
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dostępność suplementu NUTRILITE™ Omega-3 Complex 

Szanowni Państwo, 

Z przykrością informujemy, że ze względu na trudności regulacyjne z przewozem suplement Omega-3 Complex chwilowo nie jest dostępny w sprzedaży.  

W rezultacie niedostępne są również dwa zestawy produktów Foundational Trio z DOUBLE X i Foundational Trio z Daily.   
 

Aby w przyszłości uniknąć braków preparatu Omega-3 Complex, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu tymczasowej produkcji w Europie, co przyczyni się do 

skrócenia okresu niedostępności tego suplementu diety.  

Dlatego też uprzejmie informujemy, że lokalnie produkowany suplement Omega-3 Complex będzie ponownie dostępny w sprzedaży od 15 września 2017 

roku i będzie sprzedawany — jako jeden z pierwszych produktów marki NUTRILITE™ — w zupełnie nowym opakowaniu, którego zadaniem jest ułatwienie 

zrozumienia sposobu działania produktu, jak i jego sprzedaży. 



 

 
  

Etykieta, która  

sprawia różnicę   

Klientom bardzo trudno jest dopasować odpowiednie produkty do swoich 

potrzeb. Dzięki nowym etykietom umieszczanym na produktach 

NUTRILITE, znalezienie odpowiedniego suplementy diety lub preparatu 

witaminowego będzie wymagać wyłącznie spojrzenia na opakowanie.  

 

Ponadto, wprowadzone zostały niewielkie zmiany w wyglądzie samych 

kapsułek,  które nie mają już kształtu litery „0“ i mogą nieznacznie różnić 

się kolorem od poprzedniej wersji. Jednak gwarantujemy, że podstawowe 

składniki są takie same, a najwyższa jakość i właściwości suplementu nie 

uległy żadnym zmianom. 

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją. 

Mamy nadzieję, że nowy, ulepszony wygląd suplementu Omega-3 Complex 

pomoże wnieść Państwa biznes na wyższy poziom.  

 

Z poważaniem,  

 

 Zespół Marketingu Europejskiego 

JAKIEJ MARKI JEST 

TO PRODUKT? 
Nazwa marki została 

wyróżniona w górnej  

części każdej etykiety. 

JAKIE SĄ KLUCZOWE 

SKŁADNIKI PRODUKTU? 
Lista naturalnych składników  

wykorzystanych  

w produkcie. 

CO TO JEST ZA 

PRODUKT? 
Nazwa produktu. 

CO ZNAJDUJE SIĘ  

W OPAKOWANIU? 
Kluczowe informacje  

o produkcie. 

Sześciokąty 

symbolizują naukowe 

powiązania z marką. 

JAK NALEŻY  

STOSOWAĆ PRODUKT? 
Sposób stosowania produktu 

został umieszczony na dole 

etykiety. 

 

Na opakowaniu znajduje 

się informacja, że każdy 

produkt marki NUTRILITE 

od 1934 roku spełnia 

rygorystyczne standardy 

jakości. 

CZY PRODUKT JEST 

ODPOWIEDNI DLA 

DANEGO KLIENTA? 
Dzięki ikonie można 

szybko znaleźć 

informacje o kluczowych 

właściwościach produktu. 


