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RECOMPENSAS 
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Seu guia do Plano de Recompensas 4Life ™
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O PLANO DE  
RECOMPENSAS  4LIFE™

Se você já decidiu tornar-se um distribuidor 4Life® significa que você está 

pronto para assumir o controle de seu futuro financeiro. Na 4Life, o seu 

lucro depende diretamente de suas ações e as ações dos membros de 

sua equipe.

Com este livreto você terá uma visão geral básica do nosso plano de 

recompensas, o Plano de Recompensas 4Life™, você aprenderá como irá 

receber seu pagamento. Este é o guia para o êxito em seu negócio 4Life.

• Ser pago por vender produtos baseados na Ciência
• Ter o suporte de uma empresa sólida e internacional
• Gerar lucro 24 horas por dia, todos os dias
•  Aprender com um time de pessoas pronto para ajudá-

lo
•  Usar materiais de formação profissional que irá 

guiá-lo desde o início até seu sucesso
• A 4Life tem um dos mais altos pagamentos do setor.

• Diga adeus às preocupações financeiras

• Desfrute de viagens de luxo com seus 

entes queridos 

• Ajude as pessoas de sua comunidade

OS BENEFÍCIOS

APROVEITE SUA VIDA!
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INICIANDO 

ESTRATÉGIAS

Contato Diário:

Recrutamento: 

Construa uma base 
de Clientes: 

Desenvolva
parcerias: 

Como um distribuidor 4Life, você pode construir seu negócio da 

melhor maneira para atender às suas metas financeiras e pessoais. 

Independente se você quer somente um trabalho parcial a fim de 

conseguir uma renda extra ou se quer realmente desenvolver-se em 

tempo integral que permitirá que você deixe o seu trabalho atual para 

garantir um futuro seguro, é importante escolher qual estratégia 

funciona melhor para você.

Defina quantas pessoas você irá
contatar por dia e compartilhe a 
oportunidade e os produtos 4Life.

Organize apresentações frequentes 
para compartilhar a oportunidade. 
Em seu kit de boas-vindas você 
encontrará um simples esboço para 
seguir.  Pergunte para seu líder 
sobre dicas adicionais. 

Nem toda pessoa que você 
encontrar irá seguir o negócio, mas 
a 4Life tem produtos para todas as 
necessidades. Revenda os produtos 
para seus consumidores com uma 
margem de lucro superior a 25%

Conforme você vai construindo o seu 
negócio, selecione os parceiros que 
você quer em sua frontline. Estas 
são as pessoas que irão te ajudar 
a ter sucesso e a alcançar seus 
objetivos.

Aproveite as
recompensas: 
A 4Life oferece generosos bônus e 
recompensas, tais como o bônus power 
pool e pagamento infinito da organização, 
a fim de incentivá-lo a construir seu 
negócio a curto e longo prazo.
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VOCÊ

MATRICULADOR: 
A pessoa que te apresenta e 
matricula na 4Life. Pode ser 
também seu patrocinador. 

PATROCINADOR: 
A pessoa que está 

diretamente acima de você. 
Pode ser também o seu 

matriculador.

FRONTLINE: 
Sua primeira linha de 

distribuidores 
patrocinadas por você.

PERNA:   
Uma parte de seu donwline que 

começa com um distribuidor 
patrocinado por você e que continua 

com distribuidores abaixo dele. 

CONSUMIDOR:   
Aqueles que não estão 

interessados na oportunidade 
4Life, mas compram os produtos. 
Os consumidores são essenciais 
para seu negócio e é um ótima 
fonte para revenda de produtos 

VOLUME DE TRÊS 
NÍVEIS:  

É composto pelo total do seu Volume 
Principal (PV) e a somatória do PV de 

seus distribuidores em seus 3 primeiros 
níveis Este volume é importante para se 
qualificar mais os rankings mais altos

UPLINE:  
Linha de distribuidores 

diretamente acima de você

DOWNLINE:  
Linha de distribuidores 

diretamente abaixo de você



*Tabela de bonificação 2%, 5%, 6% ou 12%
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LP/Life Points:  
Cada produto 4Life® (exceto incentivos e ferramentas) possui uma 
quantidade de Life Points (LP) atribuída, que serve para  calcular as 
comissões do distribuidor. No Brasil a compra mínima é de 100LP.

Volume Principal (PV) 
PV é o total de LP que você acumula através dos produtos que você 
compra diretamente em seu cadastro. 

