OUTLET

Зроби вигідну покупку
онлайн
09.01.2022 - 29.01.2022

ONLINE*

Ягідний батончик (35 г) містить:
• 115 калорій
• 2,1 г жирів (з них насичених – 1,7 г)
• 10,9 г вуглеводів (з них цукрів – 4,5 г)
• 10,5 г білка
• 5,6 г харчових волокон
• Шматочки журавлини, ожини,
чорної смородини та малини

о

 ротеїновий батончик з ягодами
П
Natural Balance
Не є лікарським препаратом. 7 штук, 245 г.

29693



*Аутлет онлайн

595.00 грн

445.00 грн
28 ББ

1

Кишенькове
люстерко 3 в 1

ЗНИЖКИ ДО

55%

з різним
ступенем
збільшення
40723
Чорний
Індиго

Проведи щіточкою
в напрямку росту
волосків, надаючи
потрібної форми.

Тіні-кайал
• Для м’якого підведення
• Легке розтушовування для
смокі-ефекту
• Ергономічна форма не
потребує заточування

34773
Вугільночорний

Бритвою видали
небажані волоски
і пушок, який росте
за межами потрібної
форми брів.

34774
Димчастий
Сірий

• Надає віям насиченого чорного
кольору з ефектом дуохрому
• Із запатентованою щіточкою Wonder
Brush для запаморочливого об’єму

5в1

• Об’єм
• Розділення
• Вигин
• Подовження
• Догляд

Стійкість до

16

годин*

 льтрам'які тіні-кайал для
У
повік The ONE
2,4 гp.


2

• Для створення симетричних
брів однакової форми
• 4 варіанти на вибір: ідеальна
форма брів, вигідно підкреслює
риси обличчя

Туш для вій з ефектом
дуохрому

34775
Насичений
Кавовий

 

Трафарети
для брів

225.00 грн

109.00 грн

Кількість товару обмежена

5 ББ

 уш для вій 5 в 1 THE ONE
Т
Wonder Lash XXL
8 мл.
40723

 



250.00 грн

109.00 грн
5 ББ

Причеши брови
гребінцем
і переконайся,
що вони симетричні.

 абір бритв для брів
Н
Розмір: 14 x 1,5 см. Матеріал:
перероблений пластик (50%),
неіржавка сталь, нейлон.

 рафарети для брів
Т
Трафарет: 9,2 на 2,5 см. Матеріал:
ЕВА. Сумочка: 11 x 5,4 см. Матеріал:
ЕВА.

42468

38281

150.00 грн

 83.00 грн
4 ББ



98.00 грн

63.00 грн
3 ББ

 ишенькове люстерко 3 в 1
К
Діаметр: 8,5 см.

37230

240.00 грн

 119.00 грн
5 ББ

3

Чиста шкiра без проблем

ЗНИЖКИ ДО

45%

Крем з олією макадамії, що
швидко вбирається, забезпечує
захист, інтенсивне зволоження та
глибоке живлення сухої шкіри рук.

Протестовано
під дерматологічним
контролем

З натуральним
бджолиним воском

Двокрокова маска-детокс
• Тепло «розкриває» пори, холод
витягує забруднення, запалення
зменшуються
• З каоліном і натуральним
екстрактом суперфрукта ноні
• Використовуй 1-3 рази на
тиждень після вмивання

Скраб глибоко
очищає шкіру

 Двокрокова маска-

товару обмежена

Маска запобігає появі
прищів. Використовуй
1-2 рази на тиждень

ЗНИЖКИ ДО

50%

Видаляє навіть
короткі волосинки





4Кількість

Екстракт морських водоростей
кораліна зволожує і відновлює
шкіру. Олії солодкого мигдалю і
каноли живлять і пом'якшують,
а ефірна олія бергамота допомагає
освіжити тіло і розум

 Скраб і очищувальна

детокс для обличчя Pure
Skin
2 х 6 мл.

маска для обличчя Pure
Skin
2 x 6 мл.

37570

32652



41.00 грн

22.90 грн
1 ББ



 ус для душу Swedish Spa
М
200 мл.

