
 

1.  SYNERGY 

 

2. Synergy WorldWide daje ludziom siłę w ich drodze do osiągnięcia życia zdrowego i o 

prawdziwym znaczeniu. Oferujemy innowacyjne szanse biznesowe oparte na naukowych 

rozwiązaniach w kwestiach związanych ze zdrowiem, ponieważ wierzymy, że jeśli ludzie mają 

możliwość działania pod względem fizycznym i finansowym, wówczas dokonają na tym świecie 

pozytywnych zmian. 

 

3. Synergy należy do Nature’s Sunshine, firmy odnoszącej sukcesy w skali międzynarodowej, która 

szczególnie przywiązana jest do jakości, uczciwości i osiągania konkretnych rezultatów. Nature’s 

Sunshine, notowana w obrocie publicznym firma-matka Synergy WorldWide, jest od ponad 40 

lat gigantem w swojej branży i dostarcza Synergy ogromnych zasobów. 

 

4. Zostaliśmy umieszczeni przez czasopismo Forbes wśród  „100 najbardziej wiarygodnych firm 

Ameryki”. Tak się składa, że jesteśmy jedyną firmą na tej liście prowadzącą sprzedaż 

bezpośrednią i jedną z zaledwie czterech firm sklasyfikowanych jako „farmaceutyczne”. 

 

5. Dan Higginson założył Synergy w roku 1999 z wizją, aby „pomagać ludziom na całym świecie 

osiągnąć lepsze zdrowie, wyższy poziom życia i udzielać wsparcia społecznościom w potrzebie.” 

Dziś ta wizja staje się rzeczywistością na ponad 25 rynkach całego świata. 

 
6. Jako uznany producent naturalnych suplementów, skupiamy się na tym, by pomagać ludziom z 

całego świata osiągnąć lepsze zdrowie i tym skuteczniej zostawić po sobie ślad. Mówi się, że 

zdrowie jest największym skarbem i jesteśmy przekonani, że to prawda. Dążymy do tego, aby 

oferować najwyższej jakości rozwiązania zdrowotne wszystkim, którzy ich poszukują.  

 

7. Nie zaniedbujemy naszych obowiązków. W Centrum Badań i Innowacji Hughes, stanowiącym 

ultranowoczesne zaplecze kliniczne i laboratoryjne Synergy,  nasz Zespół Doradczy ds. 

Medycznych i Naukowych oraz jego kadry pracują nieustannie by odkrywać prawdziwie 

skuteczne rozwiązania dla problemów zdrowotnych świata. 

 

8. Zespół Doradczy ds. Medycznych i Naukowych składa się z lekarzy, naukowców oraz liderów w 

dziedzinie zdrowia i żywienia. Dr Matthew Tripp pełni w naszej firmie rolę Dyrektora ds. 

Naukowych przewodząc jednocześnie Zespołowi Doradczemu. Jako doktor fizjologii, genetyki 

mikrobiologicznej oraz mikrobiologii, posiadający ponad 100 patentów zarejestrowanych pod 

własnym nazwiskiem, dr Tripp poświęcił swą bogatą karierę by kierować odkrywaniem, 



opracowywaniem, bezpieczeństwem oraz weryfikacją kliniczną żywności medycznej i 

nutraceutyków. 

 

„Moją pasją jest wprowadzanie różnicy na świecie”, powiedział dr Tripp. „Można to nazwać 

osobistą misją, jeśli kto woli. Nie wynika ona z przekonań religijnych. Po prostu widzę jak 

ogromny jest na świecie stopień zapadalności na choroby chroniczne i zadaję sobie pytanie: „Jak 

mogę wprowadzić tu jakąś różnicę?” a także „Jak możemy w tej kwestii współpracować?”” 

 

9. W Synergy, opracowujemy i z dumą wytwarzamy produkty, które poprawiają życie ludzi na 

całym świecie. Nasz zakład produkcyjny posiada certyfikat NSF i znany jest z doskonałego 

poziomu praktyk produkcyjnych. Nie zgadzamy się, by kwestia jakości naszych produktów 

spoczęła w czyichkolwiek innych rękach. 

