Distributor Ansökan & Distributor -Startpaket
Ansökningsinformation

Betalningssätt

(vänligen använd tryckbokstäver)

Kredit-/betalkort
Härmed godkänner jag att Distributor -licensavgiften och det genom detta avtal beDistributor Number (if available)
Kön

Man.

Födelsedata (DD/MM/ÅÅ)

ställda startpaketet (sida 3/4) samt framtida beställningar deiteras följande kredit-/betalkort (detta godkännande kan när som helst tas tillbaka):

Kvinna.

Visa®

Master Card®

Efternamn, förnamn - var vänlig skriv tydligt
Namn på kortet (Efternamn, förnamn)
Firma (om sådan nns)*
Kortsnummer				

Namn på medsökande partner/verkställande direktör (om sådan nns)*

Utgångsdatum (MM/ÅÅ)

Ja, ersättningen för min verksamhet som fristående Distributor skall
sättas in på ovannämnda bankkonto.

Gatuadress

PostNUMMER

IBAN

ORT

SWIFT
E-mailadress

Kontoinnehavare
TELEFON
Bank
Mobiltelefon
Jag kommer att skriftligen meddela Er en annan bankförbindelse för utbetalningen
Fax Nr. (frivilligt)

av ersättningen i min verksamhet som fristående Distributor .

Person		

Partner som medsökande

Förening

Aktiebolag

Enskild Firma		

Annat



Organisationsnummer (vänligen bifoga utdrag från Bolagsregistret).

Ort, Datum Underskrift(er) med fullmakt för kortdebitering och/eller
VAT-nummer. (vänligen bifoga utdrag från Skatteverket)
*Vid ansökan från rma: var vänlig bifoga kopia från Bolagsregistret/ rörelsebevis samt
bekräftelse på momsnummer och namn på alla personer som tecknar rman.

ersättningsutbetalning

Banköverföring
Licensavgiften på 32,33 € inkl. moms och betalningen för Distributor startpaketet (sida 3/4)
överförs till Unicity’s konto hos J.P. Morgan

Enrollerinformation* (endast om annan än sponsor)

J.P. Morgan
IBAN: NL51 CHAS 0209 9804 94

FP-ID-Nr för enroller

SWIFT: CHASNL2X
Account holder: Unicity Europe BV

Efternamn, förnamn
* Placeringsalternativ sedan 1 juni 2010

med angivelse av FP-ID nr., order-nr. och fullständigt namn och adress. Banköverföring
kan inte användas som betalningssätt för Easyships.
Observera: Fortsatt behandling av denna ansökan är endast möjlig om denna är komplett ifylld, underskriven på samtliga sidor och därefter översänd till Unicity via fax eller

Sponsor Information

post samt licensavgiften och startbeställningen betalats. Vid eventuella frågor rörande
denna ansökan var vänlig vänd Dig till Din sponsor eller Din Upline-Distributor eller vårt
Unicity kundservicecenter, måndag till fredag från 8:00 till 17.00 CET.
Ändringar av personuppgifter skall meddelas Unicity skriftligen och utan dröjsmål.

FP-ID-Nr för sponsor

Efternamn, förnamn

Jag/vi ansöker härmed och genom min/våra underskrifter under avtalsvillkoren på sidan
2 i denna ansökan om att bli oberoende Distributor (“FP”) för Unicity Global Markets GmbH
i enlighet med villkoren och bestämmelserna i FP-avtalet och i -Unicity Global Markets
GmbH’s företagsriktlinjer och ersättningsplan. Jag är införstådd med att när detta
avtal godkänns av Unicity kommer en licensavgift på 32.33 € (inklusive moms) automa- tiskt
att förfalla till betalning. Jag kommer att erhålla en faktura gällande licensavgiften
från Unicity tillsammans med kostnadsfri marknads- och försäljningslitteratur.

