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Nauka Sukces Służba Zadowolenie



4Life oferuje wyjątkowe możliwości i 
nieograniczone perspektywy. Jako prezes 
i dyrektor naczelny zobowiązuję się, by 
stale pomagać Wam w osiąganiu celów 
poprzez innowacyjne produkty i narzędzia 
motywacyjne. Mam też nadzieję, że czeka nas 
dużo wspólnej zabawy. A zatem zaczynajmy! 

Z poważaniem

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 wartości: wartości, na których się opieramy
Nauka:  
Zobowiązujemy się nigdy nie zaprzestać badań nad 
cudownym działaniem 4Life Transfer Factor™ i jego 
pozytywnym wpływem na zdrowie.

Służba:  
Staramy się przerwać koło ubóstwa, okazując współczucie 
i dobroć najbardziej wrażliwym osobom wśród nas: naszym 
dzieciom.  

Sukces:  
Staramy się wspierać siebie nawzajem, by wspólnie 
osiągnąć pełnię potencjału. 

Zadowolenie:  
Obiecujemy wykorzystać każdą okazję, by zadbać o 
niezapomniane i wyjątkowe wrażenia klientów oraz 
Partnerów – i podejmować te działania z uśmiechem.

Dowiedz się więcej  
o nas tutaj!

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


Nauka
Innowacja jest tym, co robimy najlepiej! Dzieląc się produktami 4Life, dzielisz się latami badań i odkryć. Nasze supernowoczesne laboratorium 
dysponuje najnowszym sprzętem i zatrudnia najwyższej klasy naukowców, którzy opracowują formuły i tworzą nasze produkty. Każdy produkt 
poddajemy setkom testów, aby zapewnić jego skuteczność i jakość, a wiele naszych produktów zostało opatentowanych i zatwierdzonych przez 
podmioty zewnętrzne, aby zapewnić Ci unikalną przewagę na rynku.

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


https://youtu.be/DVt2aRqksAo


Sukces
Tworzeniu firmy 4Life przyświecało założenie, że sukcesem należy się dzielić oraz że razem możemy osiągnąć więcej. Od tego czasu firma 4Life 
otworzyła swoje biura na 25 rynkach na całym świecie, kształtując życie osób, dla których produkty 4Life Transfer Factor stały się prawdziwą pasją. 

Firma 4Life zawsze pozostaje wierna swojemu motto: „Together, Building People”. Nieustannie poszukujemy nowych sposobów motywowania, 
inspirowania i podnoszenia na duchu naszych Partnerów. Podczas Międzynarodowej Konwencji 4Life: SHINE wprowadzone zostały nowe rangi, 
które stanowią dodatkowe szczeble w karierze Partnerów, wspierające ich w osiąganiu celów podczas podróży z 4Life. Zwiększona świadomość 
na temat układu odpornościowego w dalszym ciągu wpływa na popularność 4Life jako firmy produkującej suplementy wspomagające układ 
odpornościowy.

W 2021 roku firma 4Life odnotowała wspaniały wzrost i sukces na kilku międzynarodowych rynkach, takich jak Europa, Stany Zjednoczone, 
Indonezja, Filipiny i Malezja.

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


Pomagamy przerwać błędne koło ubóstwa
Dobroć jest głęboko zakorzeniona w kulturze 4Life. Foundation 4Life wyraża to, umożliwiając pracownikom i Partnerom w Europie 
niesienie pomocy innym poprzez zapewnianie potrzebującym dzieciom i ich rodzinom najlepszych możliwych podstaw rozwoju – edukacji, 
odżywiania, bezpieczeństwa i kochającego domu – by dać im szansę na wspaniałe życie.

W 2021 roku Foundation 4Life Europe uczestniczyła w projektach współrealizowanych przez instytucje europejskie, które przyczyniły się do 
jej misji:

Służba

Możesz pomóc tutaj

https://www.foundation4life.org/


SOS Wioski Dziecięce Hiszpania
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce działa w Hiszpanii od końca 
lat 60. XX wieku i obecnie pracuje z rodzinami i dziećmi w ośmiu 
lokalizacjach w Hiszpanii kontynentalnej oraz na Wyspach Kanaryjskich. 
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce prowadzi różnorodne programy 
w celu zaspokojenia potrzeb dzieci, młodych ludzi i rodzin z lokalnych 
społeczności.

SOS Wioski Dziecięce Portugalia
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce działa na rzecz wspierania dzieci 
i rodzin. Organizacja rozpoczęła działalność w Estoril, około 25 km 
od stolicy – Lizbony. Na przestrzeni lat Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce rozszerzyło działalność o dodatkowe obszary, wspierając 
dzieci, młodych ludzi i rodziny z lokalnej społeczności.

