
Rezultāti 3 
minūtēs!

Aplikācija Tavā telefonā!
Veic foto «pirms»Atver FitLine aplikāciju

Sakrati Ultimate Young 
vismaz 5 sekundes

Paņem nedaudz produkta

Uzklāj ļoti plānā kārtā Gaidi 3 minūtes

Izbaudi Activize kopā Uzņem «pēc» foto

Parādi rezultātu Pārdod un nopelni



Ar Ultimate Young tika uzsākta jauna ēra novecošanās novēršanā. 
Pateicoties 20 gadu pieredzei un vācu tehnoloģijām, PM-
International izstrādāja Ultimate Young, kas sniedz reālu acīm 
redzamu rezultātu jau 3 minūtēs
»Es esmu atradusi tiešām fantastisku lietu! Ja tev tas sniegs rezultātu 
tādu pašu kā man, tev tas patiks! Tas izlīdzina grumbas no sejas
3 minūtēs! Vai vēlies to tagad izmēģināt? 

"Lai labāk varētu pārliecināties par rezultātiem, mēs veiksim «pirms» 
un «pēc» foto. 
Parādi FitLineApp.

"Šis ir divkomponentu produkts, tāpēc ir svarīgi to vispirms aktivizēt." 
Iesaistiet interesentu procesā, Ievietojiet Ultimate Young pudeli viņu 
rokās, sakot, lai to krata 5 sekundes, līdz dzirdat, ka saturs ir 
sašķidrināts. 
Produkts ir piemērots jebkuram ādas tipam, un to var lietot tik bieži, 
cik vēlaties. Tas darbojas apmēram 6-8 stundas.

Apmēram vienu pilienu seruma uzlieciet uz savas rokas virspuses un 
tad uzklājiet plānā kārtā to viegli «iepliķējot» uz vēlamām zonām, 
darbojoties no deguna uz āru. 
Pēc tam uzņem laiku - 3 minūtes!

Tad izbaudiet Activize!
Sagatavo Activize dzērienu no savas Demo somas. Dodiet to 
izbaidīt savam viesim.
«Kopā ar Activize, serums Ultimate Young savu rezultātu sniegs 
daudz efektīvāk. Dzēriena aktīvās vielas sniegs enerģiju un spēku 
no iekšpuses. ”

Ja Ultimate Young atstāj “baltas pēdas” uz ādas, tas nozīmē, ka 
serums uzklāts ir par daudz. To viegli atrisināt, uzklājot uz tām
vietām mitrinātāju FitLine “4ever”.

Pēc 3 minūtēm: "Tagad būs foto «pēc», lai varam  salīdzināt abas 
bildes un izvērtēt rezultātu»

Tagad izvēle tavā priekšā – vai tu vēlies izskatīties 100 reizes 
jaunāks, vai vēlies abas lietas vienlaikus, kā to dara lielākā daļa 
mūsu klientu: vairāk enerģijas, spēka, veselības reizē ar starojošu, 
vairāk jauneklīgu izskatu. 

«Ja vēlies, man šeit ir abi produkti, kurus tu vari iegādāties un 
tūlīt pat jau ņemt līdzi.»

8 soļu veiksme ar 
Ultimate Young

Ekskluzīvais Uzturvielu Transporta Koncepts (NTC) 
vienmēr nogādā aktīvās vielas tur kur tās 
nepieciešamas un kad tās nepieciešamas  - šūnu 
līmenī no iekšpuses un ārpuses.


