
 

1.  SYNERGY 

 

2. 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. 

 

3. Společnost Synergy je částí firmy Nature’s Sunshine, která je mezinárodně prosperují a je 

svázána s kvalitou, s výsledky a integritou. Spolešnost Nature’s Sunshine, veřejně 

obchodovatelná  mateřská společnost firmy Synergy WorldWide je průmyslovým gigantem již 

více než 40 let a poskytuje společnosti Synergy obrovské množství různých zdrojů. 

 

4. Byli jsme zařazeni časopisem Forbes mezi „100 nejdůvěryhodnějších společností Ameriky“.Ve 

skutečnosti jsme byli jedinou firmou přímého prodeje na seznamu, a jednou z pouhých čtyř 

společností, zařazených do kategorie "Farmaceutické". 

 

5. Dan Higginson, založil společnost Synergy WorldWide v roce 1999 s vizí „pomoci 

ostatním   dosáhnout lepšího zdraví, zbohatnout a podporovat růst komunity v nouzi”. Dnes se 

tato vize stává realitou na více než 25 trzích po celém světě. 

 
6. Jako důvěryhodný výrobce přírodních doplňků stravy, jsme zaměřeni na pomoc lidem dosáhnout 

lepšího zdraví a zanechat odkaz. 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.  

 

7. Plníme naše domácí úlohy. V Hughes Centru pro výzkum a inovace, nejmodernějším 

klinickém pracovišti a laboratoři, Lékařská a vědecká rada, spolu s celým týmem  neustále 

pracuje na rozvoji zdravotních řešení pro lidi po celém světě. 

 

8. Lékařská a vědecká rada je složena z lékařů, vědců a nejlepších odborníků v oblasti zdraví a 

výživy. Dr. Matthew Tripp je  v naší společnosti hlavním vědeckým šéfem a vedoucím Vědecké 

rady. Dr. Tripp je doktorem fyziologie, mikrobiální genetiky a mikrobiologie a vlastní pod svým 

jménem více než 100 patentů.  Celou svou rozsáhlou kariéru věnoval 

odhalování a posuzování,  vyvíjení, zajišťování bezpečnosti a klinické validaci lékařských potravin 

a nutraceutik. 

 

Moje vášeň je měnit svět, " řekl dr. Tripp. "Dalo by se to nazvat osobním posláním. Není to 



založené na víře, prostě vidím velkou míru chronických onemocnění na světě a ptám se sám 

sebe: "Jak mohu udělat nějaký rozdíl?" a "Jak můžeme na tom společně pracovat?” 

 

 

9. 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. 

 

10. Zajišťujeme kvalitu od začátku do konce.  Oddělení kontroly jakosti 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. 

 

11. Celá desetiletí jsme pracovali na naší dobré pověsti a žíjeme dle našeho poslání. Produkty 

společnosti Synergy otestovali podnikatelé, odborníci v oblasti obchodu, světově 

známý sportovci a miliony lidí. Naše produkty a naše společnost  každý den mění lidské životy 

 

12. Představujeme produktové řady Synergy, které jsou k dispozici pro členy našeho týmu a 

zákazníky na trzích po celé Evropě. 

 

13. Hlavní produkt společnosti Synergy pro zlepšení zdraví  je ProArgi-9 +. Vydání Physician’s Desk 

Reference z roku 2015 popisuje  ProArgi-9 + jako " doplňek stravy obsahující L-arginin nejvyšší 

kvality na světě ." * 

 

Stejně jako všechny produkty Synergy, každá šarže ProArgi-9 + je testována na účinnost a 

čistotu, a  je chráněna proti potenciálním kontaminantům díky testování každé trilionové  částí 

výrobku. 

 

 Ref: http://www.pdr.net/full-prescribing-information/proargi-9?druglabelid=3236 

 

14. Hlavní složkou ProArgi-9 + je L-arginin, který byl objeven trojicí amerických vědců, kteří v roce 

1998 získali Nobelovu cenu za objevení jeho silných zdravotních výhod. 

