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TÜRKİYE SOSYAL MEDYA 
YÖNERGELERİNE UYUM



KYÄNI FIRSATLARINI 
BAŞKALARI İLE PAYLAŞIRKEN 
UYULMASI GEREKEN TEMEL 
İLKE VE POLİTİKALAR 

SAYFA 1/20

BAŞLANGIÇ

ODAKLAN

Eğer bir Kyäni ticareti kurmayı planlıyor-
sanız, uymanız gereken bazı kurallar:

...Kyäni Ürünlerini kullanın. Başkalarına da 
vücudun doğal işlevlerini desteklemek, sağlıklı 
bir yaşam tarzı ve genel refahı sürdürmeye 
yardımcı olmak için sağlıklı bir diyeti ve egzersizi, 
muhteşem Kyäni ürünleri ile desteklemenin 
önemini anlatın. 

YAPMAYIN İş fırsatını teşvik etmek için

büyük paralardan, lüks yaşamlardan veya  
mucizevi tedavilerden bahsetmeyin - Kyäni 
ürünleri sağlığı, zindeliği ve aktif yaşam tarzlarını 
destekleyen besin takviyeleridir. 

...ürünlere ve onlardan hoşlanacak, aynı zamanda 
yararlanacak yeni müşteriler bulmaya odaklanın. 

YAPMAYIN Kyäni ürünlerinin ilaç olduğunu,

herhangi bir tıbbi durumu önleyebileceğini / 
tedavi edebileceğini / iyileştirebileceğini veya 
yardım edebileceğini öne sürmeyin. 



KYÄNI FIRSATLARINI BAŞKALARI İLE 
PAYLAŞIRKEN UYULMASI GEREKEN 

TEMEL İLKE VE POLİTİKALAR 

SAYFA 2/20

Kyani ürünlerinin herhangi bir hastalığı veya tıbbi durumu teşhis etmesi, tedavi 
etmesi, iyileştirmesi veya önlemesi amaçlanmamıştır. Sonuçlar tipik veya garan-
ti edilmiş değildir. Buna hak kazanmak için sıkı çalışma ve beceri göstermeniz 
gerekir. İş Ortakları, müşterileri yönlendirmek suretiyle fiili ürün satışlarına day-
alı olarak anlamlı ölçüde ek gelir kazanabilirler. Çoğu kişi sadece kişisel kullanım 
amacıyla muhteşem ürünlerimizi satın almak için katılmakta olup az miktarda 
gelir kazanır veya hiçbir kazanç elde etmez. Nelerin mümkün olduğunu görmek 
için, trincome.kyani.com adresini ziyaret edin.

...Bağımsız İş Ortağı olmak isteyebilecek 
veya mütevazı, ek gelir elde etmek  
isteyebilecek hevesli Kyäni müşterilerine 
özen gösterin

YAPMAYIN ”Yeni İş Ortaklarını 
işe kazandırmayı veya büyük gelir 
potansiyeli olan hayali yaşam tarzlarını 
teşvik etmeyi vurgulamayın; gereksiz 
açıklamalar yapmaktan KAÇININ (özellikle 
sosyal medyada). Yalnızca Kyäni İş Fırsatı 
ile ilgili; kamuya açık yayınlarda, ürünlere, 
iyi beslenmenin önemine ve Kyäni 
ürünlerinin size nasıl hissettirdiğine  
ODAKLANIN.

ÖZEN
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SOSYAL MEDYA
İLE NELER YAPABİLİRİZ

SAYFA 3/20

Resmi Kyäni sayfalarını takip edin

Onaylanmış içerik ve yönergeleri  
kullanarak Bağımsız İş Ortağı (IBP)  
sayfaları oluşturabilirsiniz.

Kyäni Shop (Kyani.com) web sitesine veya 
Kyäni tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş 
Bağımsız İş Ortağı Sitenize bağlantı  
verebilirsiniz.

Pazarlama ve Uyum Departmanları 
tarafından hazırlanmış, kurum yönerge-
lerine uyan ve Backoffice’in İndirmeler 
bölümünde veya Kyäni Pro 2’de bulunan 
onaylanmış resimleri, videoları ve iş destek 
materyallerini paylaşabilirsiniz.

YAPABİLİRSİNİZ



SOSYAL MEDYA‘DA 
YAPILMAMASI GEREKENLER

SAYFA 4/20

Ürünleri veya ticaretinizi tanıtmak için 
onaylanmamış üçüncü taraf resimleri,  
ünlülerin izinsiz desteğini veya 
literatürünü kullanmayın.

Uyum (Compliance) Departmanı 
tarafından yayınlanan yönergelere 
uymayan eğitim videoları  oluşturmayın, 
yayınlamayın ve yüklemeyin.