 

10. Zapewniamy jakość od początku do końca. Departament Kontroli Jakości Synergy przeprowadza 

drobiazgowe audyty źródeł naszych składników na całym świecie. Po dostarczeniu składniki te są 

poddawane badaniom by zweryfikować ich tożsamość, bezpieczeństwo i moc działania. 

Niezależnie od tego, każda partia wytworzonych produktów przechodzi dodatkowe testy. Ta 

inwestycja, pochłaniająca corocznie wiele milionów dolarów, daje nam pewność, że gotowy 

produkt jest godny Twojego zaufania.  

 

11. Od dziesięcioleci pracujemy nad utrzymaniem doskonałej reputacji i żyjemy zgodnie z 

deklarowaną przez nas misją. Miliony ludzi na świecie, od przedsiębiorców i biznesmenów po 

światowej klasy sportowców, postanowiło poddać Synergy próbie. Nasze produkty i nasza firma 

zmieniają życie ludzi każdego dnia. 

 

12. Przedstawiamy linię produktów Synergy, dostępną dla naszych dystrybutorów i konsumentów 

na rynkach całej Europy. 

 

13. Podstawowym produktem Synergy, który służy poprawie stanu zdrowia jest ProArgi-9+. 

Tegoroczne (2015) wydanie Physician’s Desk Reference (oficjalnej amerykańskiej encyklopedii 

leków, znajdującej się na biurku każdego lekarza – przyp. tłum.) wymienia ProArgi-9+ jako 

„najwyższej jakości suplement l-argininowy na świecie.”* 

 

Tak jak wszystkie inne produkty Synergy, każda partia ProArgi-9+ poddawana jest analizie pod 

kątem mocy działania i czystości, która chroni produkt przed potencjalnym zanieczyszczeniem 

badając go z dokładnością do trylionowych cząstek. 

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

 

14. Jednym z kluczowych składników ProArgi-9+ jest l-arginina, która badana była przez trzech 

amerykańskich naukowców wyróżnionych nagrodą Nobla w roku 1998 z tytułu odkrycia jej 

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


niezwykłych korzyści dla zdrowia.  

ProArgi-9+ zawiera pięć kluczowych witamin: witaminę C, witaminę D3, witaminę K, witaminę 

B6 i witaminę B12. Każda z nich wywiera istotny wpływ na ogólne funkcjonowanie organizmu. 

Witamina C umożliwia normalne funkcjonowanie układu nerwowego i odpornościowego, 

właściwą realizację funkcji fizjologicznych oraz zmniejszenie wyczerpania i zmęczenia. Witaminy 

B6 i B12 odgrywają częściowo podobną rolę jak witamina C, ale oprócz tego posiadają istotne 

znaczenie dla poprawnego tworzenia się czerwonych krwinek oraz metabolizmu homocysteiny. 

Witamina K posiada własny zestaw korzyści odgrywając zasadniczą rolę w utrzymaniu zdrowych 

kości oraz zapobieganiu tworzeniu skrzepów we krwi. Nasz produkt jest naturalnie słodzony 

przez extrat z liści stewii, zawiera kwas foliowy oraz wyciąg z czerwonego wina. 
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. Życie stale wymaga energii. Dni są pełne terminów działań i zobowiązań,które wymagają 

najlepszej formy przez całą dobę, nawet wtedy, gdy jesteś wyczerpany. W połowie ciężkiego 

dnia może się okazać, że poziom energii jest wyczerpany już przed obiadem, i niemal nie masz 

siły na załatwienie wszystkich spraw na liście rzeczy do zrobienia.  

 

16. Korzyści, jakie daje e9 

 Trwała, zdrowa energia dzięki wyjątkowej, niskokalorycznej formule 

 Wspomaga normalny, wytwarzający energię metabolizm 

 Przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i znużenia 

 Wspomaga normalne funkcje psychologiczne i mentalne 

 Wspiera naturalną zdolność organizmu do produkcji energii 

 Świetny smak Pinakolady 

 Słodzony glikozydami stewiolowymi, które występują naturalnie w liściach stewii 

17. Możesz ograniczyć swoje codzienne spożycie kalorii zastępując śniadanie Koktajlem 

Zastępującym Posiłek SLMsmart. Ten innowacyjny zamiennik posiłku dostarcza Twojemu 

organizmowi składników odżywczych, których potrzebuje on by funkcjonować w optymalny 

sposób, a jednocześnie pomaga Ci zrealizować Twój cel związany z kontrolą wagi. 

