
DROOM- 
VOORDELEN

BETER SLAPEN VANAF 9 CENT PER NACHT*

GELDIG VAN 1 SEPTEMBER 202 2  
T/M 30 NOVEMBER 2022

WORD GAST 
en geniet live of online van een  
gezellige Opti-Demo met onze 

Optivezel®-producten.

WORD GASTVROUW 
en profiteer van de exclusieve voordelen.

Gratis producten ter waarde van 10%
over het totale verkoopbedrag van de
Opti-Demo plus € 20 waardebon.*

WORD ADVISEUR
en start zonder risico  

met onze ondersteuning  
jouw eigen bedrijf.

*  Vraag jouw adviseur naar de  
geldende gastvrouwvoordelen.

20
EURO

EBPOEYPΩ

* Beter slapen met beddengoed ter waarde van € 100 kost je omgerekend over een periode van drie jaar slechts 9 cent per nacht. Voor alle producten geldt: zolang de voorraad strekt. OP=OP.

ACTUELE AANBIEDINGEN VOOR IEDEREEN



Tweepersoons beddengoedset (driedelig)
1 dekbedovertrek: 240x220* cm + 2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500121-999 € 223,85
bespaar € 23,90 € 199,95

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)
1 dekbedovertrek: 200x200* cm + 2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500120-999 € 188,85
bespaar € 18,90 € 169,95

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)
1 dekbedovertrek: 140x200* cm + 1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500119-999 € 126,90
bespaar € 11,95 € 114,95

Kussensloop
formaat: 40x80 cm
art. nr. 500110-999 € 21,95
bespaar € 2,00 € 19,95

Kussensloop
formaat: 60x70 cm met overslag  
(Nederlandse maat) 
art. nr. 500551-kleur € 23,95
bespaar € 4,00  € 19,95

formaat: 40x80 cm met rits
art. nr. 500550-kleur € 23,95
bespaar € 4,00  € 19,95

Dekbedovertrek
formaat plus 50 cm instopstrook
formaat: 140x200 cm 
art. nr. 500563-kleur € 94,95
bespaar € 10,10 € 84,85

formaat: 200x200 cm
art. nr. 500565-kleur €  134,95
bespaar € 15,00 € 119,95

formaat: 240x220 cm
art. nr. 500566-kleur €  159,95
bespaar € 20,00 €  139,95
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Optipluche®-beddengoed

Beddengoed van Optipluche® is knuffelzacht en verwarmt  
je hele lichaam. Koude voeten behoren daardoor voorgoed tot  
het verleden. Kruip ’s avonds in je heerlijk zachte bed en geniet  
van een ontspannen nachtrust.

TIJD VOOR ONTSPANNING
SLAPEN ALSOF JE OP WOLKEN LIGT

nachtzwart-999

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

NIEUWE  
KLEUR + 
LIMITED 
EDITION

Optitwist-beddengoed

Ons beddengoed van 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. Zacht en knus of heerlijk glad – jij beslist.

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

leigrijs/kiezelgrijs-858

zilvergrijs/sneeuwwit-801

olijfgroen/berkengroen-433



Onze heerlijk zachte hoeslakens gemaakt van Optimink® zorgen voor 
een gevoel van geborgenheid en een ontspannen nachtrust. Voor het 
vervaardigen van deze stof maken we gebruik van de unieke Skin-Otex 
weeftechniek. Hierdoor ontstaat een kwaliteit die wonderbaarlijk 
zacht aanvoelt op je huid. 

formaat: 90x200 cm 
art. nr. 500400-423 € 79,95
bespaar € 5,00 € 74,95

formaat: 180x200 cm
art. nr. 500408-423 € 134,95
bespaar € 10,00 € 124,95

Met het hoeslaken van Optizijde® ervaar je de meest luxe Optidee 
kwaliteit. Met behulp van nieuw ontwikkelde grondstoffen en de zeer 
geavanceerde Skin-Otex weeftechniek hebben we een bijzonder 
fijne stof gecreëerd. Met Optizijde® kun je genieten van geborgen en 
rustgevende nachten.

formaat: 90x200 cm
art. nr. 500800-413 € 79,95
bespaar € 7,00 € 72,95

formaat: 180x200 cm
art. nr. 500808-413 € 139,95
bespaar € 15,00 € 124,95

Optizijde®-hoeslakens extra lang

formaat: 90x220 cm
art. nr. 500801-kleur € 89,95
bespaar € 5,00 € 84,95

formaat: 180x220 cm
art. nr. 500809-kleur  € 149,95
bespaar € 10,00 € 139,95
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Optizijde®-hoeslakens

Optimink®-hoeslakens

berkengroen-413

olijfgroen-423

LIMITED 
EDITION
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OPTIDEE-HOESLAKENS
VOOR EEN PERFECTE SLAAPBELEVING

NIEUWE  
KLEUR + 
LIMITED 
EDITION

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

crèmewit-211

sneeuwwit-100

leigrijs-850

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester
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DROOMVOORDELEN
VOOR MEER FEEL GOOD-MOMENTEN BIJ JE THUIS

formaat: 140x200 cm 
vulgewicht: 520 gr./830 gr.
art. nr. 500891-SET € 228,95
bespaar € 19,95 € 209,00

formaat: 240x220 cm
vulgewicht: 900 gr./1400 gr.
art. nr. 500895-SET € 348,95
bespaar € 19,95 € 329,00

*Geldig tot 30.11.2022, zolang de voorraad strekt.