Sosyal medya platformlarında ‘Kyäni’ veya  
‘Kyäni, Inc.’i işvereniniz olarak kaydetmeyin 
veya listelemeyin.

YAPILMAMASI GEREKENLER

Hepsiburada, trendyol, n11, gittigidiyor, sahibinden,  
letgo vb. online satış/alışveriş siteleri veya sosyal medya 
grupları aracılığıyla ürün satışı yapmayın.

Şirket ticari adlarını ve/veya ticari markalarını kafa 
karıştırıcı bir şekilde kullanmayın. Örnek olarak; Kyäni, 
sosyal medya platformlarında paylaşılacaksa, içinde 
Kyäni bulunan tüm kullanıcı adlarında “Kyänidist” veya 
“Kyäni Team” bulunmalıdır. Örneğin, Kyänidist, Kyäni 
Distribütörü veya Kyäni Team kabul edilebilir. Hiçbir kullanıcı 
adına ürün adı, ülke, pazar veya bölge ismi 
dahil edilmemelidir.



ÜRÜN DENEYİMLERİ
HAKKINDA DİKKAT
EDİLECEKLER

SAYFA 5/20

Kyäni ürünleri üzerinde genel sağlık iddiasında bulunurken, 
”Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği”  
mevzuatında izin verilmiş sağlık iddialarını içeren dipnotlar 
eklemeniz GEREKİR.  

Örneğin;
Kyäni Sunrise kalp sağlığını korur* 
*Kyäni Sunrise, kalbin normal işlevine katkıda bulunan Tiamin içerir.

veya
Kyäni FIT20 gücü ve esnekliği artırır*
*Kyäni FIT20, kas kütlesinin büyümesine, korunmasına ve normal kemiklerin korunmasına katkıda
bulunan Protein içerir. “

KYÄNI tarafından yayınlanan en güncel, onaylanmış Ürün İddialarını 
içeren kılavuzu KULLANIN.

KYÄNI tarafından yapılmayan veya resmi olmayan kaynakların ürün 
iddialarına GÜVENMEYİN. 

KYÄNI tarafından onaylanmayan bilimsel çalışmaları veya makaleleri 
PAYLAŞMAYIN - doğru olsalar bile, besin takviyelerinin satışı ile bağlantılı 
olarak paylaşmak yasalara uygun olmayabilir.

SORUMLULUK REDDİ: Kyani ürünler ilaç değildir ve herhangi bir hastalık veya rahatsızlığın, 
tedavi, tedavi teşhis veya önleme amaçlı değildir.S
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ÜRÜN DENEYİMLERİ
HAKKINDA DİKKAT EDİLECEKLER

SAYFA 6/20

HİKAYENİZİN gerçek ve tutarlı olduğundan EMİN OLUN. 

ABARTILI veya gerçekçi olmayan ifadeler KULLANMAYIN.

SİZİ bu işe sokan nedenlerinizden bahsedin (örneğin, daha iyi 
hissetmek, daha fazla enerjiye sahip olmak, Ironman yarışmacısı 
olmak, çocuklarınıza vakit ayırmak vb.).

DOĞRU olsa bile, yaşadığınız sağlık veya tıbbi durumları 
AÇIKLAMAYIN. 

KYÄNI ürünlerinin genel refahınızı korumanıza, daha iyi  
hissetmenize, daha fazla enerjiye sahip olmanıza ve sağlıklı  
kalmanıza nasıl yardımcı olduğu hakkında BAHSEDEBİLİRSİNİZ.

DOĞRU olsa bile, bir rahatsızlık, hastalık veya tıbbi durumun 
belirtilerinde size nasıl yardımcı oldukları hakkında Kyäni ürünleri 
veya içeriklerinden BAHSETMEYİN. 

HAYATINIZI iyileştiren, daha iyi hissetmenize veya daha iyi  
görünmenize yardımcı olan hatta gelecek için daha fazla enerji ve 
umut sahibi olmanızı sağlayan ürünlere olan tutkunuzu paylaşın.

ÜRÜNLERİN herhangi bir hastalığınızı veya tıbbi durumunuzu 
teşhis ettiğine, tedavi ettiğine, iyileşmenize, tıbbi durumuzun 
hafiflemesine veya üstesinden gelmenize yardımcı olduğunu 
belirtmeyin. Ürünlerle tanıştığınızdan beri hasta olmadığınızı  
söylemeyin veya önermeyin - doğru olsalar bile.

SORUMLULUK REDDİ: Kyäni ürünleri ilaç değildir ve herhangi bir hastalığı veya tıbbi  
durumu teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme veya önlemeye yönelik değildir.S
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UYUMLU BİR ÜRÜN SUNUMUNUN 
ANA HATLARI 

SAYFA 7/20

Çoğu deneyim aktarımı bir dönüşüm hakkındadır. 

