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Os novos Consultores de Bem-estar que se cadastrarem com o Kit Soluções Naturais de 
400 PV e possuírem um Pedido de Fidelidade de 100 PV no mês* seguinte, receberão:
 • 100 Pontos de Fidelidade 
 • Início da Porcentagem no Programa de Fidelidade de 15%

* Os pontos podem ser resgatados entre 75 e 90 dias depois do cadastro. Se o Modelo de Fidelidade for cancelado   
 antes dos 90 dias, o novo Consultor de Bem-estar não receberá os pontos ganhos.

Somente novos Consultores de Bem-estar que comprarem este kit específico de cadastro 
se qualificam para a Via Rápida do Programa de Fidelidade. Os pedidos de cadastro da Via 
Rápida do Programa de Fidelidade não são Pedidos de Fidelidade, e não contam para o 
bônus Poder de 3 ou outros benefícios do Programa de Fidelidade.

REGRAS E QUALIFICAÇÕES
Os novos membros devem solicitar um Kit de Qualificação de 400 PV em seu pedido de 
inscrição, fazer um Pedido de Fidelidade com 100 PV ou mais no segundo mês e manter o 
Modelo de Fidelidade ativo pelo terceiro mês. Cada kit qualifica para uma certa quantidade 
de pontos e elevará a porcentagem que permite obter mais pontos.

 1. O membro faz o Pedido de Qualificação (primeiro mês).
 2. O membro faz um único Pedido de Fidelidade com 100 PV ou mais (segundo mês).
 3. O membro mantém o Modelo de Fidelidade ativo e ganha os pontos e a porcentagem de    
       Via Rápida (Fast Track) (terceiro mês).

Exemplo: Jorge se cadastrou no dia 17 de junho. Ele fez seu primeiro Pedido de Fidelidade com 100 PV em julho e 
manteve o Modelo LRP ativo em agosto. Os relatórios do pedido de julho foram processados em 15 de agosto, e em 
seguida, os pontos de incentivo e as porcentagens serão adicionados.
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A porcentagem da Via Rápida que é adicionada no 3º mês será
usada para calcular pontos ganhos do Pedido de Fidelidade do 2º mês. 