Unicity Europe BV
Celsiusweg 60,
Venlo,
Netherlands
Monday – Friday 8am - 5pm (CET) / 7am - 4pm (GMT)
Tel: 0180 300 1011
Fax: +41 41 5 111 335

E-Mail: service.management@unicity.com Web: www.unicity.com
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Distributor ID-number (if available)

Unicity Distributionsavtal
(Villkor för Distributörer i Storbritannien)
1. Vårt Kontrakt Med Er
1.1. Du erkänner och godkänner enligt följande:
1.1.1. att detta avtal („Avtal“) är mellan dig (som enskild säljrepresentant
(„Distributör“) och Unicity Europe B.V (ett företag registrerat och med
handel i Nederländerna („Unicity“ eller „Vi“);
1.1.2. Villkoren inom detta Avtal är förhållanden och förutsättningar i
vilka Unicity kommer tillhandahålla Produkter för Er samt auktorisera att
Ni agerar som en säljrepresentant i namnet Unicity.
1.1.3. Innan Ni signerar Avtalet, vänligen läs igenom Avtalet noggrant samt
kontrollera att det är korrekt. Om Ni anser att det finns misstag, vänligen
kontakta Unicity för en diskussion.
2. Er Status Och Kapacitet
2.1. Ni konfirmerar att er ålder är 18 år och att Ni lagligt är komptenta att
binda Er till ett lagligt kontrakt.
2.2. Ni godkänner att Ni under tiden för detta Avtal under alla
förutsättningar:
2.2.1 Agera som en oberoende säljrepresentant för att marknadsföra (på
eget konto) („Produkter“) tillverkade ab Unicity; samt
2.2.2. Introducera kunder till Unicity för att skapa sådana kunder och visa
dem Produkter från Unicity.
3. Detta Avtal Och Andra Avtal:
3.1. Detta Avtal är bindande och blir så mellan Oss när:
3.1.1. Ni har signerat en papperskopia av detta Avtal eller skickat in Avtalet
elektroniskt via Unicitys webbsida; samt
3.1.2. Ni betalar oss (med verifierad betalning eller på vårt bankkonto):
3.1.2.1. Den årliga licensen på 30 euro; samt
3.1.2.2. Administrativa uppstartkostnaden på 10 euro
3.2. Ni verifierar att Ni läst Unicity dokumentet „Policy och Procedurer“
(„Policy“), samt enas om att acceptera och enas om detta innehåll
(inklusive men inte begränsat till alla avtal, procedurer, bestämmelser
och förhållanden som reglerar Er affärsrelation med Unicity). I den mån
att det att det inte finns konflikt mellan Avtalet och Policyn, där Policyn
skall först råda.
3.3. Ni godkänner och accepterar att följa skriftliga ändringar, tillägg
oavsett och/eller bilagor till Policy publicerade då och då av Unicity.
3.4. Ni tar er för att vid alla tillfällen följa Policy och godkänner att de
alla konflikter från er sida kan resultera i att Avtalet sägs upp.
3.5. Ni godkänner att Ni har läst Unicity belöningsplan („Plan“) och tar er
för att acceptera skriftliga avtal oavsett ändringar, tillägg och/eller
bilagor till Planen, från tid till tid.
3.6. Ni godkänner och är överrens om Policy samt Plan skall vara del i
grund till avtal med Unicity.
3.7. Ni förstår samt accepterar att överträdelse mot detta Avtal, Policy,
Planen och/eller andra samförstånd eller löften som Ni gjort med
Unicity eller anslutna organisationer kan leda till uppsägning av Ert
Distributörskap eller andra disciplinära och/eller lagliga åtgärder.
4. Distributörskap och Sponsring
4.1. Genom att ingå detta Avtal har Ni blivit en Distributör för Unicity.
Distributörskapet innefattar från oss att Ni har exklusiva rättigheter
marknadsföra våra Produkter samt introducera kunder för oss. Ni är
ansvariga marknadsföra Produkterna för kunderna och introducera
sådana kunder för Unicity. I marknadsföringen av Produkterna agerar
Ni som säljrepresentant endast, ansvarig för omedelbar försäljning a
Produkter från Unicity direkt till kunder. Ni är inte auktoriserade att köpa
Produkter i ändamålet att återförsälja Produkter till kunder.
4.2. Ni godkänner, för att kunna bli en Distributör måste Ni inte handla alla
Produkter men ni måste handla „start kitet“ så som specificerat på framsidan
av detta Avtal. Ni godkänner att Ni inte kommer erhålla kommission på
inhandlandet av start kitet.
4.3. Som en auktoriserad återförsäljare är Ni ansvariga att marknadsföra
Produkterna, samt rekrytera nya säljagenter och ansvariga för deras
träning i Unicitys namn.
4.4 Ni förstår och godkänner att under all den tid ni är en oberoende
kontraktor är ni därför varken anställd, partner eller laglig representant
för Unicity. Ni godkänner att Ni personligen ansvarar för alla ärenden
