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Olá *|PRIMEIRO_NOME|*,
Aqui é o Rafael da Evolution Nutrition. Espero que esteja bem...

Esse é o nosso primeiro e-mail promocional e a gente precisava caprichar!!!

Estou te escrevendo para te dar 3 boas notícias...

Mas antes delas, se você não quer mais receber nossos e-mails, ao final desta página
tem um link de descadastro. Basta clicar e pronto, você não vai mais receber nossos
informativos com promoções.

(Desculpe se você já não queria receber, mas precisamos fazer um primeiro crivo)

=========================================

Mas agora vamos às boas novas....rs

1ª BOA NOTÍCIA - Acredito que assim como nós, você também esteja preocupado(a) com
essa pandemia. Além de lavar as mãos, evitar o convívio social e nos confinarmos...
podemos também cuidar da nossa imunidade.

Criamos um kit com os produtos:

-Good Morning

-Glutamina

-One Multivitamínico

Good morning é um antioxidante, que protege as células contra os radicais livres. Com
isso, aumenta a cadeia de imunidade.

Contém por exemplo o extrato de própolis, essencial para hoje. Que é um antibiótico
natural antiinflamatório que combate o sistema respiratorio do nosso organismo.
O Polivitamínico One possui várias vitaminas que nos protegem como a vitamina C, D e
E...

A Glutamina contém o principal aminoácido para o nosso sistma imunológico.

E pensando nisso tudo, nós criamos um kit exclusivo da EVO para fortalecer a sua
imunidade!!! Que vão ajudar muito você nesse período de isolamento. 

MAS ATENÇÃO!!! ESSE KIT NÃO PREVINE VOCÊ DO COVID-19, NÃO É ISSO QUE
ESTAMOS OFERENCENDO AQUI. Continue higienizando bem as mãos, evite sair de
casa, abraçar e beijar as pessoas ok.

 

=========================================

 

2ª BOA NOTÍCIA - Pensando sobre o fato de não podermos sair de casa por alguns dias,
nós da EVO resolvemos fazer uma promoção, até que isso tudo se resolva!!! O FRETE
SERÁ GRÁTIS PARA TODO BRASIL para pedidos acima de R$ 100,00. Você não leu
errado... é para todo Brasil mesmo. Então aproveite!!!

https://app.rdstation.email/mail/*UUID*
https://evolutionnutritionlab.com.br/good-morning-120-caps-evo.html
https://evolutionnutritionlab.com.br/l-glutamina-ajinomoto-evo.html
https://evolutionnutritionlab.com.br/polivitaminico-one-multivitamin-evo.html
https://evolutionnutritionlab.com.br/kit-imunidade-evo.html


 

=========================================

 

3ª BOA NOTÍCIA - Nós somos fãs de uma oferta irresistível... Então além do frete grátis e
de cuidar da sua imunidade, você terá 20% de desconto para QUALQUER PRODUTO
NO SITE... É isso aí, não tem valor mínimo, não tem ***, nem letras miúdas. Usando o
cupom IMUNIDADE20 você ganha na hora 20% off em qualquer produto do site.

Até quando??? Até tudo isso passar!!! Então aproveita!!!

 

Clique no botão abaixo para utilizar o cupom "IMUNIDADE20" e aproveitar os benefícios. 

Quero usar meu cupom

Enviado por evolutionnutritionlab.com.br
Av. Morvan Dias de Figueiredo, 6507 - Tatuape, São Paulo - SP, 02170-000

Se deseja não receber mais mensagens como esta, clique aqui.

https://evolutionnutritionlab.com.br/kit-imunidade-evo.html
http://www.exemplo.com/
https://app.rdstation.email/descadastrar/*UUID*

