
Regularize seu Contrato em apenas 3 passos:

1- Acesse o seu Contrato Online em 
MyHerbalife.com.br;

2 – Assine o contrato;

3 – Envie o arquivo junto com a cópia do CPF e 
comprovante de Residência pelo do Canal Inteligente.

REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO ONLINE 



Na página principal do 
MyHerbalife, acesse a opção 
“Meu perfil” no canto superior 
direito da tela. 

PRIMEIRO PASSO – ACESSANDO CONTRATO ONLINE

Em seguida, clique em Visualizar/Baixar 
a proposta original.



Certifique-se de que as informações de seu contrato 
estão corretas. Imprima e assine no campo indicado. 

Dica: Se preferir, a assinatura pode ser 
realizada digitalmente através de aplicativos 
disponíveis na PlayStore e Apple Store. 

SEGUNDO PASSO – ASSINATURA DO CONTRATO



Após impressão e assinatura de seu Contrato, você 
poderá envia-lo das seguintes formas: 

1. Digitalize seu Contrato, CPF e comprovante de 
residência através de um scanner tradicional. 

Ou

2. Tirando uma foto dos documentos em boa 
qualidade para visualização. 

FORMAS DE ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO 

Dica:  Existem diversos aplicativos que te ajudam a 
digitalizar documentos.



Acesse www.myherbalife.com.br com seu e-mail e
senha. Na página principal, passe o mouse sobre o menu
lateral e clique em Canal Inteligente.

Na página do Canal Inteligente, 
clique em Abrir e Gerenciar 
Protocolos.

TERCEIRO PASSO – ENVIANDO A DOCUMENTAÇÃO 



Seu ID e e-mail são preenchidos automaticamente. Se 
não estiverem preenchidos, será necessário inserir. 

No campo Sua necessidade escolha “Preciso solicitar.”

Em Assunto escolha “Contrato – Regularização.”

Em Detalhamento escolha a opção “Contrato novo –
(Online Apenas).”

Preencha os campos Título e Descreva sua solicitação. 

Obs: Não é necessário preencher o campo “Protocolo 
Relacionado.” 

ABRINDO O PROTOCOLO NO CANAL INTELIGENTE 



Clique no botão “Anexos”, escolha os 
documentos, logo em seguida clique em 
“Escolher arquivo”.

Após escolher os arquivos que deseja, clique em 
“Carregar Arquivo”, certifique-se de que todos 
os arquivos foram anexados, depois clique em 
Ok e em seguida clique em enviar. 

Pronto! Seu protocolo será encaminhado para a 
Herbalife. 

ANEXANDO OS DOCUMENTOS



• Certifique-se de que os arquivos estão em boa qualidade para visualização antes do envio.

• Após enviar os documentos digitalizados via Canal Inteligente, não é necessário envia-los 
pelo correio.  A via original da Proposta Herbalife assinada deverá ficar em posse do 
Consultor Independente e mantida em bom estado de conservação. Se necessário, a 
Herbalife se reserva o direito de solicitar estes documentos a qualquer momento. 

• Importante – Evite que seu Contrato seja Bloqueado: Você deve enviar os documentos 
digitalizados em até 10 dias corridos. Após esse prazo, seu contrato será bloqueado para 
compras até que a documentação seja regularizada. 

Sugestões de aplicativos gratuitos:

DICAS E RECOMENDAÇÕES 

Digitalizar documentos Assinatura digital

CamScannerTiny Scanner SignNow Hellosign

Disponíveis em 
Play Store e 
Apple Store. 


