DEN ARVEN VI SKAPER ER
DEN ARVEN VI ETTERLATER
Synergy WorldWide hjelper mennesker som ønsker å leve et sunt
og meningsfullt liv. Vi tilbyr nyskapende forretningsmuligheter
basert på vitenskapelige helseløsninger, fordi vi tror at gode
mennesker som får fysiske og økonomiske ressurser, vil gjøre en
positiv forskjell i verden.

SOLID FUNDAMENT, BEVIST SUKSESS

Synergy er et selskap eid av Nature’s
Sunshine, som har vært en gigant innen
bransjen i over 40 år.

Kåret av Forbes til ett av Amerikas 100 mest
pålitelige selskaper.

Børsnotert, internasjonalt voksende og
dedikert til integritet.

SYNERGYS PRODUKTER

VI STUDERER FORMLENE

VI GARANTERER KVALITET FRA A TIL Å

Synergys medisinske og vitenskapelige rådgivende organ består av
leger, forskere og ledere på området helse og ernæring. Ved Hughes
Center for Research and Innovation arbeider eksperter kontinuerlig
for å utvikle løsninger for verdens behov.

Synergys avdeling for kvalitetssikring foretar grundige tilsynsbesøk
hos råvareleverandører over hele verden. Ved ankomst blir råvarene
testet med tanke på identitet, sikkerhet og styrke. I tillegg
gjennomgår alle varepartier vi fremstiller, ytterligere testing. Denne
årlige investeringen på flere millioner dollar, garanterer et ferdig
produkt du kan stole på.

VI FREMSTILLER PRODUKTENE SELV

Synergy er stolte over å skape produkter som forbedrer liv over hele
verden. Fasilitetene våre er NSF-sertifisert og anerkjent for
fremragende produksjon. Vi lar ikke andre få ansvaret for kvaliteten
til produktene.

VI BRYR OSS OM HELSEN DIN

Synergy er en anerkjent produsent av kosttilskudd og fokuserer på
kundenes helse og velvære og på omdømmet til teammedlemmene.
Det blir sagt at den største rikdom er god helse, og vi tror det er sant.
Vi har som mål å tilby helseløsninger av topp kvalitet til alle som
ønsker og trenger det.

DET FINNES IKKE
NOEN BEDRE TID
Den arven vi etterlater, er den arven vi bygger nå.
Hvert minutt du bruker på å forbedre deg, hjelpe
andre og forandre verden, er vel anvendt tid.

LØNN

ERFARING

BEGRENSNINGER

Vanlige lønnsmottakere bytter tid
mot penger. Lønn blir opptjent og
brukt, og tiden flyr. Tjener du det
tiden din er verdt?

Mange lever etter et typisk mønster; de
tjener nok til å greie seg og lever fra
hånd til munn. Hvor mange vil bryte ut av
det mønsteret for å få en stadig økende
ekstrainntekt og kunne tjene nok til å
leve livet slik de ønsker å leve det?

Livet her på jorden kan være kort. Vil vi
la dårlig helse begrense livskvaliteten
vår, eller vil vi gi kroppen den næringen
den trenger slik at vi kan nyte livet den
tiden vi har til rådighet?

OPPDAG SYNERGYS
MEGA-MATCH

DU

Synergy tilbyr deg en ekstrainntekt basert på videresalgsprofitt, lukrative
bonuser og basisprovisjon fra salg av Synergys produkter. Den mest
dynamiske komponenten av Synergys kompensasjonsplan er bonusen
Mega-Match. Den er unik for Synergy og gir deg 100 % kopi, krone for
krone, av basisprovisjonen til dem du er personlig sponsor for (dvs. dem du
rekrutterer). Det er ingen grense for hvor mange personer dette gjelder, så
det er et enormt potensiale i Mega-Match.
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HVOR MYE ØNSKER
DU Å OPPNÅ?
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