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O que devo saber sobre os Distribuidores Herbalife Nutrition? 
 

Como posso 
participar? 

Como Distribuidor da Herbalife Nutrition pode: 

• Comprar produtos Herbalife Nutrition com desconto, para uso pessoal ou do seu agregado familiar. 

• Participar na oportunidade de negócio através da venda de produtos Herbalife Nutrition, para obter um 
lucro de venda a retalho. 

• Participar na oportunidade de negócio recrutando outras pessoas que queiram consumir ou vender os 
produtos Herbalife Nutrition. 

 
Se o seu objetivo ao inscrever-se na Herbalife Nutrition é o de obter descontos nos produtos, peça 
informações ao seu Distribuidor, pois nesse caso, o programa Cliente Preferencial pode ser o mais indicado 
para si. Um Cliente Preferencial não pode vender produtos, recrutar outras pessoas ou receber comissões, 
mas obtém produtos com desconto. Um Cliente Preferencial poderá converter-se em Distribuidor e começar 
a desenvolver o negócio em qualquer altura, basta avançar com o processo de conversão e adquirir um 
Pacote de Conversão.  

O que devo 
saber sobre a 
oportunidade 
de negócio? 

• Não há outras aquisições necessárias para além da compra do Pacote de Distribuidor Herbalife 
Nutrition (46,38 €). 

• Os Distribuidores têm a liberdade de definir os seus próprios horários e escolher como e quando 
trabalhar. 

• A maioria das pessoas começa o seu negócio Herbalife Nutrition em part-time, vendendo aos amigos 
e conhecidos, como forma de obter algum rendimento extra. 

• Não há garantias de rendimentos. Como todos os empresários, alguns Distribuidores são bem-
sucedidos, outros não. 

• O desenvolvimento de um negócio Herbalife Nutrition de sucesso requer a aquisição de determinadas 
competências, trabalho árduo e tempo. 

Como é que 
posso ganhar 
dinheiro? 

Pode ganhar dinheiro vendendo os produtos 
Herbalife Nutrition que compra com desconto. O 
seu desconto inicial é cerca de 25% sobre o 
Preço para Desconto *. Quanto mais vender, 
maior será o seu desconto, até atingir o máximo 
de 50% sobre o Preço para Desconto *. Por 
exemplo, o desconto inicial na Fórmula 1, o 
produto mais vendido da Herbalife Nutrition, é 
apresentado à direita: 
 

• Se comprar o produto com este desconto inicial e vender 10 embalagens ao Preço de Venda ao Público 
Recomendado, não incluindo as despesas de envio e respetivos impostos, ganhará 118,60 € brutos. 

• Também pode ganhar dinheiro com as vendas feitas pelas pessoas que patrocina. 

• Não pode ganhar dinheiro apenas por recrutar ou patrocinar alguém. 

 

Preço Base 52,48 € 

Preço do Distribuidor 
(com desconto inicial não 
incluindo despesas de envio 
e impostos) 

40,62 € 

Lucro potencial 11,86 € 

Para além dos 
rendimentos 
da venda a 
retalho, 
quanto é que 
poderia 
ganhar com 
as vendas dos 
Distribuidores 
que 
patrocino? 

Em 2021, existiam 23,078 Distribuidores que mantinham a atividade há pelo menos 1 (um) ano completo.  
Para além dos lucros de venda a retalho, 20% ou 4,678 desses Distribuidores ganharam comissões ou 
bónus com as vendas dos Distribuidores que patrocinaram. No quadro abaixo pode ver o que ganharam, 
sem incluir despesas: 
 

Distribuidores + de 1 Ano (4,678) 

50% (cerca de 2,339) ganhou mais de 234 € 

Os 10% melhores (cerca de 468) ganharam mais de 3,445 € 

1% de topo (cerca de 47) ganharam mais de 60,329 € 

 
Em 2021, 1% dos Distribuidores de topo que mantinha a atividade, fazia-o por um período entre 3 a 30 
anos. 

E se não 
funcionar 
comigo? 

• Pode cancelar o seu Acordo de Distribuidor a qualquer altura. Se ainda se encontrar dentro dos primeiros 
90 dias, pode cancelar e receber o reembolso total do seu Pacote de Distribuidor Herbalife Nutrition. 

• Se cancelar o seu acordo, pode devolver os produtos não abertos, que tenha adquirido no último ano, 
para obter um reembolso total. Incluímos ainda o pagamento das despesas de envio. 

 
Por favor, contacte +351 21 771 4400 para mais informações. 
 

 

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO MÉDIA BRUTA 2021 


