521 249,00TL

  Oriflame Women's Collection 
Powdery Mimosa EdT
75 ml.
Birim Fiyat 219.99TL/100 ml.

38514 249,00TL

گلى
مگنولیا - گل صد تومانى - مشک

گلى
نارنگى - میموزا - چوب سفید

 مجموعه  Women’s Collection   اوریف لیم
 رایحه هاي زنانه و گلی این مجموعه مانند یک گل

 منحصر بفرد به زندگی شهري باز می شود
 اکنون در غیر منتظره ترین مکان هاي زیبایی

خیره کننده طبیعت را در آغوش بگیرید

هر کدام 164,99TL

   

75 ml

روز مادر مبارك
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عطر ها
عطر هاى مردانه

 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



آروماتیک
لیمو - خیار - عنبر معدنى

تخفیف %40

هر کدام

129,99TL

وارد دنیایى هیجان انگیز شوید

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه را

امتحان کنید

 
 

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

42816 219,00TL

Hava nasıl olursa olsun, 
açık hava macerasını 
seven erkekler için 
canlandırıcı bir koku...

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

35665 219,00TL

آروماتیک
مرکبات - شمعدانى - چوب

100 ml

45

 با  Glacier Rock EdT  که با الهام
 از فضایى طراحى شده است که در برابر

 صخره هاى بزرگ ، خشک و آفتاب سوخته
 و گرماى صحرا مقاومت مى کند ، هیجان

را به پوست خود بیاورید

 همه با هم براى
آینده اى بهتر
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شرقى
گریپ فروت نارس - برگ خلیج - زنبق

  Possess Man Anti-
perspirant Sprey 
Deodorant
150 ml.
Birim Fiyat 46.66TL/100 ml.

32496 104,00TL
 69,99TL

  Possess Man EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 426.65TL/100 ml.

31825 479,00TL
 319,99TL

براى مردانى که با روح پیروزى زندگى مى کنند
طراحى شده براى برانگیختن احساسات سرشار از قدرت مردانه ، اعتماد
 بنفس و پیروزى . رایحه اى با طراوت و کاریزماتیک ... 

 

 



به یک زندگى شجاعانه خوش آمدید
 عطرى با رایحه اى منحصر بفرد و زنده با نت مرکبات ، با
مالقات با نت هاى برگ بو و هل ، قلب ها را گرم مى کند
با لمس چوبى خود آثار چشمگیرى در اطراف شما به جاى مى گذارد

انه
رد

ى م
ها

ر 
عط
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  Flamboyant EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 346.65TL/100 ml.

19639 399,00TL
 259,99TL

چوبى
گریپ فروت - برگ بو - هل

 



48

 

 پیشنهاد هدیه
 تولد براى

متولدین این ماه
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  So Fever Her EdP
50 ml. 
Birim Fiyat 439.98TL/100 ml.

42787 319,00TL
 219,99TL
  So Fever Him EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 293.32TL/100 ml.

42515 319,00TL
 219,99TL

شرقى
مویز - گل زنجبیل - چوب صندل

چوبى - تند
 درخت زنجبیل - شمعدانى - فلفل پیرى پیرى

قدرت عطر
 عطر یک راه عالى براى ابراز وجود است .
 با رایحه خود مى توانید تشخیص دهید که

 چه کسى مى خواهید باشید . اکنون مى
 توانید جنبه احساسى و چشمگیر خود را با

 این عطر چشمگیر برجسته کنید

 آیا اینها را مى دانید ؟

So Fever Her EdP
 الهام گرفته از جاذبه مقاومت ناپذیر بین دو نفر
 که یکدیگر را دوست دارند . بوى آن را با نت

 هاى ادویه اى که بسیارى از فرهنگ ها در طول
تاریخ استفاده مى شود ، جالب تر کرده است

 

عطر زنانه عطر مردانه
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  So Fever Together Him 
EdT
75 ml.
Birimfiyat 425.33TL/100 ml.

35531 319,00TL

  Be The Wild Legend 
EdT
75 ml.
Birimfiyat 372.00TL/100 ml.

34471 279,00TL
  Eclat Toujours EdT
75 ml. 
Birimfiyat 372.00TL/100 ml.

35651 279,00TL

  Eclat Style Parfüm
75 ml. 
Birimfiyat 732.00TL/100 ml.

34522 549,00TL

  Lost in You for Him EdP
50 ml. 
Birimfiyat 798.00TL/100 ml.

38509 399,00TL

  Ascendant Intense EdP
75 ml.
Birimfiyat 638.67TL/100 ml.

38527 479,00TL

  Glacier Air EdT
100 ml. 
Birimfiyat 219.00TL/100 ml.

38379 219,00TL

  Signature for him 
Parfüm 
75 ml. 
Birimfiyat 732.00TL/100 ml.

38587 549,00TL

  Mister Giordani EdT
75 ml. 
Birimfiyat 452.00TL/100 ml.

33654 339,00TL

  Glacier Fire EdT
100 ml. 
Birimfiyat 219.00TL/100 ml.

42739 219,00TL

  Venture Power EdT
100 ml.
Birimfiyat 219.00TL/100 ml.

42517 219,00TL

  Mister Giordani Aqua 
EdT
75 ml. 
Birimfiyat 452.00TL/100 ml.

42837 339,00TL

  Possess The Secret Man 
EdP
75 ml. 
Birimfiyat 638.67TL/100 ml.

33650 479,00TL

  Venture EdT
100 ml. 
Birimfiyat 219.00TL/100 ml.

42510 219,00TL

  Ascendant EdT
75 ml. 
Birimfiyat 532.00TL/100 ml.

42490 399,00TL

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

33652 119,00TL
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  Debonair EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 293.32TL/100 ml.

42726 339,00TL
 219,99TL

جذاب و مقاومت نا پذیر

چوبی
هل - برگ سدر - چوب صندل

 Debonair EdT
 با نت هاى چوبى و معطر ، جذابیت مقاومت
 ناپذیرى را به شما مى بخشد . این عطر به

 شما کمک مى کند تا جنبه کاریزماتیک
 خود را آشکار کنید و جوانمردى خود را

نشان مى دهند

انه
رد

ى م
ها

ر 
عط
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آرایش
 آرایش فقط در مورد زرق و برق نیست . همچنین به روحیه و شخصیت شما مربوط مى شود . محصوالت آرایشى ما که با
جدیدترین روندها تولید شده است ، به شما این امکان را مى دهد که خود را با سبکى که مى خواهید بهتر منعکس کنید
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  The One Kaş & Göz Kiti
3 g.
Birim Fiyat 50.00TL/ g.

40898 249,00TL
 149,99TL

نحوه استفاده

•
• *  ماندگارى طوالنى
• *  مقاوم در برابر آب
• *  رنگدانه هاى غنى
• *  ضد لک
• *  بدون ایجاد خطوط ترك

*  با توجه به نتیجه آزمایش مصرف کننده

ش
رای

آ

 برس را خیس کنید و با لبه هاى اریب
 آن ضربه هاى کوچکى بزنید . براى

 داشتن ظاهرى نرم تر و طبیعى تر ، آن
را با یک برس خشک بمالید

 با یک برس مرطوب بمالید و با نوك
برس دقیق منحنى تراز کنید

 سایه چشم را با سمت صاف برس
 دقیق منحنى روى پلک بزنید . براى
 عمق بخشیدن به ظاهرتان ، با رنگ

تیره ترى سایه بزنید

روز مادر مبارک

نگاهتان را قاب کنید
سایه بزن و نمایان کن
فرمولى که استفاده از این محصول را به صورت خشک / خیس و به عنوان سایه و خط چشم نشان مى دهد



توصیه هاى
روتین آرایش
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  Giordani Gold Aydınlık Veren 
Makyaj Bazı
30 ml.
Birim Fiyat 549.97TL/100 ml.

33300 259,00TL
 164,99TL

  Giordani Gold Incredible 
Length Potion Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 17.87TL/ ml.

34751 209,00TL
 142,99TL

 ریمل فرموله شده با سرم که هدف آن
 افزایش تراکم مژه ها در طول زمان است .
 حاوى ترکیبات موم مغذى از مواد طبیعى
براى مژه هاى ضخیم تر ، قوى تر و بلندتر

Giordani Gold  پایه آرایشى (پرایمر) درخشان 
 داراى فرمول ابریشمى است که پوست را
 مرطوب مى کند تا پوستى زیبا و درخشان با
 ظاهرى جوان ترداشته باشید

Giordani Gold شما را به دنیاى تجمل و کمال دعوت  مى کند

 

 

آیا آماده اید که به این دنیا قدم بگذارید ؟ 
بنابر این وقت آن است که ریمل

Giordani Gold Incredible Length Potion !
 و پرایمر آرایشى درخشان را کشف کنید تا ظاهرى با

ماندگارى بیشتر را تجربه کنید

ظاهرى بى عیب و نقص را از زندگى در خواست کنید

*  ظاهرى جوان تر مى دهد
*  ظاهرى درخشان مى بخشد
 *  ظاهرى روشن و با طراوت مى دهد و در
تمام طول روز پوست را مرطوب مى کند

*  با توجه به نتیجه تست مصرف کننده



34545 Sublim
e Radiance

56

بافتى مخملى و درخشان دارد
حاوى مواد معدنى مالیم

 با کاربردى نرم تر و صاف تر طراحى
شده است

34545
Sublim

e Radiance
34546

Lum
inous Peach

34548
M

atte Bronze

  Giordani Gold Büyülü 
Toplar
25 g.
Birim Fiyat 679.96TL/100 g.

249,00TL
 169,99TL

 

 ,Giordani Gold Iconic Grand Maskara 38960 Black : مدل آرایش
Giordani Gold Büyülü Toplar 34545 Sublime Radiance, Giordani 
Gold Iconic Mat Ruj 36799 Ecru Cream.
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•  •  

• *  مرطوب کننده فورى لب ها و ماندگارى آن 
• *  ظاهرى جوان تر به لب ها مى دهد

*  از مصرف کنندگان 92% تائید کردند -
• *  پوشش دهى قوى

*  از مصرف کنندگان 99% تائید کردند -
• داراى بافتى صاف براى کاربردى بى عیب و نقص است

*  از مصرف کنندگان 97% تائید کردند -

*  بر اساس نتایج تست مصرف کننده از بین  75  شرکت کننده زن

15

  Giordani Gold Iconic Mat 
Ruj
3.8 g.
Birim Fiyat 32.89TL/ g.

179,00TL
 124,99TL

هنر زیبا زیستن

SPF

38
96
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  Giordani Gold Iconic 
Grand Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 17.87TL/ ml.

209,00TL
 142,99TL

•  •  
•  

• †  حجم دهى به مژه ها تا 10 برابر 
•  †  تا 36% بلند کردن مژه ها
• *  جدا مى کند
• *  حالت دهنده
•  *  حفظ ماندگارى تا 19 ساعت

†  طبق نتیجه آزمایش کلینیکى
*  طبق نتیجه تست مصرف کننده
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24s

35742
Black

  The ONE Wonder 
Liner Eyeliner
2.5 ml.
Birim Fiyat 44.00TL/ ml.

159,00TL
 109,99TL

• *  اپلیکاتور نوك براش جدید براى خطوط بى عیب و نقص
• *  طراحى تاثیرگذار
• *  مقاومت در برابر لکه
• *  مقاوم در برابر آب
•  رنگدانه هاى قوى
•  *  ماندگارى تا 24 ساعت

ماندگارى

مقاوم در برابر آب

 چشمان جذاب
در یک حرکت       
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35742 Black
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تخفیف تا

  THE ONE 5'i 1 Arada 
Wonder Lash XXL 
Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 10.00TL/ ml.

149,00TL
 79,99TL

  THE ONE 5'i 1 Arada 
Wonder Lash XXL Suya 
Dayanıklı Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 10.00TL/ ml.

149,00TL
 79,99TL

ضد آب

40672 Black

40697 Black

 ریمل
 همه کاره    
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 XXL MASKARA 

XXL SUYA DAYANIKLI MASKARA

*  مژه هایى که 19 برابر حجیم تر -
و 51% بلندتر هستند   

* مژه ها را تا 9 برابر حجیم تر و تا 42% بلندتر مى کند -

*  بر اساس نتیجه آزمایش کیلینیکى در مقایسه با مژه هاى بدون ریمل



جدید

 THE ONE IN ACTION : مدل آرایش
Dudak & Yanak Renklendirici 43506 Lively Pink, 
THE ONE IN ACTION Tere Dayanıklı Maskara 43509.

60

  THE ONE IN ACTION 
Dudak & Yanak 
Renklendirici
10 ml.
Birim Fiyat 7.30TL/ ml.

109,00TL
 72,99TL

در حین انجام
 ورزش هم ، عالى به
نظر برسید

•  *  مقاوم در برابر تعریق و آب

 *  رنگ ماندگارى به لب ها مى دهد•

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

•  پوشش شفاف براى ظاهرى طبیعى و سالم ارائه مى دهد

43508
Fresh 
Berry

43507
Power 
Red

43506
Lively 
Pink
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  THE ONE IN ACTION 
Suya ve Tere Dayanıklı 
Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 13.75TL/ ml.

