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Life Rewards Plan™

W tej broszurze znajdziesz informacje o tym, jak zarabiać w ramach 
programu Life Rewards Plan. Odkryjesz także liczne nagrody, które 
możesz otrzymać jako dystrybutor 4Life.

• Zarabiaj, sprzedając produkty 
wspierane przez naukę.

• Ucz się od zespołu ludzi 
gotowych, by Ci pomagać.

• Ciesz się jednymi z najwyższych 
wypłat w branży — aż do 64% 
wartości sprzedaży prowizyjnej.

• Zdobywaj darmowe produkty 
oferowane w ramach 4Life Loyalty 
Program.

CIESZ SIĘ Z 
KORZYŚCI
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Objaśnienia ważnych 
terminów używanych 
przez 4Life znajdziesz 
w słowniczku na końcu 
broszury.

PODSTAWOWE 
TERMINY
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Zysk ze sprzedaży detalicznej
Kupujesz produkty 4Life® po cenach hurtowych i odsprzedajesz je, 
osiągając zysk detaliczny.

Każdemu produktowi 4 Life 
są przypisane punkty Life 
Point tzw. LP, które służą 
de obliczania komisji jakie 
otrzymują dystrybutorzy. 

LIFE POINTS (LP)

Kup za

50€
Sprzedaj za 

75€ 

Zysk = 

25€

Przykład

Natychmiastowy rabat
Zarówno preferowani klienci, jak i dystrybutorzy otrzymują 
natychmiastowy rabat w wysokości 25% (przy podliczaniu) za każdy 
zakup własny powyżej 100 LP.

50 LP x 4=  

200 LP
Zniżka =  

19,22€

Przykład

4Life®  
Transfer Factor 
Plus™ Tri-Factor™ 

Formula x 4

50 LP 50 LP 50 LP 50 LP
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4Life® Loyalty  
Program

Rapid Rewards
Uzyskaj 25% prowizji na wszystkie zamówienia klientów 
złożone przez stronę My4Life oraz pierwsze zamówienie LP 
każdego nowego klienta preferowanego, którego zapiszesz  
osobiście*. Prowizja jest wypłacana następnego dnia, zawsze 
i kiedy zakwalifikowałeś się na poziomie minimum Associate. 

Zyskaj darmowe produkty 4 Life, uczestnicząc w 
programie Loyalty Program! Odwiedź stronę www.4life.
com/loyalty, aby uzyskać szczegółowe informacji oraz 
zapisać się do programu lojalnościowego. Korzyści są 
następujące:

• Korzystaj z wygodnych przesyłek miesięcznych.

• Korzystaj z 15% zniżki w postaci kredytów, które 
możesz wymienić na darmowe produkty.

• Uzyskaj darmowy produkt miesiąca przy 
zamówieniu Loyalty Program o wartości 125 LP.

Przykład: Zamówienie klienta My4Life

PRO-TF™ 

50 LP

Transfer 
Factor  
Plus™  

 50 LP
Prowizja =  

 19,22€

Przykład: Pierwsze zamówienie preferowanego klienta

400 LP 
Zamówienie

25% of 
400 LP = 

79,90€

+ =

*Wypłaty 1. i 2. poziomu za pierwsze zamówienia z wartością LP i zamówienia klientów My4Life są 
odwracane. Zapisujący otrzymuje 25%, a znajdujący się bezpośrednio nad nim zapisujący z górnej linii 
rekomendacji otrzymuje 2%. Kolejny dystrybutor z górnej linii rekomendacji otrzymuje 5%. Dalsze 
wypłaty są dokonywane zgodnie z planem Life Rewards Plan™ do momentu opłacenia wszystkich 
poziomów.
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Associate Builder Diament

1. poziom

2. poziom

3. poziom

4. generacja

2%

25%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

 6%^

Nieskończoność

Otrzymaj prowizję  
Zarejestruj pierwszą osobę w 4 Life i zakwalifikuj się 
na poziomie Associate!
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€40 Builder Bonus
Zarabiasz 40 EUR, jeśli:
•  posiadasz 3 osobiście Zapisanych preferowanych klientów 

lub dystrybutorów z pierwszej linii rekomendacji; każdy z 
nich musi mieć na koncie zamówienia na co najmniej 100 LP 
w ramach Loyalty Program;

•  wielkość zespołowa wynosi 600 LP;
•  kwalifikujesz się do rangi Builder

Builder Bonus to świetny sposób na rozpoczęcie 
przedsięwzięcia 4Life we właściwy sposób. Aby otrzymać 
Builder Bonus, musisz zakwalifikować się do rangi Builder, 
otrzymać zamówienie na 100 LP w ramach Loyalty Program i 
zrealizować wymaganą wielkość zespołową.

