O que devo saber sobre ser um Consultor Independente?
Como posso
participar?

•
•
•

Como um Consultor Independente, você pode:
Comprar produtos Herbalife Nutrition com desconto para seu uso e de sua família.
Atuar na oportunidade de negócio vendendo os produtos Herbalife Nutrition para obter lucro de
varejo.
Atuar na oportunidade de negócio recrutando outras pessoas que desejam consumir ou vender
os produtos Herbalife Nutrition.
Se ao se juntar a Herbalife Nutrition seu único objetivo é ter desconto na compra de produtos,
você tem a opção de participar do programa Cliente Premium. A maioria das pessoas se junta
à Herbalife Nutrition como Cliente Premium ao custo de R$ 40,00* + Frete e não atua na
oportunidade de negócio. Um Cliente Premium pode se converter a Consultor Independente a
qualquer momento.
*Preço incluindo impostos aplicáveis no estado de São Paulo. Pode variar de acordo com a tributação
estadual.

O que devo
saber sobre a
Oportunidade de
Negócio?

•
•
•
•
•

Não existe compra mínima necessária além do kit inicial também conhecido como kit de Início
ao Negócio Shake Mini no valor de R$ 117,00* + frete ou o kit de Início ao Negócio no valor de
R$ 200,00* + frete.
Os Consultores Independentes escolhem seu horário e a maneira como querem trabalhar.
A maioria das pessoas começa seu negócio Herbalife Nutrition apenas por meio período,
vendendo para pessoas de seu círculo de contato, com o objetivo de obter uma renda extra.
Não há garantias que você tenha ganhos. Como todos os empreendedores, alguns
Consultores Independentes tem sucesso e outros não.
Construir um negócio Herbalife Nutrition de sucesso requer habilidade, trabalho duro e tempo.
*Preço incluindo impostos aplicáveis no estado de São Paulo. Pode variar de acordo com a tributação
estadual.

Como posso
ganhar dinheiro?

Você pode ter ganhos vendendo produtos Herbalife Nutrition, que você compra com seu desconto
inicial de aproximadamente 25%.
• Quanto mais você vende, maior é o desconto, até no máximo 50%. Por exemplo, o desconto
inicial no Shake, o produto mais vendido da Herbalife Nutrition é mostrado abaixo:

Preço de Venda
BRL $159,67*
Preço do Consultor Independente*
BRL $123,87
(com desconto inicial, incluindo frete e impostos
Lucro Potencial

BRL $35,80

*Preço baseado em impostos aplicáveis no estado de São Paulo. Pode variar de acordo com a tributação
Estadual.

•

Se você comprar com este desconto inicial e vender 10 shakes no preço de venda** você terá
lucro de R$ 358,00.
• Você também pode obter ganhos das vendas feitas para as pessoas que patrocina.
• Você não poderá obter ganhos somente pelo fato de recrutar alguém.
**O Consultor Independente é livre para definir o preço de venda que deseja praticar com seus
clientes.

Além dos
ganhos com as
vendas de
produtos,
quanto eu
poderia ganhar
com as vendas
dos Consultores
Independentes
que patrocino?

Em 2020, eram 68.296 Consultores Independentes, que estavam no negócio a pelo menos 1 (um)
ano completo. Além de qualquer lucro de varejo, 24% ou 16.164 deles ganharam ganhos multinível
ou bônus sobre as vendas dos Consultores Independentes que patrocinaram.
Abaixo os ganhos mencionados, antes das despesas:
Consultores Independentes há mais de um ano + (16.164)
50% (cerca de 8.082) ganharam mais de R$ 613
Os Top 10% (cerca de 1.616) ganharam mais de R$ 12.321

Os Top 1%(cerca de 162) ganharam mais de R$ 171.231

Em 2020 o tempo de Contrato dos Top 1% variava de 3 a 30 anos de negócio.

E se não der
certo para mim?

• Você pode cancelar seu Contrato de Consultor Independente a qualquer momento.
Se você estiver nos primeiros três meses, poderá cancelar e receber um reembolso total do seu Kit
Cadastro.
• Se você cancelar seu Contrato de Consultor Independente, poderá devolver os produtos não
abertos comprados no último ano e obter um reembolso total. O frete também é reembolsado.
Por favor contate o Departamento de Serviços ao Consultor para mais informações.
-
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