1. SYNERGY
2. Synergy WorldWide hjelper mennesker som ønsker å leve et sunt og meningsfullt liv. Vi tilbyr
innovative forretningsmuligheter basert på vitenskapelige helseløsninger, fordi vi tror at
mennesker som får fysiske og økonomiske ressurser, vil gjøre en positiv forskjell i verden.
3. Synergy er et selskap eid av Nature’s Sunshine, som vokser internasjonalt og er dedikert til
kvalitet, resultater og integritet. Nature’s Sunshine, Synergy WorldWides børsnoterte
moderselskap, har vært en gigant innen bransjen i over 40 år og gir Synergy tilgang på enorme
ressurser.
4. Vi er kåret av Forbes Magazine til et av Amerikas 100 mest pålitelige selskaper. Vi var faktisk det
eneste direktesalgsselskapet på listen, og bare tre andre selskaper kategorisert som
"farmasøytisk", var med.
Ref: http://www.forbes.com/sites/jacquelynsmith/2013/03/18/americas-100-most-trustworthycompanies/
5. Dan Higginson grunnla Synergy i 1999 med en visjon om å "hjelpe mennesker overalt til bedre
helse og høyere velstand og å støtte hjelpetrengende samfunn." I dag er denne visjonen blitt
virkelighet i mer enn 25 markeder over hele verden.
6. Synergy høster stor tillit som produsent av naturlige kosttilskudd, og vi fokuserer på å hjelpe
mennesker over hele verden til bedre helse og til å etterlate en arv. 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.
7. Vi gjør hjemmeleksen vår. Ved Hughes Center for Research and Innovation har Synergy
toppmoderne laboratorier og en klinikk, der vårt medisinske og vitenskapelige rådgivende organ
og deres stab arbeider kontinuerlig for å utvikle reelle helseløsninger for verdens behov.
8. Synergys medisinske og vitenskapelige rådgivende organ består av leger, forskere og ledere på
området helse og ernæring. Dr. Matthew Tripp er selskapets Chief Scientific Officer og er leder
av dette rådgivende organet. Dr. Tripp har doktorgrad i fysiologi, mikrobiell genetikk og
mikrobiologi, har over 100 patenter i sitt navn og har viet hele sin karriere til oppdagelse,
utvikling, sikkerhet og klinisk validering av medisinsk mat og terapeutiske ernæringsprodukter
("nutrasøytika").

"Min pasjon er å gjøre en forskjell i verden," sier dr. Tripp. "Du kan kalle det en personlig misjon
om du vil. Den er ikke basert på religion, men jeg ser all den kroniske sykdommen i verden og
spør; Hvordan kan jeg gjøre en forskjell? og Hvordan kan vi samarbeide?"
9. Hos Synergy er vi stolte over å formulere og 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 våre.
10. Vi garanterer kvalitet fra A til Å. 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.
11. I årtier har vi arbeidet for å fortjene vårt gode omdømme og har levd etter vårt målutsagn.
Millioner av mennesker, alt fra gründere og forretningsfolk til toppidrettsutøvere fra hele
verden, har testet ut Synergy. Våre produkter og vårt selskap forandrer liv hver eneste dag.
12. Vi presenterer Synergys produkter, som er tilgjengelige for teammedlemmer og kunder i
markeder over hele Europa.
13. Synergys fremste helseprodukt er ProArgi-9+. I 2015-utgaven av Physician's Desk Reference
(amerikansk oppslagsverk for leger) står det at ProArgi-9+ er “L-arginin-tilskuddet med verdens
høyeste kvalitet.”*
I likhet med alle andre Synergy-produkter blir hvert vareparti av ProArgi-9+ testet med tanke på
styrke og renhet, ved bruk av tester som måler forurensninger ned til "parts per trillion" (ppt).
*Ref: http://www.pdr.net/full-prescribing-information/proargi-9?druglabelid=3236
14. I I 1998 ble tre amerikanske forskere tildelt Nobel-prisen for å ha oppdaget de kraftige
helseeffektene til L-arginin, en av de viktigste ingrediensene i ProArgi-9+. 1
ProArgi-9+ inneholder fem viktige vitaminer: Vitamin C, vitamin D3, vitamin K, vitamin B6 og
vitamin B12. Hvert vitamin spiller en viktig rolle for kroppens totale ytelse. Vitamin C bidrar til
nervesystemets og immunsystemets normale funksjon, til normal mental funksjon og til
reduksjon av tretthet og utmattelse. Vitamin B6 og B12 har noen av de samme helseeffektene
som vitamin C, men spiller også en viktig rolle for normal produksjon av røde blodceller og for
metabolisering av homocystein. Vitamin K har en rekke unike effekter og er meget viktig for
bevaring av en frisk benmasse og for normal blodkoagulering.
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"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. Synergys energiformulering e9 består i hovedsak av l-arginin og en blanding av B12- og B6vitamin, riboflavin, tiamin og pantotensyre, som alle bidrar til normal, energigivende
forbrenning. Denne smakfulle blandingen inneholder også naturlige koffeinkilder, inkludert
guarana-frø og maté-ekstrakt. Alle ingrediensene er trygge å bruke, av topp kvalitet og gir deg
en oppkvikker, med lite kalorier, når du trenger det mest.
Denne kombinasjonen av ingredienser ble utviklet for å hjelpe deg å opprettholde energinivået
på en trygg måte. B12- og B6-vitamin, sammen med pantotensyre, bidrar både til energigivende
forbrenning og mindre tretthet, samtidig som det opprettholder normal mental ytelse. Matéekstraktet har egenskaper som kan styrke kroppen, samtidig som du føler deg mer energisk. De
stimulerende og styrkende egenskapene bidrar til å hindre mental og fysisk utmattelse.
16. Fordelene med e9