34023

41.00 грн

22.90 грн
1 ББ

263.00 грн

 159.00 грн
7 ББ

 ивильний крем для
Ж
рук SoftCaress. Великий
об’єм
150 мл.

 оскові смужки для
В
депіляції Silk Beauty
В наборі: 8 двосторонніх
воскових смужок, 2 серветки
та інструкція.

31348

32598

169.00 грн

 85.00 грн
4 ББ

319.00 грн

 169.00 грн
8 ББ

5

ЗНИЖКИ ДО

65%

Формула з натуральною
оливковою олією, екстрактом
гінкго білоба і частинками
справжніх оливкових кісточок
відлущує відмерлі клітини і
стимулює мікроциркуляцію в
епідермісі, роблячи шкіру
м'якою, доглянутою і свіжою.

Освіжаючий і живильний
крем для ніг з натуральними
екстрактами кавуна й огірка
глибоко зволожує,
пом’якшує і охолоджує
шкіру.





Охолоджуючий спрейдезодорант для ніг
швидко вбирається і
залишає на шкірі
приємний свіжий аромат
кавуна й огірка. Його
швидковисихаюча
формула ідеально
підходить, щоб

 53.00 грн

70%

Проведи рукою – двосторонні
паєтки змінять колір з чорного на
сріблястий

 Тонізуючий скраб
для ніг Feet Up
Comfort
75 мл.

32373129.00 грн

ЗНИЖКИ ДО



2 ББ

 Охолоджуючий
крем для ніг з кавуном
і огірком Feet Up
75 мл.

39523 125.00 грн

 49.90 грн
2 ББ

 Охолоджуючий
спрей-дезодорант для
ніг з кавуном і огірком
Feet Up
150 мл.

39524 195.00 грн

 69.00 грн
3 ББ

 апочки з паєтками
Т
Матеріал: поліестер, ПЕТ.
Універсальний розмір: 27 см
(довжина стопи) х 10 см (ширина
стопи) х 16 см (висота).

41219


6

Кількість товару обмежена

579.00 грн

169.00 грн
8 ББ

7

Цей освіжаючий гель для душу з
натуральними алое і оливою
очищає шкіру і дарує їй м'якість.
Біорозкладна формула.

Гель із рН-збалансованою формулою і чудовим
ароматом екзотичних фруктів утворює пишну
піну і м'яко очищає шкіру

Відчуй всю свіжість
натуральної малини і м'яти.
Біорозкладна формула не
зашкодить природі.

Ароматне мило очищає і
пом'якшує шкіру, дарує їй
свіжість. Біорозкладна
формула.

ЗНИЖКИ ДО

55%



 ель для душу Discover
Г
«Сонячні Мальдіви»
250 мл.

34101

115.00 грн

 57.00 грн
3 ББ


 Мило з малиною і
м'ятою Love Nature
75 гp.

32604

70.00 грн

 30.90 грн
1 ББ

 Мило з оливою й алое
вера Love Nature
75 гp.

32609

 ель для душу з оливою й алое вера Love Nature
Г
250 мл.

32608
8



Кількість товару обмежена

155.00 грн

67.00 грн
3 ББ

70.00 грн

 30.90 грн
1 ББ

Для
щоденного
очищення
рук і тіла та
апетитний
аромат
яблука в
карамелі

 ило Festive Wonderland
М
75 гp.

35853

60.00 грн

 28.90 грн
1 ББ

Мило у формі
ялинкової
кульки з м'якою
формулою й
апетитним
ароматом
різдвяного
десерту

 ило Warmest
М
Wishes
75 гp.

36154 72.00 грн

34.90 грн
2 ББ
9

Енергія жіночності
ЗНИЖКА

55%

Елегантний мужній аромат з теплими і
димними акцентами мармурової деревини для
хранителя сімейних традицій.

СХІДНИЙ, ДЕРЕВНИЙ,
АМБРОВИЙ
мелений коріандр, смажений
каштан, акорд мармурової
деревини

КВІТКОВИЙ,
ФРУКТОВИЙ, ДЕРЕВНИЙ
біла смородина,
незабудка, кедр

СЕРЕДНЯ КОНЦЕНТРАЦІЯ
АРОМАТУ

СЕРЕДНЯ КОНЦЕНТРАЦІЯ
АРОМАТУ

 уалетна вода Eternal Man
Т
[Ітенал Мен]
100 мл. Код пробника 33651.

