LIFE
R E WA R D S
BASICS

B u k u Pa n d u a n L i fe Rewa rd s P l a n ™ A n d a

THE LIFE
REWARDS PLAN™
Memutuskan untuk bergabung bersama 4Life® artinya Anda telah siap untuk mengambil
kendali penuh atas masa depan finansial Anda. Di 4Li e, penghasilan Anda akan
tergantung sepenuhnya pada apa yang Anda beserta tim lakukan bersama untuk
mencapainya.

NIKMATI HIDUP!

Buku ini akan memberikan Anda rangkuman dasar dari rencana kompensasi yang kami
tawarkan dalam Life Rewards Plan™ sehingga Anda dapat mempelajari bagaimana
caranya Anda bisa dibayar setiap bulannya. Inilah panduan kami untuk membawa Anda
menuju kesuksesan dalam bisnis 4Life!

• Melayani sesama dalam komunitas Anda

• Membangun dan meraih impian finansial
Anda
• Membina hubungan dan meraih
kesuksesan bersama anggota tim Anda

Rp
KEUNTUNGAN-KEUNTUNGAN
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• Pembayaran atas penjualan produk yang didukung oleh
hasil riset
• Memanfaatkan dukungan perusahaan global dan solid
sekelas 4Life
• Belajar dari orang-orang berpengalaman di dalam tim
Anda, yang pasti juga siap membantu Anda
• Dapatkan keuntungan pembayaran bonus yang
luar biasa menarik dan kompetitif di bidang industri
penjualan langsung
• Dapatkan bonus produk melalui 4Life Loyalty Program

LANGKAH AWAL
Sebagai bagian dari 4Life®, Anda memiliki kesempatan untuk membangun
bisnis sesuai dengan target keuangan pribadi. Baik sebagai bisnis paruh
waktu untuk mendapatkan penghasilan tambahan maupun sebagai
pekerjaan utama yang mampu menjadi jaminan masa depan Anda, 4Life
memiliki apa yang Anda cari.

Daftar

ontak Harian:

Putuskan berapa banyak orang yang
ingin Anda hubungi setiap hari, untuk
Anda ceritakan mengenai 4Life.

Rekrutmen:
Buat jadwal presentasi secara
rutin. Dengan demikian Anda akan
menemukan garis besar mendasar yang
bisa digunakan dalam 4Life Welcome
Kit Anda. Tanyakan kepada upline Anda
untuk tips-tips lainnya.

Membangun organisasi:

STRATEGI
Memanfaatkan program
kami yang menguntungkan
4Life menawarkan banyak sekali program menguntungkan
seperti Loyalty Program yang memberikan insentif produk
bagi kebutuhan pengembangan bisnis jangka pendek
maupun jangka panjang.

Dalam membangun bisnis, Anda perlu
bekerjasama dengan leader dalam
organisasi Anda. Mereka adalah orangorang potensial yang akan meraih
kesuksesan bersama Anda.
Akan tetapi, Anda harus ingat bahwa
tidak semua orang memiliki hasrat untuk
membangun bisnis 4Life. Oleh karena itu,
memiliki basis konsumen yang kuat juga
merupakan hal yang sangat penting bagi
pertumbuhan bisnis Anda.
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DOWNLINE

UPLINE

Barisan distributor aktif
yang berada di bawah
Anda.

Distibutor-distributor yang
berada tepat di atas Anda.

FRONTLINE

Distributor-distributor
yang ada di level
pertama Anda.

ANDA
ENROLLER

Orang yang pertama kali
memperkenalkan Anda
pada 4Life. Bisa juga
menjadi sponsor Anda.

SPONSOR

Orang yang berada pada
garis upline, yang tepat
berada di atas Anda. Bisa
juga menjadi enroller Anda.
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THREE-LEVEL
VOLUME

Terdiri dari total principal
volume (PV) ditambah total LP
distributor dalam tiga level
pertama Anda. Volume ini
sangat penting untuk kualifikasi
peringkat Anda.

KAKI

Bagian dari downline Anda dimulai
dari satu distributor yang Anda
sponsori, terus hingga seluruh
distributor di bawah distributor
tersebut.

ISTILAH-ISTILAH
Life Points (LP)

Setiap produk 4Life® (tidak termasuk produk insentif maupun perangkat
pelengkap yang diterima distributor) memiliki nilai Life Points (LP) – yang
kemudian digunakan untuk menghitung komisi setiap distributor.

