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Aspecte generale

• Ofertă valabilă pentru membrii Young Living din Europa în luna iunie 2017 sau în limita stocurilor 
disponibile.

• Oferta nu se aplică în cazul comenzilor realizate prin utilizarea punctelor Essential Rewards.
• PV minim trebuie atins într-o singură comandă. Comenzile parțiale efectuate în luna eligibilă nu se pot 

combina pentru a primi ofertele. 
• Vei primi Tea Tree 5 ml, NingXia Nitro (pachet de 14 buc.), Stress Away Roll-On și Cool Azul 15 ml numai 

o dată pentru fiecare comandă eligibilă.
• Se pot aplica taxe vamale asociate produselor promoționale pentru comenzile trimise la adrese care nu 

se află pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Destinatarul coletului va suporta toate costurile.
• În cazul în care nu se mai pot furniza aceste produse, Young Living poate înlocui produsele promoționale 

cu produse echivalente cu o valoare similară.    
• Nu uita că toate prețurile indicate nu includ TVA.

Cadou pentru 350 PV 

• NingXia Nitro (pachet de 14 buc), Stress Away Roll-On 10 ml, Cool Azul 15 ml, doar pentru o singură 
comandă eligibilă (programul Standard sau Essential Rewards) pentru fiecare membru.

Cadou pentru 250 PV 

• NingXia Nitro (pachet de 14 buc.), Stress Away Roll-On 10 ml, doar pentru o singură comandă eligibilă 
(programul Standard sau Essential Rewards) pentru fiecare membru.      

Cadou pentru 190 PV 

• NingXia Nitro (pachet de 14 buc) doar pentru o singură comandă eligibilă (programul Standard sau 
Essential Rewards) pentru fiecare membru.

Cadou pentru 120 PV – Exclusiv în cadrul programului Essential Rewards

• Tea Tree 5 ml, doar pentru o singură comandă eligibilă (programul Essential Rewards) pentru  
fiecare membru.

10% Product Discount – Thieves Waterless 3-pack

• 10% reducere – Thieves Waterless pachet de 3 bucăți
• Nu există o limită pentru fiecare membru.
• PV de asemenea redus ca preț.
• Oferta nu se aplică în cazul comenzilor realizate prin utilizarea punctelor Essential Reward. 
• Ofertă valabilă în luna iunie și în limita stocurilor disponibile. 
• Nu uita că toate prețurile indicate nu includ TVA.


