S nami sa oplatí byť zdravý!
Pravidelne nakupujte alebo predávajte Wellness vernostné programy alebo sady,
zbierajte jabĺčka a premeňte ich na hodnotné produkty, ktoré získate ZADARMO!

PLATNOSŤ PROGRAMU KAMPAŇ 1/2021 – KAMPAŇ 16*/2021
Za 6-8 nazbieraných
si vyberte ZADARMO

Za 4-5 nazbieraných
si vyberte ZADARMO

Kód: 138581

Závesný systém na cvičenie

Konce popruhov sú zabezpečené protišmykovými penovými úchopmi pre ruky, strmene pre
chodidlá, maximálna dĺžka pri napnutí: 232 cm,
minimálna dĺžka pri napnutí: 100 cm, priemer
madiel: 3,3 cm, dĺžka madiel: 13 cm, hmotnosť:
660 g, nosnosť: 150 kg.

Kód: 138571

Japonská sada
nožov

Trojdielna japonská
sada nožov v darčekovej krabici. Čepeľ
je z nerezovej ocele,
PP rukoväť. Rozmer
37 x 14 x 2,8 cm.

Kód: 138576

Ručný masážny
prístroj Breuer

Masážny prístroj vhodný
na krk a chrbát, umývateľný
povrch, spôsob napájania:
na batérie, počet masážnych
programov: 1, režimy: 1,
počet nadstavcov: 1

Kód: 138574

Menážka 4-dielna

Stolná súprava solničiek a nádob na
olej a ocot. Solničky a nádoby sú
vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
a skla. Stojanček je vyrobený
z plastu a nehrdzavejúcej
ocele. Objem: objem
solnicky 95 ml, objem
nádoby pre olej
a ocot 250 ml

Za 9 a viac nazbieraných
si vyberte ZADARMO
Kód: 138580

Umax VisionBook 8A Plus

Tablet s Android 9.0 Pie pre každodenné použitie,
so štvorjadrovým procesorom Rockchip RK3326
a 2GB RAM ponúka svieži výkon pre prehrávanie
multimédií, prehliadanie internetu aj hranie hier
s dostatočne kvalitným a veľkým 8 “displejom
s technológiou IPS. 16 GB flash disk ponúka dostatok
miesta pre dôležité súbory a aplikácie. Výbava:
g-sensor, Webkamera 2 Mpx, Fotoaparát
5 Mpx Bluetooth 4.0, Wifi b / g / n
* Platnosť do K16 znamená 3. krok v K16.
Ponuka neplatí na vitamíny pre deti
a omega 3 pre deti. Wellness body
(jabĺčka), ktoré si nevyčerpáte, vám
zostávajú a môžete pokračovať
v zbieraní a získavaní ďalších
produktov z tejto ponuky. Produkty si
objednávajte na info@oriflame.sk

Kód: 138578

Sekáčik potravín
Russell Hobbs

380 W pri maximálnom
zaťažení (200 W), sklenená
nádoba s kapacitou 500 ml,
ovládanie stlačením tlačidla.
Prídavné veko umožní použiť
misu aj pre následné uchovanie pokrmu. Univerzálny
nože z nerezovej ocele vhodné na všetky druhy
potravín.

PREMEŇTE JABĹČKA NA HODNOTNÉ DARČEKY ZADARMO
PLATNOSŤ PROGRAMU
KAMPAŇ 1/2021 – KAMPAŇ 16*/2021
Pravidelne nakupujte a predávajte Wellness vernostné programy alebo sady
a nazbierajte počas platnosti tohto programu čo najviac jabĺčok.
Darčeky si môžete čerpať kedykoľvek počas platnosti programu alebo najneskôr do konca kampane 17.
Jabĺčka získate s 3. krokom vernostného programu s jedným produktom alebo so sadami.
PONUKA PRE PORADCOV (VRÁTANE NOVÁČIKOV)
Zapojte sa a prejdite Wellness vernostným programom
s akýmkoľvek produktom Wellness a získate 1 JABĹČKO.
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Zapojte sa a prejdite Wellness vernostným programom
so sadou pre zdravie AB a získate 2 JABĹČKA.
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Zapojte sa a prejdite Wellness vernostným programom
so sadou na chudnutie ABC a získate 3 JABĹČKA.
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