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Přehled prezentace  

O čem budeme mluvit:  

• Lifestyles 

• Naše výrobky 

• Příležitost Lifestyles 

• Jak se můžete zapojit 
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Profil společnosti  

• Vedena Shawnem DeBorou k dalším 
budoucím úspěchům 

• Založena v roce 1989 předsedou představenstva a 
generálním ředitelem Davidem DeBorou 

• Jedna z předních světových společností zabývajících 
se zdravím a výživou, největší sídlící v Kanadě 

• Hrdý člen asociace přímého prodeje 
(Direct Selling Association) 
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Profil společnosti  

• Všechny produkty jsou vyráběny v Kanadě 

• Nabízí revoluční výrobky pro zdravý životní styl, jež jsou účinné, bezpečné a cenově dostupné 

• Produkty prodávané prostřednictvím sítě nezávislých distributorů (Network Marketing) 

• Zkušený tým vrcholových manažerů zaměřený na distributorský úspěch a spokojenost zákazníků 

• Odborné znalosti v oblasti výzkumu a vývoje produktů, marketingu a komunikace, IT atd. 
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Náš cíl  

Pomoci lidem dosáhnout finanční svobody a lepšího zdraví 
prostřednictvím osvědčeného, časem prověřeného 
obchodního modelu.  

Děláme to tak, že Vám poskytujeme: 

• Osvědčenou podporu zaměřenou na Váš úspěch 

• Kvalitní výrobky, které poskytují pozoruhodné  
přínosy pro zdraví 

• Zavedená a bezpečná společnost, se kterou  
můžete navázat partnerství s naprostou důvěrou  

Lukrativní kompenzační plán,  
který Vás odměňuje za to, že sdílíte  

naše produkty a příležitost 
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Wellness průmysl dnes  

• V roce 2007 zemřelo v ČR na rakovinu 27 709 lidí. 
Na kardiovaskulární choroby to bylo ještě více, a to 
52 464 Čechů 

• Obě tato onemocnění jsou zodpovědná za 77% 
všech úmrtí v České republice 

• Statistiky České republiky uvádí, že 21% Čechů 
nad 18 let je obézních 

Zdroj: Český statistický úřad 
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O výrobcích Lifestyles  

• Lifestyles výrobky mohou oslovit každého 

• Znáte někoho, kdo by mohl mít zájem o:  

I	  zdraví	  lidé	  potřebují	  naše	  výrobky!	  

–Posílení svého imunitního systému 

–Zvýšení energie a vitality 

–Prevenci chorob 

Správná výživa = lepší zdraví 
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Intra 
 • patentovaný bylinný doplněk výživy příjemné chuti obsahující 
23 rostlinných výtažků 

• vyživuje buňky celého těla a poskytuje esenciální fytonutrienty 
na rostlinné bázi (vyskytující se pouze v rostlinách) 

• Unikátní složení výhradně pro Lifestyles distributory 

• Oceňována miliony spokojených zákazníků po celém světě 

• Stejné složení od roku 1992  

• Uživatelé Intry líčí rychlé a znatelné zlepšování zdravotního 
stavu, opakovaný prodej je palivem pro obchodní příležitost  

V roce 2012 oslaví Intra 20té narozeniny  
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Intra 

• 23 rostlinných výtažků, které společně účinkují lépe  

• Pomáhá harmonizovat a posilovat 8 biologických systémů 
Vašeho těla 

• Bylinky v Intře podporují organismus následujícími způsoby: 

- Detoxifikují 

- Posilují imunitu 

- Dodávají energii 

- Obsahují antioxidanty 

- Napomáhájí trávení 
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Nutria: nejlepší antioxidant! 

