
     Czarny Piątek 2022 
 
W okresie od 11 do 24 listopada 2022 roku, kupując urządzenia systemu WebWellness, gromadzisz rabat na 
zakupy  w Czarny Piątek w wysokości do 50% wszystkich zakupów, z wyjątkiem Life Expert 3.  
 
Rabat  pojawi się na koncie rabatowym, które będzie wyświetlane w centrum biznesowym BC i sklepie 
(marketplace).  
 
Przy zakupie kartą bankową lub USDT uzyskujemy  -  50%, przy innej metodzie płatności - 40%, zaoszczędzone 
kwoty będą zgromadzone na koncie rabatowym. 
 
Zniżkę możesz wykorzystać robiąc dodatkowe zakupy od 25 do 27 listopada w Czarny Piątek (i w czasie 
weekendu). 
 
Maksymalny rabat to 50% wartości zamówienia. 
  
Zniżka dotyczy dowolnego urządzenia z wyjątkiem Life Expert v.3.0 !!!! 
 
Aby zastosować zniżkę należy zaznaczyć pole „Zastosuj skumulowaną zniżkę ”.  
 



            Czarny Piątek 
 
Również w okresie od 25 listopada do 27 listopada możesz dokonać pierwszego zakupu, a wtedy rabat do 50% 
wartości zakupu będzie liczony jako extra bonus przy kolejnym zakupie.  
 
Promocja kończy się 27 listopada o godz. 22:00.   
 
Ważne:  
-  Uniwersalne doładowanie nie jest objęte promocją.  
-  Nagrody osobiste i punkty za zakupy z rabatem są zmniejszane proporcjonalnie do rabatu. 
Dodatkowe punkty i VZR od 300+ i 600+ punktów w marketplace nie dotyczą zamówień z rabatem. 



Czarny piątek 
Kupując Life Balance 2.1 

w okresie  

od 11 do 24 listopada 

863 €

Możecie dokupić Life Expert Profi  

oraz abonament Webwellness 

 na 600€ z upustem   

345€! 
(w okresie od  25 do 27 listopada) 

+ 

1187€ 842€ 

W sumie za 1 705€ (w zamian 2 050€) możecie kupić cały zestaw Web Clinic 

wraz z rocznym abonamentem na Webwellness lub na zakup płatnych 

programów! Nie przegapcie takiej możliwości!  



Czarny piątek 
Kupując Life Balance 

Contact w okresie  

od 11 do 24 listopada 

864 €

Możecie dokupić Life Balance 2.1 oraz 

abonament Webwellness na 600€ z 

upustem 

346€! 
(w okresie od 25 do 27 listopada) 

+ 

1228€ 882€ 

 W sumie za 1 746€ (w zamian 2 092 €) możecie nabyć 2 urządzenia wraz z 

rocznym abonamentem na Webwellness lub na zakup płatnych programów!  



Czarny piątek 
Kupując dwa urządzenia 

Life Balance 2.1 w 

okresie od 11 do 24 

listopada 

863 €

Możecie dokupić urządzenie Life Balance 

2.1 oraz roczny abonament Webwellness 

na 600€ z upustem  

614 €! 
(w okresie od 25 do 27 listopada) 

+ 

1228€  538 € 

W sumie za kwotę 2 340 € (w zamian 2 954 €) możecie nabyć 3 urządzenia 

oraz roczny abonament na Webwellness lub na zakup płatnych programów!  

863 €

+ 



Czarny piątek 
Kupując Life Balance 2.1 

oraz Life Expert Profi w 

okresie od 11 do 24 

listopada 

863 €

Możemy dokupić urządzenie Life Balance 

Contact oraz roczny abonament 

Webwellness za 600€ z upustem  

614.5€! 
(w okresie od 25 do 27 listopada) 

+ 

1229€ 614.5€ 

Wtedy za 2 299.5 € (w zamian 2 914 €) możemy nabyć cały zestaw 

urządzeń oraz roczny abonament na Webwellness lub na zakup płatnych 

programów!  

822 €

+ 



Czarny piątek  

Kupując Life Expert 3 oraz Life 

Balance 2.1 w okresie od 11 do 

24 listopada 

863 €

Możecie dokupić roczny abonament Webwellness 

 za 600€ z upustem  

50%! 
(w okresie od 25 do 27 listopada) 

365€ 182,5€ 

W cenie 2 445,5€ (w zamian za 3 124 €) otrzymujecie 3 urządzenia, roczny abonament na 

Webwellness oraz szanse wygrać samochód ! 

1400 €

+ 

Dodatkowo jako Prezent do Life Expert 3 otrzymacie: 

lub 

Life Beauty Life Air 

1) 2) 1 kupon loteryjny aby uczestniczyć w 

loterii samochodu osobowego 



Czarny piątek 

Kupując  Life Expert 3 oraz Life 

Balance Contact w okresie  

od 11 do 24 listopada 

864 €

Możecie dokupić roczny abonament Webwellness 

 za 600€ z upustem  

50%! 
(w okresie od 25 do 27 listopada) 

365€ 182,5€ 

W cenie 2 446,5 € (w zamian za 3 125 €) otrzymujecie 3 urządzenia, roczny abonament na 

Webwellness oraz szanse wygrać samochód ! 

 

1400 €

+ 

Dodatkowo jako Prezent do Life Expert 3 otrzymacie : 

lub 

Life Beauty Life Air 

1) 2) 1 kupon loteryjny aby uczestniczyć w 

loterii samochodu osobowego 



Czarny Piątek 

Kupując Life Expert 3 oraz Life 

Balance 2.1 w okresie  

od 11 do 24 listopada 

863 €

Możecie dokupić drugi Life Balance 2.1 oraz roczny 

abonament Webwellness za 600€ z upustem 

345€! 
(w okresie od 25 do 27 listopada) 

1228€ 883€ 

W cenie  3 146 € (w zamian za 3 987 €) otrzymujecie 4 urządzenia, roczny abonament na 

Webwellness oraz szanse wygrać samochód ! 

1400 €

+ 

Dodatkowo jako Prezent do Life Expert 3 otrzymacie : 

lub 

Life Beauty Life Air 

1) 2) 1 kupon loteryjny aby uczestniczyć w 

loterii samochodu osobowego 

+ 



Czarny piątek 
Kupując Life Balance 

Contact w okresie 

 od 11 do 24 listopada 

864 €

Możecie dokupić Life Balance 2.1 z 

upustem  

346€! 
(w okresie od 25 do 27 listopada) 

863€ 517€ 

Wtedy za 1 381€ (w zamian 1 727 €) otrzymacie 2 urządzenia! 

 Skorzystajcie z promocji ! 