Menschen.Leben.e.V., Niemcy
Menschen.Leben.e.V. to wielopokoleniowy projekt założony przez 
członków zespołu Positive Global Change. Stowarzyszenie wspiera 
i inicjuje projekty mające na celu zapewnienie lepszych możliwości 
dzieciom i młodzieży. 
SOS Wioski Dziecięce Włochy
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce działa we Włoszech od 1956 
roku, kiedy to na północy kraju powstał jego obóz letni. Wkrótce potem 
organizacja rozpoczęła współpracę z dziećmi i rodzinami z miasta 
Trydent na północy Włoch. Obecnie Stowarzyszenie SOS Wioski 

Dziecięce wspiera dzieci, młodych ludzi i rodziny w siedmiu miejscach 
we Włoszech.

Leben mit Behinderung Hamburg, Niemcy  

Leben mit Behinderung Hamburg to jedna z największych organizacji, 
jakie wspomagają integrację w Hamburgu od ponad 60 lat. Ponad 1500 
rodzin z osobami niepełnosprawnymi przystąpiło do stowarzyszenia 
rodziców, które udziela tym rodzinom pomocy, doradzając im 
i wspierając je na ich indywidualnych ścieżkach życiowych. 
Stowarzyszenie świadczy także zróżnicowane usługi z dziedzin życia, 
pracy, edukacji i wypoczynku.
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Zadowolenie
Naszym celem jest opracowywanie produktów, które przekraczają najwyższe standardy, dzięki czemu możesz bez obaw regularnie je stosować oraz 
dzielić się nimi ze swoimi bliskimi oraz znajomymi. Dlatego oferujemy 30-dniową gwarancję satysfakcji na wszystkie nasze produkty. Nie podoba Ci się 
zakupiony produkt? To prawie niemożliwe – ale jeśli tak jest, to możesz skorzystać z naszej gwarancji.

Chcemy, by nie tylko nasze produkty, lecz także Twoja działalność były dla Ciebie powodem do satysfakcji. Dlatego zapewniamy innowacyjne aplikacje, 
narzędzia i wskazówki biznesowe, które pomogą Ci zbudować najlepszy możliwy biznes 4Life.



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


Jesteśmy The Immune System 

Company™
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Produkty marki 4Life stanowią efekt badań 
oraz naszego zobowiązania do najwyższej 
jakości i efektywności. Certyfikowana 
gwarancja 4Life Transfer Factor™ to 
zapewnienie autentyczności, czystości, siły 
działania i składu każdego produktu 4Life 
Transfer Factor.

W dziale badawczo-rozwojowym 4Life pracują 
lekarze i naukowcy, dzięki którym 4Life może 
oferować najbardziej innowacyjne rozwiązania 
naukowe. Ponadto nasza Rada Konsultacyjna 
Nauk o Zdrowiu pomaga w opracowywaniu 
nowych produktów i prowadzeniu badań nad 
4Life Transfer Factor.

Produkty 4Life nie są przeznaczone do diagnozowania lub leczenia chorób ani zapobiegania im.

Zobacz naszą  
pełną ofertę produktów

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




1.  Plan Lojalnościowy: Zarejestruj się bezpłatnie, aby automatycznie otrzymywać przesyłkę z 
ulubionymi produktami tego samego dnia każdego miesiąca. Otrzymuj 15% zwrotu w postaci 
punktów lojalnościowych, które możesz wykorzystać przy zakupie ulubionych produktów. 
Kontynuuj zamówienia lojalnościowe o wartości co najmniej 125 LP, aby co miesiąc otrzymywać 
wraz z zamówieniem bezpłatny bonusowy produkt miesiąca! Możesz zatrzymać swój produkt 
bonusowy, sprzedać go lub podarować znajomej osobie.

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

3.  Natychmiastowy rabat: 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*. 

4.  MyShop: Uzyskaj 25% 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.

5.  Builder Bonus™: Odkryj możliwości Me and My 3®, aby zarabiać 40, 160 lub 640 EUR co miesiąc. 
Każda premia uzyskiwana jest poprzez strukturę i wielkość zespołową**.

6.  Rapid Rewards™: Otrzymuj prowizje już następnego dnia na swoim koncie 4Life po zarejestrowaniu 
innych osób jako Preferowanych Klientów***!

7.  Go 2 Bonus™: Rejestrujący otrzymuje miesięczną premię za każdych dwóch nowych lub obecnych 
klientów, którzy w dowolnym miesiącu zakupią kwalifikujący się zestaw Essential Pack 4Life  w 
dwóch oddzielnych liniach (leg).

