Beauty Biznes
Poradnik
e-poradnik o formach zarabiania
w branży beauty i wellness

RENATA ZIELEZIŃSKA

Beauty Biznes Poradnik
Spis treści:
Wprowadzenie
Zinzino
The Untamed
webePartners
WellU - Katarzyna Worwa
Monat - Monika Stickel
Nu Skin - Agnieszka Zamojska
Fenix Global Group
Forever Living Products - Joanna Tur

Wprowadzenie
Pandemia niesamowicie zmieniła nasze życie
i spojrzenie na świat. Zasygnalizowała potrzebę
dywersyfikacji dochodów. Z powodu lockdownów,
a także obaw o przyszłość, wielu właścicieli firm oraz
pracowników i osób przedsiębiorczych, zaczęło szukać
dodatkowych możliwości zarobku.
Bez wątpienia żyjemy w wyjątkowych czasach. Branża
beauty i wellness oferuje mnóstwo takich propozycji.
Stworzyłam Beauty Biznes Poradnik, aby zaprezentować
w nim najlepsze propozycje dodatkowego zarobku
w branży kosmetycznej. Publikacja w nim to nie tylko
świetny sposób wyróżnienia marki spośród konkurencji,
ale także możliwość budowania świadomości marki
i zyskania większej rozpoznawalności.
Dziś przychodzę do Ciebie z Beauty Biznes Poradnikiem,
wypełnionym dodatkowymi formami zarabiania w
branży kosmetycznej.
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Przygotowałam intrygującą propozycję dla kobiet
i mężczyzn — blogerów, influencerów, właścicieli
gabinetów kosmetycznych, które pozwolą zwiększyć
zarobki poprzez dodatkowe źródło dochodu.
To ile zarobisz, zależy od Ciebie, twojego nastawienia
i podejścia oraz zaangażowania.
Ciekawym rozwiązaniem dla Ciebie będą programy
partnerskie oraz oferta firm kosmetycznych mlm, które
w swojej ofercie posiadają kosmetyki oraz preparaty
wellness. Zarówno marketing wielopoziomowy (MLM),
jak i programy partnerskie oferują możliwość bycia
Ambasadorem Marki.
W zależności od zaangażowania obie te formy zarabiania
w branży beauty pozwalają zwiększyć zarobki poprzez
sprzedaż produktów.
Moim celem jest, aby Beauty Biznes Poradnik dotarł nie
tylko do każdej kobiety, ale także do zainteresowanych
nim mężczyzn oraz właścicieli biznesów z branży beauty.
Dołożę wszelkich starań, aby stał się znany w świecie
kosmetycznym. Opracowałam strategię promocji Beauty
Biznes Poradnika, która pozwoli nam dotrzeć do szkół
kosmetycznych, blogerek i influencerek beauty,
właścicieli salonów urodowych i sklepów internetowych,
poszukujących dodatkowych możliwości zarobku.
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Często sukces w mlm i programach partnerskich zależy
od zbudowanej wokół siebie społeczności oraz Twojej
kreatywność. Jest to również doskonały sposób na
dodatkowy zarobek dla kobiet w ciąży, mam
wychowujących dzieci, studentów, seniorów i każdego
chętnego.

Oddaję w Twoje ręce ten e-poradnik po formach
zarabiania w branży beauty. Zaktualizowany i skrojony
na miarę dzisiejszych czasów. Wypełniony propozycjami
wyjątkowych firm.
Mam nadzieję, że znajdziesz w nim odpowiednią
propozycję dla siebie!
Renata Zielezińska – kobieta
łącząca prowadzenie własnej
firmy z macierzyństwem. Autorka
kobiecego bloga lifestylowego
SposobyNaZycie.pl, redaktor
magazynu kosmetycznourodowego TrustedCosmetics.pl
oraz portalu biznesowego dla
przedsiębiorczych
PolecanyBiznes.pl.
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Zinzino
Holistyczne rozwiązania dla zdrowia,
urody i finansów w Zinzino
Lubisz nowe technologie i innowacje oparte na
naturalnych produktach? Coś, co powoduje całkowity
balans w organizmie? Holistyczne podejście do urody,
zdrowia i finansów?

