
PROGRAMA GET 2, IT'S PAID FOR YOU 

Não seria ótimo se existisse uma forma fácil de receber produtos 
gratuitamente e poder ainda ganhar dinheiro? Mas existe! É 
precisamente o que acontece no Programa Get 2, It’s Paid for You. 
Se for um Distribuidor, inscreva os seus dois primeiros Clientes 
Preferenciais (PC – Preferred Customers) (o primeiro será colocado 
automaticamente à sua esquerda e o segundo à sua direita) e você:

1. Ganha $50,00
2. Fica automaticamente qualificado para o mês em curso
3. Envia 60 pontos de CV para a sua linha ascendente 
4. Recebe GRATUITAMENTE dois frascos LUMINESCE cellular 

rejuvenation serum*

Por cada dois PC adicionais que inscrever após estes dois primeiros, 
continuará a receber bónus de $50,00, permanecerá qualificado 
nesse mês, enviará 60 pontos de CV para a sua linha ascendente e 
receberá GRATUITAMENTE dez dos nossos mini séruns LUMINESCE 
e ainda postais personalizados, para os poder partilhar com os seus 
amigos e familiares. 

Se tiver um Cliente Preferencial a mais no final de um mês de 
Auto-envio (por exemplo, se naquele mês de Auto-envio tiver cinco 
em vez de seis clientes preferenciais), esse cliente adicional não 
transita para o mês seguinte. O programa Get 2 It’s Paid for You 
desenrola-se durante um período de Auto-envio, o que significa que, 
30 dias após ter feito a inscrição, os seus produtos serão 
automaticamente enviados.

Nota: Cada PC (Cliente Preferencial) deve fornecer as seguintes informações no ato 

da inscrição, nenhuma das quais pode ser igual às do Patrocinador: nome para 

faturação (primeiro e último), morada postal (completa) e dados bancários ou 

cartão de crédito. Todas estas informações deverão ser diferentes das do 

Patrocinador. TODOS os meses em que estes dois primeiros PC voltarem a 

encomendar produtos, você receberá dois frascos LUMINESCE cellular rejuvenation 

serum!

(Por exemplo, se fizer um Auto-envio no dia 25 de janeiro, o prazo 
limite do seu Auto-Envio é o dia 24 de fevereiro, antes das 20:30 
[hora da Costa Leste dos Estados Unidos]). Não existe qualquer 
limite para o número de vezes que pode repetir esta oferta num mês 
de Auto-envio, o que significa que não existe nenhum limite de 
quanto dinheiro poderá ganhar.*

*Regras da promoção: Para receber gratuitamente os seus produtos, deverá 
estar inscrito no programa de Auto-envio com a opção do Programa Get 2 
selecionada! Os membros devem estar Ativos, com as suas obrigações em dia e 
gozar de boa reputação junto da Empresa para poderem participar nesta 
promoção. Não estão incluídas taxas de envio e impostos.

Quando um dos seus Clientes Preferenciais inscrever dois Clientes 
Preferenciais na sua linha descendente, você beneficiará igualmente 
de: 

• Um bónus de $25,00
• 60 pontos de CV enviados para a sua linha ascendente

O Programa Get 2 It’s Paid for You foi pensado especificamente para 
ajudar os Distribuidores a conseguirem o que mais desejam: bónus 
em dinheiro, produtos fabulosos gratuitos, pontos de CV e amostras 
para ajudar a promover o seu negócio. Para obter mais informações 
sobre o que os Clientes Preferenciais ganham com o Programa Get 2, 
It’s Paid for You, aceda a: http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.
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O PLANO DE 
BEM-VINDO À

AJUDA-O A PREPARAR UM FUTURO 
FINANCEIRO SEGURO

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Estamos muito entusiasmados por ter escolhido a Jeunesse 
como parceiro para assegurar o seu futuro financeiro e pessoal. 
O nosso objetivo é fornecer-lhe produtos que terá orgulho em 
representar e partilhar com outras pessoas. Produtos que 
estão na vanguarda da tecnologia e solidamente posicionados 
no florescente mercado do antienvelhecimento.

À medida que começa a perceber o incrível potencial dos 
produtos Jeunesse e da sua elevada procura, maior será a sua 
vontade de querer recomendá-los a outras pessoas. Partilhar 
estes produtos inovadores é a chave para o seu sucesso. Os 
seus rendimentos estarão diretamente relacionados com o 
esforço que despender ao partilhar os produtos e a 
oportunidade e a desenvolver a sua organização de vendas.

Pode participar no Plano de Compensação Financeira da 
Jeunesse em qualquer nível que desejar. É você que decide se 
pretende auferir um rendimento a tempo parcial através da 
venda dos produtos ou se prefere construir um negócio a 
tempo inteiro.
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gratuitamente e poder ainda ganhar dinheiro? Mas existe! É 
precisamente o que acontece no Programa Get 2, It’s Paid for You. 
Se for um Distribuidor, inscreva os seus dois primeiros Clientes 
Preferenciais (PC – Preferred Customers) (o primeiro será colocado 
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Por cada dois PC adicionais que inscrever após estes dois primeiros, 
continuará a receber bónus de $50,00, permanecerá qualificado 
nesse mês, enviará 60 pontos de CV para a sua linha ascendente e 
receberá GRATUITAMENTE dez dos nossos mini séruns LUMINESCE 
e ainda postais personalizados, para os poder partilhar com os seus 
amigos e familiares. 

Se tiver um Cliente Preferencial a mais no final de um mês de 
Auto-envio (por exemplo, se naquele mês de Auto-envio tiver cinco 
em vez de seis clientes preferenciais), esse cliente adicional não 
transita para o mês seguinte. O programa Get 2 It’s Paid for You 
desenrola-se durante um período de Auto-envio, o que significa que, 
30 dias após ter feito a inscrição, os seus produtos serão 
automaticamente enviados.
   

Nota: Cada PC (Cliente Preferencial) deve fornecer as seguintes informações no ato 

da inscrição, nenhuma das quais pode ser igual às do Patrocinador: nome para 

faturação (primeiro e último), morada postal (completa) e dados bancários ou 
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de Auto-envio, o que significa que não existe nenhum limite de 
quanto dinheiro poderá ganhar.*

*Regras da promoção: Para receber gratuitamente os seus produtos, deverá 
estar inscrito no programa de Auto-envio com a opção do Programa Get 2 
selecionada! Os membros devem estar Ativos, com as suas obrigações em dia e 
gozar de boa reputação junto da Empresa para poderem participar nesta 
promoção. Não estão incluídas taxas de envio e impostos.

Quando um dos seus Clientes Preferenciais inscrever dois Clientes 
Preferenciais na sua linha descendente, você beneficiará igualmente 
de: 

• Um bónus de $25,00
• 60 pontos de CV enviados para a sua linha ascendente

O Programa Get 2 It’s Paid for You foi pensado especificamente para 
ajudar os Distribuidores a conseguirem o que mais desejam: bónus 
em dinheiro, produtos fabulosos gratuitos, pontos de CV e amostras 
para ajudar a promover o seu negócio. Para obter mais informações 
sobre o que os Clientes Preferenciais ganham com o Programa Get 2, 
It’s Paid for You, aceda a: http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.
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DA JEUNESSE

RENDIMENTOS COM O PODEROSO  
SEIS FORMAS DE OBTER 

PLANO DE COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA 

Os Distribuidores, em qualquer nível na Jeunesse, podem comprar 
os produtos a preço grossista para uso pessoal. Como Distribuidor, 
poderá igualmente revender os produtos Jeunesse e ganhar um 
lucro de venda a retalho. Pode ganhar entre 20% a 45% de lucro 
sobre cada venda a retalho. 

Exemplo: Você paga $83,95 por um produto e vende-o ao preço sugerido de 

$134,95 – obtém um lucro de $51,00!

PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES

O nosso Programa de Clientes Preferenciais é ideal para amigos e 
familiares, que desejam apenas consumir os produtos Jeunesse. Ao 
tornarem-se Clientes Preferenciais, podem beneficiar de um 
desconto de 10% sobre o preço normal de venda a retalho. No 
entanto, podem obter um desconto de 20% sobre o preço de 
retalho normal, desde que se inscrevam no nosso programa de 
Auto-envio. Além disso, como é você que recebe a diferença entre o 
preço grossista e o preço que o seu Cliente Preferencial paga, 
também acaba por lucrar! Neste Programa de Cliente Preferencial 
necessitará de um código de promoção da pessoa que lhe falou 
sobre a Jeunesse. 

Este Programa de Cliente Preferencial não se encontra disponível 
em todos os mercados. Verifique se é este programa ou se é o 
Programa Get 2 que está disponível no seu país.

1.LUCRO
DE VENDA A RETALHO
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Não seria ótimo se existisse uma forma fácil de receber produtos 
gratuitamente e poder ainda ganhar dinheiro? Mas existe! É 
precisamente o que acontece no Programa Get 2, It’s Paid for You. 
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Por cada dois PC adicionais que inscrever após estes dois primeiros, 
continuará a receber bónus de $50,00, permanecerá qualificado 
nesse mês, enviará 60 pontos de CV para a sua linha ascendente e 
receberá GRATUITAMENTE dez dos nossos mini séruns LUMINESCE 
e ainda postais personalizados, para os poder partilhar com os seus 
amigos e familiares. 

Se tiver um Cliente Preferencial a mais no final de um mês de 
Auto-envio (por exemplo, se naquele mês de Auto-envio tiver cinco 
em vez de seis clientes preferenciais), esse cliente adicional não 
transita para o mês seguinte. O programa Get 2 It’s Paid for You 
desenrola-se durante um período de Auto-envio, o que significa que, 
30 dias após ter feito a inscrição, os seus produtos serão 
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Nota: Cada PC (Cliente Preferencial) deve fornecer as seguintes informações no ato 

da inscrição, nenhuma das quais pode ser igual às do Patrocinador: nome para 

faturação (primeiro e último), morada postal (completa) e dados bancários ou 
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[hora da Costa Leste dos Estados Unidos]). Não existe qualquer 
limite para o número de vezes que pode repetir esta oferta num mês 
de Auto-envio, o que significa que não existe nenhum limite de 
quanto dinheiro poderá ganhar.*

*Regras da promoção: Para receber gratuitamente os seus produtos, deverá 
estar inscrito no programa de Auto-envio com a opção do Programa Get 2 
selecionada! Os membros devem estar Ativos, com as suas obrigações em dia e 
gozar de boa reputação junto da Empresa para poderem participar nesta 
promoção. Não estão incluídas taxas de envio e impostos.

Quando um dos seus Clientes Preferenciais inscrever dois Clientes 
Preferenciais na sua linha descendente, você beneficiará igualmente 
de: 

• Um bónus de $25,00
• 60 pontos de CV enviados para a sua linha ascendente

O Programa Get 2 It’s Paid for You foi pensado especificamente para 
ajudar os Distribuidores a conseguirem o que mais desejam: bónus 
em dinheiro, produtos fabulosos gratuitos, pontos de CV e amostras 
para ajudar a promover o seu negócio. Para obter mais informações 
sobre o que os Clientes Preferenciais ganham com o Programa Get 2, 
It’s Paid for You, aceda a: http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.



À medida que inscreve pessoalmente novos Clientes na sua equipa, 
pode ganhar interessantes Bónus de Primeira Encomenda (FOB – 
First Order Bonus). Estes bónus são pagos com a compra de um dos 
seguintes pacotes de produtos Jeunesse opcionais:

RELAÇÃO DE PREÇOS DA OPÇÃO 
CRIAR-UM-PACOTE 
personalizar a sua encomenda de inscrição inicial. A partir do dia 20 
de julho de 2012, todos os Membros Ativos a nível mundial passaram 
a beneficiar de uma nova gama de preços, mais coerente com os 
nossos outros pacotes de inscrição normais, ou seja, 65%, ao invés 
dos 60% anteriores de Volume Sujeito a Comissão (CV – 
Commissionable Volume) do preço dos produtos individuais. As 
percentagens dos Bónus de Primeira Encomenda (FOB) da opção 
Criar-Um-Pacote não sofreram alterações, conforme se segue*:

• 100–200 CV = 10% 
• 200–300 CV = 12% 
• 300 CV+ = 15% 

*As percentagens são baseadas no preço total do pacote criado
*CV = Volume Sujeito a Comissão (Commissionable Volume)
†Os detalhes relativos a todos os pacotes de produtos podem ser encontrados no Back O�ce 
do site da empresa no separador “Shop”: https://backo�ce.jeunesseglobal.com/
‡ Qualificação com Auto-envio durante um ano.

PROGRAMA GET 2, IT'S PAID FOR YOU 

Não seria ótimo se existisse uma forma fácil de receber produtos 
gratuitamente e poder ainda ganhar dinheiro? Mas existe! É 
precisamente o que acontece no Programa Get 2, It’s Paid for You. 
Se for um Distribuidor, inscreva os seus dois primeiros Clientes 
Preferenciais (PC – Preferred Customers) (o primeiro será colocado 
automaticamente à sua esquerda e o segundo à sua direita) e você:
 

1. Ganha $50,00
2. Fica automaticamente qualificado para o mês em curso
3. Envia 60 pontos de CV para a sua linha ascendente 
4. Recebe GRATUITAMENTE dois frascos LUMINESCE cellular 

rejuvenation serum*

Por cada dois PC adicionais que inscrever após estes dois primeiros, 
continuará a receber bónus de $50,00, permanecerá qualificado 
nesse mês, enviará 60 pontos de CV para a sua linha ascendente e 
receberá GRATUITAMENTE dez dos nossos mini séruns LUMINESCE 
e ainda postais personalizados, para os poder partilhar com os seus 
amigos e familiares. 

Se tiver um Cliente Preferencial a mais no final de um mês de 
Auto-envio (por exemplo, se naquele mês de Auto-envio tiver cinco 
em vez de seis clientes preferenciais), esse cliente adicional não 
transita para o mês seguinte. O programa Get 2 It’s Paid for You 
desenrola-se durante um período de Auto-envio, o que significa que, 
30 dias após ter feito a inscrição, os seus produtos serão 
automaticamente enviados.
   

Nota: Cada PC (Cliente Preferencial) deve fornecer as seguintes informações no ato 

da inscrição, nenhuma das quais pode ser igual às do Patrocinador: nome para 

faturação (primeiro e último), morada postal (completa) e dados bancários ou 

cartão de crédito. Todas estas informações deverão ser diferentes das do 

Patrocinador. TODOS os meses em que estes dois primeiros PC voltarem a 

encomendar produtos, você receberá dois frascos LUMINESCE cellular rejuvenation 

serum!

2.BÓNUS

(Por exemplo, se fizer um Auto-envio no dia 25 de janeiro, o prazo 
limite do seu Auto-Envio é o dia 24 de fevereiro, antes das 20:30 
[hora da Costa Leste dos Estados Unidos]). Não existe qualquer 
limite para o número de vezes que pode repetir esta oferta num mês 
de Auto-envio, o que significa que não existe nenhum limite de 
quanto dinheiro poderá ganhar.*

*Regras da promoção: Para receber gratuitamente os seus produtos, deverá 
estar inscrito no programa de Auto-envio com a opção do Programa Get 2 
selecionada! Os membros devem estar Ativos, com as suas obrigações em dia e 
gozar de boa reputação junto da Empresa para poderem participar nesta 
promoção. Não estão incluídas taxas de envio e impostos.