•Langvarig, sunn energi i en spesiell formulering med lavt kaloriinnhold
•Bidrar til normal, energigivende forbrenning
•Spiller en rolle mot tretthet og utmattelse
•Bidrar til normal psykisk og mental funksjon
•Støtter kroppens naturlige evne til å produsere energi
•Deilig smaksopplevelse av piña colada
•Som søtningsmiddel er det brukt steviolglykosider, som finnes naturlig i steviablader
17. Du kan redusere ditt daglige kaloriinntak ved å erstatte frokosten med shaken SLMsmart
måltidserstatning. Dette innovative produktet gir kroppen din de næringsstoffene den trenger
for å fungere optimalt, samtidig som det hjelper deg med å nå ønsket vekt.
18. Proteinblanding: SLMsmart Meal Replacement inneholder tre proteinkilder: myse, soya og
kasein. Proteiner sørger for vekst og bevaring av muskelmasse. Aminosyrene fra myseprotein tas
opp i blodet nesten øyeblikkelig etter at du har inntatt produktet. Deretter følger aminosyrene i
soyaprotein og til slutt kaseinprotein. Disse kraftfulle ingrediensene vil tilsammen gjøre deg
mett og klar for å møte dagen.
Energiblanding: De sunne karbohydratene og fettstoffene som finnes i SLMsmart Meal
Replacement, er strategisk formulert for å holde forbrenningen i gang og gi deg den energien
som livets utfordringer krever. Maltodekstrin, raps- og solsikkeolje er noen av ingrediensene
som vil hjelpe deg med å opprettholde energinivået og metthetsfølelsen og å oppnå idealvekten
din.

Vitamin- og mineralblanding: Fordi SLMsmart Meal Replacement inneholder de viktige
næringsstoffene du finner i et balansert måltid, blant annet kalsium, jern, kalium og B-vitaminer,
kan det være et effektivt alternativ til en vanlig frokost, lunsj eller middag.