Interesuje Cię branża beauty i wellness? Szukasz
pomysłu na biznes lub masz salon, w którym chcesz
stworzyć jeszcze ciekawsze i skuteczne rozwiązania
dla klientów? Jeśli TAK to Zinzino jest dla Ciebie!
Wyobraź sobie, co zyskasz wprowadzając produkty
Zinzino do swojego biznesu beauty. Po pierwsze dochód
odporny na wszelkie zawirowania w kraju i na świecie.
Po drugie niesamowite produkty, których działania nie
musisz się domyślać, tylko sprawdzasz testem
medycznym.
Po trzecie holistyczne zaopiekowanie klientem,
który z miesiąca na miesiąc jest bardziej zadowolony.
Przyprowadza kolejnych klientów, którzy z pełnym
zaufaniem chcą skorzystać z rozwiązań oferowanych
przez Ciebie i Zinzino.
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Jest dużo ludzi, którzy czarują słowami. Obiecują gruszki
na wierzbie, wykonaną z nich nalewkę i jeszcze
wspomną, że sama się zrobi. W przeciwieństwie do nich
Zinzino jest firmą transparentną, rzetelną, notowaną na
giełdzie.
Daje Ci bogate portfolio produktów Balance, logistykę
i cały system wdrożeniowy. Jeżeli jesteś specjalistką
w branży beauty lub szukasz swojego miejsca w biznesie,
to wiesz, że kobiety poszukują kontaktu z zaufanymi
specjalistami, którzy pomogą im długofalowo zadbać
o zdrowie i urodę.
Zinzino odpowiada na obecny trend i oczekiwania
świadomych klientów. Każda kobieta chce być wyjątkowo
traktowana i mieć wyjątkowe efekty.
Masz teraz unikalną okazję, by wznieść swój biznes
na wyższy poziom. Wraz z kompletnym asortymentem
przełomowych produktów, które powstały na podstawie
najnowocześniejszej technologii i czystej magii natury.
Rozwiązania te dodadzą Twojemu życiu i biznesowi
balansu.
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Wyobraź sobie, co się wydarzy, kiedy Twoi klienci
zobaczą szybszą regenerację po zabiegach.
A dodatkowo, gdy ich samopoczucie wskoczy na wyższy
poziom, co w razie potrzeby, mogą to potwierdzić
testem medycznym.
Czy myślisz, że Ty i Twój biznes na tym skorzysta?
Czy widzisz potencjał? Zinzino jest dla osób, które
poszukują skutecznych rozwiązań, zarówno
zdrowotnych, jak i finansowych.
Zinzino może być biznesem Twoich marzeń!
Chcesz poznać szczegóły, dlaczego jest to skuteczny
biznes i co zrobić, aby osiągnąć swoje cele? Zapraszam!
Zadzwoń, napisz, pogadajmy przy kawie!

Beata Baszkiewicz
Partner Zinzino

+48 881463900
https://www.zinzino.com/
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The Untamed
Absolutna petarda na rynku kosmetycznym
i wyjątkowe możliwości biznesowe!
Innowacyjna firma The Untamed pragnie holistycznie
dbać o piękno swojej społeczności. Zrodziła się
z chęci zdefiniowania na nowo podejścia do piękna.
Czerpie inspiracje z natury skandynawskiej oraz
bogactwa nieokiełznanego piękna.
Pragnie przekształcać rutynę w zabiegi kosmetyczne,
które kompleksowo wypielęgnują skórę. Odżywią,
nawilżą, udekorują blaskiem oraz zadbają o jej zdrowie.
Prosty, skuteczny i ukierunkowany na różnorodne
problemy i potrzeby skóry rytuał opiera się na harmonii
z naturą i zwalczaniu oznak starzenia.

