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The 4Life mission of Together, Building People® through science, success,  and service  extends all over the world, with offices in 24 
countries and business operations in over 50 countries. People join 4Life for a variety of reasons. Many enroll to enjoy the health 
benefits of exclusive 4Life Transfer Factor® products. Others sign up to earn part-time income. A select few join 4Life to build full-time 
businesses. 4Life distributors benefit from minimal start-up costs, no requirements to purchase large amounts of inventory, and the 
company’s money-back guarantee.

There are two fundamental ways in which a distributor can earn compensation. First, a distributor can receive rebates and earn retail 
profit on products that are purchased for resale and sold to customers. Second, a distributor can earn commissions on the sale of 
products by other distributors in his or her downline sales organization.

The income statistics below are for all distributors who received a commission payment from 4Life in 2015. The amounts do not represent 
distributor profits, as they do not consider expenses incurred by 4Life distributors in the promotion of their businesses. Also, these figures 
do not include retail profit earned by 4Life distributors from reselling 4Life products.

The income statistics above are for all worldwide distributors who were eligible to earn commissions during 2015. In 2015, 
approximately 80% of all distributors received no income at all. These distributors who received no income are comprised of 
distributors who are inactive, but have not yet been terminated due to inactivity, distributors whose customer base and downline 
sales organization purchased product in amounts that did not qualify them to earn commission payments, or distributors who did not 
generate sales volume by building a customer base or downline sales organization.

The earnings of the distributors in this chart are not necessarily representative of the income, if any, that a 4Life distributor can or 
will earn through his or her participation in the 4Life Life Rewards Plan. These figures should not be considered as guarantees or 
projections of your actual earnings or profits. Any representation or guarantee of earnings would be misleading. Success with 4Life 
results only from successful sales efforts, which require hard work, diligence and leadership. Your success will depend upon how 
effectively you exercise these qualities.        

Pagamento de Bônus Mensal
Média

anual de 
bônus

Percentual de 
distribuidores
que ganharam

bônus

Percentual 
de todos os

distribuidoresMédia Baixo Alto

Associados R$48  < R$23  R$2.208  R$580 5.3% 1.0%

Líderes  R$147  < R$23  R$42.143  R$1.773 86.8% 17.0%

Diamantes  R$1.392  R$25  R$11.014  R$16.709 5.9% 1.2%

Diamantes Presidenciais  R$6.284  R$292  R$40.248  R$75.389 1.5% <1%

Diamantes Internacionais  R$21.424  R$3.659  R$108.928  R$257.092 <1% <1%

Diamantes Internacionais Ouro  R$85.992  R$27.742  R$389.820  R$1.031.897 <1% <1%

Diamantes Internacionais Platino  R$396.814  R$172.742  R$4.761.770 <1% <1%
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A missão da 4Life, Juntos, Edificando Vidas® através de ciência, sucesso e serviço, estende-se globalmente, com filiais 
em 24 países e operações comerciais em mais de 50 países. As pessoas unem-se à 4Life por diversas razões. Muitas 
ingressam para desfrutarem dos benefícios à saúde proporcionados pelos produtos exclusivos 4Life Transfer Factor®. 
Outras vêm para terem uma renda com trabalho de meio período. Um grupo seleto une-se à 4Life para desenvolver um 
negócio em tempo integral. Distribuidores 4Life beneficiam-se de custos mínimos de abertura, nenhuma obrigatoriedade 
de adquirir grandes quantidades de estoque, e a garantia de devolução de dinheiro oferecida pela companhia.

Há dois modos fundamentais através dos quais um distribuidor pode ganhar compensação. Primeiro: um distribuidor 
pode receber desconto e obter lucro no varejo em produtos comprados para revenda, que são vendidos para 
consumidores. Segundo: um distribuidor pode ganhar bônus sobre a venda de produtos por outro distribuidor em sua 
organização de linha descendente.

As estatísticas de rendimento abaixo são para todos os distribuidores que receberam um pagamento de bônus da 4Life 
em 2015. As quantias não representam lucros do distribuidor, uma vez que não consideram despesas incorridas por 
distribuidores 4Life na promoção de seus negócios. Estas três figuras também não incluem o lucro no varejo recebido 
por distribuidores 4Life com a revenda de produtos 4Life.

As estatísticas de rendimento acima são para todos os distribuidores, no mundo todo, que foram elegíveis a receber 
bonificação durante 2015. Em 2015, aproximadamente 80% de todos os distribuidores não receberam nenhum 
rendimento. Este grupo de distribuidores que não receberam nenhum rendimento é composto de: distribuidores que 
estão inativos, mas ainda não foram excluídos; distribuidores cuja base de clientes e linha descendente compraram 
produtos em quantidades que não os qualificam a receber pagamentos de bônus; ou, distribuidores que não geraram 
volume de vendas construindo uma base de clientes ou uma linha descendente. 

Os ganhos dos distribuidores nesta tabela não são necessariamente representativos do rendimento - se houver - que 
um distribuidor 4Life pode ou irá obter através de sua participação no Plano de Recompensas 4Life. Estes números não 
devem ser considerados como garantias ou projeções de seu rendimento e/ou lucro atuais. Qualquer representação 
ou garantia de ganhos seria especulativa. O sucesso com a 4Life resulta somente de esforço bem-sucedido de vendas, 
o que requer trabalho duro, disciplina e liderança. Seu sucesso dependerá da sua eficácia no exercício destas 
qualidades.

*No Brasil, o cálculo da taxa de conversão do Dolar é de R$ 2,30


