
COMO FAZER 

NEGÓCIO

[ B R A S I L ]



4LIFE®  [BRASIL]

“Na 4Life, acreditamos que trabalhando juntos podemos desfrutar de uma vida 
mais saudável e mais gratificante. Nós nos preocupamos com seu sucesso e 
esperamos que se sinta bem por estar envolvido com uma empresa onde você 
pode alcançar o sucesso financeiro e ainda ajudar os outros ter sucesso também.”

Cadastre-se através do site: 
brazil.4life.com. O contrato 
será gerado automaticamente 
após o preenchimento dos 
campos.

COMO SE INSCREVER

FALE CONOSCO

Telefone: 0800 727 4076
Email: brasil@4life.com
Whats app: (11) 94800-2767
Site: brazil.4life.com
Endereço Loja:  Rua Heitor Penteado, 1416 - Vila Madalena
São Paulo, SP, Brasil CEP: 05438-100
Atendimento telefônico e loja: Segunda à Sexta 9h às 18h
            Sábados das 10h às 14h

1ºPasso: Preencha o Contrato:

Online (no site) Imprimindo o Contrato
Imprima o contrato disponível 
no rodapé do site brazil.4life.
com. Preencha o cadastro 
manualmente.

Envie por correio o contrato preenchido e assinado, juntamente 
com com uma cópia do seu CPF; RG; PIS*; Comprovante de 
Residência e formulário bancário devidamente preenchido, em 
até 30 dias após da sua inscrição.

2ºPasso: Envie sua Documentação

É uma exigência legal que seja enviado para [R. Heitor Penteado, 
1416, SP, CEP 05438-100] a via do contrato original assinada, 
juntamente com a cópia dos documentos solicitados. Caso 
a documentação não esteja de acordo, o pagamento de 
determinados bônus pode ser bloqueado.

* Consulte ou cadastre seu PIS/NIT, através número 135 ou através do site da 
DATAPREV: www.dataprev.gov.br/servicos/cadint/cadint.html

https://brazil.4life.com/corp/signup
mailto:brasil%404life.com?subject=
https://brazil.4life.com/
https://media2.4life.com/legacy/media/MediaUpload_OtherPdf_20141117060252.pdf
https://brazil.4life.com/
https://brazil.4life.com/
https://media2.4life.com/legacy/media/MediaUpload_OtherPdf_20130828011946.pdf
https://www5.dataprev.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml


Como comprar produtos

ENTREGA DOS PRODUTOS

Como Comprar Método de Pagamento
Site1: brazil.4life.com Cartão de Crédito4

Telefone2: 0800 727 4076 Cartão de Crédito / Depósito identificado5

Faça seu login utilizando seu Id de distribuidor e sua senha. Selecione os 
produtos que deseja adquirir. O valor final com impostos será calculado no 
momento de inserir os dados do cartão de crédito. Parcele sua compra em até 
3x sem juros.

1Site

Atendimento Gratuito para todo o Brasil em horário comercial das 9h às 18h 
de Segunda a Sexta e aos Sábados das 10h às 14h. 

2Telefone

Aceitamos as bandeiras Visa, MasterCard e American Express, Hipercard. 
Parcele sua compra em até 3x sem juros.  

4Cartão de Crédito

4LIFE RESEARCH BRASIL LTDA 
CNPJ: 04.980.797/0001-91
Banco Bradesco S/A
Banco: 237
AG.3144-5 CC.9654-7

O depósito deve ser identificado com o CPF do titular do cadastro para que 
não haja divergência na finalização do pedido. Se preferir, entre em contato 
com a central 0800 727 4076 para confirmar seu pedido antes de realizar o 
depósito.

5Depósito Identificado

Os produtos são enviados através dos correios e são postados no seguinte dia 
útil após a confirmação do pagamento. Para acompanhar a entrega do seu 
pedido, solicite o código de rastreamento através 0800 727 4076. O prazo médio 
de entrega pelos correios pode variar de 3 à 7 dias dependendo do Estado.  A 
4life não se responsabiliza por atrasos na entrega por parte dos correios. 

Distribuidores Brasileiros podem comprar somente produtos que 
estão registrado na ANVISA ou insentos de registro da ANVISA sob 
RDC ANVISA 27/2010. Esses produtos usam rótulos brasileiros. Não 
é permitido comprar, vender ou trazer qualquer outro produto de 
qualquer outro mercado da 4Life.

https://brazil.4life.com/corp/shop


PERGUNTAS FREQUENTES 

Sim. Para o cadastro jurídico envie um email para brasil@4life.com  informando 
o número da Inscrição Estadual e do CNPJ. A 4Life irá avaliar a documentação 
e entrará em contato para finalização do cadastro.

