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A Herbalife Nutrition tem orgulho das políticas estabelecidas para proteger o negócio de 
todos os nossos Consultores Independentes. Por favor, revise as Garantias Padrão Ouro e 
assinale cada caixa abaixo das afirmativas para confirmar que você leu e entendeu cada item. 

1  Não existem compras mínimas necessárias e os custos iniciais são baixos.

A única compra necessária para se tornar um Consultor Independente Herbalife Nutrition 
ou iniciar o negócio Herbalife Nutrition é o Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition. Nenhuma compra de produtos é necessária. Se eu escolher 
comprar produtos, entendo que minhas compras não devem exceder minhas próprias necessidades para consumo pessoal ou quantidades 
que eu acredito que possa revender em um período de tempo razoável.

 □ Eu li e entendi esta mensagem

2   Existe uma garantia de reembolso completo dentro do prazo de 90 dias para o custo do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition, se o 
contrato for cancelado por qualquer motivo. 

Se eu escolher cancelar meu contrato dentro de 90 dias, eu tenho o direito de reembolso completo do valor de compra do Kit Bem-Vindo 
à Herbalife Nutrition.

 □ Eu li e entendi esta mensagem

3   Existe uma garantia de reembolso de 100% sobre o produto comprado nos últimos 12 meses, se o Contrato for cancelado por 
qualquer motivo.

Se o meu Contrato for cancelado por qualquer motivo, eu posso devolver à Herbalife Nutrition produtos ou materiais de apoio de vendas 
não usados e que estejam em condições de revenda, que eu comprei dentro dos últimos 12 meses, com um reembolso integral do valor de 
compra e do valor do custo da devolução dos produtos. Simplesmente siga as instruções na seção “Exemplos de Formulários” do Manual 
do Consultor Independente do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition ou online acessando myHerbalife.com.br

 □ Eu li e entendi esta mensagem

4   Não existe a necessidade de comprar quaisquer ferramentas de vendas ou de negócio para iniciar ou ter sucesso como Consultor 
Independente Herbalife Nutrition.

Eu não preciso comprar quaisquer ferramentas de vendas ou de negócio e posso usar a literatura promocional e as ferramentas de vendas 
que a Herbalife Nutrition disponibiliza gratuitamente ou a um custo mínimo. Antes de abrir um Espaço Vida Saudável, eu devo ser um 
Consultor Independente por pelo menos 90 dias, e completar o Treinamento Obrigatório para Operador de Espaço Vida Saudável.  

 □ Eu li e entendi esta mensagem

5  Definimos claramente os benefícios de cada produto e o método apropriado do uso, diretamente no rótulo do produto – queremos 
ter a absoluta certeza de que os produtos certos sejam consumidos da maneira correta para atingir resultados realistas. Nós 
fornecemos expectativas realistas sobre a oportunidade de negócio e o esforço necessário para ter sucesso em todos os níveis. 

Definimos claramente o benefício de cada produto e o método apropriado de usar, diretamente no rótulo do produto – queremos ter certeza 
absoluta de que os produtos certos sejam consumidos da maneira correta e que os Consultores Independentes tenham as informações 
corretas para falar sobre os produtos a seus clientes. Da mesma forma, fornecemos informações precisas sobre os resultados financeiros 
atingidos pelos Consultores Independentes Herbalife Nutrition, para que sejam compartilhadas com aqueles aos quais esteja sendo 
apresentada a oportunidade de negócio da Herbalife Nutrition. Quaisquer declarações que eu fizer sobre os produtos da Herbalife Nutrition 
ou sobre a oportunidade de negócio da Herbalife Nutrition devem ser lícitas, verdadeiras, não enganosas, fundamentadas por escrito 
antecipadamente e coerentes com as declarações feitas nos materiais atualizados publicados pela Herbalife Nutrition. Eu não posso fazer 
quaisquer declarações escritas sobre produtos da Herbalife Nutrition que sejam terapêuticas ou curativas (caso forem ou não da minha 
própria experiência), exceto aquelas encontradas nos materiais publicados pela Herbalife Nutrition; ou usar o nome da ANVISA ou de 
qualquer agência regulatória ao representar os produtos Herbalife Nutrition.

 □ Eu li e entendi esta mensagem

6   Fornecemos informações claras, precisas e apropriadas para os futuros Consultores Independentes com relação à renda potencial.

