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Časově omezená nabídka 
– kolekce Reconnect
Kolekce Reconnect je k dispozici od 1. března 
2023. Omezeno na jednu na Brand Partnera. 
K dispozici pouze pro měsíční objednávky 
Essential Rewards. Není k dispozici k zakoupení 
za body Essential Rewards. Tato propagační 
akce je k dispozici do vyprodání zásob.

10% sleva – Progessence Phyto Plus 
15 ml, SclarEssence 15 ml
10% sleva je k dispozici od 1. března 2023 do 
31. března 2023 do 23:59 (BST). K dispozici pro 
jednorázové objednávky i měsíční objednávky 
Essential Rewards do vyprodání zásob. Není 
k dispozici k zakoupení za body Essential 
Rewards. PV i cena budou sníženy. Tato nabídka 
má jedinečný kód, použijte prosím pouze 
uvedený D-kód, abyste se ujistili, že získáte 
slevu.

15% sleva – Lady Sclareol 15 ml
15% sleva je k dispozici od 1. března 2023 do 
31. března 2023 do 23:59 (BST). K dispozici pro 
jednorázové objednávky i měsíční objednávky 
Essential Rewards do vyprodání zásob. Není 
k dispozici k zakoupení za body Essential 
Rewards. PV i cena budou sníženy. Tato nabídka 
má jedinečný kód, použijte prosím pouze 
uvedený D-kód, abyste se ujistili, že získáte 
slevu.

Sada Oleje pro ni
Na tuto sadu je k dispozici 15% sleva od 
1. března 2023 do 31. března 2023 do 23:59 
(BST). K dispozici pro jednorázové objednávky 
i měsíční objednávky Essential Rewards do 
vyprodání zásob. Není k dispozici k zakoupení 
za body Essential Rewards. PV i cena budou 
sníženy. Tato nabídka má jedinečný kód, 
použijte prosím pouze uvedený kód, abyste 
se ujistili, že získáte slevu. Ty samé produkty 
mohou mít jiné kódy, které nezahrnují žádnou 
slevu. 
 

Kupte si jednu kolekci Pro malé 
milovníky olejů, získejte další zdarma!
Tato nabídka je k dispozici od 23. března  
2023 do 31. března 2023 do 23:59 (BST).  
K dispozici pouze pro jednorázové objednávky 
do vyprodání zásob. Není k dispozici  
k zakoupení za body Essential Rewards. 
Co se týče nabídek „kupte jeden produkt, 
získejte další zdarma“, produkt zdarma bude 
automaticky přidán do vaší objednávky  
po použití jedinečného kódu. Není k dispozici  
v trzích SNS.