Volume Organizacional (OV)
É a soma de LP de suas compras pessoais, de seus de clientes e todos 
os distribuidores em sua organização.  Este volume é importante para 
qualificar-se para ranking altos. 

Pagamento de bônus  
Alavanque seu negócio revendendo os produtos com uma margem 
superior a 25% de lucro, ganhe comissões da compra mensal de seus 
distribuidores e receba seu pagamento todo dia 20 de cada mês. .

Compressão:  
Os distribuidores de seu donwline que não realizam a compra mensal 
são desconsiderados para o pagamento do bônus naquele mês.  

CONHEÇA OS TERMOS
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Desde o principiante até ao mais destacado líder, O Plano 
de Recompensas 4Life™ oferece generosas recompensas 
iguais para todos.

Lucro por 
revenda 
Comece adquirindo produtos 4Life® 
a preço de atacado e revenda-os a 
preço de varejo. Se você comprar 
um pacote de produto economizará 
muito mais e seu potencial de 
ganho será muito maior. 

Comissões direto na sua conta bancária
Faça seus 100LP pessoais e receba suas bonificações direto em sua conta bancaria todo dia 

20. Envie o formulário com seus dados bancários para brasil@4life.com.    

COMO RECEBER?
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Bônus 
Sua comissão de bônus mensal 
é seu principal rendimento como 
distribuidor e é calculado com 
base em seu ranking e o volume de 
vendas de sua organização. 

Pagamentos 
Infinitos 
O Poder do Pagamento Infinito 
da 4Life é a capacidade de pagar 
vários níveis em cada geração, a 
partir do ranking de Diamante. 
Esta incrível vantagem do 
Plano de Recompensas 4Life™ 
ultrapassa os pagamentos de 
outras empresas de marketing 
multinível. O pagamento infinito 
permanece até o momento 
que aparecer em sua rede um 
distribuidor no mesmo ranking ou 
superior ao seu e que acarretara 
no bloqueio. Então, você comecará 
a receber os pagamentos da 
geração seguinte de acordo com 
seu ranking.

Power Pool 
O Power Pool permite que distribuidores 4Life recebam uma 
parcela da receita da empresa no prazo de apenas três meses. O 
Power Pool paga distribuidores qualificados 2% de todo o volume 
de LP da empresa. Você se qualifica ao inscrever três novos 
distribuidores que atingem, pelo menos 100PV através de compras 
de produtos durante cada um dos seus dois primeiros meses, você 
também deve mantém 100 PV durante estes meses.  

Construindo um Time  
Conforme seu negócio vai crescendo, suas 
comissões serão baseadas no volume da sua 
organização e de seu ranking.  O  volume de 
LP é gerado através da compra de produtos 
sujeitos à comissão  comprados por você e 
todo seu donwline. Conforme vai construindo 
sua organização, você vai avançar de ranking e 

continuar a expandir seu volume de 3 níveis.

*Menos de 1% dos distribiudores 4Life  
qualificam-se para as viagens de incentivo.

Incentivos Extras 
Os distribuidores tem a opção de  
qualificarem-se para ganhar viagens de 
incentivo para lugares exóticos (O Great 
Escape), assim como sorteios de dinheiro e 
outros incentivos. 
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Benefícios de revender os produtos  4life: 
• Revenda os produtos com um lucro superior a 25% 

• Compartilhe os benefícios do exclusivo 4Life Transfer Factor®

• Construa uma base de clientes sólida.  

QUALQUER UM PODE  

SE BENEFICIAR DOS  

PRODUTOS 4LIFE, ATÉ MESMO  

AQUELES QUE NÃO ESTÃO 

INTERESSADOS

 NA  OPORTUNIDADE

 DO NEGÓCIO. 

SUCESSO DO 
VAREJO
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Utilize nossas ferramentas para compartilhar produtos 4Life com
outras pessoas. Os clientes irão sentir os benefícios dos produtos 4Life, 
e naturalmente eles se tornarão poderosas fontes de referência para 
compartilhar os produtos com outras pessoas.

Mantenha o contato com seus clientes através das redes sociais e 
email. Mantenha-os sempre informados, e inclua um catálogo de 
produto em suas compras.  

Conheça as necessidades de seus clientes. Faça perguntas sobre o 
seu estilo de vida, saúde e bem-estar e então dê a sugestão de um dos 
produtos 4Life. Por exemplo, se eu o vizinho comecou a participar de 
corridas ou caminhadas, ofereça a ele o energy e o PRO-TF 

Faça reuniões em casa. Tenha produtos para vender, catálogos para 
compartilhar e distribua seu cartão de visitas com os dados para 
contato.

