MĖGAUKIS
AKTYVIU

GYVENIMU
Prisijunk prie „Oriflame“
nemokamai ir pasinaudok
ypatingomis nuolaidomis
bei galimybėmis!
Pasiūlymas galioja
2019 m. gegužės mėnesį.
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Airinė Palšytė,
lengvaatletė

KODĖL VERTA
rinktis „Oriflame“?
• AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS GAMINIAI
Tai visiškai paprasta: išbandyk švedišką kosmetiką
ir pamėk ją!
• SUTAUPYMAS IŠ KARTO
Tu gauni 20 % nuolaidą nuo gaminio kainos
kataloge!
• NEMOKAMAS PRISTATYMAS
Pirmąjį tavo registracijos mėnesio užsakymą
pristatysime nemokamai!
• PASVEIKINIMO PROGRAMA
Nuostabūs gaminiai už ypatingą, TIK TAU
galiojančią kainą!
Kviesk prisijungti kitus ir įsigyk gertuvę ir belaides
ausines už simbolinę kainą.

www.oriflame.lt

KAIP DALYVAUTI NAUJOKŲ PASVEIKINIMO PROGRAMOJE?
Užsisakyk gaminių 3 katalogus iš eilės (kiekvieną katalogą ne mažiau nei 75 BP) ir nuostabius
naujokų pasveikinimo programos gaminius galėsi įsigyti už ypatingą kainą – 1,99 €.

1 žingsnis

2 žingsnis

3 žingsnis

Registruokis
gegužės mėnesį ir vienu
arba keliais užsakymais
įsigyk gaminių ne mažiau
kaip už 75 BP.

Birželio
mėnesį vienu arba
keliais užsakymais įsigyk
gaminių ne mažiau kaip
už 75 BP.

Liepos
mėnesį vienu arba
keliais užsakymais įsigyk
gaminių ne mažiau
kaip už 75 BP.

1,99 €

1,99 €

1,99 €

Neįvykdžius vieno iš trijų žingsnių reikalavimų, dalyvavimas pasveikinimo programoje yra nutraukiamas. Jeigu įvykdžiusi (-ęs) vieno iš pasveikinimo
programos žingsnių sąlygas nenori įsigyti šiame žingsnyje siūlomo įsigyti gaminio, gali jį praleisti ir kvalifikuotis kitiems programos žingsniams.

1 žingsnis
Registruokis gegužės mėnesį ir tą patį mėnesį vienu
ar keliais užsakymais pirk gaminių ne mažiau kaip už
75 BP* ir „Wellness by Oriflame“ Omega 3 galėsi
įsigyti už 1,99 €**

Pilna
kaina:

€
16,50

Biologiškai aktyvus maisto papildas su žuvų taukais
iš atnaujinamų šaltinių. Juose yra EPR (eikozapentaeno
rūgšties) ir DHR (dokozaheksaeno rūgšties), kurios
yra ypatingai svarbios mūsų organizmui.
• Padeda palaikyti normalią smegenų veiklą
ir gerinti regėjimą.
• Padeda gerinti širdies ir kraujagyslių veiklą, nervų
sistemos funkcionavimą.
• Padeda gerinti ištvermę ir stiprinti fizinę būklę.
• Be konservantų, dirbtinių dažiklių ir kvapiklių.
• Be gliuteno, pieno produktų ir sojos.

Gaminio kodas:

29705

Pilna
kaina:

24,90

€

2 žingsnis
Užsisakyk vienu ar keliais užsakymais gaminių
ne mažiau kaip už 75 BP* birželio mėnesį ir
„Wellness by Oriflame“ gertuvę galėsi įsigyti
už ypatingą kainą 1,99 €**
Gertuvėje yra skyrelis smulkiems daiktams (raktams,
dokumentams, banko kortelei ar pan.).
• Pagaminta iš patvaraus ir karščiui atsparaus tritano.
• Sudėtyje nėra bisfenolio A (BPA): neišskiria pavojingų
toksinų liečiantis su maistu, veikiant rūgštims ar šarmams,
taip pat šildant.
• Su patogiu dirželiu.

Gaminio kodas:

129964

3 žingsnis

Pilna
kaina:

Užsisakyk vienu ar keliais užsakymais gaminių
ne mažiau kaip už 75 BP* liepos mėnesį ir belaides
ausines galėsi įsigyti už ypatingą kainą 1,99 €**

€
69,90

Mėgaukis muzika bet kur, be jokių pašalinių garsų
ar trikdžių. Šios stilingos ir patogios ausinės užtikrina
kokybišką garsą.
•
•
•
•

Belaidis bluetooth garso perdavimas.
Integruotas mikrofonas.
Skambučio ir garso valdymas ant ausinės kaušelio.
Naudojimo instrukcija.

Dydis: 17 х 17,5 х 8 cm

Gaminio kodas:

127632

*75 BP atitinka maždaug 59 € pagal lojalaus kliento kainas.
**Kai tik bendra užsakymų vertė pasieks 75 BP, įtrauk gaminio kodą į savo užsakymą.
Lojalaus kliento kaina.