Poza wyjątkowo piękną skórą The Untamed zapewnia
możliwości zarobku oraz rozwijania własnego biznesu
na arenie międzynarodowej.
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Korzyści z przystąpienia
do społeczności The Untamed
unikalne i niezwykłe produkty
rabat na własne zakupy do 30%
bezpłatna dostawa dla członków The Untamed
oraz klientów na terenie całej Europy!
prowizja od zakupów klientów do 30%
możliwość budowania własnej struktury na 28
rynkach świata
10% ze sprzedaży osób, które są w 1 linii
bezpośrednio pod Tobą
5% ze sprzedaży osób, które są w 2-5 linii
bezpośrednio pod Tobą
comiesięczny bonus od 1000 do 20000 euro za
rozwój osób w 1 linii
bonus za awans od 500 euro do 350 000 euro
konferencje międzynarodowe
możliwość rozwoju na własnych zasadach i we
własnym tempie
ciekawe narzędzie do social sellingu
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spersonalizowana strona www do przyjmowania
zamówień i prowadzenia rekrutacji
mnóstwo szkoleń, coaching i mentoring
ekskluzywne prezenty
wycieczki
zaproszenia na limitowane wydarzenia.

Szwedzka marka The Untamed inspiruje do
zdecydowanych i odważnych zmian.
Rzuca wyzwanie całej branży kosmetycznej. Nie stara się
dopasować do istniejących standardów.
Bezkompromisowo i z niezwykłą starannością tworzy
wegańskie produkty. Poza zabiegami pielęgnacyjnymi
oferuje kobietom i mężczyznom szanse na rozwój
osobisty oraz mnóstwo perspektyw biznesowych.
Dołącz do świata The Untamed

https://pl.theuntamed.com/
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webePartners
Przypomnij sobie, ile razy poleciłaś jakiś kosmetyk
swojej klientce, znajomej czy swoim followersom.
Niestety, oprócz podziękowania za polecenie
sprawdzonego produktu nie masz z tego nic.
Ale możesz mieć, jeśli podeślesz zainteresowanej osobie
link do produktu, a konkretniej link afiliacyjny. Sprawdź,
w jaki sposób możesz zyskać dzięki niemu dodatkowy
dochód!

Program partnerski w sieci afiliacyjnej jest uruchamiany przez
reklamodawcę, który ustala w nim warunki wynagradzania
wydawców, czyli m.in. sposób akceptacji wydawców do
programu i wysokość prowizji za dostarczoną sprzedaż.
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Kim jesteśmy?
webePartners powstało w 2009 roku jako pierwsza sieć
afiliacyjna w Polsce. Pomysłodawczynią i realizatorką
projektu jest Ewa Dudek, która już od 13 lat udowadnia,
że na afiliacji może zarabiać każdy.
Współpracuje z nami ponad 20 tysięcy wydawców.
Prowadzimy programy partnerskie dla 600
reklamodawców znanych marek i niszowych sklepów
internetowych. Umiejętnie łączymy wydawców
z reklamodawcami, dzięki czemu reklamodawcy
zwiększają sprzedaż, a wydawcy zarabiają na polecaniu
produktów. Zapewniamy narzędzia afiliacyjne
i kompleksowe zaplecze technologiczne
do współpracy w programach partnerskich.

