СУПЕР ПРОМОЦИИ И НОВИ ПРОЛЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА АКАДЕМИЯ НА
ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД И ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР – СОФИЯ
ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2012 ГОДИНА!
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ, ПАРТНЬОРИ И НАШИ
ПОЧИТАТЕЛИ,
ЧЕСТИТ 1-ви МАРТ И ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
ЖЕЛАЕМ НА ВСИЧКИ ВАС, НА СЕМЕЙСТВАТА ВИ, НА ВАШИТЕ БЛИЗКИ, РОДНИНИ И
ПРИЯТЕЛИ ЗДРАВЕ, ЛЮБОВ, ЩАСТИЕ, БАЛАНС, ХАРМОНИЯ, КЪСМЕТ, УСПЕХ ВЪВ
ВСИЧКИ НАЧИНАНИЯ И НЕКА ДА СТЕ ВИНАГИ ВЕСЕЛИ И ЗАСМЕНИ, БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ КАТО МАРТЕНИЧКИ! :)
Възползвайте се от нашите ПРОЛЕТНИ СУПЕР ПРОМОЦИИ И НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и направете
за себе си това, от което отдавна се нуждаете и за което отдавна мечтаете, но все не Ви е
достигало време, средства, смелост и кураж да го осъществите!
Подарете на себе си и на любимите Ви хора изключителната възможност да се справите със
стреса, с пролетната умора, с блокажите и с проблемите, които имате на физическо,
емоционално и умствено ниво. Ние ще Ви помогнем да премахнете причините, които ги
предизвикват, ако си изберете НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ ЗА ВАС ПРОГРАМИ на ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР СОФИЯ от този линк:
http://yumeiho-bg.com/files/yumeiho%20centre%20services.pdf
Запознайте се с нашата ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА и с възможността да печелите от това, което
Вие досега сте правили безплатно, споделяйки с познатите си информация за стоки и услуги,
които са Ви харесали и от които сте останали доволни:
http://yumeiho-bg.com/files/partners_program.pdf
Ако желаете да получавате редовно информация за предстоящите мероприятия, курсове,
обучения, семинари, тренинги, промоции, томболи и награди, които предвиждаме, моля
въведете Вашия e-mail на страницата на www.yumeiho-bg.com или харесайте във Фейсбук и
споделете с приятелите си линковете към страниците на "YUMEIHO (ЮМЕЙХО). YUMEIHO НЕ
ПРОМЕНЯ СВЕТА - ТОВА ПРАВЯТ ТЕЗИ, КОИТО ГО ПОЛЗВАТ!"
http://www.facebook.com/pages/YUMEIHO-ЮМЕЙХО-YUMEIHO-НЕ-ПРОМЕНЯ-СВЕТА-ТОВАПРАВЯТ-ТЕЗИ-КОИТО-ГО-ПОЛЗВАТ/119836778054980
и на "ACADEMY OF HEALTH SAINT LUKA Ltd. - YUMEIHO CENTRE":
http://www.facebook.com/pages/ACADEMY-OF-HEALTH-SAINT-LUKA-Ltd-YUMEIHOCENTRE/205828698980
Нашето желание е да възстановите Физическото си, Емоционалното си, Психическото си и
Умственото си равновесие, и да станете по-енергични, по-жизнени, по-гъвкави, по-адаптивни,
по-харизматични, по-секси, по-работоспособни, по-целеустремени и по-успешни, да печелите
повече, да постигате целите си и да реализирате мечтите си!
Ако и Вие желаете същото - свържете се се с нас на тел.: +359-2-9836518,
GSM: +359-887480369, e-mail: office@yumeiho-bg.com,
www.yumeiho-bg.com
Лука Докузанов & Екипът на АКАДЕМИЯ НА ЗДРАВЕТО СВЕТИ ЛУКА ООД и ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР –
СОФИЯ