43509 149,00TL
 109,99TL
  THE ONE IN ACTION 
Fondöten 40 SPF
30 ml.
Birim Fiyat 366.63TL/100 ml.

169,00TL
 109,99TL

•  40 SPF - باالترین محافظت در برابر 
آفتاب در میان محصوالت آرایشى اوریف لیم

•  چربى و تعریق را جذب مى کند تا به پوست
*  ظاهرى مات و ماندگار بدهد
 

43510
Light Ivory

43511
Medium 

Beige

43512
Warm Tan

*  طبق نتیجه تست مصرف کننده

• *  مقاوم در برابر تعریق ، آب و لکه 
•  *  ماندگارى تا 24 ساعت

•  

•  Active Energiser  فناورى
 مژه ها را در هنگام ورزش محافظت ، تغذیه و 
تقویت مى کند

•  کاربرد آسان و رنگ قوى را در یک حرکت
* ارائه مى دهد

• *  به مژه ها حجم ، طول و حالت مى بخشد
•  رنگ خود را حتى پس از قرار گرفتن در معرض

*  آب حفظ مى کند

•  •  •  

=

در صورت خرید
کرم پودر و یا رنگ لب

 ریمل را با 50% تخفیف با قیمت
 

75,99 TL
خریدارى کنید

SPF

* ماندگارى

24s

40

مقاوم در برابر آب

و یا

 

 

* مقاوم در برابر ماسک

43509 
Black



سرم ناخن

غنى شده با کلسیم

سفت کننده ناخن

- سفت کننده ناخن
- تقویت کننده ناخن
-  مانند یک سپر محافظت مى کند

حاوى عصاره تسکین دهنده
آلوئه ورا

روغن ناخن و کوتیکول

- به راحتى جذب مى شود

- با فرم قلم خود استفاده را آسان مى کند

-  داراى خاصیت تغذیه کننده ، تسکین
دهنده و نرم کننده زیاد است

- چربى برجاى نمى گذارد
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لب هاى
 مات ، رنگ هاى
چشمگیر

 حاوى روغن
تغذیه کننده
هسته انگور 

-  رشد و انعطاف پذیرى ناخن ها
را بهبود مى بخشد

- بافتى غیر چسبنده دارد

- به راحتى جذب مى شود

-   رایحه میوه اى

  The ONE Expert 
Care Tırnak 
Sertleştirici
8 ml.
Birim Fiyat 5.00TL/ ml.

41758 57,00TL
 39,99TL

  The ONE Expert 
Care Tırnak Serumu
8 ml.
Birim Fiyat 5.00TL/ ml.

41759 57,00TL
 39,99TL
  The ONE Expert 
Care Tırnak ve Kütikül 
Yağı 
2 ml.
Birim Fiyat 40.00TL/ ml.

41760 109,00TL
 79,99TL
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  The ONE Colour Stylist 
Ultimate Dudak Kalemi
0.28 g.
Birim Fiyat 189.25TL/ g.

79,00TL
52,99TL

ش
رای
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  THE ONE Colour Stylist 
Ultimate Ruj
3.8 g.
Birim Fiyat 25.00TL/ g.

139,00TL
94,99TL

 لب هاى کامال مشخص به
لطف طراحى خاص آن

 پوشش یکنواخت
در یک حرکت

 با اسید هیالورونیک •
 موجود در آن رطوبت
 رسانى مى کند و فرمول
  فوق العاده کرمى دارد

37
66
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37728
Nude Whisper

37729
Coffee Caramel

37730
Dusty Rose

37731
Coral Pink

37734
Scarlet Red

37
73
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37735
Diva Burgundy

37736
Dark Plum

37737
Magnific Brown

37649
Candy 
Pink

37650
Creamy 
Caramel

37652
Chic 

Mauve

37653
Clover 
Haze

37654
Rose 
Pout

37657
Cranberry 

Crush

37658
Elegant 
Plum

37663
Rebel 
Red

37664
Passionate 

Red

37665
Timeless 

Red

37668
Soft 

Cocoa

37651
Velvet 

Rosewood
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مقاوم در برابر آب

• پوشش باال

• *  مقاوم در برابر تعریق ، لک و محو شدن

•  †  مقاوم در برابر رطوبت

  طبق نتیجه آزمایشات کلینیکى †
طبق نتیجه تست مصرف کننده *

* ماندگارى

30s

SPF

30

35783
Light Beige 

Neutral

35785
Light Ivory 

Neutral

35781
Marble 
Neutral

35782
Light Rose 

Cool

35779
Vanilla 

Neutral

35780
Porcelain 

Cool

35778
Alabaster 

Cool

35788
Sun Beige 

Warm

35784
Light Sand 

Warm

35790
Amber 
Warm

 

  خود واقعى ات
 در رنگ ها
پنهان شده است
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  The ONE Colour 
Unlimited Mat Ruj
2.5 g. 
Birim Fiyat 36.00TL/ g.

124,00TL
 89,99TL
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*  ماندگارى

12s

  The ONE Everlasting 
Sync Fondöten
30 ml. 
Birim Fiyat 416.63TL/100 ml.

189,00TL
 124,99TL
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41635
Nonstop Nude

41636
Infinite Peach

41637
Perpetual Blush

41638
Forever Truffle

41639
Everlasting Rose

41640
Timeless Mauve

 راحتى نا محدود - روکش مات که مرطوب •
کننده است و استفاده راحت را ارائه مى دهد

 رنگ هاى نا محدود - رنگ هاى قوى که در •
برابر محو شدن مقاومت مى کنند

* مقاوم در برابر لک •

*  طبق نتیجه تست مصرف کننده
 

*

*



جدید

*  با توجه به نتیجه تست مصرف کننده
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  Pudra Süngeri
Material: PU with PET coating. 
Size: 4x5 cm 

42472 67,00TL
 42,99TL

  THE ONE Make-up Pro 
Toz Pudra
5 g.
Birim Fiyat 18.00TL/ g.

43416 139,00TL
 89,99TL

 با پایانى بى عیب و

 نقص و مات ، عالى

بنظر مى رسید

• *  ضد براقیت پوست
•
• *  پوشش مات تا 12 ساعت
• *  منافذ و خطوط ریز را پنهان مى کند
•   مناسب براى انواع پوست ، حتى پوست هاى حساس
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*  پوستى عالى تا 12 ساعت



جدید
سرى هاى ویژه محدود در انبار
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  THE ONE Pudra Allık
6 g.
Birim Fiyat 21.67TL/ g.

199,00TL
 129,99TL

  طراحى ویژه براى استفاده یکنواخت
 از رژگونه هاى پودرى

 اسفنج آرایشى چند منظوره داراى
 بافتى مخملى و فوق العاده نرم براى

کاربرد بهینه و نتایج بى عیب و نقص

: استفاده مستقل
 اسفنج خشک را به پودر آغشته
 کنید و با حرکات سبک به طور
یکنواخت روى پوست بمالید

: استفاده به عنوان تثبیت آرایش
 پس از استفاده از کرم پودر ، اسفنج را
 خیس کنید و آب اضافه آن را بگیرید و
 سپس اسفنج را به پودر آغشته کنید و با

ضربه هاى مالیم روى پوست بمالید

: نحوه استفاده

•  مى توان از آن با مخلوط کردن رنگ ها 
 استفاده کرد

•  داراى رنگ هاى مختلف از مات تا براق
• براى استفاده طوالنى مدت طراحى شده است

 

•   

40771
Rich 

Burgundy

40770
Peachy 
Pink

40768
Pastel 
Pink
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زیبایى رنگارنگ !
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  OnColour Mat Fondöten
30 ml.
Birim Fiyat 216.63TL/100 ml.

99,00TL
 64,99TL

39267
Light Porcelain

39268
Warm Ivory

39269
Natural Beige

عالى بنظر برسید
احساس کمال کنید

#GÜZELLİĞİNERENKKAT

• جلوگیرى از براقیت پوست
• پوشش سبک
•  پوشش پودرى مات

39267 Light Porcelain
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%40
تخفیف تا

38800
Light Porcelain

38801
Medium Beige

ش
رای

آ

  OnColour 
Sıkıştırılmış Pudra
6 g.
Birim Fiyat 12.83TL/ g.

109,00TL
 76,99TL

• دو گزینه رنگى مختلف دارد
•  براى کشیدن خط چشم هاى بى عیب و
نقص و یا براى کشیدن سایه هاى دودى
• داراى رنگدانه هاى بسیار قوى

• بلند کننده عالی
•   مژه هاى خمیده و حالت دار
• PRO-VITAMİN B5  

36149
Black

34750
Black

36150
Brown

•  ظاهرى مات به
پوست مى دهد
•  به پوشاندن عیوب
 کمک مى کند

 

 

  OnColour Mono 
Göz Kalemi
1.12 g.
Birim Fiyat 31.24TL/ g.

57,00TL
 34,99TL

  OnColour Length 
Up Maskara
8 ml.
Birim Fiyat 6.87TL/ ml.

89,00TL
 54,99TL
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38800 Light Porcelain
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#GÜZELLİĞİNERENKKAT

  OnColour Oje 
5 ml.
Birim Fiyat 6.40TL/ ml.

44,00TL
 31,99TL
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 براى یک زندگى
رنگارنگ آماده شوید

• کاربرد آسان
• رنگ هاى جذاب و درخشان
•  به پنهان کردن عیوب ناخن
کمک مى کند
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38974
Ice Cream Beige

38975
Pearly Pink

38976
Tasty Nude

38977
Latte Taupe

38978
Candy Lavender

38997
Shimmery Mulberry

38981
Cloud Blue

38982
Peach Pink

38986
Cherry Burgund

38987
Spicy Red

38998
Dazzle Gold
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ش
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  OnColour Mat Ruj
4 g.
Birim Fiyat 14.25TL/ g.

79,00TL
 56,99TL

38948
Soft Peach

39800
Nude Beige

39801
Blush Rose

39802
Coral Blossom

39803
Vibe Pink

39805
Beauty Plum

39806
Brick Red

39807
The Red
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• پوشش مات
• رنگدانه هاى فشرده
• تنوع رنگ

 

•   
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The One

38863
Charming 

Rose

37715
Nude 

Platinum

38867
Tempting 

Brown

37718
Heavy 
Bronze

38871
Glamorous 

Mauve

37722
Cherry 
Mercury

38872
Striking 
Berry

37723
Burgundy 

Steel

38864
Luscious 
Taupe

37716
Gold 
Metal

38868
Pink 

Passion

37719
Scarlet 
Copper

38870
Cherry 
Crush

37721
Iron 

Raspberry

38869
Magnetic 

Red

37720
Red 

Magnetic

  The ONE 5’i 1 Arada 
Wonder Lash Maskara
8 ml.
Birimfiyat 18.63TL/ ml.

149,00TL

  The ONE 5’i 1 Arada 
Wonder Lash Suya 
Dayanıklı Maskara
8 ml.
Birimfiyat 18.63TL/ ml.

149,00TL
42120
Black

42119
Black

  THE ONE Irresistible Touch High 
Shine Ruj
4 ml.
Birimfiyat 39.75TL/ ml.

159,00TL

  The ONE Make-up Pro 
Parlama Karşıtı Makyaj Bazı
30 ml.
Birimfiyat 563.33TL/100 ml.

41972 169,00TL

  THE ONE Make-up Pro Renk 
Düzenleyici Makyaj Bazı
30 ml.
Birimfiyat 563.33TL/100 ml.

41974 169,00TL

42216
Light Plus

42217
Medium

42215
Light

  THE ONE Aydınlatıcı 
Sıkıştırılmış Pudra
10 g.
Birimfiyat 18.90TL/ g.

189,00TL

  THE ONE Make-Up Pro Yüz 
Misti
45 ml.
Birimfiyat 375.56TL/100 ml.

44008 169,00TL

36126
Sassy

36125
Bold

  The ONE Kontür Kiti
13.1 g.
Birimfiyat 19.01TL/ g.

249,00TL

  THE ONE Şekillendirici Stik 
6 g.
Birimfiyat 34.83TL/ g.

209,00TL

36139
Shining 

Star

36140
Stunning 

Rose

36141
Dazzling 
Brown

36142
Hot 

Chocolate

37740
Dark 

Brown

37739
Medium 
Brown

  THE ONE Kaş Pomadı
3.5 g.
Birimfiyat 51.14TL/ g.

179,00TL

40773
Medium

40772
Light

  The ONE Renk Düzenleyici 
Kit
3.9 g.
Birimfiyat 35.64TL/ g.

139,00TL

36547
Pitch 
Black

36549
Soft 

Mahogany

36550
Forest 
Green

36551
Urban 
Grey

36553
Skyline 

Blue

  The ONE High Impact Göz 
Kalemi
0.3 g.
Birimfiyat 313.33TL/ g.

94,00TL

38865
Captivating 

Nude

37717
Titanium 

Lilac

42779
Black

35425
Black

  The ONE Stylo Jumbo 
Eyeliner
2.5 g.
Birimfiyat 63.60TL/ g.

159,00TL

  The ONE Lash Extension 
Maskara
8 ml.
Birimfiyat 18.63TL/ ml.

149,00TL

  THE ONE Colour Stylist 
Metalik Ruj
3.8 g.
Birimfiyat 36.58TL/ g.

