
УБАВИНА ОД ГЛАВА ДО 
ПЕТИЦИ 

До 40% попуст

Важи од 21-30.9.2020 
Количествата се ограничени* 



  Love Nature Сет за 
подарок со маслинка

43382   926 ден.

  Love Nature Сет за подарок 
со нане и малина

43384   1186 ден.

+ + +

ЗА САМО 

САПУН + ЛОСИОН ЗА ТЕЛО + ГЕЛ ЗА 
ТУШИРАЊЕ + КУТИЈА ЗА ПОДАРОК 

479 ден.

+ + +

САПУН + КРЕМ ЗА РАЦЕ  
+ ГЕЛ ЗА ТУШИРАЊЕ + КУТИЈА ЗА ПОДАРОК  

379 ден.
ЗА САМО 

ЛИМИТИРАНО 
ИЗДАНИЕ 

ЛИМИТИРАНО 
ИЗДАНИЕ 



LOVED UP СО СЛИВА И ЦРН ПИПЕР 

Привлечноста е клучот на овој мирис инспириран од страста. 
Сливите се модерни во парфимерството, познати по својата 

кадифено-цветна мистерија. За малку зачинетост, додадовме црн 
пипер, кој е исто така познат по своите својства како афродизијак. 

ПОДОБРИ ГО ТВОЕТО РАСПОЛОЖЕНИЕ! 

ЗАСИЛЕНИ ЧУВСТВА 

38789 Love Pink

  OnColour Сјај за 
усни со 
приспособлива 
розова боја
8 мл 

 299 ден. 

 
 

529 ден. 
Шифра на сетот: 137437

  Loved Up Feel 
Good Тоалетна вода
50 мл 

37214   999 ден. 

СЕТ ОД 2 
ПРОИЗВОДИ ЗА

Пробај го производот и 
сподели го твоето 
мислење онлајн! 



  The ONE Lip Spa 
Балсам за усни
1,7 г 

32365   399 ден. 

449 ден. 
Шифра на сетот: 137438

СЕТ ОД 2 
ПРОИЗВОДИ ЗА  Joyce Turquoise Тоалетна 

вода
50 мл 

37767   899 ден.

549 ден. 
Пробај го производот и 

сподели го твоето 
мислење онлајн! 

Со нежен, сладок и привлечен мирис, акордот на лотос, кој потсетува на меден 
нектар, е како експлозија на свежина и му додава нежни цветни примеси на 

мирисот. 

ОРИЕНТАЛЕН-ЦВЕТЕН 
круша , акорд на лотос , мошус 

СРЕДНО КОНЦЕНТРИРАН МИРИС 

ПОЧУВСТВУВАЈ СЛАТКОСТ  
НА ТВОЈАТА КОЖА! 

 

 



  Giordani Gold 
Essenza Парфимиран 
спреј за тело
75 мл 

34082   449 ден. 

  The ONE No 
Compromise Lash 
Styler Маскара
8 мл 

33732   649 ден. 

38464 
Red 

Velour

Пробај го производот и 
сподели го твоето 
мислење онлајн! 

  The ONE Lip 
Sensation Кадифен 
мат-кармин
5 мл 

629 ден.38464

СОЗДАЈ СОВРШЕН ИЗГЛЕД 

Ако сакаш усните да 
изгледаат беспрекорно цел 
ден, нанеси го карминот со 
мали, лесни слоеви и 
нанесувај се додека не си 
задоволна со ефектот. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН СОВЕТ! 

Спектакуларно ги подигнува и издолжува трепките 

Целосна покривност

 

 

 

СЕТ ОД 3 
ПРОИЗВОДИ ЗА

899 ден. 
Шифра на сетот: 137439

Парфимиран спреј за тело со мирис на луксузната нота на Giordani Gold. Совршен 
за прскање по целото тело.

Многу водоотпорна  



  Tender Care Let's 
Celebrate Заштитен 
балсам
15 мл 

35807   399 ден. 

  Spiced Citrus 
Сапун
75 г 

32843   99 ден. 

  Spiced Citrus Крем 
за раце
75 мл 

32842   249 ден. 
269 ден. 
Шифра на сетот: 137440 

СЕТ ОД 3 
ПРОИЗВОДИ ЗА

Пробај го производот и 
сподели го твоето 
мислење онлајн! 

НЕГУВАЈ ЈА КОЖАТА

Уживај во луксузот на Tender Care со масло од еквадорска 
роза што ги воодушевува сетилата и ја негува кожата. 

Навлажнува и ги остава рацете меки, мазни и мирисливи со мирис на 
мандарина, цвет од портокал и цимет. 

