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Świetna okazja, aby każdy mógł spróbować niesamowitego Lamiderm Apex
•Zaproś nowe osoby na specjalną cenę powitalną. Tylko $70!
•Podziel się z pięcioma osobami i zarobisz na swój własny produkt.
•Szybko rozbuduj swoją podstawę klienta z Lamiderm Apex.

Niskobudżetowy start w biznesie LifePharm
•Znasz kogoś kto chciałby rozpocząć swój własny biznes?
•Za tylko $70 mogą zarejestrować się jako nowi IBO, otrzymać butelkę
    Lamiderm Apex, otrzymać ich własną stronę internetową LifePharm,  
    Wirtualne Biuro i zacząć zarabiać pieniądze.
•Pomóż im podzielić się Lamiderm Apex z pięcioma nowymi osobami i
    dostaną oni wypłatę za swój pierwszy zakupiony produkt.

LAMIDERM APEX 
ENROLLMENT 

€70**
52 CV

1 Lamiderm Apex (15 ml) butelka

*Liczba nowo zarejestrowanych zostanie skumulowana w ciągu okresu promocji oraz bonus gotówkowy zostanie wypłacony po pięciu i/lub dziewięciu rejestracjach. 
  Bonus gotówkowy zostanie przelany do ePortfela po każdym miesiącu podczas trwania promocji. Jeśli nie kwalifikujesz się na bonus w jednym miesiącu, każde 
  nowe rejestracje zostaną przeniesione do nastepnych miesięcy promocyjnych, aby mogły się zakumulować aż do czasu kiedy zostanie osiągniętych pięć lub 
  dziewięć nowych rejestracji. Jeśli zarejestrujesz dziewięć nowych osób w jednym miesiącu możesz zakwalifikować się na dodatkowy bonus $40 lub $100 w 
  kolejnym miesiącu po zarejestrowaniu kolejnych pięciu lub dziewięciu osób. Możesz zarobić bonus gotówkowy do $100 każdego miesiąca podczas trwania promocji.
**Zostanie dodany obowiązujący podatek i wysyłka.
Dostępne w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, UE oraz Szwajcarii.

To proste - zarejestruj nowe osoby i zarobisz, jak zwykle, Bonus 
Szybkiego Startu PLUS dodatkowy bonus w gotówce.

ZAREJESTRUJ PIĘĆ 
Zarób Bonus Szybkiego Startu $39 plus $40 bonusu w 
gotówce = $79

ZAREJESTRUJ DZIEWIĘĆ
Zarób Bonus Szybkiego Startu $70.20 plus $100 bonusu w 
gotówce =  $170.20

Jeśli pomożesz rozgłosić produkt damy Ci dodatkową gotówkę.
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REGULARNA CENA
Hurtowa - €79.21

WSZYSCY ROZMAWIAJĄ O
LAMIDERM APEX

KAŻDY CHCE GO SPRÓBOWAĆ!




