Querido assinante, é uma honra poder contar com a sua participação.
Nossa equipe está muito feliz em ter a oportunidade de participar dessa importante
caminhada rumo a verdadeira saúde.
Estaremos sempre juntos nesse processo, e para otimizar a sua visualização ao
material adquirido, preparamos esse passo a passo para você!
Você receberá aí em seu e-mail nossa carta de boas-vindas, nela haverá um link que
possibilitará a sua criação de senha.
Caso perca esse e-mail de vista, você realizará o seguinte processo.
1 - Na barra de busca de seu computador, você irá digitar o seguinte endereço:

www.jolivi.com.br

2 - Dado o “enter”, você visualiza o nosso site. Orientamos que clique na opção
de MINHAS ASSINATURAS (no canto superior direito de sua tela):

Caso o seu acesso esteja sendo realizado por celular, pedimos que localize o MENU,
também no canto superior direito da tela (característico por três linhas dispostas uma
embaixo da outra):

Clicando nele, você já visualiza a opção de MINHAS ASSINATURAS:

3 - Acesse a opção “Esqueceu a senha?”

Um e-mail será enviado para você, com os campos para uma nova validação.
4 - Feito a validação, você preencherá os campos de e-mail e senha e visualiza o
material de sua assinatura.
Lembrando novamente sobre o acesso via celular - clique sempre no MENU do canto
superior direito para visualizar o material completo de sua assinatura.
5 - Você pode imprimir todos os materiais teóricos;

Todo material teórico pode ser impresso, se assim desejar. Basta clicar no botão
“imprimir”. É válido lembrar que, a depender da máquina ou sistema utilizado, a
impressão poderá ficar desconfigurada. Nesse caso, basta utilizar dos botões
disponíveis em seu próprio computador para organizá-la.
6 - Aumente a velocidade de reprodução do vídeo e sua qualidade;

Clicando no botão de configuração (indicado na figura acima), você tem a
possibilidade de aumentar ou diminuir a velocidade da aula, como também a
qualidade em que essa é reproduzida.
Esperamos que aproveite sua área exclusiva de assinantes. No caso de qualquer
dúvida ou instabilidade em seu acesso, nos contate por meio do número de telefone
4020 - 6720 (ligação local) ou e-mail contato@jolivi.com.br
Estamos com você!
Equipe Jolivi

