GELDIG VAN
1 JUNI 2021
T/M
31 AUGUSTUS
2021

BETER SLAPEN
VANAF 9 CENT
PER NACHT*

OPTISEIDE SPANNBETTLAKEN
MODEL

DROOMVOORDELEN

ACTUELE AANBIEDINGEN
20

EURO
EY PΩ
EB PO

EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN

€ 20 WAARDEBON
te besteden tegelijk met de
bestelling na afloop van de Opti-demo

+

GRATIS PRODUCTEN
ter waarde van 10% over de
omzet van de Opti-demo

+

BONUSARTIKEL
met korting tot € 136

*Bij aanschaf van beddengoed ter waarde van € 100 en over een periode van drie jaar gerekend kost beter slapen je omgerekend maar 9 cent per nacht.
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OPTIZIJDE ®

OPTITWIST

DE NIEUWE PREMIUM KWALITEIT VOOR ZACHTE GEBORGENHEID

TWEE OPTIVEZEL ®-KWALITEITEN GECOMBINEERD

NIEUW +
UNLIMITED
EDITION

NIEUW +
UNLIMITED
EDITION

OPTISEIDE SPANNBETTLAKEN
SZENERIE
ALLE FARBEN

Vancouver-752

sneeuwwit-100
OPTITWIST-STREIFEN-BETTWÄSCHE
MODEL
crèmewit-211

Voor alle aanbiedingen: Bij keuze als gastvrouwengeschenk of gebruik van de € 20 waardebon geldt de normale prijs.

leigrijs-850

Optizijde®-hoeslaken

Optitwist-beddengoed Vancouver

Gloednieuw in exclusieve premium kwaliteit: Optizijde® - tot nu toe ons meest luxueuze materiaal. Het is gemaakt uit de Optivezel®, met nieuw
ontwikkelde grondstoffen en met behulp van de bijzondere Skin-Otex-weeftechniek voor een uiterst fijn en zacht oppervlak. Daardoor biedt ons
hoeslaken van Optizijde uniek slaapcomfort. De voelbaar zijdezachte eigenschappen zorgen voor verkoeling van je huid en zorgen niet alleen voor jouw
herstel en ontspanning, maar ook voor een onvergetelijke slaapervaring.

Vraag jij je af wat er gebeuren zou als we twee van onze meest geliefde kwaliteiten met elkaar combineren? We zullen het verklappen: er ontstaat uniek
beddengoed. Het dubbelzijdige beddengoed Optitwist heeft aan één kant het fluweelzachte oppervlak van Optisamt® en aan de andere kant het luchtige,
koele Optisatin®. Afhankelijk van jouw voorkeur of van het seizoen kun je jouw favoriete kant kiezen – een compromis sluiten is niet nodig.

formaat: 90x200 cm
art. nr. 500800-kleur
bespaar € 25

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)

€ 74,95
€ 49,95

formaat: 100x200 cm

art. nr. 500802-kleur
bespaar € 25

€ 79,95
€ 54,95

formaat: 140x200 cm

art. nr. 500804-kleur
bespaar € 30

€ 109,95
€ 79,95

formaat: 160x200 cm
art. nr. 500806-kleur
bespaar € 30

€ 119,95
€ 89,95

formaat: 180x200 cm

art. nr. 500808-kleur
bespaar € 30

€ 129,95
€ 99,95

formaat: 200x200 cm

art. nr. 500810-kleur
bespaar € 40

€ 139,95
€ 99,95

1 dekbedovertrek: 140x200* cm
1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500570-752
bespaar € 28

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)
€ 127,90
€ 99,90

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)
1 dekbedovertrek: 200x200* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500751-752
bespaar € 28

1 dekbedovertrek: 240x220* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500572-752
bespaar € 36

Kussensloop
€ 185,85
€ 157,85

formaat: 40x80 cm
art. nr. 500550-752
bespaar € 2

* Plus 50 cm instopstrook
Optivezel-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optivezel-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Wanneer je dit logo ziet dan weet je zeker dat het product de unieke Klimawell -eigenschappen bezit.
®

€ 215,85
€ 179,85

Met de Klimawell®-functie, exclusief bij Optidee, beschikken onze producten over een
perfecte vocht- en temperatuurregulering, geïnspireerd op de natuur.
Ontdek meer over Optivezel® in onze video.

