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Budowanie biznesu 
Forever z zestawami

Look Better. Feel Better.

Zacznij od Clean 9. To niesamowicie skuteczne 

narzędzie, by rozpocząć pracę z nowymi Forever 

Business Owners i klientami detalicznymi. Clean 9 

pomaga uzyskać lepszy wygląd i samopoczucie 

już w 9 dni! Wśród korzyści jakie daje jego stoso-

wanie jest wsparcie eliminacji nagromadzonych 

toksyn, które mogą negatywnie wpływać na 

wchłanianie przez organizm substancji odżyw-

czych z pożywienia. Program nauczy cię, jak prze-

łamać niewłaściwe nawyki żywieniowe, by uzyskać 

lepszy wygląd i mieć więcej energii!

Fantastyczne są również korzyści dla biznesu! 

Zaledwie w 9 dni program przyniesie twojemu 

klientowi detalicznemu lub FBO widoczne efekty, 

dzięki czemu nabiorą oni przekonania do produk-

tów, firmy i ciebie, jako swojego Przedsiębiorcy 

Forever lub sponsora! I będą chcieli poznać na-

stępny etap na drodze do lepszego wyglądu  

i samopoczucia.

Jeżeli twój klient po ukończeniu 

Clean 9 szuka sposobu na kontrolę 

wagi, następnym etapem jest F.I.T. 

Nie każdy musi lub chce kontrolować wagę. Dla każde-

go, kto po ukończeniu Clean 9 szuka wartościowego 

programu odżywczego, by na co dzień wspierać swoje 

zdrowie, odpowiednim rozwiązaniem jest Vital5.

Kluczem do polecenia odpowiednich produktów jest  
zrozumienie indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. 

Czy chce uzyskać kontrolę nad wagą lub uzyskać dobrą formę, 
czy raczej szuka czegoś, co zaspokoi jej podstawowe potrzeby 

odżywcze? 
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F.I.T. 1 oraz F.I.T. 2 pomagają zmienić podejście do odży-

wiania i ćwiczeń oraz wyrzeźbić i dokonać transformacji 

ciała, by utrwalić szczupłą sylwetkę.

Program F.I.T. można powtarzać 

dowolną ilość razy, aż do uzy-

skania finalnego celu.

Kiedy twoi klienci osiągną pożądany stopień F.I.T., 

mogą przejść do Vital5, by zachować szczupłą 

sylwetkę i zadbać o podstawowe, codzienne po-

trzeby odżywcze.

Vital5, który zawiera pięć podstawowych produktów Forever, pomaga wspie-

rać wiele układów organizmu, jednocześnie kładąc solidny fundament pod 

zaawansowane odżywianie. Vital5 to odżywcza baza, jakiej codziennie po-

trzebuje każdy z nas, a która może być wsparta innymi produktami Forever, 

odpowiadającymi konkretnym potrzebom danej osoby.

Zapoznawanie innych z szansą Forever może być czasem niełatwe. Wybór właściwych pro-
duktów oraz zrozumienie, jak często ich używać i jak ze sobą łączyć, mogą być kłopotliwe 
zarówno dla ciebie, jak i twojego klienta. Zestawy takie jak Vital5, Clean 9 i F.I.T. upraszczają 
polecanie większej liczby produktów klientom i nowym osobom. Zrozumienie, jak te zestawy 
ze sobą współgrają, może stać się fundamentem pod budowę twojego biznesu Forever.

Uprość rekomendowanie produktów i zacznij pracować łącząc zestawy Clean9, F.I.T. i Vital5. 
Razem, stanowią one świetny sposób, by zapoznawać innych z ofertą Forever i wprowadzać 
w budowanie biznesu Forever, jednocześnie pomagając im wyglądać i czuć się lepiej.

Kluczem do polecenia odpowiednich produktów jest  
zrozumienie indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. 

Czy chce uzyskać kontrolę nad wagą lub uzyskać dobrą formę, 
czy raczej szuka czegoś, co zaspokoi jej podstawowe potrzeby 

odżywcze? 


