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(Działa jednocześnie w 180 krajach świata)

Oficjalne uruchomienie w USA 15 stycznia 2017 r
jesteśmy na samym początku



B-EPIC The Momentum Company

Make your dreams a reality NOW…Don't wait to start truly living! 

The Company

Eric Caprarese
B-Epic President and CEO
Prezes i dyrektor generalny firmy B-epic, z ponad 26-letnim 
doświadczeniem w MLM, Eric Caprarese jest odpowiedzialny za 
stworzenie jednej z najszybciej rozwijających się firm w ciągu 
ostatnich pięciu lat ... i teraz zamierza to powtórzyć z B- epic.



B-EPIC The Momentum Company

Make your dreams a reality NOW…Don't wait to start truly living! 

Trzy główne problemy tego świata 
stały się istną PANDEMIĄ

Brak energii Stres i depresja Otyłość

Dobra wiadomość- mamy rozwiązanie na te wszystkie 3 problemy
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Make your dreams a reality NOW…Don't wait to start truly living! 

B-Epic wyciąga z Ciebie to co najlepsze
ENERGIA- w czasie dnia ODPOCZYNEK- w nocy OBNIŻENIE WAGI- 

kiedy śpisz

• Potrzebujesz więcej energii?
• Utkwiłeś w rutynie?
• Czujesz się powolny i otępiały?
• Zrzędliwy i zdekoncentrowany?
B-epic stworzył ELEV8- 
zaawansowany produkt 
regeneracyjny i energetyczny, 
który łączy nowoczesną 
technologię ekstrakcji ze 
starożytną wiedzą medyczną, aby 
wesprzeć twoją zdolność do życia 
na bardzo wysokim poziomie.

• Nie możesz spać w nocy?
• Nie czujesz się wypoczęty?
• Masz problemy ze stresem?
• Jesteś dotknięty depresją?

B-epic stworzył naturalny produkt 
Acceler8, który pomoże Ci spać 
głęboko i spokojnie, zredukuje stres i 
fizyczne zmęczenie. A jeśli 
pozbędziesz się depresji i 
otępiałości- to i tak powiesz tym 
problemom ‚do widzenia’.

•

Acceler8 jest stworzony z naturalnych 
roślin, które pomagają ci podczas snu, aby 
schudnąć w sposób naturalnie 
przyśpieszony. Piękne jest to, że po 
przebudzeniu będziesz w stanie zobaczyć 
wynik. Pomaga również w skutecznym 
odtruwaniu w nocy.

Masz problemy z nadwagą?
Jesteś zmęczony i straciłeś nadzieje?
Nie wchodzisz w ulubione ciuchy?
Zrobiłbyś wszystko by stracić na 
wadze?



Elev8 :

 Wspólne działanie naprawcze
 Odmładza ciało na poziomie komórkowym
 Wzmocnienie układu odpornościowego
 Normalizuje metabolizm
 Zwiększa psychiczną i fizyczną wydajność, poprawia pamięć
 Zapewnia doskonały stan zdrowia i cudowny nastrój każdego 

dnia
 Zapewnia ochronę przed stresem i nadmiernym wysiłkiem 

psychicznym
 Mobilizuje własne siły ciała
 Poprawia jakość życia każdej osoby
 Zapobieganie wielu chorobom

Produkt – ELEV8
Mieszanka składników odżywczych, 

 100% naturalny produkt bez chemikaliów i konserwantów

Potężne źródło energii, witalności i 
zdrowia!
Potężne źródło energii, witalności i 
zdrowia!

Unikalny produkt, 
poprawia jakość życia
każdej osoby!

Unikalny produkt, 
poprawia jakość życia
każdej osoby!



ELEV8 - zastępuje wiele innych produktów



Formuła ELEV8

Mieszanka super
adaptogenów

 Pomaga przystosować ciało do 
fizycznych, chemicznych, biologicznych i 

emocjonalnych rodzajów stresu
Zwiększa odporność organizmu  na

 "niepożądane efekty".

