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REGULAMENTO PROMOÇÃO
BLACK NOVEMBER
• A promoção é acumulativa, você pode escolher
quantos combos quiser e aproveitar as ofertas sem
limite de quantidade, escolhendo apenas pelo Código
dos packs abaixo dos itens participantes.
• O produto grátis não é contabilizado como ponto de
volume.
• Não há limite de pedidos;
• SKU’s válidos nesta promoção:
086T HERBAL CONCENTRATE ORIGINAL*
087T HERBAL CONCENTRATE CANELA*
088T HERBAL CONCENTRATE LARANJA E ESPECIARIAS*
089T N-R-G GUARANÁ*
090T N-R-G GUARANÁ TROPICAL*
*Cada combo contém 6 produtos do MESMO sabor do
Herbal Concentrate ou N-R-G.
Não participam dessa promoção: o tamanho Bigger, 50g
do Herbal Concentrate e 60g do N-R-G.
084T FIBER CONCENTRATE SABOR UVA**
085T FIBER CONCENTRATE SABOR MANGA**
**Cada combo contém 5 produtos do MESMO sabor:
Fiber Uva ou Fiber Manga.
083T GEL ANTISSÉPTICO SOFT GREEN***
***Cada combo contém 4 gel antisséptico

REGULAMENTO BEAUTY BOOSTER:
• Não há limite de pedidos;
• A promoção é válida somente na compra de Beauties
Boosters;
• Válido para pedidos pagos;
• Sujeito a disponibilidade de estoque. Caso necessário,
enviaremos um produto similar da linha Herbalife SKIN.
*Beauty booster sku’s Válidos: (#1923 OU #1924). SKU’s
grátis: #033K Cleanser facial e #034** Sérum facial
sinais moderados (BRINDE ESGOTADO)
1. Suplemento Alimentar de Proteínas, Vitaminas e Minerais
em pó. Consumir 1 vez ao dia. Para mais informações
sobre os produtos Herbalife Nutrition, consulte o catálogo
ou acesse www.herbalifenutrition.com.br.
Leia atentamente o rótulo antes de utilizar os produtos.
IMPORTANTE:
Devido ao sucesso da campanha, a partir de
11/11/2020 substituiremos o brinde 1 Sérum
Sinais Moderados por 2 cleansers conforme
mecânica da flyer. No período de 11/11 até 18/11
faremos uma reorganização sistêmica e, por isso,
os pedidos elegíveis a promoção realizados nesse
período receberão os brindes a partir de 19/11.
Após o dia 19/11 o brinde poderá ser enviado
no pedido elegível a promoção OU em até 30
dias sempre ao endereço de cadastro oficial.
A Herbalife Nutrition não se responsabiliza por
envios para terceiros.

