
Здравейте и добре дошли! 
За да ползвате всички отстъпки и промоции за продуктите на Серул, моля последвайте този линк: 
https://nemira.cerule.com/www/enrollment/packs 
Показва се този екран: 

 
Под изречението SELECT 1 ITEM FROM EITHER CATEGORY трябва да изберете дали искате добавка или козметичен 
продукт. При това записване първията продукт винаги е 49 EUR, независимо от стандартната му цена 
(обикновено 60/70/75 EUR). Ако сте решили да се запишете само с 1 продукт, изберете го в Slect Products: 
например StemenhanceULTRA и натиснете най-отдолу синия бутон Continue Without Upgrade: 

 
 
В случай, че сте решили да вземете пакет от 4 бр. (при който цената на 1 добавка е 44.75 EUR или 179 EUR общо 
за 4 бр.), натиснете бутона View Details от първия ред FastStar Pack Options. Ще ви излезе следният екран: 

https://nemira.cerule.com/www/enrollment/packs


 
Ако сте решили да вземете козметика, натиснете бутона SELECT&CUSTOMIZE в първото меню  

Pack Mini Fast Start SKIN 

Отваря се този прозорец:

И си избирате още три продукта по желание, като въвеждате съответната бройка в полето. Съответно 
Items Chosen: 0/3 ще се промени на Items Chosen: 3/3. 
И натиснете бутона Continue. 

В случай, че искате да вземете пакет от 4 добавки, натиснете бутона SELECT&CUSTOMIZE във второто меню   

Mini FastStart Pack NUTRITION 
(съответно се отваря този прозорец) и извършвате същата процедура с бройките: 



 
 
След като изберете Continue,  се отваря следващият прозорец: 

 
Тук лявата колона не ви интересува, гледате дясната Your Order, проверявате си сумата за плащане и натискате 
бутона Continue. 
Следващ екран: 



 
Тук започвате да си попълвате данните: 
Име, Фамилия (FIRST NAME    LAST NAME) 
Дата на раждане (BIRTHDAY) 
Мобилен телефон (MOBILE PHONE) 

 
SSN - ЕГН  
EMAIL - имейл 
Your Shipping Address - Адрес за доставка  
STREET ADRESS - Улица, жк, блок, вход, етаж, апартамент 
Град CITY              Град (избирате от менюто) STATE              Пощенски код  ZIP CODE 



 
Your Personal Website & Login 
USERNAME - впишете си юзернейм, ако е свободно, ще излезе зелен надпис. 
PASSWORD - парола - изискват се минимум 8 знака, трябва да има поне 1 гавна буква, 1 цифра 
PLEASE RE-ENTER YOUR PASSWORD - повторете паролата 
Shipping Information - Информация за доставка. Оставете тикче, това значи, че главният адрес, който сте 
въвели, е и адрес за доставка. Ако не етака, махнете тикчето и попълнете друг адрес - за доставка. 
Payment Details - Детайли за плащане 
HOW WOULD YOU LIKE TO PAY FOR YOUR ORDER(S)? - Как ще платите? 
 Credit Card - с дебитна/кредитна карта 
 Bank Wire - по банков път 
Плащането с карта се извършва веднага. Ако изберете плащане по банков път, накрая ще излезе банкова сметка 
на Серул. Давам ви я и тук за улеснение: 
Account name : SAS CERULE FRANCE VIREMENTS CLIENTS 
 Bank name : Banque Populaire 
 IBAN : FR76 1470 7016 0132 3217 5790 142 
 BIC : CCBPFRPPMTZ 
Ако сте избрали Плащане с карта, попълнете данните: 

 



Накрая сложете тикче на:  I AGREE to the terms and conditions of the IBO Agreement and the Policies and 
Procedures.: 

 

И натиснете Continue. 
Излизат данните за поръчката. Натиснете Checkout. 
Накрая излиза информация за плащането, вашата  регистрация, номер, бекофис… 

 
 


