


“Somos a Geração da Mudança 
Socioeconômica”



Somos um
Movimento 

Socioeconômico

Comprometidos 
com a

mudança e a 
transformação



Crescimento
Pessoal

Contribuição
Social

Prosperidade 
Financeira



$







Empregado (40 a 50 anos)

Horário Fixo (8 a 12) horas por 
dia

Rendimento Limitado -
Salário

Não é
hereditário

Você sacrifica
o tempo por 
dinheiro

Modelo



Empresário de Redes (2 a 5 
anos)

Horário Flexível (2 a 3 horas 
diárias)

Rendimentos 
Ilimitados

Hereditário

Você assume o 
controle da sua vida



Você sabia que 3 de cada 4 pessoas que 
vencem, fazem com um negócio próprio?



tempo



Ganha!









plataforma





e



de



Anti



Cuidado



Fácil, simples
e divertido





Grátis!
15% Plus

Os ganhos dos distribuidores nesta apresentação não são necessariamente representações dos rendimentos que um distribuidor ganhará 
durante sua
participação no plano LIFE REWARDS. O conteúdo desta apresentação não deve ser considerado como uma garantia ou projeção dos 
lucros ou rendimentos reais. Qualquer representação ou garantia de ganhos poderá estar errada. O sucesso com a 4Life é apenas o 
resultado de esforços bem-sucedidos de vendas, as quais requerem árduo trabalho, diligência e liderança. O sucesso de qualquer 
distribuidor depende da efetividade com que exercitam esses atributos.
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Desconto



Lucro



Agora

ª

Verdade?



Bônus

Os ganhos dos distribuidores nesta apresentação não são necessariamente representações dos rendimentos que um distribuidor
ganhará durante sua participação no plano LIFE REWARDS. O conteúdo desta apresentação não deve ser considerado como uma
garantia ou projeção dos lucros ou rendimentos reais. Qualquer representação ou garantia de ganhos poderá estar errada. O sucesso
com a 4Life é apenas o resultado de esforços bem-sucedidos de vendas, as quais requerem árduo trabalho, diligência e liderança. O
sucesso de qualquer distribuidor depende da efetividade com que exercitam esses atributos.



Escape





para começar

Saúde Linear Residual



a ganhar rendimentos?
Inscreva-se

Ative seu código (escolha seu Kit Essencial)

Registre-se no Programa de Fidelidade

Compartilhe para gerar rendimentos



do seu futuro! 