Jak działa afiliacja?
We współpracy afiliacyjnej biorą udział wydawcy
i reklamodawcy. Wydawca poleca na swoich
powierzchniach produkty z oferty reklamodawcy
i zarabia prowizję od ich sprzedaży. Reklamodawca
sprzedaje i zarabia więcej dzięki poleceniom wydawcy.
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Na współpracy afiliacyjnej korzysta również konsument,
który dzięki rekomendacjom wydawcy:
korzysta z jego wiedzy na temat polecanych
produktów;
zyskuje czas, gdyż nie musi przeszukiwać
samodzielnie internetu w poszukiwaniu dobrych
ofert;
korzysta z kodów rabatowych i zniżek, które często
otrzymuje do dystrybucji wydawca.
ieć afiliacyjna udostępnia oprogramowanie niezbędne
do zliczania prowizji oraz narzędzia dla wydawców
wspomagające polecenia i sprzedaż.
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Jak zacząć zarabiać jako wydawca afiliacyjny?
Aby rozpocząć działania afiliacyjne, musisz najpierw
zarejestrować się w sieci afiliacyjnej jako wydawca.
Po rejestracji zyskujesz dostęp do kilkuset programów
partnerskich, wśród nich znajduje kilkadziesiąt z branży
kosmetycznej, m.in.: Bielenda, Skin79, Anwen, YourSkin
Shop, Krokusowe, BeautyGeeks czy Organique.
Jeśli chcesz zacząć polecać produkty tych marek,
to wystarczy, że dołączysz do ich programów
i wygenerujesz linki afiliacyjne do wybranych
produktów.
Następnie tworzysz dowolne treści na temat wybranych
produktów na swojej stronie czy w mediach
społecznościowych, dodajesz linki afiliacyjne i zarabiasz
prowizje od każdej transakcji dokonanej po kliknięciu
w Twój link. Proste, prawda?:)
Afiliacja to genialny sposób na zarabianie w Internecie.
Raz zamieszczony w sieci link afiliacyjny generuje
dochód przez kilka tygodni, miesięcy, a nawet przez lata!
Tak długo, aż go nie wymienisz lub usuniesz.

Dołącz do webePartners i zacznij zarabiać
na poleceniach!

https://webepartners.pl/
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WellU - Katarzyna Worwa
Biznes z WellU
WellU – polska firma istniejąca na rynku 12 lat.
Sprawdzony plan biznesowy zapewnia stabilność firmie
oraz współpracujących z nią Biznes Partnerów.
Produkty – ich skuteczność i jakość jest powodem
sukcesu firmy. Mają działanie: terapeutyczne,
naprawcze i regenerujące, wspierające zdrowie
i rekonwalescencję, mocne działanie anty-aging.
Linie tematyczne produktów: Larens Professional
i Larens (kosmeceutyki), Nutrivi (suplementy), Cannavi
(olejki CBD, produkty z CBD), Colour (kosmetyki
kolorowe również o działaniu terapeutycznym).
Umożliwiają współpracę w różnych branżach i szerokim
gronie odbiorców, głównie: salony kosmetyczne, SPA,
kliniki medycyny estetycznej, ortodoncja i dentyści,
branża PMU i Tattoo, fizjoterapia i rekonwalescencja,
siłownie, dietetycy, aktywni sportowcy, klienci detaliczni.
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Biznes – filozofia „niebieskiego oceanu” – zamiast
agresywnego marketingu i konkurencji, firma stawia
na relacje i współpracę –„konkurencja” zaproszona
do współpracy staje się partnerem.
Równość – każdy ma te same możliwości rozwoju
i awansu, osoby przedsiębiorcze i pracowite
w krótkim czasie mogą osiągnąć więcej niż inni
przez lata.
Partnerstwo – budowanie zespołu, wspieranie się
i pomoc w rozwoju swoich Biznes Partnerów jest
kluczowym elementem i wymaga pracy
i zaangażowania na każdym szczeblu.
Podwójne korzyści — Współpraca oparta o unikalny
hybrydowy plan prowizyjny dający możliwość
zarabiania na dwóch płaszczyznach jednocześnie
— wysokie i stabilne dochody pasywne.
Korzyści od zaraz — od początku współpracy
— rabaty i możliwości prowizyjne dla handlowców
od pierwszego zamówienia (nawet do 60%), szybki
i bezproblemowy dostęp do pieniędzy — wirtualne
portfele / brak potrzeby zakładania firmy na
początku współpracy.
Luksus – liczne konkursy, ekskluzywne wycieczki
i unikatowy program samochodowy.
Swoboda – firma daje różne możliwości współpracy
i rozwoju, nie narzuca limitu obrotu, awansu czy
regularnych zamówień .To Ty decydujesz, kiedy
chcesz zamawiać, pracować i rozwijać się.
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Szerokie perspektywy – w Polsce marka doceniana
jest przez profesjonalistów i cieszy się świetną
opinią wśród klientów detalicznych. Popularność
marki za granicą rośnie coraz bardziej. Daje to
OGROMNE możliwości bycia jednym z pierwszych
Biznes Partnerów w wielu rejonach Europy
i zbudowania ogromnego i silnego zespołu oraz
zapewniania sobie stabilnych i wysokich korzyści
finansowych. Wysyłka towarów obejmuję całą UE.