CONSELHOS DE VENDAS

Adquira um dos kits com 12 produtos, revenda os produtos e tenha um 
lucro superior a 25%.



10

QUALIFICAÇÕES

Líder Diamante Diamante
Presidencial

Diamante
Internacional

Diamante
Intrenacional

Ouro

Diamante
Internacional

Platino

Volume Principal (PV) Mensal* 100 100

4 6 8 10 12 12

0 3.000 10.000 20.000 20.000 20.000

Não se
Aplica

Não se
Aplica

Não se
Aplica

Não se
Aplica 250.000 1.000.000

0 0
2 

Diamantes

2
Diamantes

Presidencias

3
Diamantes***
Internacioanais

3 Diamantes
Internacionais

Ouro

Distribuidores matriculados
 com 100 VP/mês

(Pelo menos metade deve ser frontline) 

LP Mensais nos 3 primeiros níveis
sem compressão 

Pernas**

Volume organizacional mensal (OV)

*Volume Principal (PV). O LP de suas compras pessoais
**Pernas devem ser separadas e ter pelo menos 1 distribuidor no ranking indicado ou superior.   Não é necessário estar todos no frontline. 
***Deve ter pelo menos 3 Diamantes internacionais em cada perna, cada um com pelo menos 50.000 OV para qualificar-se
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4Life Power Pool e Great Escape + Bonus
(3% do total de LP da campanhia*)
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Bônus Premier Pool 
(2% do total de LP da campanhia*)

Platinum  Pool 
(1% do total de LP

da companhia*)

INFINITO

Líder Diamante Diamante
Presidencial

Diamante
Internacional

Diamante
Internacional

Ouro

Diamante
Internacional

Platino

Você

1º Nível

2º Nível

3º Nível/ 1ª Geração

2ª Geração^

3ª Geração

4ª Geração

5ª Geração

6ª Geração

7ª Geração

2%

5%

2%

5%

 6%^

2%

5%

12%

3%

3%

2%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

*LP: É um valor de pontos atribuído a cada produto 4Life com o objetivo de calcular as comissões de distribuidor. (Life points)
^Quando 6% é pago para um Diamante,  os 6% adicionais é pago para o próximo Diamante Presidencial ou acima do upline.  Isto se chama Infinity Pass Through.

Revenda os produtos com um lucro superior a 25%

RECOMPENSAS
Em vigor a partir de 1º de Junho 

de 2016
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2%

5%

6%

2%

5%

2%

5%

3%

3%

12%

AVANÇO DE  
RANKING

Conforme você constrói seu 
negócio 4Life®,  você deve trabalhar 
continuamente para alcançar rankings 
mais altos. Lembre-se, a sua comissão 
mensal é baseada no volume total 
de LP de sua organização. Depois de 
alcançar um certo nível, seu objetivo 
deve ser qualificar-se para o próximo 
ranking e poder desfrutar os ganhos 
potenciais.  

Infinito

4ª Geração

3ª Geração

2ª Geração

3º Nível/1ª Geração

2º Nível

1º Nível

Líder Diamante Diamante
Presidencial

3%

12
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LÍDERES

Você com 100LP

=400 LP*X2% 8 LP4 Distribuidores 1º Nível R$ 18,40

=800 LP*X5% 40 LP8 Distribuidores 2º Nível R$ 92,00

=25% na Revenda
Lucro:
R$156,00

Investimento:
4 Plus: R$ 644,00

Revende:
R$ 800,00

Lucro Básico: R$ 266,40 por mês**

Requisitos para
se Qualificar

 Manter um volume pessoal 

de no mínimo 100 PV

 Matricular pessoalmente 

pelo menos quatro  

distribuidores, sendo que 

dois devem estar em sua 

linha de frontal, e também 

devem manter  100 PV  

Uma vez qualificado como  líder 4Life, você se torna elegível para o pagamento das 
Recompensas, ou seja, já está apto a ganhar bônus em seus três primeiros níveis de 
acordo com o plano de Recompensas 4Life™. Ao inscrever-se como um Líder 4Life com 
um mínimo de 100 PV, você será pago no ranking de Líder, e assim sucessivamente 
desde que você mantenha 100 PV mensais. 

