


Sveikiname prisijungus prie „4Life“!
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Mokslas Sėkmė Tarnavimas Lūkesčių 
patenkinimas



„4Life“ jums suteikia unikalią ir didžiulę 
galimybę. Kaip prezidentas ir generalinis 
direktorius, noriu moderniais produktais bei 
iniciatyvomis jums padėti įgyvendinti jūsų 
užsibrėžtus tikslus. Be to, tikiuosi, kad drauge 
mums bus smagu. Pradėkime. 

Nuoširdžiai

Danny Lee

https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
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4 mūsų pamatinės vertybės
Mokslas:  
Įsipareigojame niekad nesiliauti tirti nuostabių junginio 
„4Life Transfer Factor™“ ir jo galimybių gerinti žmogaus 
sveikatą savybių.

Tarnavimas:  
Siekiame įveikti ydingą skurto ratą pasitelkę atjautą ir 
gerumą pažeidžiamiausiems iš mūsų – mūsų vaikams.  

Sėkmė:  
Siekiame pakylėti vieni kitus, kad drauge galėtume atskleisti 
visą mūsų potencialą. 

Lūkesčių patenkinimas:  
Pažadame išnaudoti kiekvieną progą klientams ir 
partneriams palikti tik išskirtinius, įsimintinus įspūdžius, ir 
tai daryti šypsodamiesi.

Daugiau apie mus  
sužinokite čia!

https://LITHUANIA.4life.com/corp/page/52/aboutus5


Mokslas
Naujovių diegimą išmanome geriausiai! Kai dalijatės „4Life“ produktais, dalijatės metų metais mokslinių tyrimų bei atradimų. Mūsų itin pažangioje 
laboratorijoje yra moderniausia įranga, čia dirba aukščiausio lygio mokslininkų komanda, kurianti ir tobulinanti mūsų produktų formules. Tam, kad 
būtų užtikrintas veiksmingumas ir kokybė, su kiekvienu produktu atliekami šimtai bandymų. Be to, mūsų produktai yra patentuojami ir tikrinami 
trečiųjų šalių. Taip siekiame rinkoje jums suteikti unikalių pranašumą.

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


https://youtu.be/DVt2aRqksAo


Sėkmė
Kompanija „4Life“ buvo įkurta vadovaujantis ne tik principu, kad sėkme reikia dalytis, bet ir tikėjimu, kad drauge galime pasiekti daugiau. Nuo tol 
„4Life“ išsiplėtė į 25 rinkas visame pasaulyje. Yra daugybė žmonių, kuriems „4Life Transfer Factor“ produktai – tai aistra, formuojanti jų gyvenimus. 

„4Life“ niekad neišdavė savo principo „Drauge formuojame žmones“, kompanija nuolat ieško naujų būdų motyvuoti, įkvėpti ir pakylėti mūsų 
partnerius. Tarptautinėje „4Life“ konvencijoje SHINE pripažinimo sulaukė ir nauji rangai – rangai, skirti tapti svarbiomis partnerių „4Life“ kelionės 
į vis didesnę sėkmę pakopomis. Didesnis visuomenės susidomėjimas imunine sistema ir toliau teigiamai veikia „4Life“ plėtrą. Juk, pagaliau, save 
identifikuojame kaip imuninės sistemos kompaniją – „The Immune System Company“.

2021 metais tam tikrose rinkose, tokiose kaip Europa, JAV, Indonezija, Filipinai ir Malaizija, „4Life“ įspūdingai augo ir mėgavosi nepaprasta sėkme.

https://youtu.be/DVt2aRqksAo
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Skurdo ydingo rato įveikimas
Gerumas – tai neatsiejama „4Life“ kultūros dalis. Organizacija „Foundation 4Life“ jį įkūnija darbuotojams ir partneriams Europoje 
suteikdama galimybių tarnauti kitiems žmonėms: pažeidžiamiems vaikams ir jų šeimoms norime suteikti geriausią įmanomą pagrindą per 
švietimą, mitybą, saugumą ir kupinus meilės namus, kuriuose šie vaikai pradėtų kurti išties nepaprastą savo pačių gyvenimą.

