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تاوطخلا ةيلاتلا كنكمتس نم
ليجستلا وضعك يف ابريه فيال

بلطو ةعومجم وضعلا ةرشابم نم ابريه
فيال

بيتك
تاميلعتلا



ليجستلا يف
فيالابريه

كنكمي ليجستلا ربع تنرتنإلا يف فرظ قئاقد ، درجمبو كليجست ، كنكمي ءارش
تاجتنم تاموصخب لصت ىلإ 50٪!

نم لالخ بلج ءاضعأ ددج ، كنكمي اًضيأ بسك تالومع ىلع تايلمع عيبلا يتلا موقي
اهب ءاضعألا نيذلا ،مهتبلج ةأفاكمك كجئاتنل !ةيباجيإلا

ليجستلل وضعك يف ابريه فيال ، بجي نأ نوكي كيدل .ليفك كلذل ، اذإ تمق
ليجستلاب انعم ، كنكمي ةدافتسالا نم انتفرعم ضرعلاو يلودلا نمو لالخ تنرتنإلا

.Herbalinoل

ليجستلل وضعك يف ابريه ،فيال بجي كيلع ءارش ةعومجم وضع ابريه فيال
(HMP). كنكمي هؤارش انعم ًالوأ صخرأ) يف ةداعلا نم نأ هيرتشت لكشب (رشابم وأ دعب

ليجستلا لكشب رشابم نم ابريه .فيال

:ةظحالم ،ليجستلل ةقاطب ةيوهلا وأ زاوج رفسلا بولطم امبرو جاتحتس ليصافت
ةقاطب نامتئا HMPءارشل ةعومجم) وضع ابريه .(فيال



ةوطخلا ىلوألا يه ةرايز www.myherbalife.com.

رهظتس كل ةشاشلا امك نيبت ةروصلا هاندأ ثيح بجي رقنلا قوف رزلا لجس" ربع
"تنرتنإلا يف ةمالع بيوبتلا مامضنالا" ىلإ ابريه ."فيال

درجمب مايقلا كلذب ، لقتنتس
دعب كلذ ىلإ ةحفص ءاشنإ .باسح

موقتس لاخدإب كتامولعم يف
ماسقألا ةضورعملا .هاندأ

عبتا هذه تاوطخلا ليجستلل ربع
تنرتنإلا وضعك يف ابريه :فيال

ةوطخلا 1

ةوطخلا 2



ةوطخلا 3

ةوطخلا 4

رتخا ةيوضع ابريه .فيال كيدل رايخ امإ نأ نوكت اًوضع مدختستو تاجتنم ابريه
فيال وأ نأ حبصت .اًعزوم كنكمي مادختسا تاجتنملا ةفاضإلاب ىلإ قيقحت لخدلا

يقبتملا نإ تنك .اًعزوم

ك^ فٍجستفاب .نضغ_ جاتحتس ٌفإ لٍكضت [رغك فٍ[_فا [رحأفان ةثافثفا ٌفنأفا لك كسافا
رٍخأفا ._فٍ[_ف

هذه يه تامولعملا يتلا :اهجاتحتس
مقر :ليفكلا 4410500636

لوأ 3 تاباطخ نم ةاعرلا مسا :ةلئاعلا SCH

مدختسا فرعم :لومملا 4410500636 و SCH لوأل 3 فورح نم
كدختسا [رغك :فنككفا 4410500636 ن SCH فنأف 3 [نرح لك

ب^ف لٍفنككفا دلغ فٍجستفا

تنأ مدقتت لكشب .عئار نآلا دعب نأ تمق ءلمب ةرامتسإ كتامولعم ، يتأتس ىلإ ةحفصلا
.ةيلاتلا جاتحتس ىلإ لاخدإ كناونع ينكسلا مقرو .كفتاه

اذإ مل نكت تنأ وأ كجوز لمعت اقباس يف ابريه فيال وأ تنك اًوضع يف يضاملا ، كرتاف
عبرملا نودب ديدحت رقناو قوف .'يلاتلا' رهظيس كل ناونع ديربلا ينورتكلإلا يذلا

هتبتك بلطيو كنم ءاشنإ زمر PIN.

جاتحتس ىلإ كلذ ليجستل لوخدلا يف ضعب نايحألا وضعك ، كلذل دكأت نم هتباتك
.هظفحو



ةوطخلا 5
أرقا ةيقافتا ةيوضع ابريه فيال ةلقتسملا رقناو يلاتلا يف لفسأ .ةحفصلا

اًريخأ ، يف لفسأ هذه ةحفصلا ، عضتس ةمالع يف عبرملا يذلا لوقي ، دقل" تأرق
تمهفو تانامضلا ةيرايعملا ةيبهذلا نايبو ضيوعتلا .يلامجإلا

ةوطخلا 6
عجار ةيقافتا بلط ةيوضع ابريه فيال و قفاو .اهيلع جردنت نمض هذه ةلحرملا

تامولعم ةيفاضإ صوصخب كبلط عزومك ابريه .فيال عضتس ةمالع يف عبرملا
لفسأ هذه ةحفصلا ، مث رقنا قوف .يلاتلا

ةوطخلا 7
عجار دكأو .تامولعملا دكأت نم نأ لك ءيش ودبي اًحيحص عبتاو تابلاطملا يف لفسأ

ةحفصلا مث رقنا قوف رزلا يلاتلا .قرزألا

!عئار



شروشينور
وضع لقتسم يف ابريه فيال ةيذغتلل

ب.ص ب 4242
CH-4002 لزاب

+41 58 255 06 59
+41 79 550 19 90

contact@herbalino.com

لصتا انب