Vierseizoenendekbed (tweedelig)

Warme zomernachten of koude wintermaanden; ons vierseizoenendekbed is perfect afgestemd op elk jaargetijde en op jouw persoonlijke wensen.  
Het dekbed bestaat namelijk uit twee delen die je afhankelijk van het seizoen aan elkaar vast kunt maken of los van elkaar kunt gebruiken.

GRATIS*:
2-IN-1 POWER-

WASMIDDEL

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

formaat: 180x200 cm
art. nr. 500857 € 359,00
bespaar € 40,00 € 319,00

Nieuw: de softtop-matrasoplegger in formaat 180x200 cm is nu verkrijgbaar als 2-delige 
set. Zo kun je elk moment beslissen van hoeveel zachtheid je wilt genieten. De delen kun 
je los van elkaar halen en zijn daardoor eenvoudig te reinigen in elke wasmachine.

Meer informatie over de softtop vind je op pagina 10 van de catalogus.

Softtop-matrasoplegger (tweedelig) 

NIEUW + 
LIMITED 
EDITION

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester



formaat: 180x100 cm
art. nr. 700502-kleur € 99,95
bespaar € 20,00 € 79,95

Washandje (2-delige set)
formaat: 16x21 cm 
art. nr. 457100-kleur € 11,95
bespaar € 4,00 € 7,95

Gastendoekje
formaat: 30x50 cm
art. nr. 457011-kleur € 15,95
bespaar € 6,00 € 9,95

Handdoek
formaat: 50x100 cm 
art. nr. 457012-kleur € 27,95
bespaar € 9,00 €  18,95 

 
Sauna-/strandlaken
formaat: 100x200 cm 
art. nr. 457017-kleur € 54,95
bespaar € 5,00 € 49,95

Haartulband
formaat: 26x70 cm
art. nr. 457015-kleur € 21,95
bespaar € 3,00 € 18,95
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OPTIPLUCHE®-BADTEXTIEL 
VERFRAAIT JE BADKAMER – VERBETERT JE LEVEN

LIMITED 
EDITION

Optipluche®-handdoekjurk

Geef jouw lichaam de zachtheid die het nodig 
heeft na het douchen, een bezoek aan de sauna 
of op het strand. Onze nieuwe handdoekjurk 
voelt weldadig aan op de huid en kenmerkt zich 
door een aangenaam draagcomfort. Simpelweg 
aantrekken en genieten!

Tip: ook geschikt als sauna-/strandlaken.

Optivezel®-materiaalsamenstelling:  
100% Optivezel®-polyester

petrolblauw-335

zomergeel-227

LIMITED 
EDITION

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

Alle informatie over de voordelen van ons Optipluche®- 
badtextiel kun je terugvinden in de catalogus op pagina 24.

Optipluche®-badtextiel

sneeuwwit-100

sahara beige-217

zomergeel-227
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Driedelige set 
badhanddoek met capuchon, formaat: 100x100 cm
slabbetje, formaat: 26x34 cm 
washandje, formaat: 16x21 cm

art. nr. 457034-kleur € 89,95
bespaar € 20,00 € 69,95

maat: S (34–37) 
art. nr. 457073-850 € 16,95
bespaar € 2,00 € 14,95

maat: M (38–41) 
art. nr. 457019-850 € 17,95
bespaar € 2,00 € 15,95 

maat: L (42–46) 
art. nr. 457014-850 € 18,95
bespaar € 2,00 € 16,95

6

OPTIPLUCHE®-WELLNESSPRODUCTEN 
MAKEN JOUW LEVEN KNUFFELZACHT

LIMITED 
EDITION

Optipluche®-babyset Optipluche®-pantoffels

De babyset van knuffelzacht Optipluche® bestaat uit een washandje, 
een slabbetje en een badhanddoek met capuchon.

Of het nu tijdens een dag je wellness is, thuis na een ontspannend bad of 
gewoon lekker op de bank, onze zachte en aangenaam warme pantoffels 
passen bij alle relaxte momenten.

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

leigrijs-850

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

sahara beige-217

sneeuwwit-100

LIMITED 
EDITION

formaat: 38x20 cm
art. nr. 600350-211 € 14,95
bespaar € 3,00  € 11,95

diameter: 85 mm
art. nr. 600360-211 € 11,95
bespaar € 2,00  € 9,95

3-delige set Optipluche®- 
make-up remover pad soft

De 3-delige set is vooral voor op  
reis en onderweg de perfecte  
accessoire voor een schone huid.

