
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aventura TRUVIVITY by NUTRILITE™ continuă! Ne face plăcere 
să anunțăm lansarea TRUVIVITY OxiBeauty™ pe 11 mai -  
o nouă soluție pentru un ten frumos din interior spre exterior. 

Frumusețea este expresia individuală a personalității care radiază 
din interior. Felul în care arată tenul este expresia încrederii în sine, 
a unei diete sănătoase și a unui stil de viață echilibrat.  

Corpul nostru se schimbă odată cu trecerea timpului. Începând cu 
vârsta de treizeci de ani, deciziile zilnice privind stilul de viață, îngrijirea 
tenului și dieta încep să fie vizibile la nivelul tenului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiferent cât de multă grijă avem de noi și de tenul nostru, factorii 
externi, cum ar fi stresul, poluarea și fumatul, pot duce la apariția unui 
exces de radicali liberi, care poate rezulta în stres oxidativ. Stresul 
oxidativ poate accelera procesul de îmbătrânire a pielii. 

TRUVIVITY™ OxiBeauty este un supliment alimentar holistic și 
eficient pentru un ten strălucitor. Nutrienții* și ingredientele sale pe 
bază de plante** protejează celulele pielii din interior, formând o 
barieră împotriva radicalilor liberi. Aceasta poate reduce 
degenerarea celulelor și a țesuturilor, care joacă un rol important în 
procesul de îmbătrânire a tenului. 

   * Cuprul și vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Cuprul contribuie, de asemenea, la pigmentarea normală a pielii. 
   ** Aronia ajută la protejarea celulelor împotriva deteriorării cauzate de radicalii liberi produși de stresul oxidativ. Salvia și mușețelul conțin antioxidanți naturali care ajută la 
protejarea celulelor și a țesuturilor împotriva oxidării. 
În plus, este foarte important să ai o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. 
 
 
                 
 

 

CREȘTE STRĂLUCIREA NATURALĂ 
A TENULUI TĂU! 
 



 
 

FRUMUSEȚEA CARE VINE DIN INTERIOR 
STRĂLUCEȘTE ÎNTREAGA ZI! 
Suplimentul alimentar TRUVIVITY™ OxiBeauty™, o soluție holistică de 
înfrumusețare, oferă următoarele beneficii: 

• Un ten cu aspect strălucitor – cuprul, vitamina E, mușețelul, 
aronia și salvia protejează tenul împotriva stresului oxidativ. 
Astfel, se poate reduce degenerarea celulelor și a țesuturilor, 
care joacă un rol important în procesul de îmbătrânire a tenului. 
În plus, cuprul contribuie la pigmentarea normală a pielii. 

• Protecție pe toată durata zilei – Nutrienții din această soluție 
formată din două produse protejează împotriva radicalilor liberi 
pe toată durata zilei.*** 

• Administrare facilă – Produsele sunt pre-ambalate în porții 
gata de folosit, ca să îți fie ușor să le introduci în rutina ta 
zilnică. 

• Fără arome artificiale sau conservanți adăugați. 
• Conținut redus de zahăr – pentru a menține aportul zilnic de 

zahăr la minimum. 
 

OxiBeauty Beauty Supplement (Comanda nr.: 120850) – Ia un 
blister dimineața pentru a forma o barieră de protecție împotriva 
radicalilor liberi. Conține cupru, dar și complexul PhytoVibrantTM 
compus din aronia și salvie.  

 

 

 

 

 
OxiBeauty Beauty Drink (Comanda nr.: 120854) – Pregătește o 
băutură delicioasă cu aromă de aronie la masa principală a zilei pentru 
a susține protecția împotriva stresului oxidativ. Conține vitamina E și 
complexul PhytoBeautyTM compus din mușețel și coacăze negre.  

 
 
 

 

 
Setul OxiBeauty (Comanda nr.: 296820) – conține un pachet 
OxiBeauty Beauty Supplement și un pachet OxiBeauty Beauty Drink. 

 *** Cuprul și vitamina E contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.  
În plus, este foarte important să ai o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos. 
 
 

 



 
 

COMBINĂM CE ARE MAI BUN DE OFERIT 
NUTRILITE™ CU CE ARE MAI BUN DE OFERIT 
ARTISTRY™…  
…aceasta este ideea care stă la baza mărcii TRUVIVITY™. Soluția 
OxiBeauty™ - concepută pentru a susține frumusețea tenului - își trage 
rădăcinile din îndelungata moștenire NUTRILITE și din experiența 
ARTISTRY, care, împreună, reprezintă mai mult de 145 de ani de 
expertiză. Aceste două mărci sunt o combinație puternică și se 
completează perfect reciproc. 

