


Bem-vindo à 4Life!
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Ciência Sucesso Serviço Satisfação



A 4Life oferece uma oportunidade única, com 
possibilidades infinitas. Enquanto Presidente 
e CEO, estou continuamente empenhado em 
ajudá-lo a atingir os seus objetivos através 
de um conjunto de produtos inovadores e 
excelentes incentivos. Estou certo de que nos 
vamos divertir em conjunto. Vamos começar! 

Melhores cumprimentos,

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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Os 4 valores essenciais que nos sustentam
Ciência:  
Prometemos nunca parar de investigar as maravilhas do 
4Life Transfer Factor™ e a sua capacidade de melhorar a 
saúde humana.

Serviço:  
Queremos quebrar o ciclo da pobreza, demonstrando 
compaixão e bondade para com os mais vulneráveis  
entre nós: as crianças.  

Sucesso:  
Tentamos ajudar-nos uns aos outros para que juntos 
possamos alcançar todo o nosso potencial. 

Satisfação:  
Prometemos tirar partido de todas as oportunidades para 
criarmos uma experiência excecional e memorável para 
todos os clientes e Afiliados, fazendo-o sempre com um 
sorriso no rosto.

Obtenha mais 
informações  
sobre nós aqui!

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


Ciência
A inovação é aquilo que fazemos melhor! Quando partilha produtos 4Life, está a partilhar anos de investigação e descoberta. O nosso laboratório 
topo de gama possui equipamentos de vanguarda e conta com uma equipa de cientistas de topo que formulam e desenvolvem os nossos produtos. 
Cada produto é submetido a centenas de testes para garantir a sua eficácia e qualidade. Muitos dos nossos produtos são igualmente patenteados 
e validados por entidades independentes para lhes dar uma vantagem competitiva única no mercado.

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


https://youtu.be/DVt2aRqksAo


Sucesso
A 4Life foi fundada com base na ideia de que o sucesso deve ser partilhado e que juntos conseguimos chegar mais longe. Desde a sua fundação, a 
4Life estabeleceu-se em 25 mercados em todo o mundo, mudando as vidas de todos aqueles que adoram os produtos 4Life Transfer Factor. 

A 4Life nunca abandonou o seu lema “Together, Building People” e procura constantemente novas formas de motivar, inspirar e melhorar as vidas 
dos seus Afiliados. Convenção Internacional da 4Life: A Convenção SHINE deu as boas-vindas a novos patamares na escala de reconhecimento. 
Os patamares foram concebidos para funcionarem como marcos no percurso 4Life que ajudam os Afiliados a alcançarem os seus objetivos. Uma 
maior consciencialização sobre a importância do sistema imunitário tem vindo a aumentar a influência da 4Life enquanto The Immune System 
Company.

Em 2021, a 4Life assistiu a um enorme crescimento e sucesso em vários mercados internacionais, tais como Europa, Estados Unidos, Indonésia, 
Filipinas e Malásia.

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


Quebrar o Ciclo de Pobreza
A bondade está profundamente enraizada na cultura 4Life. A Foundation 4Life reflete esse valor ao dar aos seus funcionários e Afiliados 
na Europa a oportunidade de servirem outras pessoas, de modo a garantir que crianças desfavorecidas e as suas famílias têm o melhor 
ponto de partida possível, oferecendo-lhes educação, nutrição, segurança e um lar, para que possam construir uma vida verdadeiramente 
extraordinária.

Em 2021, a Foundation 4Life Europe participou ativamente em projetos desenvolvidos por instituições europeias que contribuíram para a 
sua missão:

Serviço

Pode ajudar aqui

https://www.foundation4life.org/


Aldeias de Crianças SOS - Espanha
As Aldeias de Crianças SOS existem em Espanha desde o final da 
década de 60 e trabalham atualmente com famílias e crianças em oito 
locais no território continental de Espanha e nas Ilhas Canárias. As 
Aldeias de Crianças SOS desenvolvem vários programas que têm como 
objetivo dar resposta às necessidades das crianças, dos jovens e das 
famílias nas comunidades locais.