Мирислив сапун со природно семе од афион, за нежно ексфолирачко дејство. 

 

 

 



  Optifresh System 8 Crystal 
White Паста за заби
Паста со активни состојки за 
избелување на дамките од 
површината на забите. 100 мл 

31131   299 ден.

149 ден. 
  Optifresh System 8 
Extreme Fresh Паста за 
заби
Формула за долготрајна свежина 
на устата и заштита на забите. 
100 мл 

31132   299 ден.

149 ден. 

НАСМЕВКА 
ПОЛНА СО 

САМОДОВЕРБА 

OPTIFRESH SYSTEM 8 
СЕРИЈАТА ПОМАГА ЗА: 
• Заштита од  создавање 

кариес
• Заштита од  создавање 

забен камен
• Заштита од  создавање  

наслаги
• Спречување ерозија 

на забите
• Одржување на 

здравјето на непцата
• Освежување на здивот
• Зајакнување на забите
• Чистење на дамките 

  Swedish Spa 
Tranquil Drops 
Смирувачко масло 
за бањање
200 мл 

34019   619 ден.

349 ден. 

  Swedish Spa Ocean 
Пенлив гел за 
туширање
200 мл 

34023   499 ден.

279 ден. 

  Swedish Spa Sauna 
Retreat Термална 
маска за лице
50 мл 

41660   399 ден.

199 ден. 

ВИСТИНСКО СПА-УЖИВАЊЕ 

 

 

 

 

 



  Oriflame Disney Mickey 
Mouse Тоалетна вода
100 мл 

35404   649 ден.

229 ден. 

  Oriflame Star Wars 
Пенлива купка
Подготви се за галактичка борба со 
балончиња и придружи му се на 
Дарт Вејдер! Со мирис на 
боровинка. Со нежен состав, кој е 
посебно создаден за деца. 
Дерматолошки тестирано, без 
сапун и со пХ-баланс. 200 мл 

34883   299 ден.

129 ден. 
  Oriflame Star Wars 
Тоалетна вода
Дозволи мирисот на боровинка на 
нашата тоалетна вода да ја разбуди 
силата во тебе и придружи му се на 
Јода во борбата против мрачните 
галактички сили на Дарт Вејдер! 
Посебно создадена за деца, без 
алкохол и дерматолошки тестирана. 
100 мл 

35057   669 ден.

279 ден. 

РАЗБУДИ ЈА 
СИЛАТА ВО ТЕБЕ! 

 

 

• СО ПХ-БАЛАНС 

• НЕЖЕН СОСТАВ ИДЕАЛЕН ЗА 
ДЕЦА 

• ДЕРМАТОЛОШКИ ТЕСТИРАНО 

  Oriflame Disney Pixar 
Incredibles 2 Сапун
75 г 

34078   99 ден.

39 ден. 

Нежна 
формула за 

деца 

Пријатен 
мирис, 

идеален за 
деца 

ЛИМИТИРАНО 
ИЗДАНИЕ 



STYLER ЧЕШЕЛ СО ШИРОКИ 
ЗАПЦИ 

за отплеткување влажна коса 
и нанесување маска за коса 

STYLER СРЕДНА ОВАЛНА 
ЧЕТКА 

за брзо фенирање и 
создавање кадрици 

STYLER ЧЕТКА ЗА КОСА СО 
ОТВОРИ 

за фенирање средна  
и кратка коса 

STYLER ЧЕТКА ЗА КОСА СО 
ПЕРНИЧЕ 

за отплеткување и за 
фенирање 

  Styler Чешел со широки 
запци
Димензии: Д: 15 х Ш: 6 см 
Материјал: ПП 

30610   159 ден.

89 ден. 

  Styler Четка со перниче
Димензии: Д: 24 х Ш: 6 см 
Материјал: АБС, гума и најлон 

30579   419 ден.

199 ден. 

  Styler Четка со отвори
Димензии: Д: 22 х Ш: 5 см 
Материјал: АБС, најлон 

30580   419 ден.

199 ден. 

  Styler Средна овална 
четка
Димензии: Д: 23 х Ш: 4,8 см 
Материјал: алуминиум и најлон 

30608   359 ден.

179 ден. 

  Styler Мала овална четка
Димензии: Д: 22 х Ш: 4,5 см. 
Материјал: АБС и најлон 

30595   359 ден.

179 ден. 
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STYLER МАЛА ОВАЛНА 
ЧЕТКА 

што витка, израмнува и ја 
фенира кратката коса 

 

 

 

 
 



  

Cherish Floral Нотес 
ПУ, хартија, најлонска лента. 
(Д)17.8x(В)12.8x(Ш).06см; Обележувач на страници 
24x.06см. 

