
PRELAUNCH SPECIAL #1

ELÉRHETŐ 

AUGUSZTUS 1.

30 napos ellátás
•1 Laminine (30 darab) doboz
•1 OMEGA+++ (30 darab) doboz
•1 DIGESTIVE+++ (30 darab) doboz
•1 IMMUNE+++ (30 darab) doboz

KÉT HIHETETLEN CSOMAG 
ÖNNEK ÉS ÜGYFELEINEK
MINDKETTŐ A GYÖNYÖRŰ LAMININ KÖRÉ ÉPÜLT

NUTRITIONAL POWERHOUSE PACK
€110|100 CV

€200|200 CV

€125|100 CV
30 napos ellátás
•1 Lamiderm Apex (15 mL)  palack
•1 Laminine (60 darab) doboz
     - A különleges kiadású csomagolásban négy darab
       15 kapszulás levél van

Táplálkozási igények? Bőrápolásra van szüksége?MOST VAN 
VÁLASZA ÖNNEK

•Egyszerű reggeli és éjszakai kezelés az egészséges, 
     fiatalos megjelenésű, sugárzó bőr számára.
•Az új adagoló doboz úgy van kialakítva, hogy a 
    Lamiderm Apex mellett af ürdőszoba pulton a
    hagyhatj a Laminine.

•Komplett támogatás a teljes test és lélek számára.
•Megújítja a szervezetet a sejtek regenerálásával.

SKIN CELL REGENERATION SYSTEM 

Legyen Ön az első, aki megkapja az új Bőrsejt Regeneráló Rendszer megrendelését még ma!

NUTRITIONAL POWERHOUSE PACK

SKIN CELL REGENERATION SYSTEM

Nutritional Powerhouse szállítása a rendelés napján. Skin Cell Regeneration System szállítása Július utolsó hetében.
**Az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon, az EU-ban és Svájcban rendelkezésre álló kezdő akciók.

TAKARÍTSON MEG 15% OT + INGYENES 
KISZÁLLÍTÁST



€505 ÉRTÉKŰ

TAKARÍTSON MEG €170 + INGYENES 
SZÁLLÍTÁS

PRELAUNCH SPECIAL #2

ELÉRHETŐ 

AUGUSZTUS 1.

ELÉRHETŐ 

AUGUSZTUS 1.

Nutritional Powerhouse szállítása a rendelés napján. Skin Cell Regeneration System szállítása Július utolsó hetében.
**Az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Új-Zélandon, az EU-ban és Svájcban rendelkezésre álló kezdő akciók.

30 napos ellátás
•1 Laminine (30 darab) doboz
•1 OMEGA+++ (30 darab) doboz
•1 DIGESTIVE+++ (30 darab) doboz
•1 IMMUNE+++ (30 darab) doboz

•Könnyű megmagyarázni a termékeket, amikor megmutatjátok őket -  mindenképpen 
    tartsa kézben az egyiket!
•Volt már olyan potenciális ügyfelünk, aki nem tudta eleget tenni a vásárláshoz? 
    Engedjen meg minket próbálni, vagy eladni egy egyhetes próba csomagot!

KICKSTART AZ ÜZLETKÉNT

NUTRITIONAL 
POWERHOUSE PACK

€110|100 CV

€335|250 CV

€125|100 CV
30 napos ellátás
•1 Lamiderm Apex (15 mL)  palack
•1 Laminine (60 darab) doboz
     - A különleges kiadású 
       csomagolásban négy darab
       15 kapszulás levél van

SKIN CELL 
REGENERATION SYSTEM 

30 napos ellátás
•4 x Laminine (15 darab) levél
•4 x Lamiderm Apex (5 mL) minta
     palack

MINTACSOMAG

MINTACSOMAG INGYEN
(€135 ÉRTÉKŰ)

€135|50 CV

Rendeljen egy Nutritional Powerhouse-t és egy Skin Cell Regeneration System-et és 
egy mintacsomagot és kapjon még egy mintacsomagot ingyen.