€ 24,95
€ 22,95
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NATUURLIJK. BETER. SL APEN.
VOOR EEN GEZONDE NACHTRUST

LIMITED
EDITION

zilvergrijs/sneeuwwit-801

LIMITED
EDITION
OP = OP

zilvergrijs/sneeuwwit-801

oudroze/zachtroze-219

sahara beige/crèmewit-277

koraalblauw/mintgroen-330

Voor alle aanbiedingen: Bij keuze als gastvrouwengeschenk of gebruik van de € 20 waardebon geldt de normale prijs.

OP = OP
ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT

Optisamt®-beddengoed

Zomerdekbed

Je zult geen genoeg krijgen van het fluweelzachte gevoel dat zorgt voor een ideaal slaapklimaat in elk seizoen. Daarnaast biedt het Optisamt®-
beddengoed door haar verschillende kleuren geweldige combinatiemogelijkheden. Zo kun je jouw slaapkamer steeds weer stijlvol inrichten.

Onder dit comfortabele enkele dekbed met gestikte naden kun je ook ‘s
zomers genieten van een aangename nachtrust. Op veler verzoek hebben
we de vulling nu nóg lichter gemaakt. Je kunt ontspannen en weer
opladen onder dit ultralichte dekbed, terwijl je een aangename temperatuur ervaart. Onze Optivezel® met Klimawell®-functie zorgt voor
het perfecte slaapklimaat.

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)
1 dekbedovertrek: 140x200* cm
1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500530-kleur
bespaar € 12

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

€ 97,90
€ 85,90

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

1 dekbedovertrek: 200x200* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500531-kleur
bespaar € 15

1 dekbedovertrek: 240x220* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500532-kleur
bespaar € 20

€ 169,85
€ 149,85

Kussensloop
€ 149,85
€ 134,85

formaat: 40x80 cm
art. nr. 500512-kleur
bespaar € 2

€ 18,95
€ 16,95

formaat: 140x200 cm
vulgewicht: 420 g
art. nr. 500912
bespaar € 10

€ 99,95
€ 89,95

formaat: 240x220 cm
vulgewicht: 790 g
art. nr. 500914
bespaar € 15

€ 164,95
€ 149,95

* Plus 50 cm instopstrook
Optivezel-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Optivezel-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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OPTIVEZEL ®-BADTEXTIEL

PRACHTIG IN JE BADKAMER – HEERLIJK ZACHT VOOR JOU
zachtroze-206
NIEUWE
KLEUREN +
LIMITED
EDITION
OP = OP

NIEUW +
LIMITED
EDITION
OP = OP

mintgroen-313

OPTIPLÜSCH-BADTEXTILIEN
SAUNA STANDLAKEN

Optipluche®-badtextiel
Zacht, soepel en sneldrogend; Optipluche® heeft de perfecte eigenschappen voor hoogwaardig badtextiel. Met de set bestaande uit twee washandjes
kun je jouw huid wonderbaarlijk zacht verwennen. Het maxi sauna-/strandlaken is perfect na een uitgebreid bad, een saunabezoek of als kleed op het
strand. De haartulband zorgt ervoor dat je vochtige haar aangenaam warm blijft en niet teveel afkoelt.

Voor alle aanbiedingen: Bij keuze als gastvrouwengeschenk of gebruik van de € 20 waardebon geldt de normale prijs.

kleuren: koraalblauw-310, zachtroze-206

Washandje (2-delig)
formaat: 16x21 cm
art. nr. 457100-kleur
bespaar € 0,50

Sauna-/strandlaken
€ 7,90
€ 7,40

formaat: 90x200 cm
art. nr. 457017-kleur
bespaar € 2

Haartulband

€49,95
€47,95

formaat: 26x70 cm
art. nr. 457015-kleur
bespaar € 1

€ 19,95
€ 18,95

Optivezel-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

NIEUWE
KLEUR +
UNLIMITED
EDITION

Optikasjmier®-korte badjas
Optipluche®-badmat
Gun je voeten de beleving van dit ultrazachte materiaal en creëer een
knusse, behaaglijke sfeer in je badkamer. De achterzijde van de badmat is voorzien van een antislip onderlaag. Uiteraard ook geschikt voor
vloerverwarming.
formaat: 50x80 cm
kleur: leigrijs
art. nr. 457028-850
bespaar € 10

€ 49,95
€ 39,95

formaat: 60x100 cm
kleur: leigrijs
art. nr. 457029-850
bespaar € 10

€ 69,95
€ 59,95

Optivezel-materiaalsamenstelling: 81% Optivezel®-polyester 7% polyurethaan 12% pvc

leigrijs-850

Deze badjas met modieuze sjaalkraag, drie ceintuurlussen en driekwart
armlengte, gemaakt van zachte Optikasjmier®, zorgt voor een gevoel
van luxe op je huid. De unieke stof is voorzien van de innovatieve
Klimawell®-functie en blinkt uit door voortreffelijk draagcomfort.

