
ПРОГРАМА

«ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО LR»

Заохочувальна програма дійсна тільки для 

нових Партнерів.

Отримайте подарунок за виконання мінімум

200 СП особистого обороту протягом

перших 3 місяців поспіль (місяць реєстрації 

включно). 

Ексклюзивна програма лише для новачків 

2022 року (дата реєстрації - до грудня 2022 

включно).

Подарунок додається при наступному 

замовленні на суму від 1 грн.
ОТРИМАЙТЕ У ПОДАРУНОК:

• LR LIFETAKT Питний гель Алое Вера Імунітет Плюс, 3 шт.

(арт. 81000)

• LR LIFETAKT Майнд Майстер Формула Грін, 3 шт. 

(арт. 80900)

* Компанія LR залишає за собою право змінювати смаки продуктів у подарункових наборах.



РЕКВАЛІФІКУЙТЕСЯ З ТРАВНЯ 2022!  

«ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО LR»

➢ Основні положення:

Лютий, березень, квітень вважаються сірими місяцями, тобто: у разі невиконання умов 

у цих місяцях це не буде враховуватися як невдача. Якщо 200+ ОСП були виконані у 

лютому – квітні, це буде враховуватися у кваліфікацію! Зверніть увагу, що повернення 

також враховуються.*

➢ Для новачків січня: ви вже зробили 200 ОСП у січні. 

Якщо не було активності у лютому–квітні на 200 ОСП, зробіть 200 ОСП у травні та 

червні.

➢ Для новачків лютого: якщо у вас ще не було активності у лютому–квітні, у вас є шанс 

почати з травня місяця. Якщо у вас була активність на 200 ОСП,  це враховується.

➢ Для новачків квітня і далі: починайте з травня! 

* Якщо ви здійснили активність на 200+ ОСП, а потім повернули товар, то в такому разі ваші ОСП будуть відмінусовані, а результат 

анульовано або знижено на кількість СП за повернення. При цьому у вас є шанс виконати кваліфікацію спочатку з травня 2022.



ПРОГРАМА

«ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО LR»

Травень

2022

Червень

2022

Липень 

2022

Серпень

2022

Місяць 1 місяць 2 місяць 3 місяць 4 місяць

Умови 200+ ОСП* 200+ ОСП* 200+ ОСП*

Замовлення

на суму від 

1 грн

Винагорода немає немає немає

* Особистий товарооборот, ОСП



OL DAY IN AHLEN & KYIVНОВА ПРОГРАМА

«ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО LR»

1. Організатором програми є ТОВ «ЛР Хелс енд бьюті сістемс», що знаходиться в

Києві за адресою: вул. Оболонська Набережна, 20 (далі – «Організатор» або

«LR»)

2. Програма триватиме з 01.01.2022 по 31.12.2022 і буде доступна для нових

Партнерів LR. Програма призначена для Партнерів з українським партнерським

номером.

3. Остаточний список переможців програми буде оголошено не раніше 15 числа

після місяця кваліфікації.

4. Переможці не мають права обміняти призи на будь-який інший приз або грошові

кошти.

5. Повернення продукції у місяць кваліфікації або після кваліфікації можуть

вплинути на результати програми та отримання подарунку.

6. Переможці не мають права передавати право на отримання призу третім особам.

7. Організатор залишає за собою право скасувати програму або змінити правила,

повідомивши про це Партнерів.


