
 

1.  SYNERGY 

 

2. 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. 

 

3. Synergy ägs av Nature's Sunshine, ett framgångsrikt internationellt företag som värnar om 

kvalitet, resultat och integritet. Nature's Sunshine är Synergy WorldWides börsnoterade 

moderbolag. Nature Sunshine har varit branschledande i mer än 40 år och ger Synergy många 

olika typer av resurser.  

 

4. Vi har blivit utnämnda till ett av USA:s 100 mest pålitliga företag av tidskriften Forbes. Vi var det 

enda direktförsäljningsföretaget på listan, och ett av fyra företag inom kategorin 

”farmaceutiska-företag”. 

 

5. Dan Higginson grundade Synergy 1999 med visionen att ”hjälpa människor över hela världen till 

en bättre hälsa, nå framgångar och ge stöd till de som behöver.” Idag har den visionen 

förverkligats i fler än 25 internationella marknader. 

 

6. Som en pålitlig tillverkare av kosttillskott ligger vårt fokus på att hjälpa människor över hela 

världen att förbättra sin hälsa och skapa bestående framgångar. 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. 

 

7. Vi vet vad vi pratar om. Synergys rådgivande styrelse för medicin och vetenskap och våra 

anställda arbetar oavbrutet med att utveckla hälsolösningar för en värld som behöver dem. 

Dessa lösningar utvecklas på Hughes Center for Research and Innovation, som är Synergys 

toppmoderna klinik och labbanläggning. 

 

8. Synergys rådgivande styrelse för medicin och vetenskap består av läkare, forskare och ledande 

namn inom hälsa och kosthållning. Dr. Matthew Tripp är Synergys chef för medicinsk vetenskap 

och ordförande för den rådgivande styrelsen.  Dr. Tripp är expert på fysiologi, mikrobiell genetik 

och mikrobiologi och har fler än 100 olika patent i sitt namn. Han har en lång karriär bakom sig 

och stor erfarenhet av att hantera utveckling, säkerhet och klinisk kontroll av medicinska 

födoämnen och så kallade ”nutraceuticals”.  

 

”Jag är intresserad av att göra skillnad i världen”, säger Dr. Tripp. ”Man kan säga att det är ett 



personligt uppdrag. Inte baserat på någon religiös övertygelse, utan snarare på antalet kroniska 

sjukdomar världen över. Man frågar sig själv: ’Hur kan jag göra skillnad?’ och ’På vilka sätt kan vi 

arbeta tillsammans?’” 

 

9. Synergy är stolta över att formulera och skapa produkter som förbättrar människors liv över 

hela världen.  Våra anläggningar är certifierade av NSF och våra tillverkningsmetoder är välkända 

för sin höga kvalitet. Produkterna är våra egna och vi ansvarar för kvaliteten. 

 

10. 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. 

 

11. Under flera årtionden har vi byggt upp vårt anseende genom att leva upp till våra målsättningar. 

Miljoner människor över hela världen använder Synergys produkter – från entreprenörer och 

yrkesverksamma till idrottare i världsklass. Våra produkter och vårt företag gör skillnad i 

människors liv varje dag. 

 

12. Synergys produkter är tillgängliga för medlemmar och kunder i flera olika marknader inom 

Europa. 

 

13. Synergys främsta hälsofrämjande produkt är ProArgi-9+.  Den senaste upplagan av Physicians' 

Desk Reference listar ProArgi-9+ som ”världens mest högkvalitativa kosttillskott med L-

arginin.”*  

 

Precis som med alla Synergys produkter testas varje sats av ProArgi-9+ för att verifiera att alla 

ingredienser är rena och potenta – detta för att säkerställa exemplarisk kvalitet.  

 

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

 

14. En av de viktigaste ingredienserna i ProArgi-9+ är l-arginin – ett ämne som undersöktes av tre 

amerikanska forskare som sedermera fick Nobelpriset 1998 för sina upptäckter kring ämnets 

positiva hälsoeffekter.  

