
NASTARTUJ ZMĚNU



VÍTÁME V ZINZINO! 

Těšíme se na vás, naše 
nové zákazníky, a jsme 
si jistí, že budete z 
našich výrobků nadšení 
stejně jako my.

S pozdravem, Management péče o zákazníky



Dostávejte naše výrobky zadarmo v systému Zinzino4Free 
Je to jednoduché! Přihlaste se k odběru (hodnota min. 3 kredity*) 
a přiveďte alespoň 4 další zákazníky. Svou další zásilku zdraví 
obdržíte úplně zadarmo, uhradíte jen poštovné! Navštivte naše 
webové stránky pro podrobnější informace, nebo kontaktujte 
svého poradce. 

Sbírejte body pro dodávku zdarma
Zinzino Balance App vám připomene, abyste si vzali svou denní 
dávku BalanceOil, bude vás motivovat, umožní sdílet zkušenosti. 
Nasbírejte 360 bodů a máte doživotně poštovné zdarma na vaši 
osobní zásilku! Aplikace je zdarma a je kompatibilní s iPhone a 
Android. 

Svým zákazníkům nabízíme:

Unikátní výrobky nejvyšší kvality

Příležitost změnit vlastní život k lepšímu

* Co jsou kredity? 
Kredity jsou speciální měnou, kterou Zinzino používá pro posouzení ratingu odběratele nebo výrobku.

VIZE ZINZINO
Inspire Change in Life 

by being the most customer
friendly direct sales company in the world.



ZINZINO COFFEE
Consists of high-quality espresso machines,  coffee, tea and accessories.

KOLO VÝROBKŮ ZINZINO 

Zinzino nabízí svým zákazníkům výrobky, které prospívají jejich 

zdraví, vyznačují se nejvyšší kvalitou a respektují životní 

prostředí. Stále se zdokonalujeme a vyvíjíme, abychom vždy 

zůstávali na špičce.

sérum

Káva
Čaj

ve vybraných 
zemích

BalanceOil
BalanceOil Vegan
BalanceOil AquaX
Balance Capsules

BalanceTest

Xtend
Protect

Viva

LeanShake
ZinoBiotic
ProteinBar



ZDRAVÍ ZINZINO
– Zaměřeno na dlouhodobé zdraví. Výrobky pro podporu 

rovnováhy, imunity, kontrolu hmotnosti a péči o pleť.

KÁVA ZINZINO 
Kvalitní kávovary na espresso, káva, čaj a příslušenství*.

ZINZINO’S PRODUCT WHEEL

*Platí jen pro vybrané země.



PLÁN DODÁNÍ
Svou první objednávku obdržíte po prvním zaplacení. Pak platíte 
měsíční poplatek a každý druhý měsíc dostáváte své výrobky.

Dodání výrobků

Dodání prvního Balance testu (sada dvou testů) 

Dodání druhého Balance testu (sada dvou testů) Dodání 

sady čisticích prostředků (pro předplatitele kávy) Platba
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První objednávka



Start Order

Najděte odpovědi a 
získejte podrobnější 
informace v FAQ na 
www.zinzino.com.

Jak změním své 
kontaktní 

informace?

Jak mohu zaplatit?

Jaká je dodací lhůta 
výrobků?

Jak mohu 
sledovat svou 
objednávku?

Jak se 
objednávají 

výrobky?

Co je Zinzino4Free?

Můj účet
 Na svém účtu se můžete podívat na historii objednávek nebo    upravit kontaktní 
informace. Přihlašovací údaje najdete v úvodním uvítacím e-mailu, který jsme vám poslali.

Podívejte se na často kladené otázky

DÁVKOVÁNÍ  BALANCEOIL
Čajová lžička  - 3ml

Dezertní lžička  - 9ml

Polévková lžíce  - 12ml

20 kg
3 ml

60 kg
9 ml

80 kg
12 ml

100 kg
15 ml

20 kg 3 ml 1 čajová lžička

60 kg 9 ml 1 dezertní lžička

80 kg 12 ml 1 polévková lžíce

100 kg 15 ml 1 polévková lžíce + 1 čajová lžička

0,15 ml / 1 kg tělesné hmotnosti

Můj balíček byl 
odeslán zpět 

odesílateli, co mám 
dělat?

Doporučujeme odměrkou přeměřit velikost vaší lžíce. Velikosti lžic se v různých zemích liší. 
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Věděli jste, že…
• Akcie Zinzino se obchodují na akciové burze NasdaqFirstNorth ve Stockholmu.

• Zinzino je členem Asociací osobního prodeje ve všech zemích, kde působí.

• Zinzino má vlastní výrobní závod Faun Pharma AS a výzkumné centrum 
BioActiveFoods AS.

• Zinzino je hrdým zástupcem belgicko-francouzského výrobce kávy Rombouts 
& M   alongo, který jako první začal spolupracovat s hnutím Fairtrade (1992).

• Zinzino má kanceláře v Gothenburgu (Švédsko), na Floridě (USA), v Helsinkách 
(Finsko) a v Rize (Lotyšsko).

• Zinzino spolupracuje s několika nezávislými profesionálními sportovci a 
sportovními kluby.  

Sledujte nás @zinzinoofficial

NASTARTUJ ZMĚNU I ZINZINO.COM




