




Dla nas liczą się ludzie. To właśnie dla nich powstała nasza firma. To na ludziach nam zależy, to oni współtworzą 
LAB ONE. To dzięki nim stale się rozwijamy i zdobywamy nowe doświadczenia, które później wykorzystujemy 
pomagając rozwijać się naszym Partnerom, oferując wsparcie na każdym etapie ich drogi do sukcesu. 

Naszym priorytetem jest jakość – zarówno w sferze relacji z klientami, jak i oferowanych produktów. 
Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby nasze kosmetyki i suplementy spełniały potrzeby nawet naj-
bardziej wymagających klientów. Dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych ekspertów udaje nam się to osiągać!

PREZES ZARZĄDU
Piotr Zagożdżon

LAB ONE to bezpieczne i skuteczne rozwiąza-
nia realizujące Twój potencjał w drodze do 
lepszego życia, i wolności dziś, i jutro.



TWÓJ POTENCJAŁ NA DZIŚ I JUTRO

IV filary gwarancji sukcesu



Życie to nieustanne wybory

$Ograniczone zarobki

Brak wolnego czasu, ograniczenia

Zależność od innych 

Ograniczone możliwości rozwoju

Trudność w ekspansji biznesu

Brak stabilności i poczucia bezpieczeństwa

Brak możliwości doboru współpracowników

Narzucone miejsce pracy

Niezależność finansowa

Sam zarządzasz własnym czasem

Wolność w podejmowaniu decyzji

Rozwój osobisty

Brak ograniczeń terytorialnych

Bezpieczne, pasywne przychody 
stabilizacja finansowa

Wybór Partnerów biznesowych

Dowolne miejsce pracy

Praca na etacie/ własna firma LAB ONE



10 powodów, które sprawiają, 
że LAB ONE to jedyna właściwa 
droga do niezależności każdego 
człowieka.
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Zdrowie – wartość N°1, bez której wszystko 
inne nie ma znaczenia 

Bezpieczeństwo – pewność i spokój każdego dnia

Ludzie -  którzy cieszą się z Tobą w chwilach szczęścia 
i dają wsparcie w trudnych momentach

Rozwój osobisty – dający możliwość 
samospełnienia i samorealizacji

Wspólnota  - w której każdy jest ważny

Zaufanie – jako podstawa budowania relacji

Niezależność – która daje wolność wyboru 

Wolność – która pozwala cieszyć się życiem

Piękno – jako wartość w życiu człowieka 
i otaczającego go świata

Pieniądze – potrzebne do zabezpieczenia 
przyszłości Twojej i Twoich bliskich



10 to za mało?
Poznaj dwa dodatkowe!

Rewolucyjne Kosmetyki oparte
na NanoFuture Technology

Produkty Wellness
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REWOLUCYJNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
BIZNESOWO-PRODUKTOWE NA RYNKU MLM

NANOFUTURE

TECHNOLOGY



Dr inż. Marta Pawłowska

Safety Assessor, doktor nauk chemicznych
Absolwentka Politechniki Warszawskiej 
Wydziału Chemicznego i Studiów Podyplo-
mowych PW Chemii Kosmetycznej.
 
Autorka publikacji naukowych i komuników na konfer-
encjach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca, 
promotor, prelegent, konsultant rynku kosmetyczne-
go i farmaceutycznego. Od wielu lat związana z prze-
mysłem kosmetycznym i farmaceutycznym. Aktywny 
członek grup roboczych Polskiego Związku Przemy-
słu Kosmetycznego. Uczestnik i organizator szkoleń 
z zakresu oceny bezpieczeństwa produktów kosmety-
cznych.
 
Ocenia bezpieczeństwo kosmetyków i opracowu-
je nowe formulacje kosmetyków. Jej wielką pasją 
i przedmiotem codziennej pracy jest zastosowanie 
nanomateriałów w produktach kosmetycznych i far-
maceutycznych.



Wyjątkowe produkty Kosmetyki

Oparte na 
nowoczesnej
technologii

Skuteczność 
potwierdzona 

badaniami

Bezpieczeństwo 
stosowania

Innowacyjna
formuła

Wiedza, pasja i doświadczenie całego zespołu LAB 
ONE doprowadziły do stworzenia produktów, które 
zaspokajają potrzeby nawet najbardziej wymagają-
cych klientów. To w trosce o Twoje zdrowie i piękno 
powstały innowacyjne kosmetyki  i produkty well-
ness LAB ONE, dzięki którym kompleksowo zad-
basz o swoje zdrowie, wygląd oraz samopoczucie.

Skuteczność i bezpieczeństwo
Od momentu rozpoczęcia prac nad kosmetykami LAB ONE, naszym priorytetem było stworzenie takich pro-
duktów, które są skuteczne, ale jednocześnie nie powodują alergii i podrażnień. Zespół specjalistów dokładnie 
przebadał każdy składnik, dając gwarancję, że kosmetyki LAB ONE są całkowicie bezpieczne i dostosowane 
także do potrzeb tych osób, u których stosowanie nieodpowiednich kosmetyków często wywołuje reakcje aler-
giczne.

Kosmetyki LAB ONE zostały opracowane w oparciu 
o unikatową technologię NanoFuture Technology, 
która wykorzystuje zdeklastrowaną wodę, czyli wodę 
o mniejszej masie cząsteczkowej. Dzięki temu łatwiej 
wnika ona w głąb skóry, stając się doskonałym nośni-
kiem substancji aktywnych. To prawdziwy przełom 
- jesteśmy niekwestionowanym pionierem w wyko-
rzystaniu nanotechnologii w kosmetyce. 

NANOFUTURE

TECHNOLOGY



„Dzisiejsza żywność zawiera znacznie mniej składników odżywczych niż kil-
kanaście lat temu. Wciągu kilkudziesięciu lat, zawartość witamin w warzy-
wach zmniejszyła się od 20 do 90 %. Gdybyśmy dzisiaj chcieli dostarczyć do 
organizmu niezbędnych dawek witamin, biopierwiastków drogą normalnego 
odżywiania, musielibyśmy spożywać takie ilości pokarmu, że nasz układ po-
karmowy by temu nie podołał.”