33652

460.00 грн

 199.00 грн
9 ББ

 уалетна вода Lucia Bright Aura
Т
[Люсія Брайт Аура]
50 мл. Код пробника 34145.

42520



10

Кількість товару обмежена

775.00 грн

349.00 грн
16 ББ

11

Магія місяця

Символ безумовного
кохання

Гранат
Таємничий камінь, що нагадує
тліюче вугілля, дарує енергію
і привабливість жінкам

Зелений авантюрин, жовтий
кварц і рожевий кварц – немов
кольори в природній палітрі
весняної Швеції. Чудові у своїй
досконалості.

з яскравим характером.
Пристрасний мінерал
пробуджує радість життя


і почуття, що сильніші за будьякі обставини.




ЗЕЛЕНИЙ АВАНТЮРИН, ЖОВТИЙ
КВАРЦ, РОЖЕВИЙ КВАРЦ
Зелений авантюрин притягує успіх,
жовтий кварц наповнює енергією,
а рожевий кварц пробуджує ніжність
і кохання.






 Сережки «Безумовне кохання»
Матеріал: латунь, титан, зелений авантюрин, латунне покриття. Розмір
сережки: ширина 1 см, довжина 2 см (підвісок) + 2 см (камінь).

43613
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550.00 грн

385.00 грн
17 ББ

 Кольє «Безумовне кохання»
Матеріал: латунь, зелений
авантюрин, жовтий і рожевий кварц,
скло, латунне покриття.
Довжина кольє: 70 + 6 см додатково.

43558



890.00 грн

 Браслет «Безумовне кохання»
Матеріал: латунь, зелений авантюрин, жовтий
і рожевий кварц, латунне покриття. Довжина
браслета: 15 + 6 см додатково.

43610

619.00 грн 
28 ББ

750.00 грн

525.00 грн

24 ББ

 Сережки «Магія місяця»
Матеріал: латунь, натуральний гранат,
скло, кубічний цирконій. Покриття з
латуні. Не містять нікелю.
Розмір сережки: 3,5 х 1,5 см.

43860



890.00 грн

619.00 грн

Кількість товару обмежена

28 ББ

 Кольє «Магія місяця»
Матеріал: латунь, натуральний гранат, скло,
кубічний цирконій. Покриття з латуні. Не
містить нікелю.
Довжина кольє: 43 + 7,5 см додатково.

43866



890.00 грн

619.00 грн
28 ББ

 Каблучка «Магія місяця»
Матеріал: латунь, натуральний гранат, скло,
кубічний цирконій. Покриття з латуні. Не містить
нікелю. Каблучка «Магія місяця» 43873 17,
20
43874 18, 43875 19, 43876





550.00 грн

385.00 грн
17 ББ

13

Содаліт
Камінь-покровитель справжніх
героїв, які завжди говорять правду.
Вважається, що він здатний
поєднувати логіку з інтуїцією,
стимулювати раціональне
мислення й об'єктивне сприйняття.
У фен-шуй вважається,
що содаліт володіє


енергією води.



 ережки «Морський содаліт»
С
Матеріал: латунь, натуральний содаліт, титан.
Покриття з латуні. Не містять нікелю.
Розмір сережки: 4 х 2 см.

43855
14



Содаліт
Камінь-покровитель
справжніх героїв, які
завжди говорять правду.
Вважається, що він здатний
поєднувати логіку з
інтуїцією, стимулювати
раціональне мислення
й об'єктивне сприйняття.
У фен-шуй вважається,
що содаліт володіє
енергією води.



 аблучка «Перлинна троянда»
К
Матеріал: латунь, скло, покриття з рожевого золота. 43622
20
43623 18, 43642 19, 43643

850.00 грн

595.00 грн
27 ББ

43622



,
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450.00 грн

315.00 грн
14 ББ

 Браслет «Морський содаліт»
Матеріал: латунь, натуральний содаліт. Покриття
з латуні. Не містить нікелю. Довжина: 25 см.

