
Como fazer uma enComenda online?
Poderás fazer a tua encomenda online em www.oriflame.pt. 
Como? Segue os seguintes passos!

passo 1
Na Área Pessoal, introduz o teu número de 
Assessor e Password para entrar no Site

Poderás entrar directamente na tua Área Pes-
soal na página principal do site, introduzindo o 
Número de Assessor e Password

passo 4
Verifica se os Códigos que pretendes encomen-
dar se encontram no Cesto de Compras.
Selecciona o Tipo de Entrega e clica em Check 
Out. Se pretenderes eliminar um Código basta 
clicar na cruz correspondente ao produto que 
não queres adquirir.  

passo 5
Verifica o estado da encomenda.
Tens ainda a opção de adicionar Catálogos ou 
outro material disponível nesta página.
Para avançar clica em continuar.

passo 6 
Confirma se tudo o que pediste se encontra na 
listagem.  
Verifica o valor e escolhe o modo de paga-
mento.
Clica em Check Out para finalizar.

 passo 7 
A tua encomenda foi enviada!
A página de confirmação informará o número 
da ordem do teu pedido.
Poderás ainda pedir um email de confirmação 
ou imprimir a página. 

nota: passo 2
Clica em Encomendar no Menu principal da tua 
Área Pessoal, ou acede directamente ao Formu-
lário de Encomenda na barra inferior do site

passo 3
Insere os Códigos que pretendes adquirir nos 
campos em branco e escolhe a quantidade  
inserindo o algarismo. Se pretenderes podes 
adicionar mais linhas clicando na opção que  
se encontra no final do formulário. Após  
inseridos os códigos que pretendes  
encomendar clica em Adicionar ao Cesto. 

passo 1
Depois de efectuares o teu login, clica em  
encomendar, no lado direito do monitor, clica 
em subscrição Wellness

passo 2
De seguida clica em adicionar, preenche  
os campos solicitados, seleciona os produtos 
pretendidos e clica em gravar

Como subscrever 
o programa de envio 
automático Wellness

Estes produtos serão enviados automáticamente 
para ti nos 5 catálogos seguintes, mesmo que 
não faças uma encomenda.
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Como encomendar online
Passo a passo

Subscreve 
o programa 
de envio 
automático 
Wellness

Sabe mais em 
oriflame.pt/wellness
e conhece os produtos que vão revelar 
a tua beleza interior

Notícias Oriflame à 
distância de um clique!

Acede a oriflame.pt e poderás 
encontar informações sobre:

l Datas Importantes

l Momentos Oriflame

l notícias de Última hora

l Campanhas em vigor

l e muito mais...
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