Quando um dos seus Clientes Preferenciais inscrever dois Clientes 
Preferenciais na sua linha descendente, você beneficiará igualmente 
de: 

• Um bónus de $25,00
• 60 pontos de CV enviados para a sua linha ascendente

O Programa Get 2 It’s Paid for You foi pensado especificamente para 
ajudar os Distribuidores a conseguirem o que mais desejam: bónus 
em dinheiro, produtos fabulosos gratuitos, pontos de CV e amostras 
para ajudar a promover o seu negócio. Para obter mais informações 
sobre o que os Clientes Preferenciais ganham com o Programa Get 2, 
It’s Paid for You, aceda a: http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.

DE PRIMEIRA ENCOMENDA 

PACOTE DE PRODUTOS: 

PACOTE BÁSICO† 
PACOTE SUPREMO† 
JPACOTE JUMBO†  
PACOTE JUMBO DE 1 ANO‡
PACOTE EMBAIXADOR†
CRIAR-UM-PACOTE

CV* 

100
300
400
400
500
CONSULTE AS 
INFORMAÇÕES ABAIXO

FOB 

$25
$100
$150
$200
$200  

As percentagens são baseadas no 
preço total do criar um pacote 
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receberá GRATUITAMENTE dez dos nossos mini séruns LUMINESCE 
e ainda postais personalizados, para os poder partilhar com os seus 
amigos e familiares. 

Se tiver um Cliente Preferencial a mais no final de um mês de 
Auto-envio (por exemplo, se naquele mês de Auto-envio tiver cinco 
em vez de seis clientes preferenciais), esse cliente adicional não 
transita para o mês seguinte. O programa Get 2 It’s Paid for You 
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faturação (primeiro e último), morada postal (completa) e dados bancários ou 

cartão de crédito. Todas estas informações deverão ser diferentes das do 

Patrocinador. TODOS os meses em que estes dois primeiros PC voltarem a 

encomendar produtos, você receberá dois frascos LUMINESCE cellular rejuvenation 

serum!

(Por exemplo, se fizer um Auto-envio no dia 25 de janeiro, o prazo 
limite do seu Auto-Envio é o dia 24 de fevereiro, antes das 20:30 
[hora da Costa Leste dos Estados Unidos]). Não existe qualquer 
limite para o número de vezes que pode repetir esta oferta num mês 
de Auto-envio, o que significa que não existe nenhum limite de 
quanto dinheiro poderá ganhar.*

*Regras da promoção: Para receber gratuitamente os seus produtos, deverá 
estar inscrito no programa de Auto-envio com a opção do Programa Get 2 
selecionada! Os membros devem estar Ativos, com as suas obrigações em dia e 
gozar de boa reputação junto da Empresa para poderem participar nesta 
promoção. Não estão incluídas taxas de envio e impostos.

Quando um dos seus Clientes Preferenciais inscrever dois Clientes 
Preferenciais na sua linha descendente, você beneficiará igualmente 
de: 

• Um bónus de $25,00
• 60 pontos de CV enviados para a sua linha ascendente

O Programa Get 2 It’s Paid for You foi pensado especificamente para 
ajudar os Distribuidores a conseguirem o que mais desejam: bónus 
em dinheiro, produtos fabulosos gratuitos, pontos de CV e amostras 
para ajudar a promover o seu negócio. Para obter mais informações 
sobre o que os Clientes Preferenciais ganham com o Programa Get 2, 
It’s Paid for You, aceda a: http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.

Pode ganhar Comissões de Equipa incríveis a partir do momento 
em que começa a desenvolver as suas equipas de vendas 
Jeunesse. Estas comissões foram concebidas para 
recompensá-lo pelo tempo e esforços que investe a ajudar e 
apoiar as pessoas que se juntam à sua equipa. Quanto mais as 
ajudar a ter sucesso, mais Comissões de Equipa poderá ganhar. 

Para se qualificar para esta impressionante fonte de rendimentos, 
deverá acumular 100 Pontos de Volume Pessoal (PV – Personal 
Volume) num mês durante o primeiro ano (que termina na data 
da sua renovação), gerados através das suas compras pessoais 
ou das compras que os seus clientes efetuarem através do seu 
site e inscrever pessoalmente dois Distribuidores que acumulem, 
cada um deles, 100 pontos de PV no espaço de um mês. Coloque 
um destes Distribuidores na sua equipa da esquerda e outro na 
sua equipa da direita, permitindo-lhe assim poder ganhar 
Comissões de Equipa a partir desse momento.

À medida que forem feitas encomendas ou vendas dos produtos 
e pacotes de produtos Jeunesse pelos membros da sua equipa, 
será gerado volume em cada uma das suas equipas. Assim que 
uma equipa (não importa qual delas) acumular 300 pontos de 
Volume Sujeito a Comissão e a outra acumular 600 pontos de 
CV, você ganhará uma Comissão de Equipa de $35,00.

Ganhe até 750 Comissões 
de Equipa por semana 
$35,00       300 CV     600 CV

3.COMISSÃO
DE EQUIPA



ASSOCIATE

PROGRAMA GET 2, IT'S PAID FOR YOU 

Não seria ótimo se existisse uma forma fácil de receber produtos 
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receberá GRATUITAMENTE dez dos nossos mini séruns LUMINESCE 
e ainda postais personalizados, para os poder partilhar com os seus 
amigos e familiares. 

Se tiver um Cliente Preferencial a mais no final de um mês de 
Auto-envio (por exemplo, se naquele mês de Auto-envio tiver cinco 
em vez de seis clientes preferenciais), esse cliente adicional não 
transita para o mês seguinte. O programa Get 2 It’s Paid for You 
desenrola-se durante um período de Auto-envio, o que significa que, 
30 dias após ter feito a inscrição, os seus produtos serão 
automaticamente enviados.
   

Nota: Cada PC (Cliente Preferencial) deve fornecer as seguintes informações no ato 

da inscrição, nenhuma das quais pode ser igual às do Patrocinador: nome para 

faturação (primeiro e último), morada postal (completa) e dados bancários ou 

cartão de crédito. Todas estas informações deverão ser diferentes das do 

Patrocinador. TODOS os meses em que estes dois primeiros PC voltarem a 

encomendar produtos, você receberá dois frascos LUMINESCE cellular rejuvenation 

serum!

(Por exemplo, se fizer um Auto-envio no dia 25 de janeiro, o prazo 
limite do seu Auto-Envio é o dia 24 de fevereiro, antes das 20:30 
[hora da Costa Leste dos Estados Unidos]). Não existe qualquer 
limite para o número de vezes que pode repetir esta oferta num mês 
de Auto-envio, o que significa que não existe nenhum limite de 
quanto dinheiro poderá ganhar.*

*Regras da promoção: Para receber gratuitamente os seus produtos, deverá 
estar inscrito no programa de Auto-envio com a opção do Programa Get 2 
selecionada! Os membros devem estar Ativos, com as suas obrigações em dia e 
gozar de boa reputação junto da Empresa para poderem participar nesta 
promoção. Não estão incluídas taxas de envio e impostos.

Quando um dos seus Clientes Preferenciais inscrever dois Clientes 
Preferenciais na sua linha descendente, você beneficiará igualmente 
de: 

• Um bónus de $25,00
• 60 pontos de CV enviados para a sua linha ascendente

O Programa Get 2 It’s Paid for You foi pensado especificamente para 
ajudar os Distribuidores a conseguirem o que mais desejam: bónus 
em dinheiro, produtos fabulosos gratuitos, pontos de CV e amostras 
para ajudar a promover o seu negócio. Para obter mais informações 
sobre o que os Clientes Preferenciais ganham com o Programa Get 2, 
It’s Paid for You, aceda a: http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.

