
Guia para uma experiência avançada 
para membros Ouro e Platina

RECOMPENSAS DE 
QUALIFICAÇÃO 

O luxo é importante para si? Para nós é fundamental. 
Qualifique-se para uma viagem inesquecível e junte-
se a nós na maior aventura da sua vida, na qual 
poderá contar com:**

• Alojamento de excelência
• Alta gastronomia em restaurante de cinco estrelas 
• Bilhetes de avião em primeira classe† 
• Excursões únicas 
• Interação com os fundadores e executivos da 4Life
• Entrada automática no prémio final de qualificação

Qualificação para viagens e/ou regalias em convenções, 
bem como a qualificação para os prémios finais em dinheiro associados.* 

ELITE.  
EXCLUSIVO.  

EXTRAVAGANTE. 

Os membros do President’s Club têm  
acesso a várias regalias, incluindo:

• Viagens de luxo 
• Pacotes de regalias VIP em con-

venções
• Prémios finais em dinheiro
• Presentes luxuosos
• Reconhecimento

Viagens de 
Luxo
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Sente-se uma estrela? Receba tratamento VIP ao 
qualificar-se para as regalias em convenções. Irá ter 
acesso exclusivo e múltiplos privilégios no nosso 
maior evento do ano, incluindo:‡
• Lugares preferenciais de destaque durante as 

sessões gerais
• Reconhecimento em palco 
• Registos gratuitos 
• Convites para eventos e festas VIP
• Interação com os fundadores e executivos da 

4Life
• Entrada automática no prémio final de 

qualificação 

PRÉMIOS FINAIS DO PRESIDENT’S 
CLUB

Bem-vindo ao clube! Ao qualificar-se pela primeira 
vez como Diamante Internacional Ouro ou Diamante 
Internacional Platina irá qualificar-se automatica-
mente para a viagem de luxo e para as regalias em 
convenções.*‡
Irá igualmente receber:
• Um relógio Cartier (membros Ouro qualificados) 
• Um relógio Rolex (membros Platina qualificados)

QUALIFICAÇÃO PARA 

A VIAGEM = 
Qualificação para o

prémio final

QUALIFICAÇÃO PARA 

AS REGALIAS EM 

CONVENÇÕES = 
Qualificação para o

prémio final

Quantos mais meses se 
qualificar, mais prestações  

irá ganhar.* 
*Os critérios base de qualificação têm de ser cumpridos para começar a ganhar prestações. O montante do prémio final em dinheiro poderá variar consoante o período de qualificação. 
**Os destinos das viagens de luxo estão sujeitos a alterações. As viagens não são transmissíveis.
†Os bilhetes de avião de primeira classe não são aplicáveis a todos os membros qualificados. 
‡As regalias em convenções não são transmissíveis. Os presentes e regalias em convenções poderão variar consoante o período de qualificação. 
*‡Os distribuidores passarão a ser membros do President’s Club quando se qualificarem e manterão essa qualidade de membros até ao final do período de qualificação. 
As datas do período de qualificação estão sujeitas a alterações. Os requisitos de qualificação estão sujeitos a alterações. Para receber as suas regalias terá de se manter em atividade e ter a sua situação 
regularizada com a 4Life.

Regalias em 
Convenções

Privilégios 
para Novos 
Membros