Doc. dr. hab. n. farm Aleksander Ożarowski



Produkty WELLNESS

W trosce o Twoje zdrowie stworzyliśmy linię suplementów diety, które zostały 
opracowane z największą dbałością o szczegóły. Ich receptury zostały przy-
gotowane w sposób pozwalający dostarczyć wszystkich niezbędnych substanc-
ji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organizmu, wysoką odporność 
oraz młody wygląd i prawidłową pracę jelit. 

Dla LAB ONE zdrowie to priorytet i podstawa życia, dlatego pragniemy je 
chronić, dostarczając Ci najlepsze produkty, które będą je wspierać.

Dopracowane
w każdym szczególe

Spełniające
wymagania najbardziej 
wymagających klientów 

Najwyższa jakość Innowacyjność



N°1 HYDRATION NIGHT – krem 
nawilżający na noc
N°1 Hydration Night do długotrwale i intensywnie rewitalizujący 
krem, przeznaczony do pielęgnacji skóry suchej, odwodnionej, po-
zbawionej blasku i elastyczności. Zawiera specjalnie dobrany, se-
lektywnie działający kompleks składników, m.in. kofeina i karnity-
na, o silnym działaniu stymulującym. Oleje roślinne, olej z pestek 
winogron oraz naturalne emolienty, takie jak lecytyna, uzupełniają 
niedobory lipidów w naskórku, odżywiając skórę. Witamin E chroni 
przed działaniem wolnych rodników, przywraca odpowiednie napię-
cie skóry, sprawia, że jest ona bardziej sprężysta i promienna. Kom-
pleks specjalnie wyselekcjonowanych składników daje długotrwały 
efekt nawilżenia, przywraca komfort skórze i sprawia, że staje się 
ona bardziej gładka. (50 ml)

N°1 HYDRATION DAY – krem
nawilżający na dzień
 
Długotrwale i intensywnie nawilżający krem do twarzy przeznaczo-
ny do codziennej pielęgnacji skóry suchej, odwodnionej, pozbawio-
nej blasku i elastyczności. Zawiera specjalnie dobrany, selektywnie 
działający kompleks składników o silnym działaniu nawilżającym: 
mocznik, sól sodową PCA oraz substancje cukrowe będące dosko-
nałymi humektantami. Naturalne oleje oraz emolienty uzupełnia-
ją niedobory lipidów w naskórku odżywiając skórę, zapewniając jej 
miękkość i gładkość. Dzięki zawartości ekstraktu z zielonej herbaty 
skóra jest chroniona przed działaniem wolnych rodników, odzysku-
je zdrowy, promienny wygląd. Niacynamid (witamina B3) wyrów-
nuje koloryt oraz pobudza produkcję kolagenu i elastyny działając 
przeciwzmarszczkowo. Lekka formuła kremu idealnie i szybko się 
wchłania nie pozostawiając tłustej warstwy na powierzchni skóry. 
Doskonale sprawdza się jako aktywna baza pod makijaż.  (50 ml)



N°1 HAIR THERAPY – serum 
na porost włosów
Serum N°1 Hair Therapy to naukowo opracowany preparat zapobiegający wypadaniu włosów. Ich główną przy-
czyną jest starzenie i wywołane różnymi czynnikami stany zapalne w skórze. Zaawansowane technologicz-
nie składniki koją podrażnienia, pobudzają włókna kolagenowe oraz wspomagają pielęgnację. Złoto aXonnite 
wspomaga odnowę skóry głowy po przejściu stanów zapalnych takich jak łuszczyca, łojotokowe zapaleniu skó-
ry, czy grzybica.  (30 ml)

Składniki No1 Hair Therapy:

Laktoferyna zawiera duże ilości witamin E i C, zwane antyutleniaczami, któ-
re chronią skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Nano złoto aXonnite wspomaga produkcję i regenerację włókien 
kolagenowych.

Proteiny jedwabiu wykazują działanie kojące i przeciwzapalnie.

Kompleks aminokwasów pobudza komórki macierzyste i zewnętrzne po-
chewki włosa, co powoduj wzmocnienie. Zawarty w nich czynniki wzrostu 
pobudza i stymuluje włosy, dzięki czemu stają się grubsze. 

N°1 EYESKIN CARE – krem pod oczy
N°1 EyeSkin Care to opracowany przez specjalistów, aktywny krem 
pod oczy o lekkiej, jedwabistej konsystencji i wielofunkcyjnym dzia-
łaniu. Starannie wyselekcjonowane składniki zapewniają doskonałe 
efekty. Intensywny kompleks nawilżający zapobiega utracie jędrności 
i elastyczności skóry oraz przeciwdziała tworzeniu się zmarszczek. 
Formuła produktu została wzbogacona o wielocukry, oligopeptydy oraz 
witaminy. Krem intensywnie nawilża, ujędrnia oraz rozświetla skórę 
wokół oczu. (30 ml)



N°1 ANTIOXIDANT MAX 
No1 Antioxidant Max jest połączeniem dwóch najsilniejszych antyoksy-
dantów: astaksantyny i resweratrolu, stanowi najskuteczniejszą broń w zwal-
czaniu wolnych rodników, jaką dysponuje nowoczesna nauka. Dzięki wysok-
iej zawartości substancji aktywnych pomaga chronić komórki przed stresem 
oksydacyjnym. Astaksantyna charakteryzuje się dużo większą aktywnością 
przeciwutleniającą niż inne silne antyoksydanty – 65-krotnie wyższą niż wita-
mina C, 54 niż beta-karoten i 14 niż witamina E. Resweratrol jest najbardziej 
charakterystycznym polifenolem, który dzięki swoim właściwościom zwal-
cza wolne rodniki oraz wyjątkowo korzystnie wpływa na układ sercowo-na-
czyniowy. (50 kapsułek)

