VŠ ETKO

NA J LEPŠ I E

NARODENINOVÝ PROGRAM
Oslavujeme 5 rokov krásnej pleti!
Kampaň 4 – 9 (2.3.- 5.7.2021)

Zbierajte hviezdičky za svoju aktivitu s NovAge
a vyberte si darčeky z prémiovej narodeninovej kolekcie!

ZBIERAJTE HVIEZDIČKY A VYBERTE
SI PRÉMIOVÉ DARČEKY ZADARMO!
3x

4x

SADA VZORIEK
A TLAČOVÍN NOVAGE
Obsahuje 6x obálku so vzorkami
NovAge podľa vlastného výberu
a 1x Brožúru NovAge
HODNOTA: 6,90 €

8x

KOZMETICKÁ TAŠTIČKA
S LOGOM NOVAGE
Rozmery: 21 x 12,5 x 9cm
HODNOTA: 11,50 €
Kód: 138722

SKLENENÁ FĽAŠA EQUA
Ekologické fľaše Equa sa
zameriavajú na minimalistický
dizajn a kvalitné remeselné
spracovanie. Jednoduché
držanie, pohodlné pitie
vďaka širokému hrdlu
a nerezový uzáver so
silikónom zabraňujú
rozlievaniu. Objem: 0,75 l.
HODNOTA: 21,90 €
Kód: 138813

BLUETOOTH REPRODUKTOR TRUST
Ideálny pre cestovateľov a tých, ktorí radi počúvajú hudbu vonku prenosný Bluetooth reproduktor Trust ZOWY sa pýši kompaktnými
rozmermi a IPX7 certifikátom, ktorý potvrdzuje vodoodolnosť. Do výbavy
dostal AUX In vstup a slot pre microSD karty. Po nabití hrá 12 h a možno
ho používať aj na handsfree hovory. Rozmery: 8 x 9,6 x 3,5 cm.
HODNOTA: 29,90 €
Kód: 139044

12x

18x

5x

ORIFLAME KUFOR NA KOLIESKACH
Kufor veľkosti M (24” - väčší než palubná batožina)
s dvojitými kolieskami, teleskopickou rúčkou a kódovacím
zámkom. Vysokokvalitný materiál. Farba ružovozlatá.
HODNOTA: 61,50 €
Kód: 138428

TAŠKA NA LAPTOP
Elegantne môžete vyzerať aj s laptopom! Značka PUNCE je synonymom pre
nádherné dámske kabelky s puncom elegancie. Do tejto tašky bez problémov
schováte laptop s uhlopriečkou 15.6 palcov. Rozmery: 38 x 30 x 12 cm.
HODNOTA: 76,90 €
Kód: 139045
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BATOH BOBBY HERO XD DESIGN
Batoh novej generácie na laptop 13.3” a tablet 12.9” je maximálne
bezpečný. Polstrovaná zadná časť, vyváženie záťaže, USB konektor
pre dobíjanie mobilného telefónu a perfektne premyslené vnútorné
vrecká. Do práce, do školy alebo do mesta. Objavte nový rozmer
bezpečia! Objem: 11,5 l. Rozmery: 26,5 x 38 x 14 cm. Hmotnosť: 770 g.
HODNOTA: 96,10 €
Kód: 139046

INTELIGENTNÉ HODINKY SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE
Inteligentné dámske hodinky ponúkajú meranie tepu na zápästí, výpočet
kalórií, meranie vzdialenosti, monitoring spánku, meranie rýchlosti, počet
vyjdených schodov, intervalový tréning, GPS, barometer, výškomer,
pripojenie pomocou WiFi, Bluetooth a NFC. Farba ružovozlatá.
HODNOTA: 153,90 €
Kód: 139047

APPLE AIRPODS 2019 S BEZDRÔTOVÝM NABÍJACÍM PUZDROM
Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom, True Wireless, uzavretá
konštrukcia, Bluetooth 5.0, prijímanie hovorov, prepínanie
skladieb, hlasový asistent, výdrž batérie až 24 h (5 h+19 h).
HODNOTA: 194,90 €
Kód: 139048

