
 

A hónap témája: 

TERMÉSZETES SZÉPSÉG ÉS TISZTASÁG 

 

Különleges, tiszta “Pentagram” gyógynövénytartalmú krémek, samponok és organikus 
gyógynövényszappanok nagyszabású akciója! 

+ 
Visage oil és Visage water akció! 

 
Mindegyik készítmény számtalan előnyt jelent egészségünk számára: 

100%-ban természetes alapanyagok / Tiszta gyógynövénytartalom / Gyermekek is használhatják / Több szintű 
hatásmechanizmus / Teljes test regenerációja 

 
Részletek lejjebb a kuponakció alatt! 

 

NYÁRI EXTRA KUPON AKCIÓ! 

 

Ha az Ön vásárlása során a számla végösszege (árengedménnyel csökkentve) eléri a 40.000 Ft-

ot, akkor a már ismert módon,megajándékozzuk Önt egy 5.000 Ft értékű extra kuponnal! (A 

vásárlásnak egy számlán kell szerepelnie.) Az extra kupont árengedményként 2019. augusztus 2-től 

augusztus 30-ig használhatja fel bármilyen Energy készítmény vásárlása esetén, az alábbi 

kuponlevásárlási feltételekkel. 

Az extra kupon összegét hozzáadjuk az aktuális bónuszához, így az érvényesített árengedmény nem haladhatja meg egy 

vásárlás értékének 50%- át. Az összeg részekre is bontható, ha meghaladja egy konkrét vásárlás 50%-át, akkor ez szükséges is. 

Ha az árengedményt az érvényesítésre előírt hónapban nem érvényesíti, jogosultságát elveszti. Az árengedményt nem lehet 

felhasználni regisztráció megújításának megvásárlására. (A feltételekről bővebben a Tanácsadói kalauz 3.1. bekezdésében 

olvashat ide kattintva.)  

https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=73eb91748a&e=bf6fd559ff


HAVI AKCIÓS KÉSZÍTMÉNYEK: 

 
DROSERIN, PROTEKTIN, CYTOVITAL, RUTICELIT
– mindegyik gyógynövénykrém: 
  
2.500 Ft (megtakarítás: 400 Ft/db.), 15 pont  
 

 

 

 
 

DROSERIN, PROTEKTIN, ARTRIN, CYTOVITAL, 

RUTICELIT, DRAGS IMUN, CYTOSAN 

– mindegyik szappan: 

 

750 Ft (megtakarítás: 250 Ft/db.), 5 pont 

 
DROSERIN, PROTEKTIN, ARTRIN, CYTOVITAL, 
RUTICELIT, CYTOSAN – mindegyik 
gyógynövénysampon: 
 
1.900 Ft (megtakarítás: 300 Ft/db.), 12 pont  

 

 

 
VISAGE OIL (természetes eredetű arctisztító és 

sminklemosó olaj), VISAGE WATER (tiszta, 
természetes regeneráló arclemosó tonik) – 

mindkét készítmény: 
 

4.500 Ft (megtakarítás: 400 Ft/db.), 27 pont 
 

 

Az akciók érvényesek: 2019. július 1-31. között (webshopban feladott rendelés esetén július 30. 16:00 óráig), és 

csak a készlet erejéig. Az akciókat kizárólag regisztrált ENERGY tagjaink vehetik igénybe. Várjuk szeretettel az 

ENERGY Klubokban! 

https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=6c15e4c518&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=1a14032601&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=769147e8fa&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=e467e6b715&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=e467e6b715&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=99b0d0aab7&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=037db13195&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=292a30149a&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=aa43bd8acb&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=d35e8b1dc5&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=1663693d24&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=2c99f8730c&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=6f8cd86b5b&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=fd773ef4ac&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=d1de4087a3&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=52c2e8567c&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=98e0f08779&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=cbbd535f2b&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=cc71dd071b&e=bf6fd559ff
https://energyklub.us9.list-manage.com/track/click?u=7e13488529ee7339bdf377de5&id=a3a40367ad&e=bf6fd559ff


 


