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LifePharm
ÜDVÖZLET A

A LifePharmnál, Te vagy az első. Ezt a vállalatot “az Általad és a te Érted” filozófia hozta létre 
és e filozófia alapján teszünk meg mindent. 

Ha csak az egészségügyi állapotát vagy pénzügyi helyzetét szeretné javítani, akkor a 
LifePharm családhoz való csatlakozással, az út felét már megtette. Ott leszünk Önnel az 
egész úton, és segítjük céljai megvalósításában. 

MIÉRT PONT LIFEPHARMA?

ISMERJE MEG A TERMÉKEKET

MIT TEGYEN AZ ELSŐ HÉTEN

ISMERJE MEG A LIFEPHARMÁT

ELSŐ LÉPÉSEK

KIT ISMER?

BRONZ ÜZLETISZINT ELÉRÉSE

MI A NETWORK MARKETING?

A LIFEPHARM KÜLDETÉSE ÉS ALAPÉRTÉKEI

JELÖLJE KI AZ IRÁNYT

KÖVETKEZETESSÉG A SIKER KULCSA

IGAZ EMBEREK. IGAZ TÖRTÉNETEK. IGAZ SIKEREK.

Bevezetés a vállalatba, termékekbe és lehetőségekbe

A LifePharm termék vonalak részletei és előnyei

Egyszerű lépések, amelyek segítségével szervezett lehet, és amelyek asikerhez vezető úton 
tartják Önt.

smerje meg az alapítot és a csapatot

Fontos hivatkozások és eszközök, amelyekkel naprakész maradhat

Emlékezetfrissítő, amellyel elkezdheti felépíteni kapcsolatait

Ütemterv, amelynek segítségével elkezdheti felépíteni vállalkozását és elérheti a Bronz 
üzleti szintet

Lássa a különbségeket a hagyományos vállalkozások és a network marketing között.

Célkitűző tevékenységek, amelyek motiválják

Útmutató megbeszélések és kapcsolatok kezdeményezéséhez és kiépítéséhez

Nézze, hogy az Önhöz hasonló emberek mit értek el

Egy dátummal leírt álom céllá válik. Egy cél lépésekbe lebontva pedig tervé. 
Egy cselekedetek által támogatott terv valósággá váltja a célját.
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Saját feltételei szerint kezdheti el élni az életét, amikor csatlakozik a 
LifePharmához. Biztonságban érezheti magát, hiszen egy olyan vállalat 
részesévé válik, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy esélyt adjon az 
embereknek a jövőjük kiépítéséhez. Olyan egyedi termékeket fogyaszt és 
oszt meg, amelyeket arra terveztek, hogy segítsenek Önnek teljes életet 
élni, és ahol mindenki egyenlő lehetőséggel rendelkezik, amely lehetővé 
teszi a sikert az Ön számára, hátterétől függetlenül. 

Függetlenül attól, hogy egy teljesen kezdő a network marketing világban, 
vagy egy igazi nagyágyú több éves tapasztalattal, a LifePharm biztosítja 
az utat a pénzügyi sikeréhez. 
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2017

JÚNIUSÁBAN
INDULT AZ
EGYESÜLT

ÁLLAMOKBAN

BEN ELÉRHETŐVÉ
VÁLT

EURÓPÁBAN

BEN FORMÁLIS 
VÁLLALATI 

FEJLESZTÉSEK 
KEZDŐDNEK 
EURÓPÁBAN

ELÉRHETŐ

43
ORSZÁGBAN

5
KONTINENSEN

450000
2011-ÓTA

FÜGGETLEN
ÜZLETTULAJDONOS

A BUSINESSFORHOME.ORG
WEBOLDAL A VILÁG LEGJOBB

DIREKT ÉRTÉKESÍTŐ 
VÁLLALATAI KÖZÉ 

RANGSOROLJA A LIFEPHARMÁT

ALACSONY
BEFEKTETÉS ÉS
MAGAS HOZAM

 • Indítsa el vállalkozását már 25€-tól

 • Keressen több ezret, amikor havi 
100€ befektetéssel, majd tanítsa meg 
másoknak is ugyanezt

NINCSENEK
ÁRUKÉSZLETI
KÖVETELMÉNYEK

VÁLLALATI
KÉPZÉSI
ESZKÖZÖK

A LifePharm
SZÁMOKBAN

Miért A LifePharm?
MERT AZ ÉLET ÉRTÉKES...
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Wicky Suyanto
ALAPÍTÓ ÉS VEZÉRIGAZGATÓ

Wickson Suyanto
A PÉNZÜGYI ELNÖK

ÜZLETFEJLESZTÉSI ALELNÖK
Winston Suyanto

Wickson Suyanto az első két évét a LifePharmnál azzal töltötte, hogy világszerte megnövelje az IBO-k számát, 
amelyet sikeresen 0-ról 100,000-re gyarapított. Wickson ugyanazzal a szenvedéllyel és elkötelezettséggel 
rendelkezik minden LifePharm IBO jóléte iránt, mint amikor a vállalat először kinyitott 2011-ben. A Los Anegeles-i 
Kaliforniai Egyetemen szerzett BA diplomát közgazdaságtanból és könyvelési minor szakkal.

Winston Suyanto szerves része volt a LifePharm elmúlt két évi óriási növekedésnek, és közvetlenül érintett a 
vállalat más országokba történő terjeszkedésének minden aspektusában. A Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen 
szerzett BA diplomát kémiából, majd megszerezte a MA diplomáját vállalati gazdálkodásból a Kaliforniai Egyetem 
Irvine-i kampuszán.

Ismerje Meg A 
LifePharmát

Wicky Suyanto a LifePharm alapítója és vezérigazgatója. Több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik az 
egészségügy és a wellness iparágakban. Miután lediplomázott a Pepperdine egyetemen 1984- ben, Wicky 
táplálékkiegészítőkkel kezdett el dolgozni, amelyek gyorsan kiváltották az őt körülvevők életkörülményeinek 
javítása iránti szenvedélyét. A szenvedélye indonéziai korai gyermekkorából fakad, ahol a sikeres megélhetés csak 
a gazdag és jó kapcsolatokkal rendelkező családoknak jutott. Megfogadta, hogy létrehoz egy olyan vállalatot, 
ahol a pénzügyi függetlenséget bárki elérheti, függetlenül attól, hogy honnan jött. 