139,00TL

  The ONE Expert Care Tırnak 
Cilası Temizleyici
75 ml.
Birimfiyat 118.67TL/100 ml.

38722 89,00TL



  OnColour Pink Adapt 
Dudak Parlatıcısı
8 ml.
Birimfiyat 9.00TL/ ml.

72,00TL

  OnColour Hyper 
Dazzle Oje
5 ml.
Birim Fiyat 4.60TL/ ml.

42,00TL
 22,99TL

ف
خفی

45%ت
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 OnColour Giordani Gold

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

89,00TL
36217

Matte Black

37977
Brown

  Giordani Gold Iconic Cushion Kaş 
Kalemi
1.12 g.
Birimfiyat 186.61TL/ g.

209,00TL

  Giordani Gold Angel Caress 
Lengthening Maskara
8 ml.
Birimfiyat 26.13TL/ ml.

209,00TL

  Giordani Gold Tinted Büyülü 
İnciler Makyaj Bazı
30 ml.
Birimfiyat 1096.67TL/100 ml.

42742 329,00TL

  Giordani Gold Iconic Elixir Likit 
Ruj SPF 15
3.5 ml.
Birimfiyat 56.86TL/ ml.

199,00TL

  OnColour Krem Ruj
4 g. 
Birimfiyat 19.75TL/ g.

79,00TL
38742
Blush 
Nude

38743
Peach 
Nude

38756
Rosy 
Pink

38759
Punch 
Pink

38744
Milky 
Honey

38745
Cinnamon 

Beige

38750
Deep 
Red

38757
Cold 
Blush

38776
Rose 
Taupe

38778
Vintage 
Mauve

38751
Cranberry 

Red

38789
Love Pink

38805
Light 

Porcelain

39913
Light 
Ivory

38806
Warm 
Ivory

39914
Natural 
Beige

38807
Natural 
Beige

  OnColour Power Up Fondöten 
30 ml.
Birimfiyat 330.00TL/100 ml.

99,00TL
38929
Black

  OnColour BIG Lash 
Maskara
8 ml.
Birimfiyat 11.13TL/ ml.

89,00TL

42273
Black

  OnColour BIG Lash 
Maskara Suya Dayanıklı
8 ml.
Birimfiyat 11.13TL/ ml.

89,00TL

39371
Black

  OnColour Mega Black 
Kajal Eyeliner
2.6 g.
Birimfiyat 30.38TL/ g.

79,00TL

35424
Black

  OnColour Likit Eyeliner
3.5 ml.
Birimfiyat 22.57TL/ ml.

79,00TL

42343
Black

33800
Praline 
Nude

42170
Velour 
Nude

33806
Ruby 
Red

42171
Soft

 Rosewood

33807
Elegant 

Burgundy

36087
Black & 
White

36088
Mocha & 

Rose Gold

36089
Blue & 

Sapphire

36090
Green & 

Turquoise

  OnColour Çift Taraflı Göz 
Kalemi
1.5 g.
Birimfiyat 52.67TL/ g.

79,00TL

  OnColour Perfecting Stik 
Kapatıcı
4.5 g.
Birimfiyat 19.78TL/ g.

89,00TL

  OnColour All Eyes 
Makyaj Paleti
4.24 g.
Birimfiyat 44.58TL/ g.

189,00TL

38814
Blushed Pastel

38815
Smokey Nude

41724
Glowing Bronze

41
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• پوشش براق
• رنگ خیره کننده
•  برس پهن
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مو و مراقبت شخصى
 خوب به نظر رسیدن احساس خوبى به شما مى دهد . محصوالت مراقبت شخصى و موى ما را که با مواد
 الهام گرفته از طبیعت غنى شده اند را کشف کنید تا خود را نوازش کنید و احساس خوبى داشته باشید



تخفیف تا
%45

مراقبت موثر از پوست براى کل خانواده

75

  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Duş Jeli
250 ml.
Birim Fiyat 20.00TL/100 ml.

43919 89,00TL
 49,99TL
  Glow Essentials E & B3 
Vitaminli Sabun
75 g.
Birim Fiyat 22.65TL/100 g.

43909 29,00TL
 16,99TL

شامپو بدن
 براى پاکسازى ، مرطوب

 کردن و محافظت از پوست
 در برابر رادیکال هاى آزاد *

 ساخته شده است

* طبق اطالعات محتوا صابون
 دست ها و بدن شما را شاداب
 مى کند در حالى که به آرامى

آن را تمیز مى کند

 

 

 با هم براى
فرداهاى بهتر
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 موهاى خود را به روزهاى
 مرطوب و زیباى خود

برگردانید

  Love Nature Kuru Saçlar 
için Şampuan
250 ml.
Birim Fiyat 22.80TL/100 ml.

32618 77,00TL
56,99TL

  Love Nature Kuru Saçlar 
için Buğday ve Hindistan 
Cevizi Yağı Özlü Saç Kremi
250 ml.
Birim Fiyat 22.80TL/100 ml.

32619 77,00TL
56,99TL

  Love Nature Kuru Saçlar 
için Buğday ve Hindistan 
Cevizi Özlü Sıcak Bakım Yağı
15 ml.
Birim Fiyat 24.99TL/15 ml.

32620 34,00TL
24,99TL

نحوه استفاده

 قبل از استفاده 1 دقیقه در
آب داغ خیس کنید

 پس از حمام کردن ، آن را به
 انتهاى موهاى مرطوب بمالید
و بگذارید موها خشک شود
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روغن داغ مراقبتى

 موها را به شدت
 مرطوب مى کند بدون

اینکه آنها را چرب کند

شامپو
 موها را به آرامى تمیز مى کند ،
 با خشکى مبارزه مى کند و موها

را نرم تر مى کند

نرم کننده مو
 نرم کننده به محافظت از مو

در برابر خشکى کمک مى کند

صى
شخ

ت 
اقب

مر
 و 

مو

 

 

 



وقتى پوست شما کامال متعادل به نظر مى رسد و
 احساس مى کنید براى هر چیزى آماده خواهید

بود ! سرى محصوالت
 North For Men Ultimate Balance

پوست شما را از چربى و کثیفى اضافى پاك مى کند
و رنگ پوست را یکدست تر نشان مى دهد

با سرى Ultimate Balance  که 5 ویژگى در
یک محصول را دارد ، پوستى متعادل و

سالم داشته باشید !

  North for Men Ultimate 
Balance Duş Jeli
250 ml.
Birim Fiyat 28.00TL/100 ml.

43932 89,00TL
 69,99TL

  North for Men Ultimate 
Balance Sabun
100 g.
Birim Fiyat 29.99TL/100 g.

43929 37,00TL
 29,99TL

78
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 تمیز کننده .1

الیه بردار .2
    رطوبت رسان .3
  کنترل چربى .4
خنک کننده .5

براى داشتن پوستى متعادل کنترل را در دست بگیرید ! =

     رایگان

در صورت خرید شامپو بدن
 NORTH FOR MEN 

صابون رایگان
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ویژگى در 1 محصول



عصاره نعنا و تمشک انرژى زا
 به پاکسازى سلول هاى مرده پوست کمک مى کند ،
 ظاهرى مات به پوست مى بخشد ، پوست را احیا مى کند
و ظاهرى روشن مى بخشد

80

 ما مى خواهیم شما نسبت به محصوالتى که استفاده مى کنید ،
احساس خوبى داشته باشید و بدانید که تمام محصوالت

شستشوى  Love Nature  زیست تخریب پذیر هستند
 این ، یعنى ما از منابع آبى خود محافظت مى کنیم و با طبیعت  

دوست هستیم
 

از دوش لذت ببرید



مراقبتی ، روغن زیتون و عصاره آلوئه ورا
 با مرطوب کردن پوست خود ، سطح رطوبت پوست
 را متعادل کرده و از آن محافظت کنید

احیا کننده ، آب نارگیل و عصاره خربزه
 با رایحه عجیب و غریب خود ، پوست را مرطوب
می کند و در عین حال آن را پاکسازي می کند

500 ml
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  Love Nature Zeytinyağı ve 
Aloe Vera Özlü Bakım Yapan 
Duş Jeli
500 ml.
Birim Fiyat 16.00TL/100 ml.

33334 114,00TL
 79,99TL

  Love Nature Hindistan 
Cevizi Suyu ve Kavun 
Özlü Duş Jeli
500 ml.
Birim Fiyat 16.00TL/100 ml.

35947 114,00TL
 79,99TL

  Love Nature Nane ve 
Ahududu Özlü Arındırıcı 
Duş Jeli
250 ml.
Birim Fiyat 24.00TL/100 ml.

32602 89,00TL
 59,99TL
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  Activelle Comfort 
Anti-perspirant 
Deodorant Sprey
150 ml.
Birim Fiyat 43.99TL/100 ml.

33144 94,00TL
 65,99TL

  Activelle Extreme Anti-
perspirant Deodorant 
Sprey
150 ml.
Birim Fiyat 43.99TL/100 ml.

33147 94,00TL
 65,99TL

  Activelle Even Tone 
Anti-perspirant Krem 
Deodorant
50 ml.
Birim Fiyat 131.98TL/100 ml.

43928 94,00TL
 65,99TL

  Activelle Even Tone 
Anti-perspirant 
Deodorant Sprey
150 ml.
Birim Fiyat 43.99TL/100 ml.

43925 94,00TL
 65,99TL

 

 

 

 

82

 محافظت تا *

72s*

محافظت تا *

48s*

  محافظت تا *

48s*



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

tr.oriflame.com

    دئودورانت هاى Activelle با فناورى 
 ™ActiBoost شما را در زمانى که بیشتر به 

آن نیاز دارید ، شاداب نگه مى دارند
  

محصول ویژه ماه

83

*  نتیجه تست کلینیکى



95%
تولید شده با 95% مواد طبیعى

حاوى روغن جو دوسر سوئدى

فرمول هاى خود محافظ که فقط
با مواد ضرورى و نگهدارنده هاى
مالیم تولید شده اند

بدون عطر و پارابن

مراقبت از نوزاد بر گرفته از قدرت طبیعت

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

 را براى تغذیه مالیم ، تسکین و محافظت از پوست  کودك          
کردیم شما از بدو تولد تولید 

متخصصان اطفال را  ما همچنین اعتماد مادران و 
مواد  براى طراحى محصوالت خود با 95% 

طبیعى جلب کردیم
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ماه

 براى
 نوزادان
و مادران

روغن بدن

  Baby O Pişik Önleyici 
Krem
75 ml.
Birim Fiyat 133.32TL/100 ml.

35774 139,00TL
99,99TL

  Baby O Vücut Yağı
150 ml.
Birim Fiyat 76.66TL/100 ml.

35773 149,00TL
 114,99TL

  Baby O Çok Amaçlı 
Krem
75 ml.
Birim Fiyat 133.32TL/100 ml.

35772 139,00TL
 99,99TL

  Baby O BumBum 
Temizleme Sütü
150 ml.
Birim Fiyat 75.33TL/100 ml.

35776 149,00TL
 112,99TL

  Baby O Saç ve Vücut 
Şampuanı
200 ml.
Birim Fiyat 41.50TL/100 ml.

35775 114,00TL
 82,99TL

 

 

   

 

FREE
بدون پارابن

 روغن بدن به راحتى جذب
 مى شود و حالتى مخملى به

پوست مى دهد کرم ضد سوختگى
 با پانتنول و اکسید روى موجود

 در آن به نرم شدن وتسکین
 پوست کمک مى کند و از
 اصطحکاك بدن با پوشک

جلوگیرى مى کند

شیر پاك کن
 رطوبت را در ناحیه

پوشک جذب مى کند
 پوست را تغذیه و
مراقبت مى کند

کرم چند منظوره
 پوست حساس کودك شما را عمیقا
تغذیه مى کند و آرامش مى دهد

شامپو مو و بدن

 فرمول ژل ، به کف تبدیل
 مى شود و به آرامى پوست
کودك شما را تمیز مى کند

85



جدید

extracomfort

براى پر کردن مجدد ، درب
 بطرى Feminelle  قدیمى

 خود را باز کرده و با
محتویات بسته پر کنید

نحوه استفاده

86

دوباره پر کنید و صرفه جویى کنید !
 بطرى  Feminelle  خود را با این بسته پر کنید و

انتشار CO2  در تولید قوطى را تا  66%  کاهش دهید

%73 پالستیک کمتر از 
 Feminelle قوطی
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%40
تخفیف تا

  Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Rahatlatıcı 
Temizleme Jeli Yeniden 
Doldurma Paketi
300 ml.
Birim Fiyat 17.66TL/100 ml.

43054 89,00TL
 52,99TL

  Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Koruyucu 
Temizleme Jeli Yeniden 
Doldurma Paketi
300 ml.
Birim Fiyat 17.66TL/100 ml.

43053 89,00TL
 52,99TL

  Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Rahatlatıcı 
Deodorant
75 ml.
Birim Fiyat 93.32TL/100 ml.

34502 114,00TL
 69,99TL

  Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Rahatlatıcı 
Temizleme Jeli
300 ml.
Birim Fiyat 25.66TL/100 ml.

34500 114,00TL
 76,99TL

از نظر پوست
 و زنان تست 
شده است صى

شخ
ت 

اقب
مر

 و 
مو

 

 
 

جدید



کنترل را به دست بگیرید ، پوستى متعادل داشته باشید !