Principal Volume (PV)

PV merupakan total LP dari produk yang didapatkan melalui:
• Pembelanjaan pelanggan yang dilakukan menggunakan akun
kedistributoran atau akun myshop.com Anda.
• Pembelanjaan pribadi Anda, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk.
dijual kembali.

Organizational Volume (OV)

LP yang berasal dari total LP pembelanjaan pribadi, pembelanjaan
Preferred Customer serta seluruh downline Anda. Volume ini sangat penting
untuk meraih kualifikasi peringkat ang lebih tinggi.

Potongan Harga Instan

Pengembalian senilai 25% dari nilai LP pembelanjaan pribadi yang
dibayarkan untuk nilai pembelanjaan diatas 100 LP*. Akan langsung
dibayarkan dalam bentuk potongan harga ketika pembelanjaan pribadi
tersebut dilakukan.

Rapid Rewards

Komisi senilai 25% dari total LP pembelanjaan
pertama setiap distributor baru yang Anda daftarkan**.
Dibayarkan kepada enroller dalam hitungan hari setelah pendaftaran
distributor baru tersebut dilakukan. Rapid Rewards juga akan
didapatkan dari pembelanjaan konsumen melalui akun myshop.com
Anda.

Loyalty Program
• Lakukan pembelanjaan produk favorit Anda secara rutin dan dapatkan
pengembalian 15% dalam bentuk Product Credits.
• Tukarkan Product Credits dengan produk pilihan Anda.
• Bonus: lakukan pembelanjaan senilai 125 LP atau lebih untuk
mendapatkan bonus produk bulanan.

Kompresi

Distributor di bawah Anda yang tidak melakukan pembelanjaan pribadi
tidak akan diikutsertakan dalam kalkulasi komisi di bulan tersebut.

* Pembayaran level pertama dan kedua perhitungannya dibalik.
**Pembayaran level pertama dan kedua untuk total LP pembelanjaan pertama perhitungannya dibalik. Enroller menerima 25% sementara distributor yang letaknya tepat diatas enroller tersebut
mendapatkan 2%. Upline selanjutnya mendapatkan 5%. Sisa perhitungan komisi tersebut terus berlanjut sesuai perhitungan komisi yang seharusnya hingga semua level yang berhak menerima
komisi mendapatkan bagian perhitungan mereka. (Hal ini berlaku hanya untuk bonus pembelanjaan pertama).
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BAGAIMANA CARA SAYA
MENDAPATKAN BONUS?
Mulai dari pemula sampai Anda yang telah lama
menjalankan bisnis ini, 4Life punya kompensasi adil untuk
setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Komisi dan Rapid Rewards

Komisi 4Life bulanan Anda didasarkan pada total nilai
LP produk yang berhasil dijual dalam organisasi Anda.
Sebagai distributor, Anda akan mendapatkan manfaat
bonus yang luar biasa dari 4Life! Selain itu, Anda juga
bisa menerima komisi pertama Anda hanya dalam
hitungan hari!

Loyalty Program
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Dapatkan bonus produk ketika Anda berpartisipasi dalam
4Life Loyalty Program! Dapatkan pengembalian 15% dalam
bentuk Product Credits yang dapat ditukarkan dengan
produk pilihan Anda. Selain itu, jangan lupa untuk terus
melakukan pembelanjaan Loyalty Program senilai 125
LP atau lebih setiap bulannya untuk mendapatkan bonus
produk. Kunjungi http://indonesia.4life.com/corp/loyalty untuk
mendaftar dalam program ini.

Keuntungan Eceran
Untuk memulai, belilah produk 4Life®
dengan harga grosir dan jual produk
dengan harga eceran.

Membangun Organisasi

Seiring berkembangnya organisasi Anda, komisi
yang didapatkan adalah berdasarkan nilai volume
organisasi serta peringkat Anda. Volume organisasi
adalah jumlah LP yang dihasilkan dari total
keseluruhan pembelanjaan produk yang Anda
serta semua downline Anda lakukan. Selagi Anda
membangun bisnis, Anda pun akan naik peringkat
serta terus mengembangkan three-level volume
serta pencapaian organisasi Anda.