Mieszanka naturalnej 
energii

Zwiększa poziom energii, zwalcza 
zmęczenie, poprawia koncentracje, 

jasność myślenia i wydajność. 
Poczujesz siebie młodszego i 

silniejszego

Mieszanka kompletnych 
składników odżywczych 

Składa się z  koncentratów naturalnych 
owoców i warzyw o sprawdzonych 

właściwościach odżywczych i leczniczych. 
Zapewnia dostarczenie i równowagę 

niezbędnych substancji i pierwiastków

Składa się z trzech głównych 
komponentów



Mieszanka  ELEV8
zawiera ponad 20 najlepszych składników 

odżywczych i witamin
Składniki:

Grzyb Changa , grzyb Cordyceps, Ganoderma (grzyb Reishi), Rhodiola, grzyb 
Shiitake, Bacopa Mannieri, 

Zielona kawa, guarana, herbata paragwajska, L-teanina, szpinak, brokuły, 
marchew, pomidory, buraki, jabłko, żurawina, wiśnia, pomarańcze, jagody, 

truskawki, witaminy

Wyjątkowość ELEV8 polega na tym, że zawierają 
ogromną ilość przydatnych substancji i witamin i 
działają synergicznie (uzupełniając i wzmacniając 

swoje działania) bez powodowania uzależnień i 
skutków ubocznych.

Wyjątkowość ELEV8 polega na tym, że zawierają 
ogromną ilość przydatnych substancji i witamin i 
działają synergicznie (uzupełniając i wzmacniając 

swoje działania) bez powodowania uzależnień i 
skutków ubocznych.

Łącznie produkty te stanowią połączenie 
energii, zdrowia i korzyści dla naszego 

organizmu.

Łącznie produkty te stanowią połączenie 
energii, zdrowia i korzyści dla naszego 

organizmu.



ELEV8
Mieszanka super adaptogenów

 
 



ELEV8- Mieszanka naturalnej 
energi i jasnego umysłu

 
 



ELEV8- Mieszanka naturalnej 
energi i jasnego umysłu

 
 



ELEV8- Mieszanka naturalnej 
energi i jasnego umysłu

 
 



ELEV8- Mieszanka zwiększająca 
biodostępność 
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The Product

Zielona Kapsułka

• Wzmocnij swoje ciało i umysł
• Naturalnie zwiększ swoją energię
• Zwalcz zmęczenie i zredukuj stres
• Wzmocnij pozytywny nastrój
• Wzmocnij pamięć, skoncentrowanie
•   i mentalną klarowność
• Wzmocnij swoją odporność
• Poczuj się lepiej znacznie szybciej

Biała Kapsułka
• Głęboki, spokojny sen
• Po 20 minutach połóż się spać
• Nie możesz prowadzić po kapsułce
• Doświadczysz pełnych odpoczynku 

nocy
• Poczujesz się wypoczęty i bez stresu
• Każdego dnia coraz mniej depresji
• Następny dzień to jasny, klarowny 

umysł

Fioletowa Kapsułka

Kompletne produkty 24-godzinne, które pobudzają, uspokajają i zapewniają głęboki sen, a także utratę wagi w nocy. Nie 
leczymy i nie diagnozujemy nikogo, ale po prostu pomagamy układowi odpornościowemu pracować normalnie i dbać o 

zdrowie.

Kompletne produkty 24-godzinne, które pobudzają, uspokajają i zapewniają głęboki sen, a także utratę wagi w nocy. Nie 
leczymy i nie diagnozujemy nikogo, ale po prostu pomagamy układowi odpornościowemu pracować normalnie i dbać o 

zdrowie.



Acceler8



Acceler8
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ELEV8 & ACCELER8 wzmacnia układy organizmu i zegar biologiczny

Układ odpornościowy Układ nerwowy Stan psychiczny Układ trawienny Telomery- zegar biologiczny

" Jedzenie twoim lekarstwem, lekarstwo twoim jedzeniem“  Hippocrates



7 rodzajów zarobków



 REWOLUCYJNE PRODUKTY

NAJLEPIEJ PŁACĄCY PLAN 
FINANSOWY

DO DNIA DZISIEJSZEGO 
Liderzy zarabiają dużo więcej

niż w innych firmach !!!