40784   739 ден.

359 ден. 

  Cherish Прибор за маникир
ПУ, метал, постава од полиестер. (Д) 11 
х (Ш) 7 х (В) 2 см 

38349   329 ден.

199 ден. 

  Kiss Me Сунѓерчиња за шминка
Сунѓерчиња: ПУ. Органза-торбичка: полиестер. 
Сунѓерче во форма на усни: 7,7 х 4 х 2 см. Сунѓерче 
во форма на кармин: 2,6 х 8 х 2 см. Органза-
торбичка: 12 х 16,5 см 

29907   179 ден.

89 ден. 

Забележи ги прекрасните спомени во 
прекрасен, пастелно-цветен нотес со 
лента како обележувач.

Гламурозна модерна 
футрола за маникир во 
секое време! 

ЛЕСЕН, НЕЖЕН И ЖЕНСТВЕН

ЛИМИТИРАНО 
ИЗДАНИЕ 



  Spirit Марама со две 
лица
Material: 100% viscose. Size: 
170 x 60 cm. 

29439   1299 ден.

649 ден. 

   Drift Abstract Floral 
Марама
Пролетно-убава, цветна 
марама со портокалова, 
виолетова и беж боја. Чиста, 
свиленкаста  и должина што 
дава разновидност: на пр. 
врзи ја двапати околу вратот, 
лежерен стил или префрлија 
ја преку рамената. 40% 
рециклиран полиестер. 190 x 
90 см 

37963   599 ден.

299 ден. 

  Exotic Свиленкаста 
марама
Зачини го твојот стил со 
свиленкаста марама со зебрест 
дезен, за свеж и смел изглед. 
Впечатлива и суперлесна за 
носење со поголемиот дел 
облека и бои! Полиестер (30% 
рециклиран), 110 х 110 см. 

38296   699 ден.

329 ден. 



  Moment Машки несесер
Време е за нов несесер! Со 
темносина боја и со детали од 
имитација на кожа. Ги собира 
сите производи што ти требаат 
при патување. Спакуван за 
подарок. Полиестер и детали од 
ПУ. 20 х 9 х 13 см 

39241   679 ден.

289 ден. 

  Moment Удобни топлинки
Бели плетени топлинки обложени 
со имитација на крзно, на кои не 
можеш да им одолееш. Носи ги 
со омилените пижами и 
чувствувај се топло и удобно! Со 
нив се вклучени и картичка за 
порака и торбичка. Полиестер, 
долен дел со точки од силикон: 
25 х 9,5 см 

38321   899 ден.

549 ден. 

  Love Машки часовник 
Паметен, елегантен часовник со 
прекрасна сива боја и мат кафено 
ремче. Бројачот има јонска 
облога, за поголем квалитет и 
издржливост. Метал, стакло, ПУ и 
без никел. (Д)25.7 x (Ш)4.13 x 
дебелина 0.94 см. Сеико-
механизам. 

37941   1749 ден.

899 ден. 

  Sharing Машки паричник
Тенок машки паричник што лесно 
го собира во секој џеб, но е 
простран, со 5 прегради за 
картички и преграда за банкноти. 
Внатрешноста е со морнарска 
сина боја. Со ластик за 
безбедност. Спакувано за 
подарок. ПУ, полиестер, 11,5 х 10 
см 

38317   599 ден.

399 ден. 



  

Мека чанта со чувство на сатен - совршена за ТЕБЕ! 
Носи ја во теретана, преку ноќ или како лесна чанта 
за преку ден. Лесно се преклопува во внатрешната 
торбичка со патент. Полиестер. (Д) 44 х (В) 22 х 
(Дијаметар) 29.5 см; ремче 23 см. 

37965   1399 ден.

699 ден. 

  Love Цветна марама
Убава марама со пролетен цветен 
дезен со розови и сини бои. 
Голема и во облик на квадрат, од 
материјал што е како сатен на 
допир. Можеш да ја носиш во 
различни стилови! Спакувана во 
кутија за подарок. 40% 
рециклиран полиестер. 90 x 90 см 

37966   999 ден.

499 ден. 
СОВРШЕНА ЧАНТА ЗА СИТЕ СЕЗОНИ.



  Sharing Бисерен часовник
Метал, преден дел со стакло и камчиња, заден дел 
од не'рѓосувачки челик, ремче од полиестер, 
бисери од АБС-пластика. Целосна должина 19,5 
см; куќиште (Ш) 2,8 х (В) 0,8 см. 

38408   1699 ден.

899 ден. 