Hikayenizi anlatırken, değişimde size yardımcı olan 
tüm etkenleri paylaştığınızdan emin olun  
(örneğin; diyet, egzersiz, uyku vb.)

Genel olarak nasıl hissettiğinizi açıklayın  
(ancak herhangi bir hastalık veya tıbbi durumunuz 
olsa bile bundan bahsetmeyin).

Eskiden sahip olduğunuz genel kaygılarınız veya sizi bir 
değişiklik yapmaya iten nedenler hakkında konuşun. 
Sağlıklı olmak veya bunu sürdürmek için ne kadar istekli 
olduğunuzdan bahsedin. Tıbbi bir durum veya semptodan 
bahsetmekten kaçının. 

YAŞAM tarzınızdaki değişikliklere ve iyileştirmelere, enerji 
seviyenizdeki artışa ve genel olarak ürünlerin size neler  
hissettirdiğine odaklanın.

REÇETEYLE satılan ilaçları alma ihtiyacını azaltmaktan veya 
ortadan kaldırmaktan bahsetmeyin.

YAPTIĞINIZ değişiklikler ve bu değişikliklerin hayatınızda, 
ilişkilerinizde ve gelecek için olan umutlarınızda yarattığı 
fark hakkında ne hissettiğinizi paylaşın. 

Kyäni ürünlerinin vücudunuzun belirli organlarını, 
kısımlarını veya işlevlerini nasıl etkilediğinden  
bahsederken, ürünlerin içeriklerinin sağlıklı ve/veya normal 
vucüt işlevlerinizin sürdürülmesine nasıl yardımcı  
olduğu hakkında konuşun (Türk Gıda Kodeksi Beslenme 
ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği).

SORUMLULUK REDDİ: Kyäni ürünleri ilaç değildir ve herhangi bir hastalığı veya tıbbi 
durumu teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme veya önlemeye yönelik değildir.S
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KYÄNI İLE TANIŞMADAN ÖNCE 
HİSSETTİKLERİM...

SAYFA 8/20

Kyäni ürünlerini kullanmaya başlamadan  
ÖNCE nasıl hissettiğinizi ve hayatınızın nasıl 
olduğunu paylaşın : 
(bir tıbbi teşhis kullanmamaya dikkat edin)

 Kızgın

 Endişeli

 Depresif

 Yorgun

 Sinirli

 Enerjisiz

 Umutsuz

Uyku problemi

Yemekten sonra halsizlik

 Üzgün

 Mutsuz

 Bunalmış

 Çekingen

Dikkat problemi

 Yalnız

Yaşlılık takıntısı olan

 Güçsüz

 İsteksiz

Sağlığını kaybetme endişesi

(Ürün adı) 
kullanmaya 

başladığımdan beri 
beni destekledi,  

teşvik etti...

Kyäni‘den önce 
hissettiklerim...

Kyäni 
Ürünlerini 
kullanmayı 

seçtim… 

SORUMLULUK REDDİ: Kyäni ürünleri ilaç değildir ve herhangi bir hastalığı veya tıbbi 
durumu teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme veya önlemeye yönelik değildir.S
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KYÄNI ÜRÜNLERİNİ KULLANMAYI 
TERCİH ETTİM...

SAYFA 9/20
SORUMLULUK REDDİ: Kyäni ürünleri ilaç değildir ve herhangi bir hastalığı veya tıbbi 
durumu teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme veya önlemeye yönelik değildir.

Belki de istiyorsun... 

 Kyäni ile nasıl tanıştırıldığınızı ve ürünleri 

neden kullanmayı tercih ettiğinizi paylaşın  

Daha fazla enerjiye sahip olmak 

Daha iyi hissetmek

Protein alımınızı artırmak

 Güçlenmek 

Egzersiz sonrası iyileşmeyi desteklemek

Uygun dolaşımı desteklemek

Bağışıklık sisteminizi desteklemek

Ironman’de yarışabilir hale gelmek

Çocuklarınızın yanında olmak

Sabah yataktan kalkmak için zorlanmamak vb. 

(Ürün adı) 
kullanmaya 

başladığımdan beri 
beni destekledi,  

teşvik etti...

Kyäni‘den  
önce 

hissettiklerim...

Kyäni 
Ürünlerini 
kullanmayı 

seçtim… 
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(ÜRÜN ADI) KULLANMAYA BAŞLADIĞIMDAN BERİ 
BENI DESTEKLEDİ,  TEŞVİK ETTİ...

SAYFA 10/20
SORUMLULUK REDDİ: Kyäni ürünleri ilaç değildir ve herhangi bir hastalığı veya tıbbi 
durumu teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme veya önlemeye yönelik değildir.