 

ProArgi-9+ innehåller fem livsviktiga vitaminer: Vitamin C, vitamin D3, vitamin K, vitamin B6 och 

vitamin B12. Var och en av dessa stöder kroppens prestationsförmåga. Vitamin C bidrar till 

normalt fungerande nerv- och immunsystem och normala psykologiska funktioner. Dessutom 

minskar vitamin C känslan av trötthet och utmattning. Vitamin B6 och B12 spelar, utöver att de 

har flera av vitamin C:s hälsofördelar, en viktig roll i formandet av normala röda blodceller och 

en normal homocysteinomsättning. Vitamin K har en rad olika fördelar och spelar en nyckelroll i 



att bibehålla ett friskt skelett och normal blodkoagulering. 

 

15. e9 kombinerar kraften i l-arginin med högkvalitativa ingredienser som ger dig det du behöver för 

att klara av din vardag. Idag finns en uppsjö av energidrycker på marknaden. Men ingen av dem 

ger dig det du får från Synergy:s e9! En unik blandning av vitaminer, aminosyror och naturligt 

koffein, tillverkade med de renaste och bästa ingredienserna, för att passa in i en hälsosamma 

och hållbar livsstil. 

 

16. e9: 

 Hälsosam energi med en unik sammansättning som är både kalorisnål och långverkande 

 Stödjer normal och energigivande ämnesomsättning 

 Minskar trötthet och utmattning 

 Stödjer mental energi 

 Stödjer kroppens förmåga att producera energi 

 Fantastisk smak – Tropical Burst 

 

17. Du kan minska ditt dagliga intag av kalorier genom att ersätta din frukost med 

måltidsersättningen SLMsmart. Den här innovativa måltidsersättningen ger din kropp alla de 

näringsämnen den behöver för att fungera som bäst, samtidigt som den hjälper dig uppnå dina 

viktmålsättningar. 

 

18. Proteinblandning: Måltidsersättningen SLMsmart har tre proteinkällor: vassle, soja och kasein. 

Proteinet ökar tillväxten och stärker bevarandet av muskelmassan. Aminosyrorna från 

vassleproteinet går ut i blodet nästan omedelbart efter förtäringen. Sojaproteinets aminosyror 

framträder därefter, efterföljt av kaseinproteinet. Tillsammans skapar dessa stärkande 

ingredienser en bra känsla i kroppen som gör den redo att tackla dagens utmaningar. 

Energiblandning: De hälsosamma kolhydraterna och fetterna i måltidsersättningen SLMsmart 

har strategiskt framtagits för att öka din metabolism och ge dig den energi som livet kräver. 

Maltodextrinet, raps- och solrosoljan är bara ett fåtal av de ingredienser som bidrar till att hålla 

energin uppe. De ger dig även en känsla av att vara mätt och bidrar till att nå målvikten. 

Vitamin- och mineralblandning: Eftersom måltidsersättningen SLMsmart innehåller essentiella 

näringsämnen som finns i balanserade måltider, t.ex. kalcium, järn, kalium och B-vitaminer, är 

den ett effektivt alternativ till din vanliga frukost, lunch eller middag. 

 

 

19. Mistify är ett tillskott i vätskeform, som innehåller B6-vitamin, acaibär och extrakt från grönt te. 

 



20. Detta fantastiska tillskott är mycket gott och innehåller en härlig blandning av frukt- och 

bärextrakt och -koncentrat, bland annat vindruvor, blåbär, hallon, tranbär och granatäpple. B6-

vitaminen i Mistify har visat sig bidra till följande: 

 Normal psykologisk funktion 

 Normal bildning av röda blodkroppar 

 Normal homocysteinmetabolism 

 

21. Synergys produkt PhytoLife är en fantastisk kombination av klorofyllin (kopparklorofyllin) och 

pepparmintsolja med kvalitet i varje droppe. 

 

22. Tillverkas av alfalfa och blad från mullbärsträd och ger många olika fördelar. Pepparmintsoljan i 

PhytoLife bidrar till en normal ämnesomsättning och förvandlar dessutom ett vanligt glas vatten 

till en underbart god dryck som du kan njuta av under hela dagen. Kraftfulla funktioner och en 

uppfriskande smak gör PhytoLife till ett fantastiskt kosttillskott. 