A LifePharm vezetése a családtól származik. Wickson, 
Winston és Letisha csatlakoztak édesapjukhoz a vállalat 
élén, hogy segítsenek megvalósítani az ő elképzeléseit 
és előrevinni a vállalatot. A vezetői csapat a család kiváló 
vezetése, marketing ismeretei és működése révén a 
LifePharmot széles körben az egyik vezető közvetlen 
értékesítési vállalatnak tartják.

Az Élet A Vezetéssel Kezdődik
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Kimberly Purdy Lloyd

Letisha Suyanto

Mivel az UC Riverside-től szerzett diplomát az üzleti igazgatásról és a marketingre koncentrálta, Letisha gyorsan 
a családi vállalkozás szerves részévé vált. Segít a termékfejlesztésben, a feltörekvő közösségi média kutatásban 
és marketingben. Wicky Suyanto legidősebb lányaként Letisha hamarosan apja nyomdokaiba lépett az egészség 
és szépség iránti szenvedélyének folytatásában.

Kimberly több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a táplálékkiegészítők és különleges bőrápolási 
készítmények és vizsgálatok terén, amelyek segítik őt a LifePharmnál betöltött Vezető kutatási és fejlesztési 
tudós szerepkörében. Elkötelezett, hogy kihasználva kiterjedt tudományos hátterét és tudását, tovább 
támogassa a jó táplálékkiegészítőket érintő fejlesztéseket, kutatásokat és képzéseket. Az arlingtoni Texas 
Egyetemen szerzett orvosi előkészítő BA diplomát, majd megszerezte az MSC diplomáját biókémiából a dentoni 
Észak-Texasi Egyetemen.

VEZETŐ KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TUDÓS

TERMÉKFEJLESZTÉSI VEZETŐ

MŰVELETI ALELNÖK
Jeanne Columna

Jeanne Columna több mint 17 éves tapasztalattal rendelkezik a direkt marketing iparágban, illetve 14 éves 
tapasztalattal rendelkezik kiskereskedelemben, valamint vállalatok közti reklámozásban és marketingben. 
Számos különböző vállalatnál dolgozott, amelynek köszönhetően, nagy tiszteletnek örvend a direkt marketing, 
marketing és reklámozási iparágakban. Jeanne felügyeli a LifePharm minden műveleti aspektusát világszerte, 
valamint igazgatja a mindennapi feladatokat a LifePharm Vállalati irodák különböző részlegeinél.

A LifePharm Csapata

Thorsten Mueller

Vlad Daniloaia

Thorsten Mueller több mint 20 éves értékesítési és marketing tapasztalattal rendelkezik a Fortune 100 vállalatoknál 
és a közvetlen értékesítés területén. Azután csatlakozott a LifePharm-hoz, hogy a LAMININE mögött álló bioaktív 
növekedési faktorok történetével megismerekedett. A LifePharm nagyon büszke arra, hogy  egy ilyen keresett 
hálózati marketing szakértőt vonzott be, aki most összekötő szerepet tölt be a vállalat és az európai IBO-k között. 
Thorsten felelős a LifePharm Európában alapított üzletének bővítéséért, és előszeretettel tekeri fel az ujját, hogy 
vállvetve állhasson a helyi vezetőkkel.

Vlad Daniloaia több mint 15 éves globális tapasztalattal rendelkezik az értékesítés és a marketing területén, 
ideértve az egészség- és wellnessipar területén szerzett tapasztalatokat is. Sikeres háttérrel rendelkezik a 
menedzsment, a toborzás és a képzés terén, különös hangsúlyt fektetve a kulcsfontosságú teljesítménymutatók 
(KPI), az emberek menedzsmentjének és vezetői képességeinek fejlesztésére. Vlad mesterfokozatot szerzett az 
Villamosmérnöki és Informatikai Karon (IT).

Rena Von Bismarck

Rena több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a network markerting területén. Korábbi jogi pozíciójának 
köszönhetően tökéletesítette az élelmiszerjogi, kozmetikai törvényi, versenyjog és védjegyjogi területekkel 
kapcsolatos szakértelmét. Rena a LifePharm minden jogi kérdésének szakértője Európán belül. 

EURÓPAI JOGI MENEDZSER

COUNTRY MANAGER, ROMANIA

EURÓPAI ALELNÖK
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A Lifepharm Küldetése És Alapértékei
Küldetésünk az egészséges életmód és a fenntartható jövedelem biztosítása mindenki 
számára. A LifePharm hisz abban, hogy a jó egészség azzal kezdődik, hogy  vigyázunk 
a DNS-ünkre. Egyedülálló táplálékainkat olyan tojás bioaktív növekedési faktorokkal 
állítottuk össze, amelyek tudományosan bizonyítottan a DNS-szintről kiindulva célozzák 
meg a sejtek egészségét a szervezetben. A LifePharmmal extra jövedelemre is szert 
tehet, ha megosztja termékeinket másokkal. Minél többet oszt meg, annál nagyobb 
lesz a jutalma. 

A LifePharmot 4 alapvető értékünk is vezérli: B.I.I.G. (egyensúly, integritás, innováció 
és növekedés). Az egyensúly azt jelenti, hogy megtaláljuk a középutat a vállalat és 
az ügyfelek igényei között. Képzelje magát az ügyfelek helyébe, miközben azt teszi, 
ami a vállalat számára a legjobb. Az integritás azt jelenti, hogy mindenben őszinték 
és megbízhatóak vagyunk. Ez magában foglalja az általunk létrehozott termékek 
minőségét, a kifizetett jutalékokat és a meghozott döntéseket. Az innováció azt jelenti, 
hogy az ügyfelek, a vezetők és az érdekelt felek számára elvárásokat meghaladó 
eredményeket nyújtunk. Folyamatosan a dobozon kívül gondolkodni, hogy új ötletekkel 
álljunk elő, és hogy javítsuk és egyszerűsítsük a meglévő helyzetet. A növekedés azt 
jelenti, hogy azonosítjuk, összpontosítjuk és kihasználjuk embereink és termékeink 
erősségeit. Erősségeinket egyesítve felgyorsíthatjuk a vállalat növekedését.
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FOGYASZTÓNAGYKERESKEDŐ

FOGYASZTÓ

KISKERESKEDŐDISZTRIBUTOR

LIFEPHARM FÜGGETLEN ÜZLETTULAJDONOS

HAGYOMÁNYOS VÁLLALKOZÁS

NETWORK MARKETING

A LIFEPHARM KÜLÖNBSÉGE

A network marketing a marketing egy olyan formája, amely a LifePharm termékeit és szolgáltatásait eljuttatja, a Független 
Üzlettulajdonosok (IBO-k) “hálózatán” keresztül a fogyasztókhoz. Építse a vállalkozását a saját idejében és növelje a bevételét 
a saját tempójában. Ahelyett, hogy reklámügynökségeknek és kiskereskedőnek fizetnénk milliókat azért, hogy a termékek a 
polcokra kerüljenek, mi inkább Önöknek fizetünk, a független üzlettulajdonosainknak és márka nagyköveteinknek. 