As pessoas se juntam à Herbalife Nutrition por muitos motivos. Muitas simplesmente porque querem comprar produtos Herbalife Nutrition 
para consumo próprio com preços de atacado. Outras querem construir um negócio próprio. Se o meu objetivo é construir um negócio 
Herbalife Nutrition, eu entendo que será necessário muito trabalho e dedicação para ser bem sucedido. Eu entendo que a Declaração de 
Ganho Médio Bruto que segue no verso deste formulário, e está disponível no myHerbalife.com.br, é a única informação autorizada sobre 
os resultados financeiros que os Consultores Independentes da Herbalife Nutrition atingiram. Eu estou ciente de que a Declaração de 
Ganho Médio Bruto não representa uma garantia de sucesso da oportunidade de negócio Herbalife Nutrition e confirmo que não estou me 
baseando em qualquer outra informação. 
Para ver todos os seus direitos e obrigações como Consultor Independente Herbalife Nutrition, por favor, verifique as Normas de Conduta 
da Herbalife Nutrition em seu Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition ou acesse myHerbalife.com.br. 

  □ Eu li e entendi esta mensagem

Eu reconheço que, por meio deste, li, entendi e aplicarei as Garantias Padrão Ouro da Herbalife Nutrition.

Assinatura do Requerente: _______________________________________________________________________        ______ /______ /______ 
  Dia Mês Ano 

GARANTIAS PADRÃO OURO
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SEU ID HERBALIFE NUTRITION

Você encontra este ID na FRENTE  
do cartão de registro que recebeu  

no seu novo Kit de Cadastro.
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DECLARAÇÃO DE GANHO MÉDIO BRUTO PAGO PELA HERBALIFE NUTRITION NO BRASIL EM 2016

As pessoas se tornam Consultores Independentes Herbalife Nutrition por uma série de razões. A maioria (73%) (1) se junta à Herbalife Nutrition em primeiro lugar para 
comprar com desconto produtos que eles e suas famílias utilizam. Outros querem obter ganhos através de uma atividade comercial flexível, experimentando o sistema 
de vendas diretas, e são encorajados pelo baixo custo de início de negócio da Herbalife Nutrition (o Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition custa R$ 91,61(2), mais fretes e 
impostos aplicáveis), e a garantia de devolução do dinheiro (3). Não é necessário adquirir grandes quantidades de produtos ou outros materiais. Na realidade, a política 
corporativa da Herbalife Nutrition desencoraja a compra de ferramentas de vendas, especialmente nos primeiros meses do Contrato do Consultor Independente.

Se você é uma pessoa que esta buscando uma renda em uma atividade comercial flexível, nós queremos que você tenha expectativas realistas sobre a renda que é 
possível ganhar. Um Contrato do Consultor Independente é como a adesão a uma academia: os resultados variam de acordo com o tempo, energia e dedicação que 
você coloca no negócio. Qualquer um que considerar a oportunidade de negócio precisa entender a realidade da venda direta. É um trabalho árduo. Não há atalhos 
ou garantias de ganhos substanciais ou de sucesso. No entanto, para aqueles que dedicarem tempo e energia para desenvolver uma base estável de clientes e, em 
seguida, orientar e treinar outros a fazerem o mesmo, a oportunidade para crescimento pessoal e de uma renda existe.

LUCRO NAS SUAS PRÓPRIAS VENDAS: Um dos ganhos que o Consultor Independente pode ter é o lucro, depois das despesas, da revenda de produtos Herbalife 
Nutrition. Os Consultores Independentes podem decidir por si a maneira como fazem o negócio, a quantidade de dias e horas que trabalham, as despesas que 
assumem e os preços que cobram.

COMPENSAÇÃO DE MULTINÍVEL: Alguns Consultores Independentes (19,4%) patrocinam outras pessoas a se tornarem Consultores Independentes Herbalife 
Nutrition. Dessa forma, eles podem construir e manter as suas próprias organizações de vendas de linha descendente. Eles não recebem nada por patrocinar novos 
Consultores Independentes. Eles são pagos exclusivamente com base na venda de produtos para os seus Consultores Independentes de linha descendente para 
seu próprio consumo ou para a venda no varejo para outros. Esta oportunidade de compensação multinível é detalhada no Plano de Vendas e Marketing da Herbalife 
Nutrition, que está disponível online em hrbl.me/ptBR-SMP.

