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BETER SLAPEN
VANAF 9 CENT
PER NACHT*

DROOMVOORDELEN

ACTUELE AANBIEDINGEN VOOR IEDEREEN
WORD GAST
en geniet live of online van een
gezellige Opti-Demo met onze
Optivezel®-producten.

WORD GASTVROUW
een profiteer van de exclusieve voordelen.
Gratis producten ter waarde van 10%
over het totale verkoopbedrag van de
Opti-Demo plus € 20 waardebon. *
20

EURO
EYPΩ
EBPO

WORD ADVISEUR
en start zonder risico
met onze ondersteuning
jouw eigen bedrijf.

* Te besteden tegelijk met de bestelling
na afloop van de Opti-Demo

*Beter slapen met beddengoed ter waarde van € 100 kost je omgerekend over een periode van drie jaar slechts 9 cent per nacht.
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ONZE NIEUWE PRODUCTEN
VOOR EEN ONTSPANNEN NACHTRUST

Optitwist-beddengoed Alexandrië

NIEUW +
LIMITED
EDITION

avondblauw-902

Waarom kiezen als je twee van onze meest populaire kwaliteiten tegelijk
kunt hebben? Met het Optitwist-beddengoed combineren we het
fluweelzachte Optisamt® met het luchtige, koele Optisatin®. Het nieuwe
dessin ‘Alexandrië’ zorgt voor een tijdloze elegantie en veel mooie ‘feel
good’-momenten in jouw slaapkamer.

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)

1 dekbedovertrek: 140x200* cm + 1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500570-kleur
€ 1 14,90
bespaar € 15
€ 99,90

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

1 dekbedovertrek: 200x200* cm + 2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500571-kleur
€ 1 74,85
bespaar € 15
€ 159,85

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

1 dekbedovertrek: 240x220* cm + 2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500572-kleur
€ 199,85
bespaar € 25
€ 174,85

avondblauw-902

leigrijs-901

Kussensloop

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

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

leigrijs-850

€ 24,95
€ 22,95
LIMITED
EDITION

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

Opticotton®-beddengoed
Ons vierseizoenen beddengoed, gemaakt van de nieuwste Opticotton®,
onderscheidt zich door zijn vormvaste, natuurlijke uitstraling en laat een
ongelofelijk zacht en aangenaam gevoel op de huid achter. Warme
zomernachten of koude wintermaanden; dit onderhoudsarme en duurzame
beddengoed zorgt altijd voor een licht en luchtig slaapcomfort en is
uiteraard voorzien van de innovatieve Klimawell®-functie.

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)

1 dekbedovertrek: 140x200* cm + 1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500590-850
€ 1 59,90
bespaar € 10
€ 149,90

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

1 dekbedovertrek: 200x200* cm + 2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500591-850
€ 219,90
bespaar € 20
€ 199,90

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

1 dekbedovertrek: 240x220* cm + 2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500592-850
€ 249,90
bespaar € 30
€ 2 19,90

Kussensloop

* Plus 50 cm instopstrook
Optivezel®-materiaalsamenstelling: 60% katoen, 40% Optivezel®-polyester

formaat: 40x80 cm
art. nr. 500581-850
bespaar € 2

€ 25,95
€ 23,95
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TIJD VOOR COMFORT

ONS KNUSSE, ZACHTE OPTIMINK ® BEDDENGOED
Optimink®-beddengoed
Sneller inslapen, langer doorslapen en minder vaak wakker worden.
Ons behaaglijke beddengoed van hoogwaardige Optimink® biedt jou
uitstekend slaapcomfort. De nieuwe kleuren sneeuwwit en leigrijs/
kiezelgrijs combineren harmonieus en elegant in jouw slaapkamer.
Verheug je op een heerlijke, ontspannen nachtrust.

NIEUWE
KLEUREN +
LIMITED
EDITION

sneeuwwit-100

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)

1 dekbedovertrek: 140x200* cm + 1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500440-kleur
€ 1 78,95
bespaar € 10
€ 168,95

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

1 dekbedovertrek: 200x200* cm + 2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500441-kleur
€ 258,90
bespaar € 15
€ 243,90

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

sneeuwwit-100

leigrijs/kiezelgrijs-858

1 dekbedovertrek: 240x220* cm + 2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500442-kleur
€ 308,90
bespaar € 30
€ 278,90

Kussensloop

formaat: 40x80 cm
art. nr. 500431-kleur
bespaar € 2
Copenhagen-875

€ 29,95
€ 27,95
LIMITED
EDITION

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

Optimink®-beddengoed Copenhagen
Ons duurzame, hoogwaardige beddengoed van Optimink®, zorgt het
hele jaar door voor luxueus slaapcomfort. Door de innovatieve
Klimawell®-functie en de bijzondere Skin-Otex weeftechniek kun je
je verheugen op heerlijke nachten – nu verkrijgbaar in het gloednieuwe
trendy dessin ‘Copenhagen’.