A hagyományos vállalatok képviselik azt a vállalati struktúrát, ahol a hierarchikus hatalom függőlegesen és felfelé áramlik, az 
alkalmazottak pedig osztályokra vannak bontva. Minden alkalmazott követi az utasítási láncot. Minden részlegnek megvannak 
a saját szabályai és törvényei, és minden alkalmazottnak megvan a saját munkaköri leírása és elszámolási kötelezettsége a 
felettese felé. A hagyományos vállalatok változatlanok és merevek. 

 • Korlátlan bevételi lehetőség

 • Lehetőség arra, hogy a saját idejében változtatni tudjon

 • Élvezze az életviteli bónuszokat és jutalmakat 

 • Világszintű elismerésre tegyen szert a társai közt

 • Kiélvezze élete legegészségesebb állapotát

GYÁRTÓ

GYÁRTÓ

Mi A Network Marketing?



7

LAMININE
A LifePharm megtermékenyített madártojás-kivonat, tengeri fehérjék és 
fitoproteinek kombinációjával készült, amelyek biztosítják őssejtjeid számára az 
optimális sejtregeneráció képességét, a LAMININE-ban található tojás bioaktív 
növekedési faktorok tudományosan bizonyítottan védik DNS-edet a felgyorsult 
öregedéstől a telomerek meghosszabbításával.

A LAMININE megteremti az egészséges, fiatalos 
életmód alapjait, és szinergikusan működik az OMEGA+++, 
DIGESTIVE+++ és IMMUNE+++ termékekkel. Legyenek a 
LifePharm étrend-kiegészítők a mindennapi életmód 
részei, a teljes testi-lelki egészség és a jobb életminőség 
érdekében.

 • Jobb alvás és fiatalosabb bőr*

 • A test stressz és a feszültség enyhítése*

 • Energia és fizikai erő*

 • Mentális összpontosítás és érzelmi egyensúly*

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az előnyök felhasználónként eltérőek lehetnek.

ISMERJE A TERMÉKEKET

Vegye Kezébe 
Az Irányítást Az 
Egészsége Felett

 • A K-vitamin hozzájárul a normális véralvadáshoz és a normális csontok 
fenntartásához.*

 • Hozzájárul a szív normál működéséhez*

 • Fenntartja az agy normál működését és látást*

 • Az OMEGA+++ jót tesz az általános jólétnek*

OMEGA+++

Az OMEGA+++ egy szabadalmaztatott, több hatású formula, amelyet a megfelelő 
szívműködés fenntartására terveztek. Omega-3 zsírsavakat használunk: EPA és 
DHA. Az OMEGA+++-t K2-vitaminnal is erősítjük. Ezek az omega-zsírsavak olyan 
hatékonyságot kölcsönöznek egyedülálló formulánknak, amely támogatja az olyan 
előnyöket, mint a normális véralvadáshoz és a normális szívműködéshez való 
hozzájárulás.
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DIGESTIVE+++

IMMUNE+++

A DIGESTIVE+++ egy szabadalmaztatott kombináció, amelyet a csúcs emésztés 
érdekében hoztak létre.  teljesítményt. 20 éves kor után a természetes 
emésztőenzim-termelés évtizedenként körülbelül 10 százalékkal csökken. És 
mivel a fehérjék, szénhidrátok, zsírok, tej és cukor fogyasztása felelős az optimális 
tápanyagfelszívódásért és -hasznosításért, fontos, hogy az emésztőenzimeket az 
életkor előrehaladtával pótoljuk. Ez biztosítja, hogy emésztőrendszere hatékonyan 
működjön az Ön általános jóléte érdekében.

 • Javítja a laktóz emésztését

 • A DEGISTIV+++ jót tesz az általános jólétnek

 • Támogatja a vastagbél funkcióit

 • A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez. Ez 
különösen jelentős a megfázás és az influenza időszakában.*

 • Hozzájárul a normál kollagénképződéshez az erek, csontok, fogak, bőr, porcok 
és íny normál működéséhez.*

 • Támogatja az immunrendszer, az anyagcsere és a mentális funkciók normál 
működését.*

 • Hozzájárul a fáradtság és a kimerültség csökkentéséhez*

IMMUNE+++ egy szabadalmaztatott formula, amely egyedülálló C-vitamin forrást 
kínál Life-C Blend néven, amely védi sejtjeit az oxidatív stressztől és hozzájárul 
immunrendszerének normál működéséhez. 

REFIVE
Minden REFIVE csomag öt LifePharm táplálékot tartalmaz bioaktív növekedési 
faktorokkal, amelyek támogatják az őssejtek DNS-helyreállítását, miközben 
optimalizálják a keringési, emésztési és immunrendszert. Minden REFIVE csomag a 
következőket tartalmazza:

2 LAMININE 
Kapszula

1 OMEGA+++ 
Softgél

1 DIGESTIVE+++ 
Kapszula

1 IMMUNE+++ 
Tabletta

OMNIA

 • Elősegíti az egészséges és ragyogó bőrt.*

 • Hozzájárul az egészséges megjelenésű bőr, haj és körmök fenntartásához.*

 • Hozzájárul a normális energiatermelő anyagcseréhez.*

 • Támogatja a normális kollagénképződést az erek normális működéséhez.*

Az OMNIA nélkülözhetetlen tápanyagokat, például vitamin- és ásványianyagokat 
tartalmaz az egészséges és ragyogó bőr számára, mindezt egy kapszulában. 
Bizonyított összetevőkből áll, amelyek hozzájárulnak a normális 
kollagénképződéshez a bőr normális működéséhez, és szerepet játszanak a 
sejtosztódás folyamatában, valamint megvédik a sejteket az oxidatív stressztől.

