
 

 
  Kupuj taniej produkty Young Living EO  
 
 
 

Zapraszamy Państwa do zakupȯw produktȯw  firmy Young Living, ze względu na unikalne, 
najwyższej światowej jakości produkty! 
 
Firma Young Living Essential Oils jest światowym liderem w produkcji i dystrybucji 
terapeutycznych olejków eterycznych oraz suplementów i kosmetyków na ich bazie. Firma nie 
ma na razie przedstawicielstwa w Polsce, ale są one dostępne poprzez internetowe lub 
telefoniczne zamȯwienia bezpośrednio z firmy.  Produkty wysyłane są z magazynu w Anglii. A 
dla mieszkańców USA, dostarczana są z Utah. 
 
Jak kupować najkorzystniej produkty firmy Young Living? Wystarczy zarejestrować się na 
stronie internetowej www.youngliving.com jako Członek (Wholesale Member), dla którego 
ceny są najniższe, bo aż o 24% niższe niż ceny dla Klienta.  Rejestrując się jako Członek pozwoli  
na zamawianie olejków i innych produktȯw w cenach hurtowych dla potrzeb własnych i osób 
najbliższych.  
 
Tylko Członek ma opcję by zakupić produkty jeszcze taniej korzystając  z program nagród tzw. 
Essential Rewards, w ktȯrym to za zrobione zakupy kumuluje się od 10-20% punktów, 
wymienialnych na darmowe produkty.  

 

Autoship:   
 
Warunkiem uczestniczenia w tym programie jest 
dokonanie  comiesięcznego zakupu za min. 50 PV (ok. $50 
netto), w ktȯrym produkty  można dowolnie zmieniać  
łącznie z datą zamównienia.  Przesyłka czy z Anglii czy z 
USA trwa około tygodnia. 
 
 
 

Zalety korzystania z programu Essential Rewards/AUTOSHIP: 
 

Kumulacja punktów na podstawie każdego zamówienia złożonego w programie Essential 
Reward. Skumulowane punkty upoważniają do darmowych produktȯw. 

 1-6 miesięcy (wymagana ciągłość) powodują kumulację punktów w wys. 10% każdego 
zamówienia w grupie PV każdego miesiąca.  

 7-12 miesięcy (wymagana ciągłość) powodują kumulację punktów w wys. 15% każdego 
zamówienia w grupie PV każdego miesiąca.  



 13 miesiąc i powyżej (wymagana ciągłość) powoduje kumulację punktów w wys. 20% 
każdego zamówienia w grupie PV każdego miesiąca.  
 

Rejestracja jako Członek krok po kroku: 
- wejdź na stronę http://www.youngliving.com 
- kliknij Member Sign-Up (w prawym górnym rogu strony), 
- naciśnij na strzałkę w lewym gȯrnym rogu: wybierz kraj - select a country (np. POLAND), 
      powinno być w okienku obok  Członek (Wholesale Member), 
- wpisz ID sponsora i enrollera: TO NUMER OSOBY WPROWADZAJACEJ 
- wpisz swój wybrany login, 2 x hasło (w rubryce Password i Confirm Password) oraz 

wybierz 4-cyfrowy  PIN – wpisz go 2 razy (PIN i Confirm PIN) - zapisz wprowadzone dane, 
mogą być później potrzebne, 

jeśli np. login jest już zajęty lub wprowadzone hasło lub PIN są nieprawidłowego formatu 
(komunikat na czerwono) - wprowadź dane ponownie w sposób prawidłowy, (nie mozna 
stosować żadnych znakȯw oprȯcz liter i cyfr oraz nie można robić przerw pomiędzy nimi) 
dalej postępuj zgodnie z instrukcją (w wypadku pytań – pisz na 
obslugaklienta@youngliving.com  albo na custserv@youngliving.com albo skontaktuj się 
z osobą, która powiedziała Ci o firmie. 

 

Po zarejestrowaniu można od razu złożyć zamówienie z wybranym pakietem startowym - Start 
Living kit - w nawiasie jest podany język, w jakim są napisane materiały marketingowe).  Narazie 
materiały są tylko po angielsku, ale możemy przesłać wiele po polsku.  W niedalekiej przyszłości 
będą wszystkie materiały po polsku.  
 
Najlepszą i najtańszą metodą kupowania jest zapisanie się na bezpłatny program Essential 
Rewards kumulujący punkty, ktȯre zamieniamy na darmowe produkty.  Program ten upoważnia 
tylko do jednego zamȯwienia miesięcznie.   
 
Po zalogowaniu na swoim koncie /Virtual Office/ upewnij się  czy w zakładce " My Profile" masz 
wpisane wszystkie dane poprawnie, włącznie z danymi karty kredytowej lub konta bankowego.  
Bez ważnej formy płatności, nie możesz korzystać z tego programu. 
 
Następnie po lewej stronie ekranu kliknij na ikonce Essential Rewards Autoship i kliknij “Accept” 
(zaakceptuj), w pierwszej zakładce Shipping Detail w okienku Processing Date możesz zmienić 
datę przez kliknięcie “change date”.  Wyświetli się kalendarz, możesz wybrać każdy dzień na 
białym tle w danym miesiącu, poprzez kliknięcie na tym dniu.  Kalendarz zniknie, a w okienku 
Processing Date ukaże sie wybrana przed chwilą data.  Sprawdź  swȯj adres,bo  na ten będą 
wysyłane przesyłki dopȯki nie zmienisz adresu.   
 
Dodaj produkty według uznania w zakładce Add Products, a po wybraniu produktȯw naciśnij 
zakladkę Select Payment  i kliknij na “select CC”  (na środku strony).  Robi się to tylko pierwszy 
raz albo gdy wprowadzasz nową formę płatności). Po wciśnieciu, forma płatności powinna się 
pokazać pod “Payment Priority List, jest to lista, ktȯra do tej pory była pusta.  Gdy całe 
zamȯwienie jest gotowe, kliknij na “Save Essential Rewards Autoship”.  Dopȯki nie klikniesz na 
tym guziku zamȯwnienie nie będzie zrealizowane.   
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UWAGA: Dopȯki nie zmienisz produktȯw, takie same będą wysyłane każdego miesiąca. Upewnij 
się, że zmieniasz produkty według uznania każdego miesiąca PRZED wybraną przez siebie datą 
zamȯwnienia. Datę można zmienić każdego miesiąca tak samo jak produkty i olejki.  
 
Np. jeżeli wybrana data to 15 stycznia, zamȯwienie będzie wysłane 16 stycznia.  Jeżeli do 15 
lutego nie zmienisz produktȯw te same produkty zostaną wysłane 16 lutego. Dopiero w marcu 
będzie można zamȯwic według uznania!  TO JEST BARDZO WAZNE!!! 
 
Zawsze służymy pomocą!  Proszę tylko daj znać, że jej potrzebujesz! 
 
***************************** 

Tekst: Katarzyna Kowalczyk 

 