Eenpersoons beddengoedset (tweedelig)

1 dekbedovertrek: 140x200* cm + 1 kussensloop: 60x70 cm
art. nr. 500440-875
bespaar € 20

€
€

2 19
199

1 dekbedovertrek: 200x200* cm + 2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500441-875
€
bespaar € 60
€

359
299

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

Tweepersoons beddengoedset (driedelig)

1 dekbedovertrek: 240x220* cm + 2 kussenslopen: 60x70 cm
art. nr. 500442-875
€
bespaar € 70
€

399
329

Kussensloop
* Plus 50 cm instopstrook

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

formaat: 40x80 cm
art. nr. 500431-875
bespaar € 2

€ 39,95
€ 37,95
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ONZE SPECIALE PRODUCTEN
VOOR JOU EN JE HUISHOUDEN
Zomerdekbed
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.
formaat: 140x200 cm
vulgewicht: 420 g
art. nr. 500912
bespaar € 20

€ 129
€ 109

formaat: 240x220 cm
vulgewicht: 790 g
art. nr. 500914
bespaar € 20

€ 199
€ 179

Optivezel-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

LIMITED
EDITION
OP = OP

leigrijs-850

LIMITED
EDITION
OP = OP

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

grijs-800

zeegroen-400

Optikasjmier®-korte badjas

2-delige Opticotton®-set: douchelaken en gastendoekje

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.

Wil jij je huid elke dag opnieuw verwennen? Zowel onze douchelaken
als het gastendoekje van Opticotton® voelen altijd geweldig aan. De
innovatieve materiaalmix met onze beproefde Optivezel® neemt vocht
snel op en verdampt het driemaal zo snel, waardoor je altijd kunt
genieten van een droge douchelaken en gastendoek.

ruglengte: 98 cm
maat: SM en LXL
art. 457050-850-maat 			
bespaar € 20			

douchelaken, maat: 75x140 cm
gastendoekje, maat: 30x50 cm
art. 500034-kleur				
bespaar € 19,95				

Optivezel®-materiaalsamenstelling: 100% Optivezel®-polyester

€ 99,95
€ 79,95

Optivezel®-materiaalsamenstelling:
53% katoen, 41% Optivezel®-polyester, 6% polyamide

€ 69,90
€ 49,95
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LIMITED
EDITION

LIMITED
EDITION

kiezelgrijs-423

olijfgroen-423

crèmewit-211

Optimink®-kussensloop

Optipluche®-babyset

Onze Optimink®-hoezen voor sierkussens combineren een aangenaam
zacht gevoel met een exclusieve uitstraling. Vervaardigd met de unieke
Skin-Otex weeftechniek zorgen ze voor sfeer en gezelligheid en maken
je interieur compleet.

De babyset van knuffelzacht Optipluche® bestaat uit een washandje,
een slabbetje en een badhanddoek met capuchon. De elastische,
sneldrogende vezelstructuur zal jouw baby vanaf de eerste dag omhullen
met zachtheid en geborgenheid – elke keer weer.

formaat: 40x40 cm
art. nr. 500429-880
bespaar € 2

€ 21,95
€ 19,95

formaat: 50x50 cm
art. nr. 500430-880
bespaar € 2

Driedelige set
Badhanddoek met capuchon maat: 100x100 cm
Slabbetje maat: 26x34 cm
Washandje maat: 16x21 cm

€ 24,95
€ 22,95

art. nr. 457034-kleur
bespaar € 5

€ 74,95
€ 69,95

NIEUWE
GEUR

Wasparfum

Reinigingsmiddelen

We houden allemaal van de geur van frisgewassen wasgoed. Voor een langdurig frisse geur hebben
we daarom onze wasparfums ontwikkeld. Nu ook in de gloednieuwe, verleidelijke geur ‘Vanilla Touch’.
Hiermee ruikt al jouw wasgoed – zelfs veeleisend wasgoed zoals synthetische vezels en microvezels –
duidelijk langer aangenaam fris. Probeer het uit en ervaar hoe heerlijk fris jouw was kan ruiken.

