
APRESENTAÇÃO



Ajudar pessoas a ficarem saudáveis   e a manterem-se saudáveis   
sem ter que gastar uma fortuna no processo.
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Com mais de 20 anos de experiência
como proprietária e administradora de
algumas das empresas de maior
sucesso na indústria de suplementos
nutricionais, Ben sabe como ajudar as
pessoas a vencer!

Doutorado em Farmácia pela Palm Beach
Atlantic University e com graduação em
Ciências e Nutrição pela Florida State
University, Ryan tem um histórico único 
 tanto como profissional de saúde como de 
 farmacêutico.

Quando se trata de viver um estilo de
vida saudável, Lisa não apenas ensina as
pessoas a maximizar sua saúde e bem-
estar, mas também vive isso! 
 Lisa é um exemplo vivo do que é
possível quando tomamos a decisão de
dar ao nosso corpo o que ele precisa!

Uma lenda na indústria do marketing de rede,
Nauder treinou, treinou e ajudou milhares de
pessoas a serem melhores, fazerem melhor e
alcançarem mais do que jamais pensaram que
poderiam. Nauder é um verdadeiro líder e
amigo de todos.
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Produtos e Empresas Lançadas Por Esta Equipa
nos Últimos 20 Anos



TENDO JÁ PAGO QUASE
1 BILIÃO DE DÓLARES
AOS SEUS AFILIADOS
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POUPE ATÉ 
75% DO VALOR 

PRATICADO POR 
CONCORRENTES EM 

LOJAS FÍSICAS!
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GANHE UMA RENDA EXTRA
 DE 6 MANEIRAS
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$25 por cada pessoa que
recomendar e que faça o
Upgrade de $49.95

Estas comissões são pagas na
semana seguinte!

.PT



Quando você faz o Upgrade da sua posição na LiveGood,
você é colocado numa matriz forçada de 2x15. À medida que
mais pessoas se registam na LiveGood todas as semanas, elas
são colocadas ABAIXO das pessoas que já lá estão e abaixo
do patrocinador. Então quanto mais rápido você fizer o
Upgrade mais rápido é colocado numa posição de TOPO.

Estas comissões de 2,5% são calculadas sobre o pagamento
mensal de $9.95 de cada membro, e são pagas na primeira
semana de cada mês, referente às mensalidades pagas do mês
anterior.

Exemplo: Se você se registou na LiveGood em Janeiro e tem
50 pessoas abaixo de si em Janeiro na Matriz, não vai receber
ainda comissões da matriz em Janeiro porque apenas
comissões de início rápido semanal são pagas no primeiro mês
de registo.

Assumindo que esses mesmo 50 membros continuam ativos
em Fevereiro, vai receber na primeira semana de Março as
comissões da matriz de todos esses membros que pagaram a
sua mensalidade de Fevereiro.



Ou seja você patrocinou o Pedro.

O Pedro no bónus anterior da matriz está a ganhar
$1000 todos os meses.

Você por ser patrocinador do Pedro, vai também
ganhar pelo menos 50% dos ganhos do Pedro na
matriz.

Ou seja, neste caso, vai ganhar $500 extra todos
os meses, ou seja, 50% dos $1000 que o Pedro
está a ganhar todos os meses no bónus anterior!!!
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Exemplo: se você tiver 10 pessoas registadas pessoalmente que ganham $6.000 por
mês na matriz, você ainda ganha também 50% de tudo o que eles estão a ganhar  na
matriz deles!!

Ou seja, neste exemplo de 10 pessoas registadas pessoalmente que ganham $6.000
por mês na matriz, você ganha um bónus equivalente de $3.000 de cada um deles,
todos os meses, o que dá um total de $30.000 (10 pessoas x $ 3.000 cada uma) em
comissões mensais apenas deste bónus, vindas dos ganhos da matriz destas 10
pessoas. 

Isto não inclui o que você já ganha diretamente da SUA matriz (bónus anterior), e ainda
o que pode potencialmente ganhar ainda a MAIS neste bónus de centenas ou milhares
de outras pessoas até 5 gerações abaixo de acordo com o seu ranking na empresa! 

ESTE É O MAIS PODEROSO BÓNUS DE SEMPRE .PT



Neste exemplo você ganha pelo menos 50% da diferença entre o preço de varejo e o
preço de sócio/membro, ou seja, 50% de $10 ($28 - $18) = $5 de comissão de venda

.PT



.PT



.PT



Registe-se JÁ HOJE
e GARANTA o seu Lugar 

no TOPO da Matriz 
Fale com a pessoa que o convidou o 

mais rápido possível!