Aldeias de Crianças SOS - Portugal
As Aldeias de Crianças SOS necessitam de muitos recursos para 
prestarem apoio às crianças e às suas famílias. A primeira destas 
Aldeias foi criada no Estoril, a cerca de 25 quilómetros da capital, 
Lisboa. Ao longo dos anos, as Aldeias de Crianças SOS começaram 
a trabalhar noutras áreas, apoiando crianças, jovens e famílias da 
comunidade local.

Menschen.Leben.e.V., Alemanha
O Menschen.Leben.e.V. é um projeto multigeracional fundado pelos 
membros da equipa de “Mudança Positiva Global“. A associação apoia 
e promove projetos de melhoria de oportunidades futuras para crianças 
e jovens. 
SOS Villaggi dei Bambini - Itália
As Aldeias de Crianças SOS existem em Itália desde 1956, quando um 
Campo de Férias SOS foi construído no norte do país. Pouco tempo 
depois, a organização começou a trabalhar com crianças locais e as 

suas famílias na cidade de Trento, no norte de Itália. Atualmente, as 
Aldeias de Crianças SOS apoiam crianças, jovens e famílias em sete 
locais em Itália.

Leben mit Behinderung Hamburg - Alemanha 

A Leben mit Behinderung Hamburg é uma das maiores organizações de 
apoio à inserção de Hamburgo, desenvolvendo a sua atividade há mais 
de 60 anos. Mais de 1.500 famílias com familiares deficientes aderiram 
a esta associação de pais, que apoia estas famílias aconselhando 
e ajudando as mesmas no seu percurso de vida individual. Esta 
organização também desenvolve uma vasta gama de serviços nas 
vertentes de habitação, trabalho, educação e lazer.
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Satisfação
Procuramos criar produtos que cumpram e excedam os mais elevados padrões, para que se sinta confiante ao integrá-los na sua rotina de saúde e 
ao partilhá-los com os seus amigos e entes queridos. Por isso, oferecemos uma garantia de satisfação de 30 dias em todos os nossos produtos. Não 
adorou o produto que comprou? Não achamos que isso seja possível, mas de qualquer forma estamos aqui para o ajudar.

Queremos que fique satisfeito, não só com os nossos produtos, mas também com o seu negócio. É por isso que temos aplicações, ferramentas e dicas 
de negócios inovadoras, que o ajudam a desenvolver o seu negócio 4Life da melhor forma possível.



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


Somos The Immune System Company™
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Os produtos 4Life são desenvolvidos 
com base na investigação e no nosso 
compromisso de qualidade e eficácia 
máximas. A garantia 4Life Transfer Factor™ 
certificada assegura a identidade, pureza, 
intensidade e composição de cada produto 
4Life Transfer Factor.

A nossa equipa interna de Investigação e 
Desenvolvimento inclui médicos e cientistas, 
que mantêm a 4Life na vanguarda dos 
avanços científicos. Adicionalmente, o nosso 
Conselho Consultivo de Ciências da Saúde 
ajuda-nos a desenvolver novos produtos e 
aprofundar a investigação da Ciência 4Life 
Transfer Factor.

Os produtos 4Life não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Consulte a nossa  
gama de produtos 

completa

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.  Loyalty Program: Registe-se gratuitamente para receber os seus produtos favoritos de forma 
automática no mesmo dia de cada mês. Receba de volta 15% em Loyalty Points para usar na 
compra dos seus produtos favoritos. Mantenha uma encomenda mensal do Loyalty Program com 
um mínimo de 125 LP e obtenha um produto grátis com a sua encomenda todos os meses! Pode 
ficar com o seu produto bónus, vendê-lo ou dá-lo a um amigo.

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

3.  Desconto Imediato: 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.* 

4.  MyShop: Ganhe uma comissão de 25% 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.

5.  Builder Bonus™: 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.**

6.  Rapid Rewards™: Receba comissões no dia seguinte na sua conta 4Life quando inscrever novos 
Clientes Preferenciais!***

7.  Go 2 Bonus™: 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.

8.  Comissões de Equipa: Se trabalharmos em equipa conseguimos chegar mais longe! Crie uma 
equipa sólida e receba comissões competitivas à medida que a sua organização cresce.