N°1 COENZYME Q10
N°1 Coenzyme Q10 to odpowiedź na potrzeby wszystkich tych, którzy w kom-
pleksowy sposób chcą zadbać o swoje zdrowie i wygląd. Głównym składni-
kiem preparatu jest ubichinon, zwany także koenzymem Q10, który w natu-
ralny sposób produkowany jest przez organizm ludzki i pełni kluczową rolę
w wytwarzaniu energii dla każdej komórki naszego ciała. Zła dieta, stres, 
infekcje czy zażywanie niektórych leków przyczyniają się jednak do zmniej- 
szenia jego ilości w organizmie, co może skutkować zaburzeniem pracy 
wszystkich narządów, w szczególności serca. N°1  Coenzyme Q10 to także 
sprzymierzeniec w walce o piękną i jędrną skórę. Ubichinon pełni bowiem 
jeszcze jedną ważną rolę w organizmie - powstrzymuje ubytek kwasu hialu- 
ronowego i kolagenu, dzięki czemu przeciwdziała utracie jędrności skóry
i w konsekwencji spowalnia procesy jej starzenia. (60 kapsułek)



Zobacz co zyskujesz!

Premium Client to osoba, która regularnie kupu-
je produkty LAB ONE, poleca je swoim znajomym
i otrzymuje z tego tytułu gratyfikację w postaci punk-
tów.

Utrzymując swoją kwartalną aktywność, otrzy-
mujesz dożywotni przywilej robienia każdych zak-
upów z rabatem oraz otrzymujesz gratisy i punkty 
lojalnościowe.

 

Jako Premium Client kupujesz dowolne, eksklu-
zywne kosmetyki i suplementy po cenach partner-
skich – nawet do 40% rabatu na każdy zakup.

Możesz używać produktów LAB ONE ze zniżką 
nawet do 90%, dzięki programom referencyjnym
i zakupowym.

Za każdy Twój własny zakup otrzymasz 
punkty CASH BACK jako punkty lojalnościo-
we w wysokości 10% wartości punktowej 
zakupionego produktu.

Gdy polecisz produkty LAB ONE Twoim zna-
jomym, którzy dokonają zakupu w cenie kat-
alogowej, poprzez Twój sklep internetowy, 
otrzymasz prowizję do 40% wartości ceny 
detalicznej netto (RETAIL BONUS).

Gdy Twoi znajomi również dołączą do Pro-
gramu „Premium Client”, za każdym razem, 
gdy dokonają zakupu, otrzymujesz z tego 
zakupu 10% CASH BACK.

Program Premium Client

PROWIZJA

PROWIZJA

Skąd biorą się punkty 
na Twoim koncie?
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Jak zostać Premium Client?
To tylko 2 kroki

1

2

TY +20zł 
transport

Wysyłka
GRATISTY

KROK 1 – zarejestruj konto na www.lab1.com

Dlaczego warto złożyć zamówienie za 300 PV? 
To wydatek większy tylko o około 70 zł.

Dokonując zakupu o wartości 300 PV zyskujesz wysyłkę GRATIS i większy CASH BACK

Policzmy to:

Wydałeś 70 zł więcej, aby zamówić produkty za 300 PV, jednak 50 zł 
do Ciebie wróciło, więc tak naprawdę wydałeś tylko 20 zł więcej, za 
które otrzymujesz produkty o wartości 70 zł.

10% z 300 PV = 30 PV = 30 zł 
koszty transportu = 20 zł 
suma korzyści: 50 zł

KROK 2 – dokonaj zakupu o minimalnej wartości 250 PV

Rejestracja
on-line

lub

Rejestracja
on-line

Zakup za 
250PV

Zakup za 
300PV



Klient
Premium

Klient
Detaliczny

Klient
Premium

Klient
Detaliczny

Klient
Detaliczny

Jesteś w Programie „Klient Premium”? Pamiętaj! 
Aby utrzymać przywilej zakupu produktów w cenach 
partnerskich, raz na 3 miesiące powinieneś dokonać 
zakupu za minimum 250 PV.

Możesz kupić produkty LAB ONE z rabatem 90%, 
wymieniając zgromadzone punkty na rabat.

Przykład wymiany punktów:

Załóżmy, że na koncie uzbierało się 300 PV. Chcesz je wykorzystać? 

Kup produkty LAB ONE za minimum 250 PV.
Twoje zamówienie za 250 PV to około 290 zł 
(taką wartość w zł mają produkty, po odlicze-
niu Twojego rabatu w Programie „Premium 
Client”)

RETAIL BONUS oraz CASH BACK 
otrzymujesz za zakupy osób z Twojej 
bezpośredniej rekomendacji

Masz 300 PV -> masz 300 zł. 
Zamówiłeś za 290 zł, jednak Twój maksymalny ra-
bat to 90%, zatem możesz użyć 261 PV z Twojego 
konta, a do dopłaty pozostało jedynie 29 zł. 
 
Pozostałe 39 PV (300 PV – 261 PV) nadal są 
dostępne na Twoim koncie.



Specjalny program AUTOSHIP* 
dla wszystkich miłośników produktów LAB ONE
Czy już masz swój ulubiony krem LAB ONE? Może potrzebujesz wsparcia w dbaniu o zdrowie i pomagają Ci 
w tym nasze suplementy diety?

Otrzymaj jeszcze więcej, za jeszcze mniej!

Jako Premium Client masz możliwość skorzystać z programu Autoship - subskrypcji produktowej. Polega to 
na zdefiniowaniu koszyka produktowego, który co miesiąc wybranego dnia miesiąca będzie do Ciebie wysyłany. 
Opłata za zamówienie będzie automatycznie pobierana z Twojej karty.

Jak to zrobić?

Każdy Klient Premium korzytstający z programu „Autoship” bierze udział w comiesięcznym Konkursie, 
w którym nagrodami są ekskluzywne produkty LAB ONE.

