
DĚDICTVÍ, KTERÉ 
TVOŘÍME JE STOPA, 
KTEROU ZANECHÁME 
Společnost Synergy WorldWide podporuje lidi v jejich snaze žít 
zdravý, smysluplný život. Nabízíme inovativní obchodní 
příležitosti, založené na vědecky ověřených zdravotních řešení, 
protože věříme, že když dobří lidé jsou fyzicky i finančně 
schopni, můžou provést pozitivní změny v tomto světě.

PRODUKTY SPOLEČNOSTI SYNERGY 

VYVÍJÍME RECEPTY

Lékařská a vědecká rada společnosti Synergy je složena z lékařů, 
vědců a nejlepších odborníků v oblasti zdraví a výživy. V Hughes 
Centru pro výzkum a inovace, odborníci neustále pracují na rozvoji 
řešení pro potřebující po celém světě.

VYRÁBÍME  CELOU  PRODUKTOVOU ŘADU

Společnost Synergy je hrdá, že vytváří produkty, které zlepšují životy 
lidí všude po celém světě. Naše zařízení jsou certifikovány NSF a jsou 
uznávány pro vynikající výsledky ve výrobě. Odmítáme přenechat 
podíl na kvalitě našich výrobků v rukách někoho jiného.

ZAJIŠŤUJEME KVALITU OD ZAČÁTKU DO KONCE

Oddělení kontroly jakosti společnosti Synergy provádí po celém světě 
důkladné audity, týkající se původu našich složek. Po doručení jsou  
tyto složky testovány na potvrzení identity, bezpečnosti a účinnosti. 
Navíc, každý pozemek, na kterém probíhá výroba je podroben dalším 
zkouškám. Tato mnohamilionová roční investice do kvality zajišťuje, 
že na náš finální produkt se můžete spolehnout.

DBÁME NA VAŠE ZDRAVÍ

Jako důvěryhodný výrobce přírodních doplňků stravy, jsme zaměřeni 
na spokojenost našich zákazníků a dobrou pověst členů našeho týmu. 
Říká se, že největším bohatstvím je zdraví, a my věříme, že to tak 
opravdu je. Naším cílem je poskytovat zdravotní řešení nejvyšší 
kvality všem,  kteří je hledají. 

Spolešnosti Synergy a Nature’s Sunshine
jsou průmyslovými giganty již více

než 40 let.

Byly zařazeny časopisem Forbes mezi
„100 nejdůvěryhodnějších

společností Ameriky“.

Společnosti jsou veřejně obchodovatelné, 
mezinárodně prosperují a zavázaly se k 

dodržování bezúhonosti.

 PEVNÉ ZÁKLADY, OVĚŘENÝ ÚSPĚCH



Stopa, kterou  zanecháme je dědictví, které nyní 
tvoříme. Každá minuta, kterou strávíte zlepšováním 
sebe samého, pomocí ostatním a měněním světa je 
dobře strávený čas.

NENÍ LEPŠÍ ČAS 
NEŽ TEN TVŮJ 

ODHALTE MEGA-MATCH BONUS 
SPOLEČNOSTI SYNERGY
Společnost Synergy Vám umožní získat reziduální příjem díky ziskům z 
maloobchodu, lukrativním bonusům a základním provizím, pocházejícím z 
prodeje produktů Synergy. Nejdynamičtější složkou kompenzačního 
obchodního plánu společnosti Synergy je bonus Mega-Match. Tento 
unikátní bonus Vám zajistí 100% prémii euro-za-euro, vyplacenou od 
základní provize Vámi sponzorovaných členů týmu. Síla bonusu 
Mega-Match spočívá v tom, že není omezen počet lidí, které do něj 
můžete zahrnout.

ČEHO BYSTE CHTĚLI
DOSÁHNOUT VY?

VÝPLATY

Tradičně zaměstnané osoby  
prodávají svůj čas za peníze. Mzdu 
se vydělavá a utrací, a čas letí. 
Vydělávate tolik, na kolik si ceníte 
svůj čas?

ZKUŠENOSTI

Někteří lidé pracují podle typického 
vzorce, aby si vydělali dost peněz na 
živobytí a aby se udrželi. Kolik lidí bude 
fungovat mimo typický vzorec a objeví 
vyšší, rostoucí reziduální příjmy a bude 
vydělávat dostatečně pro to, aby žili 
přesně tak, jak by chtěli?
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OMEZENÍ

Náš čas v tomto životě může být 
krátký. Dovolíme si aby kvalita našeho 
života byla omezena špatným 
zdravotním stavem, nebo poskytneme 
našemu tělu výživu, kterou potřebuje, 
abychom si  co nejlépe užili čas, který 
máme?