relaterade till ert företag inklusive lagliga sådana relaterade till ert
företag; efterlevnad av nationella lagar som gäller Er eller Ert företag;
samt betalning från er sida av moms (inklusive men inte begränsat till
företagsskatt, VAT och/eller socialförsäkring).
4.5. Ni är helt själva ansvariga för era företagsaktiviteter samt därför
godkänner att varken Unicity (eller andra associerade företag), eller
några av dess anställda kan hållas ansvariga för några som helst
aktiviteter eller underlåtenheter på grund av Er, vilka kan resultera i
överskridande av någon lag eller underlåtenhet (lagstadgad eller inte)
oavsett hur det sker.
4.6. Ni godkänner att ersätta Unicity (eller något av dess associerade
företag),
dess
auktoriserade
representanter,
anställda,
legala
efterträdare, distributörer för samtliga skador som kan ha åsamkats av
handlingar, förbiseenden, skador eller krav vilka uppstår på grund av Ert
företags handlingar (inklusive men inte begränsat till marknadsföring ab
Produkter och/eller rekrytering av nya distributörer).
4.7. Ni är auktoriserade att rekrytera nya distributörer i enlighet med
villkoren specificerade i Policyn, där sådana rekryteringar skall kallas
„Sponsring“. Ni rekryterar nya nya distributörer endast inom Ert hemland
(så det sammanfattats på framsidan av detta Avtal) och Ni rekryterar inte
distributörer i andra länder om det inte godkänts i Policyn.
4.8. Unicity kan, efter eget omdöme, antingen acceptera eller neka
förfrågningar från distributörer vilka Ni har Sponsrat.
4.9. Ni är ansvariga för träning och support för varje enskild distributör Ni
rekryterar som Sponsor. Ni skall sträva efter att ge bästa möjliga support
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till sådana distributörer för att marknadsföra Unicity produkter till
slutkunder.
4.10. Ni försäkrar, om annat inte meddelats skriftligt, att Ni inte kommer
köpa några Produkter med syfte att återförsälja sådana Produkter. I
händelse av att Ni återförsäljer Produkter och sådana Produkter inte är
godkända för återförsäljning till något land, då är placering av Produkt
på marknaden (inklusive ej auktoriserad försäljning av oregistrerade
Produkter) på Er risk och ni enas om att helt ersätta Unicity för samtliga
anspråk, förluster, krav eller skador som uppstår i och med ej auktoriserad
försäljning av Produkter.
5. Produkter och Beställningar
5.1. Som Distributör är Ni berättigade att köpa Produkter för personlig
användning.
5.2. vår webbsida, katalog och broschyr är endast till för marknadsföring
av våra Produkter i Nederländerna samt Storbritannien.
5.3. Om Ni beställer Produkter ( din „Beställning“) från Oss kommer vi tilldela
ett ordernummer för Beställningen och informera er när vi konfirmerar
Beställningen
5.4. Ni kan göra en ändring i Beställningen vad gäller Produkter när som
helst 5 dagar innan vi skickar Produkterna till er genom att Ni kontaktar
Oss. När detta påverkar priset på Produkter kommer vi notifiera skriftligt Er
angående det ändrade priset. Ni kan välja att avbryta Beställningen.
5.5. Ni förstår och godkänner att Unicity inte förbjuder sig att skicka
Produkter till Er innan full betalning har gjorts av Er och tagits emot av
Unicity.
5.6. Om det inte noterats annat skall Ni betala leveranskostnad associerad
med varje leverans av Produkter som Ni har beställt.
5.7. Om ni väljer att h Produkterna skickade till Er automatiskt (ett „Easyship
Avtal“) då, förutsatt att Ni betalat till Oss och det gått igenom, kommer vi
skicka Era Produkter till Er senast den 20:e varje månad.
5.8. Ni godkänner att varje Easyship Avtal skall fortlöpa varje månad, med
Produkter skickade till Er varje månad, fram till tidpunkt Ni notifierar
skriftligt att Ni vill avbryta Easyship Avtalet.
5.9.9 Ni godkänner att det första Easyship Avtalet ni ingår är bindande
i 90 dagar och att Ni inte har rätt att avbryta Easyship Avtalet under
denna 90-dagars period. Efter denna period är avslutad, för står Ni att
Ni kan avbryta Ert Easyship Avtal skriftligt, genom att fylla i ett Easyship
avtalsformulär med noteringen „Avbryt Easyship avtal“ längst upp på sidan
samt sända detta till Unicity. Formuläret för upphävande måste tas emot av
Unicity kundservice avdelning inom 10 arbetsdagar innan nästkommande
leveransdatum, Ni förstår att Produkterna fortfarande kommer skickas
