
CONSTRUA 

OBTENHA RECOMPENSAS

REPITA



          BUILDER BONUS Disponível para os Diamantes Presidenciais e classificações menores

•  Matricule dois consumidores ou distribuidores, cada um com 200 LP no primeiro mês. 

•  Caso os 400 LP sejam feitos na primeira compra, você receberá R$300,00* de Bônus Rápido.
    (O matriculador recebe 25% dos LP da primeira compra de um novo inscrito, isso é chamado   
    Bônus Rápido). 

• No segundo mês, as duas novas pessoas da sua equipe devem comprar um mínimo de 125 LP.     
    O pedido deve ser feito antes do dia 20 em uma única compra.

•	 Você	deve	comprar	pessoalmente	um	mínimo	de	125	LP	em	ambos	os	meses	para	se	qualificar.				
    Os pedidos devem ser feitos antes do dia 20 de cada mês em uma única compra. 

• Pronto! Você receberá R$300,00* de Builder Bonus mais R$300,00* de Bônus Rápido, 
totalizando R$600,00* em somente dois meses^!

•  Para cada duas novas pessoas que você matricular que cumpram com os mesmos requisitos  
    em um período de dois meses, ganhe outro Builder Bonus de R$300,00* - Você poder ganhar  
    até R$1.200,00* de Builder Bonus em um mês. Mas lembre-se, não existe limite para o Bônus  
    Rápido.

    VIAGEM DE INCENTIVO MASTER BUILDER Disponível para Diamantes Presidenciais e 
classificações menores

• Os 200 principais participantes** no programa de incentivo Builder Bonus de cada trimestre 
ganharão uma viagem de quatro dias e três noites para duas pessoas a um destino em sua 
região. (As viagens serão realizadas, dependendo da região, com frequência semestral ou 
anual. O critério para estar entre os participantes será a quantidade de novas pessoas que 
atingirem os requisitos. O desempate será o volume de LP dos novos inscritos).

• Os ganhadores serão anunciados a cada trimestre.

• Os distribuidores devem permanecer ativos com um pedido de 125 LP até a data da viagem.

*Os valores mencionados sofrerão desconto de tributos federais.
**A quantidade poderá variar para mais ou para menos de acordo com os custos da viagem

^O Bônus Rápido, que é 25% dos LP da primeira compra de um novo cadastrado, é pago no dia 20 do mês subsequente à primeira 
compra. O Builder Bônus é pago no mês seguinte à segunda compra dos novos cadastrados, ou seja, no terceiro mês.