Autobonus otrzymujemy dużo łatwiej łatwiej
niż w innych firmach!!!





Pakiety startowe

Pakiet 1
Sample Pack

Pakiet 2
Single Pack

Pakiet 3
Leader Pack

$25
(+ przesyłka $8)

25CV

$50
(+ przesyłka $8)

50CV

$90
(+ przesyłka $13)

75CV
• Zajęcie pozycji • Bonus Binarny • Bonus samochodowy

• Bonus Globalny

Jednorazowo $20 za wirtualne biuro
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Pakiety Startowe

$24.95 = 25 CV
Produkt próbny na 10 dni

Rezerwacja miejsca w systemie

$49.95 = 50 CV
Produkt na 30 dni

Pakiet startowy/ Starter Pack

$89.95 = 75 CV
Produkt na 60 dni

+ 10 próbek ekstra i kwalifikacja na program 
samochodowy

Pakiet liderski/ Leader Pack
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Make your dreams a reality NOW…Don't wait to start truly living! 

Szansa na biznes
Miesięczne pakiety

$59.95 = 50 CV
    Acceler8 Miesięczne zaopatrzenie- 60 kaps.

Just for You

$99.95 = 75 CV
Produkt na 60 dni+ jeden pakiet 

‚dziel i buduj’

Leader Pack



Fast Start Bonus
 (Bonus szybkiego startu)

50% od pierwszego zakupu nowego klienta lub 
partnera (płatne natychmiastowo)

25CV

50CV

75CV

(OPakiet 1 Sample Pack)

(Pakiet 2 Single Pack)

(Pakiet 3 Leader Pack)

BonusBonus $12,5

$25

$37,5

Andrzej

Ewa

Maria

BonusBonus

BonusBonus

(+ 5CV do binaru)

(+ 10CV do binaru)

(+ 15CV do binaru)



Bonus Binarny
Zdobądź do 20% CV swojej mniejszej gałęzi

(płatne co tydzień)

TY
Lewa gałąź Prawa gałąź

nieskończonośćnieskończoność



1

3

7

2

13

5 6

TY
Lewa gałąź Prawa gałąź

nieskończonośćnieskończoność

Jerzy

Karol Ania

MariaMaria

BasiaBasia

RyszardRyszard

ZosiaZosia

Bonus Binarny
Zdobądź do 20% CV swojej mniejszej gałęzi

(płatne co tydzień)



1

3

7

2

13

5 6

TY

Lewa gałąź Mniejsza gałąź to ta 
która w danym 

tygodniu 
wygenerowała 
mniejszą ilość 
punktów CV

Jerzy

Karol Ania

MariaMaria

BasiaBasia

RyszardRyszard

ZosiaZosia

Bonus binarny
Zdobądź do 20% CV swojej mniejszej gałęzi

(płatne co tydzień)

25 000 CV 20 000 CV

20 000 CV x 20% = $4 000

Obrót obejmuje wszystkie 
zakupy

Obrót obejmuje wszystkie 
zakupy

Punkty nie przepadają, za 
każdym razem są 

przenoszone na nowy 
tydzień

Punkty nie przepadają, za 
każdym razem są 

przenoszone na nowy 
tydzień



Bonus Sponsorski 
(Sponsoring Matching Bonus) 

Uzyskaj 20% zarobków od swoich osobistych partnerów
(płatne co tydzień)

TY

Karol Ania Jerzy Marcin Kasia nieskończoność

(1500 + 3500 + 800 + 50 + 200) x 20% = $1 210

$1500 $3500 $800 $50 $200



Generacyjny Bonus Sponsorski
Otrzymasz 10% Bonusu Binarnego partnerów  z 
poziomu od 2 do 4 w zależności od twojej rangi

