
NAUJA
SPALVA

4,00 €*

Už kiekvieną pakviestą naują 
konsultantą, pateikusį 50 eurų 
užsakymą, galite įsigyti šį 
produktą už specialią kainą*.
Užkandžiu indeliai  
(2 rinkiniai x 3 vnt.)
6 x 120 ml
RO224001

Už kiekvieną kvalifikuotą naujoką  
per šias 5 savaites (40-44 sav.):
Dėžutė saldumynams (2 vnt.)
2 x 2,9 L / 24,5 x 24,5 x 8 cm
RE224001

26.09.2022 – 30.10.2022
(40-44 savaitės)

Nepraraskite savo
motyvacijos

Mastro virtuvės indai
* kol pakaks turimų atsargų

DOVANOS UŽ NAUJOKUS
40-44 savaitės

PASIŪLYMAS 
UŽ NAUJOKĄ

KVALIFIKUOTAS NAUJOKAS

*   Suma nebus įskaičiuota į 
mažmeninės prekybos pardavimus

*   Suma nebus įskaičiuota į mažmeninės prekybos 
pardavimus

40 savaitė
GREITAS STARTAS
Kai per pirmąją mėnesio savaitę 
(40 sav.) parduosite prekių už 
sumą nuo 180 eurų iki 239,99 
eurų, galėsite įsigyti toliau
nurodytą gaminį už specialią 
kainą*:
Silikono formą Širdelės (2 vnt.)
6 x 100 ml / 21,5 x 6,5 cm
AC224001

Kai per pirmąją mėnesio savaitę 
(40 sav.) parduosite prekių bent 
už 240 eurų, Jums bus dovana:
Silikono forma Širdelės (2 vnt.)
AC224002

ARBA

NAUJA
SPALVA

Pastaba: tik naujiems konsultantams: jūsų pirmasis 50 eurų 
vertės užsakymas neįskaičiuojamas į Greito starto sumą.

2022 I 10 numeris

8,50 €*

MIGDOLINĖS 
ŠIRDELĖS
PARUOŠIMAS
1. Įkaitinkite orkaitę be grotelių iki 180 °C.
2. Sudėkite sviestą į 1 l MicroCook ąsotį ir 
šildykite mikrobangų krosnelėje 360 vatų 
galingumu 2,5 minutes.
3. Supilkite pieną, sudėkite kiaušinius ir 
išplakite šluotele plakimui.
4. 2 l dubenyje sumaišykite maltus 
migdolus, miltus, cukrų ir kepimo 
miltelius su silikonine mentele. 
Padarykite duobutę viduryje.
5. Pamažu supilkite skystas sudedamąsias 
dalis, maišant silikonine mentele.
6. Padėkite silikoninę mažų širdelių 
formą ant šaltų orkaitės grotelių. 
Padalinkite masę į formos ertmes ir 
kepkite orkaitėje 30 minučių 180 °C 
temperatūroje.
7. Palaukite, kol atvės, ir išimkite iš formos.

PATARIMAS: Papuoškite ir patiekite su 
arbata, kava ar karštu šokoladu.

Optimali kaitra Aliuminio ir nerūdijančiojo plieno sluoksniai 
užtikrina tolygų šilumos pasiskirstymą ir gerą 
šilumos išlaikymą: aliuminis garantuoja greitą 
įkaitimą ir paprastesnį temperatūros reguliavimą; iš 
abiejų pusių aliuminį supantis nerūdijantysis plienas 
garantuoja indų patvarumą ir paprastą priežiūrą.

Saugu naudoti 
orkaitėje

Mastro virtuvės indų korpusas pagamintas iš 
nerūdijančiojo plieno, todėl šiuos indus galima 
naudoti orkaitėje iki 240 °C temperatūroje. 
Stiklinį dangtį galima naudoti orkaitėje iki 180 °C 
temperatūroje.

Sveikesni 
patiekalai

Keptuvės ir kiniškos keptuvės turi golfo kamuoliuko 
raštą ant dugno, kuris pagerina nelimpančios dangos 
savybes. Išsaugokite maistingąsias medžiagas ir 
vitaminus, gamindami be vandens.

Patogūs laikyti 
virtuvėje

Pakabinkite keptuvę ir kinišką keptuvę ant kabliuko, 
kad neapkrautumėte darbastalio ir stalčių indais.