  North For Men Power Max 
2’si 1 Arada Enerji Veren 
Yüz ve Tıraş Sonrası Jeli
50 ml.
Birim Fiyat 69.98TL/100 ml.

38613 57,00TL
 34,99TL

 براى نتیجه بهتر ، ژل را هر روز
 صبح یا عصر بعد از اصالح روى

صورت و گردن خود بمالید

نحوه استفاده

ژل 2 در 1 بعد از اصالح که اثر
مرطوب کننده و خنک کننده

ایجاد مى کند 

%40
88تخفیف
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  North For Men Subzero 
Roll-on Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 124.00TL/100 ml.

35880 62,00TL

  Discover California Beach 
Duş Jeli
250 ml.
Birimfiyat 26.80TL/100 ml.

35967 67,00TL

  Milk & Honey Gold Şampuan
250 ml.
Birimfiyat 30.80TL/100 ml.

35957 77,00TL

  Milk & Honey Gold Saç Bakım 
Kremi
250 ml.
Birimfiyat 30.80TL/100 ml.

35958 77,00TL

  Eleo Koruyucu Saç Yağı
50 ml.
Birimfiyat 418.00TL/100 ml.

38601 209,00TL

  Eleo Yağ İçeren Şampuan
250 ml.
Birimfiyat 39.60TL/100 ml.

38585 99,00TL

  Eleo Onarıcı Gece İçin Saç Yağı
50 ml.
Birimfiyat 418.00TL/100 ml.

38602 209,00TL

  HairX Advanced Care Ultimate 
Repair Besleyici Saç Kremi
200 ml.
Birimfiyat 38.50TL/100 ml.

42840 77,00TL

  HairX Advanced Care Kırılmış 
Saç Uçları için Onarıcı Serum
30 ml.
Birimfiyat 330.00TL/100 ml.

42889 99,00TL

  Milk & Honey Gold 
Pürüzsüzleştirici Vücut 
Arındırıcısı
200 ml.
Birimfiyat 52.00TL/100 ml.

31601 104,00TL

  Eclat Homme Anti-
perspirant Sprey Deodorant
150 ml.
Birimfiyat 69.33TL/100 ml.

31698 104,00TL

  Feet Up Comfort Gün Boyu 
Nemlendiren Ayak Kremi
75 ml.
Birimfiyat 96.00TL/100 ml.

32644 72,00TL

  Feet Up Comfort Besleyici Ayak 
Kremi
150 ml.
Birimfiyat 66.00TL/100 ml.

32371 99,00TL

  Milk & Honey Gold 
Pürüzsüzleştirici El Arındırıcısı
75 ml.
Birimfiyat 112.00TL/100 ml.

33447 84,00TL

  Silk Beauty Clear Tıraş Jeli
150 ml.
Birimfiyat 59.33TL/100 ml.

32601 89,00TL

  Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Koruyucu 
Temizleme Jeli 
300 ml.
Birimfiyat 38.00TL/100 ml.

34498 114,00TL

  HairX Advanced Care Style 
Smart Şekillendirici Saç Spreyi
200 ml.
Birimfiyat 54.50TL/100 ml.

34919 109,00TL

  Feminelle Dış Genital 
Bölgeler için Yatıştırıcı 
Temizleme Jeli
300 ml.
Birimfiyat 38.00TL/100 ml.

34499 114,00TL

  Feet Up Comfort Gece Boyu 
Nemlendirici Ayak Kremi
150 ml.
Birimfiyat 66.00TL/100 ml.

34935 99,00TL

  HairX Advanced Care Style 
Smart Şekillendirici Saç Köpüğü
200 ml.
Birimfiyat 54.50TL/100 ml.

34938 109,00TL

  Love Nature Sandal Caress 
Vücut Pudrası
100 g.
Birimfiyat 72.00TL/100 g.

35552 72,00TL صى
شخ

ت 
اقب

مر
 و 

مو
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مراقبت پوستى
ما با 55 سال تجربه و بیش از 100 دانشمند و متخصص فنى ، در تالش هستیم تا محصوالت

مراقبت از پوست از پوست خالقانه و موثرترى طراحى کنیم 



جدید
محدود به موجودى

سرى ویژه

N
emlendirme ve besleme

  Secret Garden 3'lü El 
Kremi Seti3 х 30 ml.
Birim Fiyat 20.00TL/adet

44496 99,00TL

91

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

 

گل سرخ

گاردنیا
بنفشه

 در یک باغ مخفى مسحور
قدم بزنید

تخفیف %40

59,99TL

3x30 ml

روز مادر مبارک

 ست کرم دست 3 عددى
 با جعبه شیک ، یک

گزینه هدیه عالى است
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مکمل مراقبت روزانه شما
Pure Skin کمپلکس تسکین دهنده در فرمول سرى 

 با ترکیبات ریحان ، چاى سبز و پانتنول به مراقبت از پوست و
 تسکین پوست کمک مى کند . در بسته بندى محصوالت

 Pure Skin  از 30 تا 70%  پالستیک بازیافتى تولید شده است



نحوه استفاده

 مقدارى از اسکراب را روى پوست
 مرطوب صورت به آرامى ماساژ دهید

 و از مالیدن به دور چشم خوددارى
کنید . 1 تا 2 بار در هفته استفاده کنید

93

  Pure Skin Akne 
Lekeleri İçin Jel
6 ml.
Birim Fiyat 8.83TL/ ml.

41676 74,00TL
 52,99TL

  Pure Skin 5 Dakikalık 
Yağ Kontrol Kil Maskesi
50 ml.
Birim Fiyat 131.98TL/100 ml.

41674 104,00TL
 65,99TL

  Pure Skin 
Pürüzsüzleştirici Yüz 
Peelingi
75 ml.
Birim Fiyat 70.65TL/100 ml.

41675 74,00TL
 52,99TL

نحوه استفاده

 ماسک را به صورت یک الیه
 نازك روى پوست خود بمالید و

 از مالیدن به حلقه دور چشم
 خوددارى کنید . بگذارید 5

 دقیقه بماند و سپس با آب ولرم
 صورت را بشویید . 1 تا 2 بار

در هفته استفاده کنید

نحوه استفاده

 به محض اینکه احساس کردید جوش
 ایجاد شده است ، مستقیماً روى ناحیه

آکنه یا مستعد آکنه بمالید

 

 

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
 مر

 ظاهر آکنه را هدف قرار مى دهد و به
 جلوگیرى از تشکیل آن کمک مى کند ، منافذ باز را
     تمیز مى کند - از افراد شرکت کننده در تست ،
** 86% تایید مى کنند
 الیه بردارى پوست -  از افراد شرکت کننده در تست ،
** 94% تایید مى کنند

*  بر اساس نتایج آزمایش 72 نفر شرکت کننده
**  بر اساس نتیجه تست 66 نفر شرکت کننده مرد / زن

در عرض 24 ساعت ظهور لکه ها
 را 40% کم مى کند∆ 

 Δ   با توجه به نتیجه تست کلینیکى   

 براى کنترل چربى و
براقیت تولید شده است

 کمک به رفع عیوب
 پوست و جلوگیرى

* از تشکیل آن

 با کمپلکس ریلکس
 به تسکین پوست

کمک مى کند

*  بر اساس نتایج آزمایش 72 نفر شرکت کننده
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ھ از پوست در ن  مراقبت روزا
برابر عالئم زودرس پیرى

د مغذى پوست موا ا  ب پذیرتر  نعطاف  ا و  تر  پوست سفت 

فناورى  Multi Renewal8  به افزایش استحکام و قابلیت ارتجاعى
 پوست کمک مى کند . مواد معدنى ، قندها و اسیدهاى آمینه به دست آمده

از برگ درخت غان به جلوگیرى از ظهور لکه هاى تیره کمک مى کند

درخت توس

 مواد معدنى ، قندها و
 اسیدهاى آمینه حاصل از
 برگ آن ، به جلوگیرى
 از ظاهر شدن لکه هاى

تیره کمک مى کند

MULTI 
RENEWAL8 

 به افزایش استحکام و
 قابلیت ارتجاعى پوست

کمک مى کند

POLLUPROTECT, 

 یک محافظ پلیمرى طبیعى
 است که به جلوگیرى از

 عالئم پیرى زودرس کمک
 مى کند و از پوست در برابر
 آلودگى و استرس محیطى

محافظت مى کند

35 
سال و
باالتر

براى پوست با عالئم اولیه پیرى



95

کرم شب
 به نرم کردن ، تغذیه و ترمیم سد
پوستى در طول شب کمک مى کند

کرم دور چشم
 به کاهش ظاهر سیاهى

 وروشن شدن دور چشم
کمک مى کند

 سرم
C  با داشتن اسید هیالورونیک و ویتامین
 ، پوست را در تمام طول روز مرطوب مى کند

 15 SPF کرم روز  
 به کاهش خطوط ریز و چین و

 چروك ، محافظت و تقویت سد
 پوستى ، محافظت از پوست در

 برابر اشعه هاى مضر خورشید و
 عالئم اولیه پیرى کمک مى کند

 

 

 

 

  Optimals Age 
Revive Göz Kremi
15 ml.
Birim Fiyat 136.99TL/15 ml.
42550 
199,00TL
 136,99TL

  Optimals Age Revive 
Serum
30 ml.
Birim Fiyat 499.97TL/100 ml.

42551 219,00TL
 149,99TL

  Optimals Age Revive 
Gündüz Kremi 15 SPF
50 ml.
Birim Fiyat 273.98TL/100 ml.

42548 199,00TL
 136,99TL

  Optimals Age 
Revive Gece Kremi
50 ml.
Birim Fiyat 273.98TL/100 ml.

42549 199,00TL
 136,99TL

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر
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 توصیه هاى
پوست ز  ا قبت  مرا

• 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 دو هفته

• 50 SPF  حفاظت باال با  ∆

•  به محافظت از پوست در برابر استرس
 اکسیداتیو کمک مى کند

• فرمول سبک که به راحتى جذب مى شود

بر اساس نتیجه آزمایش کلینیکى  ∆             * با توجه به نتیجه تست مصرف کننده 

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 دارد

: مجموعه آمینو معدنى مشتق شده از جلبک
 به حفظ نرمى و مرطوب نگه داشتن پوست
 کمک مى کند

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

مطالب اصلى

 محافظ شما در برابر اشعه هاى مضر
خورشید و آلودگى هاى محیطى
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ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

جدید

50 
SPF

 حفاظت باال در برابر
 اشعه ماوراء بنفش و
آلودگى هاى محیطى

 صبح ، پس از تمیز کردن پوست ، به
 صورت و گردن خود بمالید و از مالیدن به

 اطراف چشم خوددارى کنید . توصیه
 مى کنیم بعد از کرم صورت خود از آن

 استفاده کنید . براى تمدید حفاظت
 مى توانید هر چند وقت یکبار استفاده را
 تکرار کنید . براى بهتر شدن نتیجه ، از

روتین اپتیمالز خود استفاده کنید

نحوه استفاده

محصول را بهتر بشناسید !

فرموله شده با مواد مغذى پوست مشتق
 شده از گیاهان بومى سوئد . در حالى که 
رطوبت رسانى فورى به پوست مى دهد

 با محافظت از پوست در برابر اشعه هاى 
مضر UV  و آلودگى هاى محیطى به  

جلوگیرى از عالئم پیرى زودرس کمک مى کند

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

42671 209,00TL
 119,99TL



98

 پوست زیبا با مراقبت اولیه
شروع مى شود

 تولید شده با ویتامین E و روغن طبیعى کانوال
از پوست محافظت مى کند

  
ویتامین E  کمک مى کند تا پوست مرطوب 

لطیف و صاف شود
 

 روغن طبیعى کانوال با اسیدهاى چرب غنى خود
به تغذیه پوست کمک مى کند
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  Essentials E Vitaminli & Kanola 
Yağlı Çok Amaçlı Krem
150 ml.
Birim Fiyat 43.33TL/100 ml.

35767 94,00TL
 64,99TL
  Essentials E Vitaminli & Kanola 
Yağlı Yüz Kremi
75 ml.
Birim Fiyat 86.65TL/100 ml.

42027 94,00TL
 64,99TL

VITAMIN E

E
VITAMIN

E  ویتامین

NEMLENDİR

BESLEKO
RU

مناسب انواع پوست مناسب براى انواع پوست هاى حساس

150 ml

75 ml

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر
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  Pure Skin Deep Cleanse Yüz 
Yıkama Jeli
150 ml.
Birimfiyat 69.33TL/100 ml.

41671 104,00TL
  Pure Skin Temizleyici Tonik
150 ml.
Birimfiyat 69.33TL/100 ml.

41672 104,00TL

  Pure Skin Matlaştırıcı & 
Serinletici Yüz Losyonu
50 ml.
Birimfiyat 208.00TL/100 ml.

41673 104,00TL

  Avokado Yağı Özlü 
Nemlendirici El Kremi
75 ml.
Birimfiyat 82.67TL/100 ml.

34065 62,00TL
  Şeftali Özlü Yumuşatıcı El 
Kremi
75 ml.
Birimfiyat 82.67TL/100 ml.