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az előnyök felhasználónként eltérőek lehetnek.
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LAMIDERM APEX

 • Újraéleszti a bőr rugalmasságát és feszességét*

 • Aktívan segíti a bőr felélénkítését*

 • Hatékonyan gyógyitja a bőr sérüléseit*

 • Segíti a hegek és striák lágyítását*

 • Egészséges ragyogást biztosít*

A LAMIDERM APEX az első bőrsejt-regeneráló szérum a piacon, amely a 
LifePharm szabadalmaztatott műtrágyázott madártojás-kivonatot tartalmazza. 
Tudományosan ez az összetevő mindössze három nap alatt növeli a kollagén, az 
elasztin és a fibronektin termelését az emberi bőrsejtekben.

A LAMIDERM APEX arany minőségi díjat kapott a rangos Monde Selection-től! Ez 
a díj a második legmagasabb Monde-díj, a LifePharm pedig az első epigenetikus 
táplálkozási vállalat, amely valaha elnyerte ezt a díjat.

** Dermatest által engedélyezve® (17/09)

JAVÍTSON A BŐRE ÁLLAPOTÁN

ARANY MINŐSÉGI DÍJ A MONDE KIVÁLASZTÁSÁVAL

88% 86%87%
Simább 
bőr*

Sokkal rugalmasabb és 
egészségesebb bőr*

Feszesebb 
bőr*

ISMERJE A TERMÉKEKET

Aktiválja A 
Bőrét

*Kérjük, vegye figyelembe, hogy az előnyök felhasználónként eltérőek lehetnek.



10

Szinten Elismert
NEMZETKÖZI 

 • A LifePharm összes terméke szerepelt a Telly-díjas 
“Innovations in Medicine” (korábban American Health 
Journal) című műsorban.

 • A 2015-2018 Physicians’s Desk Referenceben publikálva

 • Szerepelt az American Academy for Anti-Aging Medicine 
(Kor kontrollal foglalkozó amerikai szervezet) szervezetnél

 • Bemutatták az American Naturophatic Medical Associations 
(ANMA) éves konferenciáján)

 • A LAMIDERM APEX 2020-ban elnyerte a “Monde Selection” 
arany minőségi díját.

 • A LifePharm termékek számos klinikai tanulmányt publikáltak 
a “Coastal Dermatology Symposium”, “Journal of American 
College of Nutrition”, “European Diabetes Congress”, és 
még sok más kiadványban.

 • 2017-ben megkapta a német DermaTest Derma minősítést.

 • Elnyerte az “Union of Practitioners for Complimentary and 
Alternative Medicine” aranyérmet a LAMININE általános 
terápiás hatékonyságáért.

https://youtu.be/c9MGvqsIDGE
https://youtu.be/56YbObM7LPo
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Első Lépések
Növekedni fog a lelkesedése, miközben úgy hozza létre a 
vállalkozását, hogy azt könnyen lehet sokszorozni! 

Legyen naprakész a legfrissebb termék 
információkkal, promóciókkal, incentívákkal és vállalati 
kezdeményezésekkel, amelyek fontosak a LifePharm 
vállalkozása számára. Ezt megkönnyítjük az Önnek azáltal, 
hogy rendszeresen küldünk tájékoztatókat, valamint 
marketing eszközök széles választékát biztosítjuk a 
háttérirodájában található Eszközök oldalon.

LIFEPHARM KAPCSOLATOK

LIFEPHARM HÍREK

LIFEPHARM SHARE APP

LIFEPHARM ELISMERÉS

LIFEPHARM HÁTTÉRIRODA

LIFEPHARM VÁLLALATI EMAILEK

Az eHírlevelünk tartalmazza a legfrissebb híreket. Bizonyosodjon meg arról, hogy feliratkozott rá.
Amennyiben nem biztos benne, csak küldjön egy üzenetet a Europe@LifePharm.com e-mail címre, és mi 
megoldjuk Önnek.

Új promóciók, korlátozott ideig elérhertő ajánlatok és más fontosabb termék információk lesznek elérhetőek 
a LifePharm Híreken keresztül. 

Töltse le a LifePharm Share mobilalkalmazásunkat iOS vagy Android készülékekhez az Apple App Store-
ból vagy a Google Playről. Ez a legegyszerűbb módja a LifePharm-ról szóló információk megosztásának. 

Tekintse meg elismerő hírlevelünket, hogy megünnepeljük IBOink eredményeit.

Lépjen be a háttérirodájába, hogy a kezdőoldalán lássa a legfrissebb híreket és promóciókat.

Olykor fontos üzeneteket küldünk a LifePharm Vállalati e-mailen keresztül a fiókjába. Ezek gyakran 
tartalmaznak a fiókjával, szállítással kapcsolatos, vagy egyéb naprakész információkat.

Bizonyosodjon meg róla, hogy felveszi az e-mail címünket a biztonságos levelezés listájára annak érdekében, hogy ne maradjon le a 
fontos LifePharm hírekről!

NEWS

YES

mailto:Europe%40LifePharmGlobal.com?subject=LifePharm%20Email%20Request
https://lplink.co/2GXAR6f
https://lplink.co/2VeUKcR
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Csatlakozzon A 
Közösségi Médiához
Minden nap közzétesszük a közösségi oldalakon. 
Feltétlenül kövess minket motivációs árajánlatokért, 
termékinformációkért, üzleti tippekért, elismerésért és 
még sok minden másért.

FACEBOOK
www.Facebook.com/LifePharmOfficial

www.facebook.com/LifePharmEurope

INSTAGRAM
www.instagram.com/LifePharm

YOUTUBE
www.Youtube.com/LifePharm

Szerezze Meg A
SZEMÉLYES WEBOLDALÁT

KÖVESSE EZT A HÁROM EGYSZERŰ LÉPÉST:

Lépjen be a háttériodájába a www.MyLifePharmOffice.com 
oldalon.

Válassza ki a My Account lehetőséget.  

Töltsön fel egy fényképet, írjon egy rövid bemutatkozást és 
adja meg az elérhetőségeit, amelyen keresztül az oldalára 
látogatók elérhetik Önt.

Választhat a LifePharm által tervezett nyolc különböző kezdőlap 
közül. Válasszon egyet és indítsa el LifePharm vállalkozását!

1

2
3

Azok az emberek, akik leírták a céljaikat, 42%-kal nagyobb 
eséllyel teljesítették őket, mint azok, akik nem írták le őket. Ha 
elmondja a céljait egy barátjának, akkor már 78%-kal.

http://www.facebook.com/LifePharmEurope
https://www.instagram.com/LifePharm/
https://www.youtube.com/LifePharm
http://www.MyLifePharmOffice.com
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SZPONZORI TÁMOGATÁS
Ezek azok az emberek, akikkel kapcsolatba lép, ha kérdése van vagy segítségre van szüksége a kiinduláskor.