Bu adımda, Kyäni ürünlerini tanıttığınız belirli ülke 
pazarının “Ürün İddiaları Yönergeleri Kılavuzu” 
kapsamında size sunulan iddiaları kullanmanızı 
öneririz. 

 Kyäni ürünleri hakkında yapılan genel 

sağlık iddialarını desteklemek için 

onaylanmış sağlık iddialarının dipnotlarını 

eklemeyi unutmayın (Türk Gıda Kodeksi 

Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği 

veya Ürün Kılavuzlarından bu bilgilere  ulaşabilirsiniz.)

 Kyäni ürünlerini aldıktan sonra reçeteli ilaçlarınızı 

bıraktıysanız, KESİNLİKLE bundan bahsetmeyin.

(Ürün adı)  
kullanmaya 

başladığımdan beri 
beni destekledi,   

teşvik etti...

Kyäni‘den 
önce 

hissettiklerim...

Kyäni 
Ürünlerini 
kullanmayı 

seçtim… 
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BackOffice’de “İndirmeler” bölümünde 
“Ürün İddiaları Yönergesi” kılavuzunu 
bulabilir veya compliance.tr@kyani.com  
adresinden Uyum Ekibine e-posta  
göndererek belgenin bir kopyasını   
alabilirsiniz.



KYÄNI WELLNESS ÜÇGENİ İÇİN  
UYGUN ÜRÜN DENEYİMİ ÖRNEKLERİ

SAYFA 11/20

*Kyäni Sunrise, kalbin normal işlevine katkıda bulunan Tiamin içerir. Kyäni Sunset, kalbin 
normal işlevine katkıda bulunan EPA ve DHA içerir.  Faydaları günlük 250 mg EPA ve DHA alımıyla elde 
edilir. Kyäni Sunrise, yorgunluk ve halsizliğin azalmasına katkıda bulunan C Vitamini, Tiamin,
Riboflavin, Niasin, B6 Vitamini ve B12 Vitamini içerir. Kyäni Nitro Plus, kalbin normal işlevine
katkıda bulunan Tiamin içerir. Kyäni Nitro Plus, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda 
bulunan Niasin içerir. Kyäni Sunrise, bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekleyen B6 Vitamini, 
B12 ve Folat içerir. Kyäni Sunset, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunan D Vitamini 
içerir. Kyäni Nitro FX, bağışıklık sisteminin normal işlevine katkıda bulunan Çinko içerir. 

Bu harika Kyäni ürünleri sayesinde, yoğun yaşam  

tarzımın taleplerini karşılamak için artık çok daha  

fazla enerjim var. Ek olarak, sağlıklı bir enflamatuar 

yanıtı desteklemenin yanı sıra, sağlıklı bir yaşam  

sürebiliyorum!*” 

Kyäni  
Wellness Üçgeni 

kullanımı,  
destekleyici,  

sürekli, tanıtıcı  
ve teşvik edici...

Eşim benden Kyäni Wellness Üçgeni’ni denememi 

istedi çünkü kalp sağlığını korumada ve enerjimin 

yükselmesine yardımcı olması konusunda faydalı  

olacağını okumuş!*

Kyani  
Ürünlerini 
kullanmayı 

seçtim...

Ben bir ilkokul müdürüyüm ve işte geçirdiğim yorucu 

bir günün ardından eve geldiğimde, enerjim bitmiş 

olarak kanepede uyuyakalıyordum. Diğer şeylerin 

yanı sıra, yoğun programım sağlıklı bir yaşam tarzı 

sürdürmeme engel oluyordu.

Kyäni‘den  
önce  

hissettiklerim...



YAPILMASI & YAPILMAMASI  
GEREKENLER

SAYFA 12/20

Kyäni ürünlerini tanıtırken kaçınılması gereken kelimeler. 

Aşağıdaki kelimeleri kullanmaktan kaçının (genel liste):

Kaçınılması Gereken Açıklayıcı Kelimeler: 
(Onaylanmış uyumlu iddialarda bulunanlar hariç.)

 Arttırır
 Savaşır

Yardım Eder
 Geliştirir

 Azaltır
 Onarır

Geri yükler
 Güçlendirir 

 Artışlar
 Düşürür
 Önler
 Korur 

Tıbbi Durum Örneklerine atıfta bulunmaktan kaçının: 

Baş ağrısı
Kalp hastalıkları
Yüksek tansiyon
Yüksek kolesterol

 İltihap
 Ağrı
 SARS

Viral Enfeksiyonlar

 Alzheimer
Kaygı Bozukluğu
Yaşlanma karşıtı

 Artrit
 Astım
 Otizm

 Bakteriyel  
enfeksiyonlar

 Kanser

Kronik Hazımsızlık
Kronik Durumlar

 Koronavirüs/Covid-19
 Demans
 Depresyon

Şeker hastalığı
Ereksiyon Sorunları

 Fibromiyalji



ÖRNEKLER

SAYFA 13/20

Söylemeyin... Onun yerine bunu söyleyin...