 

ProArgi-9 + obsahuje pět důležitých vitamínů: vitamín C, vitamín D3, vitamín K, vitamín B6 a 

vitamín B12. Každý hraje důležitou roli při podpoře celkové výkonnosti organismu. Vitamin C 

přispívá k normálnímu fungování nervového a imunitního systému, k normální psychické funkci 

a ke snížení míry únavy a vyčerpání. Vitamin B6 a B12 mají několik zdravotních výhod společných 

s vitamínem C, ale mohou také hrát důležitou roli při normální tvorbě červených krvinek a 

metabolismu homocysteinu. Vitamin K má řadu vlastních výhod, hraje klíčovou roli v udržování 

zdravých kostí a normální srážlivosti krve. 

 



1 "Physiology or Medicine for 1998 - Press Release". Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 

16 Sep 2015. <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1998/press.html> 

 

15. Energetické složení přípravku e9 od společnosti Synergy kombinuje sílu L-argininu s vysoce 

kvalitními přísadami, aby vám zajistilo výdrž potřebnou ke splnění životních úkolů.V současné 

době existují desítky rychle účinkujících přípravků pro doplnění energie, ale díky unikátní směsi 

vitaminů a přírodních zdrojů kofeinu v přípravku e9 můžete věřit, že užíváte přípravek, který 

podporuje váš zdravý životní styl. 

16. Výhody e9 

 Dlouhotrvající zdravá energie prostřednictvím jedinečného nízkokalorického složení 

 Přispívá k přirozené činnosti metabolismu plného energie 

 Hraje roli při snížení únavy a vyčerpání 

 Přispívá k normální psychické a duševní činnosti 

 Podporuje přirozenou schopnost těla produkovat energii 

 Úžasná příchuť Piña colada 

 Slazené steviol glykosidy, které se přirozeně vyskytují v listech stevie 

 

17. Můžete snížit svůj denní kalorický příjem tak, že snídaně nahradíte koktejlem SLMsmart. Tato 

inovativní náhrada jídla dodá vašemu tělu živiny, které potřebuje k plnému provozu a zároveň 

bude podporovat vaše cíle řízení hmotnosti. 

 

18. Proteinová směs: SLMsmart náhrada stravy obsahuje tři zdroje bílkovin: syrovátku, sóju a 

kasein. Proteiny přispívají k růstu a udržení svalové hmoty. Aminokyseliny ze syrovátkového 

proteinu se objeví v krvi téměř okamžitě po konzumaci. Následně se objeví aminokyseliny, 

přítomné v sójovém proteinu a potom kaseinové bílkoviny. Společně tyto energetické složky 

přinesou Vašemu tělu pocit spokojenosti a připraví je na další den. 

 

Energetická směs: Zdravé sacharidy a tuky, které se nacházejí v SLMsmart náhradě stravy byly 

formulovány tak, aby se staly palivem pro Váš metabolismus a dodávaly energii, kterou životní 

úkoly vyžadují . Maltodextrin, řepkový olej a slunečnicový olej jsou jen některé ze složek, které 

Vám pomůžou udržet správnou hladinu energie, být spokojeným a dosáhnout cílové váhy. 

 

Směs vitaminů a mineralů: Vzhledem k tomu, že SLMsmart náhrada stravy obsahuje důležité 

živiny, které by se měly nacházet ve vyváženém jídle, včetně vápníku, železa, draslíku a vitamínů 

skupiny B, může ona působit jako efektivní alternativa k normální snídani, obědu nebo večeři. 

 

19. Mistify je tekutým výživovým doplňkem, který obsahuje vitamín B6, Acai a extrakt zeleného čaje. 

 



20. Tento výjimečný přípravek je velmi chutný a ukrývá lahodnou směs ovoce a bobulí 

extrakty a koncentráty, obsahující: hrozny, borůvky, maliny a jeřabiny, brusinky a 

granátové jablko. Vitamín B6, obsažený v Mistify, přispívá k: 

• Normální psychické funkci 
• Normální tvorbě červených krvinek 
• Normálnímu metabolismu homocysteinu 

 
21.  PhytoLife od společnosti Synergy je bohatá kombinace chlorofylu (Sodium Copper Chlorofylin) a 

oleje z máty peprné s kvalitou v každé kapce. 

