
C O M O  FA Z E R
N E G Ó C I O S
P o r t u g a l  •  2 0 2 2

011923_EU_pt



Enquanto a quota de subscrição anual não for paga, não se obtém o código de Cliente Preferencial e, 
portanto, não se pode usufruir dos benefícios da subscrição anual.
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Morada:
Avenida Diagonal, 453 Bis Planta 7, 08036 Barcelona

Responsável:
Rafael Fernández, Vicepresidente Europeu de 4Life

Apoio ao cliente:
Telefone gratuito: 800 789 880

Segunda a sexta-feira 8:00 - 16:00

Endereço eletrónico: portugal@4life.com

Página Oficial: portugal.4life.com

Como juntar-se à 4Life?

4Life Research Portugal

Sede da 4Life nos Estados Unidos

A única forma de se juntar à 4Life é através da inscrição como Cliente Preferencial.

• Todas as pessoas que queiram fazer parte da 4Life devem fazê-lo por meio da inscrição como 
Cliente Preferencial. Recomendamos que efetue a inscrição acedendo a  
portugal.4life.com/corp/join-us ou transferindo o formulário de inscrição e enviando-o por correio 
eletrónico para portugal@4life.com.   
 
Para concluir o processo de inscrição, todos os Clientes Preferenciais têm de pagar uma quota de 
subscrição anual de 25 € (a que acrescem impostos).* Esta subscrição permite obter os seguintes 
benefícios: 

• Usufruir de um desconto automático de 25% em todas as compras superiores a 100 LP. A primeira 
encomenda do novo  Afiliado gera uma comissão de 25% para o inscritor. 

• Acesso exclusivo aos benefícios do Loyalty Program
• Acesso à conta 4life.com e à aplicação 4Life Connect
• Comprar produtos da 4Life ao preço de retalho
• Possibilidade de patrocinar novos Clientes Preferenciais e, assim, converter-se em  Afiliado 

Independente da 4Life

* A partir do segundo ano, a renovação da subscrição anual é de 15 € (a que acrescem impostos).

https://portugal.4life.com/corp/join-us


Só pode ser  Afiliado da 4Life em Portugal quem tiver residência legal 
em Portugal. 

As pessoas sem residência legal em Portugal apenas podem 
inscrever-se como Clientes Preferenciais.

Em Portugal, o Loyalty Program não é obrigatório, mas, para receber 
os benefícios do incentivo Builder Bonus, é necessário ter ativado o 
pedido automático mensal do Loyalty Program.
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Como ser  Afiliado da 4Life em Portugal?

Quem pode ser  Afiliado em Portugal?

O Loyalty Program é obrigatório?

A partir de 1 de outubro de 2018, a única forma de ser  Afiliado Independente da 4Life é através 
do patrocínio de, pelo menos, um novo Cliente Preferencial. Para formalizar a nova posição como  
Afiliado da 4Life Research Portugal, deve ter-se em conta o seguinte: 

Em Portugal, a formalização da inscrição como  Afiliado apenas é concluída quando se receber no 
e-mail portugal@4life.com, o contrato devidamente preenchido e assinado, juntamente com uma 
cópia do documento de identificação nacional/número de autorização de residência e uma cópia da 
primeira página da caderneta bancária, no prazo de 90 dias desde a data de inscrição do primeiro 
Cliente Preferencial. De acordo com a lei relativa à proteção de dados, todos estes documentos 
devem ser entregues em conjunto (se forem recebidos em separado, proceder-se-á à sua destruição).

EMBORA A INSCRIÇÃO COMO  AFILIADO SEJA EFETUADA ONLINE, É NECESSÁRIO RECEBER OS 
DOCUMENTOS. Se os documentos não forem recebidos dentro do prazo indicado, o código adquire 
novamente o estatuto de Cliente Preferencial e os novos inscritos passam automaticamente à linha 
ascendente (sem opção de recuperação), além da reversão dos bónus gerados até ao momento. Esta 
norma é aplicável a nível mundial.



É possível comprar produtos da 4Life indicando o código de Cliente ou  Afiliado através da página 
web portugal.4life.com, contactando o Serviço de Atendimento ao Cliente ou deslocando-se 
pessoalmente ao escritório europeu da 4Life localizado em Barcelona. Dos mais de 80 produtos 
criados pela 4Life para os Estados Unidos da América, apenas os produtos seguintes estão 
registados e disponíveis para venda em Portugal*:

* Para proteger o negócio dos nossos  Afiliados, os produtos da 4Life registados na Europa podem 
ter uma combinação de ingredientes diferente da de outros mercados. 