2021 metais „Foundation 4Life“ Europoje itin glaudžiai bendradarbiavo su įstaigomis, prisidedančiomis prie šios misijos:

Tarnavimas

Prisidėti galite čia

https://www.foundation4life.org/


SOS vaikų kaimai Ispanijoje
Organizacija „SOS Children’s Villages“ Ispanijoje veikia nuo septintojo 
praėjusio amžiaus dešimtmečio. Šiuo metu ji dirba su šeimomis ir 
vaikais aštuoniose kontinentinės Ispanijos vietovėse ir Kanarų salose. 
„SOS Children’s Villages“ vykdo įvairias programas, skirtas patenkinti 
vaikų, jaunuolių ir šeimų atitinkamų vietovių bendruomenėse poreikius.

SOS vaikų kaimai Portugalijoje
Organizacijos „SOS Children’s Villages“ parama vaikams ir šeimoms 
yra labai laukiama. Savo darbą ji pradėjo Šturile, maždaug 25 kilometrų 
atstumu nuo sostinės Lisabonos. Per visus tuos metus „SOS Children’s 
Villages“ dirbo įvairiuose srityse: padėjo vaikams, jaunimui ir šeimoms iš 
vietos bendruomenių.

„Menschen.Leben.e.V.“ Vokietijoje
„Menschen Leben e.V.“ – tai kelias kartas apimantis projektas, kurį 
finansuoja komanda „Positive Global Change“. Ši asociacija remia ir 
inicijuoja projektus, skirtus ateityje suteikti daugiau galimybių vaikams 
bei jaunuoliams. 

SOS vaikų kaimai Italijoje
„SOS Children’s Villages“ Italijoje veikia nuo 1956 m., kai šalies šiaurėje 
buvo pastatyta SOS atostogų stovykla. Netrukus po to organizacija 
pradėjo dirbti su vietos vaikais ir jų šeimomis Trente – Italijos šiaurėje. 
Šiuo metu „SOS Children’s Villages“ teikia paramą vaikams, jaunuoliams 
ir šeimoms septyniose Italijos vietose.

„Leben mit Behinderung Hamburg“ Vokietijoje  
„Leben mit Behinderung Hamburg“ – tai vienas iš didžiausių integravimo 
pagalbos paslaugų teikėjų Hamburge, veikiantis jau daugiau nei 
60 metų. Per 1 500 šeimų, kuriose yra negalią turinčių narių, yra 
prisijungę prie tėvų asociacijos, palaikančios šias šeimas, teikiančios 
patarimus bei pagalbą, reikalingą šių šeimų gyvenimo keliuose. Taip pat 
teikiamos įvairios paslaugos, susijusios su gyvenimu, darbu, švietimu ir 
laisvalaikiu.
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Lūkesčių patenkinimas
Siekiame produktus kurti taip, kad ne tik atitiktume, bet ir peržengtume griežčiausių standartų reikalavimus, o jūs galėtumėte būti absoliučiai įsitikinę, kad 
šie produktai yra verti tapti jūsų kasdienybės dalimi ir norėtumėte jais dalytis su artimaisiais. Todėl su visais mūsų produktais siūlome 30 dienų lūkesčių 
patenkinimo garantiją. Jūsų pirkinys jums nepatiko? Tai tikėtina menkai, bet vis tiek jumis pasirūpinsime.

Norime, kad būtumėte patenkinti – ne tik mūsų produktais, bet ir mūsų verslu. Todėl siūlome modernias programas, įrankius, verslo patarimus. Taip 
siekiame jums padėti susikurti geriausią įmanomą „4Life“ verslą.



https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


Esame imuninės sistemos kompanija – 

The Immune System Company™
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„4Life“ produktus kuriame remdamiesi 
moksliniais tyrimais bei nuolatiniu 
aukščiausios kokybės bei veiksmingumo 
siekiu. Sertifikuota „4Life Transfer Factor™“ 
garantija užtikrina kiekvieno vartojamo „4Life 
Transfer Factor“ gaminio tapatumą, grynumą, 
stiprumą ir sudėtį.