41940 62,00TL
  Aloe Vera Özlü Canlandırıcı El 
Kremi
75 ml.
Birimfiyat 82.67TL/100 ml.

34930 62,00TL

  Optimals Hydra Radiance Göz 
Kremi
15 ml.
Birimfiyat 159.00TL/15 ml.

42566 159,00TL
  Optimals Hydra Radiance 
Serum
30 ml.
Birimfiyat 630.00TL/100 ml.

42567 189,00TL
  Optimals Hydra Radiance 
Gündüz Kremi Light
50 ml.
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

42580 189,00TL
  Optimals Hydra Radiance Gece 
Kremi Light
50 ml.
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

42587 189,00TL
  Optimals Hydra Radiance 
Gündüz Kremi Rich
50 ml.
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

42588 189,00TL

  Optimals Hydra Radiance Gece 
Kremi Rich
50 ml.
Birimfiyat 378.00TL/100 ml.

42589 189,00TL

  Optimals Arındırıcı Kil Yüz 
Maskesi
50 ml.
Birimfiyat 318.00TL/100 ml.

42615 159,00TL
  Optimals Nemlendirici Yüz 
Maskesi
50 ml.
Birimfiyat 318.00TL/100 ml.

42616 159,00TL

  Optimals Urban Guard 3D Çok 
Amaçlı Temizleyici
125 ml.
Birimfiyat 115.20TL/100 ml.

44253 144,00TL
  Optimals Urban Guard 3D 
Serum
30 ml.
Birimfiyat 730.00TL/100 ml.

44254 219,00TL
  Optimals Urban Guard 3D Yüz 
Misti
100 ml.
Birimfiyat 159.00TL/100 ml.

44257 159,00TL
  Optimals Urban Guard 3D 
Gündüz Kremi 25 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 418.00TL/100 ml.

44259 209,00TL
  Optimals Urban Guard 3D Gece 
Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 418.00TL/100 ml.

44260 209,00TL

  Pure Skin Gözenek 
Görünümüne Karşı Soyulabilir 
Maske
50 ml.
Birimfiyat 208.00TL/100 ml.

42881 104,00TL

  SoftCaress Besleyici El Kremi
100 ml.
Birimfiyat 67.00TL/100 ml.

31345 67,00TL

  SoftCaress Koruyucu El ve 
Tırnak Kremi
100 ml.
Birimfiyat 67.00TL/100 ml.

31344 67,00TL



  Oriflame Dream El Kremi
30 ml.
Birim Fiyat 39.97TL/100 ml.

21878 20,00TL
11,99TL

%40
تخفیف 101

ت
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اقب
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    همیشه مراقبت را در
    کیف خود حمل کنید

30 ml

 کرم دست با ارائه اثر مرطوب کننده
 با روغن بادام شیرین و ترکیبات
 گلیسیرین ، همیشه آماده است تا

 دستان شما را نرم کند

: روغن بادام شیرین
 پوست را مرطوب مى کند و بوى

مطبوع خود را روى پوست مى پوشاند

: گلیسیرین
    رطوبت را در پوست قفل مى کند .

 با بافت سبکى که دارد براى
پوست هاى حساس مناسب است

محتواى اصلى
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41691 47,00TL
 32,99TL

ORGANİK BÖĞÜRTLEN ÖZLERİ
Antioksidan ve vitamin açısından zengindir.

ORGANİK YABAN MERSİNİ ÖZLERİ
Cildinizi beslemeye yardımcı olur.

DOĞAL YOĞURT ÖZLERİ
Protein, kalsiyum ve vitamin kaynağıdır.

DOĞAL FRENK ÜZÜMÜ ÖZLERİ
Cilde arındırıcı etki sunar.

NATURAL
EXFOLIANTS

 پاك کننده هاى
طبیعى

  Love Nature Dark Berries 
Arındırıcı
50 ml.
Birim Fiyat 65.98TL/100 ml.

 

مرحله .1
اسکراب

 روى پوست مرطوب ،  بجز دور  چشم  
ماساژ دهید . سپس با آب  فراوان بشویید . 
عصاره هاى  توت  طبیعی براى پاکسازى 

پوست از  سلول هاى مرده پوست و 
پاکسازى عمیق آن طراحی شده است
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  Love Nature Dark Berries 
Yüz Maskesi
50 ml.
Birim Fiyat 65.98TL/100 ml.

41694 47,00TL
 32,99TL

SILICON FREEبدون سیلیکون

 مواد تشکیل دهنده
طبیعى

عصاره تمشک ارگانیک
سرشار از آنتى اکسیدان و ویتامین است

عصاره بلوبرى ارگانیک
به تغذیه پوست شما کمک مى کند

عصاره ماست طبیعى
منبع پروتئین ، کلسیم و ویتامین است

عصاره انگور طبیعى
یک اثر الیه بردارى به پوست مى دهد

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

مرحله .2

 

تولید محدود

بدون پارابن

آرامش و  احیا
 به طور یکنواخت روى صورت بجز دور
      چشم بمالید . 10 دقیقه صبر کنید .
   به آرامى با پنبه پاك کنید . طراحى
 شده براى تغذیه و تسکین پوست
با عصاره طبیعى بلوبرى و تمشک



104

براى پوست خشک

کرم صورت

 به آبرسانى فورى ، تسکین و احیاى
پوست کمک مى کند

 عصاره جو دوسر ارگانیک پوست
 را تغذیه و نرم مى کند ، در حالیکه
 گوجى برى پوست را محافظت و

مرطوب مى کند

محتواى اصلى

از طبیعت با عشق

براى تمام سنین

ماسک

 به پوست کمک مى کند تا حس
آرامش و راحتى را بدست آورد
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  Love Nature Besleyici Yüz 
Kremi 
50 ml.
Birim Fiyat 159.98TL/100 ml.

34862 119,00TL
 79,99TL

  Love Nature Yatıştırıcı 
Yüz Maskesi
75 ml.
Birim Fiyat 106.65TL/100 ml.

34860 119,00TL
 79,99TL
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  Love Nature Pürüzsüzleştirici 
Dudak Maskesi ve Arındırıcı
15 ml.
Birimfiyat 62.00TL/15 ml.

37578 62,00TL

  Love Nature Energising Organik 
Kayısı ve Portakal Özlü Yüz 
Temizleyicisi
125 ml.
Birimfiyat 95.20TL/100 ml.

35910 119,00TL

  Love Nature Radiance Organik 
Kayısı ve Portakal Özlü Jel Losyon 
50 ml.
Birimfiyat 238.00TL/100 ml.

35911 119,00TL

 پر انرژى ،
 درخشان و
پر زرق و برق

لوسیون ژل

پوست را مانند ابریشم صاف
و نرم مى کند 

  Love Nature 2'si 1 Arada Maske 
ve Arındırıcı
75 ml.
Birimfiyat 158.67TL/100 ml.

35576 119,00TL
  Love Nature Renk Düzenleyici 
Stik
4.5 g.
Birimfiyat 26.44TL/ g.

34855 119,00TL

  Love Nature Arındırıcı Yüz Yağı
10 ml.
Birimfiyat 11.90TL/ ml.

34849 119,00TL

  Love Nature Matlaştırıcı Yüz 
Losyonu
50 ml.
Birimfiyat 238.00TL/100 ml.

34845 119,00TL

  Love Nature Arındırıcı Yıkama 
Jeli
125 ml.
Birimfiyat 95.20TL/100 ml.

34841 119,00TL

  Love Nature Canlandırıcı 
Temizleme Kremi
125 ml.
Birimfiyat 95.20TL/100 ml.

34819 119,00TL

 پاك کننده صورت

 پوست را پاکسازى و انرژى مى بخشید

براى تمام سنین

براى انواع پوست

 لب هاى خود را با مواد طبیعى احیا
 کنید که احساس شادى به شما مى دهد

 و شما را به سرزمین هاى دوردست
عجیب و غریب منتقل مى کند

ماسک و پاك کننده لب

 

 

 



تمام سنین

براى پوست خشک
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  Love Nature Yatıştırıcı 
Micellar Yüz Temizleme Suyu 
150 ml.
Birim Fiyat 53.33TL/100 ml.

34858 119,00TL
 79,99TL

 میسالرواتر پاك کننده صورت

 آرایش و آلودگى را به آرامى بدون
 خشک کردن پوست پاك مى کند و

پوست را تسکین مى دهد

 صبح و شب آن را روى یک
 تکه پنبه بریزید و به آرامى

 روى صورت و گردن و ناحیه
چشم بمالید

نیاز به آبکشى ندارد

 پاك کننده و تونر
در یک محصول

نحوه استفاده
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4مرحله 2 X

•  صورت خود را با آب ولرم بشویید .
 با ماساژ با نوك انگشتان خود و دورى
 از اطراف چشم ، پاك کننده فومى را
روى پوست خود بمالید . سپس پوست
خود را با آب فراوان بشویید و با حوله
  نرم خشک کنید

•  کرم دور چشم را به صورت
 نقطه اى زیر چشم پخش کنید و
  از تماس با چشم خوددارى کنید
و اجازه دهید جذب شود

•  سرم را با حرکات دایره اى روى
 بینى ، گونه ها و ناحیه چانه بمالید
 از مالیدن دور چشم خوددارى کنید

• کرم روز یا شب
 روى پیشانى ، بینى ، گونه ها و چانه
 خود بمالید . به آرامى ماساژ دهید تا
 کرم جذب شود . از مالیدن به اطراف
چشم خوددارى کنید

CİLT SORUNLARI:
 Yaşlanmanın
ilk belirtileri

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Serum
30 ml. 
Birim iyat 1663.33TL/100 ml.

38391 499,00TL

دقیقه روز

فوراً : کمک به متعادل کردن پوست
 هنگام استفاده از سرم احساس
 سبکى و شادابى به پوست مى دهد .
 به نرمى روى پوست مى چرخد و به
 راحتى جذب مى شود و بالفاصله
 احساس آرامش و آراستگى به
 پوست مى دهد . پوست را براى
جذب کرم روز یا شب آماده مى کند
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  بر اساس نتایج آزمایشات کلینیکى با استفاده از   پاك کننده ، کرم دور چشم ، سرم ، کرم روز و شب نوایج  1∆

 اولین پک مراقبت از پوست اوریف لیم که از نظر کلینیکى
ثابت شده است که حساسیت پوستى را کاهش مى دهد

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

براى پوست هاى حساس

: مشکالت پوستى
اولین نشانه هاى پیرى

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

44480 1685,00TL
 1089,00TL

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

DERMALIFT ACTIV E
 تولید کالژن و االستین طبیعى را تحریک مى کند تا پوست را
سفت کند و ظاهر چین و چروك را صاف مى کند

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

SPF

30



 مى توانید هر چند وقت
 یکبار که مى خواهید از

آن استفاده کنید

نحوه استفاده
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  NovAge ProCeuticals Niasinamid & 
Cica Biyoselüloz Kağıt Maske
26 ml.
Birim Fiyat 653.81TL/100 ml.

41563 269,00TL
 169,99TL

%2
Niasinamid

 
B3  شکل متفاوتى از ویتامین  niasinamid
 به افزایش ضخامت پوست ، عملکرد سد ، سطح

رطوبت ، درخشندگى و تولید کالژن کمک مى کند

بیوسلولز

 ماسک بیوسلولز ، جذب سرم را افزایش مى دهد ،
تماس و عملکرد مفید پوست را فراهم مى کند

مشکل پوستى : پوستى که چین خورده و افتاده بنظر میرسد

PROCEUTICALS مراقبت موثر از پوست خود با سرى 

عملکرد ثابت شده

 فوراً پوست را با رطوبت
خود تازه مى کند

     ( از شرکت کنندگان 85% تایید مى کنند ) *
       م

 پوست را فوراً انعطاف پذیر مى کند
    ( از شرکت کنندگان 86% تایید مى کنند ) *

             م

*  بر اساس نتایج آزمایش مصرف کننده که
 با 66 نفر شرکت کننده برگزار شد
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  NovAge Time Restore Yaşlanma 
Karşıtı Cilt Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 205.80TL/adet

31774 1585,00TL
 1029,00TL
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مناسب انواع پوست

 کمک به کاهش چین و
 چروك هاى عمیق و از
 دست دادن درخشش ،
افزایش استحکام پوست

 به گفته

%94
 از زنان با پوست بالغ ، به پوست خاصیت ارتجاعى

مى بخشد و پوست را تغذیه مى کند

GENISTEINSOY  تکنولوژى
 به افزایش کالژن و سطح رطوبت پوست کمک مى کند ، پوست
را سفت مى کند و چین و چروك هاى عمیق را نرم مى کند

RIBWORT عصاره سلول هاى بنیادى گیاهى
 به افزایش استحکام پوست و جلوگیرى از ایجاد عالئم پیرى
کمک مى کند

SPF

15



روال NovAge  شما چیست  ؟ 
مراقبت هاى متناسب با نیازهاى پوست خود راکشف کنید

مشکالت پوستى
حساسیت پوستى

 :

  NovAge Skinergise Yaşlanma 
Karşıtı Cilt Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 151.80TL/adet

42723 1165,00TL
 759,00TL

SKINERGISE

SPFSPF

3015

  NovAge Ultimate Lift Contour 
Define Yaşlanma Karşıtı Cilt 
Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 205.80TL/adet

