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Siga as etapas para se
registrar como Membro
Herbalife e faça o pedido do
pacote diretamente na
Herbalife



Este registro on-line pode ser realizado em alguns minutos e, após o
login, você pode comprar produtos com descontos de até 50%!

Ao trazer novos membros, você também pode ganhar comissões
sobre as vendas dos membros que lidera, trazendo para você
resultados positivos!

Para se registrar como Membro Herbalife, você precisa de um
patrocinador. Portanto, se você se registrar conosco, poderá lucrar
com nosso conhecimento, apresentação internacional e na Internet
da Herbalino.

Para se registrar como Membro Herbalife, você deve comprar o
Pacote para Membros Herbalife (HMP). Você pode comprar primeiro
conosco (normalmente é mais barato do que diretamente) ou após o
registro diretamente pela Herbalife.

Nota: Para o registro, é necessário um documento de
identidade ou passaporte e talvez um cartão de crédito para
comprar o HMP (Herbalife Member Kit).

INSCRIÇÃO
HERBALIFE



O primeiro passo é visitar www.myherbalife.com.

Você chegará à tela abaixo, na qual deve clicar no botão Aplicar
Online na guia Ingressar na Herbalife.

Depois de fazer isso, você
chegará à página de criação
de uma conta. Você inserirá
suas informações nos
blocos fornecidos abaixo.

SIGA ESTAS ETAPAS PARA SE
REGISTRAR ON-LINE COMO
MEMBRO DA HERBALIFE:

PASSO 1

PASSO 2



PASSO 3

PASSO 4

Escolha sua associação à Herbalife. Você tem a opção de ser um
membro e usar os produtos Herbalife ou se tornar um distribuidor.
Você pode usar os produtos e gerar renda residual ao se tornar um
Distribuidor.

Inscreva-se comomembro. Você precisará incluir na identificação do
patrocinador e as três primeiras letras do sobrenome do patrocinador.

Esta é a informação que você precisará:
ID do patrocinador: 4410500636
Primeiras 3 letras do Sobrenome do Patrocinador: SCH

Use o ID do patrocinador: 4410500636 e SCH para as 3 primeiras letras
do sobrenome do patrocinador ao se inscrever.

Você está indomuito bem. Agora que você preencheu suas informações,
chegará à próxima página. Você deve inserir seu endereço residencial e
número de telefone.

Se você ou seu cônjuge nunca tiveram um negócio na Herbalife ou já
foram membros, deixe a caixa desmarcada e clique em Avançar. Ela
mostrará o e-mail digitado e solicitará que você crie um PIN.

Você precisará disso para fazer login como membro, portanto, anote e
salve.



PASSO 5

PASSO 6

PASSO 7

Leia o contrato de associação independente da Herbalife e clique
em Avançar na parte inferior da página.

Por fim, na parte inferior desta página, você marcará a caixa que
diz: “Eu li e entendi as garantias padrão ouro e a declaração de
remuneração bruta.”

Revise e concorde com o contrato de inscrição da Herbalife. Ele
cobre informações adicionais sobre a sua aplicação como
Distribuidor Herbalife. Marque a caixa na parte inferior desta
página e clique em Avançar.

Revise e confirme as informações. Verifique se tudo está correto e
siga as instruções na parte inferior da página e clique no botão azul
Avançar.

Bom trabalho!



Ronny Schuerch
Membro Independente de Nutrição Herbalife

Nenzlingerweg 5
CH-4153 Reinach BL

+41 58 255 06 59
+41 79 550 19 90
contact@herbalino.com
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