**Os lucros dos Distribuidores podem variar por resultado de vários fatores. Declarações de lucro feitas neste livreto não garantem resultados, mas sim mostram o que é 
possível com base em uma ampla base de dados do histórico dos distribuidores 4Life, compromisso pessoal, e nível de habilidade. Todas as referências à renda, implícitas ou 
declaradas, por intermédio do Plano de Recompensas 4Life™ são apenas para fins de ilustração.
**LP: É um valor de pontos atribuído a cada produto 4Life com o objetivo de calcular as comissões de distribuidor. (Life points)
Os valores estão baseados no estado de São Paulo, o preço pode variar de acordo com o estado

100 PV

Once you qualify as a Leader, you become eligible for Rapid Rewards and earn the 
first three levels of payout according to the Life Rewards Plan™. When you enroll 
as a Leader 4Life® with a minimum 100 PV, you continue to be paid at the Leader 
rank as long as you maintain the minimum monthly requirement of 100 PV. You’ll also 
receive the benefit of a free my4life.com site.*



14

Como Diamante,  você irá se qualificar pra pagamentos infinitos, ou seja, 
lucro ilimitado para você. Você será capaz de ganhar dinheiro e realmente 
começar a crescer em sua própria organização. 

Potencial Lucro : R$1.241,60 por mês**

DIAMANTES

6 Distribuidores

Você com 100LP

16 Distribuidores

64 Distribuidores

600 LPX =

=

=

2%

25% na Revenda

1º Nível

2º Nível

3º Nível

1600 LPX

=6400 LPX

5%

6%

8LP

80 LP

384LP

R$18,40

Lucro:
R$156,00

R$184,00

R$883,20

Investimento:
4 Plus: R$ 644,00

Revende:
R$ 800,00

**Os lucros dos Distribuidores podem variar por resultado de vários fatores. Declarações de lucro feitas neste livreto 
não garantem resultados, mas sim mostram o que é possível com base em uma ampla base de dados do histórico 
dos distribuidores 4Life, compromisso pessoal, e nível de habilidade. Todas as referências à renda, implícitas ou 
declaradas, por intermédio do Plano de Recompensas 4Life™ são apenas para fins de ilustração.
Os valores estão baseados no estado de São Paulo, o preço pode variar de acordo com o estado

Requisitos para
 se Qualificar

 Manter um mínino mensal 
de 100 PV

 Matricular pessoalmente 
seis distribuidores onde 
três devem estar em sua 
linha frontral e também 
devem manter 100 PV

 Acumular mensalmente  
3.000 LP em seus três 
primeiros níveis, sem 
compressão  

100 PV
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Na 4Life®, um Diamante Presidencial é como o presidente de sua própria 
empresa. Você é o responsável por assegurar que os membros de seu 
time estejam trabalhando para alcançar um mesmo objetivo. A estrutura 
sólida que você construiu fará com que você seja capaz de alcançar o 
ranking de Diamante Internacional e muitos outros.

Potencial Lucro :  R$ 3.211,20 por mês**

DIAMANTE PRESIDENCIAL

6 Distribuidores

Você com 100LP

36 Distribuidores

64 Distribuidores

600 LPX =

=

=

2%1º Nível

2º Nível

3º Nível

3600 LPX

=6400 LPX

5%

12%

12 LP

180 LP

768 LP

128 Distribuidores 4º Nível =12800 LPX3% 384 LP

R$ 27,60

R$414,00

R$1.766,40

R$ 883,20

25% na Revenda
Lucro:
R$156,00

Investimento:
4 Plus: R$ 644,00

Revende:
R$ 800,00

Requisitos para
se Qualificar

  Manter um mínino mensal de 
100 PV

 Matricular pessoalmente 
oito novos distribuidores, onde 
quatro devem estar em sua 
linha frontal e também devem 
manter 100 PV mensais

 Acumular mensalmente 10.000 
LP em seus 3 primeiros níveis 
sem compressão

 Ter duas pernas de Diamantes

**Os lucros dos Distribuidores podem variar por resultado de vários fatores. Declarações de lucro feitas neste livreto 
não garantem resultados, mas sim mostram o que é possível com base em uma ampla base de dados do histórico 
dos distribuidores 4Life, compromisso pessoal, e nível de habilidade. Todas as referências à renda, implícitas ou 
declaradas, por intermédio do Plano de Recompensas 4Life™ são apenas para fins de ilustração.
Os valores estão baseados no estado de São Paulo, o preço pode variar de acordo com o estado

100 PV
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