 

18. NAJWAŻNIEJSZE SKŁADNIKI  

Mieszanka białek  

SLMsmart koktail zastępujący posiłek składa się z trzech źródeł białka: serwatki, kazeiny i soi. 

Białka przyczyniają się do rozwoju i utrzymania masy mięśniowej. Aminokwasy z białka serwatki 

pojawiają się we krwi niemal natychmiast po spożyciu. Tuż po aminokwasach białka sojowego 

pojawia się białko kazeiny. Wszystkie te składniki zostaną wydalone z organizmu gotowego na 

codzienną walkę.  



 

Mieszanka energii  

Zdrowe węglowodany i tłuszcze w koktailu SLMsmart zostały strategicznie dobrane, aby 

wzmacniać metabolizm i dawać energię, tak potrzebną do życia. Maltodekstryna, olej rzepakowy 

i słonecznikowy to tylko niektóre ze składników, które pomogą utrzymać poziom energii, być 

zadowolonym i uzyskać docelową wagę.  

 

Mieszanka witamin i minerałów  

Ponieważ SLMsmart koktail zastępujący posiłek zawiera niezbędne składniki odżywcze 

znajdujące się w zrównoważonych posiłkach, w tym wapń, żelazo, potas i witaminy z grupy B, 

jest on w stanie działać jako skuteczny substytut normalnego śniadania, obiadu lub kolacji 

 

19. Mistify jest płynnym suplementem diety, który zawiera witaminę B6, jagodę acai oraz ekstrakt z 

zielonej herbaty. 

 

20. Ten nadzwyczajny produkt posiada bogaty smak i łączy w sobie przepyszną mieszankę 

ekstraktów i koncentratów z jagód i innych owoców w tym: winogron, czarnej jagody, 

malin, żurawiny, borówki i granatu. Badania wykazały ponadto, że witamina B6, zawarta 

w Mistify, wykazała zdolność wspomagania: 

• Właściwych funkcji psychologicznych 
• Poprawnego tworzenia czerwonych krwinek 
• Właściwego metabolizmu homocysteiny 

 
21.  PhytoLife firmy  Synergy jest wartościowym połączeniem chlorofiliny (konkretnie chlorofiliny 

sodowo-miedziowej) z olejkiem z mięty pieprzowej, którego jakość odczuwamy w każdej kropli. 

 

22. Chlorofilina zawarta w Phytolife, pochodząca z liści morwy i lucerny, przynosi wiele korzyści dla 

zdrowia. Ponadto, znajdujący się w Phytolife olejek z mięty pieprzowej przyczynia się do 

normalizacji działania układu trawiennego i sprawia, że zwykła woda zamienia się w doskonale 

smakujący napój, którym możesz cieszyć się przez cały dzień. To, jak również świeży smak i 

płynna forma, sprawia, że Phytolife jest doskonałym towarzyszem w Twoim programie 

suplementacji odżywiania. 

 

23. Wprowadzenie Body Prime. Body Prime skutecznie przygotowuje Twój organizm do każdej 

diety. Dzięki znacznej zawartości magnezu wspomaga właściwy metabolizm energetyczny oraz 

pozwala zachować równowagę elektrolityczną. Czynniki te stanowią doskonały bodziec, aby 

Twój organizm zaczął wdrażać się do kolejnego programu zdrowotnego. 

 

24. Body Prime jest skuteczną recepturą, której działanie będziesz odkrywać stopniowo. Oprócz 

magnezu, głównymi składnikami produktu są pektyny pochodzące z jabłka oraz sproszkowane 

śliwki. Jest to więc łagodnie działający środek opracowany w oparciu o składniki pochodzenia 



owocowego. 

 

25. Tych, którzy gotowi są odmienić swoje zdrowie, zachęcamy do przetestowania produktów 

Synergy i doświadczenia osobiście korzyści dla zdrowia, jakie one przynoszą.  

 

Pamiętaj, dziedzictwo jakie po sobie pozostawimy, jest tym samym, jakie budujemy w tej chwili. 