Wielkość zespołu to punkty LP z Twoich zakupów oraz z punkty LP 
klientów preferowanych oraz dystrybutorów zapisanych w Twojej 
pierwszej linii.

100 LP

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

40€
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TY

= Zamówienie Loyalty Program



€160 Builder Bonus

100 LP

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP

100 LP

100 LP100 LP100 LP100 LP 100 LP

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP
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Zarabiasz 160 EUR, jeśli:
• posiadasz 3 dystrybutorów w pierwszej linii rekomendacji, każdy 

z 3 zakwalifikowanymi (zamówienie na 100 LP w ramach Loyalty 
Program) osobiście wprowadzonymi preferowanymi klientami 
lub dystrybutorami w swojej pierwszej linii rekomendacji, z 
Wielkością zespołową co najmniej 600 LP; 

• Zakwalifikuj się jako Builder bądź Diamond.

CZŁONEK
ZESPOŁU

CZŁONEK
ZESPOŁU

CZŁONEK
ZESPOŁU

TY

= Zamówienie Loyalty Program



€640 Builder Bonus

100 LP

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP

100 LP

100 LP100 LP100 LP100 LP 100 LP

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP
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CZŁONEK
ZESPOŁU

CZŁONEK
ZESPOŁU

CZŁONEK
ZESPOŁU

TY

= Zamówienie Loyalty Program

Zarabiasz 640 EUR, jeśli:
•  posiadasz 9 zakwalifikowanych dystrybutorów na 

Twoim drugim poziomie, każdy z 3 zakwalifikowanymi 
(zamówienie na 100 LP w ramach Loyalty Program) 
osobiście wprowadzonymi preferowanymi klientami lub 
dystrybutorami pod sobą, z Wielkością zespołową co 
najmniej 600 LP;

•  kwalifikujesz się do rangi Builder, Diamond lub 
Presidential Diamond.



Miesięczna PV* 100 100 100

1††† 3 6 8 10 12 12

0 0 3.000 10.000 20.000 20.000 20.000

0

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 250.000 1.000.000

0 0 2
Diament

2
Diament

Prezydencki

3
Diament

Międzynarodowy***

3 Złoty
Diament

Międzynarodowy

Osobiście wprowadzeni preferowani klienci
lub dystrybutorzy o 100 PV/miesiąc††

Miesięczna LP na 3 pierwszych
poziomach bez kompresji

Grupy**

Miesięczna Wielkość organizacyjna (OV)

*Punkty Principal Volume (PV): Suma LP za produkty zakupione przez Ciebie w celach konsumpcyjnych lub do sprzeda·y detalicznej oraz produkty zakupione przez klientów na Twoim koncie My4Life.
**Grupy musz· by· oddzielne i musz· posiada· co najmniej jednego dystrybutora z podan· lub wy·sz· rang·. Kwalifikuj·cy si· dystrybutorzy w grupach nie musz· pochodzi· z pierwszej linii rekomendacji.
***Aby si· zakwalifikowa·, musi posiada· przynajmniej trzy grupy o randze Diamentu Mi·dzynarodowego (ka·da z co najmniej 50 000 OV).
†Przed osi·gni·ciem rangi Z·otego Diamentu Mi·dzynarodowego dystrybutorzy musz· co najmniej raz osi·gn·· poziom 150 tysi·cy ID (150 000 OV i trzy grupy z 15 000 LP ka·da).
††Przynajmniej po·owa musi pochodzi· z pierwszej linii rekomendacji. W przypadku rang Cz·onka i Builder wszyscy musz· pochodzi· z pierwszej linii rekomendacji.

DiamentBuilder Złoty
Diament

Międzynarodowy

Platynowy
Diament

Międzynarodowy

Diament
Prezydencki†

Diament
Międzynarodowy

Associate

Kwalifikacje
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*Punkty Principal Volume (PV): Suma LP za produkty zakupione przez Ciebie w celach konsumpcyjnych lub do sprzedaży detalicznej oraz produkty zakupione przez klientów na Twoim koncie My4Life.
**Grupy muszą być oddzielne i muszą posiadać co najmniej jednego dystrybutora z podaną lub wyższą rangą. Kwalifikujący się dystrybutorzy w grupach nie muszą pochodzić z pierwszej linii rekomendacji.
***Aby się zakwalifikować, musi posiadać przynajmniej trzy grupy o randze Diamentu Międzynarodowego (każda z co najmniej 50 000 OV).
†Przed osiągnięciem rangi Złotego Diamentu Międzynarodowego dystrybutorzy muszą co najmniej raz osiągnąć poziom 150 tysięcy ID (150 000 OV i trzy grupy z 15 000 LP każda).
††Przynajmniej połowa musi pochodzić z pierwszej linii rekomendacji. W przypadku rang Członka i Builder wszyscy muszą pochodzić z pierwszej linii rekomendacji.
††† W Poziomie Associate nie ma wymogu PV.
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Bonus Premier Pool 
(2% LP firmy*)