Para os 9,8% de Consultores Independentes Herbalife Nutrition que são lideres de vendas (4) com linha descendente, a compensação média recebida da empresa 
em 2016 foi de R$ 9.213. Esta quantia não inclui as despesas incorridas na operação ou na promoção de seus negócios.

Na tabela abaixo, nós resumimos os benefícios econômicos disponíveis aos Consultores Independentes Herbalife Nutrition em 2016. Para 241.575 Consultores 
Independentes (89%), os benefícios econômicos resultaram exclusivamente na obtenção do preço com desconto nos produtos que adquiriram para o uso pessoal 
e de suas famílias ou para revenda para outros, sendo que nenhum desses benefícios representa um pagamento efetuado pela empresa.

A Compensação de Multinível paga aos Consultores Independentes, resumida abaixo, não inclui as despesas incorridas por um Consultor Independente na operação 
ou promoção do seu negócio, tais despesas de negócio podem variar muito, e elas podem incluir publicidade ou despesas promocionais, amostras de produtos, 
treinamento, aluguel, viagens, custos de telefonia e Internet, e despesas diversas. Os ganhos resumidos abaixo não significam uma garantia que qualquer Consultor 
Independente em especial receberá tais valores. Estes números não devem ser considerados como garantias ou projeções de seus lucros ou ganhos. Sucesso 
na Herbalife Nutrition provém apenas de esforços bem sucedidos nas vendas de produtos, que exigem um trabalho árduo, dedicação e liderança. Seu sucesso 
dependerá de como você efetivamente exercer essas qualidades, e do resultado que tiver delas.

* * 6.147 DOS 217.897 CONSULTORES DE NÍVEL ÚNICO SÃO LÍDERES DE VENDAS SEM UMA LINHA DESCENDENTE.
   
A maioria desses Consultores Independentes que receberam acima de R$ 100.000,00 da Herbalife Nutrition em 2016, atingiram o nível da Equipe de Milionários. Durante o ano 
de 2016, onze Consultores Independentes brasileiros passaram ao nível da Equipe de Milionários somando-se ao atual Grupo. Eles têm em média oito anos como Consultores 
Independentes da Herbalife Nutrition, antes de chegarem à Equipe de Presidentes, sendo o maior período dezoito anos e o menor, menos de três anos.
 
(1) 73% baseado numa Pesquisa de ex Consultores Independentes dos Estados Unidos realizada pelo Lieberman
Research Worldwide Inc. (“LRW”) ,em Janeiro de 2013, com uma margem de erro de +/- 3,7%.
(2) Preço citado para o Brasil em março de 2017, e sujeito a alteração. Para o preço atual, acesse o site http://oportunidade.herbalife.com.br.
(3) Se solicitado em até 90 dias, para a devolução do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition, ou em até um ano para devolução dos produtos e materiais de apoio de vendas Herbalife Nutrition em estoque, que não 
tenham sido usados e que estejam em condições de revenda, ao deixar o negócio.
(4) Líderes de Vendas são Consultores Independentes que alcançaram o nível de Supervisor ou acima. Veja mais detalhes no Plano de Vendas e Marketing em hrbl.me/ptBR-SMP.
48,4% dos Líderes de Vendas até 1º de fevereiro de 2016, se requalificaram até 31 de janeiro de 2017(incluindo 27,5% dos que eram Lideres de Vendas pela primeira vez).

Oportunidade  Econômica

Oportunidade Econômica

Oportunidade Econômica

As vantagens econômicas para os Consultores Independentes de Nível Único são preços de 
atacado em produtos para consumo pelo Consultor Independente e sua família, bem como 
a oportunidade de vender os produtos no varejo para os não-Consultores. Nenhuma dessas 
vantagens resulta em pagamentos feitos pela empresa e, portanto, estão excluídas desta tabela.

Além dos benefícios econômicos dos Consultores Independentes de Nível Único acima, que não 
estão incluídos nesta tabela, alguns Não Líderes de Vendas com linha descendente podem ser 
elegíveis para receber ganhos no atacado da Herbalife Nutrition sobre compras de produtos de sua 
linha descendente feitas diretamente com a Herbalife Nutrition.

11.925 dos 26.509 Consultores Independentes elegíveis receberam tais pagamentos em 2015. O 
pagamento total médio aos 11.925 Consultores Independentes foi de R$ 117,00.