Builder Bonus*

Pastikan Anda dan tiga orang frontline Anda melakukan pembelanjaan Loyalty senilai minimum
100 LP. Akumulasi pembelanjaan tim (terdiri dari total pembelanjaan pribadi ditambah
pembelanjaan frontline Anda) harus berjumlah minimum 600 LP. Di setiap bulan Anda memenuhi
kriteria di atas, Anda akan mendapatkan Builder Bonus senilai Rp 500.000,-.
Ajak ketiga orang frontline Anda untuk juga memenuhi kualifikasi di a as. Ketika mereka
kemudian juga menduplikasikan hal yang sama pada frontline mereka, Anda berkesempatan
meraih Builder Bonus hingga senilai maksimum Rp 8.000.000,- setiap bulan!

Pembayaran Komisi Tak Terbatas
Kehebatan rencana kompensasi yang dimiliki 4Life terletak pada pembayaran atas begitu banyak generasi pada
tiap level ketika mereka memenuhi kualifikasi peringkat Diamond a au lebih.
Aspek unik dari Life Rewards Plan™ ini memungkinkan pembayaran komisi untuk tiap generasi terus berlanjut
mencapai kedalaman level tak terbatas sampai ditemukan distributor berperingkat sama atau lebih tinggi dibawah
distributor tersebut.

Insentif Tambahan

Distributor memiliki kesempatan memenuhi kualifikasi
untuk menikmati liburan gratis ke berbagai lokasi eksotis
melalui program Great Escape dan melalui beragam
hadiah lewat program lain yang memberikan insentif
tambahan bagi mereka.

Ragam Bonus

Komisi bulanan Anda menggambarkan pendapatan
utama seorang distributor. Bonus ini dikalkulasikan
berdasarkan peringkat dan volume organisasi Anda
di bulan tersebut.

*Hanya mereka dengan peringkat Builder, Diamond dan Presidential Diamond yang bisa mendapatkan Builder Bonus. Ketentuan minimum Builder Bonus yang dapat dihasilkan setiap bulan berlaku
berbeda untuk tiap peringkat yang ada.
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KEUNTUNGAN
PENJUALAN
ECERAN

SETIAP ORANG DAPAT
MERASAKAN MANFAAT
PRODUK-PRODUK 4LIFE,
MESKIPUN MEREKA TIDAK
TERTARIK AKAN KESEMPATAN
BISNIS DIDALAMNYA.
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Keuntungan menjual produk 4Life® secara eceran :
• Dapatkan keuntungan penjualan eceran ketika Anda membeli produk
dengan harga grosir dan menjualnya dengan harga jual eceran yang
telah ditetapkan.
• Bagikan manfaat produk-produk eksklusif 4Life Transfer Factor®.
• Bangun basis konsumen yang solid.
• Dapatkan potongan harga instan pada tiap pembelanjaan pribadi di
atas 100 LP.
• Dapatkan bonus Rapid Rewards untuk setiap pembelanjaan
konsumen yang dilakukan lewat akun myshop.com Anda.*
• Berikan bonus lebih bagi diri Anda sendiri dengan menjual bonus
produk yang Anda dapatkan melalui Loyalty Program.
*Distributor harus memiliki peringkat Associate atau lebih untuk dapat menerima Rapid Rewards.

TIPS PENJUALAN ECERAN
Gunakan perlengkapan unik dan eksklusif yang kami sediakan bagi
Anda untuk membagikan informasi mengenai produk-produk 4Life®.
Pelanggan potensial akan melihat keuntungan untuk membeli produkproduk 4Life ini lewat Anda. Selain itu, mereka juga dapat Anda jadikan
sebagai sumber referensi saat membagikan cerita mengenai produk
4Life ke orang lain.
TIP: Pesan perlengkapan ini di indonesia.4life.com

Adakan home meeting. Bawa produk untuk dijual, katalog untuk
dibagikan, serta kartu nama dengan informasi kontak dan
halaman MyShop Anda.

