
1. SYNERGY 

2. 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. 

3. Synergy WorldWide je hčerinska družba Nature's Sunshine. Uspešno poslujemo po vsem svetu 

in smo zavezani kakovosti, rezultatom in integriteti. Naša matična družba, ki kotira na borzi, je že 

več kot 40 let ugledna in vodilna družba na področju proizvodnje naravnih prehranskih dopolnil, 

ki nam zagotavlja vso potrebno podporo. 

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

na ta seznam uvrščeni kot edina družba s področja direktne prodaje in ena od zgolj štirih družb, 

ki so jih uvrstili v kategorijo proizvajalcev »farmacevtskih proizvodov«. 

5. Dan Higginson je leta 1999 ustanovil Synergy WorldWide z vizijo »pomagati ljudem po vsem 

svetu do boljšega zdravja in večje blaginje ter pomagati skupnostim v stiski«. Danes se ta vizija 

uresničuje že v več kot 25 državah po vsem svetu. 

6. Synergy WorldWide je proizvajalec naravnih prehranskih dopolnil, ki mu ljudje zaupajo. 

Poslanstvo družbe je prispevati k boljšemu zdravju ljudi širom po svetu in tako pustiti pečat. 

Verjamemo, da drži, kar pravijo, da je zdravje naše največje bogastvo. Cilj naše družbe je 

zagotavljati kakovostne rešitve za ohranjanje zdravja za vse, ki jih iščejo. 

7. Stvari se vedno lotimo tako, kot se šika. Naš Znanstveno svetovalni odbor, v čigar vrstah 

najdemo zdravnike, znanstvenike in vodilne strokovnjake za zdravje in prehrano, z vodjo našega 

znanstvenega oddelka, dr. Trippom, na čelu, skupaj z zaposlenimi v Centru za raziskave in razvoj 

Hughes neutrudno razvija prave zdravstvene rešitve za ljudi v stiski. 

8. Dr. Tripp je doktor fiziologije, mikrobne genetike in mikrobiologije z več kot 100 patenti, ki svojo 

dolgoletno kariero posveča odkrivanju, razvoju, varnosti in kliničnemu preizkušanju živil in 

izdelkov z dodanimi zdravilnimi sestavinami (t.i. nutracevtikov).  

 

Povedal nam je: »Moja strast je, da po svojih močeh prispevam k pozitivni spremembi v svetu.  

Temu bi lahko rekli tudi osebno poslanstvo. Ne gre za osebno versko prepričanje, ampak 

preprosto opažam visoko pojavnost kroničnih bolezni na svetu in se sprašujem, kako lahko jaz 

pomagam in kaj lahko doprinesem k izboljšanju situacije.« 

 

9. 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. Naše vodilo je kvaliteta. Zato skrbi 

za zagotavljanje kakovosti naših izdelkov ne prepuščamo v roke nikogar drugega. 

10. Kakovost izdelkov zagotavljamo od prvega do zadnjega koraka. Naš oddelek za zagotavljanje 

kakovosti podrobno kontrolira dobavitelje 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 proizvedemo, prestanejo še dodatne preizkuse 

kakovosti. Za zagotavljanje kakovosti vsako leto namenimo več milijonov dolarjev, kar omogoča, 

da vi dobite v roke končni izdelek, na katerega se lahko zanesete. 

11. Več desetletij si s svojim delom gradimo ugled in živimo v skladu s svojim poslanstvom. Naše 

izdelke je po vsem svetu preizkusilo že več milijonov ljudi, od podjetnikov in uspešnih 

poslovnežev do vrhunskih športnikov. Naši izdelki in naša družba vsakodnevno spreminjajo 

življenja ljudi. 

12. Predstavljamo vam linijo izdelkov, ki so na voljo našim članom in kupcem na tržiščih širom 

Evrope. 

13. Naš osrednji izdelek za izboljšanje zdravja je ProArgi-9+. V Referenčnem seznamu za zdravnike za 

leto 2015 je zapisano, da gre za »najkakovostnejše prehransko dopolnilo z L-argininom na 

svetu«. 

Za ProArgi-9+ veljajo enaka merila kot za vse naše druge izdelke, katerih učinkovitost in čistost 

sleherne serije preizkusimo v delcih na bilijon, s čimer preprečimo morebitno onesnaževanje 

oziroma kontaminacijo. 

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

14. Ena od osnovnih sestavin ProArgi-9+ je L-arginin, ki so ga raziskali trije ameriški znanstveniki, ki 

so za odkritje njegovih zdravstvenih koristi leta 1998 prejeli Nobelovo nagrado za medicino.  