Optipluche®- 
huidreinigingsdoekje soft

Ons Optipluche®- 
huidreinigingsdoekje soft, met 
weldadig peeling-effect, zorgt 
voor een frisse en schone huid - 
elke dag weer. 

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

NIEUW NIEUW

formaat: 150x200 cm
art. nr. 900504-kleur € 89,95
bespaar € 10,00  € 79,95

sahara beige -217

sneeuwwit-100

petrolblauw -335

berkengroen -413

zachtroze -206

LIMITED 
EDITION

Optipluche®-knuffeldeken



Bestaande uit:
Sinaasappelolie-reiniger, inhoud 250 ml  
+ Allrounddoek, kleur: roze, formaat: 30x30 cm 

art. nr. 800303 € 34,95
bespaar € 5,00 € 29,95

art. nr. 800195 € 17,95
bespaar € 8,00  € 9,95

Pink Pearls 
art. nr. 800213

Red Rose 
art. nr. 800212

Vanilla Touch 
art. nr. 800214
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SCHOON EN FRIS
VOOR EEN GOED GEVOEL BIJ JOU THUIS

Sinaasappelolie-reinigingsset

Dit krachtige duo maakt je huis niet alleen schoon, maar 
zorgt ook voor een frisse geur in het hele huis. Of het nu in 
de keuken, de badkamer of in de woonkamer is: je kunt op 
deze 2-delige set, bestaande uit sinaasappelolie-reiniger en 
een allrounddoek, vertrouwen. De set rekent effectief en 
betrouwbaar af met vlekken, vet en onaangename geurtjes. 
Natuurlijk kun je dit krachtige duo ook uitstekend gebruiken 
in de garage of in de tuin.

Wasparfums 

Meer informatie in de catalogus op pagina 31. 
inhoud: 250 ml

Turbo-Kalkreiniger

Meer informatie in de catalogus op pagina 30. 
inhoud: 500 ml

(100 ml = € 6,38)(100 ml = € 1,99)
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NIEUW + 
LIMITED 
EDITION

€ 17,95       bespaar € 2,00       € 15,95 per stuk 



EXTRA GASTVROUWEN- 
BELONING BIJ  

VERVOLGAFSPRAKEN

VOORWAARDEN:

-  De demonstratieomzet is minimaal € 300
- De vervolgafspraken dienen binnen 6 maanden plaats te vinden
-  Per geboekte vervolgafspraak ontvangt de gastvrouw  

1 extra € 20 waardebon (max. 3)
-  De gastvrouw mag producten uit de catalogus kiezen
-  De producten dienen tegelijk met het maken van de vervolgafspraken  

gekozen te worden en worden meegestuurd met de bestelling.

OOK GASTEN WORDEN BELOOND!

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.
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Per geboekte vervolgafspraak

20
EURO

EBPOEYPΩ +10%  
20

EURO

EBPOEYPΩ +
20

EURO

EBPOEYPΩ +
20

EURO

EBPOEYPΩ



 

Of je nu in vuur en vlam staat of nog niet helemaal zeker bent: 
laten we met elkaar in gesprek gaan, zodat we al je vragen  

kunnen beantwoorden. Neem daarvoor vandaag nog contact op met jouw Optidee adviseur.

Wil je meer weten? 
Neem dan vandaag nog contact op met jouw Optidee-adviseur.

Word adviseur!  
Scan nu en bekijk  

de video.

20
22
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1-
N

L

ADVISEUR BIJ OPTIDEE?
JIJ KAN DAT OOK!

ZET DE EERSTE STAP NAAR EEN NIEUWE UITDAGING

Wil jij meer regie over je leven? 
Zoek je vrijheid, uitdaging en ontwikkeling of een aantrekkelijke (bij)verdienste? 

Wat jouw doel ook is: als adviseur bepaal jij zelf hoeveel uren en energie jij in jouw onderneming 
steekt en kun je je vrijer voelen dan ooit tevoren.

WORD NU

ADVISEUR BIJ
OPTIDEE

WIJ BIEDEN JOU:

FLEXIBILITEIT
Jij beslist wanneer en waar je 

werkt. Voor ons vanzelfsprekend – 
voor jou een voorwaarde om jouw 
werk-privé balans optimaal vorm 

te geven.  

ONDERSTEUNING
Je kunt starten zonder enig risico 

en je kunt deelnemen aan onze 
professionele (online) 

trainingsprogramma’s. Daarnaast 
kun je altijd rekenen op onze 

ondersteuning.

KANSEN
Wij bieden talrijke mogelijkheden 
om je verder te ontwikkelen en je 
kunt rekenen op een transparant 
verdienmodel op basis van jouw 

inzet.

EXTRA GASTVROUWEN- 
BELONING BIJ  

VERVOLGAFSPRAKEN
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www.optidee.nlRe
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