Beli dan jual kembali produk-produk 4Life menggunakan keuntungan
Loyalty Program.
Jaga kontak dengan konsumen Anda melalui media sosial ataupun
e-mail. Ingatkan mereka untuk berbelanja tiap kali Anda berencana
untuk melakukan pembelanjaan produk-produk 4Life di bulan tersebut.
Selipkan katalog produk dalam tiap pemesanan mereka.
Bagikan halaman MyShop Anda dengan calon konsumen potensial
agar mereka dapat dengan mudah melakukan pembelanjaan online
dan memastikan produk dikirimkan ke alamat mereka.
Jadilah seorang pakar solusi produk agar Anda dapat menjawab
kebutuhan konsumen lebih baik lagi. Cari tahu gaya hidup serta impian
kesehatan mereka yang utama, kemudian berikan saran produk yang
paling tepat untuk mereka. Contohnya, jika teman dekat Anda adalah
seorang ibu rumah tangga yang memiliki ketertarikan khusus akan
cara-cara menjaga kebugaran terkait dengan kondisi hormonal wanita,
coba sarankan dia untuk mengonsumsi Belle Vie.
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KUALIFIKASI
Associate

Builder

Diamond

Presidential
Diamond

International
Diamond

Gold
International
Diamond^

Platinum
International
Diamond

PV Bulanan

50

100

100

100

100

100

100

Mitra Usaha yang didaarkan secara
pribadi yang memiliki 100 PV/bulan

1

3

6

8

10

12

12

Frontline

1

3

3

4

5

6

6

0

0

3,000

10,000

20,000

20,000

20,000

Kaki-kaki

0

0

0

2
Diamond

2
Presidential
Diamond

3
International
Diamond***

3 Gold
International
Diamond

OV bulanan

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

250,000

1,000,000

* Principal Volume (PV). Total LP produk dari pembelanjaan konsumen dari myshop.com Anda, pembelanjaan pribadi yang Anda gunakan untuk konsumsi pribadi atau penjualan kembali serta
pembelanjaan pelanggan melalui akun distributor Anda.

10

** Harus berasal dari dua kaki yang berbeda dan memiliki peringkat yang diindikasikan atau bahkan lebih tinggi. Tidak harus frontline Anda.
***Harus memiliki setidaknya tiga kaki International Diamonds, dengan 50.000 OV masing-masing untuk memenuhi kualifikasi ini
^ Sebelum mencapai peringkat Gold International Diamond, distributor harus sudah pernah tercatat memenuhi kualifikasi peringkat In ernational Diamond dengan total OV senilai minimum
150.000 LP dan memiliki 3 kaki berbeda dengan volume masing-masing kaki senilai minimum 15.000 LP

KOMPENSASI

BONUS

Associate

Diamond

Presidential
Diamond

Builder Bonus, Perjalanan Great Escape,
Platinum Pinnacle/ Gold Getaway
dan manfaat President’s Club

International
Diamond

Gold
Platinum
International International
Diamond
Diamond

Bonus Premier Pool
(2% dari LP Perusahaan*)

Bonus
Platinum Pool
(1% dari LP Perusahaan*)

Level Pertama

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Level Ke-2

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

6%^

Level Ke-3
Generasi
KOMISI

Builder

Ke-4^

12%

12%

12%

12%

Generasi Ke-5

3%

3%

3%

3%

Generasi Ke-6

3%

3%

3%

3%

Generasi Ke-7

2%

2%

2%

Generasi Ke-8

2%

2%

2%

Generasi Ke-9

2%

2%

Generasi Ke-10

2%

2%

Kehebatan rencana pembayaran komisi tak terbatas yang dimiliki 4Life terletak pada bagaimana hal ini memungkinkan distributor untuk mendapatkan
pembayaran dari begitu banyak level pada tiap generasi yang ada, dimulai dari tiap kali mereka setidaknya memenuhi kualifikasi peringkat Diamond.
Aspek unik dari Life Rewards Plan™ ini memungkinkan pembayaran komisi untuk tiap generasi terus berlanjut mencapai kedalaman level tak terhingga
sampai ditemukan satu distributor dengan peringkat yang sama atau lebih tinggi dalam organisasi di bawah distributor tersebut.

TAK TERBATAS

*LP: Nilai penjualan yang digunakan untuk menghitung komisi. Diaplikasikan pada tiap produk 4Life.
^Ketika komisi 6% dibayarkan kepada seorang Diamond, 6% sisanya akan dibayarkan kepada upline dengan peringkat Presidential Diamond atau lebih. Hal ini disebut Pass Through.
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KENAIKAN
PERINGKAT
Sambil menjalankan bisnis 4Life®
Anda, Anda juga harus terus bekerja
demi mencapai peringkat yang lebih
tinggi. Kenaikan peringkat juga
akan menaikkan jumlah pendapatan
bulanan Anda. Ingat, pendapatan
bulanan Anda bergantung pada nilai
volume organisasi downline Anda.