(płatne co tydzień)
Ty

1 - poziom

2 – poziom
Silver

3 – poziom
Gold

4 – poziom
Platina, Diamond

Partnerzy otrzymali w sumie $20 000

Partnerzy otrzymali w sumie$30 000

Partnerzy otrzymali w sumie $40 000

 Ranga Silver: (20000) x 10% = $2 000
 Ranga Gold: (20000 + 30000) x 10% = $5 000
Ranga Platina: (20000 + 30000 + 40000) x 10% = $9 000 
        i Diamond 



Global Bonus Pool 

Zaczynając od kwalifikacji Diamentowej, bierzesz 
udział w comiesięcznym podziale puli wynoszącej 2% 
całkowitego obrotu firmy pomiędzy wszystkimi 
partnerami w kwalifikacji Diamentowej. 

1 000 000 x 2% = $20 000

Przykładowo 
Cotygodniowy obrót firmy 

1 000 000 CV

Następnie kwota ta jest dzielona 
pomiędzy wszystkich partnerów w 
kwalifikacji Diamond

(płatne co tydzień)



Car Bonus (Autobonus)

$500

TY

Karol

Ania Basia

Jerzy

Całkowity obrót 
grupy  1800 $

Masz 4 Twoich osobistych 
partnerów z zakupem 90 PV ($90)

Czworo Twoich osobistych 
Partnerów  również ma 4 osobistych 

Partnerów z zakupem 90PV ($90)

Czworo Twoich osobistych 
Partnerów  również ma 4 osobistych 

Partnerów z zakupem 90PV ($90)

(wypłacane co miesiąc)

Zrobiłeś zakup za 90 PV ($90)

Twój bonusTwój bonus



Drabina kariery BEPIC
Ranga Warunek uzyskania Bonus 

binarny
Matching Bonus
Generation Matching Bonus 

Partner  Zamówienie produktu zostało złożone
 ma jednego osobiście zapraszanego 

partnera

 Nie 
otrzymuje

Otrzymuje 20% dochodów osobiście zaproszonych 
partnerów

Qualified Partner

 Zrobiłem zamówienie na produkt za 50 
USD

• ma jednego osobiście zapraszanego 
partnera w lewej i prawej gałęzi

20% Otrzymuje 20% dochodów osobiście zaproszonych 
partnerów

 
Silver Partner

 Zamówienie produktu jest zamawiane za 
90 USD

 ma jednego osobiście zapraszanego 
partnera w lewej i prawej gałęzi

 Ma tygodniową objętość 1000 CV w 
najniższym oddziale

20% Otrzymuje 20% dochodów osobiście zaproszonych 
partnerów
Otrzymuje 10% zysków partnerów na drugim poziomie

 
Gold Partner

 Podobnie jak w przypadku Silver, tylko 
tygodniowa objętość powinna wynosić 
2500 CV na najmniejszej gałęzi

20% Otrzymuje 20% dochodów osobiście zaproszonych 
partnerów
Otrzymuje 10% zysków partnerów z drugiego i trzeciego 
poziomu

 
Platinum Partner

 Podobnie jak w Silver, tylko tygodniowa 
objętość powinna wynosić 5000 CV na 
najmniejszej gałęzi

20% Otrzymuje 20% dochodów osobiście zaproszonych 
partnerów
Otrzymuje 10% partnerów zarobkowych na drugim, 
trzecim i czwartym poziomie

Diamond Partner  Podobnie jak w przypadku Silver, tylko 
tygodniowa objętość powinna wynosić 
7500 CV na najmniejszej gałęzi

20% Otrzymuje 20% dochodów osobiście zaproszonych 
partnerów
Otrzymuje 10% partnerów zarobkowych na drugim, 
trzecim i czwartym poziomie
Uczestniczy w dystrybucji 2% Global Bonus Pool
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www.bepic.com



Zarejestruj się teraz i zacznij 
zarabiać!


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22
	Slajd 23
	Slajd 24
	Slajd 25
	Slajd 26
	Slajd 27
	Slajd 28
	Slajd 29
	Slajd 30
	Slajd 31
	Slajd 32
	Slajd 33
	Slajd 34
	Slajd 35