och att Easyship avtalet inte kommer upphävas förrän efter denna period.
5.10. Vad gäller Produkter beställda för Er personliga användning (eller
annat) godkänner ni att Ni redan har använt (eller sålt enligt vad reglerna
tillåter) minst 70% av alla Produkter tidigare inhandlade av Er.
6. Produktgaranti
6.1. Med Produkterna följer en kund- och produkt nöjdhetsgaranti.
Alla kunder kan dra nytta av denna nöjdhetsgaranti. Vänligen se
nöjdhetsgarantin som den specificerats i Policy.
6.2. Nöjdhetsgarantin finns endast tillgänglig för kunder, vilket är
kunder som beställer för personligt bruk.
6.3. Produkter beställda för personligt bruk kan skickas i retur om Ni inte är
nöjda med Produkten eller om ni ångrar Er. Ni kan skicka retur av dem till
oss, och står för frakt själva, inom 30 kalenderdagar från mottagande av
Produkter. Ni kommer ombes att skicka bevis av beställning på Produkterna.
Enligt villkoren i nöjdhetsgarantin beskriven i Policy får Produkterna inte
vara i ett tillstånd värre än hur Ni tog emot Produkterna.
6.4. Denna garanti är ett tillägg till och påverkar inte Er lagliga rätt
relaterat till Produkter som är felaktiga eller inte enligt beskrivning.
6.5. Nöjdhetsgarantin gäller inte individ eller företag som beställer
produkter till sitt företag med syfte att återförsälja produkterna.
Beställda Produkter av en individ för sitt företag får skicka Produkter i
retur till oss enligt villkoren i Policy.
7. Pris och Betalning
7.1. Priset på Produkterna sätts i vår prislista som gäller då vi bekräftar Er
Beställning.
Våra priser kan ändras när som helst, men prisförändringar kommer inte
påverka Beställningar som vi har bekräftat till Er.
7.2. Dessa priser inkluderar moms. Dock, om taxan på moms ändras mellan
datum på Beställning och datum för leverans kommer vi justera momsen
som Ni betalar, om Ni inte redan har betalat för Produkterna till fullo
innan ändringen av moms har skett.
7.3. Priserna för Produkterna exkluderar leveranskostnader, vilket
kommer läggas på den totala summan som betalas.
7.4. Det är alltid möjligt att, oavsett vår bästa förmåga, några av
Produkterna vi säljer kan vara felaktigt prissatta. Vi kommer vanligtvis
kontrollera priser som del av vår skeppningsprocedur så att, där
Produktens korrekta pris är lägre än vårt satta pris, kommer vi ta betalt
den lägre summan när vi skickar Produkter till Er. Om Produktens korrekta
pris är högre än det angivna priset på vår sida eller prislista, kommer vi
kontakta er för att låta er veta och för era instruktioner.
7.5. Där vi tillhandahåller Produkter för Er, måste Ni betala Produkterna i
förväg med kredit- eller betalkort.
7.6. Om Ni inte betalar till Oss inom sista datum för betalning, kan vi ta ut en
ränta för utebliven summa på 3% per år över baslåneräntan hos Barclays
Bank från tid till tid. Räntan skall öka på daglig basis från förfallodatum
till datum då obetalt belopp faktiskt betalats, oavsett före eller efter
bedömning. Ni måste betala ränta tillsammans med alla förfallna belopp.
7.7. Dock, om Ni bestrider en faktura i god tro och kontaktar Oss för att låta
Oss veta direkt efter ni har erhållit en faktura som ni ifrågasätter, kommer
klausul 7.6. inte gälla för denna period.
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8. Ändringar
8.1. vi kan komma ändra dessa Villkor från tid till dif.
8.2. Om vi måste göra ändringar i dessa Villkor kommer vi ge Er minst 30
dagar skriftlig förvarning för alla ändringar innan de böjar gälla. Om Ni
inte accepterar ändringarna kan ni välja att avbryta detta Avtal.
9. Leverans
9.1. Vänligen notera att tidsskalan för leverans och leveranskostnader
kommer variera beroende på tillgänglighet av Produkter och Er adress.
Även om vi accepterar Beställningar utanför Nederländerna kommer
kostnader för skeppning och leverans av Produkter variera beroende på
er placering.
9.2. Om Ni har bett att få hämta Produkterna från vår lokal kan ni plocka
upp Produkterna från Oss vilken tid som helst under arbetstid 9 till 17 på
veckodagar.
9.3. Leverans av Beställningen skall vara fullständig då vi levererar
Produkterna till det logistikbolag som tilldelats att leverera
Produkterna till Er adress eller till Er (om ni väljer att hämta Produkterna
i vår lokal) och Produkterna kommer vara Ert ansvar från den tidpunkten.

