
 

 

 
Крок 1. Реєстрація. 

Якщо Ви вже зареєстровані в Компанії Prouve – переходьте до Кроку 2. 

Якщо Ви не зареєстровані, то для отримання найбільш вигідної вартості, Вам потрібно 
зареєструватись.  

Для цього потрібно перейти на сайт Prouve Україна https://prouve.ua/  
і натиснути Реєєстрація (як показано на фото нижче). 
 

 

Після того, як Ви натиснули на «Реєстрацію», Ви потрапляєте на форму реєстрації. 

Введіть всі необхідні дані, щоб реєстрація пройшла успішно. Звертаємо Вашу увагу, що 

підтвердження реєстрації прийде на Вашу електронну пошту. Тому будьте особливо 

уважними, коли заповнюватимете поле  

E-mail. 

https://prouve.ua/


 

На етапі реєстрації Ви можете зустрітись з труднощами вибору Вашого статусу та 

вказуванням номера Спонсора. 

 

Якщо Ви бажаєте стати Бізнес партнером – Вам потрібно обрати Фізична особа. 

Якщо у Вас зареєстрована компанія і Ви бажаєте співпрацювати з Prouve – Вам 

потрібно обрати Фізична особа, що веде бізнес та заповнити усі дані Вашою компанії 

(назва, ідентифікаційний номер платника податків, Номер ЗКПО) 

Спонсор – це Бізнес-партнер, в Структурі якого Ви будете і який буде Вам допомагати. 

Якщо у Вас немає рекомендуючого Бізнес-партнера,  просто не заповнюйте дане поле. 

Після того, як Ви заповните форму, натисніть «Реєстрація».  

 

 



 

Вам на пошту надійде лист з підтвердженням реєстрації на електронну пошту. 

Якщо лист Вам не надійшов, перевірте папку «Спам» і якщо він також буде відсутній в 

ній, зв’яжіться з нами за контактним номером телефону: 

+380965013494 

 

В листі який надійшов Вам на електронну пошту з підтвердженням Вам потрібно 

натиснути «Активувати обілковий запис», після цього Вам прийде наступний лист з 

Вашим логіном та паролем. 



 

 

Коли Ви успішно пройшли реєстрацію, Ви можете заходити в свій особистий кабінет. 

Щоб увійти в свій особистий кабінет – вам потрібно ввести логін та пароль (які 

надійшли вам на пошту). 

Крок 2. Вибір і додавання продуктів в кошик. 

Коли Ви ввійшли в Інтернет-магазин, Ви можете перейти до категорії, яка Вас цікавить. 

Для цього потрібно натиснути на вкладку в горизонтальному меню, яка вас цікавить. 

(Аромати, Для краси, Щоденний догляд, Для дому, Пробники парфумів, Підтримка 

продажів). 



 

В розділі Аромати – Ви знайдете парфуми Унікальної колекції, Молекулярні парфуми, 

Аромати для неї та для нього. 

 

В розділі Для краси – Мінеральну декоративну косметику. 

 



В розділі Щоденного догляду – засоби для догляду за обличчям Skin Balance, серію 

натуральних ефірних олій Body & Senses, Зубну пасту Повний захист та засоби для 

догляду за тілом Simply Pleasures. 

 

В розділі Для дому – Ви знайдете косметику для догляду за домом (засоби для кухні, ванни, прання, 

універсальні та серію Green)

 

В розділі Пробники парфумів знаходяться пробники всі ароматів 

 



В розділі Підтримка продажів – Ви знайдете Стартовий набір пробників, Аксесуари та 

Друковані матеріали. 

 

Знайшовши продукт, який Вас цікавить, наведіть на нього мишкою, виберіть кількість, 

яку Ви бажаєте замовити та натисніть додати в кошик. Таким чином товар буде 

доданий у кошик до замовлення. 

 

 

 

 



Крок 3. Оформлення замовлення.  

Після того, як Ви додасте до Коризни всі продукти, що Вас цікавлять, для оформлення 

замовлення потрібно перейти до Кошику. 

Для цього натисніть на корзину зображену у правому куті (як зображено на фото 

нижче) 

 

 

Так Ви зможете перевірити все, що додали до свого Кошику. 

Перевіривши замовлення, поставте галочку біля «Я приймаю правила інтернет-

магазину Prouvé Україна» та натисніть перейти до оплати. 

 

 



Після цього перед Вами відкриється Адреса та рахунок-фактура, Вам потрібно 

натиснути Далі. 

 

Тепер Вам потрібно обрати Спосіб оплати та заповнити дані для доставки. 

 



Серед варіантів оплати є: 

Банківський переказ – це оплата на Банківський реквізити. Якщо Ви оберете цей 

варіант оплати, одразу після оформлення замовлення на електронну пошту Вам 

прийде лист з підтвередженим замовленням в якому будуть вказані реквізити для 

оплати. 

Ви можете обрати спосіб оплати Накладний платіж – Ви розрахуєтесь на Новій пошті 

при отриманні посилки з замовленням. (Ми відправляємо замовлення Накладним 

платижем – по передоплаті 150 грн на Банківські реквізити, після оформлення 

замовлення Накладним платежем на вайбер чи телеграм Вам прийдуть реквізити для 

передоплати. 

Якщо Ви оберете спосіб оплати Онлайн оплата NovaPay - Після виконання замовлення 

Ви будете спрямовані в NovaPay, де Ви можете прямо з Вашого банку здійснити 

оплату. Після завершення цього процесу замовлення буде завершено. 

 
Якщо у Вас буде можливість завітати в офіс у Львові – Ви можете обрати спосіб достаки 

– Самовивіз та забрати Ваше замовлення самостійно. 

Якщо Ви бажаєте оформити доставку на Нову пошту – поставте відмітку біля поля Нова 

пошта. Після цього перед Вами відкриється поле, в  якому Ви можете прописати дані 

отримувача – Прізвище, Ім’я та номер телефону, а також місто куди доставляється та 

номер відділення Нової пошти. 

Якщо Ви бажаєте оформити доставку на відділення Укрпошти – ставите відмітку біля 

неї та в полі яке з’явилось вказуєте дані отримувача, місто куди доставляємо та індекс 

(на відділення Укрпошти замовлення відправляються тільки при повній оплаті). 



Також Ви можете оформити доставку  на Вашу адресу кур’єром Нової пошти, для цього 

поставте відмітку біля Нова пошта Домашня адреса та в полі яке після цього 

розгорнеться напишіть всі потрібні дані (ПІП, номер телефону, домашня адреса). 

У нас діють такі умови дотавки: 

Якщо замовлення від 200 балів, а вага до 5 кг - безкоштовна доставка на відділення. 

Якщо вага  від 5 кг до 20 кг, вартість доставки для вас коштуватиме 40 грн (вона буде 

вказана у рахунку-фактурі), 

Якщо вага від 20 до 30 кг - вартість доставки для вас становитиме 50 грн. 

 

Щоб отримати безкоштовну адресну доставку Ваше замовлення повинне бути від 400 

балів, а вага до 5 кг. 

Якщо вага від 5 кг до 20 кг, вартість доставки для вас становитиме 50 грн, 

Якщо вага від 20 до 30 кг, вартість доставки - 60 грн. 

*В інших випадках вартість доставки за тарифами перевізника. 

 Після того як Ви оформите Ваше замовлення – ми надішлемо Вам номер 

відправлення Новою поштою або квитанцію про відправлення Укрпоштою, залежно 

від способу доставки, який Ви виберете. 
 

 


