
 
 

Noutăți despre viitorul gamei bodykey by NUTRILITETM 

 
 
 

 

Evaluăm constant performanța produselor și atractivitatea 
portofoliului nostru.  

Testul genetic și platforma online bodykey, care sunt cele mai 
importante componente ale Kitului bodykey, necesită o alocare 
constantă de resurse și investiții pentru menținerea programului. Din 
păcate, investițiile sunt mai mari decât veniturile generate de aceste 
produse. Prin urmare, a trebuit să decidem să renunțăm la Kitul 
bodykey (precum și la platforma online și la aplicație).  

 

 

 

 

 

 

Așadar, Kitul bodykey by NUTRILITE va fi scos din portofoliu până 
pe 30 iunie 2020, în limita stocului disponibil.  Cu toate acestea, 
rețineți că: 

- platforma online bodykey și aplicația bodykey vor fi în 
continuare disponibile și funcționale până la 31 decembrie 
2020.  

- Laboratorul va oferi rezultatele analizelor testelor 
genetice dacă mostrele ADN ajung la laborator până la 15 
septembrie 2020. După această dată, nu va fi mai fi 
efectuată nicio analiză. 

Retragerea din ofertă a Kitului bodykey by NUTRILITE afectează, 
evident, Pliantul bodykey, care va fi, de asemenea, scos din 
portofoliu. 



 
 

Dorim să subliniem că produsele noastre bodykey pentru înlocuirea 
mesei, băuturile cremoase pentru o dietă echilibrată, ceaiul din plante 
bodykey și suplimentele alimentare precum Appetite Controller vor 
rămâne în portofoliul nostru pentru controlul greutății.  

 

Detalii despre produsele retrase 

Kitul bodykey  

Comanda nr.: 117681 
Data retragerii de pe piață: până pe 30 iunie 2020, în limita stocului 
disponibil 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dorim să vă punem la dispoziție un portofoliu de produse inovatoare 
care adaugă valoare calității vieții voastre și a clienților voștri. Fiți 
siguri că aceste schimbări sunt făcute în folosul portofoliului 
NUTRILITE și al reușitei afacerii voastre. 

 
 
 
Pliantul bodykey  
 
Comanda nr.: 117790 
Data retragerii: până pe 30 iunie 2020, în limita stocului disponibil 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dorim să vă informăm, de asemenea, că vom retrage de 
pe piață și băuturile cremoase cu conținut redus de 
grăsimi și cu conținut redus de glucide (toate aromele). 
Băuturile cremoase pentru o dietă echilibrată vor rămâne 
în continuare disponibile (ambele arome – vanilie și 
ciocolată). 

 

De ce a fost luată această decizie?  

Așa cum știți, evaluăm constant performanța produselor din 
portofoliul nostru. Conform rezultatelor, produsele pe care le 
retragem de pe piață au o performanță în vânzări sub nivelul 
așteptărilor.  

 
 

Ce produse sunt afectate și care sunt datele estimative de 
epuizare a stocului (DES)? 
 
Băutură cremoasă cu gust de ciocolată, cu conținut redus de 
grăsimi (comanda nr.: 116648; DES: august 2020, în limita stocului 
disponibil) 
Băutură cremoasă cu gust de vanilie, cu conținut redus de 
grăsimi  
(comanda nr.: 116649; DES: iulie 2020, în limita stocului disponibil) 
 

 

 

Băutură cremoasă cu gust de ciocolată, cu conținut redus de 
glucide și cu îndulcitor (comanda nr.: 116654; DES: august 2020, 
în limita stocului disponibil) 
Băutură cremoasă cu gust de vanilie, cu conținut redus de 
glucide și cu îndulcitor (comanda nr.: 116655; DES: august 2020, 
în limita stocului disponibil). 

 

 
 

Dorim să vă informăm că celelalte produse bodykey nu sunt 
afectate de această schimbare. Optimizarea portofoliului ne va ajuta 
să îmbunătățim oferta noastră de produse pentru a susține viitorul 
afacerii dumneavoastră Amway.  

 


