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Plano de Recompensas 4Life™

Neste documento, você encontrará informações sobre como ser 

pago através do Plano de Recompensas 4Life. Encontrará também 

as várias recompensas de que desfrutará como distribuidor 4Life®.  

É hora de assumir o controle de seu futuro financeiro!

• Lucre vendendo produtos  

comprovados cientificamente.

• Aprenda com uma equipe de pessoas 

prontas para ajudá-lo.

• Beneficie-se através de um dos maiores 

sistemas de pagamento da indústria: até 

64% em volume de negócios.

• Receba produtos gratuitamente através  

do Programa de Fidelidade 4Life.

DESFRUTAR DOS 
BENEFÍCIOS



Descubra termos importantes  

da 4Life no Glossário ao final  

do folheto. 

TERMOS QUE  
VOCÊ DEVE SABER



Lucro de Revenda
Adquira produtos 4Life a preço de atacado e os revenda  

a preço de varejo. 

Cada produto 4Life recebe um 

Life Point, ou LP, que é usado 

para o cálculo das comissões 

dos distribuidores. 

LIFE POINTS (LP)

Compre  
por   

 $50 BRL

Lucro=  

 $25 BRL

Exemplo

Desconto Instantâneo
Tanto os Clientes Preferenciais quanto os Distribuidores recebem  

um desconto instantâneo de 25% — na finalização — em itens 

pessoais acima de 100LP.

50 LP x 4=  

200 LP
Desconto=  

  $25 USD

Exemplo

4Life®  
Transfer Factor 

Plus® Tri-Factor® 
Formula x 450 LP 50 LP 50 LP 50 LP

Venda  
por   

 $75 BRL



Programa de  
Fidelidade de 4Life® 

Recompensas Rápidas
Ganhe uma comissão de 25% em pedidos My4Life feitos  

por clientes e do primeiro pedido de LP para cada novo Cliente 

Preferencial que você inscreveu pessoalmente.* O Bônus 

Rápido é pago no dia seguinte à sua qualificação ao nível 

Associado ou superior. 

Receba produtos gratuitamente participando do Programa  

de Fidelidade 4Life! Acesse o site www.4life.com/loyalty para 

ver os detalhes e se inscrever. Os benefícios incluem:

• Desfrute a conveniência dos envios mensais. 

•  Desfrute de 15% de créditos gratuitos em produtos.

•  Ganhe o produto bônus do mês ao realizar um pedido de 

 125 LP no Programa de Fidelidade.

Exemplo: Pedido de cliente My4Life

PRO-TF® 

50 LP

Transfer 
Factor  
Plus®  

 50 LP
Comissão=  

  $25 USD

Exemplo: Primeiro pedido do Cliente Preferencial

Pedido de 

400 LP

25% de 
400 LP= 

$100 USD

+ =

*O pagamento do primeiro e do segundo nível para os primeiros pedidos de LP e pedidos de cliente My4Life 
são reversíveis. Aquele que inscreve alguém recebe 25% e quem está imediatamente acima dele recebe 
2%. O próximo distribuidor acima recebe 5%. O prêmio remanescente continua de acordo com o Plano de 
Recompensas 4Life™ até que todos os níveis sejam pagos. 



Associado Builder Diamante

1er Nível

2o Nível

3er Nível

4a Geração

2%

25%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

 6%^

Infinito

Receber Comissões
O primeiro passo em sua jornada é inscrever  
sua primeira pessoa na 4Life® e se qualificar para o 
nível Associado.

^Quando 6% é pago a um Diamante, o 6% adicional é pago ao Diamante Presidencial seguinte,  
ou nível superior acima. Isso se chama Repasse Infinito.



Builder Bonus  
de $50 USD
Você ganha $50 quando:
• Tem três Clientes Preferenciais inscritos pessoalmente  

ou distribuidores em sua linha frontal, cada qual com pelo 

menos 100 LP em pedidos do Programa de Fidelidade

• Tem 600 LP em Volume de Equipe

• Qualifica-se como Builder

O Builder Bonus vai ajudá-lo a começar sua organização  

4Life da maneira correta. Para receber o Builder Bonus, você 

deve se qualificar no nível Builder, receber um pedido de  

100 LP do Programa de Fidelidade e cumprir o Volume  

de Equipe exigido.*

*Volume de Equipe = Seu Volume Principal mais os pedidos de  
seus Clientes Preferenciais e seus distribuidores

100 LP

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

$50 USD

Os distribuidores devem manter um pedido mensal de 100 LP no 
Programa de Fidelidade para se qualificarem ao Builder Bonus.

™

VOCÊ



Builder Bonus de $200 USD
Você ganha $200 USD quando:
• Tem três distribuidores de linha frontal,  

cada qual com três Clientes Preferenciais 

qualificados (pedido de 100 LP no Programa de 

Fidelidade) inscritos ou distribuidores em sua  

linha frontal com o mínimo de 600 LP em  

Volume de Equipe.

