
CO MOGĘ POWIEDZIEĆ?

ZAPOZNAJ SIĘ Z ETYKIETĄ PRODUKTU: 

Różne kraje posiadają odrębne przepisy. Nawet lokalnie 
dopuszczony skład produktów może nieznacznie się różnić. 
Kiedy mówisz o produktach Synergy możesz śmiało odnosić 
się do etykiet używanych w Twoim kraju!

ZACHĘCAJ DO DIALOGU MIĘDZY KONSUMENTEM A 

SPECJALISTĄ W ZAKRESIE ZDROWIA:

Konsumenci powinni otrzymywać informacje dotyczące 
zdrowia od swych lekarzy  lub innych licencjonowanych 
specjalistów z dziedziny zdrowia.

DOKSZTAŁĆ SIĘ:

Przeczytaj i zapoznaj się z Zasadami i Procedurami dla 
Twojego kraju. Dowiesz się z niego co jest, a co nie jest 
dozwolone, abyś mógł łatwiej prowadzić swój biznes 
Synergy. Wykorzystaj zasoby i informacje o produktach z 
naszych materiałów drukowanych oraz firmowej strony 
internetowej dla Twojego kraju. Informacje tam zawarte 
zostały zatwierdzone przez nasz dział prawny – możesz 
swobodnie z nich korzystać. 

TWIERDZENIA Z ZAKRESU MEDYCYNY: 

Nie przedstawiaj żadnych twierdzeń medycznych ani 
terapeutycznych. Nie diagnozuj, nie lecz ani nie twórz recept. 
Nie twierdź ani nie sugeruj, że nasz produkt stosowany był w 
kuracji lub leczeniu czy też przeznaczony jest dla celów 
kuracji lub leczenia jakiejkolwiek dolegliwości, choroby czy 
schorzenia.

POWOŁYWANIE SIĘ NA ZEWNĘTRZNE BADANIA LUB 

ANALIZY:

Choć przeprowadzono pewne badania nad głównymi 
składnikami naszych produktów,  np. l-argininą, badania te 
niekoniecznie odzwierciedlają działanie produktów Synergy. 
Jeśli natrafiłeś na badania nad naszymi produktami nie 
pochodzące od  Synergy WorldWide, nie korzystaj z nich!

TWIERDZENIA O DOCHODACH: 

Zakazane jest formułowanie konkretnych lub 
nieuzasadnionych twierdzeń o poziomie dochodów. Nie 
obiecuj innym, że zarobią kwotę „X” w określonym przedziale 
czasu.

Kształtuj swe dyskusje o zaletach produktów na podstawie 
danych z etykiet, drukowanych materiałów firmowych lub 
strony firmowej Synergy dla Twojego kraju.

Czy nie brzmi to zbyt pięknie by było prawdziwe? Jeśli Ty tak 
myślisz, inni prawdopodobnie też. Nasze produkty, z ich 
jakością i podstawą naukową, a także nasza gwarancja 
zwrotu pieniędzy nie potrzebują dodatkowego upiększania.

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZGODNOŚCI DLA OPORNYCH

ZADAJ SOBIE PYTANIE
PRAKTYCZNA 
ZASADA

TO POWINIENEŚ ZROBIĆ TEGO NIE RÓB