4.BÓNUS
DE LIDERANÇA

5.INCENTIVO
DE AQUISIÇÃO DE CLIENTES

Você pode ganhar Bónus de Liderança sobre as Comissões de 
Equipa auferidas pelos membros da equipa pessoalmente inscritos 
por si. Pode ganhar este bónus até sete níveis da sua equipa em 
cada linha de patrocínio. Cada pessoa que inscrever pessoalmente 
cria uma nova linha de patrocínio.   

Deve gerar pessoalmente um mínimo de 60 pontos de PV por mês 
para poder participar neste bónus. O número de níveis sobre os 
quais pode ganhar o bónus é determinado pelo seu ranking no 
Plano de Compensação Financeira. 

Pode ganhar um Incentivo de Aquisição de Clientes adicional de 5% 
sobre a sua equipa de Nível 1, se tiver 5 Clientes de Retalho, Clientes 
Preferenciais ou Clientes Grossistas e de 10% se tiver 10 Clientes de 
Retalho, Clientes Preferenciais ou Clientes Grossistas nesse mês. 

*Para obter mais informações sobre o funcionamento e o processamento do 
cálculo deste Incentivo, consulte a fonte de rendimentos/Bónus de Liderança.
**A descrição acima é aplicável apenas aos Distribuidores nos Estados Unidos e 
no Canadá. A nível internacional, baseia-se no facto de os Distribuidores 
inscritos pessoalmente por si se terem registado ou não no Auto-envio.

REGRAS INTERNACIONAIS 

5 CLIENTES 
Patrocine pessoalmente, todos os meses, 5 pessoas que se 
inscrevam no Auto-Envio para poder receber uma percentagem de 
5% adicional sobre as Comissões de Equipa dos membros do Nível 1 
patrocinados pessoalmente por si. No entanto, quando patrocinar 
pessoalmente um novo Distribuidor, o primeiro mês deste membro 
contará como uma das suas 5 pessoas, mesmo que não se tenha 
inscrito ou tenha efetuado um Auto-envio com sucesso. Existe uma 
exceção a este caso: se o Distribuidor recém-patrocinado patrocinar 
alguém no primeiro mês; neste caso, o novo membro não contará 
como cliente para si. Ao patrocinar um membro, este torna-se 
Distribuidor e não um cliente, uma vez que está a construir um 
negócio.

10 CLIENTES
Patrocine pessoalmente, no mesmo mês, 10 pessoas que se 
inscrevam no Auto-Envio para se qualificar para o bónus de 10% 
adicionais sobre as Comissões de Equipa dos membros do Nível 1 
patrocinados pessoalmente por si. Contudo, se patrocinar 
pessoalmente um novo Distribuidor, o primeiro mês deste membro 
contará como uma das suas 10 pessoas, mesmo que não se tenha 
inscrito no Auto-envio. Existe uma exceção a esta regra: se o 
Distribuidor recém-patrocinado patrocinar alguém no primeiro mês; 
neste caso, o novo membro não contará como cliente para si.
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PROGRAMA GET 2, IT'S PAID FOR YOU 

Não seria ótimo se existisse uma forma fácil de receber produtos 
gratuitamente e poder ainda ganhar dinheiro? Mas existe! É 
precisamente o que acontece no Programa Get 2, It’s Paid for You. 
Se for um Distribuidor, inscreva os seus dois primeiros Clientes 
Preferenciais (PC – Preferred Customers) (o primeiro será colocado 
automaticamente à sua esquerda e o segundo à sua direita) e você:
 

1. Ganha $50,00
2. Fica automaticamente qualificado para o mês em curso
3. Envia 60 pontos de CV para a sua linha ascendente 
4. Recebe GRATUITAMENTE dois frascos LUMINESCE cellular 

rejuvenation serum*

Por cada dois PC adicionais que inscrever após estes dois primeiros, 
continuará a receber bónus de $50,00, permanecerá qualificado 
nesse mês, enviará 60 pontos de CV para a sua linha ascendente e 
receberá GRATUITAMENTE dez dos nossos mini séruns LUMINESCE 
e ainda postais personalizados, para os poder partilhar com os seus 
amigos e familiares. 

Se tiver um Cliente Preferencial a mais no final de um mês de 
Auto-envio (por exemplo, se naquele mês de Auto-envio tiver cinco 
em vez de seis clientes preferenciais), esse cliente adicional não 
transita para o mês seguinte. O programa Get 2 It’s Paid for You 
desenrola-se durante um período de Auto-envio, o que significa que, 
30 dias após ter feito a inscrição, os seus produtos serão 
automaticamente enviados.
   

Nota: Cada PC (Cliente Preferencial) deve fornecer as seguintes informações no ato 

da inscrição, nenhuma das quais pode ser igual às do Patrocinador: nome para 

faturação (primeiro e último), morada postal (completa) e dados bancários ou 

cartão de crédito. Todas estas informações deverão ser diferentes das do 

Patrocinador. TODOS os meses em que estes dois primeiros PC voltarem a 

encomendar produtos, você receberá dois frascos LUMINESCE cellular rejuvenation 

serum!

(Por exemplo, se fizer um Auto-envio no dia 25 de janeiro, o prazo 
limite do seu Auto-Envio é o dia 24 de fevereiro, antes das 20:30 
[hora da Costa Leste dos Estados Unidos]). Não existe qualquer 
limite para o número de vezes que pode repetir esta oferta num mês 
de Auto-envio, o que significa que não existe nenhum limite de 
quanto dinheiro poderá ganhar.*

*Regras da promoção: Para receber gratuitamente os seus produtos, deverá 
estar inscrito no programa de Auto-envio com a opção do Programa Get 2 
selecionada! Os membros devem estar Ativos, com as suas obrigações em dia e 
gozar de boa reputação junto da Empresa para poderem participar nesta 
promoção. Não estão incluídas taxas de envio e impostos.

Quando um dos seus Clientes Preferenciais inscrever dois Clientes 
Preferenciais na sua linha descendente, você beneficiará igualmente 
de: 

• Um bónus de $25,00
• 60 pontos de CV enviados para a sua linha ascendente

O Programa Get 2 It’s Paid for You foi pensado especificamente para 
ajudar os Distribuidores a conseguirem o que mais desejam: bónus 
em dinheiro, produtos fabulosos gratuitos, pontos de CV e amostras 
para ajudar a promover o seu negócio. Para obter mais informações 
sobre o que os Clientes Preferenciais ganham com o Programa Get 2, 
It’s Paid for You, aceda a: http://jeunesseglobal.com/get2.aspx.

Pode ganhar uma ação sobre as vendas totais da Empresa a nível 
mundial, ao qualificar-se para o nosso Bónus Pool de Diamante. A 
Empresa reserva 3% do CV total e partilha esse montante entre os 
Distribuidores que se qualifiquem para ganhar este bónus. Para 
poder participar, deve ter 10 Clientes (de Retalho, Preferenciais ou 
Grossistas) por cada mês do trimestre. As ações são acumuladas 
com base nos critérios seguintes: é atribuída uma ação quando se 
torna Diamond Director, é atribuída uma ação por cada mês do 
trimestre em que se qualifica como Diamond, é atribuída uma ação 
por cada Diamond que patrocine pessoalmente, é atribuída uma 
ação por cada 1.000 ciclos alcançados durante o trimestre e é 
atribuída uma ação por cada mês em que se qualifica como 
Double Diamond ou ranking superior.*

6.
POOL
DE DIAMANTE

BÓNUS

POSSUI 

MAIS PROCURADOS.