NÉV:

TELEFONSZÁM:

EMAIL:

NÉV:

TELEFONSZÁM:

EMAIL:

VÁLLALATI TÁMOGATÁS
Rendelkezésre állunk kérdései megválaszolására.

NYITVATARTÁS  (HÉTFŐ - PÉNTEK)
ANGOL: 8:00 AM – 5:00 PM (PST)
NÉMET: 9:00 AM – 11:30 PM (GMT +1)
MAGYAR: 1:00 PM - 6:00 PM (GMT +2)
JAPÁN: 9:00 AM – 5:00 PM (JST)
LENGYEL: 8:30 AM – 5:00 PM (PST)
ROMÁN: 1:00 PM - 6:00 PM (GMT +2)
OROSZ: 8:30 AM – 5:00 PM (PST)
SPANYOL: 9:00 AM – 5:00 PM (PST)

EURÓPA
AUSZTRIA
E-Mail: KundenService@LifePharm.com
Telefonszám: 43-800-112-4573 

NÉMETORSZÁG
E-Mail: KundenService@LifePharm.com
Telefonszám: 08001825214

MAGYARORSZÁG
E-Mail: Ugyfelszolgalat@LifePharm.com
Telefonszám:  +36-80-080-136 

LENGYELORSZÁG
E-Mail: Europe@LifePharm.com
Telefonszám: 008001124573 Ext. 5

ROMÁNIA
E-Mail: ServiciiClienti@LifePharm.com
Telefonszám: 0-31-229-4692
 (calling from Intl. +40 31 229 4692)

Jelölje Ki Az Irányt

SVÁJC
E-Mail: KundenService@LifePharm.com
Telefonszám: 41-800-561-690

MINDEN EGYÉBB EURÓPAI ORSZÁG SZÁMÁRA
E-Mail: Europe@LifePharm.com

INDONÉZIA
E-Mail: Info@LifePharmGlobal.co.id 
Telefonszám: +62-50186868

JAPAN
E-Mail: Japan@LifePharm.com
Telefonszám: 03-6457-3927

KAZAHSZTÁN
E-Mail: Podderzhka@LifePharm.com 
Telefonszám: 88005557018

MALAYSIA
E-Mail: Malaysia@LifePharm.com
Telefonszám: +60-03-33192442

OROSZORSZÁG
E-Mail: Podderzhka@LifePharm.com 
Telefonszám: 88001006246

ÉSZAK-AMERIKA
E-Mail: CustomerService@LifePharm.com
Telefonszám: 949-216-9600 | Toll Free: 800.400.1287

mailto:KundenService%40LifePharm.com?subject=
mailto:KundenService%40LifePharm.com?subject=
mailto:Ugyfelszolgalat%40LifePharm.com?subject=
mailto:Europe%40LifePharm.com?subject=
mailto:ServiciiClienti%40LifePharm.com?subject=
mailto:KundenService%40LifePharm.com?subject=
mailto:Europe%40LifePharm.com?subject=
mailto:Info%40LifePharmGlobal.co.id%20?subject=
mailto:Japan%40LifePharm.com?subject=
mailto:Malaysia%40LifePharm.com?subject=
mailto:CustomerService%40LifePharm.com?subject=
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Mi A Célod?
Írja le miért csatlakozott a LifePharmhoz - a termékeink miatt, a 
pénzügyi szabadság lehetőségéért, vagy talán mindkettőért?

Mik a céljai az elkövetkezendő
5 NAPOKBAN?

Mik a céljai az elkövetkezendő
14 NAPOKBAN?

Mik a céljai az elkövetkezendő
30 NAPOKBAN?

Mi a legfőbb álma
AMELYET A LIFEPHARMÁVAL SZERETNE ELÉRNI?

1. ELTÖKÉLTSÉGET AD 
2. SEGÍT FELMÉRNI A HALADÁST 
3. MOTIVÁCIÓT BIZTOSÍTMiért Tűz Ki Célokat?

BEVÉTELI POTENCIÁL EURÓPÁBAN

500 MILLIÓ
NAPONTA

EURÓPAI HASZNÁL 
BŐRÁPOLÁSI TERMÉKEKET*

2020-RA AZ EURÓPAI PIAC

€7,9 MILLÁRD
EURÓT FOG KÖLTENI 
TÁPLÁLÉKKIEGÉSZÍTŐKRE*

*Statista.com

A CÉL CÉLJA

Az álmok csak akkor 
működnek, ha Ön is .

ÍRJA LE A CÉLKITŰZÉSEIT SEGÍTSÉGÉRT NÖVEL-
JE ÉS FELGYORSÍTHASSA VÁLLALKOZÁSÁT.

Azok az emberek, akik világos 
és leírt célokkal rendelkeznek, 
sokkal több mindent visznek 
véghez rövidebb időn belül, 
mint azt a céltalan emberek 
valaha eltudnák képzelni.

BRIAN TRACY
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ÁLLÍTSON FEL AZ AUTO-DELIVERYT (AUTOMATIKUS-SZÁLLÍTÁS)
Javasoljuk, hogy legalább 100 CV-vel vagy annál több automatikus 
kézbesítéssel fizessen elő. A LAMININE (120 db), a “Nutritional Powerhouse” 
vagy “Skin Cell Regeneration” automatikus szállítással kapható. Ezáltal 
aktív marad, és mindig jogosult lesz jutalékot kapni. Ráadásul biztosítja, 
hogy mindig legyen egy kis extra készleten, amit megoszthat másokkal, 
és jogosult lesz a Dupla Jutalompontok gyűjtésére.

1
KERESSEN PÉNZT MIKÖZBEN TANUL

2

3
MEGOSZTÁS 10 SZEMÉLLYEL
Ki tartozik a belső körödhöz? Kapcsolódjon a szponzorához, és kezdje el használni 
a network marketingben a legsikeresebb építési módszert, a 2:1-t. Gyakorolja ezt 
a módszert, és mondja el 10 barátjának és családtagjának, hogy miért döntöttl 
úgy, hogy a LifePharm tagja lesz. Használja a LifePharm Share mobilalkalmazását, 
hogy könnyedén kapcsolatba léphessen barátaival és családtagjaival, megosztva 
videókat, dokumentumokat kedvenc LifePharm termékeiről.

