Kontroliuokite savo gyvenimą
nepaisant sezonų!
Palaikykite savo imunitetą su
Amway ir Nutrilite prekės ženklais!
™

™

Gerbiamieji Lyderiai,
Siekdami padėti supažindinti jūsų aptarnaujamus klientus su pilna
Amway ir Nutrilite prekės ženklų siūloma imuniteto palaikymo
produktų pasiūla, sukūrėme kampanijos medžiagą, kuri padės
suprasti kaip galima derinti mūsų papildus priklausomai nuo
konkrečių žmonių poreikių.
Lygiai taip pat, kaip apsaugojame savo kūną nuo šalčio ir drėgmės
tinkamais drabužiais, taip pat turėtumėme rūpintis ir savo imunine
sistema. Mūsų natūrali organizmo apsauga taip pat yra
pažeidžiama kintančių sąlygų, pavyzdžiai, sezoniniai pokyčiai
ar stresinės situacijos.

Mūsų imuninė sistema, ar tai suaugusiųjų, ar vaikų, yra
kompleksinė. Ją sudaro trys barjerai - visais jais privalome
pasirūpinti ir skirti pakankamai dėmesio
FIZINIS BARJERAS

GREITAS ATSAKAS SUMANUS ATSAKAS

Informaciją apie organizmo gynybines linijas pristatanti kampanija
leis klientams lengviau suprasti, kas yra imuninė sistema ir kaip ji
veikia.

Amway Info

Kartu kampanija suteiks naudingų įrankių padėsiančių
rekomenduoti „produktus imunitetui palaikyti“, pritaikytų klientų
gyvenimo būdams. Kalbėdami apie imuniteto produktus ir
pristatydami juos platesniame imuniteto kontekste,
palengvinsite pokalbius su klientais. Tai taip pat skatins jūsų
verslo kūrimo pastangas. Į kampaniją įtraukti produktai yra
sugrupuoti pagal klientų poreikius:
SUAUGUSIŲJŲ IMUNITETAS
Imuniteto pagrindas
Nutrilite™ Daily, Nutrilite Balance Within™
Jei klientams reikia geros kasdienio pagrindo jų imuninei sistemai, nes jie žino,
kad nepaisant visų didžiausių pastangų gyventi sveiką gyvenimo būdą, mitybos
trūkumai vis tiek gali atsirasti.

Imunitetui „jautri“ sezoninė parama
Nutrilite™ Vitamina C Plius, Nutrilite™ Vitaminas D
Jei klientai mano, kad jiems gali prireikti papildomos paramos sezono metu, kai
kyla iššūkis imuninei sistemai, kas padėtų jų imunitetui tinkamai funkcionuoti.

Specialioji pagalba imunitetui palaikyti
Amway™ Mineralinės cinko lazdelės, Nutrilite™ Česnakas
Jei, nepaisant prevencinių priemonių, klientai nori papildomai pagerinti savo
mitybą.

Sužinokite daugiau:
Siekdami remti jūsų verslą, suteiksime jums šiuos išteklius, kuriuos
rasite Amway bibliotekoje (nuoroda):
Skaitmeninė skrajutė
WhatsApp piktogramos

Paleidimo data: 2022 m. sausio 19 d.
Stebėkite mus ir dalinkitės patirtimi apie imunitetą
palaikančius produktus:

Greitas imuniteto palaikymas
XS™ Energinis gėrimas + Ginger Passion Fruit
Jei jie norėtų pagelbėti savo imuninei sistemai greituoju būdu, kuomet
kiekvienas puikus skanus gurkšnis skatins jų organizmo natūralią imuninę apsaugą.

Facebook: www.facebook.com/NutriliteEurope
Instagram: www.instagram.com/nutrilite.europe

VAIKŲ IMUNITETAS
Vaikų pagrindas
Nutrilite™ kramtomieji multivitaminai
Jei klientai nori palaikyti savo vaiko imuninę sistemą ir pašalinti galimas mitybos
spragas savo vaiko mityboje.

Pagarbiai,

Jūsų Amway komanda

Imunitetui „jautri“ sezoninė parama
Nutrilite™ Kids Imuniteto palaikymas* plius
Jei jie ieško „4 viename“ produkto, skirto palaikyti vaikų imuninę sistemą ir
papildomai aprūpinti jų kūną pieno rūgšties bakterijomis.

Vitaminai C, A, D, B6, B12, folio rūgštis, cinkas ir geležis padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Išsamią informaciją apie
kiekvieno produkto maistines medžiagas rasite konkretaus produkto interniname puslapyje.
*Vitaminas D padeda palaikyti normalią vaikų imuninės sistemos veiklą.
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