A  J E U N E S S E
PLANOS DE COMPENSAÇÃO UM DOS

“ “

Em cada trimestre, é 
calculada a reserva de 
bónus e o bónus é pago 
com base no número total 
de ações que ganhou 
durante o período de 
bónus.
A fim de poder beneficiar 
dos rendimentos do Bónus 
Pool de Diamante, deve ter 
alcançado o nível de 
Diamond ou Double 
Diamond Director ou 
ranking superior.

*Os Distribuidores internacionais precisam apenas de ter 10 Distribuidores 
inscritos pessoalmente e que tenham efetuado uma encomenda de Auto-envio 
em cada mês do trimestre para poderem participar. 



COMO GANHAR COMISSÕES 
Para ganhar comissões como Distribuidor, deve em primeiro lugar 
acumular 100 pontos de PV num mês durante o primeiro ano (que 
termina na data da sua renovação). Pode gerar estes pontos de 
volume das seguintes formas: 

a)  Ao adquirir produtos Jeunesse para uso pessoal ou revenda.  
b)  Com as compras dos Clientes de Retalho ou Preferenciais, 

efetuadas através do seu site replicado. 

Pode começar a ganhar Bónus de Lucro de Venda a Retalho, 
Bónus de Clientes Preferenciais e Bónus de Aquisição de Novos 
Clientes imediatamente após a compra obrigatória do Kit Inicial 
(Starter Kit). Não é necessário efetuar qualquer compra de 
produtos para começar a ganhar estas comissões. No entanto, a 
fim de tirar o máximo proveito do Plano de Compensação 
Financeira da Jeunesse, deve estar simultaneamente Ativo e 
Qualificado para ganhar Comissões de Equipa, Bónus de Liderança 
e rendimentos do Bónus Pool de Diamante.* (Consulte o Glossário 
de Termos para obter uma explicação completa). 

*Os valores de pagamento descritos no presente documento destinam-se a 
explicar os componentes e o modo de funcionamento do Plano de Compensação 
Financeira da Jeunesse. Não têm por objetivo nem pretendem ser 
representativos de rendimentos, no caso de os haver, que um Distribuidor 
Jeunesse pode ganhar ou ganhará através da sua participação na oportunidade 
Jeunesse. Estes valores não devem ser considerados como uma garantia ou uma 
projeção dos seus rendimentos ou lucros reais. Qualquer garantia, afirmação ou 
declaração de ganhos, sejam elas efetuadas pela Jeunesse ou por um 
Distribuidor, seria enganosa. O sucesso com a Jeunesse resulta unicamente dos 
esforços de vendas efetuados com sucesso, que exigem muito trabalho, 
empenho, dedicação e capacidade de liderança. O seu sucesso dependerá de 
como efetivamente exercer estas qualidades. 

O pagamento máximo no Plano de Compensação Financeira da 
Jeunesse está limitado a 60% do CV total de toda a Empresa a 
nível mundial. Se, em qualquer semana, o pagamento total de 
comissões e de bónus for superior a 60% do total de CV da 
Empresa a nível mundial, o pagamento real será de 60% e todos as 
comissões dos Distribuidores serão calculadas numa base 
proporcional. 



DE ESTILO DE VIDA
RECOMPENSAS
A Jeunesse quer recompensá-lo e reconhecer o seu sucesso à 
medida que vai desenvolvendo o seu negócio. O nosso Programa de 
Lifestyle Rewards dá-lhe a possibilidade de desfrutar de um estilo de 
vida repleto de luxos que os seus esforços merecem. 

EMERALD EXPERIENCE
O melhor ficou ainda melhor! Você e o seu cônjuge serão convidados a 
juntarem-se a nós no luxuoso complexo hoteleiro Grand Wailea Resort 
no Havai, durante cinco dias de diversão e sol. Desfrute desta 
experiência juntamente com outros líderes e com os fundadores da 
Empresa e aprenda com os especialistas e líderes no nosso exclusivo 
Evento de Desenvolvimento de Liderança. Esta experiência incrível será 
algo que vai querer partilhar com toda a sua equipa. Para poder 
participar na Emerald Experience tem de ser um Emerald Director 
Qualificado durante três meses consecutivos durante o ano e estar 
Ativo.*

DIAMOND LIFESTYLE EXTRAVAGANZA
Agora sim, este é o seu momento de desfrutar do estilo Diamond! 
Mereceu-o e queremos recompensá-lo, não apenas uma vez, mas ano após 
ano! Como Diamond Director, você e o seu cônjuge irão juntar-se a nós e 
acompanhar-nos durante seis dias no nosso Diamond Lifestyle 
Extravaganza anual. Iremos viajar para alguns dos resorts de cinco estrelas 
mais exclusivos do mundo e, juntos, viveremos aventuras incríveis. Este é o 
estilo de vida com que sempre sonhou – viver como Diamond Director com 
a Jeunesse. Para participar no fantástico Diamond Lifestyle Extravaganza, 
deve estar qualificado no nível de Diamond Director durante um mínimo de 
três meses durante um ano civil e estar Ativo no negócio.

Nota: Deve cumprir os critérios de qualificação para cada viagem 60 dias antes de participar na 
mesma. Receberá uma notificação por escrito, confirmando a sua qualificação. Deve estar a 
desenvolver ativamente o seu negócio Jeunesse e ser um membro Jeunesse com as suas obrigações 
em dia e gozar de boa reputação junto da empresa. As viagens não são reembolsáveis nem 
transferíveis. Um cônjuge é definido como sendo o marido ou a esposa do membro que ganha a 
viagem. Não são permitidas substituições em dinheiro. Estas viagens foram concebidas para 
promover experiências de aprendizagem, coesão e trabalho em equipa e criação de laços entre 
líderes. 
*Apenas pode participar nesta experiência no primeiro ano em que cumprir os critérios de 
qualificação.



SUCESSO
A ESCADA PARA O

NA JEUNESSE
À medida que vai avançando no sentido de desenvolver o seu 
negócio Jeunesse, poderá alcançar 15 níveis diferentes no nosso 
Plano de Compensação Financeira. Os progressos na nossa Escada 
para o Sucesso irão depender do tempo e dos esforços que investir 
no seu negócio. 

NÍVEIS EXECUTIVOS 
ASSOCIADO
Como Associado Jeunesse, pode começar a ganhar Bónus de Lucro 
de Venda a Retalho, Bónus de Cliente Preferencial e Bónus de 
Primeira Encomenda imediatamente após a compra do Kit Inicial 
obrigatório*. Este Kit inclui o seu site pessoal replicado, com uma loja 
online e carrinho de compras. Irá igualmente receber o seu Sistema 
de Gestão de Negócios virtual, com todas as ferramentas de gestão 
necessárias para gerir o seu negócio de forma eficaz. Os Associados 
não ganham nem geram pontos. 

DISTRIBUIDOR
Para alcançar o nível de Distribuidor, deverá ter comprado um Kit 
Inicial obrigatório e ter acumulado 100 pontos de PV num espaço de 
30 dias, durante um ano após ter comprado o seu Kit Inicial. Pode 
gerar os 100 pontos de PV através das suas compras para uso 
pessoal ou através das compras de produtos que os seus Clientes de 
Retalho, Preferenciais ou Grossistas efetuarem através do seu site 
replicado.

