
REGULAMENTO

│ A promoção será de outubro a dezembro de 2019.
Volumes atingidos fora de período não serão aceitos;

│ Esta promoção é válida somente para Supervisores Totalmente Qualificados e 
acima, residentes e domiciliados em Território Nacional e que atenderem todos
os requisitos e condições descritos no presente Regulamento; 

│ Não será considerado o volume não documentado de outros países.

│ Para participar da promoção, o Supervisor ou acima deverá completar o volume 
referente do nível aplicado ao seu status no plano de Marketing e receberão prêmios 
pessoais e intransferíveis conforme abaixo:

− Nível 1 (SP e NSP) anel banhado a ouro com zircônias na parte central
+ kit com 2 pulseiras masculinas personalizadas Herbalife

− Nível 2 (SP/WT) anel banhado a ouro com zircônias na parte central + kit com 2 
pulseiras masculinas Herbalife + um cinto com fivela exclusiva Herbalife

− Nível 3 (SP/WT/TAB) anel banhado a ouro com zircônias na parte central e entorno + 
kit com 2 pulseiras masculinas Herbalife + relógio Herbalife Cronograph

− Nível Platinum (SP/WT/TAB) anel banhado a ouro com zircônias em todos
os detalhes + kit com 2 pulseiras masculinas Herbalife + um cinto com fivela exclusiva 
Herbalife + relógio Herbalife Cronograph OU Carteira Mont Blanc

− Nível Black (SP/WT/TAB) anel banhado a ouro com zircônias em todos os detalhes 
+ kit com 2 pulseiras masculinas Herbalife + um cinto com fivela exclusiva Herbalife + 
relógio Herbalife + Carteira Mont Blanc + 5 noites de hospedagem para até 3 
pessoas no Iberostar Bahia em acomodação standard, para serem desfrutados entre 
março e julho de 2020, mediante disponibilidade do hotel. Os transfers terrestre e 
aéreo não estão incluídos. O(s) acompanhante(s) NÃO pode(m) ser Cliente Premium 
ou Consultor(es) Independente(s) não qualificado(s) para a promoção. Os 
qualificados serão informados quando liberado o sistema para reservas.

│ Os prêmios serão pessoais e intransferíveis, sendo somente 1 item por contrato;

│ Os níveis não são acumulativos, será considerado o nível mais alto;

│ Contratos Associados/divórcio: os novos contratos poderão utilizar
até 50% do Volume do contrato original para qualificação do novo contrato;

│ O Supervisor participante que atingir todos os requisitos desta promoção será auditado 
pelo Departamento de Melhores Práticas do Consultor (MPC), e este não poderá ter 
cometido quaisquer violações éticas. No caso de violação, o Supervisor não estará apto 
para o recebimento do prêmio;

│ Por se tratar de itens exclusivos e sob medida, os prêmios serão enviados para o 
endereço de cadastro em até 120 (cento e vinte) dias após o término da promoção;

│ Prazo máximo para troca e reclamação dos prêmios é de 30 (trinta) dias após o 
recebimento;

│ As informações sobre a garantia serão de responsabilidade do fabricante e informadas
através do termo que acompanhará o prêmio.

│ Imagens meramente ilustrativas. A Herbalife reserva-se no direito de ofertar prêmios de 
valor e modelo equivalentes dependendo da disponibilidade no período da premiação;

│ A premiação não poderá ser substituída por pagamento em dinheiro. Apenas serão 
oferecidos os itens divulgados.

│ 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.