19. Mistify er et flytende kosttilskudd som inneholder vitamin B6, acai-bær og ekstrakt av grønn te.

20. Dette usedvanlige tilskuddet har fyldig smak og inneholder en deilig blanding av frukt- og
bærekstrakter og -konsentrater, inkludert drue, hageblåbær, bringebær, tranebær, blåbær og
granateple. Vitamin B6, som finnes i Mistify, har vist seg å bidra til:
•
Normal psykisk funksjon
•
Normal dannelse av røde blodlegemer
•
Normalt homocysteinstoffskifte
21. Synergys PhytoLife er en rik kombinasjon av klorofyllin (natriumkobber-klorofyllin) og
peppermynteolje - med kvalitet i hver dråpe.
22. Phytolife er et flytende produkt fremstilt av ekstrakt av bygg-gress og alfalfa, og klorofyllinet er
nyttig på flere måter. Peppermynteoljen i PhytoLife bidrar dessuten til normal
fordøyelsesfunksjon og forvandler vanlig vann til en forfriskende drikk du kan nyte når som
helst. Alt dette, og den friske smaken, gjør Phytolife til et fantastisk kosttilskudd.
23. Vi introduserer Body Prime, for dine sunne valg for i dag, i morgen og hver dag.
24. Body Prime består hovedsakelig av 3 viktige ingredienser som virker via fordøyelsen.
Hovedingrediensen er magnesiumoksid, og foreslått dose av dette viktige mineralet er 400
milligram.
De andre ingrediensene er frukt. Eplepektin og sviskepulver. Dere vet sikkert hva SVISKER gjør
for fordøyelsen. Eplepektin har en lignende virkning.
På samme måte som en bil trenger effektiv transport av drivstoff gjennom motoren, trenger
også du effektiv transport av ditt drivstoff (mat, kosttilskudd, vann). Eple og svisker bidrar til det
på en naturlig måte.
25. Vi inviterer alle som er klare til å endre helsen sin, til å teste ut Synergys produkter og begynne å
dra nytte av fordelene de gir.
Husk at 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. Uansett om du ønsker å endre helsen
din eller livsstilen din, har Synergy plattformen du kan bygge på.
26. De fleste yrkesaktive voksne arbeider etter et typisk mønster; de er ansatt hos en arbeidsgiver
og tjener nok til å klare seg. Hvem vil bryte ut av det typiske mønsteret for å få en høyere og
stadig økende inntekt, slik at de kan tjene nok til å leve livet slik de ønsker å leve det?
27. Vanlige lønnsmottakere bytter tid mot penger. Lønn blir opptjent og brukt, og tiden flyr. Tjener
du det tiden din er verdt?
28. Livet her på jorden kan være kort. Vil vi la dårlig helse eller pålagte rammer begrense
livskvaliteten vår? Eller vil vi gi kroppen den næringen den trenger, slik at vi kan nyte livet den
tiden vi har til rådighet?
29. Det er på tide å gjøre noe bra for deg selv og dem du setter pris på. Du har et enormt potensiale,
og du er ikke alene.
30. Siden Synergy ble grunnlagt, har selskapet vært basert på teamarbeid. Synergys distributører
kalles derfor teammedlemmer.
Du kan bygge din egen forretning, og du kan hjelpe andre til å lykkes sammen med deg. Du vil bli
del av en kultur av mentorer og ledere som er personlig engasjert i din suksess. Og sist, men ikke
minst; det er ingen grenser for hva du kan oppnå.
31. Synergys mulighet innebærer en investering i helse, kvalitet og friheten til å styre din egen tid.
Det er en investering som kan gi store belønninger. Noen av Synergys teammedlemmer arbeider
for å få en liten ekstrainntekt. Andre fokuserer på å bygge en stor forretning og oppnår en
imponerende inntekt. Uansett hva målet ditt er, så er det du som bestemmer. Og du kan lykkes.
32. Vi ønsker å spre helsløsningene våre til hele verden og vil hjelpe menn og kvinner til å etterlate
en arv, og Synergy gir derfor generøs kompensasjon til teammedlemmene. Dersom du velger å
investere i din egen Synergy-forretning, kan du få betalt på minst syv forskjellige måter.
33. Den mest unike og dynamiske måten å oppnå en ekstrainntekt på som teammedlem, er via
Mega-Match-bonusen.
34. Synergy tilbyr deg en ekstrainntekt basert på videresalgsprofitt, lukrative bonuser og
basisprovisjon basert på salg av Synergys produkter. Mega-Match-bonusen er unik for Synergy
og gir deg 100 % kopi, krone for krone, av basisprovisjonen til de du er personlig sponsor for
(dvs. de du rekrutterer). Det er ingen grense for hvor mange personer dette gjelder, så det er et
enormt potensiale i Mega-Match.