„4Life“ etatinėje mokslinių tyrimų bei 
technologinės plėtros komandoje dirba 
profesionalūs gydytojai ir mokslininkai, kurių 
užduotis – visada išlaikyti „4Life“ mokslo 
pažangos avangarde. Be to, mūsų Sveikatos 
mokslų patarėjų taryba (SMPT) padeda vystyti 
naujus produktus ir tęsti tyrimus, sudarančius 
„4Life Transfer Factor“ mokslinį pagrindą.

„4Life“ produktai nėra skirti jokioms ligoms diagnozuoti, gydyti ar nuo jė apsaugoti.

Susipažinkite su visu  
mūsų produktų 

asortimentu

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://lithuania.4life.com/corp/shop
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/




1.  „Loyalty Program“: Registruokitės nemokamai, kad jūsų mėgstami produktai norimą dieną jums 
būtų išsiųsti automatiškai. 15 % susigrąžinkite lojalumo taškais, kuriuos galėsite panaudoti 
įsigydami mėgstamų produktų. Išlaikykite ne mažesnę kaip 125 LP mėnesinio užsakymo apimtį 
ir su kiekvieno mėnesio užsakymu gaukite nemokamą premijos produktą! Galite pasilikti savo 
premijos produktą, jį parduoti arba duoti draugui.

2.  Produktų perpardavimas: Įsigykite „4Life“ produktų už didmeninę kainą, tada perparduokite juos už 
mažmeninę ir jums liks pelnas, galintis siekti 25 % ar daugiau. 

3.  Momentinė nuolaida: Ir svarbūs klientai, ir partneriai atsiskaitymo momentu gauna 25 % 
momentinę nuolaidą. Ji taikoma visai asmeninei apimčiai, viršijančiai 100 LP. Kiekvienam „4Life“ 
produktui yra priskirtas tam tikras kiekis taškų „Life Points“ (LP), kuris naudojamas partnerių 
komisiniams apskaičiuoti.* 

4.  „MyShop“: Uždirbkite 25 % komisinių už visą mėnesio apimtį, viršijančią 100 LP, kai produktus 
klientai užsako per jūsų „MyShop“ svetainę. „MyShop“ – tai asmeninė interneto svetainė, 
suteikiama, kai registruojatės į „4Life“.

5.  „Builder Bonus™“: Atskleiskite „Me and My 3®“ potencialą ir kas mėnesį uždirbkite 40, 160 arba 
640 EUR. Kiekviena iš šių premijų uždirbama per struktūrą ir komandos apimtį.**

6.  „Rapid Rewards™“: Komisinius į savo „4Life“ sąskaitą gaukite jau kitą dieną, kai užregistruojate 
naujų svarbių klientų!***

7.  „Go 2 Bonus™“: Už kiekvienus du naujus ir (arba) esamus klientus, esančius skirtinguose 
spinduliuose, įsigyjančius kvalifikacinius reikalavimus atitinkantį „4Life“ paketą „Essentials Pack“ 
per mėnesį, šiuos asmenis įregistravęs partneris įgyja teisę į mėnesio premiją.

8.  Komandos komisiniai: Sakoma, kad su gera komanda dirbti niekada nebūna sunku! Susikurkite 
solidžią komandą ir organizacijai augant uždirbkite konkurencingus komisinius. 

Atlygio gavimas 

Sužinoti apie galimybes uždirbti su „4Life“ yra 
paprasta! Gauti išmokas galima įvairiais būdais (jei 
tiksliau, aštuoniais). Pasirinkti, kuris ar kurie būdai 
labiausiai atitinka jūsų gyvenimo būdą bei tikslus, 

galite patys.   