Sunrise şeker hastalığıma 
yardım etti.

Sunrise kalp sağlığımı korumama yardımcı oldu. *
* Kyäni Sunrise, kalbin normal işlevine katkıda bulunan Tiamin içerir. 

Kyäni’nin Wellness  
Üçgeni bağışıklık 
sisteminizi  güçlendirir.

Kyäni Wellness Üçgeni bağışıklık sistemini destekler.*
*Kyäni Sunrise, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunan B6 Vitamini, 
B12 ve Folat içerir. Kyäni Sunset, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda 
bulunan D Vitamini içerir. Kyäni Nitro Plus, bağışıklık sisteminin normal işlevine 
katkıda bulunan Çinko içerir.

Kyäni Wellness Üçgeni‘ni 
kullanmaya başladıktan  
sonra, reçeteli ilaçlarımı 
azalttım (veya kullanımı 
bıraktım).

Beslenme alışkanlığımı Kyäni Wellness Üçgeni ile 
tamamladıktan sonra sağlığımı kontrol altına aldım. Kendi-
mi iyi hissetmiyordum ve şimdi Kyäni sayesinde sağlıklı bir 
diyet ve egzersizle daha sağlıklı bir yaşam tarzı 
sürdürebiliyorum. 

Beni huzursuz eden ve  
geceleri uyutmayan  
fibromiyaljiden kaynaklı  
ağrılarım vardı. Kyäni  
ağrılarım konusunda bana 
yardım etti ve şimdi geceleri 
deliksiz uyuyorum. 

Kyäni‘den önce, geceleri rahat olmak için mücadele  
ediyordum ve uyumakta zorlanıyordum. Şimdi, Sağlık 
Üçgeni sayesinde daha iyi uyuyorum ve gün boyunca çok 
daha fazla enerjim var.*
* Kyäni Sunrise, yorgunluk ve bitkinliğin azaltılmasına katkıda bulunan C Vitamini, 
Tiamin, Riboflavin, Niasin, Vitamin B6 ve Vitamin B12 içerir. 
Kyäni Nitro Plus, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunan Niasin içerir.

Kyäni ürünleri,  
eklemlerimdeki iltihabı, 
ağrıyı azalttı ve artık 
gençlik yıllarımda ki gibi 
koşabiliyorum. 

Yaşlandıkça hepimizin dizlerinde ve eklemlerinde hissettiği 
tipik ağrı ve rahatsızlıklarla mücadele ettim. Kyäni HL5 ve 
Kyäni Wellness Üçgeni sağlıklı kemiklerimi korumama ve 
vücudumun doğal enflamatuar tepkisini desteklememe 
yardımcı oluyor. Sadece daha genç hissetmiyorum, tekrar 
koşuyorum ve daha aktif bir yaşam tarzını seviyorum.*
*HL5, normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunan protein içerir.

Kyäni Sunrise, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunan B6 Vitamini, 
B12 ve Folat içerir.

Kyäni Sunset, bağışıklık sisteminin normal işleyişine katkıda bulunan D Vitamini içerir.

Kyäni Nitro Plus, bağışıklık sisteminin normal işlevine katkıda bulunan Çinko içerir.  

SORUMLULUK REDDİ: Kyäni ürünleri ilaç değildir ve herhangi bir hastalığı veya tıbbi  
durumu teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme veya önlemeye yönelik değildir. S
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ÖRNEKLER
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SORUMLULUK REDDİ: Kyäni ürünleri ilaç değildir ve herhangi bir hastalığı veya tıbbi  
durumu teşhis etme, tedavi etme, iyileştirme veya önlemeye yönelik değildir. 

Söylemeyin... Onun yerine bunu söyleyin...

Kyäni Sunset, kolesterol 
seviyemi düşürmeme 
(ve kolesterol ilaçlarımdan  
kurtulmama) yardımcı oldu.

Kalp sağlığımla ilgileniyorum. Kyäni Sunset,  
kardiyovasküler sağlığı desteklemek için formüle edildi. *
*Kyäni Sunset, kalbin normal işlevine katkıda bulunan EPA ve DHA içerir. İyi sonuçlar 
için, günlük 250 mg EPA ve DHA alınmalıdır. 

Kyäni NitroFX, ereksiyon 
sorunları için doğal bir çare. 
Biz buna  „Kyagra“ diyoruz. 

Kyäni NitroFX, nesiller boyu faydalarından dolayı değer 
verilen ve ödüllendirilen Noni meyvesi özütü içerir. 

Nitro Plus, bağışıklık 
sisteminizi güçlendirir ve 
viral enfeksiyonlara karşı  
savaşmanıza yardımcı 
olabilir. 

