J U NTOS

ESTAMOS A
FAZER A DIFERENÇA

EL MUNDO!

A TRÉVO EM POUCAS PALAVRAS

A HISTÓRIA
DA TRÉVO

A viagem no sentido da criação da Trévo começou, na verdade, há alguns anos, quando Mark A. Stevens,
CEO e fundador da Trévo, era um jovem. Enquanto observava a sua mãe a sofrer de dores durante anos, bem
como ficar com a saúde cada vez mais debilitada, devido a doença crónica, Mark testemunhou igualmente o
desespero e a depressão causados por esta doença prolongada. Mark empenhou-se em ajudar as pessoas a
viverem vidas saudáveis, para que pudessem evitar o ciclo de sofrimento que a sua mãe viveu.
Esta paixão de Mark e da sua esposa Holli, juntamente com os mais de 60 anos de experiência no ramo e
experiência comercial, abriu um caminho natural para o marketing de rede e mercado do bem-estar. Com
um coração aberto para as pessoas e uma paixão pelo bem-estar global, ambos transformaram Trévo num
produto extraordinário com poderosas ferramentas comerciais e um plano de compensação extraordinário.
A rápida expansão da empresa permitiu que os seus fundadores viajassem para todos os cantos do globo,
divulgando o incrível poder de Trévo, bem como a incrível oportunidade de se viver uma vida magnífica.

BEM-VINDO À
FAMÍLIA GLOBAL

TRÉVO

A nossa missão é ser mais do que apenas outra
empresa de sucesso. Fundamos a Trévo com
o intuito e objetivo de dar corpo aos sonhos
dos outros e para transformar vidas através do
poder da possibilidade. Construída sobre as
bases do Bem-estar, Prosperidade e Legado, a
Trévo dedica-se a ajudá-lo a conhecer a saúde
melhorada, uma fantástica independência
financeira e a diferença que pode fazer no
mundo em que vive.

Enquanto o negócio continua o seu rápido crescimento em todo o mundo, com o objetivo de se tornar
na próxima marca de sucesso, Mark e Holli continuam a concentrar-se nos princípios em que a Trévo foi
fundada. No centro da Trévo encontra-se o desejo dos fundadores de proporcionarem o bem-estar, grande
prosperidade e a possibilidade de ser deixado um legado duradouro a todas as pessoas do planeta. Isto é
o que a Trévo significa. Esta não é apenas uma empresa de suplementos nutricionais ou de marketing de
rede. Na sua essência, a Trévo é uma empresa voltada para as pessoas e com o desejo de as ajudar a viver o
extraordinário estilo de vida Trévo.
“Há alguns anos, quando a Trévo começou a sua odisseia global para encontrar plantas, ervas e frutos ricos
em nutrientes, definimos que jamais permitiríamos que este produto se tornasse em mais um produto à
venda no mercado. Em vez disso, concentrámos os nossos esforços em encontrar e obter nutrientes que
tivessem o poder de não só sustentar a vida, mas também proteger a humanidade das doenças e prolongar
a sua longevidade. Os cientistas começam a perceber que estes nutrientes realmente possuem os segredos
do bem-estar.”
								- Mark A. Stevens

174 Ingredientes:
• 24 frutas exóticas e de pomar
• 58 minerais vegetais e marinhos

A possibilidade do Trévo se tratar
do melhor de todos os produtos
de bem-estar não é apenas uma
crença... é um FACTO comprovado!

Testado e certificado pela
Brunswick Laboratories, com
um conteúdo superior a 373
000 unidades
por garrafa!

• 18 legumes e algas

A certificação Kosher
permite que todos
possam consumir Trévo,
independentemente das
suas convicções religiosas.

• ácidos gordos essenciais de origem vegetal
• 1000 mg de coral marinho complexo de cálcio
• bioflavonoides cítricos
• vegetais crucíferos

O conteúdo do Trévo
encontra-se em conformidade
com as leis dietéticas
muçulmanas e possui
o certificado HALAL.

• enzimas digestivas
• fitonutrientes
• 25 ervas
• graviola
• Coenzima Q10
• 13 vitaminas essenciais
• 14 minerais
• 20 aminoácidos
• 5 superalimentos verdes
• poderosos antioxidantes

“...174 dos melhores

O Trévo é 100%
vegetariano, livre de
qualquer tipo de carne,
aves ou marisco.

ingredientes naturais de
todo o mundo, todos
numa fórmula líquida! “
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CERTIFIED
DRUG FREE

®

Certificado de isenção de
drogas: o Trévo recebeu o
selo que atesta a sua isenção
de drogas pela BSCG, líder
em testes e certificações de
suplementos.

A Trévo declara expressamente que este produto não se destina a diagnósticos, tratamentos, curas ou prevenção de doenças.

TRÉVO APOIA A MANUTENÇÃO:

TRÉVO CERTIFICAÇÕES

Da saúde do sistema
circulatório
De uma
saúde vigorosa

Da saúde dos
ossos e das
articulações

Da saúde do sistema
imunitário

Da saúde
da pressão
arterial
Da
saúde
celular

Da perda
de peso
Da saúde ocular

Dos benefícios
poderosos de
antienvelhecimento
Do foco mental
e cognição

Da saúde
cardiovascular

De uma
maravilhosa
sensação de
bem-estar

Da saúde do
sistema digestivo

Da saúde do
sistema nervoso

BEM-ESTAR
PARA TODOS NA
SUA FAMÍLIA

PROVENIENTES DE TODO O MUNDO
América
do Sul

Okinawa
- Japão

Extremo
Oriente

Não permita que a sua idade lhe impeça de desfrutar
de um ótimo bem-estar. A super nutrição em cada
grama de Trévo é a resposta perfeita para o défice de
nutrientes que as pessoas apresentam com o avançar
da idade. Trévo fornece a nutrição necessária para
desfrutar de uma boa saúde, foco mental melhorado,
mais energia e muito mais, independentemente
da idade, fase da vida ou do nível de atividade. É a
verdadeira super nutrição para toda a família.