Esta tabela inclui o lucro 
no atacado, Royalties 
e Bônus pagos pela 
Herbalife Nutrition. 
Esta tabela não inclui 
montantes recebidos 
por Consultores 
Independentes em suas 
vendas de produtos 
diretamente para outros.

• Preço de atacado em compras de produto  
•  Lucro de varejo nas vendas para  

não-Consultores

• Preço de atacado em compras de produto 
•  Lucro de varejo nas vendas para  

não-Consultores 
•  Lucro no atacado em pedidos feitos  

pela linha descendente 

•  Preço de atacado em compras de 
produto 

•  Lucro de varejo nas vendas para não-
Consultores 

•  Lucro no atacado em pedidos feitos 
pela linha descendente 

•  Ganhos Multinível sobre as vendas de 
linha descendente

• Royalties
• Bônus

Consultores

Consultores

Consultores

Número

Número

Número

217.897

25.961

26.555

%

%

%

80,6%

9,6%

9,8%

CONSULTORES INDEPENDENTES DE NÍVEL ÚNICO* (SEM LINHA DESCENDENTE)

NÃO LÍDERES DE VENDAS COM LINHA DESCENDENTE

LÍDERES DE VENDAS COM LINHA DESCENDENTE
Todos os Líderes de Vendas Com linha descendente

Média de Pagamentos
da Herbalife Nutrition - R$ % do Grupo TotalNúmero de 

Consultores
Ganhos Bruto

Médio - R$

>250,000

100.001 - 250,000

50.001 - 100.000

25.001 - 50.000

10.001 - 25.000

2.501 - 10.000

1 - 2.500

0

Total

  0,6%

  0,9%

  1,2%

  1,9%

4,6%

15,1%

59,8%

16,6%

100%

167

249

312

497

1.209

4.008

15.890

4.223

26.555

705.709

149.752

70.825

34.829

15.624

4.857

739

0

9.213
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INFORMAÇÕES DO REQUERENTE

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Sobrenome/Last Name                                Primeiro Nome/ First Name               Nome do Meio/Middle Name

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Endereço Residencial/ Address (Não aceitamos Caixa Postal, anexe comprovante de residência) ( P.O Boxes not accepted, attach proof of address)   

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □□    □□□□□-□□□
Cidade/City            Estado/State    CEP /Zip Code

□□-□□-□□□□□□□□       □□-□□□□□□□□□       □□-□□□□□□□□□
Cód. País/Cntry CD.  Cód. Área/Area Code  Telefone Comercial    Cód. Área/ Area Code     Telefone Celular/ Cel Phone                 Cód. Área  Telefone Residencial

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Endereço de e-mail (Se aplicável) O seu endereço de e-mail deve ser único e não compartilhado com outro Consultor Independente. Ao fornecer o seu endereço de e-mail, você concorda em receber comunicações comerciais por e-mail 
da Herbalife Nutrition. Email Address (If applicable) Your email address must be unique and not shared by another Member. By providing your email address, you have consented to receive commercial email communications from Herbalife Nutrition.

no INSS □  ou no PIS □  -    □□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□   □□  □□□□
                                                                                                                                                   Data de Nascimento/D.O.B) (Mês por extenso)   Dia/day      (Ano/yr)

□□□.□□□.□□□-□□               □ Masculino  □ Feminino
CPF do Requerente/National TIN Number:                                                   Gênero

INFORMAÇÕES DO SUPERVISOR

_______________________________________________________________  
Nome do Supervisor (em letra de forma)

_______________________________________________________________
Telefone

□□□□□□□□□□
Número de ID da Herbalife Nutrition do Supervisor 

INFORMAÇÕES DO PATROCINADOR

_______________________________________________________________  
Nome do Patrocinador (em letra de forma)

_______________________________________________________________
Telefone

□□□□□□□□□□
Número de ID da Herbalife Nutrition do Patrocinador 

HERBALIFE INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, nº 371
Lapa de Baixo – São Paulo-SP- Brasil 
CEP 05040-000
Tel: (11) 3879-7822

Departamento de Serviços ao Consultor
Tel: (55 11) 3879-7822 ou 0300-789-2122.