Każda minuta poświęcona by stać się lepszym, by pomóc innym i zmienić świat jest czasem 

dobrze wykorzystanym. Niezależnie od tego, czy chcesz odmienić swoje zdrowie czy swój styl 

życia, Synergy dostarczy Ci platformę, na której możesz budować.  

 

26. Większość pracujących osób dorosłych żyje zgodnie z typowym schematem: pracują dla swojego 

pracodawcy zarabiając jedynie tyle by móc się utrzymać. Ilu zdobędzie się na wyjście poza ten 

schemat by odkryć większy dochód, rosnący w sposób rezydualny, i zarabiać wystarczająco dużo, 

aby doświadczyć życia tak, jak chcesz go doświadczać? 

 

27. Ludzie zatrudnieni w sposób tradycyjny wymieniają czas na pieniądze. Pensje są zarabiane i 

wydawane, a czas ucieka. Czy zarabiasz tyle, ile wart jest Twój czas? 

 

28. Nasz czas w tym życiu może być krótki. Czy pozwolimy, aby jakość naszego życia ograniczały 

harmonogramy pracy będące poza naszą kontrolą lub kiepskie zdrowie? Czy też raczej 

dostarczymy naszemu organizmowi żywności, jakiej potrzebuje, abyśmy mogli jak najdłużej 

cieszyć się pełnią życia? 

 

29. Nadszedł czas, aby zrobić coś dobrego dla samego siebie i dla ludzi, których cenisz. Twój 

potencjał jest ogromny i nie jesteś sam.  

 

30. Od początku swego działania, Synergy opierała się na strukturze pracy zespołowej. Z tego 

właśnie powodu dystrybutorów Synergy określa się mianem Członków Zespołu.  

 

Możesz rozwijać swój własny biznes, a także pomagać innym odnaleźć ich sukces razem z Tobą. 

Zagłębisz się w kulturę mentorów i liderów żywo zainteresowanych Twoim sukcesem. I co 

najważniejsze, nie będzie ograniczeń dla tego, co możesz osiągnąć.  

 

31. Szansa Synergy  to inwestycja w zdrowie, w jakość i w wolność życia według własnego 

harmonogramu. To inwestycja, która przynosi znaczące korzyści. Niektórzy dystrybutorzy 

Synergy pracują, aby uzyskać dodatek do swego comiesięcznego dochodu. Niektórzy skupiają się 

na budowie solidnego biznesu, którzy przyniesie im znaczący dochód rezydualny. Niezależnie od 

tego jaki jest Twój cel, to Ty podejmujesz decyzje i możesz odnaleźć sukces. 

 

32. Aby dzielić się rozwiązaniami w zakresie zdrowia na całym świecie, a także aby dawać siłę 

mężczyznom i kobietom by mogli Zostawić po sobie Ślad, Synergy hojnie wynagradza swoich 

dystrybutorów. Jeśli zdecydujesz się zainwestować we własny biznes Synergy, możesz otrzymać 



zwrot z tej inwestycji na co najmniej siedem różnych sposobów. 

 

33. Najbardziej wyjątkowym i efektywnym sposobem uzyskania dochodu rezydualnego jako 

dystrybutor Synergy jest premia Mega-Match. 

 

34. Synergy pozwala Ci uzyskać dochód rezydualny w oparciu o zysk ze sprzedaży detalicznej, 

lukratywne premie oraz podstawowe prowizje wynikające ze sprzedaży produktów Synergy. 

Mega-Match, rozwiązanie wyjątkowe dla Synergy, jest 100% równowartością euro-do-euro 

wypłacaną Ci dla wszystkich podstawowych prowizji uzyskanych przez osoby, które osobiście 

zasponsorowałeś. Ponieważ nie ma ograniczeń co do ilości osób, których dochód możesz 

równoważyć, Mega-Match kryje w sobie prawdziwą moc. 

 

35. Oprócz dochodu, który uzyskasz, Synergy posiada program uznań i nagród dla swoich 

najskuteczniejszych budowniczych biznesu. Jest to program Synergy Elite Honors.  

 

Celem programu Elite Honors jest uhonorować i wynagrodzić dystrybutorów, którzy pracują nad 

budową stabilnej podstawy, na której będą mogli oprzeć dochodowy biznes. 