EXECUTIVO
Para alcançar o nível de Executivo, deve em primeiro lugar tornar-se 
Distribuidor e depois ter 2 Distribuidores (um em cada equipa) 
inscritos pessoalmente, que tenham gerado, cada um deles, 100 
pontos de PV num mês, no espaço de ano após terem adquirido o 
Kit Inicial obrigatório. Como Executivo, está agora Qualificado para 
ganhar Comissões de Equipa. Não existe qualquer prazo de tempo 
para alcançar a posição de Executivo. Como Executivo, ganha $35,00 
em Comissões de Equipa.*

JADE EXECUTIVE
Deve ser um Executivo Qualificado, com 4 Executivos inscritos 
pessoalmente (mínimo de 1 em cada equipa) ou 8 Distribuidores inscritos 
pessoalmente (mínimo de 3 em cada equipa), que gerem, cada um deles, 
100 pontos de PV num mês. Ganha $35,00 em Comissões de Equipa e um 
nível de Bónus de Liderança.*

PEARL EXECUTIVE
Deve ser um Executivo Qualificado, com 8 Executivos inscritos 
pessoalmente (mínimo de 2 em cada equipa) ou 12 Distribuidores inscritos 
pessoalmente (mínimo de 3 em cada equipa), que gerem, cada um deles, 
100 pontos de PV num mês. Ganha $35,00 em Comissões de Equipa e 
dois níveis de Bónus de Liderança.*

SAPPHIRE EXECUTIVE
Deve ser um Executivo Qualificado, com 12 Executivos inscritos 
pessoalmente (mínimo de 3 em cada equipa), que gerem, cada um deles, 
100 pontos de PV num mês. Ganha $35,00 em Comissões de Equipa e três 
níveis de Bónus de Liderança.*

SAPPHIRE ELITE
Deve ser um Sapphire Executive Qualificado e ter ganho 100 Comissões de 
Equipa no mês anterior. Ganha $35,00 em Comissões de Equipa e três 
níveis de Bónus de Liderança.* Ganha ainda reconhecimento especial e 
participa em eventos exclusivos..
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*O pagamento máximo do Plano de Compensação Financeira da Jeunesse está limitado a 
60% do CV total de toda a empresa a nível mundial. Comissões, bónus e todos os 
rendimentos podem estar sujeitos a este ajuste regularmente. 



NÍVEIS DE DIRETOR
RUBY DIRECTOR
Deve ser um Sapphire Executive Qualificado com, pelo menos, 
duas linhas diferentes de Sapphire Qualificados** e ter ganho 200 
Comissões de Equipa no mês anterior. Ganha $35,00 em 
Comissões de Equipa e quatro níveis de Bónus de Liderança.* 

EMERALD DIRECTOR
Deve ser um Sapphire Executive Qualificado com, pelo menos, 
quatro linhas diferentes de Sapphire Qualificados** e ter ganho 
500 Comissões de Equipa no mês anterior. Ganha $35,00 em 
Comissões de Equipa e cinco níveis de Bónus de Liderança.* 
Participa na nossa Emerald Experience quando tiver ganho 500 
Comissões de Equipa num mês e mantiver a qualificação do nível 
Emerald durante, pelo menos, três meses nesse ano. 

DIAMOND DIRECTOR
Deve ser um Sapphire Executive Qualificado com, pelo menos, seis 
linhas diferentes de Sapphire Qualificados** e ter ganho 1.000 
Comissões de Equipa no mês anterior. Ganha $35,00 em 
Comissões de Equipa e seis níveis de Bónus de Liderança.* 
Participa na nossa Diamond Lifestyle Extravaganza quando tiver 
ganho 1.000 Comissões de Equipa num mês e mantiver a 
qualificação do nível Diamond durante, pelo menos, três meses 
nesse ano. 

DOUBLE DIAMOND DIRECTOR
Deve ser um Diamond Director Qualificado com, pelo menos, duas 
linhas diferentes de Diamond Directors e ter ganho 1.500 
Comissões de Equipa no mês anterior. Ganha $35,00 em 
Comissões de Equipa, sete níveis de Bónus de Liderança e fica 
qualificado para participar no Bónus Pool de Diamante.* Depois de 
manter a qualificação do nível Diamond durante, pelo menos, três 
meses nesse ano, poderá participar na nossa Diamond Lifestyle 
Extravaganza anual. 

**Uma ‘linha Sapphire’ é definida como um Membro pessoalmente patrocinado, 
que tem um membro Sapphire Qualificado no seu grupo pessoal. Para definir 
uma linha Sapphire, conta apenas um Sapphire Qualificado por linha. Ter vários 
Sapphires Qualificados numa linha não conta como várias linhas Sapphire.



TRIPLE DIAMOND DIRECTOR
Deve ser um Diamond Director Qualificado com, pelo menos, quatro 
linhas diferentes de Diamond Directors e ter acumulado, num mês, 
2.000.000 pontos de CV em Volume da Árvore de Inscrições. Deve 
manter este ranking durante dois meses consecutivos. Nenhuma 
linha de patrocínio conta mais do que 500.000 CV para o total de 
2.000.000 pontos de CV. Deve ainda ter 10.000 Membros da Árvore 
de Inscrições de membros qualificados com Auto-envio efetuado 
com sucesso. Ganha sete níveis de Bónus de Liderança e fica 
qualificado para participar no Bónus Pool de Diamante.* Depois de 
manter a qualificação do nível Triple Diamond durante, pelo menos, 
três meses nesse ano, poderá participar na nossa Diamond Lifestyle 
Extravaganza anual. Ganhará um bónus único de $100.000, que será 
pago e entregue no palco no grande evento corporativo mais 
próximo.

PRESIDENTIAL DIAMOND DIRECTOR
Deve ser um Diamond Director Qualificado com, pelo menos, seis 
linhas diferentes de Diamond Directors e ter acumulado, num mês, 
3.000.000 pontos de CV em Volume da Árvore de Inscrições. Deve 
manter este ranking durante três meses consecutivos. Nenhuma 
linha de patrocínio conta mais do que 500.000 CV para o total de 
3.000.000 pontos de CV. Deve ainda ter 15.000 Membros da Árvore 
de Inscrição de membros qualificados com Auto-envio efetuado 
com sucesso. Ganha sete níveis de Bónus de Liderança e fica 
qualificado para participar no Bónus Pool de Diamante.* Depois de 
manter a qualificação do nível Presidential Diamond durante, pelo 
menos, três meses nesse ano, poderá participar na nossa Diamond 
Lifestyle Extravaganza anual. Ganhará um bónus único de 
250.000$, que será pago ao longo de um período de 12 meses. 

IMPERIAL DIAMOND DIRECTOR
Deve ser um Diamond Director Qualificado com, pelo menos, oito 
linhas diferentes de Diamond Directors e ter acumulado, num mês, 
4.000.000 pontos de CV em Volume da Árvore de Inscrições. Deve 
manter este ranking durante quatro meses consecutivos. Nenhuma 
linha de patrocínio conta mais do que 500.000 CV para o total de 
4.000.000 pontos de CV. Deve ainda ter 20.000 Membros da 
Árvore de Inscrições de membros qualificados com Auto-envio 
efetuado com sucesso. Ganha sete níveis de Bónus de Liderança e 
fica qualificado para participar no Bónus Pool de Diamante.* Depois 
de manter a qualificação do nível Imperial Diamond durante, pelo 
menos, três meses nesse ano, poderá participar na nossa Diamond 
Lifestyle Extravaganza anual. Ganhará um bónus único de 
$500.000, que será pago ao longo de um período de 24 meses. 

CROWNE DIAMOND DIRECTOR
Deve ser um Diamond Director Qualificado com, pelo menos, dez 
linhas diferentes de Diamond Directors e ter acumulado, num mês, 
5.000.000 pontos de CV em Volume da Organização de Inscrições. 
Deve manter estas dez linhas durante seis meses consecutivos. 
Nenhuma linha de patrocínio conta mais do que 500.000 CV para o 
total de 5.000.000 pontos de CV. Deve ainda ter 25.000 Membros 
da Árvore de Inscrições de membros qualificados com Auto-envio 
efetuado com sucesso. Ganha sete níveis de Bónus de Liderança e 
fica qualificado para participar no Bónus Pool de Diamante.* Depois 
de manter a qualificação do nível Crowne Diamond durante, pelo 
menos, três meses nesse ano, poderá participar na nossa Diamond 
Lifestyle Extravaganza anual. Ganhará um bónus único de 
$1.000.000, que será pago ao longo de um período de 24 meses. 

