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• Pasiūlymas galioja „Young Living Europe“ nariams 2018 m. balandį (arba kol baigsis atsargos).
• Pasiūlymas negalioja lojalumo programos „Essential Rewards“ taškų iškeitimo užsakymams.
• Minimalus PV kiekis turi būti pasiektas per vieną užsakymą. Daliniai užsakymai, pateikti akcijos mėnesio 

metu, negali būti sumuojami, jog būtų pasinaudota pasiūlymais. 
• Jūs galite gauti produktus: „Tangerine+“ 5 ml, „Thieves Foaming Hand Soap“ 236 ml, „Lemon“ 15 ml, 

„Thieves Washing Up Liquid“ 355 ml, „Peppermint“ 15 ml, „Thieves Laundry Soap“ 946 ml ir „Thieves 
Household Cleaner“ 426 ml tik vieną kartą. 

• Užsakytiems akcijiniams produktams gali būti taikomi muito mokesčiai, jei produktai siunčiami už Europos 
Sąjungos muitų teritorijos ribų. Siuntos gavėjas atsakingas už bet kokius mokesčius.

• Jei kažkurių iš šių produktų nebeliks, „Young Living“ gali juos pakeisti kitais akcijiniais panašios vertės 
produktais.

• Atkreipkite dėmesį, jog visos kainos nurodytos be PVM.

350 PV uždarbis

• Rankų muilas „Thieves Foaming Hand Soap“ 236 ml, aliejus „Lemon“ 15 ml, skystas ploviklis „Thieves 
Washing Up Liquid“ 355 ml, aliejus „Peppermint“ 15 ml, skalbimo muilas „Thieves Laundry Soap“ 946 
ml, buitinis valiklis „Thieves Household Cleaner“ 426 ml gaunami tik vieno sąlygas atitinkančio užsakymo 
metu (pagal programas „Standard“ arba „Essential Rewards“) ir skiriami vienam nariui.

250 PV uždarbis

• Rankų muilas „Thieves Foaming Hand Soap“ 236 ml, aliejus „Lemon“ 15 ml, skystas ploviklis „Thieves 
Washing Up Liquid“ 355 ml, aliejus „Peppermint“ 15 ml gaunami tik vieno sąlygas atitinkančio užsakymo 
metu (pagal programas „Standard“ arba „Essential Rewards“) ir skiriami vienam nariui. 

190 PV uždarbis

• Rankų muilas „Thieves Foaming Hand Soap“ 236 ml ir aliejus „Lemon“ 15 ml, gaunami vieno užsakymo 
metu (pagal programas „Standard“ arba „Essential Rewards“) ir skiriami vienam nariui.

120 PV uždarbis

• Aliejus „Tangerine+“ 5 ml gaunamas tik vieno sąlygas atitinkančio užsakymo metu (pagal „Essential 
Rewards“ programą) ir skiriamas vienam nariui.

10 % nuolaida – „Detoxzyme“ (180 kapsulių)

• Pasiūlymas negalioja lojalumo programos „Essential Rewards“ taškų iškeitimo užsakymams. 
• Pasiūlymas galioja balandžio mėnesį ir kol baigsis atsargos. 
• Kiekvienam nariui nėra taikomi apribojimai.
• PV mažinama taip pat kaip ir kainos.
• Atkreipkite dėmesį, jog visos kainos nurodytos be PVM.