• Zdroj 18 různých druhů ovoce a zeleniny 

• Silný antioxidant, složení, které chrání tělo  
před každodenním náporem toxinů 

• Obsahuje vitamíny, živiny a fytonutrienty,  
které posilují imunitní systém 

• Udržuje zdravé srdce 

• Zpomaluje vlivy stárnutí 

• Chrání před nemocemi souvisejícími s nízkým příjmem 
antioxidantů 
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FibreLife  
Revoluční a patentovaná směs rozpustné vlákniny, která pomáhá: 

• Doplňovat nedostak vlákniny v těle   

• Udržovat a řídit zdravou tělesnou hmotnost 

• Kontroluje Vaši chuť k jídlu tím, že vytváří pocit plnosti 

• Snižuje hladinu C-reaktivního proteinu a snižuje riziko  
cukrovky 2. typu, srdečních a kardiovaskulárních onemocnění 

• Podporuje a reguluje hladinu krevního cukru  

Je to tak jednoduché jak A, B, C  
A. Appetite Control (regulace chuti k jídlu, obezita) 
B. Blood Sugar Levels (hladina cukru v krvi, cukrovka) 
C. Cholesterol (onemocnění srdce)  
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Calcium Formula  
• Posílení kostí/zubů 

• Udržuje srdce zdravé 

• Zlepšení svalové funkce 
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Kvalita výrobků 

• Vysoce kvalitní výrobky z přírodních zdrojů 

• Vyrobeno dle přísných světových měřítek kontrol kvality 

• Kontrolovány Zdravotním ústavem v Kanadě 

• V souladu s GMP (správná výrobní praxe) a standardy HACCP  
(analýza nebezpečí a kritické kontrolní body) 

• Vědecky formulované tak, aby vyhovovaly Vašim zdravotním požadavkům 

• Pečlivě testovány nezávislými ISO certifikovanými laboratořemi,  
pro zaručení bezpečnosti, čistoty a spolehlivosti 

QUALITY ASSURED: 
Manufactured in accordance to the Good Manufacturing 
Practices (GMP) as outlined by the Canadian Natural Health 
 Products Directorate.

Regualted  by Health Canada !"#$%&
'#(#)#

HACCP Compliant.
A quality control method originally developed for NASA.
  

Účinnost	  
U	  přípravků	  se	  ověřuje,	  zda	  obsah	  
ak;vních	  přísad	  skutečně	  zaručuje	  

účinky	  uvedené	  na	  e;ketě	  

Vstřebávání	  
U	  tablet	  a	  kapslí	  se	  ověřuje	  dokonalé	  

vstřebání	  do	  organismu	  

Kvasinky&plísně	  
Čistota	  je	  zaručena	  testováním	  
surovin	  a	  finálních	  výrobků	  na	  

přítomnost	  bakterií,	  kvasinek	  a	  plísní	  	  

Těžké	  kovy	  
U	  každé	  přísady	  se	  testováním	  
vylučuje	  přítomnost	  potenciálně	  

škodlivých	  a	  těžkých	  kovů	  

Stabilita	  
Na	  ak;vních	  přísadách	  se	  ověřuje	  
stabilita	  a	  účinnost	  přípravku	  po	  

celou	  dobu	  trvanlivos;	  	  
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Lifestyles příležitost  

• Spojit se s renomovanou a bezpečnou 
společností 

• Ověřené výrobky, ověřená společnost, ověřený 
úspěch 

• Nízká počáteční investice – vysoký potenciál 
výdělku 

• Buďte svým vlastním šéfem, rozvrhněte si svůj 
čas, budujte vlastní síť, vydělávejte  

• Čím více sdílíte výrobky a příležitost s 
ostatními – tím lepší je Váš potenciál výdělku 
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Budoucnost průmyslu přímého prodeje  

Warren	  Buffe2	  • Celosvětově se internetové prodeje v oblasti wellness 
produktů vyšplhaly v roce 2007 na 138 bilionů USD 
   - V následujících 5 letech se očekává překročení této 
hranice na 300 bilionů USD 

• Warren Buffet vlastní několik MLM obchodů 
   - Nechal se slyšet, že MLM je jediný obchodní model, který by 
použil v případě svého budoucího podnikání  
   - Warren Buffet je třetím nejbohatším člověkem na světě 

• Před 5ti lety byl průmysl  v oblasti zdraví a zdravého životního stylu ceněn v globálních ročních 
tržbách na vice než  200 bilionů USD 
   - K dnešnímu dni se rozrostl na více než 500 bilionů USD a předpokládá se, že v příštích pěti 
letech dosáhne tržeb přes 1 trilion USD  
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Vaše budoucnost, Vaše volba 

Jaké jsou Vaše sny? 

