
A 4Life oferece oito formas de 
obter rendimentos, para que possa 
começar a ganhar recompensas 
rapidamente.

Torne-se num Cliente Preferencial 
para obter os nossos produtos de 
excelência, desenvolvidos com 
base na investigação científica aos 
melhores preços possíveis. 

Quer esteja à procura de produtos 
de alta qualidade para aumentar 
o seu bem-estar ou de uma 
solução para obter um rendimento 
extra, inicie o seu 4Life Business 
registando-se como Cliente 
Preferencial com um Essentials 
Pack e comece a partilhar a sua 
experiência com outras pessoas.  

Revenda do Produto
Compre a preços reduzidos, venda a preços elevados

Desconto Imediato
Quanto mais comprar, mais irá poupar

Tanto os Clientes Preferenciais como os Afiliados 
recebem um desconto imediato de 25% - no momento 
do checkout - sobre todo o volume pessoal acima de 
100 LP.

A cada produto 4Life são atribuídos Life Points ou um 
valor em LP, que é utilizado para calcular as comissões 
dos Afiliados.

Compre produtos 4Life ao preço de grossista e 
revenda-os a retalho com lucro igual ou superior a 
25%.

Compre por

50 €
Venda por

75 €
Lucro =

25 €

LP do 

Produto

50

50 LP x 4 =

200 LP 
Desconto

19,22 €
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Para obter mais informações, consulte o Life Rewards Plan integral da 4Life.

Ganhe uma comissão de 25% / 12% / 5% sobre 
a totalidade do volume mensal acima de 100 LP 
relativamente a encomendas de produtos efetuadas 
por clientes no seu site MyShop. O MyShop é um 
website pessoal que lhe é disponibilizado pela 4Life 
após a sua inscrição. As comissões são calculadas 
durante a noite e pagas na sua conta no espaço de 
poucos dias.

Pode ficar com o seu produto bónus, vendê-lo ou dá-lo a 
um amigo.

Inscrever – Registe-se gratuitamente para 
receber os seus produtos favoritos de forma 
automática no mesmo dia de cada mês.

Ganhar – Receba 15% de reembolso em 
Loyalty Points para usar na compra dos seus 
produtos favoritos. 

Converter – Troque os seus Loyalty Points por 
produtos GRÁTIS à sua escolha. 

Bónus! – Mantenha uma encomenda mensal 
do Loyalty Program igual ou superior a 125 LP 
e obtenha um produto bónus grátis com a sua 
encomenda todos os meses!

Comece a ganhar produtos grátis hoje mesmo!

Ganhe 25% / 12% / 5% sempre que partilhar produtos!

Life Rewards Plan™



Life Rewards Plan™

Para obter mais informações, consulte o Life Rewards Plan integral da 4Life.

Por cada dois clientes novos ou existentes que 
comprem um 4Life Essentials Pack elegível durante 
um mês em duas linhas diferentes, o recrutador irá 
qualificar-se para um bónus mensal.

Com os Bónus Rápidos ganha uma comissão de 25% 
na primeira encomenda de LP de cada novo Cliente 
Preferencial que inscrever pessoalmente. Também ganha 
12% sobre a primeira encomenda de LP de cada novo 
Cliente Preferencial no seu segundo nível e 5% na primeira 
encomenda de LP de cada novo Cliente Preferencial no seu 
terceiro nível. Os Bónus Rápidos são pagos diariamente na 
sua conta 4Life quando se tiver qualificado com 100 VP no 
mês em curso.

Liberte o poder do incentivo Me and My 3 para ganhar 40 €, 
160 € ou 640 € todos os meses. Os bónus são obtidos com 
base na estrutura e no Volume de Equipa.

Níveis Montante do Bónus 
Mensal

Nível 1 40 €

Nível 2 160 €

Nível 3 640 €

Liberte o poder do incentivo Me and My 3™

Ganhe 25% - pagos em poucos dias!

Ganhe um bónus por cada dois Essentials Packs 
vendidos

Packs Vendidos Montante do Bónus 
Mensal

Dois Packs de 200 LP 20 €

Dois Packs de 400 LP 40 €

Dois Packs de 800 LP 80 €

Nível % Pagamento Primei-
ros 100 LP / Conta

% Pagamento Acima 
de 100 LP / Conta

Nível 1 2% 2%

Nível 2 25% 5%

Nível 3 5% 6%/8%/12%

Ganha 2% sobre os primeiros 100 LP adquiridos por 
cada Cliente Preferencial e Afiliado no seu primeiro 
nível.  
Ganha 25% sobre os primeiros 100 LP no seu segundo 
nível e 5% no seu terceiro nível.

O patamar de pagamento do Afiliado determina o 
número de níveis para os quais o Afiliado se pode 
qualificar durante o mês em curso.

A 4Life disponibiliza ferramentas 
e programas poderosos que 
podem ser combinados e 
maximizados para o ajudar a 
acelerar o crescimento do seu 
4Life Business. 
 
Do Life Differently com a 4Life e 
obtenha hoje mesmo benefícios 
para si e para a sua família! 
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Bónus por Níveis
À medida que a sua equipa cresce, os seus potenciais 
rendimentos tornam-se cada vez maiores 


