Hej Viktklubbare!
Nu lider sommaren mot sitt slut och det
kanske är dags att hitta tillbaka till
motivationen igen, kan jag hjälpa dig?
Jag laddar nu för en fantastisk höst med
massor av nyheter och inspirerande kurser.

Pengarna tillbaka om du inte är nöjd!
Om du eller din vän ångrar er får du full
återbetalning på kursavgiften vid andra
kurstillfället och jag köper även tillbaka de
varor du har kvar- så våga prova!

Höstens kurser i
Norrköping & Linköping
startar vecka 36
- Boka idag innan
annonserna kommer ut!

Ta med en vän & ni får båda rabatt!!

Nysatsning
Norrköping med
Nya lokaler, dagbyte &
gratis infoträff för ALLA!
Måndagen den 3 september flyttar jag till nya
fräscha lokaler i Norrköping: Zondera i gamla
Palace med ingång från Strömmen.
Där har jag samlat allt under ett tak!

Varje måndag har jag:
 Enskilda rådgivningar & Kurs
 Inskrivning & Startinformation
 Vägning & försäljning
 Försäljning alla vardagar i receptionen
på Zondera då de fungerar som
utlämningsställe från och med 3/9.
TheaCoffea på Drottninggatan 17 finns
kvar som utlämningsställe.
Höstens kurser
Boka dig för höstens kurser, passa på att ta
med en vän, granne, make, sambo så får ni
båda rabatt på kursen.
6 resp. 12 veckors kurs startar kl 17.30 den
3/9 i Norrköping & 4/9 i Linköping, men kom i
god tid för inskrivning och vägning. Mycket
aktiviteter och nyheter planeras inför höstenså häng med och inspireras till en lättare
livsstil!

Ny dag även i Linköping
Samma lokal; Hotell Ekoxen, Klostergatan 68,
plan 5 i Tordyveln, men ny dag från och med
hösten. Vi kommer nu att ses varje tisdag,
men naturligtvis är du lika välkommen till vår
fräscha lokal i Norrköping på måndagar (se
ovan) om det passar dig bättre, hör av dig om
du vill samåka så kan jag fungera som
samordnare för er! Vår lokal ligger bara ett
kvarter från resecentrum- så det är lätt att åka
kollektivt till oss!
Varje Tisdag har jag:
 Enskilda rådgivningar & Kurs
 Inskrivning & Startinformation
 Vägning & försäljning
 Försäljning alla dagar på Gottin,
IKANOhuset

Gratis infoträff
– ALLA får gratisprover
Norrköping den 3 september kl 19.15
Linköping den 4 september kl 19.15

Kanske har du vänner, arbetskamrater eller
släkt som frågat om Cambridge? Nu har både
Du & De chansen att få samlad och gratis
information om vår nya verksamhet. Vi träffas
i vår nya lokal kl 19.15 med provsmakning av
bars samt gratisprover till ALLA som kommer.
Kort presentation om vad Viktklubben med
Cambridge Viktprogram kan ge dig i höst och
möjlighet att bli medlem, förnya ditt
medlemskap eller provmedlem i en vecka och
handla egna provprodukter finns efter mötet
som vi beräknar vara slut ca 20.00. Boka
gärna via mail/telefon/sms senast 2 timmar
före eller dyk bara upp och chansa på att det
finns plats ;-)
Välkommen önskar Caroline på Viktklubben
Prisavisering
Cambridge Viktprogram kommer att höja
priset
för
våra
produkter
(senaste

prishöjningen var 2008) så passa på att
handla Cambridge till gamla priset under
augusti för den 3 september höjer vi priset en
aning  Våra utlämningsbutiker har öppet
som vanligt.
Annan ort?
Har du svårt att ta dig till våra
utlämningsställen-kontakta mig så berättar jag
mer om vår leveransservice & rådgivning via
telefon!

Väl mött i en underbar höst & en ny
livsstil!
Mer info finns på
www.viktklubben.net
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