ПЕРШЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Факсом: +38 044 591-53-34
По e-mail: order.ua@LRworld.com
Особисто

Прізвище:
Ім‘я:
По батькові:
Виберіть один з варіантів стартових комплектів:

+

СП - 30, БО - 135

СП - 36, БО - 255

Вартість:
369 грн

Вартість:
369 грн

Стартовий
комплект „Aloe Vera - Персик“
СП - 76, БО - 450
Вартість: 569 грн

+
АБО

Вартість: 130 грн

Стартовий
комплект „Aloe
Vera Box“

АБО

Входить до складу всіх
варіантів стартових
комплектів і включений до
їх вартості.
Окремому продажу не
підлягає.

Стартовий
комплект
„Star-Box“

АБО

„Базові
P Комплект
матеріали“

Одночасно зі Стартовим комплектом замовляю продукцію:
Код

Найменування

Код

Кількість

Найменування

Кількість

Тільки для нових Партнерів ! Тільки зараз можна замовити комплекти:
Ви
		 Комплект Racine
заощаджуєте
„Всі продукти“
395 грн

СП - 130, БО - 700
Вартість: 1079 грн

		

Комплект „Taste it“

СП - 170, БО - 880
Вартість:
1269 грн

		
Комплект
Ви
„Aloe
Vera 11 продуктів“
заощаджуєте
446 грн

Ви
заощаджуєте
438 грн

СП - 150, БО - 780
Вартість:
1219 грн

LR – програма „Швидкий Старт“

Вийдіть на рівень 11% (2000 СП) і зареєструйте 2-х нових Партнерів у будь – який з перших трьох місяців з
моменту Вашої реєстрації у LR. Будь ласка, виберіть премію, яку Ви бажаєте одержати за виконання цієї програми.

Жіночий
годинник LR
білого кольору з
покажчиком дати
і дня тижня.

Жіночий
годинник LR з
двома часовими
зонами.

Чоловічий
годинник LR –
Спорт з
покажчиком дати
сек ундною
стрілкою.

Чоловічий
годинник LR з
сек ундною
стрілкою та
покажчиком дати
і дня тижня.

Тестери
“StarBox” (3шт.)

Виберіть, будь ласка, зручний для вас спосіб доставки:
Пошта України (Укрпошта)
Кур‘єрська служба „Нова Пошта“, склад № __
Дата

Підпис

93524-529

Оригінал залишається в LR

UA

Увага! Просимо проводити оплату на розрахунковий рахунок компанії тільки особисто і обов‘язково від свого імені, вказавши
номер замовлення.
Перше Замовлення дійсне тільки в поточному місяці, на протязі 3-х банківських днів з дня повідомлення його вартості.
Я даю свою згоду „ЛР Хелс енд бьюті сістемс“ ТОВ, на обробку своїх персональних даних у відповідності до вимог
законодавства, податкової та статистичної звітності, трудових взаємин та соціального захисту, а також на передачу даних
у „LR Health & Beauty Systems“ GMBH (Німеччина), для формування бази Партнерів.Я зобов‘язуюсь сповіщати „ЛР Хелс енд
бьюті сістемс“ ТОВ, про зміни всіх даних, переданих мною при реєстрації (адреса, номер рахунку, тощо). Я попереджений про
обов‘язкове виконання 100СП особистого обороту для отримання бонусів з обороту групи.