Builder

Diamond

Presidential
Diamond

Level 1

2%

2%

2%

Level Ke-2

25%

25%

25%

Level Ke-3

5%

5%

5%

6%

12%

Generasi Ke-4

12

Generasi Ke-5

3%

Generasi Ke-6

3%

Tak Terbatas

i

ASSOCIATE
Begitu Anda berhasil memiliki satu orang mitra bisnis dalam organisasi, Anda akan mulai bisa menikmati berbagai keuntungan dasar dalam bisnis 4Life.
Keuntungan-keuntungan dasar tersebut akan Anda dapatkan lewat potongan harga instan pada pembelanjaan pribadi Anda, bonus Rapid Rewards serta
bonus generasi.*

100 PV

Persyaratan
kualifi asi
Terus miliki minimum
100 PV setiap bulan
Ada setidaknya satu
orang frontline yang
secara pribadi Anda
daftar an dan memiliki
minimum 100 PV setiap
bulan

1 Mitra Bisnis
BARU

LEVEL
1

1 Mitra Bisnis

25%
2%

X 100 LP**
X 100 LP** =

Rapid Rewards

Rp 250.000
Bonus Generasi

Rp 20.000

Keuntungan dasar minimum: Rp 270.000 per bulan (tidak
termasuk keuntungan penjualan eceran)**

* Penghasilan tiap distributor dapat beragam bergantung pada berbagai faktor. Perhitungan pendapatan yang dibuat dalam brosur ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai patokan tepat
penghasilan Anda, tetapi lebih untuk menggambarkan kemungkinan pendapatan berdasarkan rekam data distributor 4Life rata-rata selama ini – termasuk komitmen pribadi dan level ketrampilan
seorang distributor. Setiap referensi pendapatan yang diimplikasikan atau tertera dalam Life Rewards Plan adalah hanya sebagai ilustrasi.
**LP: Nilai penjualan yang digunakan untuk menghitung komisi. Diaplikasikan pada tiap produk 4Life®.
1 LP = Rp 10.000 dalam penghitungan komisi.
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BUILDER
Begitu Anda memenuhi kualifikasi sebagai seorang Builder, Anda mulai dapat merasakan keuntungan Rapid Rewards dan mendapatkan komisi atas total LP dari
tiga level pertama Anda sesuai dengan ketentuan Life Rewards Plan™. Anda juga akan mendapatkan manfaat dari akses gratis http://www.4life.com/corp/about/
myshop.*

100 PV

Persyaratan
kualifi asi
Terus miliki minimum
100 PV setiap bulan
Ada setidaknya tiga
orang frontline yang
secara pribadi Anda
daftar an dan memiliki
minimum 100 PV setiap
bulan

5 Mitra Bisnis

Level 1

2%

X

500 LP** =

Rp 100.000

3 Mitra Bisnis

Level 2

25%

X

300 LP** =

Rp 750.000

BUILDER
BONUS^

Keuntungan tambahan Builder Bonus bagi
peringkat Builder bisa didapatkan mulai
dari mekanisme kualiﬁkasi untuk nilai
Builder Bonus Rp 500.000

Rp 500.000

Peluang penghasilan: Rp 1.350.000 per bulan (tidak termasuk
keuntungan penjualan eceran)**

* Penghasilan tiap distributor dapat beragam bergantung pada berbagai faktor. Perhitungan pendapatan yang dibuat dalam brosur ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai patokan tepat penghasilan
Anda, tetapi lebih untuk menggambarkan kemungkinan pendapatan berdasarkan rekam data distributor 4Life rata-rata selama ini – termasuk komitmen pribadi dan level ketrampilan seorang distributor.
Setiap referensi pendapatan yang diimplikasikan atau tertera dalam Life Rewards Plan adalah hanya sebagai ilustrasi.
**LP: Nilai penjualan yang digunakan untuk menghitung komisi. Diaplikasikan pada tiap produk 4Life®.
1 LP = Rp 10.000 dalam penghitungan komisi.
^ Untuk mendapatkan Builder Bonus, pastikan pembelanjaan bulanan milik downline Anda tercatat sebagai pembelanjaan Loyalty Program.
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DIAMOND
Sebagai Diamond, Anda akan mendapatkan kesempatan menikmati pembayaran komisi tak terbatas. Anda akan memiliki kapasitas untuk
mendapatkan uang lebih banyak dan benar-benar mulai mengembangkan organisasi Anda.*

