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MAXIMIZE O SEU ÊXITO!
ESTÁ PRONTO PARA MAXIMIZAR OS SEUS ESFORÇOS E O ÊXITO DO SEU NEGÓCIO? EM SEGUIDA, O 

NOVO CLUBE DE 4LIFE 250 É PARA VOCÊ. CLUBE 250 OFERECE UMA VARIEDADE DE INCENTIVOS 

PARA OS LÍDERES, DIAMONDS PRESIDENCIAIS E DIAMANTES.

Torne-se 
membro do 
Club  250 
•Adquira 250 LP ou mais por mês. 
Pode comprar um dos packs de produtos 
do clube 250 para  poupar máxima, 
ou escolher qualquer combinação de 
produtos. Todo mês você compra 250 
LP ou mais, você fará parte do clube de 
250 naquele mês.

•Participam os distribuidores nos niveis 
de Líder, Diamante e de 
Diamante Presidencial.

Vantagens de 
ser um membro 
do Club 250  
Se realmente quer maximizar o êxito do 
seu negócio, o Clube 250 é sua 
melhor escolha!  

GRANDES DESCONTOS 
EM PRODUTOS 
Os packs de produtos do clube 250 
oferecem grandes descontos (entre 42€ 
e 75€), o que lhe permite desfrutar de 
mais produtos para o seu uso pessoal e 
para compartilhar com os seus 
clientes potenciais.  

POTENCIAL DE 
RENDIMENTO ADICIONAL 
• Os pacotes de produtos do clube 250 
dar-lhe-ão a oportunidade de obter 
produtos adicionais para revender e fazer 
uma renda lucro.

ATINJA O SEU OBJETIVO DE 
AVANÇO DE NIVEL MAIS RÁPIDO  
Atinja o seu objetivo de avançar de 
nivel mais rápido quando você e todos 
os membros de sua equipe qualifiquem 
no Club 250 todos os meses. Em vez 
de construir o seu negócio com 100 LP 
mensais maximiea o seu êxito com as 
encomendas de 250 LP. Quando todos 
na sua organização façam o mesmo, 
desfrutará de mais êxito e recompensas! 

MAXIMIZE OS BENEFÍCIOS DO 
CLUB 250 COM AS MELHORIAS 
DO  RAPID REWARDS1 
Com as recentes melhorias no programa 
de Rapid Rewards, agora receberá um 
pagamento de 25% dos seus LP mensais 
superiores a 100LP durante o dia útil 
seguinte! Por exemplo: Adquire 250 LP, 
os lideres e niveis superiores recebem 
uma comissão de 25% sobre 150 LP.  

QUALIFICA PARA OS SORTEIOS 
DE PRÉMIOS EM DINHEIRO! 
Entregaremos centenas de milhares de 
dólares a cada ano. Os membros do club 
250 poderão participar no sorteio mensal 
de prémios em dinheiro. Todos os meses 
que qualifique no Club 250, poderá 
participar do sorteio. Pode ganhar 80€ 
200€ ou 400€. 

Além disso, quantos mais meses 
qualificar,mais pode ganhar. Qualifique 
mensalmente em qualquer trimestre do 
ano, para participar no sorteio trimestral 
de prémios em dinheiro ainda maiores. 
Poderia ganhar 750€ ou 3.700€2 

Os novos distribuidores que se 
inscreverem durante o trimestre como 
nível Diamond4Life e continuem a 
comprar 250 LP cada mês durante o 
resto do trimestre, também poderão 
participar no sorteio trimestral.  

OBTÊM MAIS OPORTUNIDADES 
PARA O SORTEIO TRIMESTRAL 
Por cada trimestre consecutivo 
que se qualifique para o sorteio 
trimestral,receberá um bilhete de sorteio 
adicional para o próximo trimestre, até 
um máximo de quatro bilhetes. Por 
exemplo: se qualificou para o primeiro, 
segundo e terceiro trimestres do ano, vai 
receber três bilhetes para o sorteio do 
terceiro trimestre. Se qualificar quatro 
trimestres consecutivos ou mais, vai 
receber quatro bilhetes para o sorteio do 
quarto trimestre.

POUPA COM OS PACOTES 
PROMOCIONAIS DO CLUB 250 

Pacote Club 250 #1: poupa 59,60€
Pacote Club 250 #2: poupa 42,20€
Pacote Club 250 #3: poupa 49,30€
Pacote Club 250 #4: poupa 75,70€
Pacote Club 250 #5: poupa 68,75€

1 Os pagamentos do Rapid Rewards só estão disponíveis para os distribuidores que tenham qualificado no nível de Líder ou superior, no mês anterior. 
Não se pagam comissões de 25% por LP superiores a 100 LP mensais aos novos distribuidores na sua primeira encomenda de produtos. Deve ser líder 
ou nível superior para receber uma comissão de 25% pos LP superiores  a 100 LP mensais.
O cálculo de comissões do Rapid Rewards é feita a partir do dia útil seguinte, no dia em que começa o pagamento das comissões por transferência 
bancária, um processo que pode levar 2 ou 3 dias úteis.

2 Os vencedores dos sorteios mensais e trimestrais serão anunciados no dia 15 do próximo mês. sorteios mensais incluirão Líderes, Diamantes e 
Diamantes presidenciais que adquiriram 250 LP ou mais durante um mês. Os sorteios trimestrais incluirão distribuidores, Diamantes e Diamantes 
presidenciais que tenham adquirido 250 LP cada mês durante o trimestre do ano, ou novos distribuidores que se tenham inscrito em qualquer momento 
durante o trimestre no nível Diamond4Life e continuem a comprar 250 LP mensais durante o resto do trimestre. Limitado a um bilhete mensal e trimestral 
por distribuidorr



Preço: 250,50€* 

LP: 250

2 BioEFA 
2 Transfer Facctor Plus® 
2 Transfer Factor BCV™ 

2 Transfer Factor® BelleVie

Pacote Promocional Club 250

Poupa 42,20€! #2

Pacote Promocional Club 250™

Poupa 59,60€!
3 Transfer Factor Plus® 

2 Transfer Factor Tri-Factor 

3 Transfer Factor Classic

Preço: 255,00€* 

LP: 250

#1

2 Transfer Factor Plus®  

2 Transfer Factor® BCV™ 

2 Transfer Factor Glutamine Prime 

1 Transfer Factor Riovida 

Preço: 253,90€* 

LP: 250

Pacote Promocional Club 250

Poupa 49,30€! #3

#4
4 Transfer Factor Plus®  

4 Transfer Factor® Tri-Factor 
Preço: 259,90€* 

LP: 250

Pacote Promocional Club 250

Poupa 75,70€!

3 Transfer Factor Plus®  

2 BioEFA 

2 Transfer Factor Recall 

2 Transfer Factor® Vista

Preço: 263,90€* 

LP: 250

Pacote Promocional Club 250

Poupa 68,75€! #5

*  O preço não inclui envio nem impostos


