lÃºgosÃ-tÃ¡s, savtalanÃ-tÃ¡s, mÃ©regtelenÃ-tÃ©s, energizÃ¡lÃ¡s a PH Csoda / Innerlight termÃ©kekkel: SuperGreens, Prime pH,

A legalapvetÅ‘bb termÃ©kek Ã¡rlistÃ¡ja

Ã–rÃ¶mmel jelentem be, hogy a magyarorszÃ¡gi raktÃ¡r megnyitÃ¡sÃ¡val sokkal kezdvezÅ‘bb Ã¡rakon juthatsz hozzÃ¡ a
termÃ©kekhez, mint korÃ¡bban!A legsÅ±rÅ±bben vÃ¡sÃ¡rolt termÃ©kek nagykereskedelmi Ã¡rlistÃ¡jÃ¡t felteszem Neked ide 230
Ft/USD Ã¡rfolyammal kalkulÃ¡lva (Te mindig nÃ©zd meg az aktuÃ¡lis Ã¡rfolyamot, Ã©s azzal szÃ¡molj!), hogy Te magad is lÃ¡sd
hogy nagysÃ¡grendileg mi mennyibe kerÃ¼l, hÃ¡ny pontot Ã©r, Ã©s ezen informÃ¡ciÃ³k tÃ¼krÃ©ben el tudj kezdeni kalkulÃ¡lni,
hogy mit rendelj. TÃ¶rzsvÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ©nt ezekhez szÃ¡mÃ-ts hozzÃ¡ 13%-ot, "normÃ¡l" vÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ©nt pedig 33%-ot. TehÃ¡t
mondjuk egy nagy pH csepp (LL Prime pH 4 oz) Ã¡ra disztribÃºtokÃ©nt 84 dollÃ¡r, tÃ¶rzsvÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ©nt 95, mÃ-g normÃ¡l
vÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ©nt 112 dollÃ¡r lesz.
Fontos: ha nagyker vÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ©nt, azaz disztribÃºtorkÃ©nt (Ã¼zletÃ©pÃ-tÅ‘kÃ©nt) szeretnÃ©l csatlakozni a fogyasztÃ³k imm
tÃ¶bb mint 15.000 fÅ‘s tÃ¡borÃ¡hoz, akkor az elsÅ‘ rendelÃ©sedhez add hozzÃ¡ a kb. 8.000 Ft-os belÃ©pÃ©si dÃ-jat, melyet
distributor kit nÃ©ven talÃ¡lsz meg, ez jogosÃ-t fel a nagyker Ã¡rakon tÃ¶rtÃ©nÅ‘ vÃ¡sÃ¡rlÃ¡sra. A kÃ¶vetkezÅ‘ rendelÃ©sednÃ©
ennyivel kevesebbet fogsz fizetni (tehÃ¡t akkor majd nem kell hozzÃ¡adnod!). Azt se felejtsd el, hogy disztribÃºtorkÃ©nt
legalÃ¡bb 150 pontÃ©rt kell rendelned az elsÅ‘ alkalommal. A nagyker vÃ¡sÃ¡rlÃ¡s feltÃ©teleirÅ‘l bÅ‘vebben a
VÃ•SÃ•RLÃ•S/REGISZTRÃ•CIÃ“ menÃ¼pontban olvashatsz! Minden rendelÃ©sedhez szÃ¡mÃ-ts hozzÃ¡ egy kb. 2.000 - 2.500
os hÃ¡zhozszÃ¡llÃ-tÃ¡si dÃ-jat. InkÃ¡bb kalkulÃ¡lj egy kicsit tÃ¶bbel, hogy a dombornyomott bankkÃ¡rtyÃ¡don biztosan legyen
elegendÅ‘ pÃ©nz a vÃ¡sÃ¡rlÃ¡shoz! FIGYELEM! MINDENFÃ‰LE Ã•RLISTA KERING A NETEN! VigyÃ¡zz, nehogy fÃ©lreÃ©rtsd
valamelyiket, Ã©s a vÃ©gÃ©n keservesen csalÃ³dj, amikor meglÃ¡tod a tÃ©nylegesen fizetendÅ‘ Ã¶sszeget! A LEGTÃ–BB Ã•R
ugyanis NETTÃ“ Ã•RAKAT TARTALMAZ, melyre rÃ¡jÃ¶n mÃ©g 20% Ã•FA!Â

AZ ITT TALÃ•LHATÃ“ Ã•RAK BRUTTÃ“ DOLLÃ•R Ã•RAK
(tehÃ¡t mÃ¡r hozzÃ¡ van adva a 20% Ã•FA is!).
A LUGOSITAS.HU OLDALON
MINDIG AZ INNERLIGHT HIVATALOS Ã•RLISTÃ•JÃ•T TALÃ•LOD!
EBBEN MINDIG MEGBÃ•ZHATSZ!Â Ã•tnÃ©zegetheted a teljes nagyker Ã¡rlistÃ¡t is leÃ-rÃ¡ssal egyÃ¼tt, mely az itt
megtalÃ¡lhatÃ³ termÃ©keken kÃ-vÃ¼l tovÃ¡bbi nagyszerÅ± kÃ©szÃ-tmÃ©nyeket is tartalmaz a gombÃ¡k mÃ©rgeinek
kÃ¶zÃ¶mbÃ¶sÃ-tÃ©sÃ©t elÅ‘segÃ-tÅ‘ tÃ¡plÃ¡lÃ©k-kiegÃ©szÃ-tÅ‘tÅ‘l kezdve a samponon Ã¡t egÃ©szen a vÃ-ztisztÃ-tÃ³
berendezÃ©sig.Egysoros leÃ-rÃ¡st itt a honlapon is talÃ¡lsz a kiegÃ©szÃ-tÅ‘ termÃ©kekrÅ‘l, nem csak a kÃ©t alaptermÃ©krÅ‘l
olvashatsz.BÃ¡rmilyen kÃ©rdÃ©sed van, keress nyugodtan.Â FIGYELEM!
ÃšJ TERMÃ‰KEK Ã‰RKEZTEK (FOLYÃ‰KONY KLOROFILL Ã‰S 4 SÃ“-KEVERÃ‰K, MELYEKET AZ Ã•RLISTA ELEJÃ‰N
MEGTALÃ•LSZ!NAGYKER Ã•RAKÂ Â (TÃ¶rzsvÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ©nt ezekhez szÃ¡mÃ-ts hozzÃ¡ 13%-ot, "normÃ¡l" vÃ¡sÃ¡rlÃ³kÃ©nt p
33%-ot!)BÅ‘vebb informÃ¡ciÃ³t a termÃ©kekrÅ‘l itt talÃ¡lsz:
SuperGreens Ã©s Prime pH
Wellness KiegÃ©szÃ-tÅ‘k
100%-ban termÃ©szetes bÅ‘rÃ¡polÃ¡s
VÃ-ztisztÃ-tÃ¡s
Ã‰lelmiszerekÂ

http://www.lugositas.hu
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