Pacífico
Sul

Mar da
China
meridional

O grande
mármore azul
(oceano)

Por que deve o Trévo fazer parte da sua rotina diária? Podemos pensar em 174 razões, como em 174 dos
melhores ingredientes naturais encontrados em locais exóticos em todo o mundo. Por outras palavras, a
fórmula que colocamos em cada garrafa da nossa incrível nutrição líquida é inigualável.
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VENDAS A
RETALHO

Obtenha um lucro de 40% apenas por partilhar
o nosso produto nutricional principal com outras
pessoas, quer seja por passar a palavra ou através
do programa Elite Customer

BÓNUS DE
CARIDADE

Ganhe a sua comissão de cada vez que inscrever
pessoalmente um Life and Health Coach com a aquisição
de um de nossos Sistemas de Negócios PowerStart.
Este sistema dá-lhe o poder de desenvolver uma base

BÓNUS DE
LIDERANÇA

de clientes sólida, bem como uma equipa de Life and
Health Coaches.

POWERSTART

8 MANEIRAS
DE GANHAR
DINHEIRO

À medida que os membros do seu sistema PowerStart
expandem a sua base de clientes e equipa, receberá

VOLUME
DA EQUIPA

igualmente comissões sobre as suas compras atualizadas.

Trévo é um produto de bem-estar que os seus clientes e
membros da sua equipa encomendarão mensalmente. A
Trévo recompensa os seus esforços no desenvolvimento
de um negócio sólido, pagando-lhe mensalmente as
comissões de Volume de Grupo.

O nosso plano de compensação foi cuidadosamente
desenvolvido para o ajudar, bem como para concretizar os
seus sonhos. Com este plano, pode ganhar dinheiro a partir
do primeiro dia, criar um rendimento residual significativo e
ser generosamente recompensado à medida que a sua equipa
cresce! Este plano notável utiliza um sistema de matriz de linha
única que é novo e exclusivo no mercado, permitindo beneficiar
de cada pessoa que se junta à Trévo depois de você!
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: o potencial de ganhos retratado neste texto não representa necessariamente o rendimento,
se o houver, caso um Life and Health Coach da Trévo possa ganhar através da participação no programa de compensação
da Trévo. Quaisquer números aqui presentes não deverão ser considerados como garantias ou projeções dos seus lucros ou
rendimentos reais. Qualquer representação ou garantia de lucros, seja feita pela Trévo, ou por um Life and Health Coach da
Trévo, estaria a ser falsa. O sucesso com a Trévo apenas resulta graças às vendas e esforços bem-sucedidos, os quais exigem
muito trabalho, persistência e liderança. O seu sucesso dependerá da forma como aplicar eficientemente estas qualidades.

PACOTES
DE GRANDE
CAPACIDADE

TRÉVO TEM TUDO,
ATRAVÉS DE 8 FORMAS
ÚNICAS DE GANHAR DINHEIRO!

ATUALIZAR
COMISSÕES

COMISSÕES

QVP

05
PACOTES DE
GRANDE CAPACIDADE

A Trévo paga comissões em todos os 8 níveis de vendas de pacotes
de grande capacidade. Os pacotes de grande capacidade são
entregues aos Life and Health Coaches, sendo considerada uma
excelente forma de ter bons descontos sobre o produto e aumentar
os lucros no seu comércio a retalho.

06
VOLUME
DA EQUIPA

A Trévo reserva 15% da receita global da empresa, para

07
BÓNUS DE
LIDERANÇA

A Trévo sabe recompensar os seus líderes de grupo com

08
BÓNUS DE
CARIDADE

pagar em 15 reservas separadas de 1%. Este incrível bónus
de reserva maximiza o poder do nosso revolucionário plano
de compensação de linha única.

estilo. Desfrute de uma impressionante variedade de bónus
de liderança, desde bónus de automóveis de luxo e viagens
em classe executiva a bónus em dinheiro.

Inspire-se, destaque-se e faça a diferença! Quando atingir
o nível de Executivo Diamante Negro ou superior, será
recompensado com ações do Bónus de Reserva de Caridade
da Trévo, que são distribuídas como doações efetuadas em
seu nome para a sua instituição de caridade favorita.

CELEBRAMOS O
SEU SUCESSO
Reconhecemos o
trabalho duro que está
por detrás da construção
do seu negócio Trévo.
É por isso que criamos
um programa de
reconhecimento que o
recompensa em cada
passo, até chegar ao
topo! Com 4 patamares
e 20 níveis, há sempre
espaço para todos. Quer
seja um Líder, Diretor,
Executivo ou Diamante,
oferecemos inúmeras
oportunidades para
maximizar o poder do
nosso revolucionário
plano de compensação,
desbloqueando bónus
de reserva globais e
aumentando as suas
receitas!

LÍDER

DIRETOR

EXECUTIVO

DIAMANTE

PROGRAMA
DE BÓNUS DE
CARIDADE

Na Trévo, acreditamos convictamente na
retribuição às nossas comunidades globais e
locais. O nosso Programa de Bónus de Caridade
permite que os nossos principais líderes
escolham instituições de caridade de todo o
mundo para receberem generosas doações de
ações de bónus de reserva da Trévo!

A PRÓXIMA MARCA
DE SUCESSO
A Trévo combina o poder de
impulsão, o sucesso do marketing de
rede e a popularidade crescente do
setor do bem-estar para criar uma
oportunidade ilimitada, de forma a
atingir o seu sucesso pessoal.

