
AJÁNLATAINK 

MÁJUS

2021.04.27 – 2021.05.26.



Min. 1db termék vásárlásakor:
Ingyenes regisztráció

• szórólap

100BV  vásárlás
Ajándék:

• 1 db Nutri Shake

• 1 db Katalógus

200BV  vásárlás
Ajándék:

• 2 db Nutri Shake

• 1 db Shaker

• 1 db Katalógus

400BV  vásárlás
Ajándék:

•1 db Hűtőtisztító

• 2 db Nutri Shake

• 1 db Shaker

•1 db Katalógus

800BV  vásárlás
Ajándék:

•1 db TÜSI

•1 db Digest

•2 db Nutri Shake

•1 db Shaker

•1 db Katalógus

Ajánlataink ÚJ Tanácsadóknak

*Az ajándék Shake ízesítése választható! (Epres vagy csokoládés)

Regisztrálj csatlakozási csomaggal (A) vagy ismétlődő vásárlással (B) a jelzett 

min. BV értékben és élvezd ajándékainkat!

Ugye tudod?

Akár 1db termékes csatlakozásoddal 

is automatikus jogosultságod lesz a 

saját Tiens online felületedhez, úgy 

mint:

* saját webiroda

* saját webáruház

* saját weblap

BV elvárás: csatlakozási csomag vagy ismétlődő megrendelés is 

lehet. Csatlakozási csomag vásárlásakor bronz-, ezüst-, arany ill. 

platina tagságod lehet és élvezheted az ezek nyújtotta előnyöket!

Spirulina és Super Kalcium csatlakozási csomagban nem vásárolható



MINDEN 

400 BV 

REGISZTRÁCIÓS 

érték után

8.520,- Ft a 

szponzornak

TOBORZÓ Program Szponzoroknak

•8.520,- Ft extra bónusz
minden szponzornak, ha új 

Tanácsadóinak forgalma a hónap során 

együttesen eléri a 400 BV-t. 

•17.040,- Ft extra bónusz 
minden szponzornak, ha új 

Tanácsadóinak forgalma a hónap során 

együttesen eléri a 800 BV-t. 

•25.560,- Ft extra bónusz 
minden szponzornak, ha új 

Tanácsadóinak forgalma a hónap során 

együttesen eléri a 1.200 BV-t. 

• Csatlakozási csomag vagy ismétlődő 

vásárlás is lehet.

• Az extra bónusz a Marketing Tervben 

meghatározott bónuszokon felül jár!

• Szponzorként és besorolási 

szponzorként is részt lehet venni a programban, de 

az új regisztrált Tanácsadó forgalma csak egyikük ösztönzőjébe 

számít bele.

• A promóció  korlátlanul 

többszörözhető.



2021. 
Március

2021. 
Április

2021. 
Május

2021. 
Június

2021. 
Július

belépés 
hónapjában 
elvárt BV

200 BV 200 BV 200 BV
belépést 
követő 1. 
havi elvárt 
vásárlás PPV

100 PPV 100 PPV 100 PPV

belépést 
követő 2. 
havi elvárt 
vásárlás PPV

100 PPV 100 PPV 100 PPV

Programunk folytatódik

• Csatlakozási csomag VAGY ismétlődő vásárlás.

• Csomagemelés PV-je is beleszámít az elvárt 100PV-be.

• Csomagemelés minimuma: 100 BV

AJÁNDÉK 

HŰTŐ-

TISZTÍTÓ

„3 havi aktivitás” program ÚJ Tanácsadóknak



TOP UP

MÁJUS
Vásárolj a 

marketing 

tervben megjelölt 

elvárt 

teljesítmény 

felett:

+200PPV 

értékben és 

ajándékod 

1db KARDI

MEGLÉVŐ TANÁCSADÓK SZÁMÁRA



ANYÁK NAPI 

kedvezmény
egész hónapon át

Kangli

Minden Tanácsadó számára

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A szett csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint 

ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő 

vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények 

(15%/8%/5%)!