44941 1585,00TL
 1029,00TL

ULTIMATE LIFT

 خاصیت ارتجاعى از دست رفته پوست را
تنها در 4 هفته باز مى گرداند

Δ4 NovAge Skinergise بر اساس نتیجه تست کلینیکى با مصرف کامل ست  
بر اساس نتیجه آزمایش کلینیکى با استفاده از ست کامل  Δ3   NovAge Ultimate Liftبعد از 8 هفته

در مقایسه با پاك کننده و کرم روز

112

مناسب انواع پوست

: مشکالت پوستى
 از دست دادن استحکام و خاصیت ارتجاعى در پوست

مناسب انواع پوست

Δ3  

40%    برابر     
Δ4 ظاهر روشن ترى به پوست مى دهد

25



SPF

35

: مشکالت پوستى
چین و چروك و خطوط ریز قابل مشاهده است

  NovAge Ecollagen Wrinkle Power 
Yaşlanma Karşıtı Cilt Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 167.80TL/adet

42489 1295,00TL
 839,00TL

بر اساس نتایج آزمایش کلینیکى با توجه به استفاده از ست کامل
∆2 NovAge Ecollagen Wrinkle Power  

ECOLLAGEN 

ت
وس

ز پ
ت ا

اقب
مر

NovAge هر یک از مجموعه هاى
در یک جعبه زیبا ارائه شده است

SPF

30

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Yaşlanma Karşıtı 
Cilt Bakım Seti
5 adet ürün içerir.
Birim Fiyat 167.80TL/adet

44680 1295,00TL
 839,00TL

با توجه به نتیجه آزمایش کلینیکى  ∆

BRILLIANCE
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Δ2

مناسب انواع پوست
مناسب انواع پوست

فوراً چین و چروك ها را تا

کاهش مى دهد
49%

: مشکالت پوستى
پوست ناهموار ، تغییر رنگ پوستى ، لکه هاى تیره

 رنگ هاى قرمز ، زرد و
Δکدر پوست را از بین مى برد
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پاك کننده صورت

ژل دور چشم



  NovAge Men Yaşlanma 
Karşıtı Cilt Bakım Seti
4 ürün içerir.
Birim Fiyat 162.25TL/adet

29446 1006,00TL
 649,00TL
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o چین و چروك ها را کاهش مى دهد
o پوست را صاف مى کند
o مرطوب کننده
o  افزایش خاصیت ارتجاعى پوست
o  افزایش استحکام پوست

•••  

†2 NovAge Men بر اساس نتایج آزمایش کلینیکى با استفاده از ست
†1 NovAge Men  بر اساس ارزیابى کلینیکى متخصصان با استفاده از ست

سرم لوسیون ژل

 با محصوالتى که مخصوص براى
 آقایان تولید شده است ، از پوست

خود مراقبت کنید

ست مراقبت از پوست ضد پیرى

NOVAGE MEN 

براى انواع پوست

: ظاهر خستگى و اثر ضد پیرى

                                    †1  

              †1 

†2 

                               †1

                †1



SKINRELIEF
HASSAS CİLTLER İÇİN

116

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Göz Kremi
15 ml. 
Birimfiyat 294.00TL/15 ml.

38390 294,00TL

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Serum
30 ml. 
Birimfiyat 1663.33TL/100 ml.

38391 499,00TL

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 678.00TL/100 ml.

38385 339,00TL
  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Gündüz Kremi 30 
SPF
50 ml. 
Birimfiyat 678.00TL/100 ml.

40794 339,00TL

  NovAge Skinergise 
Serum
30 ml. 
Birimfiyat 1130.00TL/100 ml.

34517 339,00TL

  NovAge Skinergise Göz 
Kremi
15 ml. 
Birimfiyat 189.00TL/15 ml.

34515 189,00TL

  NovAge Skinergise 
Gündüz Kremi 30 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 438.00TL/100 ml.

34511 219,00TL

  NovAge Skinergise Gece 
Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 438.00TL/100 ml.

35075 219,00TL

TIME RESTORESKINERGISE
TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN

  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.
Birimfiyat 132.67TL/100 ml.

33984 199,00TL

  NovAge Time Restore 
Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 638.00TL/100 ml.

32628 319,00TL

  NovAge Time Restore 
Serum
30 ml.
Birimfiyat 1563.33TL/100 ml.

32630 469,00TL
  NovAge Time Restore 
Gündüz Kremi 15 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 638.00TL/100 ml.

32627 319,00TL

  NovAge Time Restore 
Göz ve Dudak Kremi
15 ml.
Birimfiyat 279.00TL/15 ml.

32629 279,00TL

TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN
TIME RESTORE

  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.
Birimfiyat 132.67TL/100 ml.

33984 199,00TL

BRILLIANCE
TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Serum
30 ml.
Birimfiyat 1296.67TL/100 ml.

34509 389,00TL

  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.
Birimfiyat 132.67TL/100 ml.

33984 199,00TL

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 498.00TL/100 ml.

35745 249,00TL

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Gündüz Kremi 
30 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 498.00TL/100 ml.

35744 249,00TL

  NovAge Brilliance Infinite 
Luminosity Göz Kremi
15 ml.
Birimfiyat 209.00TL/15 ml.

35746 209,00TL

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Gece 
Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 638.00TL/100 ml.

34549 319,00TL

TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN
ULTIMATE LIFT

  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Göz 
Kremi
15 ml. 
Birimfiyat 279.00TL/15 ml.

34552 279,00TL
  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Serum
30 ml. 
Birimfiyat 1563.33TL/100 ml.

34550 469,00TL
  NovAge Ultimate Lift 
Contour Define Gündüz 
Kremi 15 SPF
50 ml. 
Birimfiyat 638.00TL/100 ml.

34510 319,00TL

  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.
Birimfiyat 132.67TL/100 ml.

33984 199,00TL

  NovAge ProCeuticals %6 
AHA Peeling Solüsyon
30 ml.
Birimfiyat 1230.00TL/100 ml.

40878 369,00TL
  NovAge Temizleyici Yüz 
Yağı
150 ml.
Birimfiyat 139.33TL/100 ml.

38828 209,00TL

  NovAge Cilt Arındırıcısı
100 ml.
Birimfiyat 189.00TL/100 ml.

33988 189,00TL

  NovAge Skinrelief Pro 
Resilient Köpük Temizleyici
150 ml. 
Birimfiyat 142.67TL/100 ml.

38382 214,00TL
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  NovAge Men High 
Definition Tıraş 
Köpüğü
200 ml.
Birim Fiyat 47.50TL/100 ml.
35864 
159,00TL
 94,99TL
  NovAge Men Tıraş 
Sonrası Rahatlatıcı Jel
100 ml.
Birim Fiyat 94.99TL/100 ml.
35865 
159,00TL
 94,99TL

 

 

TÜM CİLT TİPLERİ İÇİNNOVAGE MEN

  NovAge Men Kırışıklık Karşıtı 
Göz Jeli
15 ml.
Birimfiyat 199.00TL/15 ml.

33199 199,00TL 117

 پیشرفت در لوازم
 اصالح براى داشتن
ظاهرى تاثیرگذار فناورى هیدراتاسیون

 فناورى هیدراتاسیون ، که بسیار شبیه به اثر
 مرطوب کنندگى اسید هیالورونیک موجود در

 برخى محصوالت مراقبت از پوست
 NovAge   است ، با جذب و اتصال به

 مولکول هاى آب در پوست هنگام اصالح ، به
آبرسانى بسیار باالى پوست کمک مى کند

محصول را بهتر بشناسید !

  NovAge  Men Arındırıcı Yüz 
Temizleyici
125 ml.
Birimfiyat 143.20TL/100 ml.

33198 179,00TL

  NovAge Men Enerji Veren 
Nemlendirici Serum
50 ml.
Birimfiyat 738.00TL/100 ml.

33200 369,00TL
  NovAge Men Yaşlanma Karşıtı 
Jel Losyon
50 ml.
Birimfiyat 518.00TL/100 ml.

33201 259,00TL

ECOLLAGEN TÜM CİLT TİPLERİ İÇİN

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power Gece Kremi
50 ml. 
Birimfiyat 498.00TL/100 ml.

33982 249,00TL

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power Gündüz Kremi 35 SPF
50 ml.
Birimfiyat 498.00TL/100 ml.

42426 249,00TL

  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power Serum
30 ml.
Birimfiyat 1296.67TL/100 ml.

33980 389,00TL

  NovAge 2'si 1 Arada 
Temizleme Jeli 
150 ml.
Birimfiyat 132.67TL/100 ml.

33984 199,00TL
  NovAge Ecollagen Wrinkle 
Power Göz Kremi
15 ml.
Birimfiyat 209.00TL/15 ml.

33979 209,00TL
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  Optifresh Kids Çilek Aromalı 
Diş Macunu
50 ml.
Birim Fiyat 39.98TL/100 ml.

31133 26,00TL
 19,99TL

• فرموالسیون ویژه براى دندان هاى شیرى
•  با طعم توت فرنگى ، کودکان را
 عاشق مسواك زدن مى کند

Festive Wonderland 
مجموعه اى که از رایحه میوه اى و سیب شیرین
الهام گرفته است . نت هاى سیب قرمز با جنبه

 هاى مخملى تافى و وانیل مواجه مى شوند و
عطرى فوق العاده ایجاد مى کنند

  Discover Kamchatka Wilderness 
Duş Jeli
400 ml.
Birim Fiyat 5.75TL/100 ml.

34495 35,00TL
 22,99TL

موجودى محدود

طبیعت وحشى کامچاتکا
را کشف کنید 

  Festive Wonderland Elma 
Şekeri Kokulu Sabun
75 g.
Birim Fiyat 13.32TL/100 g.

35853 14,00TL
 9,99TL

%45
تخفیف تا

آخرین فرصت



38858
Hot Plum

38855
Seashell Pink

38857
Mellow Cherry

38859
Haute Red
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موجودى محدود

  Optimals Hydra Radiance 
Nemlendirici Gündüz Kremi 
Normal/Karma Ciltler
50 ml.
Birim Fiyat 85.98TL/100 ml.

32462 74,00TL
 42,99TL  42,99TL

  Activelle Invisible 
Anti-perspirant 
Roll-on
50 ml.
Birim 
Fiyat 49.98TL/100 ml.

33141 47,00TL
 24,99TL

  OnColour #LittleMatte Ruj
2.5 g.
Birim Fiyat 7.60TL/ g.

29,00TL
 18,99TL

مینى مات ، حداکثر رنگ ! • پوشش زنده و مات در بسته بندى کوچک
• فرمول صاف و کرمى که به راحتى روى لب مى لغزد
•  تعداد محدود ، قبل از تمام شدن آن را خریدارى کنید

* نتیجه تست کلینیکى

*  حفاظت تا

48s*

هیچگونه لک و اثرى روى لباس باقى نمى گذارد

  Optimals Age Revive 
Yaşlanma Karşıtı Göz 
Kremi
15 ml.
Birim Fiyat 42.99TL/15 ml.

32476 76,00TL

 براى افزایش رطوبت و درخشندگى پوست
 به محافظت از پوست در برابر عوامل محیطى

کمک مى کند کرم دور چشم ضد پیرى
 به کاهش پف و حلقه

 تیره ، خطوط ریز و چین و
 چروك کمک مى کند .

دور چشم را روشن مى کند



SPF
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  OnColour Mat Bitiş 
Sunan BB Krem
30 ml.
Birimfiyat 346.67TL/100 ml.

104,00TL

  OnColour Şeftali 
Yağı Özlü Makyaj Bazı 
ve Aydınlatıcı
30 ml.
Birimfiyat 330.00TL/100 ml.

99,00TL

ONCOLOUR BB KREM 
و یا کرم پایه آرایش

=

یکى بخر
یکى رایگان

41748
Fair

39292
Light

39
29

2 L
igh

t

41749
Light

41750
Medium

55.   

•  سبک ،
 پوشش مات

 

 

41
74

8 F
air

 سالگرد 55 سالگی
 را با هدایایی جشن

می گیریم

پایه آرایش و روشن کننده
 ارائه دهنده ى درخشندگى

و آبرسانى طبیعى



موجودى محدود
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  OnColour Mutliple 
Lash Maskara
8 ml.
Birimfiyat 11.13TL/ ml.

89,00TL

ONCOLOUR MULTIPLE LASH 
MASKARA

=

یکى بخر
یکى رایگان

 

41715
Black

41
71

5 B
lac

k

40842
Blue

40
84

2 B
lue

•  به داشتن مژه هایى حجیم ،
 بلند و حالت دار کمک مى کند
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  The ONE Lip Spa 
Dudak Balmı
2.1 g.
Birimfiyat 51.90TL/ g.