 

ProArgi-9+ vsebuje pet pomembnih vitaminov, in sicer vitamin C, D3, K, B6 in B12, ki so vsi 

nadvse pomembni za delovanje celotnega telesa. Vitamin C nam pomaga vzpostaviti normalno 

delovanje živčnega in imunskega sistema ter psihičnih funkcij in zmanjšuje utrujenost ter 

izčrpanost. Vitamina B6 in B12 se ponašata z nekaj podobnimi lastnostmi, kot smo jih že našteli 

pri vitaminu C, pomembna pa sta tudi pri tvorbi rdečih krvničk in presnovi homocisteina. Tudi 

vitamin K nam koristi v več pogledih in je ključnega pomena za ohranjanje zdravih kosti in 

normalnega strjevanja krvi. 

15. Energijska formula e9, ki združuje moč L-arginina in 8 drugih aminokislin z zelišči, vam bo 

pomagala soočati se z dnevnimi izzivi. Čeprav je danes za ljudi s pomanjkanjem energije na voljo 

veliko hitrih rešitev, vam zagotavljamo, da vam bo edinstvena mešanica vitaminov in naravnih 

virov kofeina, ki jih vsebuje napitek e9, v pomoč pri zdravem življenjskem slogu.     

16. Prednosti e9: 



 zagotavlja stabilen in dolgotrajen visok nivo energije na naraven način 

 pripomore k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti 

 pripomore k boljši fizični vzdržljivosti 

 izboljšuje koncentracijo in omogoča dolgotrajno zbranost 

 je odličnega okusa Piñe Colade 

 je sladkan s sladilom steviozidom, ki se naravno pojavlja v listih stevije 

17. Vsak dan zaužijte manj kalorij. Za zajtrk sezite po inovativnem nadomestku obroka SLMsmart, ki 

telesu priskrbi hranila za optimalno delovanje, obenem pa pomaga uravnavati telesno težo. 

18. Mešanica proteinov 

Nadomestek obroka SLMsmart vsebuje tri vrste beljakovin: iz sirotke, soje in kazeina. 

Beljakovine so nam v pomoč pri rasti in vzdrževanju mišične mase. Aminokisline iz beljakovin, ki 

jih pridobimo iz sirotke, se v kri sprostijo nemudoma po zaužitju, sledijo jim beljakovine, ki jih 

pridobimo iz soje, nazadnje pa se sprostijo še beljakovine, ki jih pridobimo iz kazeina. Učinkovite 

sestavine nasitijo telo in ga pripravijo na izzive dneva. 

Energijska mešanica 

Zdrave ogljikove hidrate in maščobe, ki jih vsebuje nadomestek obroka SLMsmart, smo strateško 

formulirali, da bi vam okrepili presnovo in vam dali energijo, ki jo zahtevajo življenjski izzivi. 

Energijo vam bodo ohranjali tudi maltodekstrin, olje oljčne repice in sončnično olje. Bolj 

zadovoljni boste lažje dosegli želeno telesno težo.   

Mešanica vitaminov in mineralov 

Ker nadomestek obroka SLMsmart vsebuje osnovna hranila, ki jih najdemo v uravnoteženem 

obroku (tudi kalcij, železo, kalij in vitamine B kompleksa), lahko predstavlja učinkovit 

nadomestek zajtrka, kosila ali večerje.  

19. Mistify je okusna sadna mešanica, ki vsebuje vitamin B6, jagode acai in izvleček zelenega čaja. 

20. Izjemno prehransko dopolnilo bogatega okusa združuje okusno mešanico sadja in izvlečkov ter 

koncentratov različnih vrst sadja in jagodičevja, tudi grozdja, borovnic, malin, brusnic in 

granatnega jabolka. Vitamin B6, ki ga izdelek vsebuje, prispeva k ohranjanju: 

 normalne mentalne funkcije, 

 normalnega tvorjenja rdečih krvničk in  

 normalne presnove homocisteina. 

21. PhytoLife je bogata kombinacija klorofilina (natrij baker klorofilina) in olja poprove mete, čigar 

kakovost se zrcali v čisto vsaki kapljici.  

22. Klorofilin, ki ga pridobivamo iz murvinih listov in alfa alfa kalčkov, je koristen v več pogledih. Olje 

poprove mete vam pomaga urediti prebavo. Voda se v družbi Phytolife-a spremeni v  okusno in 



osvežilno pijačo, v kateri lahko uživate preko celega dneva in odlično dopolnjuje katerikoli 

prehranski režim. 

 

23. Predstavljamo vam Body Prime, izdelek za vse, kar nameravate storiti za svoje zdravje danes, 

jutri in sleherni dan.   