APPLE IPAD 2020
S iPadom (2020) sa budete naplno baviť, ale umožní vám aj pracovať.
Prináša totiž vysoký výkon Apple A12 Bionic čipu v kombinácii
s nádherným Retina displejom s uhlopriečkou 10.2 palcov. Okrem toho
ale zaujme aj podporou príslušenstva Apple Pencil a Smart Keyboard
pre vyššiu produktivitu, rovnako ako aj systémom iPadOS s množstvom
geniálnych funkcií. Farba zlatá.
HODNOTA: 379 €
Kód: 139049

API PROFESIONÁLNY PRÍSTROJ NA DIAGNOSTIKU PLETI
API je skvelým predajným nástrojom pri práci so sadami NovAge.
API pomáha odporúčať zákazníkovi ideálnu sadu na základe
urobenej analýzy pleti. Prístroj meria stav pleti: hydratácia,
maz, póry, melanín, akné, vrásky, citlivosť.
HODNOTA: 807 €
Kód: 120601

APPLE IPHONE 11
Apple iPhone 11 je dokonalý vo všetkých ohľadoch – prichádza s dvojitou
fotosústavou pre tie najlepšie fotografie a tiež so špičkovým Apple A13 Bionic
čipom, ktorý výkon mobilných zariadení posúva omhoho ďalej. iPhone 11
ale exceluje aj vo výdrži batérie alebo nahrávaní videí v kvalite 4K
a v mnohých ďalších ohľadoch. Farba biela. Kapacita 128 GB.
HODNOTA: 729,90 €
Kód: 139051

ZBIERAJTE HVIEZDIČKY
A VYBERTE SI HODNOTNÉ DARČEKY
1 SADA = 1 HVIEZDIČKA

1 NOVÁČIK SO SADOU = 2 HVIEZDIČKY

+
Nováčik, ktorý si kúpi sadu NovAge počas svojich prvých 3. kampaní

PRE KOHO JE NARODENINOVÝ PROGRAM NOVAGE URČENÝ?
Pre všetkých brand partnerov Oriflame.

KEDY?

Narodeninový program NovAge štartuje v kampani 4 a trvá až do kampane 9.

AKO?

Za osobný predaj sady získajte 1 hviezdičku. Za registráciu nováčika (startera), ktorý urobí prvý nákup
sady NovAge počas svojich prvých 3 kampaní, získate 2 hviezdičky. Táto podmienka sa úmerne kráti
s dobou trvania kampane. Teda od kampane 8 získate 2 hviezdičky za nováčika (startera), ak
uskutoční svoj prvý nákup sady NovAge počas kampane 8 alebo 9. V kampani 9 získate 2 hviezdičky
za nováčika (startera), ak uskutoční svoj prvý nákup sady NovAge počas kampane 9. Vzťahuje sa aj
na nováčikov (starterov) z kampaní 2 a 3, ak si objednajú sadu v kampani 4 resp. 5.

AKO SI MÔŽEM VYBERAŤ ODMENY?

Odmeny si môžete vyberať podľa finálneho stavu konta hviezdičiek, ktorý obdržíte za svoju aktivitu
s NovAge počas katalógov 4 až 9. Môžete si vybrať maximálnu odmenu, na ktorú
podľa svojho konta nazbieraných hviezdičiek budete mať nárok, alebo si môžete
nakombinovať odmeny na nižších úrovniach.

KEDY SI MÔŽEM OBJEDNAŤ ODMENY?

Odmeny je nutné objednať v 1. týždni kampane 10 (7.7. – 13.7. 2021). Odmeny budú dodané do 40
dní od uzavretia objednávania, teda najneskôr 22.8.2021.
Pravidlá programu nájdete na www.oriflame.sk v sekci Aktuálne programy.
Fotografie sú ilustračné. Oriflame si vyhradzuje právo na zmenu darčekov.