 

23. Nu lanserar vi Body Prime – för hälsosamma rutiner idag, imorgon och alla andra dagar.  

 

24. Body Primes formel bygger på tre viktiga ingredienser som är avsedda att verka via 

matsmältningen. 

 

Huvudingrediensen är magnesiumoxid, och den rekommenderade dosen ger 400 mg av den här 

viktiga mineralen.  

 

De övriga ingredienserna består av frukt. Äppelpektin och ett pulver tillverkat av 

katrinplommon. Många av er vet säkert på vilket sätt katrinplommon påverkar matsmältningen. 

Äppelpektin fungerar på ett liknande sätt.  

 

Precis som en bil behöver bränsle för att fungera så behöver du bränsle (mat, kosttillskott, 

vatten) för att din kropp ska fungera på ett effektivt sätt. Äpplen och katrinplommon hjälper till 

med detta på ett naturligt sätt.  

 

25. Vi uppmuntrar alla som är beredda att förbättra sin hälsa att prova Synergys produkter och dra 

nytta av de många fördelar som produkterna erbjuder. 

 

Kom ihåg: vi lägger grunden för våra framtida framgångar just i detta nu. Varje sekund du lägger 

på att bli en bättre människa, hjälpa andra och förändra världen är väl investerad tid. Oavsett 

om du vill förbättra din hälsa eller din livsstil tillhandahåller Synergy en stabil grund att bygga 

vidare på. 

 



26. De flesta vuxna 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 kunna leva livet precis som de vill? 

 

27. Anställda byter traditionellt sin tid mot pengar. Pengar tjänas och spenderas, och tiden flyger 

förbi. Tjänar du så mycket som din tid är värd? 

 

28. Våra liv varar inte för evigt. Vill vi begränsa våra liv med dålig hälsa eller arbete som vi inte 

kontrollerar? 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?  

 

29. Det är dags att göra någonting bra för dig själv och för människorna du värdesätter i ditt liv. Du 

har en otrolig potential och du är inte ensam. 

 

30. Synergy är ett företag som sedan starten har baserats på teamwork. Det är därför vi kallar alla 

Synergy-distributörer för teammedlemmar.  

 

Du kan växa din verksamhet och samtidigt hjälpa andra nå framgångar. Du samarbetar med 

mentorer och ledare som har ett egenintresse av att du blir framgångsrik. Viktigast av allt: Det 

finns inga begränsningar för hur mycket du kan uppnå. 

 

31. Möjligheten som Synergy erbjuder är en investering i hälsa, kvalitet och friheten att leva livet på 

egna villkor. Det är en investering som kan ge otrolig lön för mödan. Vissa teammedlemmar 

arbetar med Synergy för att tjäna lite extrapengar varje månad. Andra fokuserar på att etablera 

en större verksamhet med imponerande avkastning. Oavsett vad du har för mål så är det du 

som kontrollerar ditt öde. Och du kan bli framgångsrik.  

 

32. För att kunna sprida våra hälsolösningar över hela världen, och dessutom ge människor 

möjligheten att skapa bestående framgångar, kompenserar vi våra teammedlemmar på ett 

generöst sätt. Om du väljer att investera i en egen Synergy-verksamhet kan du få avkastning på 

investeringen på åtminstone sju olika sätt.  

 

33. Det mest effektiva sättet att tjäna stora pengar som Synergy-teammedlem är med hjälp av 

bonusen Mega-Match. 

 

34. Synergy ger dig möjligheten att tjäna pengar baserat på försäljning av Synergys produkter, samt 

med hjälp av lukrativa bonusar och provisioner. Bonusen Mega-Match innebär att vi matchar 

alla de grundläggande 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. 

 



35. Utöver direkta inkomster erbjuder Synergy ett bonusprogram för sina mest engagerade och 

framgångsrika teammedlemmar. Vi kallar det här programmet för Elite Honors. 

 

36. Syftet med programmet Elite Honors är att visa uppskattning för teammedlemmar som arbetar 

med att lägga grunden för en framgångsrik verksamhet. 