Efternamn, Namn
alla villkor i Policy med anledning av sådan information.
14.8. Ni försäkrar att inte ha avtal eller ägande (fördelaktigt eller annat) i
något annat Distributörsavtal med Unicity.
14.9. Ni godkänner att följa dessa villkor i Policy med anledning av
konkurrerande produkter samt försäljning av e-handels plattformar.
14.10. Samtliga paragrafer i dessa Villkor gäller separat. Om någon domstol
eller relevant myndighet beslutar att något av villkoren skulle vara
olagligt, gäller de resterande villkoren till fullo.
14.11. Detta Avtal gäller enligt lagar i England och Wales, samt parterna
i detta Avtal godkänner att underställa sig den exklusiva jurisdiktionen
Engelsk domstol har.
14.12. Unicity exkluderar ansvarsskyldighet för sig själva och dess
befullmäktigade mot Distributörer, särskilt dör direkt eller indirekt skada
och skadliga konsekvenser orsakade av defekter. Detta gäller inte i fall
av grov vårdslöshet, uppsåtlig avsiktlig eller skada om livet, kropp eller
hälsa.
14.13. Ni förpliktigar Er att all information vilken ni angivit i detta Avtal är
korrekt och godkänner att falsk eller missledande information kommer
ge Unicity rätt att avbryta Avtalet med omedelbar verkan.