Od czego zacząć biznes z WellU? Kluczowe dla
współpracy i rozwoju jest wybranie odpowiedniego
Biznes Partnera, który wprowadzając do współpracy,
będzie jednocześnie Opiekunem.
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Ja jako Opiekun zapewniam dostęp nie tylko do
podstawowych szkoleń i materiałów, ale również
organizuję dodatkowe szkolenia ze specjalistami
różnych branży, konsultacje ze specjalistami
pracującymi z marką od lat, unikatowe
i spersonalizowane materiały oparte o doświadczenie
moje, ale też pozostałych członków zespołu, pomagam
w stworzeniu kampanii i strategii marketingowej oraz
rozwoju, wspieram na każdym etapie współpracy z
marką.
Wszystko w bardzo
przyjaznej i partnerskiej
atmosferze.
Nie narzucam niczego.
To Ty decydujesz, kiedy
i jak chcesz pracować,
z których możliwości
skorzystać i jakie wyniki
osiągać.

Katarzyna Worwa, Lider WellU, nr ID 37061

661 686 607
katarzyna.worwa@partner-wellu.eu
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Monat - Monika Stickel
Stwórz własny biznes z Monat
Kiedyś MLM – nigdy w życiu! Wówczas zawodowo
zajmowałam się kosmetyką i byłam bardzo sceptycznie
nastawiona do tego modelu pracy. Ponad dwa lata
odmówiłam wielu firmom, do czasu aż poznałam markę
bliską mojej pasji – kosmetyce.
Zostałam klientką, testowałam produkty. Po 5
miesiącach byłam zachwycona efektami i powiedziałam
sobie „Wchodzę w to!” i tak od 2019 działam jako
niezależny partner biznesowy.
Dzięki współpracy z Monat Global miałam możliwość
dalszego prowadzenia swojego gabinetu i opieki nad
stałymi klientami w nieco innej formie. W domowym
zaciszu mogę prowadzić konsultacje kosmetyczne
i trychologiczne online. oferując pomoc w doborze
produktów, stosowanie ich krok po kroku i jednocześnie
opiekować się dzieckiem.
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To również dzięki tej formie pracy organizuję spotkania
w salonach fryzjerskich i kosmetycznych oferując
możliwość poszerzenia swoich usług o markę Premium
oraz spotkania biznesowe dla potencjalnych
partnerów biznesowych. Była to dla mnie alternatywa i
świetne rozwiązanie wówczas panującej na świecie
pandemii (rok 2020), a obecnie wzrastającej inflacji
i podwyżek.
Oferta produktowa:
Kosmetyki do pielęgnacji włosów — pierwszy system
przeciwstarzeniowy.
Linia Skin Care — formuły z użyciem pięciu
ekskluzywnych, potwierdzonych naukowo
technologii, aby zapewnić promienistą i piękną
skórę w każdym wieku.
Wellness – suplementy

W produktach do włosów Monat nie znajdziesz żadnych
szkodliwych substancji chemicznych. Nie są testowane
na zwierzętach.
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Zalety współpracy z Monat
Praca z prężnie rozwijającą się i dobrze
ustabilizowaną firmą z ogromnym potencjałem.
Brak szklanego sufitu.
Pracujesz online z każdego miejsca na ziemi.
Niska jednorazowa inwestycja z szybkim zwrotem
i bez obowiązku robienia zakupów co miesiąc.
Skuteczne, naturalne i bezpieczne produkty,
na które masz 30-dniową gwarancję.
Zamówienia i płatność online, firmowy magazyn,
wysyłka bezpośrednio do klienta, obsługa klienta
również w języku polskim.
Wypłaty 5 razy w miesiącu.
Szansa na zdobycie 1% - 2% udziałów w zyskach
firmy (masz na to cały rok).
Nagrody i bonusy finansowe i wiele więcej.