Wartość comiesięcznych nagród:

Do każdej wysyłki Autoship otrzymasz prezent od LAB ONE gratis
*Dotyczy Programu „Premium Client”

Szczegółowy regulamin Programu „Premium Client” oraz „Autoship” dostępny na www.lab1.com

dla zwycięzcy konkursu, który comiesięczną wysyłkę zamówił na 5 dzień miesiąca

dla zwycięzcy konkursu, który comiesięczną wysyłkę zamówił na 11 dzień miesiąca 

dla zwycięzcy konkursu, który comiesięczną wysyłkę zamówił na 19 dzień miesiąca

Określ dowolną kwotę dla zamówień Autoship, która będzie wynikała 
z zamówionych przez Ciebie produktów

Wybierz jeden z trzech terminów wysyłki: 5, 11 lub 19 każdego miesiąca

Dokończ zdanie: „Polecam produkty LAB ONE, ponieważ……………..”

1

1 300 P

200 P

100 P
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SZANSA NA BIZNES



Szansa na biznes

LAB ONE to model biznesowy,który daje
nieograniczone korzyści i możliwości:

Nowoczeny biznes oparty
w 100% na marketingu

referencyjnym

Nieograniczone
możliwości finansowe
i rozwoju osobistego

Wsparcie w realizacji
celów biznesowych

Rabaty na innowacyjne
produkty LAB ONE

%

Niezależność
finansowa

Możliwość bycia szefem 
dla samego siebie

Wysokie bonusy
i prowizje

Szansa budowania własnego 
biznesu bez konieczności 

inwestowania dużych środków

LAB ONE to firma z silną pozycją
na rynku, wieloma osiągnięciami 

i doświadczeniami w branży wellness.



Szansa na pasywne dochody

LAB ONE vs PIENIĄDZE:

LAB ONE oferuje: 

Każda firma działająca w marketingu sie-
ciowym, wynagradzanie swoich Partnerów 
biznesowych opiera o plan marketingowy, 
a każdy plan marketingowy generuje ludzkie 
zachowania.

Właśnie dlatego stworzyliśmy system wyna- 
grodzeń, który wspiera ludzi, kreuje ich 
pomocne zachowania względem Partnerów 
oraz buduje ogromną stabilizację i nieza-
leżność finansową - sprawdź sam!

Duże zyski na start - aż 75% obro-
tu wraca do Ciebie - to inwestycja 
firmy w ludzi, którzy budują z nami 
sukces, rozpoczynając przygodę 
z własnym biznesem.

Innowacyjne i absolutnie unikalne 
rozwiązania Marketingowe, jakich 
nie znajdziesz nigdzie indziej.

Nie musisz zakładać działalności 
gospodarczej i nie ponosisz do-
datkowych kosztów, zarobione 
pieniądze otrzymujesz na kartę 
przedpłaconą LAB ONE (sprawdź 
na lab1.smartcard.pl)

75%



CZŁOWIEK i SYSTEM PRACY

Człowieka i jego umiejętności niestety nie można skopio-
wać, dlatego LAB ONE to bardzo prosty system, który da 
się powielić i zduplikować na wiele tysięcy osób przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych narzędzi.

LAB ONE to przejrzyste zasady dające bezpieczeństwo, 
dynamikę i powtarzalność zakupów naszych Partnerów 
i Klientów. 

LAB ONE to firma transparentna i otwarta na ludzi, którzy 
ją tworzą, dlatego zależy nam, aby najlepsi Liderzy mieli 
wpływ na jej rozwój, strategię i przyszłość współtworząc 
rzeczywistość biznesową wraz z Zarządem firmy. 

Szansa na Rozwój



Cyklicznie organizowanych szkoleń, dzięki którym będziesz rozwijał swoje kompetencje biznesowe, komunikacyjne, 
sprzedażowe, zarządcze.

Własnego sklepu internetowego, który możesz promować wśród znajomych i w ten sposób zarabiać prowizje.

Profesjonalnego zaplecza logistycznego – to my zajmiemy się wysyłką wszystkich zamówień złożonych w Twoim sklepie, 
a także obsługą klienta, składowaniem i magazynowaniem produktów.

Narzędzi do prostej skutecznej promocji w Internecie i mediach społecznościowych.

Twoja kariera w LAB ONE będzie wspierana przez osobę, która poleciła Ci współpracę z nami lub mentora tej osoby.

LAB ONE to kompletny SYSTEM działania, dzięki któremu będziesz w łatwy i wygodny sposób realizować 
swoje cele. Jako Partner otrzymasz wsparcie w postaci:

Szansa na Rozwój

Save

Your

Self

Time

Energy

Money

Oszczędź

Sobie

Czasu

Energii

i Pieniędzy

S
Y
S
T
E
M

SYSTEM PRZYSZŁOŚCI – DLA XXI WIEKU

Pracuj mądrze
wykorzystując

SYSTEM



System Przyszłości – dla XXI Wieku

SYSTEM TRADYCYJNY SYSTEM PRZYSZŁOŚCI

Hurt

Produkcja

Detal

70%
70%
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W tradycyjnym modelu sprzedaży produkt trafia najpierw do hurtowni, a następnie do dystrybutora, czyli np. 
drogerii, aptek, super marketów i dopiero na samym końcu do konsumenta. Największe zyski z takiej formy 
sprzedaży czerpią duże sieci. To właśnie one dyktują cenę, narzucają marżę, a za to wszystko płaci konsument.
W marketingu sieciowym, w LAB ONE, droga produktu jest zupełnie inna, tutaj produkt od razu trafia do 
współpracownika, klienta, który na każdym poleceniu produktu kolejnym osobom zarabia pieniądze.

W modelu tradycyjnym, ogromne budżety stanowią wydatki na reklamę, promocję 
sprzedaży czy tradycyjny marketing, w LAB ONE te same pieniądze przeznaczane są na 
wynagrodzenie Partnerów.



Zostań Partnerem biznesowym
Współpraca z LAB ONE jako nasz Partner daje Ci szansę zarabiania na sprzedaży i polecaniu produktów LAB 
ONE. To także możliwość czerpania dochodów ze sprzedaży zespołów, które tworzysz. Dzięki współpracy 
z nami budujesz swój własny biznes - dostajesz od nas wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść swój oso-
bisty sukces.

