
Com o objetivo de seguir a oferecer o melhor serviço 
de logística a nivel Europeu, a partir do 20 do Maio 
apresentamos umas melhoras em todo o nosso sistema de 
logistica e novos preços de transporte mais competitivos 
e adaptados ás zonas goegráficas.* 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consolidação de todos os nossos envios por meio 
da UPS.
•	Novas tarifas mais económicas.
•	Possibilidade de fazer o seguimento dos pedidos.
•	Importantes descontos por volume.
 
Fizemos um esforço para seguir a consolidar o 
crescimento na Europa e conseguimos manter os mesmos 
preços dos nossos produtos durante 6 anos consecutivos, 
e agora, a partir de abril também melhoraremos os 
preços de envio de produtos NFR.**

* Para evitar demoras desnecessárias no processo de envio, todos os pedidos realizados através da página web 4Life só podem ser enviados do país desde 
onde se realiza o pedido. Por exemplo se um distribuidor inicia sessão na página web de Bélgica, este apenas poderá enviar produtos á Bélgica.
Se um distribuidor quer enviar produtos  a algum país da União Europeia, deve iniciar sessão e comprar desde a página web a que deseja enviar o seu pedido.

** 4Life Research USA, LLC., vende determinados produtos a distribuidores, demonstradores e clientes dentro da União Europeia que não estão disponiveis 
para a sua revenda em alguns países. Estes produtos são exclusivamente para o seu consumo pessoal ou o consumo pessoal das pessoas de sua casa e não 
estão destinados para revenda, distribuição ou qualquer outro propósito comercial. 4Life limita o número de produtos de uso pessoal que podem adquirir-se 
numa mesma compra segundo a quantidade razoavél que as pessoas de sua casa podem consumir num prazo de 3 meses. O não seguir esta norma pode 
limitar o privilégio de adquirir produtos para uso pessoal.

NOVAS TARIFAS EUROPEIAS DE TRANSPORTE

^ Zona 2 não inclui Ilhas Canárias, Madeira e Açores. Zona 4 não inclui Channel Islands.
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ZONA 1 • Alemanha, Bélgica, Holanda e 
Luxemburgo. 

CUSTO MINÍMO ZONA DE ENVÍO

ZONA 2^ • Austria, Dinamarca, Espanha, 
Estónia, França, Itália e Portugal

ZONA 3 • Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, 
Finlândia, Grécia, Hungria, Irlanda, Letónia, 
Liechtenstein, Lituânia, Polónia, República 
Checa, Roménia e Suécia.

ZONA 4^ • Reino Unido.

ZONA 5 • Madeira e Açores.

SUIÇA#

NORUEGA#

ZONA 6 EXPRESS • Channel Islands 
(Ilhas do Canal).

ZONA 7 EXPRESS • Chipre e Malta.

# Noruega e Suiça não se entrega vía UPS.