Verkrijgbaar in twee maten: S/M en L/XL
kleur: leigrijs-850, mintgroen-313
art. nr. 457050-kleur-maat
bespaar € 20
Optivezel-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

€ 119,95
€ 99,95
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ONZE SPECIALE PRODUCTEN
VOOR JOU EN JE HUISHOUDEN

Tweedelige Allroundset

Driedelige huishoudset

Het hele huis stralend schoon? Geen probleem met dit krachtige duo. Of het nu om de badkamer of de
woonkamer gaat, je kunt rekenen op deze 2-delige set, bestaande uit geconcentreerd reinigingsmiddel en onze allrounddoek.

Met behulp van deze handige huishouddoeken, verkrijgbaar als
voordelige set, wordt alles wat je aanraakt stralend schoon.

art. nr. 800301
bespaar € 8

€ 29,90
€ 21,90

Allrounddoek

Krachtig reinigingsmiddel met citrusgeur

Met deze veelzijdige doek verwijder je moeiteloos
het vuil van verschillende oppervlakken in je
hele huis.

Dit nieuwe geconcentreerde reinigingsmiddel pakt vuil bij de bron aan, breekt het af en verwijdert
het volledig. Daarnaast is het middel veilig voor mens, dier en milieu.

formaat: 40x40 cm
art. nr. 150121-370
bespaar € 1

€ 1 1,95
€ 10,95

Optivezel-materiaalsamenstelling:
80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide

NIEUW +
LIMITED
EDITION
OP = OP

- milieuvriendelijke, innovatieve en ecologische
werking volgens het principe van microsplitsing
- navegen of naspoelen niet nodig
- 1 tot 2 druppels voor 5 liter reinigingsmiddel
- Zuinig in gebruik

-G
 een randvorming (kringen) op textiel
-H
 uid-, materiaal- en milieuvriendelijk
- Geen vervuiling van de lucht in de leefomgeving,
ideaal met kinderen en huisdieren

art. nr. 150996
bespaar € 19,50

€ 49,40
€ 29,90

Merlin-droog-/polijstdoek
formaat: 50x50cm
kleur: taupe
art. nr. 150151

€ 15,50

SZENERIE HAUSHALTSSET

Raam-/sopdoek
formaat: 30x50cm
kleur: blauw
art. nr. 200110

€ 1 1,95

Magic droogdoek
formaat: 40x60 cm
kleur: grijs
art. nr. 150190

€ 21,95

Optivezel-materiaalsamenstelling: 80% Optivezel®-polyester, 20% polyamide

Keukendoekset (2-delig)

inhoud: 500ml
art. nr. 800220
bespaar € 6

€ 17,95
€ 11,95

Met de theedoek Magic en de Opticotton®-gastendoek is jouw keuken op
en top uitgerust. Terwijl je met de ene doek alles blinkend schoon poetst
zorgt de andere voor aangenaam droge handen. Bestaat uit:

UNLIMITED
EDITION

Gastendoek
Turbo-Kalkreiniger

NIEUW +
UNLIMITED
EDITION

Voor alle aanbiedingen: Bij keuze als gastvrouwengeschenk of gebruik van de € 20 waardebon geldt de normale prijs.

formaat: 30x50 cm
kleuren: grijs-800, petrol-320

Magic droogdoek
formaat: 40x60 cm
kleur: grijs

art. nr. 500039-kleur
bespaar € 5

Toepassingsgebieden in een oogopslag: koffiemachine, volautomatische koffiemachine, espresso
machine, koffiepadapparaat, vaatwasser, stoompan, eierkoker, waterkoker, rvs-spoelbak, bad,
keramiek en nog veel meer …

petrol-320
Optivezel-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

- Verwijdert zacht en veilig kalk en kalkaanslag
zonder resten achter te laten
- hoge concentratie = kortst mogelijke inwerktijd
- zeer efficiënt