Który pakiet wybrać???

Jako Partner LAB ONE możesz otrzymać specjalne bonusy za swój własny awans (Dynamic Bonus) oraz za 
awans Twoich Partnerów (Mentoring Bonus). Wartość każdego bonusu jest uzależniona od zakupionego pa-  
kietu startowego (sprawdź Dynamic Bonus oraz Mentoring Bonus). Kupując Biznes Pakiet zyskujesz dwa razy 
wyższe bonusy.

STANDARD PAKIET 599 zł brutto
250 PV

W skład zestawu wchodzą: dwa pełnowartościowe produkty 
(kosmetyk i suplement), zestaw próbek, zestaw materiałów 
marketingowo-promocyjnych, roczna opłata za konto bi-
znesowe.

BIZNES PAKIET 999 zł brutto
250 PV

W skład zestawu wchodzą: trzy pełnowartościowe produk-
ty (kosmetyki i suplementy), zestaw próbek, zestaw mate-
riałów marketingowo-promocyjnych, roczna opłata za konto 
biznesowe.

To tylko 2 kroki 1 2KROK 1 – zarejestruj 
konto na www.lab1.com

KROK 2 – Kup jeden z dwóch pakietów
startowych aktywujących Twój Biznes:

STANDARD

BIZNES



Pierwszy Hybrydowy Dwójkowo - Trójkowy
Plan Marketingowy

Sposobów na zarabianie z LAB ONE.10 Jako Partner, masz nieograniczonemożliwości rozwoju i uzyskania 
wysokich zysków. Sprawdź, jak wygenerować najwyższy możliwy 
obrót!



Pierwszy Hybrydowy
Dwójkowo - Trójkowy Plan wynagradzania

ONE.FUTURE PLAN

RETAIL BONUS – prowizja ze sprzedaży bezpośredniej lub za pośrednictwem Twojego 
własnego sklepu internetowego.

CASH BACK – bonus w wysokości 10% wartości punktowej zakupów własnych oraz
wszystkich osób z Twojej I Generacji.

New Business Bonus – jednorazowa prowizja za wprowadzenie nowego Partnera, który
zakupił Pakiet Startowy Standard lub Biznes.

Generation Bonus – bonus generacyjny

Managment Bonus - Dwójkowa i Trójkowa premia zespołowa

Compensatory Bonus – bonus wyrównawczy

Dynamic Bonus – bonus za awans na wyższą pozycję liderską

Mentoring Bonus – bonus za kształcenie i wprowadzenie Twoich liderów na wyższe 
pozycje liderskie

Global Bonus – udział w globalnym obrocie firmy

Autoprogram Bonus – bonus na Twój własny samochód

1

2

3

4

5

6

9

7

10

8

Zapewniamy naszym Partnerom nieograniczone dochody oraz wolność finansową. 
Wszystko to, dzięki najbardziej innowacyjnemu w branży systemowi wynagradzania.

Poznaj 10 sposobów generowania przychodów:



Pierwszy Hybrydowy
Dwójkowo - Trójkowy Plan wynagradzania

ONE.FUTURE PLAN

Doskonały ONE.FUTURE PLAN – unikatowy, dający mnóstwo korzyści

Kwalifikacja - samofinansująca się miesięczna aktywność.

Dwójkowe i trójkowe korzyści wszystkich znanych systemów -
jedyny taki plan łączący matrycę, unilevel.

90 dniowa poczekalnia - budowa przemyślanej strategicznie,
stabilnej organizacji

2 plany marketingowe + 3 plan dla VIP

Nieograniczenie duże przychody dzięki 3-em dodatkowym centrom
biznesowym (brak potrzeby budowania układów rodzinnych)



1. RETAIL BONUS - sprzedaż detaliczna

Zarób 20-40% detalicznego zysku

Jako niezależny Partner LAB ONE korzystasz z rabatu na produkty nawet do 40%. Możesz je sprzedawać os-
obiście lub przez swoją stronę internetową, dzięki temu masz możliwość odsprzedania ich swoim znajomym 
i klientom po cenach detalicznych, zarabiając na tym do 40% marży netto.

Od zakupu każdego Klienta Detalicznego (osoby kupującej przez Twój sklep w cenach katalogowych) otrzy-
mujesz do 40% prowizji nazwanej RETAIL BONUSEM.

RETAIL BONUS = od 20% do 40% wartości netto produktu

Kupujesz hurtowo         Sprzedajesz detalicznie         Zachowujesz 100% zysku

Klient
Premium

Klient
Detaliczny

Klient
Premium

Klient
Detaliczny

Klient
Detaliczny



PARTNER

Klient
Premium

Klient
DetalicznyPartner

10%

2. CASH BACK - zwrot 10% obrotu
Cash Back to nagroda za lojalne, comiesięczne zakupy Twoje, Twoich Partnerów oraz Klinetów 
z bezpośredniej rekomendacji.

Cash Back to:

10% wartości punktowej Twoich zakupów

10% wartości punktowej zakupów wszystkich 
osób z Twojej Generacji I

1

2

CASH BACK oraz RETAIL BONUS 
otrzymujesz wyłącznie za pierwszą 

linię rekomendacji



3. NEW BUSINESS BONUS - bonus za rekrutację
New Business Bonus to specjalna forma dodatkowej gratyfikacji przyznawanej Tobie, jako Partnerowi
LAB ONE, za zaproszenie do współpracy nowej osoby.

Co powinieneś wiedzieć?

New Business Bonus to jednorazowa prowizja za wprowadzenie nowego Partnera.

Aby nowa osoba stała się Partnerem LAB ONE, musi dokonać inicjalnego zakupu jednego z dwóch
Pakietów Startowych.