Kyäni Nitro Plus dolaşımı destekler, bağışıklık sistemini 
sürdürür ve sağlıklı bir enflamatuar yanıtı destekler. *
*Kyäni Nitro Plus, bağışıklık sisteminin normal işlevine katkıda bulunan Çinko içerir.

Kalp hastalıkları, iyi  
beslenme ile önlenebilecek 
kronik hastalıklardır. Kyäni 
takviyeleri, kalp hastalığı 
riskini azaltmak için  
tasarlanmıştır. 

Sağlıklı beslenme ve egzersizin bir parçası olarak  
Kyäni takviyeleri, sağlıklı kan akışını teşvik ederek ve  
kardiyovasküler sistemi destekleyerek kalp sağlığını  
korumak için tasarlanmıştır.*
*Kyäni Sunrise, kalbin normal işlevine katkıda bulunan Tiamin içerir.

Kyäni Sunset, kalbin normal işlevine katkıda bulunan EPA ve DHA içerir. Olumlu 
sonuçlar için, günlük 250 mg EPA ve DHA alınmalıdır.

Kyäni Nitro Plus, kalbin normal işlevine katkıda bulunan Tiamin içerir.

Obezite birçok kronik  
hastalığa neden olur.  
Doktora ihtiyacın yok.  
Kyäni‘ye ihtiyacınız var.  
Kyäni Wellness Üçgeni,  
Fit20 ve HL5‘i alırsanız,  
kilo kaybedecek ve kronik 
hastalıklardan kaçınacaksınız. 

Obezite, zayıf beslenme ve egzersiz eksikliğinden kaynak-
lanan bir sorundur. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersizle 
birlikte kullanıldığında, Kyäni Wellness Üçgeni ve Protein 
takviyeleri, vücudunuzun yağ metabolizmasını optimize 
etmesine, yağsız kas oluşturmasına ve sağlık hedeflerinize 
ulaşmasına yardımcı olabilir...*
   * Kyäni Nitro Plus, normal enerji veren metabolizmaya katkıda bulunan Tiamin ve 
Niasin içerir; 
HL5, kas kütlesinin büyümesine ve korunmasına katkıda bulunan Protein içerir; 
FIT20, kas kütlesinin büyümesine ve kas kütlesinin korunmasına katkıda bulunan 
Protein içerir.
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KAZANÇ / GELİR BEYANLARINDA 
YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER 
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Kyäni iş fırsatını tanıtırken, şu kelimeleri kullanmaktan 

kaçının: (Genel liste):

Milyoner / Milyarder

 Yatırım

Altı Haneli Kazançlar

Yedi Haneli Kazançlar

Finansal Özgürlük

Zengin Ol

Sınırsız Gelir

Artık Gelir

Yedek Gelir

Tam Zamanlı Gelir

İstifa Etmek

Pasif gelir

 Kolay

 Bedava

 Basit

 Kazançlı

 YAPMAYIN: Başarınızın hızlı veya kolay olduğunu söylemeyin ya da önermeyin

 YAPMAYIN: Sadece tek bir sistemi takip ederek herhangi bir başarı garantisi 
sunmayın veya ima etmeyin

 YAPMAYIN: Komisyon çeklerinizin veya Backoffice ekran görüntülerinin 
kopyalarını göndermeyin 

 YAPMAYIN: Kyäni Araç Programının reklamını yapmak için “ücretsiz” kelimesini 
kullanmayın

 YAPMAYIN: Hayali veya gösterişli yaşam tarzı iddialarında bulunmayın 

  YAPMAYIN: Gerçek kazançlarınızı, (doğru olsa bile) olağanüstü yada standart 
bir İş Ortağı tarafından elde edilemeyecek kadar olsa dahi açıklamayın ve ifşa 
etmeyin.

  YAPMAYIN: Birisinin günlük işini bırakabileceğini, “finansal özgürlüğe” sahip 
olabileceğini, çok büyük veya “6 - 7 haneli” gelirler elde edebileceğini,  
sınırsız kazanç sağlayabileceğini, tam zamanlı veya ikame gelir elde  
edebileceğini ileri sürmeyin.
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YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER 
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 Mütevazi bir ek gelir düşünün, bu da insanların hayatlarında 
 fark yaratabilir.

