
2. Ha májusi megrendelésed eléri
a minimum 50 P-ot, akkor 400 Ft-ért
igen elegáns gyümölcstálat is kapsz.
A lehető legmagasabb szinten visz
könnyed eleganciát és stílust otthonodba
(Átmérője 41 cm, magassága 6 cm). 

Katalógusérték: 5 590 Ft

Termékek automatikusan hozzáadásra kerülnek
az első májusi, feltételeknek megfelelő rendeléshez.
Az akció csak 2022. május végéig tart.

3. Amennyiben a májusi rendelése(i)d értéke
eléri a minimum 100 P-ot, akkor lehetőséget
kapsz, hogy részt vegyél a három hónapos
Könnyű Start* programban, amely kizárólag
az új Klubtagoknak szól.  megkapod200 Ft-ért
az első jutalmadat (háromból) a 3 hónapos
könnyű strart program keretében: Egy csomag,
amelyben Happy Lashes dúsító és hosszabbító
szempillaspirált, valamint görögdinnyés
bőrradírozó ajakírt találsz. 

Katalógusérték: 3 780 Ft

* A Könnyű Start Program első lépésének jutalma.
   A programmal és a további jutalmakkal kapcsolatban.

Csatlakozz a                          -hoz májusban
Dolgozz saját stílusodban
- spórolj és keress pénzt!

INGYENES regisztráció!
HU1040

www.betterstyle.hu

1. Amennyiben májusban leadod
az első pontértékű rendelésed, akkor
üdvözletképpen 99 Ft-ért megkaphatod 
egyik sikertermékünket: Argan Queen
sampon, amely megtisztítja a hajszálakat,
miközben hidratálja, erősíti és rugalmasabbá
is teszi azokat. 

Katalógusérték: 2 290 Ft
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FIGYELEM! 
Az akció csak 2022. május végéig tart. A tárgyak formájában biztosított jutalmakat megtalálod majd az ajándékok résznél júniusi rendelésed leadása közben.
Jelöld be az ajándékot, ha át szeretnéd venni. A jutalmak átvételéhez neked is minimum 100 P-os rendelést kell leadnod májusban.
A pénzjutalmakat júniusban hozzáadjuk a kedvezményszámládhoz. A megadott összegek bruttó összegek. Megrendelés visszatérítése esetén az adott összeg levonásra kerül.

Hívj meg másokat májusban,
és vedd át a jutalmakat!

1. MINDEN májusban regisztráló új klubtagért, aki minimum 100 P-ért
ad le rendelést májusban,  a következő csomagot kapod:99 Ft-ért
Green Tea Forte – étrend-kiegészítő, amely olyan antioxidánsokat
tartalmaz, amelyek segítenek fenntartani vitalitásunkat és
az energiaszintünket; valamint a Coenzyme Q10 szépségelixír
– a tiszta Q10 koenzim, amely nagy mennyiségben képes felszívódni
a bőrben, képes késleltetni a bőr öregedési folyamatait és véd a kollagén
lebomlásával szemben.

Katalógusérték: 8 700 Ft

2. A HARMADIK és NEGYEDIK, májusban regisztráló új
klubtagért, aki májusban minimum 100 P-ért ad le rendelést,

8000-8000 Ft-ot kaphatsz!

99 Ft
8 700 Ft