Za każdą nowo wprowadzoną do biznesu osobę, która zakupiła Pakiet Startowy, otrzymujesz
jednorazowy bonus w wysokości:

     100 zł netto za wprowadzenie Partnera, który wybrał Pakiet STANDARD
    200 zł netto za wprowadzenie Partnera, który wybrał Pakiet BIZNES

1

2

3

PARTNER NOWY
PARTNER

New Business Bonus

Pakiet
Startowy



Generacja 0

Co powinieneś wiedzieć?
W zależności od pozycji liderskiej, którą osiągnąłeś, otrzymujesz wynagrodzenie liczone jako % Obrotu Punktowego danej Generacji.
Do Obrotu Punktowego wliczają się także osoby zarejestrowane jako Premium Client oraz Klienci Detaliczni.
Warunkiem osiągnięcia zysku w Generacji (max do V) jest posiadanie Rangi Płatnej, zależnej od wygenerowanego Obrotu Punktowego.

4. GENERATION BONUS - 20% 
prowizji z 5 generacji
Generacja 0 – znajdują się w niej wszyscy Klienci Detaliczni 
kupujący w Twoim sklepie internetowym oraz wszystkie os-
oby zarejestrowane jako Premium Client, zapisane z Twojego 
bezpośredniego polecenia, oraz Klienci Detaliczni i Premium 
Client kupujący z ich polecenia.

Twoja Generacja I to każdy Partner zapisany lub kupujący 
z Twojej bezpośredniej rekomendacji.

Twoja Generacja II to każda osoba osoby zapisanej do LAB 
ONE z polecanie kogoś z Twojej pierwszej generacji itd..

Z Planu Marketingowego jesteś wynagradzany do Generacji V 
włącznie.

I

II

III

IV

V

GEN

I

II

III

IV

V

Associate

4%

4%

 

 

Partner

4%
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 4% 

Director
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 4%

Team
Partner

4%
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 4%
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Regional
Director

4%
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 4%

4%
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National
Director

4%
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International
Director

4%
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 4%

4%

4%

Presidential
Director

4%
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 4%
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Director

4%
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 4%
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4%



5. Management Bonus - Dwójkowa / Trójkowa premia zespołowa

Associate

0

Partner

0

DirectorManager

7%4%

Team
Partner

0 9% 10%

International
Director

National
Director

Regional
Director

11%

Presidential
Director

12%

General
Director

13%

Management Bonus

Bonus dla Partnerów LAB ONE, którzy aktywnie budują swoje zespoły i pomagają swoim Partnerom 
osiągać wyższe pozycje.
W  zależności od posiadanego stanowiska, otrzymujesz premię z tzw. linii otwartej swojej struktury.
Jest bonusem różnicowym, wypłacanym w nieskończoność Twoich struktur.

Przykład: 
Jeżeli jesteś na pozycji Regional Director, masz prawo do Manag-
ment Bonus w wysokości 9%. Jako dyrektor budujący i wspierający 
zespół masz pod sobą Liderów, którzy także mają prawo do Manag-
ment Bonus określonego w tabeli przedstawionej powyżej.

9-7=2%
Regional Director otrzymuje  
2% z całego Obrotu Punktowego 
struktury swojego Director’a.

9-4=5%
Regional Director otrzymuje  
5% z Obrotu Punktowego 
struktury swojego Managera.

7-4=3%
Director otrzymuje  
3% z obrotu swojego 
Managera

Reg
ional

Director

Manager

Manager

9%

4%

4%

7%



Associate

0

Partner

0

DirectorManager

2%2%

Team
Partner

0 2% 2%

International
Director

National
Director

Regional
Director

2%

Presidential
Director

2%

General
Director

2%

6. Compensatory Bonus - premia wyrównawcza kierownicza

Compensatory Bonus otrzymuje Partner, który w planie marketingowym LAB ONE osiągnął pozycję min. 
Managera i pomógł osiągnąć swoim Partnerom takie samo lub wyższe stanowisko.

Compensatory Bonus to 2% od całego Obrotu Punktowego linii otwartej struktury Twojego Partnera, który 
osiągnął taką samą lub wyższą pozycję.

Compensatory Bonus liczony jest jako % Obrotu Punktowego struktury Twojego Partnera aż do momentu 
spotkania w linii pionowej kolejnego Partnera, który także ma prawo do Compensatory Bonus.

Manager Manager

Compensatory 
Bonus 2%

Compensatory 
Bonus 2%



7. GLOBAL Bonus - udział w obrocie globalnym firmy

3%

Global Bonus jest dodatkową elitarną gratyfikacją dla stanowisk od General Director wzwyż.

Bonus ten polega na podzieleniu puli 3% obrotu punktowego całej firmy z danego miesiąca pomiędzy liderów 
zakwalifikowanych do puli w tym miesiącu rozliczeniowym. Każdy lider uzyskuje udział w tej puli proporcjo-
nalny do obrotu jego całej grupy względem sumy obrotów grup wszystkich osób zakwalifikowanych do udziału 
w puli.

Kwalifikacja do puli w miesiącu rozliczeniowym następuje według rangi.

Zarabiaj pozyskując udziały!
Sięganie gwiazd ma swoje korzyści!

Trzy procent (3%) wszystkich globalnych
wielopoziomowych obrotów LAB ONE
będzie podzielonych pomiędzy 
osoby na poziomie VIP

Ten Bonus jest DODATKIEM do WSZYSTKICH
poprzednio wspomnianych bonusów.

GENERAL
DIRECTOR

AMBASADOR I AMBASADOR II AMBASADOR III
ROYAL

AMBASADOR
GLOBAL

AMBASADOR
AMBASADOR



Poziom Twojego Dynamic Bonus jest uzależniony od Pakietu Startowego, który zakupiłeś podczas rozpoczę-
cia współpracy z LAB ONE. Zauważ, że za jednorazowo zakupiony Pakiet Biznes na początku swojej kariery 
w LAB ONE, jesteś na każdym z poziomów znacznie wyżej wynagradzany.

8. DYNAMIC BONUS - bonus za Twój własny AWANS
Dynamic Bonus to premia dla tych Liderów, którzy budują swój biznes poprzez wspieranie 
i pomoc swoim Partnerom.