Prehransko dopolnilo Body Prime je učinkovita priprava vašega telesa za katerikoli program 

zagotavljanja zdravja. 

24. Vsebuje visok odmerek magnezija, kar pripomore k dobremu energijskemu metabolizmu in 

ustreznemu ravnotežju elektrolitov. Dober energijski metabolizem in ustrezno razmerje 

elektrolitov pa sta osnova za uspešno implementacijo programov izboljšanja zdravja. Poleg 

magnezija vsebuje Body prime še jabolčni pektin in suhe slive. Body Prime je blaga a učinkovita 

formula iz magnezija in sadnih virov, ki v telesu deluje postopoma.  

25. Vse tiste, ki ste pripravljeni spremeniti svoje zdravje, vabimo, da preizkusite naše izdelke in 

občutite koristi, ki jih prinašajo vašemu zdravju. 

 

Ne pozabite, da 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. Nudimo vam osnovo, na kateri lahko gradite, če si želite spremeniti zdravje ali 

življenjski slog. 

26. Večina odraslih dela in živi po ustaljenem vzorcu – opravljajo delo, ki jim ga naloži šef, s svojo 

plačo pa zaslužijo ravno toliko, da preživijo mesec. Koliko jih bo dejansko uspelo preseči klasični 

vzorec in odkriti večji pasivni dohodek ter zaslužiti dovolj za živlljenje, kakršnega si želijo? 

27. Zaposleni v klasičnih službah se odpovedujejo svojemu času v zameno za denar. Svojo plačo si v 

čedalje daljšem delovniku težko prislužijo in jo tudi hitro potrošijo. Čas pa neizprosno beži. Ali 

zaslužite toliko, kolikor je vreden vaš čas? 

28. Življenje je kratko. Boste dovolili, da vam kakovost življenja omejujejo z obveznostmi natrpan 

urnik, stvari nad katerimi nimate nikakršnega nadzora in slabo zdravje? Ali pa boste sebi 

privoščili tisto, kar potrebujete in uživali življenje?  

29. Čas je, da storite nekaj dobrega zase in za ljudi, ki jih cenite. V vas so neverjetni potenciali in na 

tej poti niste sami. 

30. Družba že od samega začetka deluje v skladu z načeli timskega dela. Zato distributerjem pravimo 

člani tima.  

 

Lahko razvijate svoj posel in pomagate drugim, da uspejo skupaj z vami. Vključili vas bomo v 

kulturo mentorjev in vodij, katerim je v osebnem interesu, da uspete. Najpomembnejše pa je, da 



lahko, če želite, sežete tudi po zvezdah. 

 

31. Naša poslovna priložnost je naložba v zdravje, kakovost življenja in svobodo. Naložba, s katero si 

lahko spremenite življenje. Synergy vam omogoča, da postanete gospodar svojega časa. 

Nekateri člani vložijo v svoje delo pri Synergyju samo toliko truda, da so njihovi prihodki na 

koncu meseca le nekoliko višji. Drugi dajejo glavni poudarek ustvarjanju dolgoročnega pasivnega 

dohodka, ki lahko prinaša velike poslovne donose. Ne glede na cilje, ki ste si jih zastavili, imate 

vajeti v rokah vi sami. Z nami lahko uspete.  

32. Pri Synergyju velikodušno nagrajujemo svoje člane, da širijo naše rešitve za izboljšanje zdravja po 

celem svetu, obenem pa želimo ljudi vzpodbuditi, da pustijo pečat. Naložba v Synergy posel, se 

vam lahko vsak mesec povrne na najmanj sedem različnih načinov.  

33. Pasivni dohodek najbolj učinkovito ustvarjate z Mega-Match bonusom. 

34. 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 

vseh članov, ki jih osebno sponzorirate. Njegova moč se skriva v dejstvu, da lahko med seboj 

poveže nešteto ljudi, ki jim pomagate. 

35. Poleg dohodka, ki ga boste redno prejemali, je Synergy vpeljal tudi program posebnih priznanj in 

nagrad Elite Honors za tiste od vas, ki najbolj učinkovito gradite posel. 

36. Z njim želimo izreči priznanje in nagraditi člane, ki si prizadevajo postaviti stabilne temelje, na 

katerih lahko gradijo donosen posel. 

 

Če se želite vsak mesec kvalificirati za Elite Honors klub, morate redno izvajati nekaj ključnih 

aktivnosti. Vključeno morate imeti storitev samodejno pošiljanje izdelkov (Autoship), saj vam 

bodo izdelki, ki jih mesečno uporabljate, na voljo po ugodnejših cenah.  

