
УИКЕНД ОФЕРТА 

13-14 юли 2019(Шоу Рум 15.07) 

Специални нови предложения 

с 20 + 20% отстъпка* + Подарък 
(*за Бизнес VIP) 

 

Масажираща лежанка Jocca  
Клиентска цена 185лв 

Уикенд оферта:  

Бизнес цена 118,40лв VIP цена 133,20 

Код за поръчка 2050120 

 

+ Подарък за всяка поръчка на продукта: 

Конски гел-балсам с екстракт от алпийски билки – 500 мл 

Задължително се заявява с код 5120300 

 

 

Масажор за гръб Jocca 
Клиентска цена 105лв 

Уикенд оферта:  

Бизнес цена 67,20лв, VIP цена 75,60лв 

Код за поръчка 2050220 

+ Подарък за всяка поръчка на продукта: 

Конски гел-балсам с алпийски билки, 250 мл 

Задължително се заявява с код 5120200 

 

 

 

Магнитен колан Vital Vida - за изправяне на стойката 
Клиентска цена 39лв 

Уикенд оферта:  

Бизнес цена 24,95лв VIP цена 28,10лв 

Код за поръчка 2050520 

+ Подарък за всяка поръчка на продукта: 

Гел с екстракт от див конски кестен с розмарин и арника, 30 мл 

Задължително се заявява с код 5010900 

 

https://www.green-master.eu/products/masazhirashta-lezhanka-jocca-e1faff0f-06a0-40a6-8b39-5c0cb9472fea
https://www.green-master.eu/products/konski-gel-balsam-s-ekstrakt-ot-alpiyski-bilki-500-ml
https://www.green-master.eu/products/masazhor-za-grab-jocca-3a6352aa-f446-4958-a5d8-f2bd407af051
https://www.green-master.eu/products/konski-gel-balsam-s-alpiyski-bilki-250-ml-f63e68a6-28ef-489c-b08b-404eb88412b6
https://www.green-master.eu/products/magniten-kolan-vital-vida-za-izpravyane-na-stoykata
https://www.green-master.eu/products/gel-s-ekstrakt-ot-div-konski-kesten-s-rozmarin-i-arnika-30-ml-afcadc09-4375-41a0-98c7-964044eed26b


Само на 13 и 14.07 
(в Шоу – Рум на 15.07) 

 

 Ти избираш отстъпката....  

20%  
 за покупка на 1 продукт от серията Устна хигиена 

30% 
 за всеки продукт, при покупка на 2 продукта едновременно  

40% 
  за всеки продукт, при покупка на 3 продукта едновременно  

50% 
 за всеки продукт, при покупка на 5 продукта едновременно  

В предложението се включват следните продукти: 
Код Наименование Клиентска 

цена 
Бизнес 
цена 

VIP 
цена 

90100 Паста за зъби Dr. Silver Inovative, 75 мл 

5,9 4,7 5,3 

90200 Паста за зъби Dr.Silver HOMEOPATHY, 75 мл 

6,9 5,5 6,2 

90150 Паста за зъби Dr.Silver ROSE&HERBS, 75 мл 

7,95 6,35 7,15 

90120 Четка за зъби Nano Gold 

8,9 7,1 8 

90121 Четка за зъби Nano Silver 

8,9 7,1 8 

90122 Четка за зъби Nano Jade 

8,9 7,1 8 

90123 Детска четка за зъби Nano Gold 

8,9 7,1 8 

92023 Алое вера гел-паста за чувствителни зъби, 75 мл 

10,5 8,4 9,45 

92024 Алое вера гел-паста за зъби с тройно действие, 75 мл 

10,5 8,4 9,45 

92025 Алое вера гел-паста за зъби с избелващо действие, 75 мл  

10,5 8,4 9,45 

Разгледайте всеки от продуктите като кликнете върху наименованието му 

И още........ 

За всеки 5 едновремено закупени продукта с 50% отстъпка  

получавате подарък: Алое вера вода за уста с тройно действие – 250мл 

 

 

 

 

Важно: 

Отстъпките от 20, 30, 40, 50% са от посочените Бизнес или VIP цени!!! 

Съгласно условията на предложението и според отстъпката се заявяват с 

добавка след кода съответно на ....20, ...30, ....40, ....50. 

При поръчка на 2 и повече продукта комбинацията е по избор от всички, 

които участват в предложението(еднакви или различни) 

При право на подарък Алое вера вода за уста се заявява с код 9211300 

97% натурални съставки - алое вера, слез, грейпфрут, азиатска центела, масло от 

чаено дърво, исландски лишей, ксилитол и ментол. Не съдържа: захарин, флуор, SLS, 

алергени, парабени и глутен. Не съдържа алкохол. Клинично тествана. 

https://www.green-master.eu/products/pasta-za-zabi-dr-silver-d681340c-3d07-46dc-a7ef-29a22d6c85c6
https://www.green-master.eu/products/pasta-za-zabi-dr-silver-homeopathy
https://www.green-master.eu/products/pasta-za-zabi-dr-silver-rose-herbs-75-ml
https://www.green-master.eu/products/chetka-za-zabi-nano-gold-3bb712a9-43d6-49d1-ba5b-1ee7d5b78d04
https://www.green-master.eu/products/chetka-za-zabi-nano-silver-1c1794ac-2ab8-44d6-bc13-6353656956cd
https://www.green-master.eu/products/chetka-za-zabi-nano-jade-65b50c08-bf2a-4650-a517-57f67ee9292d
https://www.green-master.eu/products/detska-chetka-nano-gold-9779a16d-fc97-4eb3-b81f-6c948471fae4
https://www.green-master.eu/products/aloe-vera-gel-pasta-za-chuvstvitelni-zabi
https://www.green-master.eu/products/aloe-vera-gel-pasta-za-zabi-s-troyno-deystvie
https://www.green-master.eu/products/aloe-vera-gel-pasta-za-zabi-s-izbelvashto-deystvie