Pamiętaj:

Dynamic Bonus otrzymują Partnerzy, którzy spełnią warunki:

Obrotu Punktowego Twojej struktury (pamiętaj o zasadzie liczenia max. 60% z obrotu 
najsilniejszej nogi do awansu).

Ilości aktywnych osób w Twojej Generacji I.

Ilości i pozycji Partnerów znajdujących się w Twojej Generacji I.

Czasu, potrzebnego aby zrealizować punkty 1,2 i 3.

Powtarzalności osiągniętego wyniku.

Partner

Team Partner

Manager

Director

Regional Director

National  Director

International Director

Presidential Director

General Director

6

8

10

12

14

16

18

19

20

1.500

6.000

15.000

30.000

50.000

75.000

100.000

150.000

300.000

90

30

30

60

60

60

60

90

120

-

-

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 2 miesiące

1 na 3 miesiące

5 na 10 miesięcy

150 zł

300 zł

600 zł

750 zł

1 250 zł

2 250 zł

3 500 zł

5 000 zł

300 zł

600 zł

1 200 zł

1 500 zł

2 500 zł

4 500 zł

7 000 zł

10 000 zł

0

2 Partner

2 Team Partner

1 Manager + 1 Team Partner

2 Manager + 1 Team Partner

3 Manager

1 Director + 2 Maneger

2 Director + 1 Manager

3 Director

Liczba aktywnych
Klientów i Partnerów

w Generacji I
Pozycja Obrót punktowy

Twojej struktury
Liderzy w Generacji I 
(minimalne poziomy)

Ilość dni do
osiągnięcia awansu
liczona od momentu

poprzedniego awansu

Powtarzalność
wyniku (powinieneś
powtórzyć wynik co

najmniej……)

DYNAMIC Bonus
STANDARD (dla osób, 

które podczas rejestracji 
zakupiły Standard Pakiet)

DYNAMIC Bonus BIZNES 
(dla osób, które podczas

rejestracji zakupiły
Biznes Pakiet)

50 000 zł (wypłacone w 5 częściach w miesiącach, 
w których osiągnąłeś kwalifikacje na bonus)



9. MENTORING BONUS - Twój bonus za AWANS Twoich Partnerów
Zależy nam, abyś duplikował samego siebie i wspierał swoich Partnerów, aby mogli czerpać jak najwięcej 
korzyści ze współpracy z LAB ONE. Jeśli jesteś dobrym Liderem i zależy Ci na rozwoju Twoich współpracowni-
ków, specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy specjalny bonus, który otrzymasz za awans Partnerów z Twojej 
Generacji I.

Czym jest Mentoring Bonus i jak go zdobyć?

Za każdym razem, gdy któryś z Twoich Partnerów z Generacji I spełni warunki do osiągnięcia awansu na kole-
jną pozycję i uzyska prawo do swojego Dynamic Bonus, otrzymasz za jego awans Mentoring Bonus, który jest 
równy 50% Dynamic Bonus Twojego Partnera.

Warunkiem odebrania Mentoring Bonus jest Twoja pozycja liderska. Oznacza to, że w okresie rozliczeniowym, 
w którym Twój Partner osiągnął awansu, musisz być na tej samej pozycji co on lub wyższej.

Jeżeli w jednym miesiącu awansuje przykładowo 3 Twoich Partnerów z Generacji I, za każdy z tych 3 awansów
otrzymujesz Mentoring Bonus w wysokości 50% ich Dynamic Bonus.

Pamiętasz, że wysokość Dynamic Bonus zależy od rodzaju zakupionego Pakietu Startowego? Już wiesz, jak 
ważne jest, aby wybrać Biznes Pakiet na początku współpracy. Dlatego nie zapomnij poinformować swoich 
współpracowników, że wykupienie tego pakietu przyniesie im dużo większe korzyści, niż w przypadku Pakietu 
Standard.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli Twój Partner jest na pozycji Global Director lub wyższej i jego Dynamic Bonus jest wypłacany 
w częściach, Twój Mentoring Bonus, także będzie wypłacany w proporcjonalnych częściach.

Twój Mentoring Bonus wypłacany jest zawsze w tym samym czasie, kiedy wypłacany jest Dynamic Bonus 
Twojego Partnera.



Specjalnie dla Partnerów LAB ONE!
Korzystając z dofinansowania na zakup auta,

otrzymasz od 18,5% do 26%* rabatu na zakup auta.

*W zależności od modelu i konfiguracji

10. AUTO Bonus - dofinansowanie
do firmowego samochodu

LAB ONE
zapłaci za leasing 
Twojego własnego 

samochodu



Auto Bonus LAB ONE dla początkujących
(Program motywacyjny)

Program samochodowy został stworzony nie tylko z myślą o Partnerach LAB ONE, którzy osiągnęli wysokie 
pozycje kariery, ale także tych, którzy dopiero rozpoczęli karierę w LAB ONE. Jeśli na początku nie potrzebujesz 
nowego samochodu i nie chcesz podejmować ryzyka leasingu czy kredytu, wystarczy, że masz samochód nie 
starszy niż 8 lat i spełniasz kwalifikację na pozycję min. Team Partnera. 

To wystarczy, aby dostać premię wpierającą Twój biznes już na samym starcie. Rozumiemy, że aby rozwijać 
biznes musisz się przemieszczać, a to związane jest z różnymi kosztami, m.in. wydatkami na paliwo. Dlate-
go współfinansujemy Twój samochód, którym jeździsz. Dofinansowanie (dopłatę paliwową) możesz otrzymać 
osiągając już drugą pozycję w Planie Marketingowym, czyli pozycję Team Partnera.

POZIOM Dopłata paliwowa 
Brutto Warunek dodatkowyObrót punktowy struktury

(liczony z matrycy)

Warunki przystąpienia do programu AUTO z LAB ONE

Team Partner

Manager

200 zł

380 zł

Jedno ramię struktury min. 3 000 P,
zbudowane przez Partnera z Twojej

personalnej linii rekomendacji

Jedno ramię struktury min. 6 000 P,
zbudowane przez Partnera z Twojej

personalnej linii rekomendacji

6 000 P

15 000 P



Auto z Lab One dla Dyrektorów
(Program motywacyjny)

Jeśli chcesz jeździć nowym samochodem, dostajesz od nas wsparcie w postaci dofinansowania 
na zakup samochodu.