  YAPABİLİRSİNİZ: Küresel Kazanç Bilgilendirme Tablosu’nu 
paylaşın (trincome.kyani.com)

 YAPABİLİRSİNİZ: Kyäni kariyerinize ulaşmanın sıkı çalışma ve 
 özveri gerektirdiğini vurgulayın

 YAPABİLİRSİNİZ: Kyäni ticaretinizi inşa etmek için her hafta kaç saat 
 harcadığınızı belirtin

 YAPABİLİRSİNİZ: Doğrudan satış endüstrisinde ne kadar deneyime 
 sahip olduğunuzu paylaşın 

  YAPABİLİRSİNİZ: Kyäni ticaretinizle bağlantılı olarak iş fırsatı, Kyäni’den 
gelir elde etme veya başarıya ulaşma veya belirli bir yaşam tarzı hakkında  
konuştuğunuzda aşağıdaki sorumluluk reddini dahil edin:

  SORUMLULUK REDDİ: Sonuçlar tipik veya garanti değildir ve sıkı çalışma ve beceri gerektirir. 
İş Ortaklarımız, müşterilerine tavsiye ederek gerçek ürün satışlarına dayalı anlamlı ek gelir elde edebilir. 
Çoğu kişi yalnızca kişisel kullanıma yönelik harika ürünlerimizi satın almak için katılır ve çok az yada hiç 
gelir elde etmez. Neyin mümkün olduğunu görmek için, income.kyani.com adresini ziyaret edin.

  YAPABİLİRSİNİZ: Kyäni Araç Programı’na başvurduğunuzda veya Kyäni 
Aracınızın fotoğraflarını paylaştığınızda Kyäni Araç Programı sorumluluk 
reddini dahil edin:

  SORUMLULUK REDDİ: Özendirici gezilere, araç destek programlarına ve  
diğer satış promosyonlarına katılım tipik veya garanti edilmiş değildir.  
Bunlara hak kazanmak için sıkı çalışmak, beceri ve belirli satış hedeflerini yakalamak gereklidir. 
Çoğu kişi bu koşulları sağlayamamaktadır. Müşterileri yönlendirmek suretiyle fiili ürün satışlarına 
dayalı olarak anlamlı ölçüde ek gelir kazanabilirsiniz. Çoğu kişi sadece kişisel kullanım amacıyla  
muhteşem ürünler satın almak için katılmakta olup az miktarda gelir kazanır veya hiçbir kazanç 
elde etmez.
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Söylemeyin... Onun yerine bunu söyleyin...

Kyäni‘de “kanıtlanmış  
sistemimiz” ile 6 hatta 7 
haneli gelirler elde  
edebilirsiniz.

Çoğu kişi, kişisel kullanımının yanı sıra inanılmaz ürünler 
satın almak için de Kyäni‘ye katılıyor ve çok az para kaza-
nıyor ya da hiç kazanmıyor. Ancak, ilgilenirseniz ve çok 
çalışırsanız, müşterilerinize tavsiye ederek anlamlı bir ek 
gelir elde edebilirsiniz. Nelerin mümkün olduğunu görmek 
için, trincome.kyani.com adresini ziyaret edin.

Kyäni, sabah 9 - akşam 5 
düzeninden çıkmama ve 
gerçek mali özgürlüğe  
kavuşmama yardım etti.

İnsanlara inanılmaz Kyäni ürünlerini anlatarak ve  
müşterilere tavsiye ederek, aileme gerçekten yardımcı  
olan ve mali yüklerimizi hafifleten anlamlı ek gelir elde 
etmeyi başardım. Çoğu kişi, Kyäni ürünlerini yalnızca  
kişisel kullanım için satın alır ve çok az para kazanır veya hiç 
kazanmaz. Ancak, ilgilenirseniz ve çok çalışırsanız, birçok 
kapıyı açabilecek anlamlı ek gelir elde edebilirsiniz. Nelerin 
mümkün olduğunu görmek için, trincome.kyani.com  
adresini ziyaret edin. 

Geçen ay haftada  
sadece birkaç saat çalışarak  
5.000$ kazandım. Bunu  
ve daha fazlasını nasıl  
başarabileceğinizi  
öğrenmek istiyorsanız  
bana mesaj atın. 

Biraz fazla para kazanmayı herkes ister. Müşterileri, gerçekten 
benzersiz bir besin takviyesi satan bir şirkete yönlendirerek 
boş zamanlarınızda nasıl anlamlı komisyonlar kazanabilece-
ğinizi size gösterebilirim. Çoğu insan bu inanılmaz ürünleri 
yalnızca kişisel kullanım için satın alacak ve çok az para  
kazanacaklar veya hiç kazanmayacaklar. Ancak, çok  
çalışmaya istekliysen anlamlı ek gelir elde edebilirsin.  
Nelerin mümkün olduğunu görmek için trincome.kyani.com 
adresini ziyaret edin. 

Sınırsız kazanç potansiyeli 
ve ömür boyu süren bir gelir 
elde edin. İlgileniyorsanız 
bana mesaj gönderin.

