
4Life oferuje osiem sposobów na 
uzyskanie dochodu, dzięki czemu 
możesz szybko zacząć zdobywać 
nagrody.

Zostań Preferowanym Klientem, 
aby uzyskać dostęp do najlepszych 
cen naszych nowoczesnych 
produktów których jakość poparta 
jest wynikami naukowymi.

Rozwiń swój biznes 4Life, 
rejestrując się jako Preferowany 
Klient, wybierz zestaw Essential 
Pack i rozpocznij udostępnianie – 
niezależnie od tego, czy szukasz 
produktów wysokiej jakości, które 
poprawią Twoje samopoczucie, 
czy sposobu na uzyskanie 
dodatkowego dochodu.  

Odsprzedaż produktów
Kupuj tanio, sprzedawaj z zyskiem

Natychmiastowy rabat
Im więcej kupujesz, tym więcej oszczędzasz

Zarówno Preferowani Klienci, jak i Partnerzy otrzymują 
natychmiastowy rabat w wysokości 25% na etapie 
finalizacji transakcji za każdą wielkość osobistą powyżej 
100 LP.

Do każdego produktu 4Life są przypisane punkty Life 
Point (LP), które służą do obliczania prowizji Partnera.

Kupujesz produkty 4Life po cenach hurtowych i 
odsprzedajesz je, osiągając zysk detaliczny, który 
może wynosić nawet 25% lub więcej.

Kup za

50 EUR
Sprzedaj za

75 EUR
Zysk =

25 EUR

LP produktu

50
50 LP x 4 =

200 LP 
Zniżka

19,22 EUR
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Dodatkowe informacje można znaleźć w pełnej treści zasad Life Rewards Plan 4Life.

Uzyskaj 25% / 12% / 5% prowizji od wszystkich 
miesięcznych zakupów powyżej 100 LP za zamówienia 
złożone przez klientów na Twojej stronie MyShop. MyShop 
to Twoja osobista strona internetowa, którą otrzymujesz 
od 4Life w chwili rejestracji. Prowizje są obliczane w nocy i 
trafiają na Twoje konto w ciągu kilku dni.

Swój bonusowy produkt miesiąca możesz zatrzymać, 
sprzedać go lub podarować znajomej osobie.

Zarejestruj się – Zapisz się bezpłatnie, aby tego 
samego dnia każdego miesiąca, automatycznie 
otrzymywać przesyłkę z ulubionymi produktami.

Zarabiaj – Otrzymuj 15% zwrotu w postaci Punktów 
Lojalnościowych, które możesz wykorzystać przy 
zakupie ulubionych produktów. 

Wymieniaj – Realizuj Punkty Lojalnościowe, 
wymieniając je na dowolnie wybrane BEZPŁATNE 
produkty. 

Bonus! – Kontynuuj zamówienia w ramach Planu 
Lojalnościowego o wartości co najmniej 125 LP, 
aby co miesiąc wraz z zamówieniem otrzymywać 
bezpłatny bonusowy produkt miesiąca!

Zacznij otrzymywać bezpłatne produkty już dzisiaj!

Zarabiaj 25% / 12% / 5% przy każdym udostępnieniu!

Life Rewards Plan™



Life Rewards Plan™

Dodatkowe informacje można znaleźć w pełnej treści zasad Life Rewards Plan 4Life.

Rejestrujący otrzyma miesięczną premię za każdych 
dwóch nowych lub obecnych klientów, którzy w 
dowolnym miesiącu zakupią kwalifikujący się zestaw 
Essential Pack 4Life w dwóch oddzielnych liniach.

Dzięki programowi Rapid Rewards otrzymujesz 25% prowizji przy 
pierwszym zamówieniu LP każdego nowego Preferowanego Klienta, 
którego zarejestrujesz osobiście. Otrzymujesz również 12% prowizji 
od pierwszego zamówienia LP każdego nowego Preferowanego 
Klienta z Twojego drugiego poziomu, a także 5% prowizji od 
pierwszego zamówienia LP każdego nowego Preferowanego Klienta 
z Twojego trzeciego poziomu. Nagrody Rapid Rewards są wypłacane 
codziennie na Twoje konto 4Life, gdy uzyskasz kwalifikację i 
osiągniesz 100 PV w bieżącym miesiącu.

Odkryj możliwości Me and My 3, aby zarabiać 40, 160 
lub 640 EUR co miesiąc. Każda premia uzyskiwana 
jest poprzez strukturę i wielkość zespołową.

Poziomy Kwota miesięcznej 
premii

Poziom 1 40 EUR

Poziom 2 160 EUR

Poziom 3 640 EUR

Odkryj możliwości Me and My 3™

Zarabiaj 25% – zapłacone w ciągu kilku dni!

Zyskaj premię za każde dwa sprzedane zestawy 
Essential Pack

Sprzedane zestawy Kwota miesięcznej 
premii

Dwa zestawy 200 LP 20 EUR

Dwa zestawy 400 LP 40 EUR

Dwa zestawy 800 LP 80 EUR

Poziom % wypłaty za pierwsze 
100 LP / konto

% wypłaty powyżej 
100 LP / konto

Poziom 1 2% 2%

Poziom 2 25% 5%

Poziom 3 5% 6%/8%/12%

Zarabiasz 2% za pierwsze 100 LP z zakupów każdego 
Preferowanego Klienta oraz Partnera na Twoim 
pierwszym poziomie.  
Zarabiasz 25% za pierwsze 100 LP na Twoim drugim 
poziomie, a także 5% na Twoim trzecim poziomie.

Ranga wypłat Partnera określa liczbę poziomów, 
do których dany Partner jest uprawniony w danym 
miesiącu.

4Life zapewnia skuteczne 
narzędzia i programy, które 
można łączyć i wykorzystywać 
w maksymalnym stopniu w celu 
szybkiego rozwoju biznesu 4Life. 
 
Do Life Differently – odmień 
swoje życie z 4Life i zacznij 
czerpać korzyści dla siebie i 
swojej rodziny już dziś! 

Premie i poziomy
Twoje możliwości zarabiania rosną wraz z wielkością 
Twojego zespołu  
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