20%
kedvezmény



Multifunkcionális 

Fertőtlenítő Készülék

10%
kedvezmény

VÁSÁROLD 

kedvezménnyel

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A szett csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint 

ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő 

vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények 

(15%/8%/5%)!

Minden Tanácsadó számára



50%
kedvezmény Hidrogéndúsító Pohár

Matrac

Paplan

Minden Tanácsadó számára KÉSZÜLÉK 

AJÁNLATOK
Vásárold bármelyiket vagy akár mindegyiket 

•Ajánlatunk duplikálható és a 

készlet erejéig érvényes.

•A termék csatlakozási csomagban 

(ill. csomagemelésben) valamint 

ismétlődő vásárlásként egyaránt 

megvásárolható, ismétlődő 

vásárlásból NEM érvényesíthetők a 

Platina/Arany/Ezüst 

árengedmények!



Máj

Táplálás Szett 

Vigor Shot
Magas felszívódású, liposzómás 

C-vitaminnal táplálja 

testünket,segíti a máj 

méregtelenítését

Cink
Aktiválja a máj sejtjeit és segíti 

a máj regenerálódását

Spirulina
Proteinnel és multivitaminnal 

táplálja a májat 

20%
kedvezmény

Minden Tanácsadó számára

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet 

erejéig érvényes.

• A szett csatlakozási csomagban NEM 

megvásárolható (spirulina miatt)

• Ismétlődő vásárlásból érvényesíthetők a 

Platina/Arany/Ezüst árengedmények 

(15%/8%/5%)!

A szett tartalma:

1db Vigor Shot

1 db Cink

1 db Spirulina



Májműködés 

Szabályozás 

Szett
20%

kedvezmény

Chitosan
Támogatja a máj méregtelenítését és 

csökkentheti a májra nehezedő terhelést 

Kardi Forte
Segíti az egészséges szív és agyi érrendszer 

fenntartását és csökkentheti a zsírmáj 

kockázatát

Minden Tanácsadó számára

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A szett csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint 

ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő 

vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények 

(15%/8%/5%)!

A szett tartalma:

1db Chitosan

1 db Kardi Forte



Máj 

Méregtelenítés 

Szett20%
kedvezmény

Chitosan
Támogatja a máj 

méregtelenítését és csökkentheti 

a májra nehezedő terhelést 

Nutri-Shape 

Shake
Csökkentheti a májra nehezedő 

terhelést

Minden Tanácsadó számára

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A szett csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint 

ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő 

vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények 

(15%/8%/5%)!

A szett tartalma:

1db Chitosan

1 db Shake (csokis VAGY epres)



Férfi parfüm

20%
kedvezmény

Minden Tanácsadó számára
VÁSÁROLD 

kedvezménnyel

• Ajánlatunk duplikálható és a készlet erejéig érvényes.

• A szett csatlakozási csomagban (ill. csomagemelésben) valamint 

ismétlődő vásárlásként egyaránt megvásárolható, ismétlődő 

vásárlásból érvényesíthetők a Platina/Arany/Ezüst árengedmények 

(15%/8%/5%)!



• Az ajánlatokban meghirdetett termékek akciója a készlet erejéig tart. 

• Az ajándék termékek PV/BV-je 0.

• Csatlakozási csomag vásárlás min. értéke 100 BV.

• Spirulina és Super Kalcium termékeink csatlakozási csomagban (ill. 

csomagemelésben) nem megvásárolhatók.

• Ajánlataink duplikálhatóak, amennyiben az előzetes feltételek is ismételten 

teljesülnek 

• Ajánlataink csatlakozási csomagban valamint ismétlődő vásárlásként 

egyaránt megvásárolhatók (kivéve Máj Táplálás szett).

• Új Tanácsadónak számít, aki 2021. április 27.-május 26. között regisztrál.

• Meglévő Tanácsadónak számít, aki legkésőbb 2021. április 26-án már 

regisztrált Tanácsadónk volt.

• A promóciók és ajánlatok mindenkori változtatásának ill. törlésének jogát 

fenntartjuk.

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK



MÁJUS

Ajándékok * 

Díjak*

Új lehetőségek* 