Zapraszam do kontaktu Monika Stickel

+44 7423532860
Beautycorner115@gmail.com
https://monatglobal.com/pl/
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Nu Skin - Agnieszka Zamojska
Zalety współpracy z Nu Skin?
Jeśli interesuje nas branża beauty i wellness trzeba
przeanalizować trendy rynkowe i poszukać prestiżowej,
innowacyjnej firmy o ugruntowanej pozycji na rynku,
która oferując produkty najwyższej jakości. Nie tylko
podąża za trendami, ale sama je wyznacza. A system
wynagradzania partnerów biznesowych jest przejrzysty
i sprawiedliwy.
Nu Skin jest innowacyjną firmą z potężnym zapleczem
naukowo – badawczym i prawie 40-letnią historią
i doświadczeniem. To, co wyróżnia firmę na rynku
to ekskluzywne technologie do domowego spa,
które są numerem 1 na świecie w kategorii produktów
przeciwstarzeniowych.
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Jeśli zdecydujesz się na współpracę z Nu Skin, otrzymasz
sprawdzony patent na biznes, w którym produktem są
markowe kosmetyki, innowacyjne urządzenia anty-aging
oraz suplementy diety z gwarancją skuteczności, oparte
na wieloletnich badaniach klinicznych.
Rejestracja konta partnerskiego jest całkowicie
darmowa, firma nie wymaga zakupów pakietów
startowych ani własnych comiesięcznych zakupów.
W ramach współpracy w moim zespole otrzymasz
nowoczesne narzędzia do zarabiania pieniędzy, dostęp
do aplikacji umożliwiających pracę z pozycji telefonu,
bezpłatne szkolenia i materiały marketingowe. Możesz
pracować online lub offline.
Chcesz tworzyć biznes B2B – bardzo proszę!
Dopasujemy możliwości zarabiania do Ciebie i twoich
oczekiwań. Jesteś mamą, która czuje, że nie chce wracać
na etat, aby więcej czasu poświęcić swoim dzieciom
– wykorzystamy twój potencjał. Pracujesz jako
Przedstawiciel Handlowy, wiesz, że masz potencjał
i chcesz wykorzystać swoje kontakty. Zapraszam.
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Prowadzisz biznes stacjonarny: salon urodowy, klub
fitness czy właśnie otwierasz catering dietetyczny?
Ta oferta współpracy jest dla Ciebie. Gotowe strategie
każdy może dopasować do siebie. W tym biznesie
jesteśmy partnerami.
Nowatorski system wynagrodzeń Velocity sprawia,
że firma Nu Skin zapewnia swoim współpracownikom
prowizje sięgające aż 40%, a wypłaty co tydzień
zapewniają stały dochód.
Rekomendując produkty Nu Skin, masz pewność,
że Twoi klienci otrzymują dokładnie to, za co płacą.
Wszystkie urządzenia i formuły są poddawane
szczegółowym testom, aby zapewnić, że działają zgodnie
z obietnicą, ponieważ wiarygodne rozwiązania oparte
na nauce są kluczowym elementem tej marki.