Turbo-Kalkreiniger

Pink Pearls

Red Rose

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

€ 17,95
€ 15,95

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

€ 17,95
€ 15,95

€ 1 7,95
€ 9,95

Krachtig reinigingsmiddel
met citrusgeur

Vanilla Touch
inhoud: 250 ml
art. nr. 800214
bespaar € 2

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

€ 17,95
€ 15,95

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

€ 1 7,95
€ 1 1,95
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BONUSARTIKELEN

EXCLUSIEVE KORTING VOOR GASTVROUWEN
Optitwist-beddengoed
Alexandrië

bij 1 vervolgafspraak:

bij 2 vervolgafspraken:

bij 3 vervolgafspraken:

Eenpersoons beddengoedset
(tweedelig)
1 dekbedovertrek: 140x200* cm
1 kussensloop: 60x70 cm
normale prijs:
€ 1 14,90

art. nr. 500570-kleur-1
bespaar € 25
€ 89,90

art. nr. 500570-kleur-2
bespaar € 50
€ 64,90

art. nr. 500570-kleur-3
bespaar € 60
€ 54,90

art. nr. 500571-kleur-1
bespaar € 37
€ 137,85

art. nr. 500571-kleur-2
bespaar € 82
€ 92,85

art. nr. 500571-kleur-3
bespaar € 92
€ 82,85

Tweepersoons beddengoedset
(driedelig)
1 dekbedovertrek: 240x220* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
normale prijs:
€ 199,85

art. nr. 500572-kleur-1
bespaar € 42
€ 157,85

art. nr. 500572-kleur-2
bespaar € 90
€ 109,85

art. nr. 500572-kleur-3
bespaar € 100
€ 99,85

Optimink®-beddengoed

bij 1 vervolgafspraak:

bij 2 vervolgafspraken:

bij 3 vervolgafspraken:

Eenpersoons beddengoedset
(tweedelig)
1 dekbedovertrek: 140x200* cm
1 kussensloop: 60x70 cm
normale prijs:
€ 178,95

art. nr. 500440-kleur-1
bespaar € 50
€ 128,95

art. nr. 500440-kleur-2
bespaar € 90
€ 88,95

art. nr. 500440-kleur-3
bespaar € 100
€ 78,95

art. nr. 500442-kleur-1
bespaar € 60
€ 198,90

art. nr. 500442-kleur-2
bespaar € 130
€ 128,90

art. nr. 500442-kleur-3
bespaar € 150
€ 108,90

Tweepersoons beddengoedset
(driedelig)
1 dekbedovertrek: 240x220* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
normale prijs:
€ 308,90

art. nr. 500441-kleur-1
bespaar € 80
€ 228,90

art. nr. 500441-kleur-2
bespaar € 150
€ 158,90

art. nr. 500441-kleur-3
bespaar € 180
€ 128,90

Optipluche®-knuffeldeken

bij 1 vervolgafspraak:

bij 2 vervolgafspraken:

bij 3 vervolgafspraken:

formaat: 150x200 cm
normale prijs:
€ 75,95

art. nr. 900604-kleur-1
bespaar € 31
€ 44,95

art. nr. 900604-kleur-2
bespaar € 44
€ 31,95

art. nr. 900604-kleur-3
bespaar € 56
€ 19,95

OF
Tweepersoons beddengoedset
(driedelig)
1 dekbedovertrek: 200x200* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
normale prijs:
€ 174,85
OF

OF
Tweepersoons beddengoedset
(driedelig)
1 dekbedovertrek: 200x200* cm
2 kussenslopen: 60x70 cm
normale prijs:
€ 258,90
OF

zachtroze-206

crèmewit-211

petrolblauw-335

berkengroen-413
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* Plus 50 cm instopstrook

leigrijs-901

avondblauw-902

* Plus 50 cm instopstrook

sneeuwwit-100

leigrijs/kiezelgrijs-858

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.
- 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
- Het totale verkoopbedrag van de demonstratie is minimaal € 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 live demo’s.

EXCLUSIEF VOOR GASTVROUWEN

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:

Reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden. Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd.

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.

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.

Word adviseur!
Scan nu en bekijk
de video.

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

2022-0305-NL

FLEXIBILITEIT

Jij beslist wanneer en waar je
werkt. Voor ons vanzelfsprekend –
voor jou een voorwaarde om jouw
werk-privé balans optimaal vorm
te geven.