INGREDIENTAI  
(6 mini širdelėms)
• 100 g sūdyto sviesto
• 3 kiaušiniai
• 100 ml pieno
• 75 g maltų migdolų
• 150 g miltų
• 100 g cukraus pudros
• 5 ml kepimo miltelių

Visas kainas rekomenduoja „Tupperware”, ir jos gali keistis.
Kilus pristatymo problemų, trūkstami daiktai bus pakeisti panašiomis 
skirtingos spalvos ar tos pačios kainos prekėmis.
Skrajutėje pavaizduota produktų spalva gali šiek tiek skirtis nuo realaus 
produkto spalvos.
©2022 „Tupperware”. Visos teisės saugomos.
„Tupperware” prekės ženklas yra „Dart Industries Inc.” nuosavybė.

www.tupperware.lt
www.facebook.com/tupperwarehomecee
www.instagram.com/tupperwareincee

„Tupperware Eastern Europe” pasilieka teisę keisti gaminius šios kampanijos metu.



DOVANOS UŽ 
AKTYVUMĄ
40-44 savaitės 

500 €

1400 €

Kai per 5 mėnesio savaites (40-44 sav.) parduosite prekių  
už 500 eurų, Jums bus dovana:
IsoDuo padažinė 400 ml (2 vnt.)
Vidinis dubuo: 18,4 x 11,1 x 8,5 cm 
Išorinis dubuo: 21,1 x 12 x 9,4 cm 
AC224003

Kai per 5 mėnesio savaites (40-44 sav.) parduosite prekių  
už 1400 eurų, Jums bus dovana:
1. IsoDuo serviravimo indas 2,5 L
Vidinis dubuo: 29 x 22,9 x 10,3 cm  
Išorinis dubuo: 30 x 24 x 10,6 cm
2. IsoDuo serviravimo indas 1,5 L
Vidinis dubuo: 29,5 x 23 x 7,5 cm  
Išorinis dubuo: 31 x 24 x 13 cm
IsoDuo serviravimo indas 3,5 l
IsoDuo padažinė 400 ml (2 vnt.)
AC224005

3500 EURO + 2 RE

5000 EURO + 2 RE

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) grupės pardavimai 
pasieks 3500 eur, bus pakviestas bent 2 kvalifikuoti 
naujokai (iš kurių bent vienas vadovės) apdovanojimas bus:
Sustatomi Tiffin dubenėliai (3 vnt.)
200 ml; 300 ml; 450 ml
Pikniko vidinis krepšys
UM224002

Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) grupės pardavimai  
pasieks 5000 eur, bus pakviestas bent 2 kvalifikuoti naujokai 
(iš kurių bent vienas vadovės) apdovanojimas bus:
Mastro prikaistuvis 2,8 l
Sustatomi Tiffin dubenėliai (3 vnt.)
Pikniko vidinis krepšys 
UM224003

GRUPIŲ VADOVIŲ
PARDAVIMŲ IŠŠŪKIS

2000 EURO + 1 RE
Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) grupės pardavimai pasieks 
2000 eur, bus pakviestas bent 1 kvalifikuotas naujokas, 
apdovanojimas bus:
Pikniko vidinis krepšys
40 x 31 x 22,5 cm
UM224001

40-44 savaitės

7000 EURO + 3 RE
Kai per šias 5 savaites (40-44 sav.) grupės pardavimai  
pasieks 7000 eur, bus pakviestas bent 3 kvalifikuoti naujokai 
(iš kurių bent vienas vadovės) apdovanojimas bus:
Mastro puodas 3,2 l
Mastro prikaistuvis 2,8 l
Sustatomi Tiffin dubenėliai (3 vnt.)
Pikniko vidinis krepšys
UM224004

1800 €

Dėl savo formos Tiffin 
dubenėliai puikiai 

susistato vienas ant kito. 
Beto, juos itin patogu 

laikyti valgant.

Lankstų dangtelį labai 
paprasta atidaryti.

Dubenėlio apačia puikiai 
įsistato į dangtelio įdubą. 

Todėl vienas ant kito 
sustatyti Tiffin dubenėliai 

stovi labai stabiliai.

Laukite naujienų 
ateinančiais mėnesiais 
ir surinkite visą 
Mastro virtuvės indų 
kolekciją!

850 €

1. 

2. 

Išlaikykite idealią 
patiekalų temperatūrą, 

keliaudami į pikniką.

NAUJA

NAUJA

NAUJA

Kai per 5 mėnesio savaites (40-44 sav.) parduosite prekių  
už 850 eurų, Jums bus dovana:
IsoDuo serviravimo indas 3,5 l
Vidinis dubuo: 29 x 22,9 x 13,5 cm  
Išorinis dubuo: 30 x 23,9 x 13,8 cm 
IsoDuo padažinė 400 ml (2 vnt.)
AC224004

Kai per 5 mėnesio savaites (40-44 sav.) parduosite prekių  
už 1800 eurų, Jums bus dovana:
Eco buteliukas 880 ml, nerūdijančiojo plieno
IsoDuo serviravimo indas 2,5 L
IsoDuo serviravimo indas 1,5 L
IsoDuo serviravimo indas 3,5 l
IsoDuo padažinė 400 ml (2 vnt.)
AC224006