109,00TL

15

SPF

38883
Pink

38885
Raspberry

38
88

5 R
as

pb
er

ry

• بافت خامه اى سبک و کاربرد آسان 
• کمپلکس مرطوب کننده لیپ سافت که لب ها را نرم مى کند
• * رنگ ثابت تا 10 ساعت

*  طبق نتیجه تست مصرف کننده

سالگرد 55 سالگى 
را با هدایایى جشن 

مى گیریم
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: مرطوب کننده
  از نظر کلینیکى ثابت شده است که با عصاره جلبک دریایى
موجود در آن تا 8 ساعت رطوبت رسانى مى کند

: حجیم
     با ایجاد کالژن و سنتز اسید هیالورونیک در لب ها به ایجاد
  ظاهرى پرتر به لب ها کمک مى کند

: محافظت مى کند
  با ویتامین E  به محافظت در برابر رادیکال هاى آزاد و با
   به محافظت در برابر اشعه  UVB  کمک مى کند 

 Δ1  پس از 30 روز استفاده  vivo با توجه به نتیجه تست   
Δ  با توجه به نتیجه تست کلینیکى

قبلبعد

یکى بخر
یکى هدیه

=

15 SPF

 Δ

Δ1
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  Optimals Yatıştırıcı 
Micellar Temizleme Suyu
150 ml.
Birimfiyat 96.00TL/100 ml.

42610 144,00TL

  Optimals Derinlemesine 
Temizleme Jeli
150 ml.
Birimfiyat 96.00TL/100 ml.

42613 144,00TL

 تمیز کردن و رطوبت رسانى در
یک مرحله

 سالگرد 55 سالگى
 را با هدایایى جشن

مى گیریم

  Optimals Arındırıcı 
Kremsi Temizleyici
150 ml.
Birimfiyat 96.00TL/100 ml.

42609 144,00TL

  Optimals Rahatlatıcı 
Yüz Toniği
150 ml.
Birimfiyat 96.00TL/100 ml.

42590 144,00TL

 تمیز کردن عمیق و ظریف
در یک مرحله

 

 

منافذ باز را تمیز مى کند و به آرامى
پوست را تمیز و صاف مى کند

 براى پاکسازى مالیم پوست
 از آلودگى ها

پوست را صاف و مرطوب مى کند
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یکى بخر
یکى هدیه

ما به طبیعت احترام مى گذاریم !
 ما به بسته بندى محصوالت خود افتخار

 مى کنیم ! ما به درك خود از زیبایى از سوئد
 با استفاده از مواد بازیافتى در طرح هاى جدید
محصوالت Optimals  خود ادامه مى دهیم
 اگر مى خواهید بیشتر بدانید ، مى توانید از

صفحه فلسفه ما در
 corporate.oriflame.com 

دیدن کنید

با تمیز کردن عمیق ، پوست
خود را شاداب کنید

:     در 1
 سفت کننده ، نرم کننده ، آرامش بخش ،

تغذیه و تثبیت کننده پوست

 

 

 براى پاك کردن مالیم و موثر
آرایش  و پوست

 براى تسکین پوست و تامین
رطوبت اضافى

از هر محصولى

5



750 ml
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 مرطوب کننده و
 مراقبت با روغن

زیتون و آلوئه ورا

 مچ دست خود را روى
 بطرى بمالید و رایحه

را امتحان کنید

 سالگرد 55 سالگى
 را با هدایایى جشن

مى گیریم

  Love Nature Avokado 
Yağı Özlü Vücut & Saç 
Yağı
100 ml.
Birimfiyat 99.00TL/100 ml.

42897 99,00TL

  Elemental Banyo Lifi
Size: Diameter 11cm. Material: 
Recycled PE, polyester rope

41625 47,00TL

  Love Nature Zeytinyağı 
ve Aloe Vera Özlü Duş Jeli
750 ml.
Birimfiyat 18.53TL/100 ml.

34818 139,00TL

 

SILICON FREEبدون سیلیکون
D

O
Ğ

ADA ÇÖZÜNEBİLEN FO
RM

Ü
L



100 ml
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%100 
مواد بازیافتى

 با کف پوست خود را
تمیز کنید

= +

یک خرید ، دو هدیه

رایگان

 ژل دوش بخرید
 روغن مو و بدن + لیف

روغن مو و بدن
 براى درخشندگى ، آبرسانى و

بازسازى پوست خشک

 

 

در 21

لیف الیه بردار حمام
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 سالگرد 55 سالگى
 را با هدایایى

جشن مى گیریم

  Be the Legend EdT
75 ml. 
Birim Fiyat 266.65TL/100 ml.

30468 279,00TL
 199,99TL
  Be the Legend Anti-
perspirant Roll-on 
Deodorant
50 ml.
Birimfiyat 124.00TL/100 ml.

34076 62,00TL
  North For Men Power 
Hold & Sleek Invisible Saç 
Jölesi
100 ml.
Birimfiyat 57.00TL/100 ml.

34920 57,00TL

شرقى
چرم - سیب - دانه تونکا

 مچ دست خود را روى
 بطرى بمالید و رایحه

را امتحان کنید
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 دئودورانت با رایحه عطر
Be The Legend 

 را براى تطبیق کامل با عطر
خود انتخاب کنید

• بافت شفافى دارد
• احساس چسبندگى بر جاى نمى گذارد
• *  فرم مو را تا 48 ساعت حفظ مى کند
•   مناسب براى انواع مو

* بر اساس نتایج تست کلینیکى

•  

ژل مو

*  

48s*
تاثیر

 

 

یک خرید ، یک هدیه
BE THE LEGEND EDT با خرید
ROLL-ON DEODORANT  و یا

NORTH FOR MEN  ژل مو  

رایگان
 و یا        =
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 سالگرد 55 سالگى
 را با هدایایى

جشن مى گیریم

  Loved Up Feel Good 
EdT
50 ml.
Birim Fiyat 269.98TL/100 ml.

37214 179,00TL
 134,99TL

 مچ دست خود را روى
 شیشه بمالید و رایحه

را امتحان کنید

 

گلى
آلو - فلفل سیاه - چوب صندل



موجودى محدود

131

  Love is in the Air El Kremi
75 ml.
Birimfiyat 82.67TL/100 ml.

38484 62,00TL

 

یک خرید ، یک هدیه

رایگان

LOVED UP FEEL GOOD EDT با خرید   
  LOVE IS IN THE AIR کرم دست

=

 کرم دست مرطوب کننده و مغذى که 
 با رایحه اى مطبوع دست را

 خوشبو کرده  و در عین حال به نرمى
و لطافت دست ها کمک مى کند



 سالگرد 55 سالگى
 را با هدایایى

جشن مى گیریم
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  Love Nature 
Nemlendirici Yüz Kremi
50 ml.
Birimfiyat 238.00TL/100 ml.

34821 119,00TL

  Love Nature 
Canlandırıcı Tonik
150 ml.
Birimfiyat 79.33TL/100 ml.

34820 119,00TL

کرم صورت
رطوبت و درخشندگى

پوست را متعادل مى کند 

تونر
 به پاکسازى آلودگى ها و بقایاى

 آرایش روى پوست کمک مى کند
و پوست را شاداب مى کند

 

 



EXFOLIANTS
 پاك کننده هاى

طبیعى

براى تمام سنین پوست نرمال و مختلط

133

  Love Nature Canlandırıcı 
Göz Jeli
15 ml.
Birimfiyat 104.00TL/15 ml.

35590 104,00TL

  Love Nature 2'si 1 Arada 
Canlandırıcı Maske ve 
Arındırıcı
75 ml.
Birimfiyat 158.67TL/100 ml.

34822 119,00TL

ماسک و اسکراب
 پوست و منافذ را تمیز مى کند ،

رطوبت و درخشندگى پوست
را افزایش مى دهد 

ژل مراقبت از دور چشم
اطراف چشم را خنک و شاداب مى کند

 

 

D
O
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A
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Ü

L

G
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İ D

ÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLA
STİK

از هر محصول

یکى بخر
یکى هدیه



 پوست راکامال تغذیه مى کند و آن
 را در تمام طول روز نرم ، لطیف و

 مرطوب نگه مى دارد

134

مواد ارگانیک

وقت آن است که خود یا عزیزانتان را با
Milk & Honey Gold سرى محصوالت  

 نوازش کنید ! یک تجربه حمام و مراقبت مجلل
 با بسته بندى فوق العاده و مواد مغذى آن در

انتظار شماست

  Milk & Honey Gold Besleyici El & 
Vücut Kremi
250 ml.
Birim Fiyat 20.00TL/100 ml.

31602 119,00TL



مرطوب

24s

 مچ دست خود را روى
 قوطى بمالید و رایحه

را امتحان کنید

 با هم براى 
فرداهاى بهتر

135

49,99 TL

 کرم مغذى دست و بدن
MILK & HONEY GOLD  

 تخفیف %55
فقط



HEP BİRLİKTE
DAHA GÜZEL
YARINLARA

لمسى متفاوت ...

 مچ دست خود را روى
 قوطى بمالید و رایحه

را امتحان کنید

قیمت باور نکردنى !

33445 64,00TL

  Tender Care Gül Özlü 
Koruyucu Balm
15 ml.
Birim Fiyat 24.99TL/15 ml.

30861 64,00TL

  Tender Care Koruyucu 
Balm
15 ml.
Birim Fiyat 24.99TL/15 ml.

1276 64,00TL

24,99 TL

تخفیف %60

  Tender Care Yaban Mersini 
Özlü Koruyucu Balm
15 ml.
Birim Fiyat 24.99TL/15 ml.

  Tender Care Nar Özlü 
Koruyucu Balm
15 ml.
Birim Fiyat 24.99TL/15 ml.

34042 64,00TL
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 تولید تندر کر براى اولین بار در
 سال 1980 راه اندازى شد ، به

 نماد اوریف لیم تبدیل شده است
 و یکى از پرفروش ترین ها است

 که از لب ها و پوست شما از
دیروز تا امروز محافظت مى کند
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به منظور کاهش وزن با غذاى کم 

کالرى آشنا شوید و وزنتان را 
!تحت کنترل داشته باشید

این محصول را به عنوان بخشى از رژیم کاهش وزن خود استفاده مى کنید*
بقیه مواد موجود در غذاهاى دیگر نیز بخشى از این رژیم است 

میزان مصرف مایعات در طول روز الزامى است

جدید

*



WELLNESS by ORIFLAME
Wellness by Oriflame  محصوالتى را به شما ارائه مى دهد که توسط دانشمندان برجسته
 جهان ساخته مى شود که قابل اعتماد و مطابق با استاندارهاى کیفیت هستند . همچنین به شما
کمک مى کند تا زندگى شاد و مناسبى داشته باشید

 غذاها با انرژى کم براى کاهش وزن به شما در مسیر کاهش وزن
 کمک مى کند ! عالوه بر خواص تغذیه اى ، به شما این امکان را
 مى دهد که به راحتى وعده هاى غذایى و کالرى خود را کنترل

 کنید . این غذاها به صورت علمى فرموله شده اند تا به شما کمک
 کنند به نتیجه دلخواه خود برسید . سرشار از پروتئین ، غنى شده
 با فیبر براى کمک به بهبود هضم ، و گیاه خوارى * است ! آنها
همچنین در دو طعم خوشمزه وجود دارند : وانیلى و شکالتى

GLUTEN 
İÇERMEZ

** 

 در انجمن وگان ثبت شده است . زمانى که با شیر سویا مصرف 
گیاه خوارى مناسب است شود به عنوان یک گزینه وگان  /

مناسب براى رژیم هاى بدون گلوتن

 محتواى فیبر باالیى دارد و تقریباً 7 گرم * فیبر غذایى از منابع  
طبیعى بدست مى آید . * وقتى با نوشیدنى شیر سویا تهیه مى 
شود ، یک وعده شکالت  / وانیل حاوى 6.7 / 7 گرم فیبر است

 غذاهاى با کالرى محدود براى کاهش وزن ، وعده هاى غذایى  
ایمن ، موثر و متعادل هستند که به شما کمک مى کنند کالرى 
دریافتى خود را کنترل کنید

 روغن آفتابگردان در ترکیب خود حاوى اسید لینولئیک ، یکى از  
اسیدهاى چرب ضرورى است

  حاوى استویا ، یک شیرین کننده گیاهى و بدون کالرى است 
است  فاقد شکر اضافه

 غذاهاى با کالرى کم براى کاهش وزن ، مواد مغذى را براى یک  
مواد معدنى  23 ویتامین و کند ، از جمله وعده مفید فراهم مى
به آن نیاز دارد ضرورى که روزانه بدن

 داراى محتواى غنى از پروتئین است . پروتئین به حفظ و افزایش  
توده عضالنى کمک مى کند . این امر به ویژه زمانى که در مرحله  

کنترل وزن هستید بسیار مهم است

مواد غذایى با  کالرى کم براى کاهش وزن

*   به عنوان یک گزینه گیاهى ، توصیه مى کنیم آن را با نوشیدنى هاى گیاهى مانند شیر سویا
و شیر بادام تهیه کنید

**  به طور طبیعى حاوى قند است

k

روشى خوشمزه براى کاهش وزن !
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نحوه استفاده

روشى قابل اعتماد براى کاهش وزن کنترل شده !