100 PV

Persyaratan
Kualifi asi
Terus miliki minimum
100 PV setiap bulan
Ada setidaknya enam
orang mitra bisnis yang
secara pribadi Anda
daftar an dan memiliki
minimum 100 PV setiap
bulan
Kumpulkan three-level
volume sebesar 3.000
LP tanpa kompresi

6 Mitra Bisnis

Level 1

2%

X

600 LP** =

Rp 120.000

18 Mitra Bisnis

Level 2

25%

X

1800 LP** =

Rp 4.500.000

5 Mitra Bisnis

Level 3

5%

X

500 LP** =

Rp 250.000

BUILDER
BONUS^

Keuntungan tambahan Builder Bonus bagi
peringkat Diamond bisa didapatkan mulai
dari mekanisme kualiﬁkasi untuk nilai
Builder Bonus Rp 2.000.000

Rp 2.000.000

Peluang penghasilan: Rp 6.870.000 per bulan **

* Penghasilan tiap distributor dapat beragam bergantung pada berbagai faktor. Perhitungan pendapatan yang dibuat dalam brosur ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai patokan tepat penghasilan
Anda, tetapi lebih untuk menggambarkan kemungkinan pendapatan berdasarkan rekam data distributor 4Life rata-rata selama ini – termasuk komitmen pribadi dan level ketrampilan seorang distributor.
Setiap referensi pendapatan yang diimplikasikan atau tertera dalam Life Rewards Plan™ adalah hanya sebagai ilustrasi.
**LP: Nilai penjualan yang digunakan untuk menghitung komisi. Diaplikasikan pada tiap produk 4Life®.
1 LP = Rp 10.000 dalam penghitungan komisi.
^ Untuk mendapatkan Builder Bonus, pastikan pembelanjaan bulanan milik downline Anda tercatat sebagai pembelanjaan Loyalty Program.
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PRESIDENTIAL DIAMOND
Di 4Life®, seorang Presidential Diamond berperan layaknya presiden direktur dari
perusahaannya sendiri. Anda bertanggung jawab penuh membawa tim Anda menuju
target bersama. Pondasi yang telah Anda buat akan memungkinkan Anda meraih
peringkat International Diamond atau bahkan lebih tinggi lagi.*

Persyaratan
Kualifi asi
Terus miliki minimum 100 PV
setiap bulan
Ada setidaknya delapan orang
mitra bisnis yang secara
pribadi Anda daftar an dan
memiliki minimum 100 PV
setiap bulan
Kumpulkan three-level volume
sebesar 10.000 LP tanpa
kompresi

100 PV

8 Mitra Bisnis

Level 1

2%

24 Mitra Bisnis

Level 2

72 Mitra Bisnis

Level 3

BUILDER
BONUS^

Miliki dua orang dengan
kualifi asi Diamonds di bawah
Anda pada kaki yang berbeda
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X

800 LP** =

Rp 160.000

25%

X 2.400 LP** =

Rp 6.000.000

5%

X 7.200 LP** =

Rp 3.600.000

Keuntungan tambahan Builder Bonus bagi
peringkat Presidential Diamond bisa didapatkan
untuk mekanisme kualiﬁkasi pada nilai
Builder Bonus Rp 8.000.000

Rp 8.000.000

Peluang penghasilan: Rp 17.760.000 per bulan**

* Penghasilan tiap distributor dapat beragam bergantung pada berbagai faktor. Perhitungan pendapatan yang dibuat dalam brosur ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai patokan tepat penghasilan
Anda, tetapi lebih untuk menggambarkan kemungkinan pendapatan berdasarkan rekam data distributor 4Life rata-rata selama ini termasuk komitmen pribadi dan level ketrampilan seorang distributor.
Setiap referensi pendapatan yang diimplikasikan atau tertera dalam Life Rewards Plan™ adalah hanya sebagai ilustrasi.
**LP: Nilai penjualan yang digunakan untuk menghitung komisi. Diaplikasikan pada tiap produk 4Life®.
1 LP = Rp 10.000 dalam penghitungan komisi.
^ Untuk mendapatkan Builder Bonus, pastikan pembelanjaan bulanan milik downline Anda tercatat sebagai pembelanjaan Loyalty Program.

CATATAN
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