  Sharing Сет обетки и алка
Метал, без никел, камчиња и бисери од стакло. Алка 
18,2 см; продолжно синџирче 3,8 см, бисер на обетката 
0,7 см; приврзок 1,17 х 2,2 см 

38398   799 ден.

399 ден. 

  Express Часовник со повеќе ремчиња
ПУ, метал, стакло и заден дел од не'рѓосувачки 
челик. (Д) 39,5 см; дијаметар на куќиштето 3 см + 
дебелина 0,8 см. Сеико-механизам. 

38280   1399 ден.

999 ден. 

СПАКУВАН ВО ПРЕКРАСНА КУТИЈА, ШТО 
ГО ПРАВИ СОВРШЕН ЗА ПОДАРОК.

2 во 1 изглед: часовник ИЛИ трендовска 
алка со синџирче

 

 



  Saga Тркалезни обетки
Големите тркалезни обетки и понатаму се во мода 
и идеален додаток за оваа сезона. Носи ги само 
малите камчиња ИЛИ додај го и делот со бисерот 
за покласичен изглед! За ултравпечатлив изглед 
додај ги и ГОЛЕМИТЕ кругови! Метал, без никел. 
Дијаметар на круговите 7 см; АБС бисер и игличка 
5,5 см; стаклено камче. 

42622   449 ден.

229 ден. 

  Saga Полускапоцени обетки
Изрази ја својата индивидуалност со полускапоцени 
камчиња. Секое камче има различна боја, која се 
прелева од лаванда во виолетова! Метал, без никел. 
Висечки дел 3,5 см; полускапоцено камче (Д) 2 х (Ш) 
1,5 см; целосна должина 5,5 см. 

42624   599 ден.

299 ден. 

  Exotic Обетки со реси
Ресите го украсуваат накитот и оваа сезона. 
Додај му малку разновидност на твојот стил, 
така што ќе ги додадеш прекрасните 
метални реси на луксузните смарагдно-
зелени камчиња за гламурозен вечерен 
изглед! Метал, стаклени камчиња, без никел. 
Целосна должина 9,9 см; висина на 
камчињата 1,6 см; дијаметар на камчето 5 см; 
реси 7,7 см 

38263   659 ден.

329 ден. 

ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ 3 ВО 1 ИЗГЛЕД!



  Exotic Duo Чанта
Постава од ПУ, полиестер. (Д) 24 х (В) 15 х 
(Дијаметар) 3 см; ремче 48 см. 

38288   1299 ден.

699 ден. 

  Exotic Фатирана чанта
Постава од ПУ, полиестер. (Д) 25,5 х (Ш) 7,5 х (В) 
17,5 см 

38283   1899 ден.

1199 ден. 

  Express Чанта за на рамо
ПУ, полиестер. (Д) 25,8 х (Ш) 7,5 х 
(В) 18,5 см; ремче 94 см 

38287   1399 ден.

999 ден. 

  Drift Полукружна чанта
ПУ, постава од полиестер, метал. 
(Д) 16,5 х (Ш) 6 х (В) 12,5 см; ремче 
9,8 см (синџир и ремче, секое по 49 
см) 

37956   1699 ден.

999 ден. 

  Drift Toyko Чанта
Постава од ПУ, полиестер. (Д) 27 х 
(Ш) 11 х (В) 23 см; ремче (Д) 86 х 
(Ш) 1,3 см; рачка 31 см 

37949   1799 ден.

1299 ден. 

МИНИ ЧАНТА ЗА  
СИТЕ ПРИГОДИ!

     

Различни изгледи: чанта за на рамо ИЛИ плик-
чанта; зелена ИЛИ со животински дезен; единечна 

ИЛИ двојна чанта!



  Feet Up Comfort 
Освежувачки крем 
за стапала
Богат освежувачки крем 
за омекнување и 
измазнување на сувата, 
груба кожа. Со природно 
масло од еукалиптус и 
природен шеа-путер за 
целодневна нега, 
свежина и мекост на 
стапалата. 75 мл 

32644   299 ден.

119 ден. 

ОСВЕЖУВА И НЕГУВА 
ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛИОТ 
ДЕН, СО МАСЛО ОД 
ЕУКАЛИПТУС И ШЕА-

ПУТЕР



  SoftCaress Гел за миење раце
Гел за чистење и освежување на рацете 
со масло од бразилски орев. Ги 
редуцира бактериите од кожата. 
Рацете се освежени и чисти без да 
користите вода. Содржи алкохол.  
50 мл 

31346   299 ден.

129 ден. 

НЕ СЕ ЛЕПИ И НЕ ОСТАВА НАСЛАГИ 
ГИ РЕДУЦИРА БАКТЕРИИТЕ ОД КОЖАТА