Aby zakwalifikować się w każdym miesiącu do Elite Honors, należy skupić się w swoim biznesie 

na kilku działaniach. Po pierwsze, musisz być zarejestrowany w usłudze automatycznej wysyłki 

Synergy. Usługa ta pozwala Synergy na automatyczne wysyłanie do Ciebie Twojego 

comiesięcznego koszyka produktów.  

 

Dla celów Twojego biznesu Synergy każdy produkt firmy posiada przypisaną  „wartość 

podlegającą prowizjom” czyli punkty „CV”. Aby uzyskać Elite Honors potrzebujesz aktywować 

(lub osobiście zasponsorować) nowego dystrybutora z zamówieniem na przynajmniej 200 CV lub 

600 CV. 

 

Twój biznes, elitarny biznes Synergy, powinien posiadać także przynajmniej 200 CV lub 600 CV 

obrotu na produktach w danym miesiącu. Produkty te możesz wykorzystać samemu lub 

sprzedać je  uzyskując zysk z handlu detalicznego.  Obrót ten nazywa się obrotem „TC1”, 

ponieważ jest dystrybuowany  z pierwszego miejsca w systemie (ang. Tracking Center) w Twoim 

biznesie. 

 

* Więcej informacji na temat miejsc w systemie – ośrodków Twojego biznesu – możesz uzyskać 

od osoby przeprowadzającej prezentację lub z przewodnika po Planie Kompensacyjnym Mega-

Match, który można ściągnąć za darmo ze strony Synergyworldwide.com 

 

36. Synergy wynagradza swoich dystrybutorów na wiele sposobów, nie tylko poprzez prowizje i 

premie finansowe. Każdego roku Synergy organizuje emocjonujące wyjazdy dla europejskich i 

światowych liderów. Dowiedz się jak zakwalifikować się na Akademię Team Managerów, 

coroczne wydarzenie odbywające się w luksusowym ośrodku w wysokich austriackich Alpach. 



Także Legacy Retreat odbywa się corocznie. Któregoś roku zabraliśmy naszych dystrybutorów na 

Hawaje, kiedy indziej miejscem naszych wakacji był Dubaj, a wcześniej odwiedziliśmy Bahamy.  

Dokąd pojedziemy następnym razem? Dowiedz się, bo pragniemy, żebyś znalazł się tam z nami.* 

*Są to wydarzenia objęte warunkami kwalifikacji. Zapoznaj się ze szczegółami kwalifikacji na 

stronie synergyworldwide.com. 

 

37. Ważniejsza niż wakacje i luksusy związane z byciem dystrybutorem Synergy jest determinacja 

firmy by pomagać osobom potrzebującym. 

Z tego właśnie powodu Synergy współpracuje z szeregiem służb i organizacji humanitarnych na 

świecie. Zawarliśmy stabilne partnerstwo z Five Star Legacy Foundation, organizacją mającą na 

celu zmniejszenie cierpień dzieci, rodzin i całych społeczności i przerwanie kręgu ubóstwa 

poprzez trzy inicjatywy: naukę czytania dla dzieci, nadzieję poprzez stypendia w celu 

umożliwienia kształcenia na wyższym poziomie oraz kształtowanie samodzielności poprzez 

przedsiębiorczość. 

Wraz z Five Star Legacy Foundation dystrybutorzy Synergy mogą pozytywnie wpłynąć na 

sytuację w tych miejscach na ziemi, które wiążą się ze szczególnymi potrzebami. 

 

38. Co chciałbyś osiągnąć? Jakie są Twoje cele? 

Jeśli chcesz poprawić swoje zdrowie, Synergy z dumą oferuje Ci najdoskonalsze produkty, które 

pomogą Ci osiągnąć ten cel.  

Jeśli chcesz poprawić swój styl życia… 

Jeśli chcesz spędzać więcej czasu robiąc to, co uważasz za ważne…  

Jeśli chcesz zwiększyć swoje dochody… nieznacznie lub znacząco… 

Jeśli chcesz nawiązać partnerstwo z godną zaufania organizacją, czerpiącą energię z mentorów i 

pracy zespołowej… 

Jeśli chcesz Zostawić po sobie Ślad… 

Zapraszamy Cię, abyś już dziś został częścią Synergy WorldWide. 

 

39. KONIEC 

 