4

A sikeres emberek nem tehetségesek;
csupán keményen dolgoznak és szándékosan járnak sikerrel.

Gyorsan ismerje ki, mit tudnak a LifePharm termékek tenni Önért és nyissa fel a bevételi lehetőséget ezekkel az 
eszközökke.

AZ ELSŐ HÉTEN
Mi A Teendője

GRATULÁLUNK!
Kihasználva a network marketing legsikeresebb módszerét, már meg is van az első két szponzorált csapattagja. 
Segítsen nekik felállítani az Automatikus-szállítást, valamint az ő első két szponzoráltjuk beléptetését.

➡➡➡

https://youtu.be/Plc6JVX1m08
https://youtu.be/-aA_gbm7VFI
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Kit Ismer?
Elsőre nyomasztónak tünhet, de több embert ismer, mint azt gondolná. Használja a 
következő listát a lehetséges kapcsolatok listájának összeállításához. 

VÁLLALKOZÁS
 • Sikeres a network marketing területén

 • Vállalkozói beállítottság

 • Nem kapták meg azt a network marketingtől, 
mint amire számítottak

 • Volt főnökök

 • Biztosítási ügynökök

 • Helyi vállalkozások tulajdonosai

 • Vállalkozás/pénz által motiváltak

 • Megőrzött névjegykártyák

 • Részt vesz a direkt értékesítésben

 • Ki szeretne több pént keresni?

 • Saját vállalkozás tulajdonosai

KÖZÖSSÉG
 • Bankpénztárosok

 • Autókereskedők

 • Kereskedelmi kamara tagjai

 • Ön által ismert fogorvosok

 • Ön által ismert orvosok

 • Önkéntesek

 • Élelmiszerboltosok

 • Egyháztagok

 • Jelzáloggal foglalkozók

 • Emberek a fitnesz klubban

 • Ingatlanügynökök

 • Pincérek

 • Utazási ügynökök

 • Könyvelője

 • Fodrásza

 • Gyerekei tanárai

 • Szomszédai

 • Az állatorvosa vagy állatkozmetikusa

BARÁTOK
 • Barátok egy nyaralásról

 • Barátok az iskolából

 • Szülők barátai

 • Barátok a középiskolából

 • Régi barátok, akikkel eltávolodtak egymástól

 • Régi lakótársak

 • Gyerekei barátainak szülei

 • Emberek, akiket a barátai ismernek

 • Személyes tanítója

CSALÁD
 • Tágabb családi kör

 • Gyerekei házastársának családja

 • Anya és apa

 • Saját családtagjai

 • Házastársának rokonai

ÁLTALÁNOS
 • Baby Boom generáció tagjai

 • Táplálékkiegészítőket vásárolnak

 • Aggódik az örögedés miatt

 • Sok barátja van

 • Egészségtudatos emberek

 • Akik segítik és támogatják Önt

 • Sportkedvelők

 • Technológia-kedvelő

 • Szüksége van extra 500 dollárra havonta

 • Ön által ismert nyugdíjasok

 • Manikűrös

 • Elégedetlen a mostani munkájával

 • Szabadságra szeretne menni

 • Élvezi ha másoknak segíthet

 • Olyan, akit Ön tisztel

 • Szeret dolgokat vásárolni

 • Közösségi hálózatépítő

 • Egyetemre járnak a gyerekei

 • Egészségügyi problémái vannak

 • Szüksége van/akar egy új kocsit

 • Sikeres az életben

 • Előléptetést akar

 • Több helyen dolgozik

 • Munkanélküli

 • Olyanok, akikhez segítségért fordul

 • Szereti a csapatsportokat

 • Fennáll a veszélye annak, hogy elveszíti a 
lakását

MUNKA
 • Munkatársak, akikkel barátkozik

 • Munkatársak, akiket nem ismer

 • Volt munkatársak

 • Munkanélkülivé vált emberek

 • Részmunkaidős emberek

 • Nemsokára nyugdíjba vonul

 • Kormánynak dolgozik

 • Hosszú műszakokat dolgozik

 • Esti műszakokat dolgozik
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TERMÉK FOGYASZTÓK

NÉV KAPCSOLAT TELEFONSZÁM E-MAIL

Készítse
EL KAPCSOLATI LISTÁJÁT

Mindenki keres valamit. Kit ismer, aki szeretne egészségesebb életet élni vagy 
szeretné javítani a pénzügyi helyzetén? Ne hagyjon ki senkit, és ne féljen 
mindenkit hozzáadni a listához, akit ismer. Bárki részesülhet a LifePharm 
termékekből, visszatérő bevételből vagy rugalmas munkabeosztásból. 

MINDENKI RÉSZSÜLHET A LIFEPHARMHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSBÓL, LEGYENEK A TERMÉKEK FOGYASZTÓI VAGY 
A VÁLLALKOZÓK, VAGY AKÁR MINDKETTŐ!
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VÁLLALKOZÓK

NÉV KAPCSOLAT TELEFONSZÁM E-MAIL
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Nem annyira az a fontos, hogy hol és mikor osztja meg a LifePhamát másokkal, hanem az, hogy hogyan. Pillanatok 
alatt megoszthat képeket, történeteket és a termékek előnyeit a közösségi médián keresztül, de ne felejtse el az 
igazi személyes vagy telefonos beszélgetés fontosságát. 

Használja ki a LifePharm Connect applikációt is, amelyen keresztül elérheti a személyes weboldalát és háttérirodáját 
- így a potenciális jelöltje “csatlakozhat” vagy akár “vásárolhat” is. A telefonos applikációján keresztül még új IBO-kat 
is beléptethet! 

Minden új ember, akivel beszél eltérő igényekkel vagy prioritással rendelkezik, így a legfontosabb dolog, amit 
tehet az, hogy meghallgatja őket. Legyen felkészülve arra, hogy beszéljen mind a pénzügyi mind a termékek adta 
lehetőségek előnyeiről. 

