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*Todos os prêmios são pagos em dólares americanos. Substituição de premiações, se for o caso, ficarão a critério único e absoluto
da Herbalife Nutrition.
†
As regras de bloqueio de linha descendente se aplicam à qualificação do AWT STARS. Veja as regras e normas de bloqueio
na página 2.
‡
Os membros da Equipe de Presidentes não precisam atingir a qualificação pessoal ao AWT para serem elegíveis para a
Promoção AWT STARS.
§
Veja as flyers da Qualificação do AWT 2021 para obter a qualificação completa e o período de qualificação.

Ganhadores do Bônus Mark
Hughes que participarem do
evento vão ganhar

US$750*

Regras do Honors 2022
1.

2.

3.

4.

Os qualificados devem estar em dia com suas obrigações para com a
Herbalife Nutrition e podem ser desqualificados em função de suas
violações éticas anteriores ou em análise.
A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de alterar e revalidar as
qualificações dos Consultores Independentes Herbalife Nutrition e a
elegibilidade até os dias do evento.
Passaportes, vistos, provas de cidadania, datas de validade de passaportes
e demais documentos de viagem necessários para entrada/viagem ao
destino do evento são de responsabilidade única dos Consultores
Independentes Herbalife Nutrition qualificados e não da Herbalife Nutrition.
Qualificações/Prêmios são baseados nas realizações dos contratos de
distribuição individuais. Consultores Independentes Herbalife Nutrition
divorciados com IDs separados podem somar 100% do Volume do ID original
mais 100% do volume em seu ID individual.

AWT STARS – Como se qualificar
•
•

•

•

•
•

A Promoção AWT STARS está aberta a todos que se qualificarem para o
Honors 2022.
Todos que se qualificarem para a promoção AWT STARS devem
completar sua qualificação pessoal de AWT 2021 ou 2022 até janeiro
para serem elegíveis para os Prêmios AWT STARS (exceto membros da
Equipe de Presidentes).
Supervisores totalmente qualificados que atingirem 7.500 Pontos de
Royalties (RO) em qualquer mês entre Março de 2021 a Janeiro de 2022
com 3 STARS ou mais que não se qualificaram pessoalmente para a
Promoção AWT não são elegíveis para receber os prêmios da Promoção
AWT STARS.
Supervisores totalmente qualificados que atingirem 4.000 Pontos de
Royalties (RO) em qualquer mês entre Março de 2021 a Janeiro de 2022
com 3 STARS ou mais que não se qualificaram pessoalmente para a
Promoção AWT não são elegíveis para participar do Honors 2022 nem
receber os prêmios da Promoção AWT STARS.
Será considerada 1 STAR para cada primeiro AWT 2021 não TAB de
linha descendente na sua organização em seus 3 primieros níveis.
O nível de contribuição da linha descendente (TAB ou não TAB) é
baseado em seu status a partir de agosto de 2020, portanto, se houver a
qualificação como membro da Equipe TAB após essa data, eles vão
contar como uma STAR.

Regra de bloqueio de 2a e 3a linha
Se o consultor de primeira ou segunda linha for um membro da Equipe TAB, ele
te bloqueará de receber uma STARS do downline abaixo, a menos que ele tenha
se qualificado TAB após agosto de 2020 ou se este consultor também estiver
qualificado a AWT e já estiver sendo considerado como sua STAR.
Um acompanhamento do progresso da qualificação estará disponível no site do
Honors 2022 e no MyHerbalife e incluirá:
•
•

AWT de 1a linha não TAB.
AWT de 2ª ou 3ª linha não-TAB, não bloqueado por outro Consultor .

Um AWT STAR pode ser contado como STAR apenas uma vez e para apenas
um recebedor AWT STAR. O número final de STAR pode sofrer alterações e
será finalizado quando o período de qualificação terminar.

Regras das Promoções e Premiações
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Consultores Independentes Herbalife Nutrition qualificados devem se registrar
e participar do evento Herbalife Nutrition Honors 2022 para receber seus
prêmios.
Os Prêmios não podem ser transferidos, trocados, vendidos, comercializados
nem substituídos e podem ser usados apenas pelos Consultores
Independentes Herbalife Nutrition qualificados durante o período da
promoção de 5 a 8 de abril de 2022.
A qualificação será confirmada a critério exclusivo da Herbalife Nutrition.
Todos os prêmios monetários serão pagos após o evento depois da
confirmação da participação. Pagamentos de prêmios serão feitos em moeda
local via pagamento de Royalties da mesma forma que os ganhos de
Royalties e os Bônus de Produção são pagos, de acordo com o contrato em
vigência.
Os Consultores Independentes Herbalife Nutrition são unicamente
responsáveis por todos os impostos associados aos prêmios.
Caso quaisquer Pontos de Volume necessários para a qualificação aos
prêmios se tornarem assunto de um pedido de recompra de produto, a
Herbalife Nutrition vai deduzir o custo dos prêmios do montante aplicável à
recompra.
Os Distribuidores devem levantar todas as questões e disputas relacionadas
aos prêmios da promoção dentro de 60 dias após o evento.
A Herbalife Nutrition reserva-se o direito de alterar, estender ou retirar essa
promoção a qualquer momento.
Membros do Círculo de Fundadores e do Chairman’s Club não são elegíveis
para a Promoção AWT STARS e Prêmios de Viagem.
Qualificado para o HONORS 2022
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Linha 1: O Consultor A não vai contar como STAR contribuinte porque ele
não atendeu aos requisitos da Promoção AWT. O consultor B é um
contribuinte potencial de STAR e pode fazer parte da contagem final de
STARS no término do período de qualificação. O Consultor C não vai
contar como uma STAR porque apenas 1 STAR pode ser contada em
cada linha.
Linha 2: Nem o Consultor A nem o B vão contar como uma STAR
contribuinte porque eles não atenderam aos requisitos da Promoção AWT.
O Consultor C é um contribuinte potencial de STAR e pode fazer parte da
contagem final de STARS no término do período de qualificação.
Linha 3: O Consultor A vai contar como uma STAR garantida por causa
da qualificação da Equipe GET completada depois de agosto de 2020. O
Consultor B não vai contar como STAR, pois apenas 1 STAR pode ser
contada em cada linha.
Linha 4: O Consultor A vai contar como uma STAR garantida por causa
das qualificações não-TAB e AWT. O Consultor C não vai contar como
STAR, pois apenas 1 STAR pode ser contada em cada linha.

Obs: Todos os elementos de promoção, interpretação de regras e substituição, modificação ou remoção de qualquer elemento de promoção
são de critério exclusivo da Herbalife Nutrition. A interpretação das instruções pela Herbalife Nutrition é final.
* Caso haja alguma pessoa de apoio ao negócio no contrato, apenas duas pessoas (incluindo o Consultor) poderão participar do evento.

