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30ББ
1 будь-який
продукт зі
знижкою

60ББ
+1 будь-який

продукт зі 

знижкою

90ББ
+1 будь-який 
продукт зі 
знижкою

при замовленні від 90ББ накопичувально в період –

3 продукти відповідно зі знижками (70%, -75%, -80%).

80%

75%

70%



Продукцію зі знижкою до 80% 
можна придбати накопичувально
у розрізі каталогу, максимальна 
кількість продуктів, яку можна 
придбати зі знижкою – 3 одиниці 



ДЛЯ НАЙАКТИВНІШИХ 
КОНСУЛЬТАНТІВ

які готові прожити це літо із 
самими ЖАРкими пропозиціями 

ми підготували 

СПРАВЖНІЙ РЕЛАКС ПІСЛЯ 
СПЕКОТНОГО СЕЗОНУ



НАБІР SPA DETOX
ІЗ ЗЕЛЕНОЮ КАВОЮ 

До набору входить:
• Скраб для тіла (250мл)
• Лосьйон для тіла (250мл)
• Шампунь (250мл)
• Кондиціонер (250мл)
• Масажна свічка

SPA 
DETOX  

green coffee

UNICE

*Під подарунком мається на увазі придбання за 1,20 грн



БУДЬТЕ АКТИВНИМИ ЩОКАТАЛОГУ З К08 ПО К11/2021

ЗБЕРІТЬ СУМАРНО 300 ББ ЗА 4 КАТАЛОГИ

В К12 ІЗ ЗАМОВЛЕННЯМ ВІД 25ББ ОТРИМАЙТЕ В 

ПОДАРУНОК НАБІР SPA DETOX ІЗ ЗЕЛЕНОЮ КАВОЮ

30ББ      1 продукт -70%

60ББ    +1 продукт -75%

90ББ    +1 продукт -80%

30ББ      1 продукт -70%

60ББ    +1 продукт -75%

90ББ    +1 продукт -80%

30ББ      1 продукт -70%

60ББ    +1 продукт -75%

90ББ    +1 продукт -80%

30ББ      1 продукт -70%

60ББ    +1 продукт -75%

90ББ    +1 продукт -80%

Набір SPA DETOX із 
зеленою кавою 

БЕЗКОШТОВНО

25ББ300ББ

К08 К09 К10 К11 К12



ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАБОРУ SPA DETOX, 

НЕОБХІДНО БУТИ АКТИВНИМ ЩОКАТАЛОГУ, 

30ББ      1 продукт -70%

60ББ    +1 продукт -75%

90ББ    +1 продукт -80%

30ББ      1 продукт -70%

60ББ    +1 продукт -75%

90ББ    +1 продукт -80%

30ББ      1 продукт -70%

60ББ    +1 продукт -75%

90ББ    +1 продукт -80%

Набір SPA DETOX із 
зеленою кавою 

БЕЗКОШТОВНО

25ББ300ББ

К08

К09

К10 К11 К12



МОЖУТЬ ПРИЄДНАТИСЯ ДО ПРОГРАМИ 

25ББ

К08

К09

К10

К11

НАБІР 
SPA DETOX 
БЕЗКОШТОВНО

К12
300ББ

300ББ

300ББ

300ББ

для отримання фінального набору!

згенерувати накопичувально 300ББ в активних каталогах.



НАБІР SPA DETOX 
ІЗ ЗЕЛЕНОЮ КАВОЮ 

До набору входить:

• Скраб для тіла (250мл)

• Лосьйон для тіла (250мл)

• Шампунь (250мл)

• Кондиціонер (250мл)

• Масажна свічка

SPA 
DETOX  

green coffee

UNICE



ЗЕЛЕНА КАВА 

омолоджує шкіру

є ефективним методом боротьби з "апельсиновою 

шкіркою" в області стегон, сідниць і живота

сприяє виробленню еластину, що забезпечує 

прекрасне зволоження, підвищення тургору 

шкірного покриву і захист від розтяжок

Має здатність усувати підшкірні жирові 

відкладення, покращувати мікроциркуляцію і 

стимулювати природну здатність шкіри 

спалювати жири

користь для тіла



ЗЕЛЕНА КАВА 
користь для волосся

Екстракт зеленої кави прискорює ріст 

волосся і перешкоджає їх випаданню

Зволожуючі властивості зеленої кави в цілих 6 

разів вище ніж жожоба та мигдалю

Утримує всі корисні жири і жирні кислоти в 

волоссі і шкірі голови.