Napi Szinten Ossza Meg A 
LifePharmát

A KONZISZTENCIA A LEGFONTOSABB SIKER
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A MEGOSZTÁS LÉPÉSEI RÖVIDÍTVE
Az Ön célja az, hogy a lehetséges jelöltet érdeklődését felcsigázza annak érdekében, 
hogy még egy beszélgetést, vagy ami még ennél is jobb tárgyalást megbeszéljenek, 
akár Skpyeon, FaceTimeon vagy személyesen. Az első beszélgetésnek rövidnek 
kellene lennie. Mutasson lelkesedést, de ne terhelje túl a jelöltjét. 
1. Jelentse ki miért lép kapcsolatba a személlyel telefonon, privát üzenetben a 

közösségi médián keresztül, stb. (“Úgy gondoltam, hogy érdekelhet...mert legutóbb, 
amikor találkoztunk, azt mondtad, hogy...”);(“Az egyik közös ismerősünk azt mondta, 
hogy el kéne egy kis segítség...”). 

2. Ön kezdeményezett, de kivár, hátha tud megoldást ajánlani. Nem biztos, hogy 
lezárja az üzletet (megvan az esély rá, ha az időzítés megfelelő). Próbálja fenntartani 
a beszélgetést. Figyeljen és kérdezzen olyanokat, amellyel megtudja határozni a 
jelöltje igényeit/szükségleteit. Nem biztos, hogy lezárja az üzletet (megvan az 
esély rá, ha az időzítés megfelelő). Próbálja fenntartani a beszélgetést. Figyeljen és 
kérdezzen olyanokat, amellyel megtudja határozni a jelöltje igényeit/szükségleteit. 

3. Amennyiben érdeklődik a jelöltje, akkor egyezzenek meg egy időpontról, amikor 
részletesebben elbeszélgethetnek. Amennyiben nem tanúsít érdeklődést a jelöltje 
akkor, írjon róla egy megjegyzést majd lépjen tovább. Ne törölje le a listájáról, hanem 
mentse el egy későbbi időpontra.

M

Még a visszahúzódó emberek is szeretnének egy csoporthoz tartozni. Az emberi 
ösztönt fogja az előnyére fordítani. Amikor felveszi a kapcsolatot valakivel, a harmadik 
lépés nem fog másról szól, mint egy meghívásról, amellyel bemutatja a terméket vagy a 
lehetőséget. Ez a találkozó lehet egy az egyben Skypeon keresztül, egy webináriumon 
keresztül, amelyen részt vesz a csapata, egy ebéd vagy tea keretében, attól függően, 
hogy melyik lehet a legalkalmasabb. 
1.   Legyen rugalmas. Legalább két időponttal készüljön a találkozó számára. 

Ilyenkorra már tudnia kell, hogy a termékkel vagy a lehetőséggel indít. Legyen 
felkészülve. 

2. A jelölttel való kapcsolatától függően a találkozó lehet hivatalos vagy baráti
3. jellegű. Amennyiben a jelölt egy barátja, akit szponzorálni szeretne, akkor a 

találkozó nagy valószínűséggel baráti lesz. Amennyiben csak egy ismerős, akkor 
pedig hivatalosabb

4.  24 órával az időpont/találkozó/esemény előtt egyeztessen a jelöltjével, 
a megerősítés érdekében. Az élet besűrűsödik és az emberek elfelejtik 
elkötelezettségüket. Telefonáljon, vagy küldjön SMS-ben vagy e-mailben egy 
emlékeztetőt.

A főbb témák, amelyekkel sikeresen tükrözheti személyes motivációját, amiért 
csatlakozott a LifePharmához a következők lehetnek: jobb egészségi állapot, jobb 
pénzügyi helyzet, rugalmas munkarend, visszatérő bevétel a nyugdíjas időkre, 
gyerekeket támogatni az egyetem alatt, támogatni a bővített családot, megadja a 
jótékonyság lehetőségét (filantrópia); alapvető luxus célok, mint új kocsi, ház, utazás, 
nyaralás és így tovább.  
1. Tartsa be a közösségi média és az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság) 

szabályait.
2. Kerülje el azokat az állításokat, amelyek betegségek meggyógyításával vagy 

kezelésével kapcsolatosak. A LifePharm termékei nem abból a célból készültek, 
hogy bármilyen betegséget megállapítsanak, gyógyítsanak, kezeljenek vagy 
megelőzzenek.  

3. Ne játssza el az “orvost”.  Hagyatkozzon a személyes vagy más sikeres IBO-k 
tapasztalataira.

LÉPJEN
KAPCSOLATBA

A KÉRDEZZEN VAGY HÍVJON MEG

P POSZTOLJON A
KÖZÖSSÉGI MÉDIÁN
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Napi cél: Jó szórakozást töltsön be az üzleti életben 
minden nap. 

Heti cél: Heti 10 kapcsolattartás nyomon követésével. 

Havi cél: Minden hónapban regisztrálj egy új csapattagot.

Telefonáljon, vagy küldjön üzeneteket vagy e-emaileket a 
közösségi média oldalakon. Ne felejtse el azokat az embereket, 
akiket mindennap lát. Az álmai valóra váltásának fontossága 
fogja meghatározni az elkötelezettségét és erőfeszítéseit. 
A sikerének szintje egyenesen arányos azzal, hogy naponta 
mennyi időt tölt el vállalkozása építésével.

JELÖLT NEVE KAPCSOLATFELVÉTEL EREDMÉNYEIDŐPONT KÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓ 
IDŐPONTJA JEGYZETEK

TERMÉK NAPONTA KERESSE A KAPCSOLATOT

JELÖLT NEVE KAPCSOLATFELVÉTEL EREDMÉNYEIDŐPONT JEGYZETEK

LEHETŐSÉG NAPONTA KERESSE A KAPCSOLATOT

HETI EREDMÉNY
ÖSSZESEN HÁNY ÚJBÓLI 

TALÁLKOZÓRA VOLT SZÜKSÉG
A MEGBESZÉLT IDŐPONTOK 

SZÁMAI
KAPCSOLATFELVÉTELEK 

SZÁMAI ELADÁSOK SZÁMAI ÚJ BELÉPTETÉSEK SZÁMAI

Heti Megkeresés Számláló
A KONZISZTENCIA A LEGFONTOSABB SIKER

A szerencse az újboli megkeresésekben lapul.

KÖVETKEZŐ TALÁLKOZÓ 
IDŐPONTJA



22

LÉPÉS 1
Állítson fel automatikus szállítást 
100 CV értékkel. Válassza ki a 
kedvenc termék csomagját.

LÉPÉS 2
Segítsen öt személyesen beléptetett IBO-
nak felállítani az automatikus szállítást 100 
CV értékben.

LÉPÉS 3
Ismételje meg! Segítsen az IBOk-nak 
ugyanezt megtenni.