10. kommission
10.1. Som en oberoende säljrepresentant är Ni berättigad att tjäna
kommission på Produkterna beställda från oss av kunder som ni har
introducerat till oss.
10.2. Villkoren i Policy och Planen gäller med avseende på betalning till Er
av alla kommissioner.
10.3. Ni godkänner att Ni inte kommer vara berättigad till någon kommission
inom Planen om inte:
10.3.1. Ni har ett gällande Easyship Avtal
10.3.2. Ni har lagt den minsta krävda beställning varje månad, som
identifieras mer specifikt i Planen; samt
10.3.3. Ni anses (enligt Unicity och i samband med villkoren i Policy) vara på
goda termer med Unicity.
11. Varaktighet och Upphörande
11.1. Detta Avtal gäller i ett (1) år efter godkännande av Unicity. Avtalet kan
förlängas men kräver att Ni betalar den årliga förnyelseavgiften från tid
till tid.
11.2. Unicity måste inte förnya detta Avtal och kan, helt efter omdöme, neka
Er förfrågan till förnyelse av detta Avtal.
11.3. Detta Avtal kan avbrytas av bägge parter enligt villkoren specificerade
från tid till tid i Policy.
11.4. Om Unicity beslutar att er förfrågan eller andra efterföljande årliga
förfrågan om förnyelse skall nekas, har Ni ingen rätt eller krav mot
Unicity (eller andra associerade företag, anställda eller auktoriserade
representanter) och Ni förbinder Er att inte utfärda några processer,
fordringar eller krav mot Unicity med hänvisning till deras beslut att inte
ge Er distributörsavtal eller förnyelse ab Distributörsavtal.
12. Händelser Utom Vår Kontroll
12.1. Vi är inte skyldiga eller ansvariga för några felaktigheter att prestera
eller förseningar i prestation vad gäller några åtaganden i detta Avtal
som är orsakat av händelser utom vår kontroll (inklusive men inte
begränsat till strejker, lock-out, industriska händelser, civil tumult,
upplopp, terroristattack, brand, explosion, storm, översvämning eller
andra naturkatastrofer)
13. Personlig Information
13.1. Vi kommer använda personlig information Ni ger oss:
13.1.1. Tillhandahålla Produkterna;
13.1.2. processa Er betalning för sådana Produkter; samt
13.1.3. informera Er om liknande produkter eller service som vi ger.
13.2. Ni godkänner att vi kan komma skicka vidare er personliga information
till kredit fererens företag och att de kan komma föra ett register på
varje sökning som de utför.
13.3. Vi kommer inte ge ut er personliga data till någon tredje part.
14. Generellt
14.1. Ni får inte förvanska, ändra, packa om, ändra etiketter eller ändra
någon av Produkterna på något vis, eller sälja Produkterna under annat
namn eller andra etiketter annat än där det godkänts av Unicity.
14.2. Ni är inte auktoriserad att producera, sälja eller använda dokument
och/eller marknadsföringsmaterial (inklusive men inte begränsat till
online marknadsföringsmaterial) som inte tidigare godkänts av Unicity i
enlighet med villkoren i Policy.
14.3. Detta Avtal kan inte överföras, säljas, tilldelas eller hanteras på
annat vis av Er utan skriftligt medgivande från Unicity. Unicity får överföra
sina rättigheter och skyldigheter i dela Avtal till annan organisation.
14.4. Detta kontrakt är mellan Er och Unicity. Ingen annan person skall ha
rätt att framtvinga någon av dess villkor.
14.5 Ni får inte använda Unicity immaterialrätt (inklusive men inte begränsat
till namn, varumärke eller andra skyddade rättigheter) utan att innan ha
fått skriftligt godkännande från Unicity, samt då endast på det specifikt
auktoriserat av Unicity.
14.6 Ni försäkrar att inte göra närings- eller hälsouttalanden gällande
Produkterna, särskilt uttalande med referens till helning, lindring eller
förebyggande av sjukdomar, eller uttalanden gällande Planen som inte
innefattas i officiell litteratur framtagen och publicerad av Unicity från
tid till tid.
14.7. Ni försäkrar att hålla hemlig konfidentiell information relaterad till
Unicity och/eller dess distributörer och/eller kunder samt kommer följa
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Distributör (obligatorisk signatur/er - legala parter med
företagsstämpel)