 

22. Složky Phytolife pocházejí z listů moruše a vojtěšky, a  přináší celou řadu výhod. Přidání oleje z 

máty peprné přispívá k normální funkci zažívacího traktu a pomáhá proměnit obyčejnou vodu na 

velmi chutný nápoj,  který si můžete dopřávat po celý den. Díky svěží chuti a tekuté formě, je 

PhytoLife skvělý společník ve vašem režimu užívání doplňků stravy. 

 

23. Na závěr si prosím zapamatujte, že produkt Body Prime byl navržen, aby VÁS připravil... na váš 

den plný zdravých činností. Pokud máte v plánu udělat zítra něco pro své zdraví, Body Prime 

vám pomůže. Pokud máte v plánu jíst zdravě, Body Prime vám pomůže. Pokud máte v plánu 

používat doplňky stravy, Body Prime vám pomůže. 

 

24. Receptura produktu Body Prime obsahuje především 3 důležité složky, které jsou určeny pro 

práci trávicí soustavy. 

 

Hlavní složkou produktu Body Prime je oxid hořečnatý a doporučené dávkování obsahuje 400 

mg toho důležitého minerálního prvku. 

 

Zbytek zajišťují ovocné složky. Jablečný pektin a prášek ze sušených švestek. Většina z vás již asi 

ví, jak SUŠENÉ ŠVESTKY působí na vaše trávení. Jablečný pektin funguje podobným způsobem. 

 

Stejně jako automobil potřebuje palivo pro efektivní práci motoru, vaše tělo také potřebuje své 

palivo (potraviny, doplňky stravy, vodu) pro efektivní práci. Jablka a švestky v tom přirozeným 

způsobem pomáhají. 

 

25. Zveme ty, kteří jsou připraveni změnit své zdraví, aby otestovali produkty Synergy a začali 

využívat  výhody, které tyto výrobky poskytují. 

 

Odkaz, který  zanecháme je dědictví, které nyní tvoříme. Každá minuta, kterou strávíte 

zlepšováním sebe samého, pomocí ostatním a měněním světa je dobře strávený čas. Ať chcete 

měnit své zdraví, nebo svůj životní styl, Synergy má pilíře, na které se můžete spolehnout. 

 



26. Většina dospělých pracujících pracuje podle typického vzorce: pro svého zaměstnavatele, 

s výdělkem dostačujícím na živobytí. Kolik z nich překročí hranice tohoto typického vzorce a 

objeví vyšší, rostoucí reziduální příjmy a výše jejich výdělků bude dostačující pro přesně takový 

život, jaký by chtěli žít? 

 

27. Tradičně zaměstnané osoby prodávají svůj čas za peníze. Mzdu vydělají a utratí, a čas letí. 

Vyděláváte tolik, na kolik si ceníte svůj čas? 

 

28. Náš čas v tomto životě může být krátký. Dovolíme, aby kvalita našeho života byla omezena 

plány, na které nemáme žádný vliv, nebo špatným zdravotním stavem? Nebo poskytneme 

našemu tělu výživu nezbytnou k tomu, abychom si co nejlépe užili čas, který máme? 

 

29. Je čas udělat něco dobrého pro sebe a pro lidi, kterých si ceníte. Váš potenciál je obrovský a 

nejste sami. 

 

30. Společnost Synergy od úplného začátku je postavena na organizační struktuře složené z týmové 

práce. Distributoři společnosti Synergy jsou proto označováni jako Členové týmu. 

 

 

Můžete rozvíjet své vlastní podnikání a pomoci ostatním dosáhnout úspěchu spolu s vámi. 

Budete zapojeni do kultury mentorů a lídrů, kteří jsou osobně spjati s vaším úspěchem. A co je 

nejdůležitější, nebudou existovat žádné hranice toho, čeho můžete dosáhnout. 