43713



650.00 грн

 Кольє «Морський содаліт»
Матеріал: латунь, натуральний содаліт. Покриття з
латуні. Не містить нікелю. Довжина кольє: 48 см
(верхній ярус) + 54 см (нижній ярус) + 7 см додатково.

455.00 грн 43710


Кількість товару обмежена

21 ББ

750.00 грн

 Сережки «Морський содаліт»
Матеріал: латунь, натуральний содаліт, титан.
Покриття з латуні. Не містять нікелю. Розмір
сережки: 3,5 x 1 см.

43712

525.00 грн 
24 ББ

750.00 грн

525.00 грн

24 ББ
15



Неповторний
шарм

Рожевий кварц
Мінерал приглушенорожевого кольору –
алегорія ніжності,


романтики і кохання.
Ідеальний супутник тієї, яка
вірить в природну силу
жіночності, натхнення,
мрії, відкритого характеру
і справжніх почуттів.







 Сережки «Таємничий кварц»

Матеріал: латунь, титан, натуральний рожевий кварц. Покриття
з рожевого золота. Довжина сережки: 6 см.
Довжина «пелюсток»: 1,5 см. Розмір каменю: 0,6 х 0,5 см.

43616
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750.00 грн

525.00 грн

24 ББ

 Кольє «Таємничий кварц»
Матеріал: латунь, натуральний рожевий кварц.
Покриття з рожевого золота. Довжина кольє:
55 + 7 см додатково. Довжина «пелюсток»: 3 см.
Розмір каменю: 0,9 х 0,8 см.

43609



850.00 грн

595.00 грн
27 ББ

 Браслет «Окрилений кварц»

 Кольє «Окрилений кварц»

Матеріал: латунь, сталь, натуральний
рожевий кварц. Покриття з натурального
родію. Довжина браслета: 24,5 см.

Матеріал: латунь, натуральний рожевий
кварц. Покриття з натурального родію.
Довжина кольє: 52 + 6 см додатково.

43612

43607



490.00 грн

339.00 грн

Кількість товару обмежена

15 ББ



490.00 грн

 Сережки «Окрилений кварц»
Матеріал: латунь, титан, натуральний
рожевий кварц. Покриття з
натурального родію.
Розмір сережки: 4,5 х 3 см.

43620

339.00 грн 
15 ББ

590.00 грн

409.00 грн
19 ББ
17

-70%



В комплекті твердий
футляр і серветка для лінз

Жовтий кварц
Камінь мудрості і творчості.
Дарує тепло і натхнення,
наповнює енергією
і позитивними емоціями.



 Каблучка «Надихаючий кварц»
Матеріал: латунь, натуральний жовтий кварц. Розмір
каменю з оправою: 3 х 2 см. 43651 17, 43652 18,
19
20
43654
, 43655





Надійний тип
захисту UV-400

100%

Лінзи:
полікарбонат

590.00 грн

409.00 грн

 Сережки «Надихаючий кварц»
Матеріал: латунь, натуральний жовтий кварц, латунне
покриття. Застібка-скоба. Розмір сережки: 4 х 1,5 см.

 онцезахисні окуляри в широкій оправі
С
Матеріал: полікарбонат, триацетат целюлози.
В комплекті твердий футляр з поліуретану і
серветка для протирання лінз з поліестеру.
Розмір оправи: 14,4 х 5,7 см.



43885
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UV
400

19 ББ

790.00 грн

549.00 грн
25 ББ



Кількість товару обмежена

690.00 грн

479.00 грн

 'юті Кейс Sandhamn
Б
Матеріал: ПУ, поліестер. Діаметр 19 x 22,5 см.

43727



1100.00 грн

329.00 грн
15 ББ

22 ББ

19

 умка-шопер Love The Planet
С
Матеріал: перероблена бавовна,
джут, метал.
Розмір: 30 х 40 х 10 см.

43659



Любов
до
планети



Екологічні та корисні
аксесуари зараз в
моді – і Oriflame не
залишається
осторонь! Робимо
зручно тобі, щоб ти
могла рятувати
планету без зусиль.

20

399.00 грн

219.00 грн

10 ББ

Сумка для спонтанного шопінгу:
завжди під рукою, і жодних
пластикових пакетів – екологічно
і красиво!

