Promoção de Inscrição
COLOQUE UM DOS SEGUINTES PEDIDOS:

Pedido de Inscrição com
1-31 Janeiro 2019

Receba um frasco de 5 ml Red
Mandarin & 5 ml Kumquat

GRÁTIS!

Pedido de Inscrição com 200 PV*
1-31 Janeiro 2019

Receba um frasco de 5
ml Red Mandarin, 5 ml
Kumquat & 15 ml
Serenity

GRÁTIS!
*Pedidos de Inscrição de 200 PV colocados entre 1-15 Janeiro 2019
irão receber também um frasco de 15 ml Frankincense GRÁTIS!

Os itens promocionais serão automaticamente adicionados ao seu pedido no checkout.

DETALHES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Um pedido de inscrição é a primeira encomenda feita por um consultor do bem-estar ou por um cliente por
atacado quando se inscrevem com um pedido que inclui o pacote de boas-vindas.
Os itens promocionais serão alocados ao novo inscrito como parte de sua ordem de inscrição.
PV NÃO é igual ao custo de um pedido. Antes de completar a encomenda de inscrição, o novo Consultor do
Bem-Estar ou o Cliente por Atacado deve verificar se o pedido atendeu às qualificações do PVP.
As encomendas de inscrição, uma vez feitas, não podem ser alteradas, ajustadas ou combinadas para se qualificarem para a promoção.
As encomendas de inscrição feitas fora do período de inscrição (de 1 a 31 de Janeiro de 2019) não contam
como inscrições qualificadas para a promoção. Nenhuma excepção será feita.
Os pagamentos por transferência bancária devem ser recebidos até 5 de Fevereiro de 2019, a fim de contar
para a promoção. Nenhuma excepção será feita a esse respeito.
Reativações NÃO contam para esta promoção. Uma reativação é um indivíduo que se inscreveu anteriormente como Consultor do bem-estar e gostaria de reativar a sua conta.
Um kit de inscrição contará enquanto o kit atender aos requisitos de PV para essa promoção.

Se achar que se qualificou para a promoção e não recebeu os produtos gratuitos, entre em contato com os serviços
aos membros ou envie um e-mail curto para eupromotions@doterra.com até 15 de Fevereiro de 2019. Excepções não
serão feitas após essa data.