Bonus Platinum Pool
 (1% LP firmy*)

Builder Bonus, Greate Escape trip, Platinum 
Pinnacle/Gold Getaway oraz President' s Club

Associate Builder Diament Diament
Prezydencki†

Diament
Międzynarodowy

Złoty Diament
Międzynarodowy

Platynowy
Diament

Międzynarodowy

1. poziom

2. poziom

3. poziom

4. generacja

5. generacja

6. generacja

7. generacja

8. generacja

9. generacja

10. generacja

2%

25%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

 6%^

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

*LP: wartość sprzedaży prowizyjnej przypisana do produktów 4Life
^Gdy osoba o randze Diamentu otrzymuje wypłatę 6%, następna osoba o randze Diamentu Prezydenckiego lub wyższej z górnej linii 
rekomendacji także otrzymuje 6%. Nazywamy to nieskończonym przekazywaniem (Infinity Pass Through).
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Nieskończoność

Nielimitowane wypłaty
Większość firm marketingu sieciowego 
przestaje płacić prowizje po czwartym 
poziomie. W 4Life jest inaczej! 
Nielimitowane wypłaty pozwalają na 
opłacenie wielu poziomów każdej 
generacji począwszy od rangi Diamond. 
Płatność Payout, jest wypłacana na 
wszystkich szczeblach generacji w sposób 
nielimitowany. Oznacza to, że prowizja 
będzie wypłacana do puki nie pojawi się inny 
dystrybutor o tej samej randze o wyższej, 
który ją przerwie.
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Wyjazdy motywacyjne
Światowej klasy wyjazdy motywacyjne do egzotycznych 
miejsc są — obok możliwości uzyskiwania dochodów w 
ramach niepełnego lub pełnego wymiaru czasu pracy — 
kluczową częścią programu wyróżniania i nagradzania osób 
współpracujących z 4Life*.

*Mniej niż 1% dystrybutorów 4Life kwalifikuje się na wyjazdy motywacyjne.
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Pierwsze kroki
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Dystrybutorzy 4Life mogą budować swoje firmy w sposób 
pozwalający na spełnienie ich celów osobistych i finansowych. Jeśli 
wzbudza to Twoje zainteresowanie, przeczytaj pięć wskazówek 
poniżej, aby rozpocząć drogę do sukcesu z firmą 4Life!

1. Przygotuj plan ze swoim liderem z górnej linii 
rekomendacji. 
Skontaktuj się od razu ze swoim liderem z górnej linii 
rekomendacji (osobą, która Cię zarejestrowała). Jest on najlepszą 
osobą, która może Ci pomóc w osiągnięciu pierwszego celu i 
odniesieniu sukcesu z firmą 4Life.

2. Pobierz aplikację 4Life Connect.
 Pobierz aplikację 4Life Connect z App Store lub Google Play, 

aby udostępniać filmy, zdjęcia, pliki PDF i inne multimedia z 
urządzenia przenośnego. 

3. Rozpocznij szkolenie online na 4Life University.
 4Life University korzysta ze sprawdzonego systemu krok po 

kroku, który pomoże Ci zbudować swoją firmę, założyć osobiste 
konto My4Life, dowiedzieć się więcej o produktach i wiele 
więcej. Zaloguj się na swoje konto 4life.com i kliknij opcję „4Life 
University”, aby rozpocząć.

4. Załóż bezpłatne konto My4Life. 
Po zarejestrowaniu pierwszej osoby w 4Life możesz skorzystać 
z bezpłatnego konta My 4Life. My4Life sprawia, że kupowanie 
produktów i rejestrowanie nowych członków zespołu jest 
łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy ktoś rejestruje się lub 
kupuje produkty na Twoim koncie My4Life, otrzymujesz kredyt!

5. Bądź na bieżąco. 
Będąc częścią rodziny 4Life, trzeba być na bieżąco! Śledź nas 
w mediach społecznościowych, aby na bieżąco zapoznawać 
się z najnowszymi informacjami, promocjami, materiałami 
edukacyjnymi dotyczącymi produktów i nie tylko. 



TY

Górna linia 
rekomendacji
Linia dystrybutorów 
bezpośrednio nad Tobą

Wprowadzający 
(Enroller) 
Osoba, która wprowadziła 
Cię do 4Life® (może być 
także Twoim Sponsorem)

Sponsor 
Osoba z górnej linii re-
komendacji znajdująca się 
bezpośrednio nad Tobą 
(może być także Twoim 
Wprowadzającym)

Pierwsza linia 
rekomendacji 
Twój pierwszy poziom 
preferowanych klientów 
i sponsorowanych przez 
Ciebie dystrybutorów

Wielkość zespołowa 
(Team Volume)
Twoje punkty LP za zakupy 
osobiste, oraz LP za zamówie-
nia klientów preferencyjnych 
oraz dystrybutorów z Twojej 
pierwszej lini.