Nota: para poder receber qualquer um dos bónus únicos, deverá ser um membro 
com as suas obrigações em dia e gozar de boa reputação junto da Empresa e 
estar a desenvolver ativamente o seu negócio Jeunesse.

*O prémio máximo no Plano de Compensação Financeira da Jeunesse está 
limitado a 60% do volume total de CV em toda a empresa a nível mundial. As 
comissões, bónus e outros rendimentos podem estar sujeitos a este limite e 
podem ser ajustados ao longo do tempo.

**Uma ‘linha Sapphire’ é definida como um Membro pessoalmente patrocinado, 
que tem um membro Sapphire Qualificado no seu grupo pessoal. Para definir uma 
linha Sapphire, conta apenas um Sapphire Qualificado por linha. Ter vários 
Sapphires Qualificados numa linha não conta como várias linhas Sapphire.
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A Jeunesse quer recompensá-lo e reconhecer o seu sucesso à 
medida que vai desenvolvendo o seu negócio. O nosso Programa de 
Lifestyle Rewards dá-lhe a possibilidade de desfrutar de um estilo de 
vida repleto de luxos que os seus esforços merecem. 

EMERALD EXPERIENCE
O melhor ficou ainda melhor! Você e o seu cônjuge serão convidados a 
juntarem-se a nós no luxuoso complexo hoteleiro Grand Wailea Resort 
no Havai, durante cinco dias de diversão e sol. Desfrute desta 
experiência juntamente com outros líderes e com os fundadores da 
Empresa e aprenda com os especialistas e líderes no nosso exclusivo 
Evento de Desenvolvimento de Liderança. Esta experiência incrível será 
algo que vai querer partilhar com toda a sua equipa. Para poder 
participar na Emerald Experience tem de ser um Emerald Director 
Qualificado durante três meses consecutivos durante o ano e estar 
Ativo.*

DIAMOND LIFESTYLE EXTRAVAGANZA
Agora sim, este é o seu momento de desfrutar do estilo Diamond! 
Mereceu-o e queremos recompensá-lo, não apenas uma vez, mas ano após 
ano! Como Diamond Director, você e o seu cônjuge irão juntar-se a nós e 
acompanhar-nos durante seis dias no nosso Diamond Lifestyle 
Extravaganza anual. Iremos viajar para alguns dos resorts de cinco estrelas 
mais exclusivos do mundo e, juntos, viveremos aventuras incríveis. Este é o 
estilo de vida com que sempre sonhou – viver como Diamond Director com 
a Jeunesse. Para participar no fantástico Diamond Lifestyle Extravaganza, 
deve estar qualificado no nível de Diamond Director durante um mínimo de 
três meses durante um ano civil e estar Ativo no negócio.

Nota: Deve cumprir os critérios de qualificação para cada viagem 60 dias antes de participar na 
mesma. Receberá uma notificação por escrito, confirmando a sua qualificação. Deve estar a 
desenvolver ativamente o seu negócio Jeunesse e ser um membro Jeunesse com as suas obrigações 
em dia e gozar de boa reputação junto da empresa. As viagens não são reembolsáveis nem 
transferíveis. Um cônjuge é definido como sendo o marido ou a esposa do membro que ganha a 
viagem. Não são permitidas substituições em dinheiro. Estas viagens foram concebidas para 
promover experiências de aprendizagem, coesão e trabalho em equipa e criação de laços entre 
líderes. 
*Apenas pode participar nesta experiência no primeiro ano em que cumprir os critérios de 
qualificação.

ATIVO – Estar Ativo significa que deve gerar 60 pontos de PV 
durante o seu mês de Auto-envio. Deverá estar Ativo para ganhar 
Comissões de Equipa e Bónus de Liderança. Se não permanecer 
Ativo, todos os pontos que tenha acumulado serão reduzido a zero 
quando as comissões forem calculadas. Pode tornar-se Ativo 
novamente após um período de inatividade, mediante a obtenção 
de 60 pontos de PV no mês de Auto-envio. Os pontos que tiver 
perdido não podem ser recuperados.

CLIENTE GROSSISTA  – Um Cliente Preferencial é um cliente que 
compra através do seu website interno ao preço de venda para 
Clientes Preferenciais. Os Clientes Preferenciais podem optar por 
participar no programa de Auto-Envio para poderem receber um 
desconto adicional (esta é uma fidelização do Cliente Preferencial). 

CLIENTE PREFERENCIAL GET 2  – Um Cliente Preferencial Get 2 é 
um cliente que vai para a árvore genealógica, mas não acumula 
volume. Um Cliente Preferencial Get 2 pode obter produtos gratuitos 
e tornar-se Distribuidor a qualquer momento ao fazer uma 
atualização no seu site. 

COMISSÃO DE EQUIPA  – É criada uma Comissão de Equipa 
quando acumula 300 pontos de CV numa das suas equipas e 600 
pontos de CV na outra, gerando uma Comissão de Equipa de 
$35,00. Não importa qual é a equipa que acumula que volume, 
desde que seja gerado um total de 900 pontos de CV, com pelo 
menos 300 pontos de CV de uma equipa e 600 pontos de CV da 
outra equipa. 

LINHA ASCENDENTE – Inclui o Membro que o inscreveu 
inicialmente e todos os que foram patrocinados antes de si dentro 
da linha de patrocínio.

LINHA DE PATROCÍNIO – A linha de patrocínio é criada quando 
inscreve um novo Distribuidor na sua equipa. A linha de patrocínio 
cresce à medida que o Distribuidor que inscreveu inscreve outros 
Distribuidores e esses Distribuidores inscrevem outros. Este 
processo continua através de níveis ilimitados na sua equipa. Cada 
novo Distribuidor inscrito cria uma nova linha de patrocínio e não 
existe qualquer limite para o número de linhas de patrocínio que 
pode criar. O Bónus de Liderança é obtido através de todas as linhas 
de patrocínio e pode ser ganho até sete níveis na sua organização 
de vendas. 

MÊS DE AUTO-ENVIO  – O mês de Auto-Envio é o período de 
tempo durante o qual é responsável pelo cumprimento dos seus 
requisitos de PV e por manter as suas qualificações de ranking. O 
período começa no dia do mês em que comprou o seu pacote de 
inscrição da Empresa e termina à meia-noite (hora da Costa Leste 
dos Estados Unidos) do dia anterior do mês seguinte.

Exemplo: Se efetuou a compra do seu pacote de inscrição no dia 20 
de maio, o seu mês de Auto-envio começa nesse dia e termina no 
dia 19 de junho à meia-noite (hora da Costa Leste dos Estados 
Unidos). 

QUALIFICADO – Para permanecer Qualificado e, assim, auferir 
rendimentos com Comissões de Equipa, Bónus de Liderança e 
Bónus Pool de Diamante deve assegurar-se que cumpre todos os 
requisitos do seu nível. Se não mantiver um estado de Qualificação, 
não será elegível para ganhar comissões. O Mês de Auto-envio é o 
período de tempo durante o qual tem a responsabilidade de 
satisfazer todos os seus requisitos de PV e manter os requisitos de 
qualificação do seu ranking. O período começa no dia em que 
comprou o seu pacote de inscrição da Empresa e termina à 
meia-noite (hora da Costa Leste dos Estados Unidos) do dia anterior 
do mês seguinte.

RENOVAÇÃO ANUAL – Existe uma pequena taxa de Renovação 
Anual, no valor de $19,95, para cobrir os custos do seu Sistema de 
Gestão de Negócio virtual. No entanto, se mantiver 360 pontos de 
CV, decorrentes de encomendas de Auto-Envio durante o ano, ficará 
isento do pagamento da taxa de Renovação Anual. 

