JUICE PLUS+® PREMIUM PLUS
1 set van fruit, groente en bessen – 120 caps. per pot
(aanbevolen dosering***) 2 capsules van elk per dag)

HLS/ per dag*) HLS/ per mnd*)
€ 2,56

1 set losse verkoop

€ 77,50

€ 190

JUICE PLUS+®
1 set fruit en groente – 120 caps.per pot (aanbevolen***) 2 capsules per dag)
termijnbetaling

HLS/per dag*)

voordeelprijs

€ 1,60

€ 302,-

€ 77,50 (4x)

HLS/per mnd*)
€ 49,50

€ 2,58

1 set losse verkoop
€ 2,52

€ 115

per doos 8 potjes

½ dosering JUICE PLUS+® PREMIUM PLUS**)
fruit, groente en bessen (halve dosering,
optimale
termijnbetaling
€ 77,50
(4x)synergie)
€ 2,58
voordeelprijs per dag*)
€ 302,-

€ 1,25

per mnd*)

€ 2,52

€ 38,75

per doos 8 potjes

JUICE PLUS+® vineyard*)
1termijnbetaling
set bessen – 120 caps. per pot (aanbevolen***)
€ 77,50 (4x)2 capsules
€ 2,58per dag)

HLS/per dag*)
voordeelprijs
€ 302,€ 0,90

HLS/ per mnd
€ 28,00

1€pot
2,52losse verkoop
€ 75

per doos 8 potjes

*) HLS = Huis Lever Service: levering in een doos voor 4 maanden; in de prijs zijn vrachtkosten en 6% BTW inbegrepen.
termijnbetaling
€ 77,50 (4x)
€ 2,58
Het leveringssysteem is flexibel: versnellen, vertragen, indien wenselijk stoppen, alles is mogelijk. **) betaling 4 x € 77,50, de volgende 4 maanden eet klant voorraad
leeg, betaalt niets. ***)Geldt vanaf 12 jaar. Voor jongere kinderen is halve dosering aanbevolen.
Hoeveelheid concentraat:
1 capsule = 2 soft chewables€ .2,52
voordeelprijs
€ 302,-

JUICE PLUS+® Soft Chewables Premium
1 zak bevat 120 chews, doos bevat 6 zakken, 2 van elke soort

HLS /per dag**)
€ 1,59

HLS/ per mnd**)

1 zak losse verkoop

€ 47,75 (4x)

€ 36,25

Kosten van de levering in 1x = €185
€ 77,50 (4x)

termijnbetaling
voordeelprijs

€ 2,58

€ 302,-

€ 2,52

JUICE PLUS+® Soft Chewables
1 zak bevat 120 chews, doos bevat 4 zakken, 2 van elke soort OF 4x bessen
OF

per doos 8 potjes

HLS/per dag**)
€1,05

HLS/ per mnd**)
€ 31,75

1 zak losse verkoop
€ 36,25

Kosten van de levering in 1x = €123

termijnbetaling

€ 77,50 (4x)

€ 2,58

*) HLS = Huis Lever Service: levering in een doos voor 4 maanden; vrachtkosten zijn inbegrepen; alle prijzen zijn incl 6% BTW.
voordeelprijs
€ 302,€ 2,52
Het leveringssysteem is flexibel: versnellen, vertragen, indien wenselijk stoppen, alles is mogelijk **) Prijs o.b.v. kinddosering, 2 chewables van elke soort per dag

per doos 8 potjes

JUICE PLUS+® Complete poeders
1 doos bevat 6 zakken, 1 zak bevat 15 maaltijden

HLS/per shake

HLS/ per mnd *)

€ 2,07

€ 46,50

eenmalig
€181,25

€ 77,50 (4x)

termijnbetaling
€ 302,-

voordeelprijs

1 zak losse verkoop
€ 37,50

€ 2,58
€ 2,52

JUICE PLUS+® Complete soep
1 doos bevat 60 zakjes
per doos 8 potjes

HLS/per maal

HLS/ per mnd *) eenmalig

€ 2,45

€ 37,00

voordeelprijs

€ 145

€ 77,50 (4x)

termijnbetaling

1 box losse verkoop(15)

€ 302,-

€ 40

€ 2,58
€ 2,52

JUICE PLUS+® Complete repen
1 doos bevat 60 repen
per doos 8 potjes

HLS/per reep HLS/ per mnd *) eenmalig
€ 2,45

termijnbetaling

€ 37,00

1 box losse verkoop(15)

€ 145

€ 77,50 (4x)

€40

€ 2,58

