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2020

QUALIFICAÇÃO
QUANTO MAIS NOVAS PEDRAS VOCÊ FIZER, 

MAIS PRÊMIOS CONQUISTARÁ!

E 

Qualifique Novos Supervisores Ativos 2020 

(não ativos em 2019) em sua primeira linha, 

durante o período de qualificação

Seja um Supervisor Ativo 2020 
(alcance 3 meses consecutivos de 2.500 PVs

de janeiro a dezembro de 2020)

PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO: DE JAN – DEZ 2020



A cada Novo Supervisor Ativo 2020 de 

1ª linha (não ativo 2019) de janeiro a 

dezembro de 2020, você ganhará 

BÔNUS DE 2500 TV
para a qualificação à VIAGEM 

DE INCENTIVO INTERNACIONAL

NOVIDADE



Bônus de 2.500 PVs
para Viagem de 

Incentivo Internacional

PRÊMIO

+

QUALIFICAÇÃO NÍVEL 1
Tenha 1 Novo Supervisor 

Ativo 2020 (não ativos 2019)*

* Período da qualificação: janeiro a dezembro de 2020 (meses de volume)

** Você também deverá fazer 3 meses consecutivos de 2500 PVs de janeiro 

a dezembro de 2020



Imagens meramente ilustrativas

Bônus de 5.000 PVs para Viagem 

de Incentivo Internacional

Caixa de som 

bluetooth JBL

+

+

PRÊMIO

Tenha 2 Supervisores Ativos 

2020 (não ativos 2019)*

QUALIFICAÇÃO NÍVEL 2

* Período da qualificação: janeiro a dezembro de 2020 (meses de volume)

** Você também deverá fazer 3 meses consecutivos de 2500 PVs de janeiro 

a dezembro de 2020



Imagens meramente ilustrativas

QUALIFICAÇÃO NÍVEL 3

Bônus de 7.500 PVs para Viagem 

de Incentivo Internacional

Caixa de som bluetooth JBL

+

+
+

PRÊMIO

Fone de ouvido 

bluetooth JBL

Tenha 3 Supervisores Ativos 

2020 (não ativos 2019)*

* Período da qualificação: janeiro a dezembro de 2020 (meses de volume)

** Você também deverá fazer 3 meses consecutivos de 2500 PVs de janeiro 

a dezembro de 2020



Imagens meramente ilustrativas

NÍVEL 4QUALIFICAÇÃO

Bônus de 10.000 PVs para Viagem 

de Incentivo Internacional

Caixa de som bluetooth JBL

Fone de ouvido bluetooth JBL

Smartwatch

+

+
+

PRÊMIO

+

* Período da qualificação: janeiro a dezembro de 2020 (meses de volume)

** Você também deverá fazer 3 meses consecutivos de 2500 PVs de janeiro 

a dezembro de 2020

Tenha 4 Supervisores Ativos 

2020 (não ativos 2019)*



QUALIFICAÇÃO NÍVEL 5

Bônus de 12.500 PVs para Viagem 

de Incentivo Internacional

Caixa de som bluetooth JBL

Fone de ouvido bluetooth JBL

Smartwatch

Patinete Elétrico

+

+
+
+
+

PRÊMIO

Tenha 5 Supervisores Ativos 

2020 (não ativos 2019)*

Imagens meramente ilustrativas

* Período da qualificação: janeiro a dezembro de 2020 (meses de volume)

** Você também deverá fazer 3 meses consecutivos de 2500 PVs de janeiro 

a dezembro de 2020



Be

Imagens meramente ilustrativas



• Importante: em nenhuma situação é permitida a soma dos 3 

contratos. 

• Os prêmios serão entregues na Extravaganza 2021.

• Os prêmios são acumulativos e podem em caso de 

indisponibilidade pelo fabricante ser substituídos por versão 

similar de valor igual ou superior

• Os qualificados não poderão ter pendências com o MPC –

Departamento de Práticas de Negócio e Conformidade do 

Consultor. No caso de violação, o Supervisor  não estará apto 

para o recebimento do prêmio.

• Os Supervisores que atingirem os pontos de volume exigidos, e 

todos os requisitos desta promoção, receberão os prêmios 

conforme o número de pedras (supervisores ativos downlines).

• Prazo máximo para troca e reclamação dos prêmios é de 30 

(trinta) dias após o recebimento.

• Em caso de dúvidas, procurar pelo Serviço ao Consultor 

Independente Herbalife através do Canal Inteligente no 

MyHerbalife.

• As informações sobre a garantia serão de responsabilidade do 

fabricante e informadas através do termo que acompanhará 

o prêmio.

• Promoção aberta a todos os Supervisores Totalmente 

Qualificados com endereço de residência no Brasil.

• Todos os Supervisores de primeira linha descendente que 

contribuírem para a qualificação, devem alcançar os 2.500 PV 

(Pontos de Volume Total) de janeiro a dezembro de 2020 (meses 

de volume).

• Você precisa alcançar 2.500 Pontos de Volume consecutivos, 

de janeiro a dezembro de 2020.

• Para receber o Bônus de 2.500 Pontos de Volume para a 

Viagem Internacional, a somatória de seu Volume do ano mais 

o bônus precisa ser igual ou superior a 66.000 PVs.

• Você pode acumular os novos supervisores de janeiro a 

dezembro de 2020. O 3 meses de volume não precisa ser 

simultâneos.

• Qualquer volume de Supervisor em qualificação não poderá ser 

considerado para a Qualificação. 

• Não será considerado o volume não documentado de outros 

países.

• 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.

REGULAMENTO


