
 

NYT NYT NYT NYT - ONLINE event med AMPULLAB 

  

 

 

Jeg har været så heldig at få et par henvendelser fra nogle kvinder, som gerne ville have en 

hyggeaften sammen veninderne og med mig som foredragsholder  

 

"Enkle og effektive tips til en sundere og smukkere hud". 

  

De er nu afholdt og konceptet er således: 

 

Indtil 1. december 2022 kører jeg en intro-pris på kr. 99,00 for en aften, normalpris kr. 149,00.  

Produktprøver og hudanalyse er med i prisen. 

  

* Værtinden kontakter mig og der aftales en dato aften/weekend. Mit indslag samt personligt 

rådgivning tager ca 1,5 time. 

* Værtinden inviterer 5 veninder til hjemlig hygge - værtinden opretter en messenger-gruppe, 

hvorfra korrespondancen sker og som jeg er en del af. 

*Når gæsten (værtinden betaler ikke....) har indbetalt kr 99,00 til AMPULLABS konto med 

oplysning om mailadresse, fremsender jeg et spørgeskema til hver enkelt deltager. Udfra dette 

udvælger jeg specifikt de bedste produkter til din hud og guider dig til brug af korrekt pleje for 

optimal effekt! 

*Produkterne fremsendes samlet til værtinden ca. en uge før afholdelse. 

*Vi mødes på zoom (jeg har betalt for adgang). 

*Jeg øser af al min erfaring om hudpleje (25 år) og giver den enkelte gode fif til en smuk, 

strålende og sund hud. 

  

Jeg leverer veganske og effektive hudplejeprodukter fra Tyskland til klinikker landet over samt 

til private. 

 

 

Efter 3 uger med øjen-ampul. 

 

  



 

 

Hvad er dit udbytte? 

*Som værtinde får du mulighed for at vælge et gratis produkt (som er på lager den pågældende 

aften) og du betaler ikke for deltagelse. 

*Du får en gratis hudanalyse. 

*Du kan prøve produkterne, inden du bestiller. 

*Du bestiller de produkter, som passer til din hud. 

*Du får garanteret en hyggelig aften hos din veninde, vi starter med hudplejen og snakken om 

produkterne og derefter hygger I jer! - og I er kun 6 personer, hvilket giver optimal rådgivning! 

*20% på produktkøb denne aften - ordren tastes via webshoppen og sendes dagen efter. 

*Fragtfrit levering på denne ordre til egen hoveddør. 

  

På gensyn til en sjov, anderledes og inspirerende aften, 

Anne Mette Bergelius 

AMPULLAB, Aarhus 

Okt. 2022 

 

 

 

 
Efter 3 ugers brug med dermaroller 0,2 mm til øjenomgivelserne og 0,5 mm til resten af 

ansigtet, hals og decolté - efterfulgt af collagen-ampul. 

 



 

 

Mesoterapi og fugt-ampul - efter en behandling hos kosmetolog. 


