
DE FRAMGÅNGAR VI 
SKAPAR ÄR BESTÅENDE
Synergy WorldWide ger människor möjligheten att leva 
hälsosamma och meningsfulla liv. Vi erbjuder nyskapande 
affärsmöjligheter som är baserade på vetenskapliga och 
hälsosamma lösningar eftersom vi tror att människor bidrar till 
positiva förändringar i världen när de har möjligheten att göra det.

SYNERGYS PRODUKTER

VÅRA FORMLER UTGÅR FRÅN VETENSKAP

Synergys rådgivande styrelse för medicin och vetenskap består av 
läkare, forskare och ledande personer inom hälsa och kosthållning. På 
Hughes Center for Research and Innovation utvecklas hela tiden nya 
lösningar för en behövande värld.

VI KONTROLLERAR HELA PRODUKTLINJEN

Synergy är stolta över att själva producera produkterna som 
förbättrar människors liv världen över. Våra anläggningar är 
certifierade av NSF och våra tillverkningsmetoder är välkända för sin 
höga kvalitet. Produkterna är våra egna och vi ansvarar för kvaliteten.

VI GARANTERAR KVALITET FRÅN FÖRSTA BÖRJAN

Synergys avdelning för kvalitetssäkring testar och utvärderar alla 
ingredienser som används i våra produkter. När ingredienserna 
anländer till våra anläggningar testas de för att verifiera att de är 
rena, säkra och potenta. Dessutom genomgår varje tillverkat parti 
ytterligare tester. Den här miljoninvesteringen i kvalitet ger dig en 
produkt du kan lita på.

VI TÄNKER PÅ DIN HÄLSA

Som en betrodd tillverkare av kosttillskott ligger vårt fokus på våra 
kunders hälsa och våra teammedlemmars goda rykte. Vi tror på den 
gamla devisen att hälsa är den största rikedomen. Vårt mål är att 
tillhandahålla våra användare med de mest hälsosamma och bästa 
tänkbara lösningarna.

Synergy ägs av Nature's Sunshine,
ett företag som verkat inom branschen

i över 40 år.

Utnämnt till ett av USA:s 100 mest pålitliga 
företag av tidskriften Forbes. 

Börsnoterat, internationellt företag
med hög integritet.

EN STADIG GRUND FÖR FRAMGÅNG.



De framgångar vi skapar i framtiden bygger på vårt 
arbete just nu. Varje sekund du lägger på att bli en 
bättre människa, hjälpa andra och förändra världen är 
väl investerad tid. 

DIN BÄSTA TID 
ÄR NU

UPPTÄCK SYNERGYS 
BONUS MEGA-MATCH 
Synergy ger dig möjligheten att tjäna pengar baserat på försäljning av 
Synergys produkter, samt med hjälp av lukrativa bonusar och provisioner. 
Den mest unika komponenten i Synergys ersättningspaket är bonusen 
Mega-Match. Den här bonusen innebär att vi matchar alla de grundläggan-
de provisioner som tjänas av de teammedlemmar du personligen sponsrar. 
Det finns inga begränsningar för hur många personer du kan sponsra, så 
det finns stora pengar att tjäna med Mega-Match.

VILKA ÄR DINA
MÅLSÄTTNINGAR? 

LÖN FÖR MÖDAN

Anställda byter traditionellt sin tid 
mot pengar. Pengar tjänas och 
spenderas, och tiden flyger förbi. 
Tjänar du så mycket som din tid är 
värd?

UPPLEVELSER

Många människor arbetar enligt ett 
typiskt mönster: de tjänar tillräckligt 
mycket för att klara sig. Men hur många 
människor bryter det traditionella 
mönstret för att upptäcka större 
inkomster och tjäna tillräckligt för att ha 
råd med nya och spännande upplevelser?
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€

€

€

€

BEGRÄNSNINGAR

Våra liv varar inte för evigt. Vill vi 
begränsa våra liv med dålig hälsa eller 
vill vi ge våra kroppar den näring de 
behöver för att på så sätt få ut så 
mycket som möjligt av vår tid på 
jorden?


