
TISTO, KAR USTVARIMO, 
JE PEČAT, 
KI GA PUSTIMO
Družba Synergy WorldWide spodbuja ljudi v njihovih 
prizadevanjih, da bi živeli zdravo in da bi njihovo življenje imelo 
nek smisel. Ker verjamemo, da lahko k pozitivnim spremembam 
na svetu doprinesejo ljudje, ki jim to omogočata tako fizično kot 
finančno stanje, vam ponujamo inovativne poslovne priložnosti, 
ki temeljijo na znanstveno podprtih zdravstvenih rešitvah.

SYNERGYJEVI IZDELKI

PROUČUJEMO FORMULACIJE

Naš Svetovalni zdravstveni in znanstveni odbor, v čigar vrstah 
najdemo zdravnike, znanstvenike in vodilne strokovnjake za zdravje in 
prehrano, skupaj z zaposlenimi v Centru za raziskave in razvoj Hughes 
neutrudno razvija prave zdravstvene rešitve za svet v stiski.

KAKOVOST IZDELKOV ZAGOTAVLJAMO OD PRVEGA DO ZADNJEGA 
PROIZVODNEGA KORAKA

Naš oddelek za zagotavljanje kakovosti podrobno kontrolira dobavite-
lje po vsem svetu, od koder izvirajo sestavine, ki jih uporabimo. Ko 
sestavine prispejo k nam, jih najprej preizkusimo, potrdimo njihovo 
istovetnost, varnost in učinkovitost. Vse serije izdelkov, ki jih proizve-
demo, prestanejo še dodatne preizkuse. Za zagotavljanje kakovosti 
vsako leto namenimo več milijonov dolarjev sredstev, kar omogoča, da 
vi dobite v roke končni izdelek, na katerega se lahko zanesete.

PROIZVAJAMO LINIJO IZDELKOV

V Synergy WorldWide razvijamo in ustvarjamo izdelke, ki spreminjajo 
življenja ljudi po vsem svetu. Naš proizvodni obrat se ponaša s 
certifikatom Nacionalne znanstvene fundacije ZDA (NSF), kakor tudi 
s priznanjem za odličnost proizvodnih praks. Skrbi za zagotavljanje 
kvalitete izdelkov ne pustimo v roke nikogar drugega.

V MISLIH IMAMO VAŠE ZDRAVJE

Synergy WorldWide je proizvajalec naravnih prehranskih dopolnil, ki 
mu ljudje zaupajo. Verjamemo, da drži, da je zdravje naše največje 
bogastvo. Cilj naše družbe je zagotavljati kakovostne rešitve za 
ohranjanje zdravja za vse, ki jih iščejo.

Synergy WorldWide je hčerinska družba že 
več kot 40 let vodilnega proizvajalca naravnih 

dopolnil Nature's Sunshine. 

Revija Forbes nas je uvrstila med »100 
najbolj zaupanja vrednih podjetij v ZDA«.  

Kotiramo na borzi, uspešno poslujemo po 
vsem svetu in smo zavezani integriteti. 

TRDNI TEMELJI. DOKAZANA USPEŠNOST



Pečat, ki ga puščamo, gradimo prav v tem trenutku. 
Koristno je porabljen čisto vsak trenutek vašega časa, 
ki ga namenite izboljšanju sebe, pomoči drugim in 
spreminjanju sveta na bolje.  

NI POMEMBNEJŠEGA ČASA, 
KOT JE VAŠ

ODKRIJTE 
SYNERGY MEGA-MATCH
Pasivni dohodek lahko ustvarjate z maloprodajnimi maržami, donosnimi 
bonusi in osnovno provizijo, ki jih prejmete, ker tržite naše izdelke. Naš 
Mega-Match je edinstven bonus, značilen izključno za našo družbo, ki vam 
ga izplačamo v višini celotne (100-odstotne) osnovne provizije članov, ki 
jih osebno sponzorirate. Njegova moč se skriva v dejstvu, da lahko med 
seboj poveže nešteto ljudi, ki jim pomagate.

KAJ BI RADI DOSEGLI?

PLAČE

Zaposleni v klasičnih službah se 
odpovedujejo svojemu času v 
zameno za denar. Prislužijo si in 
potrošijo svojo plačo, čas pa 
neizprosno beži. Ali zaslužite toliko, 
kolikor je vreden vaš čas?

IZKUŠNJE

Večina zaposlenih odraslih dela in živi po 
ustaljenem vzorcu – podrejeni šefu s 
svojo plačo zaslužijo ravno toliko, da 
preživijo mesec. Koliko jih bo dejansko 
uspelo preseči klasični vzorec in odkriti 
večji pasivni dohodek ter zaslužiti dovolj 
za življenje, kakršnega si želijo?
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OMEJITVE

Življenje je kratko. Boste dovolili, da 
vam kakovost življenja omejujejo urniki, 
nad katerimi nimate nikakršnega 
nadzora, in slabo zdravje? Ali pa boste 
telesu privoščili tiste hranilne snovi, ki 
jih potrebuje, in čim več časa uživali?