Rádi byste:   

• Strávili více času se svoji rodinou a přáteli? 

• Jeli na dovolenou svých snů? 

• Dosáhli finanční svobody? 

• Žili život bez dluhů? 

• Si naplánovali odchod do důchodu? 

Lifestyles Vám toho pomůže dosáhnout! 
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VÝHODY s Lifestyles 

• Prospěch z podnikání postaveného na vynikajících Lifestyles produktech 

• Osvědčený školící systém a materiály pro zaručení úspěchu 

• Personal Business Centrum (PBC) je špičkový on-line nástroj, který poskytuje: 
   - Nákupní centrum on-line jak pro Vás, tak pro Vaše zákazníky 
   - Přístup 24/7 
   - Zdarma reporty o budování Vašeho obchodu 
   - Vaše osobní stránka: myintrasite.com 

• Pro podporu v podnikání i motivaci stačí pouze zvednout telefon  
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Zajistěte si svoji finanční budoucnost  
Jak podnikání funguje: 

• Představte obchod ostatním a přimějte je, aby se připojili  
k Vaší organizaci 
• Naučte své nové distributory jak zapojit další 
• Když Váš nový distributor sponzoruje další, tito lidé se 
rovněž stávají součástí Vaší organizace 

Dovedete si představit dlouhodobý potenciál příjmů? 

Čím více duplikujete svůj obchod,  
tím větší je potenciál Vašich příjmů! 
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$
20% až  40% 10% až 20% 8% 2% až 6% 1% až 3% 

2071,-‐	  Kč	  až	  4141,-‐	  Kč	  	  
za	  prodaný	  karton	   

1035,-‐	  Kč	  až	  2070,-‐	  Kč	  
za	  prodaný	  karton	   

727,-‐	  Kč	  
za	  prodaný	  karton	   

182,-‐	  Kč	  až	  545,-‐	  Kč	  
za	  prodaný	  karton	   

91,-‐	  Kč	  až	  272,-‐	  Kč	  
za	  prodaný	  karton	   

5ZDROJ! V"D#LKU

Maloobchodní	  zisk	   Velkoobchodní	  zisk	  	   Fast	  Track	  Bonus	   Generační	  Bonus	  	   Organizační	  Bonus	  
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Lifestyles Success Programy 

Lifestyles nabízí několik Success Programů,  
které Vám pomohou začít vydělávat peníze hned 

1. Instant Direct – nabízí nejvyšší slevu, nejvíce výhod a nejvyšší zisky 

2. Express Direct – pomůže Vám dosáhnout první příčky  
v kariérním a odměnovém plánu 

3. LIFEbuilder – využívá síly duplikace pro vybudování silné sítě 

    4. Autoship – jednoduchý a pohodlný přístup k Lifestyles výrobkům za zvýhodněné 
    ceny, dostupný všem distributorům i zákazníkům  



www.lifestyles.net	  

Je to Vaše volba 
Jak si představujete svoji spolupráci s Lifestyles? 

• Stálý zákazník – 10% sleva, zvláštní nabídky, atd. 

• Distributor na částečný úvazek – 20% - 30% sleva a počátek budování Vašeho obchodu 

• Distributor na plný úvazek – 40% sleva, časový závazek, vytyčení cílů 
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Jak se zapojit 

1. Zvolte si úroveň svého zapojení 

2. Vyplňte distributorskou smlouvu 

3. Zadejte svoji první objednávku a obdržíte  
ZDARMA svou osobní webovou stránku společně s 
obchodními nástroji společnosti 

4. Naplánujte si schůzku se svým sponzorem 
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Připojte	  se	  k	  Lifestyles	  rodině	  na	  Facebooku:	  
Lifestyles	  Global	  Network	  

Děkujeme!	  


