הזמנת תוספי תזונה בהנחה -ע"י קוד מטפל -של רותם
כחלק מתוכנית הטיפול שלך ,שקדתי על בחירת תוספי תזונה המדויקים לך באופן אישי,
בהתאם למטרות שהגדרנו -בדרך להגשמת בריאות טובה יותר.
כדי להזמין תוספי תזונה באיכות הכי גבוהה ,באפשרותך להשתמש בקוד המטפל שלי וליהנות מ15% -
הנחה .לשם כך ,צריך פשוט....
להיכנס לאתרwww.nutridyn.com :
ולבצע את הצעדים הפשוטים הבאים:
 .1ללחוץ על  Create account :לבחור בPatient :
למלא את הפרטים האישיים שלך ,ולהקיש קוד מטפל ( )Practitioner codeשל רותם703779 
 בהמשך לבחור סיסמא משלך להזמנות באתר ובסיום ללחוץSubmit :
 .2להיכנס לאתר ולוודא שלמעלה בסרגל העליון השחור מופיע ,Welcome ….. :ואת שמך.
כך אתם יודעים שהמערכת שמרה את הנתונים ותקבלו את ההנחה.
 .3מהרגע הזה לבחור את התוספים שהמלצתי לכם באופן אישי.
הדרך הכי קלה ופשוטה ,היא פשוט לכתוב תחת זכוכית המגדלת העליונה בצד ימין ( ,)searchאת
שם התוסף והוא יעלה לך אוטומטית .לבחור בו.
** כדאי לשים לב :כשנכנסת לעמוד התוסף ,יהיו מקרים בהם יהיה עליך לבחור את הגודל הרצוי (= כמות
הכמוסות) .אם תרצו להזמין באותה הזמנה מספר צנצנות מאותו תוסף ,יש להעלות את הכמות בחץ של
הכמות ( .)Quantityישנם מצבים ,במיוחד כאשר מזמינים אבקות ,שתתבקשו לבחור בטעם המועדף
עליכם .בסוף לחצו על הכפתור האדום -Add to cart :כדי להוסיף לעגלת הקניות.
 .4בסיום הזמנת כל התוספים שבתוכנית שלך ,לבחור ב ,go to cart :לאשר את ההזמנה שלכם,
להכניס פרטי חשבון פרטי משלוח מדויקים ,כולל מיקוד ,וכולל נייד עם קידומת לארץ (כדי
שכשהחבילה תגיע -תקבלו הודעה מהדואר להגיע לאסוף).
*** חשוב!!! הדרך היחידה לדעת שהנכם נהנים מההנחה ,היא שהזנתם את קוד המטפל שלי
בהרשמה הראשונית ,ובכל פעם שאתם נכנסים לאתר אתם עובדים עם הסיסמא שיצרתם ורואים
בסרגל העליון ,Welcome ….. :ואת שמכם .אין צורך להזין את כל הפרטים שוב!
התוספים של נוטרי -דין הם ברמה ובאיכות הגבוהה ביותר ,כל התוספים שאני ממליצה עליהם נחקרו
בעיתונים המדעיים המכובדים ביותר .הם נבדקים הן מבחינת הספיגה והזמינות הביולוגית לגוף ,הן
מבחינת היעילות והשילובים של המרכיבים בתוך כל תוסף ,והן מבחינת בטיחות השימוש .אני רואה
בקליניקה הצלחות רבות בשילוב התוספים הללו בתהליך.
אם הנכם מתקשים באיזה-שהו שלב ,אני פה כמובן כדי לסייע.
בברכת רפואה טבעית שלמה -רותם

