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Witamy w strefie interaktywnej konsumpcji systemu Hygiaino Group ! 

Holding Hygiaino Group powstał w wyniku konsolidacji strukturalnej firm należących do światowego megatrendu
Wellness. Integralność branżowa tworzy niesamowity potencjał od strony wymiernych korzyści zdrowotnych z
jednoczesnym powiązaniem  finansowym. Jako skuteczna w działaniu alternatywa do przemysłu chorobowego
zdobywa coraz większe poparcie społeczeństwa dla ruchu prozdrowotnego. Z uwagi na biznesowy charakter tej oferty
kwestie dotyczące zdrowia i zaplecza medycyny naturalnej naszych firm obejmuje odrębny materiał informacyjny (
szukaj w Google: HYGIAINO WARSZAWA ) z zasięgiem ogólnokrajowym wdrażanego systemu.  

Bazując na franczyzowym systemie interaktywnej konsumpcji produktów najwyższej jakości oraz pierwszej
potrzeby      ( odżywianie na poziomie komórkowym zgodnie z zapotrzebowaniem ludzkiego organizmu w ramach
profilaktyki interaktywnej podwójnego oddziaływania - KPNOZ ) powstały realne możliwości zarobkowe dla
potencjalnego konsumenta. Wyeliminowana została konieczność dystrybucji produktu w przełożeniu na
zaangażowanie w promocję systemu oraz skuteczną rekomendację. Konsekwentne powielanie tych dwóch elementów
systemu oraz konsumpcja i duplikacja gwarantują uzyskanie satysfakcjonujących premii kontraktowych. Z uwagi na
zasięg globalny systemu korporacyjnego istnieje możliwość międzynarodowego rozwoju własnego przedsięwzięcia.
Reprezentowane przez nas doradztwo finansowe jest kolejnym składnikiem oferty pakietowej. Pozwala to na
bezpieczną re-inwestycję uzyskanego dochodu bez ryzyka giełdowego przy czym należy uwzględnić fakt iż,  nie
dotykamy pieniędzy naszych klientów. Z uwagi na franczyzowy charakter systemu i odrębne narzędzia marketingowe
w powiązaniu z własnością intelektualną wymagamy szczególnej uczciwości w zakresie sponsorowania z naciskiem na
aspekt etyczny obowiązującego Kodeksu. Utrzymana w strukturach właściwa hierarchia wiedzy w nawiązaniu do
rozwoju mentalnego partnerów przy istniejącej równowadze podłoża finansowego czynią system przyjazny dla
każdego. Niektóre nasze priorytety to:

poprawa zdrowia ( w znaczeniu holistycznym )

nieograniczony czas dla siebie i rodziny

nowe znajomości, pomaganie innym, rozwój osobisty

dodatkowy dochód pasywny, niezależność finansowa ( realna "emerytura" )

Pieniądze to nie
wszystko

!(Hygiaino)
" Człowiek - najlepszą inwestycją ! ".  

  Hygiaino Group - Investment in
Human ( inwestycja w człowieka )

Pieniądze są tylko nośnikiem systemu

Zapraszamy do współpracy osoby zarówno indywidualne jak i firmy czy fundacje z dowolnym statusem z racji
obopólnych korzyści wynikających z dżwigni ekonomicznej promowanego przez nas systemu patronackiego Hygiaino
Group. Z uwagi na modernizację witryn odwołujemy się w ścisłej i szczegółowej informacji do portali ogłoszeniowych z
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zaznaczeniem możliwości pobrania plików pdf. o charakterystyce struktury reprezentowanej.

Bez względu na miejsce zamieszkania istnieje możliwość nawiązania współpracy oraz w dalszej kolejności rozwinięcia
jej terytorialnie do kilkudziesięciu krajów z  ekspansją na dalsze. Nasze obecne preferencje terytorialne dotyczą
rozwoju struktur systemowych zwłaszcza w USA i Europie. Konsolidacja firm jest na etapie rozwojowym więc jesteśmy
otwarci na poszerzenie współpracy z firmą kolejną, uznaną na forum medycznym poprzez rezultaty zdrowotne
zaplecza biotechnologicznego. Nie wymagamy wykształcenia medycznego chociaż może być ono pomocne podobnie
jak i znajomość języków obcych.                                    ( health.hygiaino@gmail.com )
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