REVISTA DIGITAL
da Revendedora 2

Atenção REVENDEDORA! Esta revista é
EXCLUSIVA para Revendedoras e Distribuidores.
AQUI VOCÊ ENCONTRA:

LANÇAMENTOS
DA PRÓXIMA EDIÇÃO

DICAS DE VENDA

E OPORTUNIDADES DE LUCRO EXTRA

INFORMATIVO FACILIDADES

DO APP E DO CATÁLOGO DIGITAL

PROMOÇÃO TOP

PARA REVENDEDORES

APRENDA MAIS PARA VENDER MAIS
NESTA REVISTA: VITAMINA D

Catálogo

10/06 a 30/08

Lançamentos

Lipo X

REVISTA DIGITAL SOMENTE PARA REVENDEDORAS E DISTRIBUIDORES.

EMAGREÇA
DE FORMA
SAUDÁVEL!

100%

NATURAL

CARNITINA - Potencializa a queima de
gordura, gera mais energia e melhora o
desempenho físico.
PICOLINATO DE CROMO - Auxilia no
metabolismo dos carboidratos e gorduras.
Ajuda a manter o controle da saciedade.
CHÁ VERDE - Melhora a disposição física e
mental. Antioxidante, auxilia no combate aos
radicais livres, prevenindo a ﬂacidez e o
envelhecimento precoce. Ajuda na regulação
do colesterol ruim e seu efeito diurético ajuda
na eliminação do excesso de líquido no
organismo, desinchando e ajudando na perda
de peso.
LARANJA AMARGA – Rico em bioativos
antioxidantes. Auxilia na quebra da gordura
localizada, reduzindo medidas, celulite e a
gordura abdominal.
BENEFÍCIOS
* Favorece o gasto calórico;
* Combate a retenção de liquidos e reduz o
inchaço;
* Favorece a queima de gordura principalmente
na região do abdomen;
* Reduz medidas e a complusão alimentar;
* Auxilia na deﬁnição muscular;
* Reduz o apetite;
* Auxilia no combate a celulite e a gordura
localizada;
* Mais disposição física.

3 MESES DE
USO É O IDEAL
PARA ÓTIMOS
RESULTADOS!

Ref.: 9503
Lipo X 30 Doses
Preço para a Revendedora:

R$

24,

99
cada

Preço sugerido para venda
no catálogo 112/2022:

R$

49,

99

Você lucra:
R$

25,

00

Refil Ácido
Hialurônico

sem Ácido

Com o
refil, você
economiza!
com Ácido

Com o passar dos anos, a pele
vai
perdendo
firmeza
e
tornando-se mais flácida e
menos elástica, permitindo o
aparecimento das rugas. A
suplementação com Ácido
Hialurônico estimula a produção
de colágeno e elastina, penetra
nas camadas mais profundas da
pele, tem poderosa ação
antioxidante, hidrata e ilumina
as
células,
retarda
o
envelhecimento e proporciona:

REVISTA DIGITAL SOMENTE PARA REVENDEDORAS E DISTRIBUIDORES.

Lançamentos

Ref.: 9504
Reﬁl Ácido
Hialurônico
90cps
SUAVIDADE: Deixa a pele lisa
e suave graças as suas
propriedades hidratantes.
HIDRATANTE: Auxilia na
retenção da água nas camadas
mais profundas da pele, derme
e epiderme, evitando a
desidratação.
Preço para a Revendedora:

R$

59,

98
cada

PREENCHIMENTO: Preenche
rugas e linhas de expressão desde
as camadas mais profundas da pele.
CONFORTO: Auxilia na
redução das dores articulares
oriundas da perda de colágeno,
elastina e ácido hialurônico
com o passar dos anos.

Preço sugerido para venda
no catálogo 112/2022:

R$

99,

98

Você lucra:
R$

40,

00

Lançamentos

REVISTA DIGITAL SOMENTE PARA REVENDEDORAS E DISTRIBUIDORES.

Kit Horse
KIT COMPLETO
CONTENDO 4
PRODUTOS:
SHAMPOO
CONDICIONADOR
MÁSCARA
LEAVE IN

PARA TODOS OS TIPOS DE CABELOS
NUTRE E HIDRATA OS FIOS
CABELOS MAIS FORTES E SAUDÁVEIS
BRILHO IGUAL AOS FAMOSOS DA TV
SHAMPOO
CRINA HORSE
é suave e auxilia
no fortalecimento
capilar. Melhora a
saúde dos ﬁos e
couro cabeludo,
restaurando a
vitalidade.
Cabelos limpos,
desembaraçados
e com mais brilho
e maciez.

CONDICIONADOR MÁSCARA

CRINA HORSE
tem uma
formulação
especial que
nutre e fortalece
as áreas mais
daniﬁcadas da
ﬁbra, restaurando
os ﬁos e
devolvendo o
brilho intenso e
maciez.

LEAVE IN CRINA
CRINA HORSE
HORSE possui
com textura
nutrientes que
cremosa,
auxiliam na
enriquecida com recuperação da
a combinação de estrutura dos ﬁos
óleo de argan e
e devolvem a
d-pantenol que
saúde aos
nutrem os
cabelos. Os ﬁos
cabelos,
ﬁcam nutridos,
deixando-os mais fortes, macios e
resistentes e
com um balanço
macios.
incrível!