Grupa
Część Twojej dolnej 
linii rekomendacji, 
która zaczyna się 
od dystrybutora 
sponsorowanego 
przez Ciebie i rozciąga 
na kolejne osoby 
znajdujące się pod tym 
dystrybutorem

Klienci
Osoby, które kupują 
produkty 4Life, ale nie 
są zainteresowane 
skorzystaniem z możliwości 
biznesowych

Wielkość trójpozio-
mowa (Three-Level 
Volume)
Suma Twojej wielkości Principal 
Volume (PV) oraz PV osób 
na Twoich trzech pierwszych 
poziomach

Dolna linia 
rekomendacji 
Linia dystrybutorów 
bezpośrednio pod Tobą

Słowniczek
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*Wypłaty 1. i 2. poziomu za pierwsze zamówienie z wartością LP są odwracane. Wprowadzający otrzymuje 25%, a znajdujący się bezpośrednio nad nim dystrybutor z górnej linii rekomendacji otrzymuje 
2%. Kolejny dystrybutor z górnej linii rekomendacji otrzymuje 5%. Dalsze wypłaty są dokonywane zgodnie z planem do momentu opłacenia wszystkich poziomów. (Dotyczy to tylko pierwszych zamówień). 
†Program Builder Bonus jest dostępny dla poziomów Builder, Diament i Diament Prezydencki. Na rynkach, na których 4Life nie posiada biura, program ten jest nieco zmodyfikowany. Zapoznaj się z 
Warunkami opublikowanymi na stronie internetowej Twojego rynku.

Kompresja 
Dystrybutorzy z dolnej linii rekomendacji, którzy nie złożyli 
zamówienia, nie są uwzględniani przy wyliczaniu prowizji za dany 
miesiąc.

Builder Bonus 
Jest to wynagrodzenie w formie finansowa, które wzmacnia 
zachowania dystrybutorów polegające na: rejestracji, powielaniu i 
retencji.† 

Preferowany klient
Osoby zainteresowane produktem. Kupują produkty 4life po 
cenach hurtowych, otrzymują natychmiastowy rabat w wysokości 
25% na zakupy powyżej 100 LP i inne korzyści dostępne tylko w 
ramach 4life Loyalty Program.

Dystrybutor
Osoby zainteresowane możliwościami 4Life. Jeśli preferowany 
klient sponsoruje innych preferowanych klientów (i składa wniosek 
dystrybutora wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami), 
staje się dystrybutorem. Pierwsza ranga dystrybutora to Associate.

Punkty Life Points (LP)
Każdy produkt 4Life® (z wyjątkiem narzędzi motywacyjnych 
i innych narzędzi dystrybutora) ma przypisaną pewną liczbę 
punktów Life Points (LP), używaną do obliczania prowizji 
dystrybutora.

Punkty Principal Volume (PV)
PV to suma LP za produkty zakupione przez:
• Ciebie w celach konsumpcyjnych lub do sprzedaży detalicznej
• klientów na Twoim koncie My4Life.

Wielkość organizacyjna (Organizational 
Volume, OV) 
Suma LP z Twoich zakupów, kont klientów oraz wszystkich 
dystrybutorów i klientów z Twojej dolnej linii rekomendacji. 
Wielkość ta jest ważna przy kwalifikowaniu do wyższej rangi.

Rapid Rewards
25% rabatu na wszystkie zamówienia klientów przez My4Life 
oraz pierwsze zamówienie LP każdego nowego klienta 
preferowanego, którego wprowadzisz osobiście*. Wypłacamy go 
następnego dnia, jeśli kwalifikujesz się na poziom Builder lub 
wyższy.

4Life Loyalty Program 
Program nagradza dystrybutorów i preferowanych klientów ich 
lojalność w zamawianiu produktów 4Life każdego miesiąca. 
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*Zarobki dystrybutorów zależą od wielu czynników. Stwierdzenia dotyczące zarobków zawarte w niniejszej broszurze nie stanowią gwarancji wypracowania określonych zysków, a mają jedynie na celu zaprezentowanie możliwości w oparciu o 
szeroki zakres danych historycznych, zaangażowania osobistego i poziomu umiejętności dystrybutorów 4Life. Wszystkie wyraźne i dorozumiane odniesienia do dochodu w ramach Life Rewards Plan™ mają charakter wyłącznie poglądowy.


