REGULAMENTO
− A promoção terá vigência somente no mês de Setembro de 2019 e será
realizada em todo território nacional;
− Esta promoção é válida somente para Consultores Independentes totalmente
qualificados ao Nível de Supervisor ou acima do Plano de Vendas e Marketing
Herbalife, residentes e domiciliados no Brasil e que atenderem todos os requisitos
e condições descritos no presente regulamento;
− Para se qualificarem ao nível 1 da promoção, Supervisores ou Equipes Mundiais
deverão incrementar 500 PPVs sobre sua base de PPVs de agosto de 2019;

− Para se qualificarem ao nível 2 da promoção, Supervisores e acima deverão
incrementar 1000 PPVs sobre sua base de PPVs de agosto de 2019;
− Para o volume incremental, poderá ser utilizado volume de compras do mês de
Setembro de Clientes Premium de 1ª linha;
− Em caso de IDs associados (separação de contratos/divórcio), é necessária a
qualificação 100% no ID individual para ter direito ao recebimento do prêmio;
− O Consultor Independente participante que atingir todos os requisitos desta
promoção será auditado pelo Departamento de Melhores Práticas do Consultor
(MPC), e estes não poderão ter cometido quaisquer violações éticas. No caso
de violação, o Consultor Independente não estará apto para o recebimento do
prêmio;
− Todos os Consultores Independentes no nível de Supervisor e Equipe Mundial que
atingirem os pontos de volume exigidos para o nível incremental de 500 PPVs
receberão uma exclusiva bolsa personalizada Herbalife, qual será pessoal e
intransferível;

− Todos os Consultores Independentes no nível de Supervisor e acima que atingirem os
pontos de volume exigidos para o nível incremental de 1000 PPVs receberão uma
exclusiva bolsa personalizada Herbalife, além de um curso 100% online de certificação
em vendas pelo Instagram. Os prêmios serão pessoais e intransferíveis;
− As promoções não são acumulativas, será considerado o nível mais alto;
− O prêmio físico(bolsa personalizada) será enviado para o endereço de cadastro em até
60 (sessenta) dias após o término da promoção;
− O curso será transmitido ao vivo em data e horário único, que serão informados por e-mail
− Caso o Consultor não consiga participar da sessão no horário definido pela Corporação,
não haverá nova transmissão do conteúdo;
− Prazo máximo para troca e reclamação dos prêmios é de 30 (trinta) dias após o
recebimento. Reclamações posteriores a esse prazo não serão atendidas;
− Imagens meramente ilustrativas. A Herbalife reserva-se ao direito de ofertar prêmios de
valor e modelo equivalentes dependendo da disponibilidade no período da premiação;
− 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 à Herbalife sem nenhum ônus.
− Você poderá acompanhar seu volume e o volume de compras dos seus clientes através
do MyHerbalife.

REGULAMENTO
- Premiação refere-se a uma Garrafa Prateada em plástico/metal com
capacidade de 600ml, tamanho de 25cm x 6cm de diâmetro;
-

Promoção válida de 01 de setembro de 2019 a 01 de Outubro de 2019
para todos os Clientes Premium com o mínimo de 130 Pontos de Volume
dentro do respectivo mês;

- Promoção válida para Clientes Premium com endereço de residência no
Brasil;
- O prêmio não é acumulativo;
- O prêmio será enviado para o endereço de cadastro em até 30 dias após
o término da promoção;
- Imagem do brinde ilustrativa sujeito a limitação no estoque. Caso
necessário poderá ser enviado brinde similar.
- Promoção não válida para Consultores Independentes Herbalife Nutrition;
- Promoção válida para qualquer produto no site no mesmo período;
- Parcelamento em 3x sem juros válido para pedidos de no mínimo 100
pontos de volume em uma única vez

