






















JAK PROMOWAĆ LIIV  
I ZDROWE NAWYKI?
Sprawdź porady Ewy i zwiększ swoją sprzedaż LiiV

*Oferta obejmuje produkty/zestaw ze str. 192, 194-195 w katalogu 11. Z oferty wyłączony jest shaker ze strony 192 oraz butelka na wodę i pudełko 
prezentowe ze strony 194. Zestaw prezentowy liczony jest jako 1 sztuka do warunku kup min. 3 i odbierz czwarty  za 1 zł.
 

Czy wiesz, że stan skóry, włosów i paznokci zależy nie 
tylko od kosmetyków, lecz także od stylu życia i diety?
Do ich pięknego wyglądu przyczynia się m.in. kolagen, 
wit. C i cynk. Jeśli brakuje ich w Twojej diecie, sięgnij 
po Kolagen dla urody. Zawiera peptydy kolagenowe 
Verisol i składniki niezbędne dla wspomagania zdrowej 
kondycji skóry, włosów i paznokci.

Zdradź klientkom 3 proste sposoby, jak zadbać 
o dzienną ilość płynów bez wysiłku:
✓  Miej wodę zawsze w pobliżu  

– w dzbanku, butelce, szklance.
✓  Wypij łyk za każdym razem, kiedy zobaczysz butelkę – 

wypijanie dużej ilości naraz wcale dobrze nie nawadnia.
✓  Pij napój, który ci smakuje (najlepiej bez dodatkowych 

kalorii!). Dodaj nasz koncentrat do wody, a dużo łatwiej 
będzie ci wypić więcej płynów.

Collagen Plus
Twój eliksir piękności

Koncentrat napoju 
aloesowego Pij dużo. To dobre.

naturalny smak 
JABŁKOWY

smak 
TROPIKALNY

PROPOZYCJA  
PODANIA

PROPOZYCJA  
PODANIA

Duet idealny dla Twojej skóry!
Aloes i kolagen w pięknym pudełku - gotowy prezent!

W zestawie:
• Collagen Plus 51,8 g
• Koncentrat napoju aloesowego z zieloną herbatą i imbirem 400 ml
• Pudełko prezentowe

Idealny prezent dla Twojej skóry!
Aloes i kolagen w zestawie: 
• Duet idealny dla Twojej skóry!
• Aloes i kolagen w pięknym pudełku - zrób sobie prezent!



Kup min. 3  
produkty/zestawy LiiV  

z oferty* 

I ODBIERZ CZWARTY 

ZA 1 zł! AŻ 148 ZŁ  
DLA CIEBIE**

mgr Ewa Kurowska,  
dietetyk kliniczny

Absolwentka Dietetyki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 
Specjalizuje się w profilaktyce nadwagi i otyłości u dorosłych. Wierzy 
w metodę małych kroków i w to, że w odchudzaniu „wolniej” znaczy 
„zdrowiej”. Przeciwniczka detoksów, „cudownych” diet i słów „nie dam rady”.

Dlaczego ten koktajl jest idealny na okres 
okołomenopauzalny? Pomaga kontrolować masę 
ciała, a jednocześnie dostarcza kluczowych składników 
odżywczych niezbędnych w tym czasie - wapń  
i witaminę D. Zawiera też błonnik, wysokiej jakości 
białko roślinne oraz 25 witamin i składników 
mineralnych.

Wypróbuj przepis na lekki posiłek w ramach 
kolacji, obiadu lub śniadania i poleć go swoim 
klientkom!  Zamiast przypadkowego lub zbyt obfitego 
posiłku przygotuj koktajl LiiV z jogurtem/kefirem/
mlekiem roślinnym. Dodaj łyżkę płatków owsianych 
błyskawicznych, łyżkę otrąb, łyżeczkę zmielonego 
siemienia lnianego oraz ulubiony owoc lub warzywo.

Koktajl w proszku
Propozycja dla dojrzałych kobiet

Koktajl w proszku
Pomysł na lekki posiłek

smak  
WANILIOWY

smak  
WANILIOWY

PROPOZYCJA  
PODANIA

PROPOZYCJA  
PODANIA

K 11   PROGRAMY DLA KONSULTANTEK/KONSULTANTÓW

**  Przy zakupie 4 opakowań zbilansowanych posiłków w formie koktajli w proszku dla dojrzałych kobiet.














































