Medsökande
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Efternamn, förnamn

QTY.

PRODUCT

EASYSHIP*

PV

ITEM
N0*
29698

LICENSE FEE (COMPULSORY)

PRICE PER ITEM

TOTAL

NET: 25.86 €
GROSS: 32.33 €

Prime Starter Pack

174

26297

Prime Starter Pack Focus

174

26371

348

26372

1032

26373

NET: € 1424.00
GROSS: € 1594.88

4 x LC Vanilla, 4 x Balance, 2 x Matcha Energy, 4 x Matcha 15 sachets version, 2 x Matcha Focus,
2 x Cleanse, 4 x Super GREEN, 2 x Blender bottles, 1 x Measurement tape 5er Pack

balance challenge pack

NET: € 492.00
GROSS: € 551.04

2x Complete® Vanilla, 2x Balance®, 2x Matcha Natural Focus, 2x Blender bottle, 2x Massband

prime business pack

NET: € 246.00
GROSS: € 275.52

1x Complete® Vanilla, 1x Balance®, 1x Matcha Natural Focus, 1x Blender bottle, 1x Massband

Prime Share Pack Focus

NET: € 242.00
GROSS: € 271.04

1x Complete® Vanilla, 1x Balance®, 1x Matcha Energy, 1x Blender bottle, 1x Massband

62

28939

NET: € 93.00
GROSS: € 104.81

1 x Balance, 1 x blender bottle

total

neigene set dry - pco

132

30139

neigene set oily - pco

132

30140

NET: 207.00 €
gross: 258.75 €

set - purifying gel cleanser, treatment essence, concentrated illuminating serum,
balancing restorative emulsion, advanced recovery night gel

purifying gel cleanser - pco

NET: 207.00 €
gross: 258.75 €

set - luxe ultra creamy cleanser, treatment essence, concentrated illuminating serum,
hydro restorative emulsion, intensive recovery night cream

12

29179

NET: 22.00 €
gross: 27.50 €

100ml

luxe ultra creamy cleanser - pco

12

29181

NET: 22.00 €
gross: 27.50 €

100ml

treatment essence - pco

24

29183

NET: 39.00 €
gross: 48.75 €

50ml

concentrated illuminating serum - pco

24

29185

NET: 39.00 €
gross: 48.75 €

15ml

hydro restorative emulsion - pco

36

29187

NET: 59.00 €
gross: 73.75 €

30ml

balancing restorative emulsion - pco

36

29189

NET: 59.00 €
gross: 73.75 €

30ml

intensive recovery night cream - pco

36

29191

NET: 59.00 €
gross: 73.75 €

30ml

advanced recovery night gel - pco

36

29193

NET: 59.00 €
gross: 73.75 €

30ml

GESAMT IN €

Please start my Easyship next month on
Preferred Easyship shipping date DD/MM/YY:
(Please enter date, at the latest 20th of the month)
Please Note: If the easyship falls on a weekend or a holiday, it will be shipped the next working day.

**Free shipping and handling for orders over a 400.00 £ net order amount of all
Unicity Global Markets GmbH products. Shipping and handling for orders up to
399.99 £ net order amount is 11.78 £ net / 14.14 £ gross.

City, Date
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