35. I tillegg til inntekten du vil få, har Synergy et program for anerkjennelse og belønning av de mest
effektive forretningsbyggerne. Det er Synergys Elite Honors-program.
36. Formålet med Elite Honors-programmet er å anerkjenne og belønne teammedlemmer som
arbeider for å skape et stabilt fundament for en innbringende forretning.
For å bli Elite Honors-kvalifisert hver måned er det noen aktivititer du bør fokusere på. For det
første må du ha en aktiv autoship hos Synergy. Når du har autoship, sender Synergy deg
automatisk en månedsforsyning med produkter.
For å kunne beregne provisjonen din, har hvert Synergy-produkt en CV-verdi, som står for
"commissionable volume" eller "provisjonsberettiget volum". For å bli Elite Honors-kvalifisert
må du aktivere (eller bli personlig sponsor for) et nytt teammedlem som kjøper en ordre på 200
CV.
I tillegg må forretningen din ha et TC1-volum på minst 600 CV månedlig. Dette er produkter du
selv har kjøpt for personlig bruk eller videresalg, pluss dine kunders kjøp. Dette volumet kalles
"TC1-volum" fordi det viser volumet på første "trackingsenter"* i forretningen din.
*For mer informasjon om trackingsentre kan du spørre presentatøren/sponsoren din eller se
Mega-Match kompensasjonsplan som kan lastes ned gratis fra www.synergyworldwide.com.
37. Når du, som eier av en Elite Synergy-forretning, er kvalifisert for Elite Honors, ønsker du sikkert å
hjelpe dine egensponsede (dem du har rekruttert) til å oppnå det samme. Til og med August
2016 vil Synergy oppmuntre deg til å bygge forretning på denne måten ved å tilby en ekstra
bonus.
Dersom du og to av dine egensponsede teammedlemmer, nye eller gamle, blir Elite Honorskvalifisert, får du en ekstra utbetaling på 250 Euro. Dersom fire av dine egensponsede
kvalifiserer seg, tjener du 500 Euro ekstra.
Den største Go Elite-bonusen går til dem som hjelper 10 av sine egensponsede teammedlemmer
til å bli Elite Honors-kvalifisert. Når det er gjort, får de en ekstrabonus på 1200 Euro.
Denne flotte bonusen er bare toppen av isfjellet. De virkelige fordelene ved å bygge en Elite
Honors-forretning, er den langsiktige belønningen i form av Mega-Match, som er basert på
provisjonene til dine egensponsede.
38. Synergy belønner teammedlemmene sine på mange måter, ikke bare med provisjoner og
pengebonuser. Hvert år arrangerer Synergy fantastiske feriereiser for ledere i Europa og resten
av verden. Du vil lære hvordan du kvalifiserer deg for Team Manager Academy, et årlig event på
et luksushotell i De østerriske alper. Det blir også arrangert et Legacy Retreat hvert år. Ett år tok

vi med teammedlemmer til Hawaii, et annet år til Dubai, og vi har også vært på Bahamas. Hvor
skal vi neste gang? Det vil du få vite, og vi ønsker å ta deg med.*
*Dette er eventer du må kvalifisere deg for. Se www.synergyworldwide.com for informasjon om
kvalifiseringskriterier.
39. Men viktigere enn luksus og ferier i regi av Synergy, er at vi er et selskap som er engasjert i å
hjelpe mennesker som trenger det.
Synergy samarbeider derfor med flere hjelpeorganisasjoner og humanitære organisasjoner over
hele verden. Vi har et veletablert partnerskap med Five Star Legacy Foundation, en organisasjon
som arbeider for å lindre lidelse hos barn, familier og samfunn, ved å bryte fattigdomssyklusen
gjennom tre initiativer: lese- og skriveopplæring for barn, håp gjennom stipendier for høyere
utdanning og selvrealisering gjennom gründerskap.
Også utenom Five Star Legacy Foundation kan Synergys teammedlemmer og ledere ha en
positiv innvirkning på menneskers behov over hele kloden.
40. Hvor mye ønsker du å oppnå? Hvilke mål har du?
Dersom du ønsker bedre helse, kan Synergy med stolthet tilby deg enestående produkter som
kan hjelpe deg med å nå målene dine.
Dersom du ønsker en bedre livsstil…
Dersom du ønsker å bruke mer tid på det du mener er viktig…
Dersom du ønsker høyere inntekt… litt eller mye høyere…
Dersom du ønsker å være med i en pålitelig organisasjon som drives av mentorer og
teamarbeid…
Dersom du ønsker å etterlate en arv…
Da inviterer vi deg til å bli med i Synergy WorldWide i dag.
41. END

