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Mogen wij u vragen om uw SCORE per product even in te vullen? 
Product

Functie

Egaliserende Citrus Cleanser
of
Verzachtende Aloë Cleanser

Reinigen en talg reduceren
of
Reinigen en verzachten

/10

Exfoliërende Berry Scrub

Exfoliëren/ gladder en fijner maken van de huid

/10

Zuiverend Kleimasker Munt

Diepgaande reiniging

/10

Verfrissende Herbal Toner

Poriën verkleinen /vuile restjes wegnemen

/10

Lijn Minimaliserend Serum

Regeneratie huid/ betere collageenproductie / betere
celgroei

/10

Verstevigende Ooggel

Verstevigen delicate huid / betere uitstraling

/10

Verstevigende 0ogcrème
Dagelijkse Glow Moisturiser

Minimaliseert de aanwezigheid van fijne lijntjes en
rimpels rond de ogen
Hydratatie voor de huid / geeft huid een gezonde
uitstraling

Score

/10

/10
/10

SPF 30 Beschermende Moisturiser

Hydratatie voor de huid / geeft huid een gezonde
uitstraling

/10

Herstellende Nachtcrème

Luxe crème voor hydratatie ’s nachts voor zachtere
gladdere huid

/10

Herbal Aloe Hand- en bodywash

Reinigen en voeden - Douchegel

/10

Herbal Aloe Soothing Gel

Herstel van de huid - Gel

/10

Herbal Aloe Hand- en bodylotion

Hydratatie

/10

Door een van de onderstaande opties te kiezen kunt u ook uw eigen productgebruik financieren en/of een geschenk krijgen.
Het is onze intentie om zoveel mogelijk mensen te informeren over hoe hun huid & gezondheid kan verbeteren.
Daarom zouden wij het enorm waarderen indien u ons hierbij wilt helpen.
Ik wil vrijblijvend bij mij thuis een aantal mensen uit te nodigen voor een infosessie? (10% op de omzet is voor u)
Ik ken een aantal mensen met interesse in dit onderwerp en wil die uitnodigen op een volgende klantendegustatie.
Ik wens ook vrijblijvend bijkomende informatie over: 
O Het "gezonde ontbijt”
O Sportvoeding
O het FITCLUB-programma

O Gezond gewicht aankomen
O Beauty workshop / verzorgingsgamma
O Persoonlijke groei dankzij Herbalife

Bedankt voor uw deelname
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UUR:

O Afslanken en gewichtsbeheersing
O Meer kennis over voeding
O Hoe anderen vooruit helpen

