
Kampagnen gælder fra d. 21. november (kl 12 PM 
CET) til d. 29. november 2022 (kl 12 PM CET) så 
længe lager haves.

Denne kampagne gælder i alle åbne lande, og ikke 
i Global Webshop. Se kampagne regler for Globale 
lande.

Ordrer, som bliver bestilt og betalt i kampagne- 
perioden, er inkluderet i dette tilbud.

Almindelige kontraktregler gælder for kits med  
abonnement, abonnementet starter efterfølgende 
måned.

Test nr 2 følger de ordinære abonnementsregler. 
Se ovennævnte eksempel med information om  
Prepaid kits.

Ved fortrudt køb skal alle kampagne produkter 
returneres.

Der er ingen begrænsninger for antal køb.  
Kunder kan købe så mange Kits, som de ønsker 
i kampagne perioden.

POLYPHENOL
RICH IN GMO FREE

Kampagne regler

Hvis du køber et Prepaid BalanceOil+ kit med test i Black Friday kampagnen, vil du få følgende: 
11 BalanceOil+ 300 ml, 4 BalanceOil+ 100 ml, 3 BalanceTest.

KØB EN 
FÅ EN!*

KØB EN 
FÅ EN!*

BLACK WEEK KUNDE KAMPAGNE
– KØB EN FÅ EN!
Black Week er her med det perfekte tilbud!

Det er et begrænset tilbud gældende fra d. 21. november kl 12 CET til d. 29. november kl 12 CET, så vent ikke for 
længe! Tilbuddet gælder så længe lager haves.

Her er tilbuddet
Bestil og betal valgfri Balance (BalanceOil+, Vegan, AquaX, BalanceOil+ Premium, Essent+ eller R.E.V.O.O.), Xtend, 
Xtend+ eller ZinoBiotic+ Premier kit i kampagne perioden. For hver af de nævnte Premier kit du bestiller vil du 
automatiskt modtage et (1) extra kit GRATIS!*

*Med denne kampagne vil du modtage produkter fra et ekstra Premier kit gratis. Det inkluderer ikke abonne-
menter og BalanceTest nr 2. Ved køb at Balance kit med test får du en ekstra test i den første forsendelse, 
og BalanceTest nr 2 vil blive sendt efter 120 dage, så du kan tage det på det rigtige tidspunkt for at se dit ‘før’ 
og ‘efter’ resultat.

Eksempel
Hvis du køber et BalanceOil+ Kit med test Black Week Kampagne vil du få følgende: 
4 BalanceOil+ 300 ml, 4 BalanceOil+ 100 ml, 2 BalanceTest **.

*Med denne kampagne vil du modtage produkter fra et ekstra Start Kit gratis. Det inkluderer ikke abonnementer og BalanceTest nr 2.
Du får en BalanceTest i den første forsendelse (for hver Premium Kit), og BalanceTest nr 2 vil blive sendt efter 120 dage, så du kan tage
det på det rigtige tidspunkt for at se dit ’før’ og ’efter’ resultat.

BalanceOil+ Prepaid Kit

BalanceOil+ Start Kit

https://zinzinowebstorage.blob.core.windows.net/campaigns/2021/Black-Friday-Customer-Campaign-en-global.pdf
https://zinzinowebstorage.blob.core.windows.net/campaigns/2021/Black-Friday-Customer-Campaign-en-global.pdf


KØB EN 
FÅ EN!*

KØB EN 
FÅ EN!*

KØB EN 
FÅ EN!*

KØB EN 
FÅ EN!*

*Med denne kampagne vil du modtage produkter fra et ekstra Start Kit gratis. Det inkluderer ikke abonnementer og BalanceTest nr 2. 
Du får en BalanceTest i den første forsendelse (for hver Premium Kit), og BalanceTest nr 2 vil blive sendt efter 120 dage, så du kan tage 
det på det rigtige tidspunkt for at se dit ’før’ og ’efter’ resultat.

Eksempel*

ZinoBiotic+ Prepaid Kit

ZinoBiotic+ Start Kit

Xtend+ Start Kit

Xtend+ Prepaid Kit