 

För att kvalificera dig för Elite Honors varje månad ska du fokusera på ett par olika aktiviteter 

inom din verksamhet. För det första måste du vara en registrerad användare av Synergys 

automatiska leveranssystem. Den här tjänsten levererar dina produkter automatiskt varje 

månad.  

 

Varje Synergy-produkt har en tilldelad ”provisionsvolym” (commissionable volume – CV). För att 

kvalificera dig för Elite Honors måste du aktivera (eller personligen sponsra) en ny teammedlem 

med en beställning på minst 200 CV. 

 

Din Elite-verksamhet måste omsätta minst 600 CV i produkter varje månad. Detta är produkter 

du kan använda personligen eller sälja för personlig vinst. Volymen kallas för ”TC1” eftersom 

volymen cirkulerar genom din verksamhets första ”tracking center”.  

*Prata med presentatören för mer information om tracking centers för din verksamhet, eller läs 

handledningen Mega-Match Compensation Plan som kan laddas ned gratis på 

Synergyworldwide.com 

 

37. När du som ägare av en Elite-verksamhet kvalificerar dig för Elite Honors kan du sedan välja att 

hjälpa andra följa i dina fotspår. Fram till och med den 31 Aug 2016 kommer Synergy att 

uppmuntra dig att växa din verksamhet med hjälp av en extra bonus. 

Om du själv och två av dina personligt sponsrade teammedlemmar kvalificerar sig för Elite 

Honors får du en utbetalning på 250 €. Om fyra personligt sponsrade teammedlemmar 

kvalificerar sig får du en bonus på 500 €.  

 

Den största Go Elite-bonusen betalas ut till teammedlemmar som kan hjälpa tio av sina 

personligt sponsrade teammedlemmar att kvalificera sig för Elite Honors. När du har uppnått 

den här målsättningen betalar vi ut 1 200 €.  

 

Den här fantastiska bonusen är bara toppen på isberget. Fördelen med att bygga din verksamhet 

på Elite Honors-systemet är att effekterna blir långvariga tack vare bonusen Mega-Match. 

 

38. Synergy visar uppskattning för sina teammedlemmar på många olika sätt – inte bara med hjälp 

av provisioner och monetära bonusar. Varje år anordnar Synergy olika retreats för sina främsta 

ledare över hela världen. Varje år anordnar vi evenemanget Team Manager Academy på ett 

lyxhotell i de österrikiska Alperna. Vi anordnar även Legacy Retreat varje år. Ett år tog vi med 

våra teammedlemmar till Hawaii, ett annat år åkte vi till Dubai. Vi har även besökt Bahamas. 

Vart åker vi härnäst? Det vill du naturligtvis veta, och vi ser fram emot att du följer med oss.* 



*Du måste kvalificera dig för de här evenemangen. Besök synergyworldwide.com för mer 

information. 

 

39. Synergy handlar inte bara om pengar och semesterresor. Som teammedlem är du en del av ett 

företag som hjälper människor i nöd.  

Synergy samarbetar med flera humanitära organisationer över hela världen. Vi har etablerat ett 

samarbete med Five Star Legacy Foundation, en organisation som arbetar för att motverka 

fattigdom genom tre initiativ: läs- och skrivkunnighet hos barn, stipendier för högre utbildning 

och entreprenörskap. 

Tillsammans med Five Star Legacy Foundation kan Synergys teammedlemmar och ledare bidra 

till en positiv inverkan över hela världen.  

 

40. Vilka är dina målsättningar? Vilka är dina målsättningar? 

Om du vill förbättra din hälsa erbjuder Synergy de bästa produkterna för att hjälpa dig nå dina 

mål. 

Om du vill förbättra din livsstil… 

Om du vill lägga mer tid på någonting du tycker är viktigt… 

Om du vill utöka din inkomst… lite grann, eller ganska ordentligt… 

Om du vill arbeta med ett pålitligt företag som drivs av samarbete med mentorer… 

Om du vill skapa bestående framgångar… 

Är du varmt välkommen att bli en del av Synergy WorldWide redan idag. 

 

41. END 

 