TURBO KALKREINIGER

- maximale consumentenbescherming en
maximale voedselveiligheid
- v oldoende voor 8-10 toepassingen

3-delige Auto-Set PRO

inhoud: 500ml
art. nr. 800195
bespaar € 8

€ 17,95
€ 9,95

UNLIMITED
EDITION

Wasparfum
We kennen allemaal de heerlijke geur van frisgewassen wasgoed. Met onze nieuwe wasparfums
versterk je deze geur, waardoor je er veel langer van kunt genieten. Onze wasparfums, ontwikkeld
door experts, zijn geschikt voor alle soorten textiel, zelfs voor veeleisend wasgoed zoals synthetische vezels en microvezels. Ontdek nu onze wasparfums in twee opwindende geuren.

Red Rose

inhoud: 250 ml
art. nr. 800212
bespaar € 2

De driedelige Optivezel®-Auto-Set PRO heeft alles wat je nodig hebt
voor een blinkend schone auto. De set bestaat uit een reinigingshandschoen voor moeilijk bereikbare plaatsen, een professionele stofdoek
voor het volledig verwijderen van stofdeeltjes en een power-clean-doek
voor lichte tot zware vervuiling van de velgen.
art. nr. 150123
bespaar € 27,95

Pink Pearls
€ 17,95
€ 15,95

inhoud: 250 ml
art. nr. 800213
bespaar € 2

€ 17,95
€ 15,95

Optivezel-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

€ 52,85
€ 24,90

LIMITED
EDITION
OP = OP

€ 31 ,90
€ 26,90
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BONUSARTIKELEN

EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN MET KORTING TOT € 136
Optizijde®-hoeslaken

bij 1 vervolgafspraak:

bij 2 vervolgafspraken:

bij 3 vervolgafspraken:

formaat: 90x200 cm
normale prijs:

€ 74,95

art. nr. 900850-kleur-1
bespaar € 40
€ 34,95

art. nr. 900850-kleur-2
bespaar € 50
€ 24,95

art. nr. 900850-kleur-3
bespaar € 60
€ 14,95

€ 79,95

art. nr. 900851-kleur-1
bespaar € 40
€ 39,95

art. nr. 900851-kleur-2
bespaar € 50
€ 29,95

art. nr. 900851-kleur-3
bespaar € 60
€ 19,95

formaat: 140x200 cm
normale prijs:
€ 109,95

art. nr. 900852-kleur-1
bespaar € 60
€ 49,95

art. nr. 900852-kleur-2
bespaar € 70
€ 39,95

art. nr. 900852-kleur-3
bespaar € 84
€ 25,95

€ 119,95

art. nr. 900853-kleur-1
bespaar € 60
€ 59,95

art. nr. 900853-kleur-2
bespaar € 70
€ 49,95

art. nr. 900853-kleur-3
bespaar € 90
€ 29,95

formaat: 180x200 cm
normale prijs:
€ 129,95

art. nr. 900854-kleur-1
bespaar € 60
€ 69,95

art. nr. 900854-kleur-2
bespaar € 75
€ 54,95

art. nr. 900854-kleur-3
bespaar € 90
€ 39,95

formaat: 200x200 cm
normale prijs:
€ 139,95

art. nr. 900855-kleur-1
bespaar € 70
€ 69,95

art. nr. 900855-kleur-2
bespaar € 85
€ 54,95

art. nr. 900855-kleur-3
bespaar € 100
€ 39,95

Optitwist Vancouver

bij 1 vervolgafspraak:

bij 2 vervolgafspraken:

bij 3 vervolgafspraken:

Eenpersoons beddengoedset
(tweedelig)
1 dekbedovertrek: 140x200* cm
1 kussensloop: 60x70 cm
normale prijs:
€ 127,90

art. nr. 900830-752-1
bespaar € 48

art. nr. 900830-752-2
bespaar € 63
€ 64,90

art. nr. 900830-752-3
bespaar € 78
€ 49,90

KLEUR
NAAR WENS –
ZIE PAGINA 2

OF
formaat: 100x200 cm
normale prijs:
OF

OF
formaat: 160x200 cm
normale prijs:
OF

OOK GASTEN
WORDEN BELOOND!