• یک وعده ( 25 گرم ) :
 مى توانید با مخلوط کردن آن با 250 میلى لیتر شیر گاو نیم
 چرب ( 1.5% چربى ) یا وگان * 310 میلى لیتر شیر سویا از
غذاى کم کالرى براى کاهش وزن لذت ببرید

• : پیشنهاد تهیه
 از پودر 25 گرم ( تقریباً 3 قاشق غذاخورى ) را با 250 میلى لیتر
شیر 1.5% چربى مخلوط کرده ، خوب تکان دهید و بنوشید

•  : پیشنهاد تهیه وگان
 از پودر 25 گرم ( تقریباً 3 قاشق غذاخورى ) را با 310 میلى لیتر
شیر سویا مخلوط کرده و خوب تکان دهید و بنوشید

• ، براى نتایجى که در نظر دارید
مطمعن شوید که سایر وعده هاى غذایى شما مغذى و کالرى
 کنترل شده دارد و دچار کم آبى نمى شوید

*  به عنوان یک وگان ، توصیه مى کنیم آن را با نوشیدنى هاى گیاهى مانند شیر سویا
 و شیر بادام تهیه کنید

**  در عوض  مى توانید شیر سویا را اتنخاب کنید

 غذاهاى کم کالرى براى کاهش وزن به شما کم مى کند به اهداف وزنى خود
 برسید . غذاهاى خوشمزه با طعم شکالت و وانیل ارائه مى دهد . همچنین
حاوى پروتئین و فیبر باالیى است
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Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıda 
- Çikolata Aromalı*** 
25 g toz = 2 ölçü kaşığı = 3 yemek kaşığı
+ 250 ml yarım yağlı (%1.5 yağlı) inek sütü

Enerji 202 kcal 
Yağ 6.2 g  (2.9 g doymuş yağ)

Karbonhidrat 13.9 g 
Şeker 12.6 g 
Lif 4.5 g 
Bitki bazlı protein 20.3 g 
Tuz 0.90 g

Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış 
Gıda - Vanilya Aromalı*** 
25 g toz = 2 ölçü kaşığı = 3 yemek kaşığı 
+ 250 ml yarım yağlı (%1.5 yağlı) inek sütü
 Enerji 204 kcal 
Yağ  6.3 g (2.8 g doymuş yağ) 
Karbonhidrat 14.2 g  
Şeker 12.6 g 
Lif 4.8 g  
Bitki bazlı protein 20.2 g  
Tuz 0.80 g 

  

جدید

  Kilo Verme Amaçlı 
Enerjisi Kısıtlanmış Gıda - 
Çikolata Aromalı
525 g.
Birimfiyat 152.19TL/100 g.

38890 799,00TL

  Meal Replacement Ölçü 
Kaşığı
Materyal: Polipropilen. 
Ebat: 11 x 4 cm

42498 19,00TL

  Kilo Verme Amaçlı 
Enerjisi Kısıtlanmış Gıda - 
Vanilya Aromalı
525 g.
Birimfiyat 152.19TL/100 g.

43271 799,00TL

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

45381 69,00TL

 

 هنگام خرید دو محصول
یک وعده غذایى =یک وعده =  =

2 7,90 TL

 =  یک وعده
دو قاشق

(25g)

رایگان

 کمپین ویژه 55 سالگى!1

 با خرید یک محصول ، محصول دوم را

با 55%  تخفیف دریافت کنید

359,99 TL

 هر نوع غذاى کم کالرى را بدون قاشق
**** دریافت کنید

***  ارزش غذایى معتبر در صورت تهیه با شیر نیم چرب گاو ( 1.5% چربى ) . تهیه غذاى کم کالرى براى کاهش وزن
 با مخلوط کردن با شیر سویا یا بادام امکان پذیر است
****  پیشنهاد ، محدود به یک قاشق هدیه در هر سفارش است

قاشق و شیکر در کمپین گنجانده نشده است



*BRD (  ارزش غذایى )

چرا WellnessPack متفاوتى براى زنان و مردان وجود دارد ؟ 

 به این دلیل است که هر WellnessPack حاوى مولتى ویتامین
 مواد معدنى است که مخصوص خانم ها و آقایان ساخته شده است

قرص مولتى ویتامین مینرال در کیسه  WellnessPack با 22 ویتامین و 
مواد معدنى ضرورى براى حمایت از نیازهاى تغذیه اى و فیزیولوژیکى  
ساخته شده است . به عنوان مثال : زنان به آهن بیشترى نیاز دارند ، در

حالیکه مردان به منیزیم ، کروم ، روى ، سلنیوم و ویتامین    
بیشترى نیاز دارند 

بنابر این ، این نیازها در هنگام تولید  
WellnessPack در نظر گرفته شده است 

 نکاتى وجود دارد که باید در یک رژیم غذایى متعادل و
 متنوع به آنها توجه کنید . هنگام برنامه ریزى غذایى که هر
 روز مصرف مى کنید ، دشوار است که بدانید آیا این غذا به
طور کامل نیازهاى غذایى شما را برآورده مى کند یا خیر

,WellnessPack  یک راه عملى براى حمایت از نیازهاى
روزانه شما به ریز مغذى ها است

WellnessPack  با توجه به نیازهاى تغذیه اى متفاوت
زنان و مردان فرموله شده است . مى توان قرص ها را بدون

خطر ریختن ، در کیف خود حمل کرد

 یک کیسه WellnessPack            %  مقادیر
           توصیه شده روزانه براى روى و ویتامین   

D  و C   را برآورده مى کند  *

A

100



Her Wellnesspack saşesinde bulunanlar: 

2 kapsül Omega 3 

1 kapsül Astaksantin ve Yaban Mersini Ekstresi 

1 tablet Kadın veya Erkeklere özel Multivitamin & Mineral

İS
VE

Ç'TE
 GELİŞTİRİLM

İŞTİ R

 مصرف 1 ساشه در روز
همراه با غذا توصیه مى شود

21
ساشه
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  WellnessPack - Kadınlar İçin
Günlük kullanım için 21 adet saşe içerir.
Birimfiyat 823.09TL/100 g.

29696 549,00TL

  WellnessPack - Erkekler İçin
Günlük kullanım için 21 adet saşe içerir.
Birimfiyat 823.09TL/100 g.

29697 549,00TL

نحوه استفاده

249,99 TL

 

 

کمپین ویژه 55 سالگى !
با خرید یک محصول ، محصول دوم را 

با55 %  تخفیف دریافت کنید



  Astaksantin ve Yaban Mersini 
İçeren Takviye Edici Gıda
30 kapsül içerir.
Birimfiyat 1463.33TL/100adet

29688 439,00TL

*  تقویت سیستم ایمنى

BESLENME DEĞERİ

 مصرف 1 کپسول آستاگزانتین و
 عصاره زغال اخته هر روز صبح
بعد از صبحانه توصیه مى شود

30نحوه استفاده
کپسول

İS
VE

Ç'TE
 GELİŞTİRİLM

İŞTİ R

 50 mg - عصاره بلوبرى 
 عصاره بلوبرى حاوى یک گروه آنتى
 اکسیدانى قوى است

*C vitamini - 12 mg (%15 BRD*)
 ویتامینC   به حفظ عملکرد طبیعى سیستم 

ایمنى بدن و کاهش خستگى کمک مى کند

*E vitamini -1.8 mg -  %15 BRD  

 به محافظت از سلول ها در برابر استرس 
اکسیداتیو کمک مى کند

 mg 3 - آستاگزانتین
 آستاگزانتین مشتق شده طبیعى به راحتى 
توسط بدن جذب مى شود

VİTAMİNİ    

VİTAMİNİ    

1 kapsülde 
(728 mg) Beslenme 
Referans Değeri*

ASTAKSANTİN 3 mg 
YABAN MERSİNİ 50 mg 
C VİTAMİNİ 12 mg (%15*) 
E VİTAMİNİ  1,8 α-TE mg (%15*)

199,99 TL

کمپین ویژه 55 سالگى !
با خرید یک محصول ، محصول دوم را 

با55 %  تخفیف دریافت کنید

(              )
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•
Frind Of the Sea (FOS) روغن ماهى ما توسط
سازمان بین المللى صدور گواهینامه براى ماهیگیرى
پایدار و محصوالت مرتبط با آبزى پرورى تایید شده است

• فاقد مواد نگهدارنده ، رنگ و عطر است

• فاقد گلوتن است

• حاوى سویا نیست

• حاوى لبنیات نیست

•  کپسول ژالتین ماهى

BESLENME 
DEĞERLERİ

2 kapsülde 
(1386 mg)

DHA 100mg

EPA 150mg

İS
VE

Ç'TE
GELİŞTİRİLM

İŞTİ R

Omega 3  را براى قلب خود کشف کنید

DHA  و EPA* به عملکرد طبیعى قلب کمک مى کند . براى مشاهده اثر مفید ، 250 میلى گرم
 DHA  و EPA  باید در روز مصرف شود 

 Omega 3   مصرف 2 کپسول  
 در روز بعد از هر وعده غذایى

توصیه مى شود

60 
کپسول

  Omega 3 Takviye Edici 
Gıda
60 kapsül içerir.
Birimfiyat 839.35TL/100 g.

29705 349,00TL

نحوه استفاده

159,99 TL

 کمپین ویژه 55 سالگى !
 با خرید یک محصول ، محصول دوم را

با 55%  تخفیف دریافت کنید



 ویتامین و 10 ماده
معدنى در 1 محصول

  Erkek için Multivitamin ve 
Mineral Takviye Edici Gıda
60 tablet. 63.6g.
Birimfiyat 595.91TL/100 g.

29703 379,00TL

  Kadın için Multivitamin ve 
Mineral Takviye Edici Gıda
60 tablet. 63.6g.
Birimfiyat 595.91TL/100 g.

29704 379,00TL

  Marine Kalsiyum ve D 
Vitamini İçeren Takviye 
Edici Gıda 
30 tablet
Birimfiyat 1063.33TL/100adet

31766 319,00TL

 کلسیم براى حفظ دندان ها و
استخوان هاى طبیعى ضرورى است

 فیبر و
 منبع غنى
پروتئین

 

 

  29690 Natural Balance Shake Vanilya 
Aromalı İçecek Tozu 21 ölçek. 378g.
  29689 Natural Balance Shake Çilek 
Aromalı İçecek Tozu 21 ölçek. 378g.
  29691 Natural Balance Shake Kakao 
Aromalı İçecek Tozu 21 ölçek. 378g.
  36169 Protein Blend Toz Karışım 378 g.
Birimfiyat 116.14TL/100 g.

439,00TL

 
 

   

55.YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL KAMPANYA!
1 ÜRÜN ALIN, 2. ÜRÜNE

 %55 İNDİRİMLE
SAHİP OLUN!

169,99 TL

 
199,99 TL 144,99 TL

12

 کمپین ویژه 55 سالگى !
 با خرید یک محصول ، محصول دوم را

با 55%  تخفیف دریافت کنید

 کمپین ویژه 55 سالگى !
 با خرید یک محصول ، محصول دوم را

با 55%  تخفیف دریافت کنید

 کمپین ویژه 55 سالگى !
 با خرید یک محصول ، محصول دوم را

با 55%  تخفیف دریافت کنید



  WellnessKids Multivitamin 
ve Mineral Takviye Edici Gıda
21 tablet x 1.1g
Birimfiyat 904.98TL/100 g.

28241 209,00TL

22467 319,00TL
+3
YAŞ

+4
YAŞ
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WellnessKids 

  WellnessKids Omega 3 Balık 
Yağı Takviye Edici Gıda
4 yaş ve üzeri çocuklar için. 105 ml.
Birim iyat 303.81TL/100 ml.

21
قرص

 مى توان آن را با جویدن مصرف کرد .
 توصیه مى شود کودکان 3 تا 10 سال
 1 قرص در روز و کودکان 11 تا 14

سال 2 قرص در روز مصرف کنند

21 
وعده

 براى کودکان 4 تا 8 سال ، 1 قاشق
 چایخورى ( 2.5 میلى لیتر ) و براى

 کودکان 8 تا 10 سال ، ( 5 میلى
 لیتر ) توصیه مى شود . در جاى
خشک و خنک نگهدارى شود

نحوه استفاده

نحوه استفاده

 

 

144,99 TL

Lİ

55.YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL KAMPANYA!
1 ÜRÜN ALIN, 2. ÜRÜNE

 %55 İNDİRİMLE
SAHİP OLUN!

94,99 TL

با
کودکان خوشحال هستند

خانواده ها خوشحال هستند

 کمپین ویژه 55 سالگى !
 با خرید یک محصول ، محصول دوم را

با 55%  تخفیف دریافت کنید

 کمپین ویژه 55 سالگى !
 با خرید یک محصول ، محصول دوم را

با 55%  تخفیف دریافت کنید
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15 
ساشه

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

15 
ساشه

ویتامین C  به سنتز
طبیعى کالژن کمک مى کند

 که براى عملکرد طبیعى
پوست ضرورى است

        Aqua Glow'un 
     محتواى اصلى        

 
ویتامین  B3* ( نیاسین )

 به محافظت از پوست طبیعى و
غشاهاى مخاطى کمک مى کند

*C  ویتامین
به سنتز کالژن در پوست کمک مى کند

خرس قرمز

Ceramosides™ تکنولوژى

  AquaGlow Seramid ve 
Lingonberry (Kırmızı ayı 
üzümü) Ekstresi İçeren 
Takviye Edici Gıda
15 saşe
Birimfiyat 549.00TL/15adet

32557 549,00TL249,99 TL
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 کمپین ویژه 55 سالگى !
 با خرید یک محصول ، محصول دوم را

با 55%  تخفیف دریافت کنید