• Qualifica-se como Builder  

ou Diamante

100 LP

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

$200 USD

100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP

100 LP100 LP100 LP100 LP 100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP

100 LP

$50 
 USD

$50 
 USD

$50 
 USD

Os distribuidores devem manter um pedido mensal de 100 LP no 
Programa de Fidelidade para se qualificarem ao Builder Bonus.

VOCÊ

MEMBRO  
DA EQUIPE

MEMBRO  
DA EQUIPE

MEMBRO  
DA EQUIPE



Builder Bonus de $800 USD

VOCÊ
100 LP

100 LP100 LP100 LP 100 LP100 LP

$800 USD

MEMBRO 
DA EQUIPE
100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP

100 LP100 LP100 LP100 LP 100 LP

MEMBRO 
DA EQUIPE
100 LP

100 LP 100 LP 100 LP100 LP 100 LP

MEMBRO 
DA EQUIPE
100 LP

$50 
   USD

$50 
   USD

$50 
   USD

$50 
   USD

$50 
   USD

$50 
   USD

$50 
   USD

$50 
   USD

$50 
   USD

$200 
   USD

$200 
USD

$200 
   USD

Você ganha $800 quando:
• Tem 9 distribuidores qualificados em seu segundo nível, 

cada qual com 3 Clientes Preferenciais qualificados 

(100 LP em pedido no Programa de Fidelidade) 

inscritos pessoalmente ou distribuidores abaixo deles 

com o mínimo de 600 LP em Volume de Equipe.

• Qualifica-se como Builder, Diamante ou  

Diamante Presidencial 

Os distribuidores devem manter um pedido mensal de 100 LP no 
Programa de Fidelidade para se qualificarem ao Builder Bonus.



VP mensal* 100 100 100

1 3 6 8 10 12 12

0 0 3,000 10,000 20,000 20,000 20,000

0

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 250,000 1,000,000

0 0
2 

Diamantes
2 Diamantes

Presidenciales
3 Diamantes

   Internacionales***

3 Diamantes
Internacionales

Oro

Clientes Preferenciais ou Distribuidores
 inscritos pessoalmente com 100VP/mês††

LP mensal nos três primeiros 
níveis sem compressão

Pernas**

Volume Organizacional Mensal (VO)

*Volume Principal (PV): O total de LP em produtos adquiridos por seu cliente ou vendidos a preço de varejo e os produtos adquiridos pelos clientes de sua conta My4Life.
**As pernas devem ser separadas e ter pelo menos um distribuidor no nível indicado ou nível superior. Os distribuidores que se qualificam nas pernas não precisam ser linha frontal.
***Deve ter pelo menos três pernas Diamante Internacional, cada uma com pelo menos 50.000 VO para se qualificar.
+Antes de receber o nível Diamante Internacional Ouro pela primeira vez, os distribuidores devem alcançar o nível ID 150 K ao menos uma vez (Diamante Internacional qualificado, 150.000 VO e três pernas com 15.000 LP cada).
++Pelo menos a metade precisa ser linha frontal. No caso dos níveis Associado ou Builder, todos devem ser linha frontal.

DiamanteBuilder Diamante 
Internacional 

Ouro†

Diamante 
Internacional 

Platina

Diamante 
Presidencial

Diamante 
Internacional

Associado

QUALIFICAÇÕES

Qualificações



B
O

N
O

S

Bônus do Premier Pool
(2% del LP* de la empresa)

Bônus do
Platinum Pool

(1% del LP* de la empresa)

Builder Bonus, Viagem Great Escape, Platinum Pinnacle/
Gold Getaway e os benefícios do President's Club

Associado Builder Diamante Diamante
Presidencial

Diamante 
Internacional

Diamante
Internacional

Ouro

Diamante
Internacional

Platina

1º Nível

2º Nível 

3º Nível

4ª Geração^

5ª Geração

6ª Geração

7ª Geração

8ª Geração

9ª Geração

10ª Geração

2%

25%

2%

25%

5%

2%

25%

5%

 6%^

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

25%

5%

12%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

*LP: Valores de referência atribuídos aos produtos 4Life para pagamento de comissões de vendas
^Quando 6% é pago a um Diamante, o 6% adicional é pago ao Diamante Presidencial seguinte, ou nível superior acima. Isso se chama Repasse Infinito.

INFINITO

C
O

M
IS

IO
N

ES

Premiação Infinita
A maioria das companhias do mercado 

interrompem o pagamento de comissões após 

o quarto nível. A 4Life é diferente! A Premiação 

Infinita pode pagar múltiplos níveis em cada 

geração a partir do nível Diamante. A premiação 

para cada geração continua por um número 

infinito de níveis até alcançar um distribuidor de 

nível igual ou superior, quando então você será 

bloqueado e passará a receber a premiação  

para a próxima geração conquistada.



Viagens de Incentivo
Além da oportunidade de receber uma renda integral ou 

parcial, viagens mundiais de incentivo a locais exóticos são 

oferecidas como parte do reconhecimento e do programa  

de recompensas da 4Life*. 

