NORMAS
I Promoção válida apenas para Consultores
independentes residentes no Brasil

I As experiências serão desfrutadas durante a
Extravaganza de 2021

I Você e Todos os Supervisores Totalmente
Qualificados em seus três primeiros níveis de
downlines em linhas diferentes, devem alcançar a
qualificação os 4 meses 2.500 PV + 1 mês de
10.000 PV (Pontos de Volume Total) + 1 mês de
500 RO (Royalties) no período de 6 meses, entre
agosto de 2019 e dezembro de 2020.

I A hospedagem no Copacabana Palace será
fora de feriado e alta temporada, mediante
disponibilidade do Hotel.

I Será considerada Estrela cada Consultor
Independente qualificado AWT 2020 (Não
qualificado AWT 2019) até o terceiro nível em
linhas diferentes. Apenas uma Estrela por linha,
respeitando a regra de corte.
I Qualquer volume de Supervisor em qualificação
não poderá ser considerado para a qualificação.

I Não serão considerados volumes não
documentados de outros paises
I Os qualificados não poderão ter pendências com
o MPC – Departamento de Práticas de Negócio e
Conformidade do Consultor. No caso de
pendências ou violações, o Consultor
Independente não estará apto para o
recebimento do prêmio.

I A passagem aérea para Los Angeles será em
categoria Econômica.
I As opções de datas para Viagem
Internacional serão pré-determinadas pela
Herbalife.
I A sessão de Fotos em Estúdio será préagendada eletronicamente para ser realizada
durante o evento. Será uma sessão de 15
minutos por ID. Serão enviadas fotos digitais.
I Em caso de dúvidas, procurar pelo Serviço ao
Consultor Independente Herbalife através do
Canal Inteligente no MyHerbalife.
I 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.

