Promoção aberta a todos os Supervisores Totalmente
Qualificados e acima com endereço de residência no Brasil.
Todos os Supervisores Totalmente Qualificados em seus três
primeiros níveis de downline, em linhas diferentes, devem alcançar a
qualificação de 4 meses 2.500 PV + 1 mês de 10.000 PV (Pontos de
Volume Total) + 1 mês de 500 RO (Royalties) no período de 6
meses dentro do período de qualificação.
O período de qualificação para o pin será de agosto de 2018 a
dezembro de 2019 (meses de volume).
Pontos de Volume ou de Royalties devem ser concluídos em pelo
menos um mês de 2019.
Qualquer volume de Supervisor em qualificação não poderá ser
considerado para a Qualificação.
Será considerado para a promoção Somente 1 estrela 2019 por linha
até o terceiro nível.
O Consultor Independente participante que atingir todos os requisitos
desta promoção será auditado pelo MPC (Departamento de Melhores
Práticas do Consultor), e estes não poderão ter cometido quaisquer
violações éticas. No caso de violação, o Consultor Independente não
estará apto para o recebimento do prêmio.

Não será considerado o volume não documentado de outros países.
Os Consultores Independentes que atingirem os pontos de volume exigidos,
e todos os requisitos desta promoção, receberão o pin e certificado
conforme o número de estrelas (equipes mundiais ativos 2019
downlines) qualificadas.
O pin será enviado em até 90 dias após a qualificação via Correios para o
endereço de cadastro.
Imagens dos prêmios são meramente ilustrativas.
Em caso de dúvidas, procurar pelo Serviço ao Consultor Independente
Herbalife através do Canal Inteligente no MyHerbalife.
Em casos comprovados de fraude e/ou prática de ato de má-fé, o
participante será desclassificado automaticamente, a qualquer tempo, da
Promoção, respondendo civil e criminalmente pelos atos praticados.
Os participantes contemplados concordam em ceder gratuitamente neste ato
os direitos de uso de sua imagem e som de voz a Herbalife sem nenhum
ônus.
Os prêmios/experiências não são acumulativos e podem em caso de
indisponibilidade pelo fabricante ser substituídos por versão similar de valor
igual ou superior.

O Supervisor Totalmente Qualificado “A” poderá considerar para sua
qualificação como equipe mundial ativo 2019 (estrela) em seus três
primeiros níveis de downlines em linhas diferentes.
O equipe mundial ativo 2019 de linha descendente “C” conta para
a qualificação somente se o Consultor Associado “B” não for um
equipe mundial ativo 2019 qualificado.
No mês em que o Consultor Independente Herbalife “B” se tornar
um equipe mundial ativo 2019 qualificado, ele bloqueará o “C”
de contribuir para o “A”, pois ele próprio passará a contribuir.
A qualificação será baseada no volume alcançado no contrato
individual. Contratos associados por divórcio podem somar 100%
do contrato original + 100% do volume do contrato individual.
Importante: em nenhuma situação é permitida a soma dos 3 contratos.
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