PEDIDO DE ADESÃO E CONTRATO DO CONSULTOR INDEPENDENTE HERBALIFE NUTRITION
Esse Pedido de Adesão deve ser preenchido com informações exatas e por completo para ser considerado pela Herbalife International do Brasil Ltda. 

A   CONTRATO DO CONSULTOR INDEPENDENTE HERBALIFE NUTRITION 

1.  Tornando-se um Consultor Independente: Eu, através deste solicito o meu cadastro como Consultor Independente Herbalife Nutrition sob os termos e condições 
estabelecidos abaixo e nos “Materiais” (conforme definido abaixo). Eu me tornarei um Consultor Independente apenas quando esta Proposta for aceita pela Herbalife 
Nutrition a seu exclusivo e absoluto critério cadastrando o meu Contrato do Consultor Independente em seus registros no escritório da Herbalife Nutrition em São 
Paulo, Brasil. Até então, eu terei uma licença limitada, revogável para comprar e, se eu escolher, revender os produtos da Herbalife Nutrition.

2.  Participação anterior ou adesão: Eu reconheço que as Normas de Conduta requerem um período de um ano de inatividade em seguida de: a) não pagamento da Taxa 
Anual de Serviços ou b) renúncia de qualquer Contrato do Consultor Independente anterior, e eu represento e garanto à Herbalife Nutrition que tal período de tempo passou.

 Se o meu cônjuge ou eu tivermos possuído ou auxiliado em um Contrato do Consultor Independente Herbalife Nutrition anteriormente, eu irei preencher as seguintes 
informações que garanto ser verdade:

ID do Contrato Anterior:    Nome:  

Data da Proposta:   /  / . Data da última atividade relacionada com aquele Contrato    /  / .
 Dia      Mês      Ano                                                                                                                   Dia       Mês     Ano

3.  Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition: Eu comprei e recebi um Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition novo e devidamente lacrado. A única compra necessária para se 
tornar um Consultor Independente Herbalife Nutrition ou iniciar o negócio Herbalife Nutrition é o Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition. O Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition 
inclui os Termos e Condições adicionais de fazer o negócio Herbalife Nutrition, a Declaração de Ganho Médio Bruto pago pela Herbalife Nutrition, e o Manual do Consultor 
Independente que inclui o Plano de Vendas & Marketing e as Normas de Conduta (“Normas”), bem como a Declaração sobre Ferramentas de Negócio e Outras Despesas 
Opcionais e outros documentos. Esses são denominados coletivamente como “Materiais” e por essa referência são incorporados neste Contrato. Este Contrato constitui 
o acordo comercial completo entre a Herbalife Nutrition e eu. Os Materiais, que podem ser modificados de tempos em tempos pela Herbalife Nutrition a seu exclusivo e 
absoluto critério, são efetivos ao serem publicados, e podem ser obtidos em seu formato atual acessando myHerbalife.com.br.
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Por favor, leia todas as cláusulas a seguir e forneça sua assinatura na página 04  
antes de submeter as cópias desse contrato à Herbalife Nutrition.

SEU ID HERBALIFE NUTRITIONSUA CHAVE DE ACESSO

Você encontra este ID na FRENTE  
do cartão de registro que recebeu  

no seu novo Kit de Cadastro.

Você encontra a chave de acesso no 
VERSO do mesmo cartão que você 

recebeu com o seu novo Kit de Cadastro.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
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C   OUTRAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

1. Danos: Nem a Herbalife Nutrition nem eu seremos responsáveis por quaisquer danos acidentais ou consequentes causados pela violação, término ou suspensão deste 
Contrato, caso a possibilidade de tais danos seja conhecida pela parte ou não, e nenhum dano punitivo ou exemplar será dado contra qualquer uma das partes em 
qualquer disputa contra a outra ou por resolução judicial obrigatória, exceto conforme explicitamente exigido pelo estatuto do Brasil. A responsabilidade será apenas por 
danos diretos e perda de lucro, por lei local, e sob confirmação de tais danos e perda. 

