
 Правите поръчка веднъж и автоматично получавате 
       доставка всеки месец
 Изгодна цена: -25% отстъпка спрямо единичните цени на продуктите
 Страхотни подаръци през третия и шестия месец на програмата
 Безплатна доставка всеки месец

LR Healthy Kids Winter  
1 Aloe Vera Гел за пиене с мед
1 Vita Active
1 Colostrum Liquid

Код: 95582
85 PW | 75,90 GV

106,50 лв.

LR Healthy Kids Summer  
1 Aloe Vera Гел за пиене с мед
1 Vita Active
1 Pro 12

Код: 95583
85 PW | 74,34 GV

104,90 лв.

+ ПОДАРЪК
през 3-тия месец
• Aloe Vera Kids 3в1 Душ гел, 
шампоан и балсам
• Aloe Vera Kids Гел-паста 
за зъби

+  ПОДАРЪК
през 6-ия месец
• Aloe Vera Box за 
специална грижа

Подробни условия:
Стартиране:
• Програма Autoship Healthy Kids може да се стартира единствено по имейл или в шоурума на компанията.
• Всеки сътрудник може да поръча няколко програми паралелно или последователно.
Изпращане на пратки:  
• Месечните пратки се обработват и изпращат автоматично между 10-12-о число. Само в случай че сътрудникът е заявил изрично писмено, 
че иска забавяне на пратката, тя се обработва на 25-26-о число. Сътрудник може да заяви пратка на 10-о и/или на 25-о число.
• Ако сътрудник желае да изтегли и вземе преждевременно една или повече пратки Autoship в един месец, следва да информира писмено 
за това компанията. Ако сътрудник взема повече от една поредни пратки в един месец, трябва да направи предварително плащане по 
банков път.
• Сътрудник, който е изтеглил пратки предварително (преждевременно), не получава следващите поредни пратки автоматично. В този 
случай той трябва да уведоми компанията по имейл, че желае да получи пратки в следващите месеци.
• Сътрудникът може да допълни своята Autoship поръчка с други продукти, за което предварително получава напомнящ имейл. Доставката 
остава безплатна. Сроковете за допълване на поръчката са както следва:
     - до 9-о число (включително), ако пратката се изпраща в началото на месеца
     - до 24-о число (включително), ако пратката се изпраща в края на месеца
Прекратяване:
• Програмата Autoship Healthy Kids се прекратява автоматично след шестата пратка.
• Програмата Autoship Healthy Kids не може да се прекрати през първите три месеца. След получаване на третата пратка сътрудникът може 
да прекрати програмата, като писмено информира за това компанията.
• Ако сътрудникът прекрати програмата преди усвояването на третата поредна пратка, той не може да започне друга Autoship програма в 
следващите 6 месеца.

“ЛР Хелт Енд Бюти Систъмс”
ЕООД, бул. Цариградско шосе 

60, София
1784, www.lrworld.com

За информация:
централа: 02/ 870 8159;

info.bg@lrworld.com

За поръчки и обслужване:
тел.0700 15 121; 

order.bg@lrworld.com
service.bg@lrworld.com

ИЗБЕРЕТЕ ВАШИЯ LR HEALTHY KIDS КОМПЛЕКТ

ВЗЕМЕТЕ СТРАХОТНИ ПОДАРЪЦИ ПРЕЗ ТРЕТИЯ И ШЕСТИЯ МЕСЕЦ


