DEILIGE KREMER SOM GIR PENGER
TIL DUGNADEN/KLUBBKASSA…
Hei hei
Her kommer et tilbud til dugnaden/idrettslaget!
Jeg tilbyr et alternativ til den tradisjonelle dugnaden og kakesalget!
Mitt tilbud til dere er et kvalitetsprodukt fra Forever som er lett å omsette.

ALOE VERA GELLY
»Planten på tube» inneholder
stabilisert Aloe Vera Gel.
Virker beroligende, mykgjør og
gir næring. Brukes på tørr hud
og for å dempe hovne øyne,
solbrenthet og solblemmer, og
for å lindre kløe f.eks. etter
insektsstikk

ALOE SUNSCREEN
Det er herlig å være i solen, men det
er farlig å brenne seg. Derfor bør du
beskytte huden mot de skadelige
effektene av UVA- og UVB-stråler.
Forever Aloe Sunscreen er en lotion
med solfaktor 30. Den er også
vannfast og beskytter mot solstrålene
selv etter at du har vært i vannet i 40
minutter.

ALOE HEAT LOTION
Førstehjelp ved trøtte, ømme muskler
og treningsverk. Inneholder bl.a. Aloe
Vera Gel, mentol og olje fra
eukalyptus, sesam og aprikoskjerner

Dere kjøper inn produktet til innkjøpspris, kr 116,- inkl. moms (disse 3 produktene har samme pris) Dere
selger de til veiledende utsalgspris, kr 166,Kr. 50,- (=30 %) blir fortjenesten til en slunken klubbkasse.

Et lite regnestykke:

Er det 25 stk, som bestiller 10 kremer hver for salg, blir fortjenesten 12 500,Det kommer nok godt med i klubbkassa;)
Hilsen Monica G. Sørum – selvstendig forhandler (har org. nr)
Mob: 971 92 737
Forever er verdens største dyrker, produsent og distributør av Aloe vera. All vår Aloe vera er økologisk dyrket på våre egne plantasjer i USA (Texas),
Mexico og Den dominikanske republikk. Derfor kan vi kontrollere og kvalitetssikre hele prosessen, fra dyrking og foredling til distribusjon. Våre drikker
har fått kvalitetsstempelet International Science Seal of Approval, en svært god attest for våre mest populære produkter.
Aloe Vera Gel er grunnlaget for Forevers virksomhet og store suksess. Drikken er vår storselger over hele verden og består av ferskpresset,
stabilisert Aloe vera fra økologiske plantasjer. Mange millioner mennesker i over 150 land drikker den hver dag, ettersom de har oppdaget hvor bra det
er å holde magen i form. Naturligvis er det den samme høye kvalitet på den Aloe veraen som inngår i alle våre andre produkter fra tannkrem til
hudlotion.

www.myaloevera.no/monicasin