2. Renúncia e Atraso: A Herbalife Nutrition vai adotar quaisquer ações ou medidas que considerar necessárias no caso de violações das Normas e, portanto pode lidar com 
violações das Normas ou qualquer outra infração deste Contrato com qualquer Consultor Independente a seu exclusivo e absoluto critério, com o entendimento de que no caso 
de uma violação das Normas ou outra infração deste Contrato, a Herbalife Nutrition reserva o direito de executar seus direitos contratuais e legais, sem isso ser considerado uma 
renúncia de seus direitos sob este Contrato. Nenhuma falha, recusa ou negligência da Herbalife Nutrition de exercitar qualquer direito, poder ou opção sob qualquer contrato com 
qualquer Consultor Independente, irá constituir uma renúncia das disposições ou uma renúncia da Herbalife Nutrition de seus direitos a qualquer momento sob este Contrato.

3. Divisibilidade das Cláusulas: Se uma ou mais disposições contidas neste por qualquer motivo são vistas por um tribunal de jurisdição competente como sendo inválidas, 
ilegais ou não exequíveis de qualquer maneira, tais disposições inválidas, ilegais ou não exequíveis não serão efetivas, mas não vão invalidar de qualquer maneira ou afetar 
de outra forma qualquer outra disposição.

4. Estatuto de Limitações Privado: Apesar de qualquer lei ou doutrina equitativa ou autoridade contrária, qualquer reivindicação, se trazida pela Herbalife Nutrition ou por 
mim, será trazida dentro de um ano, a partir da data em que a pessoa ou entidade realizando a reivindicação tomou conhecimento ou por meio do exercício de diligência 
razoável que deveria ter conhecimento ou suspeitados fatos que fundamentam a reivindicação. 

5. Escolha da Lei e Fórum: Esse Contrato, e qualquer disputa decorrente da relação entre a Herbalife Nutrition e o Consultor Independente, deverão ser regidos pelas leis 
do Brasil.  Quaisquer disputas judiciais deverão ser resolvidas no Brasil perante o tribunal competente. 

6.    Indenização: Eu vou indenizar, defender e isentar a Herbalife Nutrition de qualquer custo ou responsabilidade relacionada a/ou decorrente de qualquer violação deste 
Contrato ou da condução do meu negócio Herbalife Nutrition. A Herbalife Nutrition pode compensar quaisquer quantias razoáveis contra quantias que seriam devidas a 
mim de outra forma para cobrir tal indenização.

7. Termos Vinculativos: O Contrato será vinculativo e efetivo em benefício das partes, seus herdeiros e sucessores permitidos em interesse.

A   CADASTRO DO CONSULTOR INDEPENDENTE HERBALIFE NUTRITION   (CONTINUAÇÃO)

4. Prazo: O prazo do Contrato será anual, renovável anualmente. Sujeito a requisitos incluindo uma Taxa de Serviços Anual, que a Herbalife Nutrition pode determinar de 
tempos em tempos a seu critério. Eu posso cancelar ou terminar o meu Contrato do Consultor Independente notificando a Herbalife Nutrition por escrito que gostaria de 
fazer isso. A Herbalife Nutrition pode cancelar ou terminar meu Contrato do Consultor Independente se ela determinar que eu ou pessoas participando do meu Contrato 
do Consultor Independente Herbalife Nutrition violaram o Contrato ou se eu não pagar a Taxa Anual de Serviços do Consultor Independente.

5. Reembolsos:

a. Reembolso do Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition: Eu terei o direito de receber um reembolso completo do valor que paguei pelo Kit Bem-Vindo à Herbalife 
Nutrition, se eu escolher cancelar meu Contrato do Consultor Independente com a Herbalife Nutrition, dentro de 90 dias da aceitação desta Proposta, conforme 
disposto na Norma – Renunciando Dentro do prazo de noventa (90) Dias.

b. Satisfação Garantida Herbalife Nutrition: Se eu não estiver completamente satisfeito com qualquer produto da Herbalife Nutrition comprado a qualquer momento 
para o meu próprio consumo (se diretamente da Herbalife Nutrition ou de um Consultor Independente Herbalife Nutrition), eu posso devolver para a Companhia dentro 
de 30 dias da compra em troca de outros produtos, conforme disposto na política – Satisfação Garantida Herbalife Nutrition. 

c. Recompra de Produtos: Após o cancelamento (por mim ou pela Herbalife Nutrition) do meu Contrato, eu terei o direito de devolver para a Herbalife Nutrition e ter um 
reembolso do valor pago pelos produtos ou materiais de apoio de vendas não usados, que estejam em condições de revenda, que eu comprei da Herbalife Nutrition 
direta ou indiretamente, por meio de outro Consultor Independente dentro dos últimos 12 meses, conforme disposto na Norma – Recompra de Produtos.

d. Como obter um Reembolso: Para obter um reembolso ou troca conforme disposto em a, b ou c acima, eu posso seguir as instruções fornecidas na seção de 
“Exemplos de Formulário” do  Manual do Consultor Independente contidas no Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition e disponível no site myHerbalife.com.br, ou entrando 
em contato com a Herbalife Nutrition pelo telefone 11-3879-7822 ou 0300-789-2122.