 

Timp de 85 de ani, cercetătorii Nutrilite au îmbinat natura și știința, 
combinând plante cu vitamine și minerale pentru a crea suplimente 
alimentare eficiente. 

 

De la bun început, plantele folosite de noi au fost cultivate la fermele 
NUTRILITE sustenabile și la ferme omologate NutriCert™, unde nu 
se folosesc deloc pesticide toxice. Noi folosim insecte benefice, 
șoimi și controlul natural al ierburilor ca să ne protejăm plantele. În 
felul acesta sunt cultivate aronia, salvia, coacăzele negre și 
mușețelul folosite la produsele noastre.   



 
 

Informații despre lansare 
Lansarea produselor OxiBeautyTM va avea loc în două faze: 

• Setul TRUVIVITYTM OxiBeauty va fi lansat cu 10% reducere și 
VP/VA complet pe 11 mai 2020. Setul va fi disponibil 
permanent în portofoliul nostru. 

• Lansarea produselor individuale din set va avea loc pe 4 iunie 
2020 

Pre-lansare și mecanism: 

În perioada de pre-lansare, din 27 aprilie până pe 10 mai, Liderii 
pot comanda un set OxiBeauty cu o reducere suplimentară de 
10% (față de prețul normal al setului care are deja 10% reducere). 
Asta înseamnă o reducere totală de 20%, cu VP/VA complet. În plus, 
dacă doresc, Liderii pot comanda mai multe seturi OxiBeauty la 
prețul normal de lansare! 

Ambasadorii pot achiziționa un singur set în perioada de pre-lansare, la 
preț normal. Produsele nu sunt disponibile în Amway Business Center 
București în perioada de pre-lansare. 

Nu rata sesiunile de training despre TRUVIVITY by 
NUTRILITE™. 

Oferim sesiuni de training la diferite date/ore. Află 
datele trainingurilor pe Amway Academy în Training 
Calendar și alege-le pe cele care ți se potrivesc cel mai 
bine. 

https://www.amway.ro/AmwayAcademyRedirect 

Reține: Pentru a accesa Amway Academy, trebuie să fii autentificat(ă) 
pe pagina de internet Amway.  

 

 

Materiale ajutătoare de marketing și comunicare: 

O serie de videoclipuri va fi disponibilă începând cu data lansării. 
Videoclipurile vor putea fi vizionate pe Amway Media Server 
(https://www.amwaymedia.eu/ro/media?brand_id=7): 

• În perioada de pre-lansare: Teaser video despre marcă  
• Pentru lansarea Setului TRUVIVITY OxiBeauty:  

o Video - Esența mărcii  
o Video -  Radicalii liberi  

Pe lângă aceste videoclipuri, am pregătit și alte materiale de informare, 
care vor fi publicate în Biblioteca Amway Online după lansare 
(https://www.amway.ro/business-info/library): 

• Prezentarea mărcii 
• Fișier cu întrebări și răspunsuri 

De asemenea, te invităm să vizitezi canalele noastre de social media 
pentru a afla mai multe despre campania TRUVIVITY OxiBeauty: 

• Nutrilite Facebook 
• Amway Europa YouTube 
• Nutrilite Europa Instagram 

Vizitează www.amway.ro pentru a afla mai multe informații despre 
produse începând cu data lansării și pentru a plasa o comandă.  

  

https://lms.amwayacademy.com/m3/#/category/1818?AlticorRU=www.amway.ro
https://lms.amwayacademy.com/m3/#/category/1818?AlticorRU=www.amway.ro
https://www.amway.ro/AmwayAcademyRedirect
https://www.amwaymedia.eu/ro/media?brand_id=7
https://www.amway.ro/business-info/library
https://www.facebook.com/NutriliteEurope/
https://www.youtube.com/user/amwayeurope?hl=pl
https://www.instagram.com/nutrilite.europe/


 
 

Prețuri 
 

        

Comanda nr. Produs Cantitate VP VA 
Preț pre-

lansare pentru 
Lideri, incl. 

TVA 

Preț lansare, 
incl. TVA 

Preț de 
vânzare 

recomandat 

296820 Set TRUVIVITY™ 
OxiBeauty™ 

1 set 55,54 393,74 347,63 386,26 502,14 

120854 TRUVIVITY™ 
OxiBeauty™ Beauty Drink 

30 
pliculețe 19,67 139,47 

Nu este 
disponibil în 
perioada de 
pre-lansare 

152,02 197,63 

120850 
TRUVIVITY™ 

OxiBeauty™ Beauty 
Supplement 

60 
tablete/30 

blistere 
35,87 254,27 

Nu este 
disponibil în 
perioada de 
pre-lansare 

277,15 360,30 

 