Obter 

Rendimentos 

Aprender a ganhar com a 4Life não podia ser mais 
fácil! Existem várias formas de obter rendimentos 
(oito, para sermos exatos) e cabe-lhe a si escolher 
quais são as formas que melhor se adequam aos 

seus objetivos e estilo de vida.   

 *O desconto imediato não é aplicável à sua primeira encomenda na 4Life.
 **Para ganhar o Builder Bonus mensal tem de se qualificar no patamar Builder ou num patamar superior, manter uma encomenda do Loyalty Program da 4Life de 100 LP (ou mais) e cumprir o Volume de Equipa exigido.
 ***Com os Rapid Rewards ganha uma comissão de 25% na primeira encomenda de cada novo Cliente Preferencial que inscrever pessoalmente. Também ganha 12% na primeira encomenda de cada novo Cliente Preferencial 

no seu segundo nível e 5% na primeira encomenda 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.

Descubra mais aqui!

https://www.instagram.com/4life_europe/
https://www.youtube.com/c/4LifeEuropeOfficial
https://www.facebook.com/groups/4Life.Europe/
https://4lifetools.eu/media/8WaysToEarnFlyerENG_PT.pdf
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Torne-se num Especialista
Tudo o que precisa para se manter organizado e a par das novidades está na palma das suas mãos. 
A aplicação 4Life foi especificamente concebida para o ajudar a compreender todos os aspetos do 
seu negócio. É como se tivesse um assistente pessoal! Monitorize o progresso da sua equipa, veja 
dados e relatórios importantes e ganhe distintivos à medida que o seu negócio cresce e evolui.

Serviço de Apoio à distância de um toque
A aplicação 4Life também inclui uma funcionalidade de chat, para que possa falar com os 
representantes do Serviço de Apoio ao Cliente através da própria aplicação!



Está pronto para
passar à ação? 
Digitalize aqui.

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/


Ferramentas 4Life
Quando decide tornar-se parceiro da 4Life, passa a fazer parte de uma família global com uma missão: Levar o Transfer Factor a Todos os Cantos 
do Mundo®! 

Começámos a nossa atividade há mais de 20 anos e estamos 100% dedicados a ajudá-lo para que seja bem-sucedido! Oferecemos ferramentas 
fáceis de usar - incluindo aplicações inovadoras e cursos de formação - através das quais poderá aprender e partilhar tudo o que precisa de saber 
sobre a 4Life! Continue a ler para obter mais informações sobre estas ferramentas e tudo aquilo que podem fazer pelo seu negócio.
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Descubra mais aqui:

https://portugal.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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As Regalias
Gostamos de colocar a cereja no topo do bolo sempre que podemos. Os nossos incentivos extra incluem escapadelas para destinos exóticos, clubes 
exclusivos e formas de reconhecimento a cada passo.*

Viagens de incentivo: Onde os sonhos se tornam realidade! Qualifique-se para uma viagem Great Escape e junte-se a nós num cruzeiro de luxo ou numa 
escapadela para um destino exótico e deixe-se levar pela brisa do mar!

Reconhecimento: Seja destacado na revista Summit™ e receba tratamento VIP na nossa sede ou numa Convenção Internacional.

President's Club: O nosso clube mais exclusivo. Qualifique-se para este clube e receba presentes extraordinários, benefícios em convenções, 
escapadelas de luxo com despesas pagas e acesso ao nosso pool de bónus em numerário.

*Menos de 1% dos Afiliados 4Life conseguem qualificar-se para viagens de incentivo.

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


https://youtu.be/Szkp0_LJJec


Obrigado pelo tempo que nos dispensou! 
Conseguimos sentir o seu entusiasmo mesmo à 
distância... a sério... até ficamos com ARREPIOS! 
Estamos ansiosos por ver tudo aquilo que vamos 

conseguir alcançar juntos. 

Está na hora de arregaçar as mangas e viver a vida 
ao máximo!

https://youtu.be/Szkp0_LJJec
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