POZIOM Rata Leasingowa
Brutto Warunek dodatkowyObrót punktowy struktury

(liczony z matrycy)

Warunki przystąpienia do programu AUTO z LAB ONE

Director

Presidential Director

National Director

Ambasador i każda
wyższa pozycja

Regional Director

General Director

International Director

615 zł

3 690 zł

1 845 zł

8 000 zł

1 230 zł

5 535 zł

2 460 zł

Jedno ramię struktury min. 12 000 P,
zbudowane przez Partnera z Twojej

personalnej linii rekomendacji

Jedno ramię struktury min. 60 000 P,
zbudowane przez Partnera z Twojej

personalnej linii rekomendacji

Jedno ramię struktury min. 30 000 P,
zbudowane przez Partnera z Twojej

personalnej linii rekomendacji

Jedno ramię struktury min. 200 000 P
zbudowane przez Partnera z twojej

personalnej linii rekomendacji

Jedno ramię struktury min. 20 000 P,
zbudowane przez Partnera z Twojej

personalnej linii rekomendacji

Jedno ramię struktury min. 90 000 P 
zbudowane przez Partnera z twojej

personalnej linii rekomendacji

Jedno ramię struktury min. 40 000 P,
zbudowane przez Partnera z Twojej

personalnej linii rekomendacji

30 000 P

150 000 P

75 000 P

500 000 P

50 000 P

300 000 P

100 000 P



Prawo Metholfa
#
#
#

Jesteś zarejestrowany/a w firmie Lab One.
Zapraszasz do współpracy w jednym miesiącu tylko TRZY osoby.
W kolejnych miesiącach zakładamy , że każda osoba będąca już w systemie 
zaprasza co miesiąc tylko po TRZY osoby.

1 miesiąc - 3 osoby
2 miesiąc - 9 osoby
3 miesiąc - 27 osób

4 miesiąc - 81 osób
5 miesiąc - 243 osoby
6 miesiąc - 729 osób
7 miesiąc - 2 187 osób itd...

Jakie będą rezultaty ?!!!

39 osób to w ciągu pierwszych 3 miesięcy ok. 7 500 zł Twojego zarobku.
Jeżeli Twoi współpracownicy powielą ten system przez następne kilka miesięcy, to w kolejnych 
miesiącach liczba Partnerów będzie rosła w następujacy sposób:

Ucząc swoich Partnerów prawidłowego systemu, szybko osiągniesz pozycję General Director i zaro-
bisz sumarycznie od początku działalności min. 100 000 zł oraz otrzymasz 50 000 zł premii za awans 
(Dinamic Bonus)



potem +3 (przez 3 miesiące)

9 ACTIVE PERSONS

15 ACTIVE PERSONS

przez 3 miesiące zaproś 
każdego miesiąca kolejnych 
3 partnerów

w pierwszym miesiącu 
zaproś 3 partnerów 
i 3 klientów3+3

+3nowe

+3nowe

Trójkowy system współpracy
z Twoimi Partnerami

4 500 zł
Wykorzystując trójkowy system pracy, 

po 3 miesiącach zarabiasz 4 500 zł



250 PV

ZWROT INWESTYCJI

3 klientów
250 PV x 3

3 partnerów
250 PV x 3

1 krok, 1 miesiąc, start „3+3”
PARTNER - 1500 PV

cash back
new business

I genertion
dynamic bonus

=
=
=
=

1 500 x 10% = 150 zł
3 x 200 = 600 zł
750 x 4% = 30 zł
300 zł

suma: 1 087,50zł



250 PV+3

3 klientów
250 PV x 3

Partner II
3+3

Partner I
3+3

3 partnerów
250 PV x 3

2 krok, 2 miesiąc… Kolejne +3 (3+3+3)
TEAM PARTNER - 6 000 PV

suma: 1 990 zł

cash back
new business

genertion
dynamic bonus

mentoring bonus
auto bonus

=
=
=
=
=
=

2 500 x10% = 250 zł
3 x 200 = 600 zł
6 000 x 4% = 240 zł
600 zł
300 zł
200 zł



250 PV+3 +3

3 klientów
250 PV x 3

TEAM Partner II
3+3+3

TEAM Partner I
3+3+3

3 partnerów
250 PV x 3

MANAGER - Wykreowanie 2 TEAM PARTNERÓW
MANAGER (2TP) - 15 000 PV

cash back
new business

genertion
dynamic bonus

mentoring bonus
auto bonus

=
=
=
=
=
=

3 250 x10% = 325 zł
3 x 200 = 600 zł
15 000 x 4% = 600 zł
1 200 zł
600 zł
380 zł

suma: 3 705 zł



CZAS NA WYPŁATĘ
Jeśli chcesz wypłacić zgromadzone na Twoim koncie punkty,

wiedz że każdy 1 PV = 1 PLN*

ZAMIEŃ PUNKTY NA PIENIĄDZE
w jeden z następujących sposobów:

Wystaw fakturę na LAB ONE SP. Z O.O., jeżeli prowadzisz 
działalność gospodarczą

Firma LAB ONE nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku.

Wypłacić prowizję na karty pre-paid smartCard biorąc udział w konkursie 
organizowanym przez LAB ONE (więcej na lab1.smartcard.pl)

Zamień całość punktów prowizyjnych na rabat podczas zakupów w sklepie 
internetowym LAB ONE.

Jeśli nie posiadasz działalności gospodarczej i rozliczasz się jako osoba fizyczna, 

*dotyczy Polski.

1

2

3





LAB ONE SP. Z O.O.
Warszawska 62, Wielogóra

26-660 Jedlińsk
(22) 18 81 914
info@lab1.com

www.lab1.com


