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   4Life Indonesia  adalah Distributor Resmi 4Life Research USA di Indonesia. Sudah hampir
3 tahun ini kami menjadi distributor 4Life Research USA. Ratusan Pemesanan telah berhasil
kami kirim sampai tempat tujuan tepat waktu. Kami senang telah melayani Customer kami
dengan baik, karena itulah motto kami & kami percaya bahwa pelayanan terbaik adalah kunci
kesuksesan kami. Karena kepuasan Customer adalah tujuan kami maka kami menjamin semua
produk dalam kondisi baik & sampai tujuan tepat waktu.

  

   Kami menetapkan 2 ( dua ) macam cara pengorderan  :
   1. Barang kami kirim terlebih dahulu, baru membayar atau Cash on Delivery ( COD ).
       Cara ini khusus bagi Customer yang bertransaksi langsung, bisa dirumah, mall atau
disuatu tempat sesuai kesepakatan. Free ongkos kirim.

  

   2. Membayar terlebih dahulu via Transfer Bank ke rekening bank kami ( Bank BCA, Mandiri,
BRI & BNI ), baru barang kami kirim ke alamat anda.
       Cara ini untuk Customer yang berasal dari luar kota / pulau. Untuk kota-kota besar di
Indonesia kami selalu memakai layanan 1 ( satu ) hari sampai, supaya barang bisa langsung
digunakan. Kami biasa menggunakan jasa pengiriman POS Indonesia, TIKI, JNE atau sesuai
permintaan anda. Besarnya Pembayaran yang di transfer adalah Total Harga Produk + Ong
kos Kirim
. Kami menjamin barang sampai tujuan dalam kondisi baik & sampai tujuan tepat waktu.
   
    

  

   &quot;Banyak orang sibuk mencari uang tanpa peduli kesehatannya, tetapi dikala sudah
jatuh sakit, banyak orang sibuk mencari kesehatan/kesembuhan tanpa peduli berapa uang
yang dihabiskannya &quot;

  

   &quot;Kesehatan sangatlah mahal jika sudah terlambat, semua akan dilakukan untuk
mendapatkannya kembali. Jangan menunggu hingga sangat mahal, anda bisa
mendapatkannya sekarang dengan harga murah &quot;
   
   Salam Sehat,
   
   4Life Indonesia
   Rina Aisyah
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http://www.pusat4life.com/
http://www.pusat4life.com/index.php/info-penyakit/3-cara-order-4life


Tentang Kami
Monday, 07 November 2011 13:24 - Last Updated Wednesday, 23 November 2016 15:02

  

   Email
   rina_cemerlang@yahoo.com, rina4life@gmail.com

  

   Alamat Kantor
   Jalan Bronggalan 2-G No. 4 Surabaya
   Jawa Timur, Indonesia ( lihat peta google  )
   ( Sebelah barat Kampus Widya Mandala Surabaya )

              HP/Telepon      Yahoo Messenger      WhatsApp     
         
08123 116 0088
             rina_cemerlang      08123 116 0088     
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http://g.co/maps/qa9kq

