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GloLite: Ljus revolutionen från PartyLite!
PartyLite expanderar världen av doftljus! Nu erbjuder PartyLite en
oefterhärmlig världsnyhet: GloLite – första ljuset som glöder från topp till bas
och dessutom avger en mild väldoft.
PartyLite, ett traditionsrikt företag – experter på ljus och hemdoft koncept och från
år till år nummer ett i USA och Europa – lanserar nu, för första gången i Europa, sin
innovativa världsnyhet: GloLite – det unika strålande ljuset som glöder från topp till
bas. Den unika teknologin som är kombinerad med den bearbetade ytan och den
milda doften, kommer att omvandla varje stund av gemenskap på kvällarna till en
speciell upplevelse. Nu är GloLite även tillgänglig i Europa!
GloLite Pelarljus: Strålande glöd från topp till bas
Denna innovativa världsnyhet finns tillgänglig i tre olika storlekar och glöder
omedelbart från topp till bas. Det har aldrig funnits något liknande och den kan inte
köpas i butik. Traditionella ljus brinner endast vid veket, men GloLite brinner i ett
topp till bas skimmer från den stunden den är tänd och den bleka färgen på detta
innovativa ljus förstärker effekten.
Varje ljus är handgjord och har därför en individuell form, detta gör GloLite även
mer unik. Vad mera: Ytan av den exklusiva GloLite Pelarljuset avger en mild
väldoft, så att alla dina sinnen kan uppleva ljusets unika magi.

PartyLite – Produkter för varje stil
PartyLite är det första och största företaget i direktförsäljning av ljus,
ljusaccessoarer och hemdoft produkter i hela världen. PartyLite produkter står för
hög kvalitet och GloLite Pelarljuset är endast ett exempel på alla de innovationer
som PartyLite har presenterat. Dessutom erbjuder PartyLite ett brett urval av
produkter, och det finns säkert någonting för alla smaker. PartyLite är expert på att
skapa en underbar stämning av välmående i ditt hem.

Det lönar sig att vara vår partner!
PartyLite är det bästa valet för partner i direktförsäljning. I motsats till andra aktörer
på marknaden, så till exempel på PartyLite behöver inte potentiella Konsulter göra
preliminära investeringar för att komma igång med sin verksamhet. Därmed är
PartyLite en riskfri och en exceptionellt lukrativ partner, som är en klass för sig i
direktförsäljning. PartyLite erbjuder även andra intressanta och attraktiva förmåner.
Jag hoppas du har en stund tid att tända det medföljande ljuset, glöden är en effekt
man måste se för att tro!
Om du har frågor eller behöver tilläggsuppgifter, var snäll och kontakta:
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