 

Za namene vašega posla smo vsakemu izdelku dodelili »volumen, od katerega se izplačuje 

provizija« oziroma »CV«. Če želite postati član Elite Honors kluba, morate aktivirati (oziroma 

osebno sponzorirati) novega člana z naročilom v višini 200 CV. 

 

S svojim Elite Synergy poslom morate vsak mesec ustvariti najmanj 600 CV volumna z izdelki, v 

kar uvrščamo izdelke, ki jih kupite sami, in izdelke, ki jih kupijo vaše stranke in s katerimi 

ustvarjate maloprodajno maržo. Temu volumnu pravimo volumen »TC1«, ker gre za izdelke, ki so 

»v obtoku« v prvem »sledilnem centru« (tracking centre) vašega posla.*  

*Za več informacij o sledilnih centrih, ki predstavljajo središče vašega posla, se obrnite na 

izvajalca predstavitve ali si poglejte priročnik o Mega-Match sistemu nagrajevanja, ki ga lahko 

brezplačno prenesete na spletni strani Synergyworldwide.com. 



37. Ko se vi kot imetnik Elite Synergy posla kvalificirate za Elite Honors, lahko pomagate storiti enako 

tudi drugim članom, ki jih osebno sponzorirate (registrirate kot člane tima). Synergy vam bo do 

vključno 31. avgust 2016 namenil dodatno spodbudo oziroma bonus za takšno razvijanje posla. 

 

Če boste član Elite Honors kluba postali vi in dva nova ali obstoječa člana, ki ste ju oziroma boste 

osebno sponzorirali, boste prejeli dodatnih 250 EUR. Če bo to uspelo štirim osebno 

sponzoriranim članom, boste prejeli bonus v višini 500 EUR.  

 

Največji bonus v okviru promocije Go Elite je rezerviran za člane, ki bodo pomagali 10 osebno 

sponzoriranim članom postati član Elite Honors kluba. Ko vam bo to uspelo, vam bomo izplačali 

bonus v višini 1.200 EUR.  

 

Bonus, ki vas bo navdušil, predstavlja samo vrh ledene gore. Gradnja posla v skladu s sistemom 

Elite Honors vam bo dejansko najbolj pomagala pri vzpostavljanju dolgoročnega in stabilnega 

posla, saj boste prejemali dolgotrajne nagrade, ker boste osebno sponzorirali člane in z Mega-

Match bonusom prejemali njihove celotne osebne provizije. 

38. Pri Synergyju nagrajujemo svoje člane še na številne druge načine, poleg provizij in denarnih 

bonusov. Vsako leto organiziramo vznemirljive »oddihe« (retreats) za vodje iz Evrope in vsega 

sveta. Pozanimajte se, kako se kvalificirati za Akademijo za Team Managerje (Team Manager 

Academy), ki se vsako leto odvija v razkošnem letovišču visoko v avstrijskih Alpah. Vsako leto 

poteka tudi Legacy Retreat. Člane smo že gostili na Havajih, v Dubaju in na Bahamih. Kam pa nas 

bo pot zanesla naslednjič? Pozanimajte se, saj želimo, da se nam pridružite.* 

*Za ta dva dogodka se je treba kvalificirati. Za več podrobnosti, kako se kvalificirati, glej 

synergyworldwide.com. 

39. Od vseh koristi, ki jih prinaša članstvo, pa najbolj šteje naša predanost, da podamo roko ljudem v 

stiski.  

Zato sodelujemo s številnimi humanitarnimi organizacijami po vsem svetu. Vzpostavili smo trdno 

partnerstvo s Fundacijo Five Star Legacy. Gre za organizacijo, ki si prizadeva lajšati trpljenje 

otrok, družin in skupnosti ter z različnimi pobudami, kot so opismenjevanje, spodbujanje 

podjetništva in organizacija šolanja ter štipendiranje za višje stopnje izobrazbe, prekinja krog 

revščine. 

Člani in vodje lahko skupaj s Fundacijo Five Star Legacy pozitivno vplivajo na kraje, kjer vlada 

stiska, vsepovsod po svetu.  

40. Kaj bi radi dosegli? Kakšne cilje imate? 

Če bi si radi izboljšali zdravje, vam lahko pri Synergyju s ponosom ponudimo najboljše izdelke, ki 

vam bodo pomagali doseči ta cilj. 

Če bi si radi izboljšali življenjski slog … 



če bi se radi več časa ukvarjali s tistim, kar v vaših očeh nekaj velja ...  

če si želite povečati dohodek … za majhen ali velik znesek … 

če se želite kot partner povezati z zaupanja vredno organizacijo, ki jo poganjajo mentorji in 

timsko delo ...  

če želite pustiti pečat ...  

vas vabimo, da se Synergy WorldWide pridružite še danes. 

41. END 

 