OF

€79,90

OF
Tweepersoons beddengoedset
(driedelig)
1 dekbedovertrek: 200x200* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
normale prijs:
€ 185,85

art. nr. 900831-752-1
bespaar € 66

€ 119,85

art. nr. 900831-752-2
bespaar € 90

€ 95,85

art. nr. 900831-752-3
bespaar € 116

€ 69,85

Tweepersoons beddengoedset
(driedelig)
1 dekbedovertrek: 240x220* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
normale prijs:
€ 215,85

art. nr. 900832-752-1
bespaar € 76
€ 139,85

art. nr. 900832-752-2
bespaar € 106
€ 109,85

art. nr. 900832-752-3
bespaar € 136
€ 79,85

Optipluche®-knuffeldeken

bij 1 vervolgafspraak:

bij 2 vervolgafspraken:

bij 3 vervolgafspraken:

formaat: 150x200 cm
normale prijs:

art. nr. 900604-kleur-1
bespaar € 25
€ 44,95

art. nr. 900604-kleur-2
bespaar € 38
€ 31,95

art. nr. 900604-kleur-3
bespaar € 50
€ 19,95

taupe-877

- De gasten van een Opti-demo worden, wanneer zij een bestelling
doen, ook nog eens beloond met een gratis attentie in de vorm
van een Optidee product.
- Iedere gast maakt kans op een mooie prijs aangezien iedere maand
(onder alle gasten) drie Optidee waardebonnen ter waarde van
€ 100 worden verloot.

VOORWAARDEN
BONUSARTIKEL

OF

€ 69,95

* Plus 50 cm instopstrook

zeegroen-400 petrol-320 bordeaux-200 zachtroze-206 koraalblauw-310

!
- De minimale demonstratie omzet is € 250 (is voorwaarde voor
alle gastvrouwenvoordelen).
- De gastvrouw mag een bonusartikel bestellen als de vervolgafspraak/afspraken tijdens of direct na afloop van de demonstratie
gemaakt wordt/worden en binnen 8 maanden plaatsvindt/plaatsvinden.
De afspraak mag binnen deze termijn verplaatst worden.
Indien één of meerdere afspraken niet plaatsvinden zal het
kortingverschil verrekend worden.
- Het bonusartikel dient tegelijk met het maken van de vervolgafspraken gekozen te worden en wordt direct meegestuurd met
de demonstratiebestelling.
- Het bonusartikel telt niet mee voor het 10% gastvrouwencadeau
en /of de € 20 waardebon en kan hiermee ook niet verrekend
worden.
- Bovengenoemde voorwaarden gelden zowel voor online als offline
demo’s.

JIJ KAN DAT OOK!

WORD ADVISEUR VAN EXCLUSIEVE PRODUCTEN VAN TOPKWALITEIT
(FULLTIME OF PARTTIME M/V)

COLLEGA’S
GEZOCHT

Reproductie in welke vorm dan ook alleen met toestemming van Optidee. Op alle foto´s is het auteursrecht von toepassing.

Zoek je een nieuwe uitdaging met veel vrijheid en zelfstandigheid, uitstekende verdienmogelijkheden
en de kans om iets voor jezelf op te bouwen? Onderzoek dan de interessante mogelijkheden die Optidee biedt!
Wat kun je verwachten:
- Je vertegenwoordigt en presenteert een prachtig merk
met exclusieve producten
- Flexibiliteit, want je deelt zelf je tijd in
- Je profiteert van alle faciliteiten van een professioneel
bedrijf
- Starten zonder financiële investeringen
- Je werkt in een leuk team met een prettige werksfeer
- Kosteloze begeleiding van een coach en opleiding via onze
Opti-Academy
- Uitstekende carrièremogelijkheden

Wat vragen we:
- Een enthousiaste en positieve instelling
- Affiniteit met kwaliteitsproducten
- Je bent in het bezit van een auto en een rijbewijs
- Goede communicatieve vaardigheden en een
representatief voorkomen
Nieuwsgierig geworden?
Neem contact op met jouw Optidee adviseur voor
een eerste (telefonische) kennismaking. Vraag naar de
data van een live of online Optidee informatiebijeenkomst en
ontdek vrijblijvend welke kansen er voor jou zijn om
te starten als adviseur bij Optidee.

Bekijk hier de succesverhalen
van onze adviseurs:

Heb je vragen? Wil je een afspraak maken of een product testen?
Neem vandaag nog contact op met jouw Optidee-adviseur!
2021-0608-NL

Scan nu en bekijk de video.

