
PRODUKTY SYNERGY

BADAMY RECEPTURY

Zespół ds. Medycznych i Naukowych Synergy składa się z lekarzy, 
naukowców oraz liderów w dziedzinie zdrowia i dietetyki. W Centrum 
Badań i Innowacji Hughes nasi eksperci nieustannie pracują nad 
nowymi rozwiązaniami, których potrzebuje świat.

ZAPEWNIAMY JAKOŚĆ OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Wydział Gwarancji Jakości Synergy przeprowadza szczegółowe 
audyty na całym świecie poszukując źródeł właściwych składników. Po 
przywiezieniu składniki te są badane, aby zweryfikować ich 
tożsamość, bezpieczeństwo i czystość. Ponadto, każda partia 
produktów którą wytwarzamy przechodzi dodatkowe badania. 
Miliony dolarów, które każdego roku inwestujemy w jakość stanowią 
gwarancję, że otrzymasz produkt końcowy, na który możesz liczyć. 

WYTWARZAMY CAŁĄ LINIĘ PRODUKTÓW

Synergy z dumą wytwarza produkty, które podnoszą jakość życia na 
całym świecie. Nasz zakład posiada certyfikat NSF i jest znany z 
doskonałej jakości procesu produkcyjnego. Nie zgadzamy się, by 
powierzyć jakość naszych produktów w ręce kogokolwiek innego.

MYŚLIMY O TWOIM ZDROWIU

Jako cieszący się zaufaniem producent naturalnych suplementów 
skupiamy się na dobrym samopoczuciu naszych konsumentów oraz 
reputacji naszych dystrybutorów. Mówi się, że zdrowie jest 
największym bogactwem – uważamy, że tak jest w istocie. Naszym 
celem jest zapewnić najwyższej jakości rozwiązania w zakresie 
zdrowia dla wszystkich, którzy na nie czekają.

Synergy jest firmą należącą do Nature’s 
Sunshine, giganta w naszej branży 

istniejącego od ponad 40 lat.

Została uznana przez czasopismo Forbes za 
jedną spośród „100 najbardziej godnych 

zaufania firm Ameryki”. 

Notowana w obrocie publicznych, osiągająca 
sukcesy w skali międzynarodowej i 

bezkompromisowa w kwestii uczciwości.

SOLIDNA PODSTAWA, UDOWODNIONY SUKCES 

DZIEDZICTWO KTÓRE TWORZYMY 
JEST DZIEDZICTWEM JAKIE 
POZOSTAWIMY 
Synergy WorldWide daje ludziom moc by żyć zdrowym, 
spełnionym życiem. Oferujemy innowacyjną szansę biznesową 
opartą na naukowych rozwiązaniach kwestii związanych ze 
zdrowiem, ponieważ wierzymy, że gdy dobrzy ludzie cieszą się 
pełnią swych możliwości fizycznych i finansowych, wprowadzają 
na ten świat pozytywną zmianę.



Dziedzictwem jakie pozostawimy jest to dziedzictwo, 
które budujemy obecnie. Każda minuta, jaką poświęcisz 
na stawanie się lepszym, pomaganie innym i zmienianie 
świata jest czasem dobrze wykorzystanym.

NIE MA LEPSZEGO 
CZASU NIŻ TWÓJ CZAS

ODKRYJ SYNERGY MEGA-MATCH 
Synergy pozwala Ci osiągać dochód rezydualny oparty na zyskach ze 
sprzedaży detalicznej, lukratywnych premiach oraz prowizjach 
podstawowych wynikających ze sprzedaży produktów Synergy. Najbardziej 
dynamicznym elementem planu kompensacyjnego w biznesie Synergy jest 
Premia Mega-Match.  Premia ta, obecna wyłącznie w Synergy, stanowi 
100% równowartość, złoty do złoty, wypłacaną Ci dla wszystkich 
podstawowych prowizji, jakie uzyskały osoby, które osobiście 
zasponsorowałeś. A ponieważ nie ma limitu liczby osób, których dochód 
możesz w ten sposób wyrównać, zasada Mega-Match ma prawdziwą moc.

CO CHCIAŁBYŚ
OSIĄGNĄĆ? 

PENSJE

Osoby zatrudnione w tradycyjny 
sposób wymieniają czas na 
pieniądze. Pensje są zarabiane i 
wydawane, a czas upływa. Czy 
zarabiasz tyle, ile wart jest Twój 
czas?

DOŚWIADCZENIA

Niektórzy ludzie pracują według typowego 
wzorca – zarabiają dość by przeżyć, 
wystarczająco by funkcjonować z dnia na 
dzień. Jak wielu potrafi wyjść poza ten 
typowy model, by odkryć większy dochód, 
który rośnie w sposób rezydualny i zarabiać 
na tyle dużo, by móc doświadczać życia w 
taki sposób, w jaki pragną go doświadczać? 
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OGRANICZENIA

Czas naszego życia może okazać się 
krótki. Czy pozwolimy, aby jakość 
naszego życia ograniczało słabe 
zdrowie? Czy też zadbamy o nasz 
organizm, dając mu żywność jakiej 
potrzebuje, aby cieszyć się naszym 
czasem tak długo jak tylko możliwe?