8.  Prowizje zespołowe: Znasz to powiedzenie: praca zespołowa sprawia, że marzenia się spełniają! 
Zbuduj silny zespół i zarabiaj konkurencyjne prowizje w miarę rozwoju organizacji. 

Otrzymywanie 

płatności 

Nauka zarabiania z 4Life jest łatwa i przyjemna! 
Istnieje wiele sposobów generowania dochodów 

(konkretnie osiem) – do Ciebie należy wybór, które z 
nich najlepiej pasują do Twoich celów i stylu życia.   

 * Natychmiastowy rabat nie dotyczy pierwszego zamówienia w 4Life.
 ** Aby otrzymywać co miesiąc premię Builder Bonus, musisz kwalifikować się do rangi Builder lub wyższej, utrzymywać zamówienie na co najmniej 100 LP w ramach Planu Lojalnościowego 4Life i realizować wymaganą wiel-

kość zespołową.
 *** Dzięki programowi Rapid Rewards otrzymujesz 25% prowizji od pierwszego zamówienia każdego nowego Preferowanego Klienta, którego zarejestrujesz osobiście. Otrzymujesz również 12% prowizji od pierwszego zamó-

wienia każdego nowego Preferowanego Klienta z Twojego drugiego poziomu, a także 5% prowizji od pierwszego zamówienia 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.

Dowiedz się więcej tutaj!

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
https://4lifetools.eu/media/8WaysToEarnFlyerENG_PL.pdf
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Zyskaj wiedzę biznesową
Wszystko, czego potrzebujesz, aby zorganizować swój biznes i mieć niezbędną wiedzę na 
wyciągnięcie ręki. Aplikacja 4Life została
stworzona specjalnie z myślą o tym, by pomóc Ci zrozumieć wszystkie aspekty Twojej działalności. 
To jak posiadanie osobistego
asystenta! Śledź postępy swojego zespołu, przeglądaj ważne dane i raporty oraz zdobywaj odznaki w 
miarę rozwoju
swojego biznesu.

Obsługa na wyciągnięcie ręki
Aplikacja 4Life zawiera również funkcję czatu, dzięki której możesz porozmawiać z obsługą klienta
bezpośrednio w aplikacji!



Chcesz zacząć 
rozwijać swoją

działalność? Zeskanuj 
tutaj.

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/


Narzędzia 4Life
Decydując się na współpracę z 4Life, stajesz się częścią ogólnoświatowej rodziny, której celem jest udostępnianie Transfer Factor na całym świecie! 

Działamy w branży od ponad 20 lat i jesteśmy w 100% zaangażowani we wspieranie Twojego sukcesu! Oferujemy łatwe w obsłudze narzędzia, w 
tym innowacyjne aplikacje i kursy instruktażowe pomagające w nauce i dzieleniu się wszystkim, co dotyczy 4Life! Czytaj dalej, aby dowiedzieć się 
więcej o tych narzędziach oraz korzyściach, jakie mogą zapewnić Twojemu biznesowi.
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Dowiedz się więcej tutaj:

https://poland.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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Korzyści
Lubimy podnosić stawkę przy każdej możliwej okazji. Nasze dodatkowe nagrody motywacyjne dostępne na każdym kroku obejmują wyjazdy na 
tropikalne wyspy, ekskluzywne kluby i wyróżnienia*.

Wyjazdy integracyjne: Tam spełniają się marzenia! Zakwalifikuj się do wyjazdu Great Escape, aby dołączyć do nas na pokładzie luksusowego 
wycieczkowca lub na tropikalnej wyspie. Niech bryza oceanu porwie Cię
w podróż!

Wyróżnienia: Zostań bohaterem magazynu Summit™ i otrzymaj królewskie zaproszenie do naszej siedziby głównej lub na międzynarodową konwencję.

President’s Club: Nasz najbardziej ekskluzywny klub. Zakwalifikuj się, by zostać jego członkiem i uzyskać wspaniałe prezenty, udogodnienia na 
konwencjach, możliwość udziału w opłaconych wycieczkach oraz dostęp do naszej puli nagród pieniężnych.

* Mniej niż 1% Partnerów 4Life kwalifikuje się na wyjazdy integracyjne.

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


https://youtu.be/q4zWXxMLGwc


Dziękujemy za lekturę! Możemy wyczuć Twój 
entuzjazm nawet stąd… MAMY GĘSIĄ SKÓRKĘ! 
Nie możemy się doczekać naszych wspólnych 

sukcesów. 

Zacznij żyć swoim najlepszym życiem!

https://youtu.be/q4zWXxMLGwc


080822  ©2022 4Life Trademarks, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.