Ref.: 9505 – Kit Crina Horse Nutrição Extrema
Contém: Shampoo 400ml, Condicionador 400ml,
Leave In 200ml e Máscara 300g
Preço para a Revendedora:

R$

69,

96
cada

Preço sugerido para venda
no catálogo 112/2022:

R$

124,

96

Você lucra:
R$

55,

00

Dicas de Vendas
Quanto você pode lucrar
vendendo os pré-lançamentos
do Catálogo Empório
Saúde Natural?
Na venda de 3 unidades,
seu lucro será
Ref.: 9503
Lipo X
30 Doses

R$

75,

00

Na venda de um tratamento
(3 unidades) para 5 clientes
seu lucro será
00
R$

375,

Ref.: 9504
Reﬁl
90 Cápsulas
Ácido
Hialurônico

Na venda de 3 unidades,
seu lucro será
00
R$

120,

Na venda de um tratamento
para 5 clientes seu lucro será
00
R$

600,

Ref.: 9505
Kit Crina
Horse c/ 4
Produtos

Na venda de 1 unidade,
seu lucro será
00
R$

55,

Na venda de 3 kits,
seu lucro será
00
R$

165,

Nas 3 sugestões de venda que colocamos
em destaque, seu lucro total é de: R$ 1.140,00

Informativo
Gostaríamos de conversar
um pouquinho com você
DISTRIBUIDOR e com
você REVENDEDOR (a)
sobre a importância do
uso do App e do Catálogo
Digital Empório.

DISTRIBUIDOR
Incentive suas Revendedoras a usar o App e Catálogo
Digital! Você vai dinamizar o seu trabalho, economizar e
vender mais. Usando o aplicativo, é possível economizar:
Deslocamento - você não precisará mais ir até a Revendedora
ou ela vir até você para passar o pedido;
Dinheiro - Economiza os custos de deslocamento;
Tempo - Com o App, a Revendedora pode enviar rapidamente
o catálogo a muito mais clientes usando o whatsApp. Recebe
e passa os pedidos para você sem você nem ela se deslocar.

Assim, todos ganham. A Revendedora vende mais, você ganha
com todo o processo e o consumidor recebendo o catálogo com
muito mais agilidade. Nós do Catálogo Empório, estamos
investindo para que você: AUMENTE SUAS VENDAS,
ECONOMIZE TEMPO e DINHEIRO

REVENDEDORA
Gerencie seu trabalho, seu tempo e suas vendas! Com o uso do
App seu trabalho vai muito mais longe e você também! Veja aqui
as vantagens de usar o nosso App:
Você envia o catálogo para todos da sua agenda do whatsApp,
com isso mais clientes receberão o catálogo sem você sair de casa;
Você atende mais clientes ao mesmo tempo sem precisar se
deslocar e não ﬁca limitada ao número de catálogos que recebeu;
Enquanto você usa seu tempo para as suas coisas, seu catálogo
digital está trabalhando por você;
Você tem mais chances de vender mais, pois atende mais pessoas;
Você anda menos e não tem custos para se deslocar para vender;
Você só precisará sair de casa para fazer suas entregas.
Participe das promoções que faremos para aquelas que usarem
este material.

Promoção Top

Exclusivo
para você
Revendedor!
Agora uma super
promoção para as
primeiras 1000
REVENDEDORAS
que enviarem, em
junho, através do App.
Envie um pedido de
no mínimo R$ 99,99
e adquira o produto:
GEL LIPO REDUTOR TERMO ATIVADO SOUL SLIM 240G

por apenas:

Você pode experimentar esse produto
maravilhoso que foi testado e aprovado
em laboratórios e possui certificação
da Anvisa, ou então revender e
lucrar com a venda!

Preço no Catálogo:
R$ 39,99
Peça o produto pela
referência 6100

A cor
correta
deste
produto
é laranja.

PROMOÇÃO VÁLIDA
PARA O PERÍODO DE
10/06/2022 á 10/07/2022.
*Promoção limitada a um produto por revendedora.
Promoção válida somente para pedidos enviados pelo
App para seu Distribuidor. Pedido mínimo de R$ 99,99.

R$

15,

00

Aprender mais

Vitamina D
Essencial para a
formação dos ossos
e dentes.

Atua na prevenção
da depressão.

Contribui para
emagrecimento.

o

A vitamina D é de extrema importância para o
funcionamento do organismo. Ela precisa ser
ingerida por meio da alimentação ou
suplementação e, para ser sintetizada e absorvida,
é necessária uma exposição diária ao sol, por pelo
menos 20 minutos. Além de auxiliar na formação
de ossos e dentes, previne a osteoporose e a
diabetes. Atua também fortalecendo o sistema
imunológico, ajuda na absorção de cálcio e fósforo,
no funcionamento muscular e no crescimento e
reparação dos tecidos.
A VITAMINA D3 é indicada para prevenção e
tratamento na desmineralização óssea e prevenção
de doenças que causam quedas e fraturas. Facilita a
absorção de cálcio pelo organismo, previne
doenças como obesidade, diabetes mellitus,
hipertensão, depressão e outras. Ainda pode
reduzir o risco de alguns tipos de câncer.

Agora que você já viu
a importância da
Vitamina D, apresente
nossos produtos aos
seus clientes. Em
cápsulas ou em gotas!

Ref. 1348
Vitamina D3 500mg 2000ui

Ref. 1382
Vitamina D3 1000ui 30ml

DISTRIBUIDORES E REVENDEDORES!

Aproveite os materiais que o Catálogo Empório disponibiliza para auxiliar nas
suas vendas. VENDE + quem oferece +, quem se prepara +, quem se motiva +
e quem se relaciona + !
Equipe Empório Saúde Natural