 

31. Společnost Synergy nabízí příležitost k investici do zdraví, schopností, a ke svobodě žít podle 

svých vlastních představ. Je to investice, která může přinést výrazné odměny. Někteří z Členů 

týmu společnosti Synergy pracují, aby si trochu přivydělali ke svému měsíčnímu příjmu. Jiní se 

zaměřují na vytvoření solidního podnikání vedoucího k působivým reziduálním příjmům. Ať jsou 

vaše cíle jakékoliv, vše je ve vašich rukách, a máte šanci dosáhnout úspěchu. 

 

32. S cílem šířit naše řešení pro zlepšení zdravotního stavu po celém světě, a umožnit mužům a 

ženám zanechat stopu, má společnost Synergy pro své Členy týmu velkorysé kompenzace. 

Pokud se rozhodnete investovat do vlastního podnikání ve společnosti Synergy, můžete vydělat 

na návratnosti této investice nejméně sedmi různými způsoby. 

 

33. Bonus Mega-Match je nejunikátnější a vysoce účinný způsob, jak získat reziduální příjem jako 

Člen týmu společnosti Synergy. 

 

34. Společnost Synergy Vám umožní získat reziduální příjem díky ziskům z maloobchodu, lukrativním 

bonusům a základním provizím, pocházejícím z prodeje produktů společnosti Synergy. Jedinečný 

bonus Mega-Match společnosti Synergy je 100% prémie euro-za-euro, vyplácená od veškerých 

základních provizí vámi sponzorovaných členů. Síla bonusu Mega-Match spočívá v tom, že není 

omezen počtem osob, které do něj můžete zahrnout. 



 

35. Společnost Synergy odměňuje své Členy týmu nejen provizemi a peněžními bonusy, ale také v 

mnoha jiných ohledech. Každý rok pořádá společnost Synergy vzrušující setkání evropských a 

světových lídrů. Určitě vás bude zajímat, jak se kvalifikovat na Team Manager Academy, 

každoroční událost konající se v luxusním letovisku vysoko v rakouských Alpách. S roční 

pravidelností se koná rovněž Legacy Retreat. V jednom roce jsme naše Členy týmu vzali na 

Havaj, další rok jsme odpočívali Dubaji, a ještě předtím jsme byli na Bahamách. Kam pojedeme 

příště? Budete to chtít zjistit, a my vás chceme vzít s sebou. * 

* Na tyto události je třeba se kvalifikovat. Kvalifikační podmínky naleznete na stránce 

synergyworldwide.com. 

 

36. Mnohem důležitější než dovolené a přepych, které přináší členství v týmu společnosti Synergy, 

je odhodlání společnosti pomáhat lidem v nouzi. 

Proto společnost Synergy spolupracuje s několika servisy a humanitárními organizacemi po 

celém světě. Máme dobře zavedené partnerství s nadací Five Star Legacy Foundation, organizací 

zabývající se zmírněním utrpení dětí, rodin a komunit rozbitím začarovaného kruhu chudoby 

prostřednictvím tří iniciativ: zvýšení dětské gramotnosti, podpora vyššího vzdělání 

prostřednictvím stipendií, a dosažení soběstačnosti pomocí podnikání. 

Členové týmu a lídři společnosti Synergy jsou schopni prosadit, spolu s nadací Five Star Legacy 

Foundation, pozitivní změny na místech nouze po celém světě. 

 

 

37. Čeho byste chtěli dosáhnout? Jaké jsou vaše cíle? 

Pokud chcete zlepšit svůj zdravotní stav, společnost Synergy vám může hrdě nabídnout nejlepší 

produkty, které vám pomohou dosáhnout tohoto cíle. 

Pokud chcete zlepšit svůj životní styl ... 

Pokud chcete věnovat více času tomu, o čem si myslíte, že je důležité ... 

Pokud chcete zvýšit své příjmy ... o trochu nebo výrazně ... 

Pokud chcete navázat partnerství s důvěryhodnou organizací poháněnou mentory a týmovou 

prací ... 

Pokud chcete zanechat stopu ... 

Chceme vás pozvat, abyste se dnes stali součástí Synergy WorldWide. 

 

38. KONEC 

 


