УСЪВЪРШЕНСТВАЙТЕ СВОЕТО
ЕСТЕСТВЕНО СИЯНИЕ!

Уважаеми лидери,
Пътешествието с TRUVIVITY BY NUTRILITE™ продължава!
Щастливи сме да обявим лансирането на OxiBeauty™ на 11
май - ново решение за красива кожа отвътре.
Красотата е индивидуален израз на истинската същност, която се
излъчва отвътре. Видът на кожата ви е отражение на вашата
вътрешна увереност, здравословно хранене и балансиран начин
на живот.
Вашето тяло се променя с времето. В началото на 30-та годишнина,
ежедневните решения, включващи начин на живот, грижа за кожата и
хранене се проявяват по-видимо върху кожата.

Без значение колко добре се грижите за себе си и своята кожа,
външни фактори като стрес, замърсяване и пушене могат да
предизвикат излишък от свободни радикали. Това може да доведе
до оксидативен стрес, който да ускори стареенето на кожата.
TRUVIVITY™ OxiBeauty е холистично и ефективно решение хранителна добавка за сияйна кожа. Хранителните вещества* и
растително базираните съставки** защитават клетките на кожата
отвътре като създават буфер срещу свободните радикали. Това
намалява възпаленията на клетките и тъканите, което играе основна
роля в остаряването на кожата.

* Медта и Витамин Е допринася за защита на клетките от оксидативен стрес. Медта допринася също за нормалната пигментация на кожата.
** Аронията помага за защита на клетките от увреждания от свободни радикали и оксидативен стрес. Градинският чай и лайката съдържат естествено
срещащи се антиоксиданти, които помагат за защита на клетките и тъканите от оксидиране.
Освен това разнообразното и балансирано хранене и здравословният начин на живот са от голямо значение.
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ВЪТРЕШНАТА КРАСОТА СИЯЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН.
Холистичното решение под формата на хранителна добавка
TRUVIVITY™ OxiBeauty™ осигурява:
•

•

•

•
•

Кожа със сияен вид – мед, витамин Е, лайка, арония и
градински чай защитават от оксидативен стрес. Това
намалява възпаленията на клетките и тъканите, което играе
основна роля в остаряването на кожата. В допълнение, медта
допринася за нормалната пигментация на кожата.
Защита през целия ден – Хранителните вещества в това
решение от две части защитават от свободните радикали през
целия ден.***
Лесни за използване – Предварително опаковани в готови за
използване порции, като по този начин лесно можете да ги
включите в ежедневния си режим.
Без добавени изкуствени аромати или консерванти.
С ниско съдържание на захар – За да запазят вашия прием
на захар до минимум.

OxiBeauty Beauty Supplement (каталожен номер: 120850) – Вземете един
блистер сутрин, за да създадете предпазен буфер срещу свободните
радикали. Съдържа мед и Комплекс PhytoVibrantTM от арония и
градински чай.

OxiBeauty Beauty Drink (каталожен номер: 120854) – Подгответе
вкусна напитка с аромат на арония заедно с вашето най-голямо
хранене за деня, за да подкрепите защитата от оксидативен стрес.
Съдържа витамин E и Комплекс PhytoBeautyTM от лайка и касис.

Комплект ОxiBeauty (каталожен номер: 296820) съдържа един пакет с
хранителна добавка и един пакет с напитка на прах.
*** Медта и Витамин Е допринася за защита на клетките от оксидативен стрес.
Освен това разнообразното и балансирано хранене и здравословният начин на живот
са от голямо значение.
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КОМБИНИРАНЕ НА НАЙ-ДОБРОТО ОТ NUTRILITE™ С
НАЙ-ДОБРОТО ОТ ARTISTRY™…
…е основната философия на марката TRUVIVITY™. Решението
OxiBeauty™ е създадено да подкрепи красотата на вашата кожа и е
дълбоко вкоренено в наследството на NUTRILITE и опита на
ARTISTRY, които заедно представляват повече от 145 години
експертиза. Тези две марки са мощна и допълваща се комбинация.

В продължение на 85 години учените на Nutrilite използват
природата и науката като комбинират растения с витамини и
минерали в ефективни хранителни добавки.

От самото начало, растенията, които използваме, са отгледани в нашите
устойчиви ферми NUTRILITE или сертифицирани ферми NutriCert™, където не
се използват токсични пестициди. Ние използваме благотворни
насекоми, соколи и естествен контрол на плевелите, за да
защитим нашите растения. По този начин са произведени
аронията, градинския час, касиса и лайката, които се използват в
този продукт.
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Информация за лансиране
Продуктовото лансиране на OxiBeautyTM ще бъде реализирано на две
фази:
•

•

Лансиране на комплект TRUVIVITYTM OxiBeauty с 10%
отстъпка и пълна ТС/БС: 11-ти май 2020 г. Комплектът ще
бъде наличен постоянно.
Лансиране на индивидуален продукт: 4-ти юни 2020 г.

Време и механизъм на предварителна продажба:
По време на предварителната продажба от 27 до 10 април,
Лидерите могат да поръчат един комплект OxiBeauty с
допълнителни 10% отстъпка. Това се равнява на 20% отстъпка, с
предимство за пълна ТС/БС. В допълнение, можете също да
поръчате колкото искате от комплектите на цена за комплект!

•
•

•
•

Предварителни продажби: Рекламен клип на марката
Лансиране на Комплект TRUVIVITY OxiBeauty:
o Основи на марката
o Експерт-лектор по свободни радикали
Лансиране на индивидуален продукт:
o Експерт-лектор “Красота отвътре”
След лансиране
o Видео клип “Решение”

В допълнение на рекламния клип на марката, ще подготвим
допълнителни информационни материали, които да използвате и които
могат да бъдат открити в Библиотека Amway

https://www.amway.bg/business-info/library
•
•

PowerPoint презентация
Външни често задавани въпроси

Посетете също нашите канали в социалните медии, за да научите
повече за кампанията:
Не пропускайте нашите обучителни сесии за
TRUVIVITY by NUTRILITE™.
Ние предлагаме тези обучителни сесии по различно
време. Открийте датите за обучение на сайта на
Академия Amway Календар за обучения и изберете
времето, което е най-удобно за вас.

https://www.amway.bg/AmwayAcademyRedirect
Моля, обърнете внимание: Трябва да бъдете вписани на уеб сайта
на Amway, за да имате достъп до Академия Amway.

•
•
•

Nutrilite Facebook
Amway Europe YouTube
Nutrilite Europe Instagram

Моля, посетете www.amway.bg, за да откриете по-подробна
информация и за поръчки.
Искрено ваши,

Вашият Amway екип
Допълнителна информация и материали:
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Цени*
Моля, вижте цените по-долу.

Каталожен
номер

Продукт

296820

Комплект TRUVIVITY™
OxiBeauty™

Размер

ТС

Предпродажбена
Цена
Предпродажбена
цена без ДДС
без ДДС
цена с ДДС

БО

Комплект 55,54 154,20

138,78

154,20

166,53

Цена с
ДДС

Предпродажбена Цена на
цена на дребно дребно

185,04

Каталожен
номер

Продукт

Размер

ТС

БО

Цена
без ДДС

Цена с
ДДС

Цена на
дребно

120854

TRUVIVITY™ OxiBeauty™
Beauty Drink

30 сашета

19,67

60,69

60,69

72,83

94,68

120850

TRUVIVITY™ OxiBeauty™
Beauty Supplement

30 блистера

35,87

110,65

110,65

132,78

172,61

216,50

240,56
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