[4] COMO FAZER NEGÓCIOS

Como fazer um pedido em Portugal?

Transfer Factor™ Classic
Transfer Factor Tri-Factor™

Transfer Factor Plus™

Transfer Factor mastigável
Transfer Factor Riovida™

Transfer Factor Riovida Burst™

Transfer Factor Riovida Stix™

Transfer Factor Collagen
Transfer Factor Belle Vie™

Transfer Factor Malepro™

Transfer Factor Glutamine Prime™

Transfer Factor BCV™

Transfer Factor Glucoach™

Transfer Factor Recall
Transfer Factor Vista™

Transfer Factor Reflexion™

Energy Go Stix™ Berry
Energy Go Stix™ Tropical
NutraStart Chocolate 
NutraStart Baunilha 

BioEFA™

Super Detox™

Fibre System Plus™

PRE/O™

RiteStart Unisex
PRO-TF™ Chocolate
PRO-TF™ Baunilha
4Life Transform Renuvo™

4Life Transform Burn™

ChitoCarb BLX™

4Life Transform Man™

4Life Transform Woman™

Fibro AMJ™

Transfer Factor Renewall™

Linha äKwä™ : óleo/espuma de limpeza 
First Wave™, máscara de lama vulcânica 
LavaPure™, tónico 4 em 1 Glacier Glow™, 
soro acetinado Precious Pool™, máscara 
de tecido Royal Bath™, creme de olhos 
Ripple Refine™, creme Hidratante 
RainBurst™

Fórmula norte-americana

1. Em numerário: para compras no escritório da 4Life
2. Cartão de crédito (Visa e Mastercard): para compras online, por telefone e no escritório da 4Life 
3. Cartão de débito (Visa e Mastercard): para compras online, por telefone e no escritório da 4Life
4. PayPal: para compras através da internet, exceto Loyalty Program
5. Depósito em numerário ou por transferência bancária, apenas por telefone (exceto Loyalty 

Program) . Terá de contactar o serviço de apoio ao cliente para efectuar o pedido:

Informações sobre pagamento de pedidos

Titular da conta : 4Life Research Spain SL
BIC : TOTAPTPL
Nib : PT50 0018 0003 1887 061802005

Em Portugal, os pedidos podem ser pagos de 5 formas:



Área Empresa Tarifa 
de base

Pedidos de 
100€ ou 

superiores

Tempo de 
entrega 

estimado
Ponto de recolha

Portugal 
Continental UPS 9 €

ENVIO 
GRATUITO Entre 2 e 4 dias 

úteis.*

Após a primeira tentativa de 
entrega, caso haja um ponto 

de recolha perto da morada, a 
UPS deixará um aviso na caixa 
de correio ou por e-mail com a 

informação do local onde poderá 
recolher o seu pedido.

Outras 
áreas Empresa Tarifa 

de base

Pedidos de 
250€ ou 

superiores

Tiempo de 
entrega 

estimado
Entrega em destino específico

Madeira e 
Açores UPS 16 € ENVIO 

GRATUITO

Entre 5 e 6 días 
úteis.*

se o destinatário estiver ausente, 
o  Afiliado da UPS fará mais duas 

tentativas de entrega antes de 
devolver o pedido ao armazém da 

4Life.

* Os pedidos podem sofrer atrasos por motivos alheios à 4Life: feriados nacionais, feriados no ponto de destino, variáveis 
climatéricas, etc.
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Informações de envio

As empresas de transporte enviam mensagens de correio eletrónico a 
confirmar a saída para o destino e o número de acompanhamento do pedido, 
pelo que é indispensável, no momento da realização do pedido, introduzir 
o endereço eletrónico com o qual pretende fazer o acompanhamento do 
envio dos pedidos. 
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Links úteis

4Life App

4Life_Europe4LifeEurope Youtube

App Store Google Play

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.facebook.com/4LifeEurope
https://www.youtube.com/watch?v=HkIUHJ7PHYc&list=PLVZb4uNbbzIm2A7yWw04f0tZDFaqdiHAl
https://apps.apple.com/us/app/4life/id711727296?l=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FourLife&hl=es&gl=US