*Menos de 1% dos distribuidores 4Life se qualificam para viagens de incentivo.



Como Começar
Os distribuidores 4Life® podem construir seu negócio de modo  

a satisfazer suas metas pessoais e financeiras. Se isso interessa  

a você, leia as quatro dicas abaixo para começar no caminho  

de sucesso da 4Life!

1. Faça um plano com seu líder imediato. 
Entre em contato com seu líder imediato (a pessoa que  

inscreveu você) agora mesmo. Ele ou ela é seu melhor recurso 

para ajudá-lo a rapidamente receber seu primeiro pagamento  

e obter sucesso na 4Life. 

2. Baixe o aplicativo 4Life Connect. 
Baixe o aplicativo 4Life Connect na App Store ou no Google  

Play para compartilhar vídeos, imagens, PDFs e mais… tudo  

a partir de seu dispositivo móvel. 

3. Comece seu treinamento online na Universidade 4Life. 
A Universidade 4Life é um sistema passo a passo comprovado 

para ajudá-lo a construir seu negócio, definir sua conta pessoal 

My4Life, aprender sobre os produtos, e muito mais. Acesse o  

site 4life.com com as credenciais de sua conta, clique em  

“4Life University” e comece. 

4. Configure gratuitamente sua conta My4Life. 
Assim que inscrever sua primeira pessoa na 4Life, você  

poderá desfrutar das vantagens de ter uma conta My4Life 

gratuita. My4Life faz com que a revenda de produtos e a inscrição 

de novos membros de equipe seja ainda mais fácil. Quando 

alguém inscreve ou compra produtos em sua conta My4Life,  

você recebe o crédito! 

5. Conecte-se. 
Como membro da família 4Life, é importante estar informado! 

Siga-nos nas mídias sociais para manter-se atualizado sobre  

os anúncios, as promoções, informações sobre os produtos,  

e muito mais. 



TÚ

Upline 
Linha de distribuidores 
diretamente acima de você

Matriculador 
Pessoa que apresenta você  
à 4Life (pode também ser  
seu patrocinador)

Patrocinador 
Pessoa em sua linha superior  
que está diretamente acima  
de você (e pode também ser  
seu Matriculador)

Linha Frontal  
Seu primeiro nível de Clientes 
Preferenciais e distribuidores 
patrocinados por você

Volume de Grupo  
Seu volume pessoal, mais 
os pedidos de seus Clientes 
Preferenciais de linha frontal  
e seus distribuidores 

Perna   
Parte de sua  
Downline que começa 
com um distribuidor 
patrocinado por você  
e continua abaixo 
desse distribuidor

Consumidores  
Aqueles que adquirem  
os produtos 4Life dos  
distribuidores a preço  
de varejo

Volume de  
Três Níveis  
Composto de seu total de Volume 
Principal (PV) e o Volume Principal 
combinado das pessoas em seus 
três primeiros níveis

Downline  
Linha de distribuidores 
diretamente abaixo  
de você

Glossário



Life Points (LP)
Cada produto 4Life® recebe um Life Point,  
ou LP, que é usado para o cálculo das comissões  
dos distribuidores. 

Volume Principal (VP)
VP é o total de LP para produtos comprados por:
• Você para consumo próprio ou para vender a preço  

de varejo
• Clientes em sua conta My4Life

Volume Organizacional (VO)
Os LP de suas compras pessoais, de contas de  
clientes e de todos os distribuidores e clientes em sua  
linha inferior. Esse volume é importante para se  
qualificar a níveis superiores.

Bônus Rápido
25% de comissão paga sobre todos os pedidos My4Life  
feitos por clientes e do primeiro pedido de LP para cada  
novo Cliente Preferencial que você inscreveu pessoalmente.*  
O Bônus Rápido é pago no dia seguinte à sua qualificação  
ao nível Associado ou superior.

Programa de Fidelidade 4Life 
Esse programa recompensa distribuidores e Clientes  
Preferenciais por sua fidelidade em pedir produtos 4Life 
mensalmente. Peça seus produtos favoritos mensalmente e  
ganhe 15% de Crédito em Produtos. Você pode trocar Créditos  
em Produtos por produtos gratuitamente. Além disso, peça  
125 LP ou mais para receber o produto bônus do mês.

*Os ganhos dos distribuidores variam devido a vários fatores. As declarações  
de ganho feitas neste folheto não têm a intenção de garantir um ganho específico, 
mas mostram o que é possível alcançar com base em uma gama de dados 
registrados de distribuidores 4Life, compromisso pessoal e nível de habilidade. 
Todas as referências a renda, implicadas ou declaradas, através do Plano de 
Recompensas 4Life™, são apenas para ilustração. 

Compressão 
Os distribuidores em sua linha inferior que não se qualificam para 
o nível Associado ou superior são removidos, no mês em que não 
se qualificarem, quando as comissões forem calculadas.

Builder Bonus 
Bônus financeiro que premia os esforços dos distribuidores 
principais para inscrever, duplicar e reter.
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