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A promoção será de setembro a novembro de 2021. 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;
Para qualificar, o Supervisor deve ter pelo menos 50% do volume da qualificação colocado no
Brasil.
Não será considerado o volume não documentado de outros países.
Contratos Associados/divórcio: os novos contratos poderão utilizar
até 100% do Volume do contrato original Contratos Associados/divórcio: os novos contratos
poderão utilizar até 100% do volume do contrato original para qualificação do novo contrato. Se os
dois contratos associados se qualificarem utilizando o mesmo volume do contrato original, será
paga apenas uma premiação a ser dividida pelos membros do contato original.
Importante: em nenhuma situação é permitida a soma dos 3 contratos.
Os níveis não são acumulativos, será considerado o nível mais alto;
A premiação envolve:
Colar masculino de aço inoxidável personalizado Herbalife Nutrition
Bolsa feminina de couro legítimo com alça de mão e alça tiracolo exclusiva Herbalife
Nutrition
Par de brincos banhado a ródio com zircônias, exclusivo Herbalife Nutrition
Mala de bordo personalizado Herbalife Nutrition
Par de roupões de microfibra Trousseau, personalizados Herbalife Nutrition
Hospedagem para casal de domingo a quarta-feira no Copacabana Palace no Rio de
Janeiro, a ser realizada em data determinada pela Herbalife, com espumante oferecido no
apartamento
Treinamento online com líderes 30K da Herbalife Brasil
Treinamento online com líder internacional, membro do Chairman´s Club, (nome a ser
confirmado)
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Os prêmios são pessoais e intransferíveis, sendo somente 1 item por 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;
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Por se tratar de itens exclusivos e sob medida, os prêmios serão enviados para o endereço de cadastro
em até 120 (cem) dias após o término da promoção;
Prazo máximo para troca e reclamação dos prêmios é de 30 (trinta) dias após o recebimento;
Em caso de situação de força maior, ou caso haja dúvida razoável quanto à segurança da realização da
viagem, decorrentes de acidentes, pandemias ou outra calamidades, ou ainda qualquer outra causa ou
circunstância além do controle da Herbalife, a realização da viagem poderá ser cancelada. A Herbalife
reserva-se o direito de premiar o qualificado através de pagamento de bônus em valor a ser estipulado
pela Herbalife.
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;
Em caso de dúvidas, procurar pelo Serviço ao Consultor Independente Herbalife através do Canal
Inteligente no MyHerbalife;
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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;
Para fins informativos, a Herbalife anunciará publicamente os respectivos nomes dos participantes e
contemplados por meio de seus canais oficiais de comunicação. 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.