6. Transferências: O meu Contrato do Consultor Independente ou qualquer interesse em meu Contrato do Consultor Independente só pode ser aplicado ou transferido 
conforme disposto nas Normas e apenas com o consentimento prévio por escrito da Herbalife Nutrition, concedido ou rejeitado pela Herbalife Nutrition a seu exclusivo e 
absoluto critério. A Herbalife Nutrition pode ceder seus direitos e obrigações sob o Contrato, para o qual eu apresento por meio deste meu consentimento expresso e a 
Herbalife Nutrition apenas me notificará por escrito de tal cessão.

B   A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO DA HERBALIFE NUTRITION 

1. Revisão Diligente: Se eu quiser considerar iniciar um negócio Herbalife Nutrition, seja por meio da venda de produtos Herbalife Nutrition ou, além de revender produtos, 
também patrocinando outros Consultores Independentes a fazê-lo, eu concordo como parte essencial desta consideração, cuidadosamente rever os Materiais contidos no 
Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition e os disponíveis no myHerbalife.com.br A Herbalife Nutrition encoraja uma revisão cuidadosa prévia de maneira que, estarei informado 
sobre os riscos potenciais, benefícios e normas aplicáveis aos Consultores Independentes envolvidos nas atividades de negócios.

2. Compensação que eu Posso Receber ou Renda que eu Posso Ganhar: A Declaração de Ganho Médio Bruto (contida no Kit Bem-Vindo à Herbalife Nutrition 
e disponível no myHerbalife.com.br é a única apresentação autorizada dos assuntos estabelecidos por ela. Eu por meio deste represento, garanto e concordo que a 
Declaração de Ganho Médio Bruto não representa uma garantia de sucesso da oportunidade de negócio Herbalife Nutrition e que não estou me baseando e não vou me 
basear em quaisquer outras informações ou representações escritas ou orais sobre os resultados financeiros que eu possa atingir. 

3. Promover a Venda de Produtos: Se eu escolher iniciar o Negócio Herbalife Nutrition, vou promover a venda de produtos Herbalife Nutrition para consumidores de maneira que 
aprimore a reputação da Herbalife Nutrition. Meu sucesso virá apenas a partir da venda de produtos para meus clientes para que estes os consumam, e para a venda de produtos 
para minha linha descendente, para que esta os consuma ou os revenda.

4. Compra de Produtos e Outros: Eu não estou obrigado a comprar produtos ou manter um inventário para ter sucesso ou avançar como um Consultor Independente 
Herbalife Nutrition. Eu não posso comprar produtos primariamente com o intuito de me qualificar para obter ganhos, ao invés de comprar livremente para o meu próprio 
consumo e quantidades que eu considero razoáveis para atender os meus clientes. Eu também não sou obrigado a comprar materiais de apoio de vendas nem participar 
de reuniões ou eventos. 

5. Construindo uma Organização de Vendas: Eu sei que não vou receber remuneração ou outro benefício econômico por recrutar outros Consultores Independentes. Se 
eu escolher patrocinar outros como Consultores Independentes Herbalife Nutrition para construir e manter uma organização de vendas de linha descendente, meus ganhos 
serão baseados na minha venda de produtos para os meus clientes para o consumo deles e para minha linha descendente, para consumo da minha linha descendente 
e revenda da minha linha descendente para outros. Esta oportunidade de remuneração multinível se encontra detalhada no Plano de Vendas & Marketing da Herbalife 
Nutrition, que está disponível a todos os Consultores Independentes online acessando myHerbalife.com.br
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Eu reconheço que por meio deste, li e entendi esse Pedido de Adesão e Contrato do Consultor Independente Herbalife Nutrition, incluindo todos os 
documentos definidos acima como “Materiais,” que foram incorporados neste, e que eu concordo em estar vinculado por todos eles.

Assinatura do Requerente:     /  / 
    Dia      Mês     Ano
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