
* prezent pierwszego kroku w ramach programu Łatwy Start – tylko dla listopadowych nowych Klubowiczów,  którzy w listopadzie złożą
100 Punktowe zamówienie. Produkty będą dodawane do pierwszego listopadowego zamówienia, spełniającego warunki promocji. 

Promocja obowiązuje tylko w listopadzie 2016 r.                   

2Jeśli jeszcze w listopadzie złożysz swoje pierwsze 
punktowane zamówienie, na powitanie otrzymasz
za 10 gr (cena kat.: 14,99 zł) w pełni naturalne 
Mydełko z Błotem i Solą z Morza Martwego 
(100g). 

Mydło od Blue Nature zawiera unikalną kompozycję  
błota i soli wraz ze wszystkimi dobroczynnymi mine-
rałami Morza Martwego. Polecane jest do pielęgnacji 
każdego rodzaju skóry, a szczególnie mieszanej i łojoto-
kowej. Doskonale oczyszcza pory, nawilża i jednocześnie 
matowi skórę, świetnie sprawdza się w terapii przeciw-
trądzikowej. Idealne zarówno do mycia całego ciała, jak  
i twarzy. Mydło jest naturalne, nie zawiera konserwan-
tów, nawilżaczy ani plastyfikatorów. 
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ZOSTAŃ W LISTOPADZIE KLUBOWICZEM BETTERWARE I KUPUJ TANIEJ! 

A na początek 
Odbierz swoje nagrody:  

Jeśli Twoje zamówienie w listopadzie będzie miało 
wartość minimum 100 P (ok. 250 zł), do mydełka 
dodatkowo otrzymasz za 1 zł naszą listopadową 
nowość: All in One Hydrating Peeling (300 ml)*

Delikatny, kremowy peeling do ciała o działaniu  
nawilżającym. Dzięki swoim składnikom preparat łączy  
działanie balsamu i peelingu. Drobinki naturalnych  
łupin z orzecha włoskiego, pestek moreli i migdałów 
głęboko oczyszczają i złuszczają martwy naskórek,  
w przeciwieństwie do ostrych peelingów cukrowych, 
solnych czy kawowych, może być stosowany nawet do 
skóry wrażliwej. Nie zawiera parabenów, tylko naturalne 
konserwanty, pH neutralne dla skóry, hypoalergiczna 
kompozycja zapachowa, przebadane dermatologicznie. 
Wartość katalogowa: 49,90 zł, dla Ciebie za 1 zł.   

10 gr

1 zł



UWAGA! Aby otrzymać nagrodę, sam musisz złożyć w listopadzie zamówienie za minimum 
100 P. Naliczone nagrody znajdziesz w sekcji prezentów podczas składania swojego 
grudniowego zamówienia. Zaznacz prezent, który  chcesz odebrać.   
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ZAPROŚ W LISTOPADZIE DO KLUBU BETTERWARE NOWE OSOBY
i odbierz swoje nagrody!  
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1 ZA PIERWSZĄ zarejestrowaną w listopadzie osobę, która w listopadzie złoży zamówienie za minimum 100 P,
otrzymasz za 35,00 zł wysokiej klasy Garnek Granitowy ze szklaną pokrywą (wymiary 26 x 7,5 cm) 

35 zł

ZA TRZECIĄ zarejestrowaną w listopadzie osobę, 
która w listopadzie złoży zamówienie za minimum 
100 P, otrzymasz za 29,00 zł zestaw dwóch kosme-
tyków do pielęgnacji twarzy z linii Perfect Beauty 
marki Blue Nature Innovative Cosmetics:
• Krem do twarzy na dzień i na noc (50ml)

– o działaniu regenerującym, anti-aging,
• Aktywne Serum na noc (15ml) – o działaniu

wygładzającym i niwelującym zmarszczki

Wartość katalogowa zestawu: 189,80 zł 
dla Ciebie za 29,00 zł  

ZA DRUGĄ zarejestrowaną w listopadzie osobę, 
która w listopadzie złoży zamówienie za minimum 
100 P, otrzymasz za 29,00 zł zestaw dwóch kosme-
tyków do pielęgnacji twarzy z linii Perfect Beauty 
marki Blue Nature Innovative Cosmetics:
• Krem do twarzy na dzień i na noc (50ml)

– o działaniu regenerującym, anti-aging,
• Aktywne Serum na dzień (15ml)

– o działaniu napinającym i liftingującym

Wartość katalogowa zestawu: 189,80 zł 
dla Ciebie za 29,00 zł  

To nie jest zwykły garnek granitowy. To jest 9-warstwowy garnek 
granitowy o wysokiej odporności na zarysowania i uszkodzenia 
mechaniczne. Dodatkowa powłoka granitowa non-stick 
umożliwia smażenie nawet bez użycia tłuszczu. Nie zawiera 
alergizującego niklu, metali ciężkich oraz kwasu 
perfluorooktanowego (PFOA). Naturalny granit 
to zdrowe potrawy, szybki i energooszczędny 
sposób przygotowania posiłków. Idealny do 
Twojej kuchni, doskonały na prezent. Kolor 
szary, szklana pokrywa w komplecie. 
Nadaje się do kuchni elektrycznych, 
gazowych, płyt ceramicznych 
i halogenowych.

Wartość rynkowa ok. 270 zł, 
dla Ciebie za 35,00 zł!   

29 zł

29 zł