Zapraszam!
Agnieszka Zamojska

509 593 993
https://www.nuskin.com/dolacz
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Fenix Global Group
Fenix Global Group — podążaj drogą
piękna, zdrowia i niezależności
Marketing wielopoziomowy jest biznesem równych
szans. To idealne zajęcie dla kobiet i mężczyzn:
influencerek, blogerek, matek na urlopie macierzyńskim
czy właścicielek salonów urodowych. Nikt nie pyta Cię
o plany związane z rodziną czy karierą zawodową.
Fenix Global Group daje mnóstwo możliwości zarobku,
które prowadzą do wolności oraz niezależności
finansowej. Wcale nie musisz być perfekcyjnym
sprzedawcą. Wystarczy, że poznasz i pokochasz nasze
produkty, a w efekcie zaczniesz je polecać znajomym,
czytelnikom czy klientkom.
Pozytywne nastawienie oraz stosowanie produktów
to najlepsza technika sprzedaży, która działa cuda.
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Współpraca z Fenix Global Group to:
możliwość współpracy już od ukończenia 16 roku
życia
stały rabat 25% na wszystkie zakupy już od
pierwszego zamówienia
prezenty w programie Łatwy Start z Fenix
atrakcyjny Plan Marketingowy
niesamowite Programy Motywacyjne
możliwość odebrania własnego samochodu
możliwość budowania firmy bez większych
nakładów finansowych
możliwość pracy na własnych zasadach i zgodnie
z własnych harmonogramem
praca z każdego zakątka świata
idealne zajęcie dodatkowe, które pomoże zadbać
o stabilność finansową w rodzinie
szkolenia, materiały marketingowe, akcesoria
i gadżety, które ułatwiają pracę.
Poznaj wyjątkową ofertę kosmetyków, biżuterii,
zapachów oraz suplementów diety. Stań się częścią
rodziny Fenix Global Group! Czekamy na Ciebie!

https://fenix-global.com/
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Forever Living Products
- Joanna Tur
Forever Living Products – biznes,
który dziedziczą najbliżsi
Forever Living Products to firma, którą w 1978 roku
założył wielki wizjoner Rex Maughan. Twierdził on,
że: „jedną z największych przyczyn chorób na świecie
jest pusty portfel. Jeśli chcesz, by ludzi cierpiących było
mniej, daj im szansę zarobić na godne życie”. On właśnie
stworzył taką szansę. Z firmą Forever możesz osiągnąć
finansową niezależność a przy okazji zadbać zdrowie
o swoje i swoich najbliższych.
Forever Living Products to największy plantator,
wytwórca i dystrybutor aloesu na świecie. Firma ta
opatentowała sposób stabilizacji tej rośliny,
aby zachować jej wszystkie walory zdrowotne. Liście
aloesu są zbierane i filetowane ręcznie, bo tylko w ten
sposób można pozbyć się substancji mocno
uczulających i drażniących układ pokarmowy.
Dziś obecna jest w 160 krajach na świecie i pozwala
rozwijać globalny biznes, który odziedziczą twoi bliscy.
Firma oferuje bogaty system wynagrodzeń i programów
motywacyjnych:
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wycieczki i wyjazdy do najpiękniejszych zakątków
świata;
Chairman’s Bonus, czyli trzynastka – premia
finansowa, procent od globalnych zysków dla
liderów;
program Eagle Manager, który pomaga rozwijać się
kolejnym liderom;
program Forever2Drive (program samochodowy)
– dzięki niemu możesz zarobić na wymarzone auto,
żaglówkę czy motocykl.
Poza aloesem Forever Living Products to największy na
świecie producent produktów pszczelich. W ofercie
mamy też szeroką gamę preparatów do pielęgnacji ciała,
cery, włosów, a także dla sportowców, suplementy diety,
olejki eteryczne i wiele innych. Firma patenty na swoje
produkty kupuje od noblistów, dba o to, aby produkty
wyróżniały się najwyższą jakością.

Dołącz do Forever
Living Products!
Zapraszam Joanna Tur

505802257
https://foreverliving.com/dolacz
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Dotrzyj ze swoją propozycją do
odpowiednich osób!
Dołącz swoją ofertę do Beauty
Biznes Poradnika i wyprzedzaj swoją
konkurencję w branży urodowej.

Beauty Biznes Poradnik
edycja 2022

Kontakt w sprawie publikacji
w Beauty Biznes Poradniku
Redakcja TrustedCosmetics.pl
tel. 514554229
e-mail: kontakt@trustedcosmetics.pl

