
Kupuj Pure Egg Membrane
Zwyciężaj z Blue Nature!

Kup 3 sztuki
Pure Egg Membrane (kod: 3PEM)
i zapłać tylko 249,90 zł* (99P)
(tylko 83,30 zł za 1 sztukę)

Za każdy zakupiony zestaw
Pure Egg Membrane otrzymasz dodatkowo
dwa wspaniałe suplementy:
Antioxidants Green Tea (5042)
z antyoksydantami wspomagającymi
witalność organizmu oraz Hair & Nails Complex
(5066) dla mocnych, lśniących włosów
i paznokci oraz pięknej skóry

– za 1 zł każdy!

TO NIE WSZYSTKO!

Tylko w lutym 2023 roku!

* Cena dla Przedstawiciela. Liczba punktów: 99 P.
Cena katalogowa: 447 zł.

447 zł
249,90 zł

kod: 3PEM

Zarób 200 zł
i więcej!

Tylko
83,30 zł
za 1 sztukę

48,93 zł
1 zł

48,93 zł
1 zł

Im więcej zestawów 3PEM kupisz, tym większy Twój zysk!



Promocja trwa od 1 do 28 lutego 2023 roku. Liczba promocyjnych zestawów 3PEM ograniczona!
Antioxidants Green Tea (5042) i Hair & Nails Complex (5066) są dodawane automatycznie za 1 zł każdy do każdego zamówienia,
w którym jest zamówiony zestaw o kodzie 3PEM. Nagrody rzeczowe zostaną dodane za 1 zł  na koncie Klubowicza i dołączone
do kwietniowego zamówienia po ogłoszeniu wyników. Zamówione sztuki Pure Egg Membrane muszą być odebrane
i opłacone przez biorącego udział w konkursie. W przypadku zwrotu zamówienia ilości zwrócone zostaną odjęte.
Zwrotowi podlegają tylko całe zestawy (czyli: 3PEM + Antioxidants Green Tea + Hair & Nails Complex). Nie można zwrócić tylko jednej części składowej.
Szczegóły i regulamin dostępne na naszym Facebooku i w Strefie Klubowicza.

A to dopiero początek atrakcji!

PL3PEM

Trzynaście osób, które w lutym kupią najwięcej sztuk
Pure Egg Membrane (zestawów lub pojedynczych opakowań),
otrzyma za  nagrodę – naleśnikarkę, dzięki której szybko1 zł
i łatwo można przygotować pyszne naleśniki.

— Płyta z powłoką zapobiegającą przywieraniu ciasta.
— Szybko się nagrzewa, ułatwia równomierne usmażenie lekkich,

cieniutkich naleśników.
— W zestawie wałek do rozprowadzania ciasta. 
— Antypoślizgowe nóżki.
— Średnica płyty: 23 cm 
— Moc: 700 W

Klubowicz, który w lutym zakupi najwięcej sztuk
Pure Egg Membrane (powyżej 15), otrzyma
dodatkowo  Roomba® i7,robota odkurzającego
który doskonale radzi sobie ze sprzątaniem każdego
rodzaju powierzchni w domu - zarówno twardych
podłóg, jak i miękkich dywanów. 

Masz ochotę na jeszcze wspanialszą nagrodę?

Zdobądź robota, który sprząta za Ciebie! 

— Skuteczne sprzątanie sierści i włosów - 2 gumowe szczotki wyłapują włosy
oraz długą i krótką sierść.

— Wydajny filtr wychwytuje 99% psich i kocich alergenów.
— Szczotka boczna do sprzątania w narożnikach i przy krawędziach.
— Za pomocą zaawansowanych czujników robot wykrywa najbardziej zabrudzone

obszary i koncentruje na nich swoją pracę, sprzątając je dokładniej.
— Tworzy mapy i precyzyjnie nawiguje - uczy się Twojego domu i pamięta nazwy

pomieszczeń. 
— Automatyczny powrót do stacji i ładowanie.
— Wykrywanie i rozpoznawanie przeszkód w czasie rzeczywistym.

Zyskasz więcej czasu na przyjemności,
bo Twój robot Roomba® i7 posprząta za Ciebie! 

13x

Zobacz film:

1 zł

1x

1 zł
Cena rynkowa: 2099 zł


