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1. Introdução
Este material foi desenvolvido especialmente para apoiar você, Consultor Independente que
opera um Espaço Vida Saudável ou que deseja desenvolver o negócio Herbalife através deste
método, com diretrizes aprovadas pela Herbalife Brasil sobre “o que fazer” e “o que não fazer”
no exterior do EVS.
Encontre nesse arquivo imagens oficiais para criação de coberturas de portas e janelas além
de exemplos de como utilizar corretamente este recurso. Examine com calma todo o guia e
consulte-o sempre que for desenvolver os seus materiais!

Lembre-se:

v ocê é a marca! Continue desenvolvendo seu negócio dentro dos mais altos
padrões de ética para que juntos possamos construir uma marca ainda
mais forte e reconhecida globalmente.
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2. Sobre o Espaço Vida Saudável

I. Conceito
O Espaço Vida Saudável (EVS) é um dos métodos que o Consultor Independente tem à
disposição para desenvolver o negócio e têm como propósito reunir pessoas para socializar,
compartilhar experiências sobre bem-estar e vida saudável, e principalmente, apoia-las na
conquista de um estilo de vida saudável com o uso dos produtos Herbalife e uma mudança
de hábitos.
Para assegurar o crescimento sustentável desse modelo, a operação do EVS deve seguir
algumas Normas e Diretrizes estabelecidas pela Herbalife.

II. Norma 8.4.4 Exterior do Espaço Vida Saudável
Nesse contexto, a norma 8.4.4 Exterior do Espaço Vida Saudável tem como objetivo
garantir que o público em geral tenha uma visão correta das atividades do EVS,
conforme indicado abaixo:
Espaços Vida Saudável não são estabelecimentos de varejo, cafés, restaurantes, ou
estabelecimentos que oferecem produtos para viagem. As seguintes regras se aplicam
para o exterior do Espaço Vida Saudável.

Para evitar que o público tenha uma concepção errada:
• Mesas, cadeiras ou assentos ao ar livre não são permitidos.
• A porta exterior do Espaço Vida Saudável deve permanecer fechada.
• Portas e janelas de Espaços Vida Saudável não residencial devem ser
adequadamente cobertas de maneira que o interior do Espaço não
possa ser visto por pessoas do lado de fora.

Coberturas de portas e janelas não podem:
• Exibir qualquer marca da Herbalife (nomes, logos, etc.).
• Declarar, implicar ou sugerir (mesmo que sem palavras) que
produtos estejam disponíveis para compra dentro do espaço.
• Exibir imagens de “antes e depois”.
• Exibir a palavra shake ou imagens de shakes ou de quaisquer
outros produtos (mesmo que sem marca Herbalife).
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Não é permitido no exterior do Espaço Vida Saudável:

• Imagens ou informações sobre cartões de bancos ou de crédito.
• A palavra "bem-vindo".
• Imagens ou logos de shakes ou liquidificadores.
• Números de telefone.
• Referencias a sites como, por exemplo, “www”, “net”, entre outros.
• Slogans (termos que podem ser usados em conjunto com o nome Espaço Vida
Saudável, como por exemplo: "Fé", "Tenha uma vida saudável", "Atitude Positiva",
"Mais saúde", etc).

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento de Práticas de Negócio
e Conformidade do Consultor, através do e-mail mpcbrasil@herbalife.com

III. Diretrizes para criação de
coberturas de portas e janelas
Para melhor apoiá-lo, verifique abaixo “o que fazer” e “o que não fazer” ao criar
coberturas de portas e janelas para seu Espaço Vida Saudável.

O que fazer

O que não fazer

Imagens de bem-estar

Imagens dos produtos Herbalife

Imagens de copos de Shake sem logo/texto

Imagem Shake + frutas
Imagem logo EVS ou Herbalife
Imagem com slogan e/ou texto
Imagem de liquidificadores
Imagens de antes e depois
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3. Imagens aprovadas para
coberturas de portas e janelas

Confira a seguir alguns exemplos de imagens aprovadas para criação
de coberturas de portas e janelas para seu EVS.

portas

janelas
Para baixar estas e outras opções, basta seguir os passos abaixo:

a) acessar o myherbalife.com.br
b) Selecionar a opção "ferramentas e treinamentos"
c) Clicar em “download de materiais de venda e treinamento"
d) no filtro "negócio”, selecionar a opção "espaço vida saudável"
Salve as imagens baixadas em um dispositivo de armazenamento (pen drive, por exemplo)
e leve juntamente com esse arquivo para seu fornecedor de confiança para que ele faça
os ajustes de acordo com as medidas das portas e janelas do seu EVS.
Caso queira utilizar uma imagem não inclusa neste pacote, recomendamos enviar
para aprovação prévia da Herbalife através do e-mail mpcbrasil@herbalife.com

Lembre-se:

e stas imagens são opções aprovadas pela Herbalife, caso queira utilizar
nas coberturas de portas e janelas de seu EVS. A criação de coberturas
de portas e janelas para o Espaço Vida Saudável é uma decisão do
Consultor Independente Herbalife. É importante assegurar que as
atividades do EVS não tenham visibilidade do lado de fora.