Daha sağlıklı olmama ve müşterilere tavsiye ederek biraz  
ek gelir elde etmeme yardımcı olan bir şirket buldum.  
Bu inanılmaz ürünleri denemek isterseniz bana mesaj 
gönderin. Onları beğendiyseniz, müşterilere önererek nasıl 
komisyon kazanabileceğinizi söyleyebilirim. Çoğu insan  
yalnızca kişisel kullanım için ürün satın alır ve çok az para 
kazanır veya hiç para kazanmaz. Ancak, sıkı çalışma ve  
beceriyle anlamlı ek gelir elde edebilirsiniz. Nelerin  
mümkün olduğunu görmek için trincome.kyani.com  
adresini ziyaret edin.



KYÄNI LOGOSU  
VE TİCARİ MARKA
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Bu kurallar, Bağımsız bir İş Ortağını Resmi Kyäni varlığından ayırmak içindir.  
Bağımsız İş Ortakları BAĞIMSIZ YÜKLENİCİLERDİR VE ÇALIŞAN DEĞİLLERDİR. 
Ayrıca Kyäni Kurumsal’ı resmi olarak temsil etmezler.

Kyäni Logosu: Bağımsız İş Ortaklarının yalnızca Kyäni Bağımsız İş Ortağı 
logosunu (aşağıda gösterildiği gibi) kullanmasına izin verilir. 

Bu logoya ulaşmak için Uyum Departmanımız ile compliance.tr@kyani.com 
mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 

Kyäni Ticari Markası: Bağımsız İş Ortaklarının “dist”, “ekip” veya “Bağımsız  
İş Ortağı” kelimesini ekledikleri sürece sayfa adlarında, URL’lerinde, e-posta 
adlarında, kullanıcı adlarında vb. Kyäni ticari markasını kullanmalarına izin  
verilir. Hiçbir ürün adı ülke, pazar veya bölge ada dahil edilmemelidir.
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Potansiyel kazançlar, gelir seviyeleri, hayallerdeki yaşam tarzları veya iş fırsatlarına 
atıfta bulunurken, aşağıdaki Kyäni Gelir / yaşam tarzı sorumluluk reddini ekleyin:

SORUMLULUK REDDİ: Sonuçlar tipik veya garanti edilmiş değildir. Sıkı çalışma ve beceri 
gerektirir. İş Ortakları, müşterilere tavsiye ederek gerçek ürün satışlarına dayalı  
anlamlı ek gelir elde edebilirler. Çoğu kişi yalnızca kendi kişisel kullanımlarına yönelik 
harika ürünler satın almak için katılırlar ve çok az veya hiç gelir kazanmazlar. Nelerin 
mümkün olduğunu görmek için trincome.kyani.com adresini ziyaret edin.

Bir Kyäni teşvik gezisi, programı veya satış promosyonundan bahsederken aşağıdaki Kyäni 
Gelir / Yaşam Tarzı sorumluluk reddini ekleyin:

SORUMLULUK REDDİ: Özendirici gezilere, araba programlarına ve diğer satış promosyon-
larına katılım tipik veya garanti edilmiş değildir. Bunlara hak kazanmak için sıkı çalışmak, 
beceri ve belirli satış hedeflerini yakalamak gereklidir. Çoğu kişi bu koşulları sağlayama-
maktadır. Müşterileri yönlendirmek suretiyle fiili ürün satışlarına dayalı olarak anlamlı ölçü-
de ek gelir kazanabilirsiniz. Çoğu kişi sadece kişisel kullanım amacıyla muhteşem ürünler 
satın almak için katılmakta olup az miktarda gelir kazanır veya hiçbir kazanç elde etmez. 

Bir Kyäni Aracına atıfta bulunurken, resim / video yayınlarken veya paylaşırken ya da 
Kyäni Araç Programına atıfta bulunurken veya birinin Araç bonusunu kazandığı için  
tebrik ederken, aşağıdaki sorumluluk reddini eklemelisiniz:

SORUMLULUK REDDİ: Özendirici gezilere, araç destek programlarına ve diğer satış  
promosyonlarına katılım, tipik veya garanti edilmiş değildir. Bunlara hak kazanmak  
için sıkı çalışmak, beceri ve belirli satış hedeflerini yakalamak gereklidir. Çoğu kişi bu  
koşulları sağlayamamaktadır. Müşterileri yönlendirmek suretiyle fiili ürün satışlarına 
dayalı olarak anlamlı ölçüde ek gelir kazanabilirsiniz. Çoğu kişi sadece kişisel kullanım 
amacıyla muhteşem ürünler satın almak için katılmakta olup az miktarda gelir kazanır 
veya hiçbir kazanç elde etmez.

SORUMLULUK REDLERİ



İzin verilen ve izin verilmeyen  
tüm konular hakkında soru ve 
görüşleriniz için  
compliance.tr@kyani.com 
adresinden bize ulaşabilirsiniz.
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UYUM (COMPLIANCE) DEPARTMANI
İLETİŞİM BİLGİLERİ
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