ÉPÍTSE A VÁLLALKOZÁSÁT AZZAL,

Hogy Bronz Üzleti 
Szintig Épít
SEGÍTENI AKARUNK MINDENKINEK ELÉRNI A BRONZ SZINTET!
 • A Bronz üzleti szint a vállalkozása ugródeszkája

 • Segítéségével maximalizálhatja bevételeit

 • Elkezd üzleti szint után járó jutalmakat keresni

 • Jó úton halad, hogy jogosult legyen a havi autó bónuszra

HOGYAN CSINÁLJA?
KÖVESSE A HÁROM EGYSZERŰ LÉPÉST

Állítson fel automatikus szállítást 100 CV értékkel.
Léptessen be öt IBO-t 100 CV értékkel, majd segítsen nekik is felállítani 
automatikus rendelést 100 CV értékkel.
Ismételje meg! Tanítsa meg az öt beléptetett tagjának ugyanezt.

KÖVESSE NYOMON SIKERÉT
Használja a következő oldalon található követőt a Bronz üzleti szint felé tett lépéseinek feljegyzéséhez. Ossza meg ezt a követőt 
minden új csapattagjával annak érdekében, hogy ők is könnyen kövessék ezt a három lépést.
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LAMININE (120 darab)

Nutritional Powerhouse
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TÖBB IDŐ A CSALÁDRA
“Felmondtam a mérnöki cégnél található ügyvezetői asszisztens állásomat annak érdekében, hogy főállású háziasszony 
legyek és tanítsam a gyerekeimet. A LifePharmnak köszönhetően megtudom osztani a termékeket, és új karriert tudok 
építeni anélkül, hogy a családomra fordított időt kellene feláldoznom. Megkeresem azt a bevételt, amelyet szeretnék, és egy 
kattintással minden “papírmunkával” végzek, amelynek köszönhetően több idő jut a családomra. Nem csak egy új karrierem 
van, amelyre büszke vagyok, de megvan a lehetőségem arra, hogy korán nyugdíjba mehessek!”
LUCY S., FÜLÖP-SZIGETEK 

NYARALNI MENNI
“LifePharm segítségével társadalmilag, szakmailag és pénzügyileg is újjáépítettem az életemet. A visszatérő jövedelmem 
megnőtt és van egy kellemes meglepetésem a feleségem számára - egy Mediterrán hajóút!”
BOGDAN D., ROMÁNIA

BOLDOGABB ÉS EGÉSZSÉGESEBB 
“A csodálatos LifePharm kompenzációs terv néhány fontos problémát oldott meg az életemben. Sokkal boldogabb és 
egészségesebb lettem, amikor a pénzügyi nehézségek enyhültek. Amitől a legboldogabb vagyok az pedig az, hogy azok 
az emberek, akiknek ajánlottam a Lamininet, nagyon örülnek és hálásak a terméknek. Megvan a lehetőségük arra, hogy 
megosszák ezt a terméket és létrehozzák a saját bevételi forrásukat.”
SVETLANA G., U.S.A.  

SZABADULJON MEG AZ ADÓSSÁGTÓL 
“Pénzügyileg a Laminine levette a terhet a vállamról azáltal, hogy ki tudtam fizetni a hitelkártya tartozásomat. Már régóta 
megvolt a tartozásom, és korábban már elgondolkodtam, hogy valaha egyáltalán kitudom-e fizetni. Laminine mindig is, és 
továbbra is egy ajándék számomra nagyon sok szempontból. A pénzügyi megtérülés csupán másodlagos a számomra, 
mert ennek a vállalkozásnak van egy sokkal magasabb célja és prioritása. A LifePharm olyan humánus és szeretetteljes 
szolgáltatást mutat az igények kielégítésénél, amely felülmúlja a bevételi forrás létrehozásának célját. Nekem ez jelenti a 
vállalkozáshoz tartozás lényegét, és ezt a LifePharm jelképezi.”
JULIE W., AUSZRÁLIA

ÚJ KOCSIKAT MEGENGEDHETNI
“A LifePharmával való munka kisegített minket pénzügyileg. A jutalékaimon keresztül vásároltam meg a vadonatúj Kia 
Optimát és Dodge Caravant. Folyamatosan a tökéletesség felé hajt, valamint ösztönöz arra, hogy másoknak segítsek abban, 
hogy az életük minden területén a legjobbak legyenek. Lelkész voltam 34 évig és rendelésre készítettem öltönyöket és 
ingeket 20 évig. Továbbra is csinálom ezeket, de főállásban már a LifePharmmal dolgozok.”
ISAAC M., U.S.A.

CÉLTUDATOSSÁG
“A LifePharm új állást és céltudatosságot adott nekem. Az életem jelenlegi állapotában nem alkalmas arra, hogy főállásban 
dolgozzak. Gondoskodni a két gyerekemről és együtt dolgozni a LifePharmával tökéletesen passzol. Amennyiben szeret 
dolgozni és szeretne valami olyan dolognak a részesévé válni, amely tényleg tesz valamit az emberek egészségéért és 
életéért, akkor lehet, hogy a LifePharma az, amit Ön keres.”
SOPHIE D., U.K.

MÁSOK KISEGÍTÉSE EGYSZERŰ MÓDON
“Ha sikeresen akar LifePharm vállalkozást építeni, akkor hinnie kell az emberekben, a termékben és önmagában. Személyesen én 
nagyon sokat köszönhetek a terméknek - a bőröm állapota javult és több energiám van. Tudom, hogy az emberek javíthatnak az 
egészségi állapotukon a LifePharm termékekkel, és az a célom, hogy ezt mindenki számára elérhetővé tegyem. Segíteni akarok 
számos nőnek felépíteni a saját megélhetését a LifePharmával, amellyen keresztül kiélvezhetik a visszatérő jövedelmet, úgy ahogy 
én is tettem – ez egy olyan dolog, amely új volt a számomra.”
SLAWOMIRA G., NÉMETORSZÁG

JAVÍTOTT EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT
“Az embereknek feltűnt, hogy nagyon energikus vagyok, javult a látásom és az általános hangulatom, amelyeket mind a 
LifePharm termékeknek köszönhetek. A célom, hogy új házat építsek a LifePharm vállalkozásomon keresztül.”
BENO Z., SZLOVÉNIA

IGAZ EMBEREK. IGAZ TÖRTÉNETEK. IGAZ SIKEREK.



Az ÖN kezében van a jövőjének kulcsa. 
Üdvözöljük az életének legjobb éveiben.
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