Засоби з екстрактом зеленої кави підходять 

для всіх типів волосся і шкіри



ЗЕЛЕНА КАВА 

На відміну від звичної косметики, в якій кава, скоріше, є 

лише естетичним компонентом (адже в процесі обсмаження

та іншої обробки, більшість його корисних властивостей

нівелюються), привнесення в косметичні склади екстрактів

і відварів зеленої кави гарантує потужний, яскраво

виражений омолоджуючий ефект.

У ЧОМУ Ж СЕКРЕТ? 

Секрет в неперевершеній кількості кофеїну, чиє

утримання в біологічно доступній формі досягає

максимуму (43%) саме в зелених, необроблених зернах 

кавового дерева.

Важливий ФАКТ!



ПРОПОЗИЦІЯ З ПЕРЧИНКОЮ



У самий 

період року 

ТАКЕ МОЖЛИВО ЛИШЕ В UNICE



ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
• Період: К08-11/2021 (31.05-22.08.2021).

• Пропозиція діє для всіх зареєстрованих Консультантів. Нові та Відновлені беруть участь з 
першим замовленням.

• Ціна на акційний товар фінальна, не підлягає знижці Консультанта та не має ББ.

• Продукцію зі знижкою до 80% можна придбати накопичувально у розрізі каталогу, 
максимальна кількість продуктів, яку можна придбати зі знижкою – 3 одиниці (при замовленні від 
90ББ накопичувально в період -3 продукти відповідно зі знижками -70%, -75%, -80%).

• Для отримання головного подарунка по програмі – набору SPA Detox, необхідно бути активним щокаталогу, 
допускається пропустити лише 1 каталог.

• За період 4х каталогів (К08-11), з урахуванням каталогу, який можна пропустити, сумарно необхідно 
набрати 300 ББ.

• Нові Консультанти можуть приєднатися до програми в будь-якому каталозі, головна умова для отримання 
фінального набору - потрібно згенерувати накопичувально 300ББ в активних каталогах.

• Подарунковий набір може відрізнятися від зображеного на малюнку.

• Подарунковий набір в К12 буде пропонуватися із замовленням від 25ББ за 1,20 грн.



для

ЛІДЕРІВ





5
КОНСУЛЬТАНТІВ

15
КОНСУЛЬТАНТІВ

30 
КОНСУЛЬТАНТІВ

Сковорідка

Набір 
сковорідок  

Кухонний набір

Проведи Консультантів по 
програмі 
та отримай найгарячіші
подарунки:





ОКСАМИТОВОМУ СЕЗОНУ 

БУТИ!!!



Лідери, які проведуть по програмі 

вже цієї осені відправляться на 

*Консультанти зараховуються в 1-й лінії



ЛІДЕРИ, 
ЯКІ У 2021 РОЦІ 

ХОЧ РАЗ БУЛИ У СТАТУСІ 



Проведи по програмі 
«вЖАР літо» 

*Для Дорогоцінних Директорів зараховується вся структура до першого 

Директора (які хоча б раз були у цьому статусі в 2021 році).





• В пропозиція беруть участь всі активні від Консультанта до Лідера.

• Консультанти по акції зараховуються лише з першої лінії, компресія не працює.

• До Консультантів, які пройшли програму, зараховуються і Новачки, які виконають умови.

• Для зарахування Лідеру, Консультанти мають обов’язково в К12 забрати подарунковий 

набір SPA Detox.

• Лідер для отримання подарунку має бути активний в кожному каталозі програми (К08-К11) 

із замовленням від 25ББ.

• Підсумки будуть підводитися після офіційного закриття К12/2021.

• Отримати подарунок (сковорідку/набір сковорідок/кухонний набір/путівку) можна лише по 

найвищому подарунку. Тобто, провівши, наприклад, 14 Консультантів – Лідер може 

отримати лише 1 сковорідку. Якщо провів 60 Консультантів – то тільки отримати путівку.

• Кухонні товари-подарунки можуть відрізнятися від зображеного на малюнку.

• На Оксамитовий сезон підсумки будуть підводитися після офіційного закриття К11/2021 по 

сплаченим замовленням, накладений платіж має бути забраний.

• Додаткова мотивація діє для Директорів та вище, які хоча б раз були у цьому статусі в 2021 

році. 

• Для Дорогоцінних Директорів зараховується вся структура до першого Директора (які хоча 

б раз були у цьому статусі в 2021 році). Ознайомитися зі списками та деталями 

індивідуальної мотивації можна у вашого Регіонального менеджера.

• Особиста участь Директора у програмі «вЖар літо для Консультантів» зараховується 

вищому спонсору.

• Переможець на Оксамитовий сезон може або особисто скористатися можливістю і 

відправитися на відпочинок, або отримати грошову компенсацію у розмірі 10 000 грн.

• Додатково купити і оплатити путівку НЕ МОЖНА!



28

ДАВАЙТЕ 
ДАМО ЖАРУ!