Posso criar um cadastro como Pessoa Jurídica?

O preço pode variar de acordo com o endereço de entrega pois cada estado 
recolhe uma porcentagem de imposto diferente. Para ter acesso a tabela de 
preços para distribuidores, faça seu cadastro ou ligue 0800 727 4076.
Clique aqui para consultar a tabela de preço sugerida para consumidores.

Qual o preço dos produtos?

A 4Life oferece bônus de até 64%, além ainda do bônus Power Pool, e das 
viagens de incentivo como o Great Escape. Para mais detalhes consulte o Plano 
de Recompensas 4Life.

Quais são os principais bônus e incentivos?

O Kit Boas-Vindas é um plano passo a passo para ajudá-lo a ter sucesso em seus 
primeiros 90 dias com a 4Life e alcançar o ranking de Diamante mais rápido. 
Clique aqui para comprar.

O que é Kit Boas-Vindas?

Para solicitar o cancelamento entre em contato com a central 0800 727 4076.

Como cancelo meu cadastro?

Quais produtos estão disponíveis no Brasil?
São no total 7 Produtos,  para conferir a lista baixe o catálogo de produtos e 
aprenda mais sobre os produtos.

Como participar das Reuniões Centrais?
Acesse a página Reuniões no rodapé do site da 4Life, e encontre a Reunião 
Central mais próxima da sua região. Quer publicar sua reunião em nosso site? 
basta enviar os dados clicando aqui.

Posso receber meu bônus sem o número do PIS?
Não. Para resgatar o bônus o número do PIS é obrigatório. Ligue 135 para 
cadastrar/consultar seu número do PIS/NIT. 

Como faço para receber promoções e notícias da 4Life?
Existem várias formas de se conectar com a 4Life. Cadastrando seu email para 
receber e-news, curtindo a página da 4Life no facebook, entrando no site da 
4Life. Veja em seguida mais formas de manter-se conectado à 4Life. 

Posso pedir a declaração de isenção do INSS?
Sim. Basta imprimir e preencher o formulário de declaração do INSS 
formulário e enviar por correio para a 4Life.

http://brasil@4life.com
http://www.4life.com/images/enews/E_News_English_20170130120927.pdf
http://www.4life.com/images/enews/E_News_English_20160705114302.pdf
https://media2.4life.com/legacy/enews/E_News_English_20160414080824.pdf
https://media2.4life.com/legacy/enews/E_News_English_20160614125533.pdf
https://media2.4life.com/legacy/enews/E_News_English_20160614125533.pdf
https://brazil.4life.com/corp/product/kit-boas-vindas-catalogo-de-compartilhamento/503
https://drive.google.com/open?id=0B5cZKcpDHLiZNkRnWmlqallVR1E
https://brazil.4life.com/corp/meeting
https://docs.google.com/forms/d/1tfHPQC9rsK8tCWD8-Z99V-Vbrzz7aqEBSp6fkUFxcZw/viewform
http://www.4life.com/images/enews/E_News_English_20160519105543.jpg
https://www.facebook.com/4LifeResearchBrasil?fref=ts
https://brazil.4life.com/
https://brazil.4life.com/
http://www.4life.com/images/enews/E_News_English_20160705124800.pdf


Facebook

Site 4Life

YoutubeWhatsApp

Site Summit

Email/e-News

Site Transform

CONECTE-SE
EXPLORE AO MÁXIMO TODAS NOSSAS FERRAMENTAS

Apps 4Life Apps 4Life

Arquivos donwload

https://www.facebook.com/4LifeResearchBrasil?fref=ts
http://brazil.4life.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3fCYmEqi90g&index=14&list=PLMJ8GD2myMY-B-R5AJEJDMh91zVWuSV8M
http://www.4life.com/images/enews/E_News_English_20160705113957.jpg
https://www.joomag.com/magazine/mag/0302462001446763154?feature=archive
https://media2.4life.com/legacy/enews/E_News_English_20160519105543.jpg
http://www.4liferesearch.com/transformbrasil/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=4Life%20Research%20USA%2C%20LLC&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/4life/id711727296?mt=8
https://media2.4life.com/legacy/enews/E_News_English_20160114100249.pdf