SISTEMA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS (JO�ce ™) – Como parte do 
seu Kit Inicial, receberá um Sistema de Gestão de Negócios virtual, 
que lhe irá proporcionará tudo o que necessita para gerir a sua 
atividade de negócio Jeunesse online. Através deste poderoso 
sistema, poderá acompanhar a atividade global do seu negócio, 
configurar o Auto-Envio, gerar relatórios de gestão, adquirir 
produtos, aceder a comissões e muito mais.

VOLUME SUJEITO A COMISSÃO (CV – COMMISSIONABLE 
VOLUME)  – Para assegurar que os nossos produtos têm preços 
competitivos, é atribuído um valor de pontos (CV) a cada produto 
Jeunesse; o Plano de Compensação Financeira baseia-se na 
acumulação destes pontos. O CV começa a acumular-se no 
momento em que se inscreve e ganha 100 pontos de CV decorrentes 
de compras pessoais ou das compras dos seus Clientes de Retalho, 
Clientes Preferenciais e Clientes Grossistas, efetuadas através do seu 
site replicado. O CV continua a acumular-se, desde que permaneça 
Qualificado.

VOLUME DE GRUPO (GV – GROUP VOLUME) – O Volume de Grupo 
é o volume que é gerado através da sua organização, incluindo o 
volume gerado do PGV e pela sua linha ascendente (derramamento). 

VOLUME DE GRUPO PESSOAL (PGV – PERSONAL GROUP 
VOLUME) – O Volume de Grupo Pessoal é o volume que é gerado 
em toda a sua organização, excluindo o volume criado pela sua linha 
ascendente.

VOLUME PESSOAL (PV – PERSONAL VOLUME) – O Volume Pessoal 
é o volume que é gerado através das suas compras pessoais e das 
compras 
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ATIVO – Estar Ativo significa que deve gerar 60 pontos de PV 
durante o seu mês de Auto-envio. Deverá estar Ativo para ganhar 
Comissões de Equipa e Bónus de Liderança. Se não permanecer 
Ativo, todos os pontos que tenha acumulado serão reduzido a zero 
quando as comissões forem calculadas. Pode tornar-se Ativo 
novamente após um período de inatividade, mediante a obtenção 
de 60 pontos de PV no mês de Auto-envio. Os pontos que tiver 
perdido não podem ser recuperados.

CLIENTE GROSSISTA  – Um Cliente Preferencial é um cliente que 
compra através do seu website interno ao preço de venda para 
Clientes Preferenciais. Os Clientes Preferenciais podem optar por 
participar no programa de Auto-Envio para poderem receber um 
desconto adicional (esta é uma fidelização do Cliente Preferencial). 

CLIENTE PREFERENCIAL GET 2  – Um Cliente Preferencial Get 2 é 
um cliente que vai para a árvore genealógica, mas não acumula 
volume. Um Cliente Preferencial Get 2 pode obter produtos gratuitos 
e tornar-se Distribuidor a qualquer momento ao fazer uma 
atualização no seu site. 

COMISSÃO DE EQUIPA  – É criada uma Comissão de Equipa 
quando acumula 300 pontos de CV numa das suas equipas e 600 
pontos de CV na outra, gerando uma Comissão de Equipa de 
$35,00. Não importa qual é a equipa que acumula que volume, 
desde que seja gerado um total de 900 pontos de CV, com pelo 
menos 300 pontos de CV de uma equipa e 600 pontos de CV da 
outra equipa. 

LINHA ASCENDENTE – Inclui o Membro que o inscreveu 
inicialmente e todos os que foram patrocinados antes de si dentro 
da linha de patrocínio.

LINHA DE PATROCÍNIO – A linha de patrocínio é criada quando 
inscreve um novo Distribuidor na sua equipa. A linha de patrocínio 
cresce à medida que o Distribuidor que inscreveu inscreve outros 
Distribuidores e esses Distribuidores inscrevem outros. Este 
processo continua através de níveis ilimitados na sua equipa. Cada 
novo Distribuidor inscrito cria uma nova linha de patrocínio e não 
existe qualquer limite para o número de linhas de patrocínio que 
pode criar. O Bónus de Liderança é obtido através de todas as linhas 
de patrocínio e pode ser ganho até sete níveis na sua organização 
de vendas. 

MÊS DE AUTO-ENVIO  – O mês de Auto-Envio é o período de 
tempo durante o qual é responsável pelo cumprimento dos seus 
requisitos de PV e por manter as suas qualificações de ranking. O 
período começa no dia do mês em que comprou o seu pacote de 
inscrição da Empresa e termina à meia-noite (hora da Costa Leste 
dos Estados Unidos) do dia anterior do mês seguinte.

Exemplo: Se efetuou a compra do seu pacote de inscrição no dia 20 
de maio, o seu mês de Auto-envio começa nesse dia e termina no 
dia 19 de junho à meia-noite (hora da Costa Leste dos Estados 
Unidos). 

QUALIFICADO – Para permanecer Qualificado e, assim, auferir 
rendimentos com Comissões de Equipa, Bónus de Liderança e 
Bónus Pool de Diamante deve assegurar-se que cumpre todos os 
requisitos do seu nível. Se não mantiver um estado de Qualificação, 
não será elegível para ganhar comissões. O Mês de Auto-envio é o 
período de tempo durante o qual tem a responsabilidade de 
satisfazer todos os seus requisitos de PV e manter os requisitos de 
qualificação do seu ranking. O período começa no dia em que 
comprou o seu pacote de inscrição da Empresa e termina à 
meia-noite (hora da Costa Leste dos Estados Unidos) do dia anterior 
do mês seguinte.

RENOVAÇÃO ANUAL – Existe uma pequena taxa de Renovação 
Anual, no valor de $19,95, para cobrir os custos do seu Sistema de 
Gestão de Negócio virtual. No entanto, se mantiver 360 pontos de 
CV, decorrentes de encomendas de Auto-Envio durante o ano, ficará 
isento do pagamento da taxa de Renovação Anual. 

SISTEMA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS (JO�ce ™) – Como parte do 
seu Kit Inicial, receberá um Sistema de Gestão de Negócios virtual, 
que lhe irá proporcionará tudo o que necessita para gerir a sua 
atividade de negócio Jeunesse online. Através deste poderoso 
sistema, poderá acompanhar a atividade global do seu negócio, 
configurar o Auto-Envio, gerar relatórios de gestão, adquirir 
produtos, aceder a comissões e muito mais.

VOLUME SUJEITO A COMISSÃO (CV – COMMISSIONABLE 
VOLUME)  – Para assegurar que os nossos produtos têm preços 
competitivos, é atribuído um valor de pontos (CV) a cada produto 
Jeunesse; o Plano de Compensação Financeira baseia-se na 
acumulação destes pontos. O CV começa a acumular-se no 
momento em que se inscreve e ganha 100 pontos de CV decorrentes 
de compras pessoais ou das compras dos seus Clientes de Retalho, 
Clientes Preferenciais e Clientes Grossistas, efetuadas através do seu 
site replicado. O CV continua a acumular-se, desde que permaneça 
Qualificado.

VOLUME DE GRUPO (GV – GROUP VOLUME) – O Volume de Grupo 
é o volume que é gerado através da sua organização, incluindo o 
volume gerado do PGV e pela sua linha ascendente (derramamento). 

VOLUME DE GRUPO PESSOAL (PGV – PERSONAL GROUP 
VOLUME) – O Volume de Grupo Pessoal é o volume que é gerado 
em toda a sua organização, excluindo o volume criado pela sua linha 
ascendente.

VOLUME PESSOAL (PV – PERSONAL VOLUME) – O Volume Pessoal 
é o volume que é gerado através das suas compras pessoais e das 
compras 