 *Pirmajam jūsų „4Life“ užsakymui momentinė nuolaida netaikoma.
 **Tam, kad kiekvieną mėnesį uždirbtumėte „Builder Bonus“, pirmiausiai turite atitikti bent jau rango „Builder“ reikalavimus, išlaikyti 100 LP (arba didesnės) apimties užsakymus pagal „4Life Loyalty Program“ ir sukaupti reikiamą 

komandos apimtį.
 ***Su „Rapid Rewards“ uždirbate 25 % komisinių už pirmąjį LP užsakymą, kurį pateikia kiekvienas asmeniškai jūsų įregistruotas naujas svarbus klientas. Taip pat gaunate 12 % komisinius už pirmąjį užsakymą, kurį pateikia nauji 

svarbūs klientai jūsų antrajame lygyje, o 5 % – už pirmąjį LP užsakymą, kurį pateikia nauji svarbūs klientai iš jūsų trečiojo lygio. „Rapid Rewards“ kasdien išmokami į jūsų „4Life“ sąskaitą, kai tą mėnesį atitinkate 100 PV kvalifika-
cinį reikalavimą.

Daugiau sužinosite čia!

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
https://4lifetools.eu/media/8WaysToEarnFlyerENG_LT.pdf
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Tapkite sumaniais verslininkais
Viskas, ko reikia veiklai organizuoti ir atitinkamoms žinioms gauti, yra jūsų rankose. „4Life“ 
programėlė yra specialiai sukurta taip, kad padėtų suprasti visus jūsų verslo aspektus. Tai tarsi 
jūsų asmeninis asistentas! Stebėkite savo komandos pažangą, peržiūrėkite svarbius duomenis ir 
ataskaitas, o augdami ir žengdami pirmyn užsidirbkite ženklelių.

Paslaugos, pasiekiamos ranka
„4Life“ programėlėje taip pat yra tiesioginių pokalbių funkcija, todėl pasikalbėti su klientų aptarnavimo 
tarnybos specialistais galite tiesiai iš programėlės!



Pasirengėte leistis į
verslą? Nuskaitykite 

čia.

itms-apps://itunes.apple.com/be/app/4life/id711727296?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.FourLife
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


„4Life“ įrankiai
Kai nusprendžiate užmegzti partnerystę su „4Life“, prisijungiate prie pasaulinės šeimos, kuri siekia perdavimo faktorių privalumus suteikti visam 
pasauliui – „Taking Transfer Factor to the World®“! 

Šiame versle jau esame daugiau nei 20 metų! Prisidėti prie jūsų sėkmės siekiame visu šimtu procentų! Turime įrankius, kuriais paprasta naudotis, 
tokių kaip modernios programėlės ir mokymo kursai. Šie įrankiai suteiks jums daugiau galios mokytis ir dalytis viskuo, ką siūlo „4Life“! Skaitykite 
daugiau apie šiuos įrankius ir tai, kuo jie gali būti naudingi jūsų verslui.
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Daugiau sužinosite čia:

https://lithuania.4life.com/corp/Home/Country
https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
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Privilegijos
Jus pamaloninti siekiame visada. Tarp mūsų papildomų paskatų yra kelionės į egzotiškas salas, išskirtiniai klubai ir pripažinimai visur, kur tik įmanoma.*

Skatinamosios kelionės: Svajonės čia tampa tikrove! Įgyvendinkite „Great Escape“ kvalifikacinius reikalavimus ir prisijunkite prie mūsų prabangiame 
kruize arba kelionėje į egzotišką salą. Tada leiskite vandenyno brizui nupūsti visus rūpesčius!

Pripažinimas: Būkite paminėti žurnale „Summit™“ ir gaukite aukščiausios klasės sutikimą mūsų pagrindinėje būstinėje arba tarptautiniame suvažiavime.

„President’s Club“: Išskirtiniausias mūsų klubas. Įvykdykite kvallifikacinius nario reikalavimus ir gaukite puikių dovanų, privalumų suvažiavimuose, 
apmokėtų prabangių atostogų arba galimybę gauti mūsų pinigų premijų fondo dalį.

*Teisę į skatinamąsias keliones įgyja mažiau nei 1 % „4Life“ partnerių.

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/


https://youtu.be/oYASWLvde7Y


Dėkojame, kad perskaitėte! Pajusti mūsų entuziazmą 
galite čia . . . tikri . . . ŠIURPULIUKAI! Nekantraujame 

pamatyti tai, ką mums atneš ateitis. 

O kol kas – nieko nelaukite ir gyvenkite geriausią 
įmanomą gyvenimą!

https://youtu.be/oYASWLvde7Y
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