
Está na hora de brilhares!
Atinge o objetivo Crystal Consultant para não perderes esta oportunidade limitada de ganhares um bónus  
de €40, a adicionar ao bónus para Consultants existente, também de €40: dá um total de €80 quando 
progrides para Consultant. Mas despacha-te, esta promoção termina a 26 de Dezembro de 2021!

Como funciona:

1. Se te juntares à Isagenix ou se já fores um cliente atual e te tornares Associate entre  
26 de Julho de 2021 e 26 de Dezembro de 2021, terás 7 dias a partir da data de 
conversão para Associate para te tornares Consultant. 

2. Progride para Consultant partilhando a Isagenix com duas (2) ou mais pessoas, desde que 
cada uma encomende 100 BV ou mais. (Esta é a maneira mais simples de progredires para 
Consultant. Consulta as Perguntas Frequentes para leres mais detalhes.)

2. Ganha o Crystal Consultant Bonus de €40 e terás um total de €80.

O que precisas de saber:
 
• O Crystal Consultant Bonus vai de 26 de Julho de 2021 a 26 de Dezembro de 2021.
 
• Este bónus está disponível para todos os associados novos e ativos nos mercados 

Europeus da Isagenix
 
•  Quando progrides para Consultant nos primeiros 7 dias, ganhas este bónus adicional  

de €40 o que dá um total de €80.

Mantenha a calma e o brilho!
Este bónus está disponível para Isagenix Independent Associates nos mercados Europeus da Isagenix entre 26 de Julho de 2021 e 26 de Dezembro de 
2021. Deverás estar em boa relação com a Isagenix e ativo conforme definido no Plano de Compensação da Equipa Isagenix para poderes receber quaisquer 
incentivos desta promoção. Os incentivos recebidos através desta promoção, incluindo incentivos não monetários, podem ser reportados como rendimentos 
tributáveis. A Isagenix reserva-se o direito de ajustar ou negar reconhecimento ou prémios para impedir ou corrigir qualquer tentativa de quebrar as regras ou 
manipular a promoção e para garantir que o espírito da promoção seja alcançado. A Isagenix reserva-se o direito de modificar, alterar ou descontinuar esta 
promoção, ou qualquer parte dela, a qualquer momento, a seu exclusivo critério. Aplicam-se termos e condições.
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CRYSTAL  
CONSULTANT BONUS

26 DE JULHO DE 2021 A 26 DE DEZEMBRO DE 2021



O que é o Crystal Consultant Bonus?
Novos Membros, Clientes e Clientes Preferenciais que se tornem Associates entre 26 de Julho de 2021 e 26 de 
Dezembro 2021 e se tornem Consultants dentro de 7 dias a partir da data de conversão para Associate também 
poderão receber este bónus adicional de €40.

Quem pode ganhar o Crystal Consultant Bonus?
Clientes preferenciais e Associates nos mercados Europeus da Isagenix que não tenham atingido Consultant 
anteriormente podem participar.

Quando começa e termina a promoção Crystal Consultant Bonus?
Começa a 26 de Julho de 2021, às 00:00 EST (hora de Nova Iorque) e termina 26 de Dezembro de 2021, às 23:59 
EST.    

O meu período de 7 dias para ganhar o Crystal Consultant Bonus começa a partir 
da minha data de ingresso ou da data de conversão para Associate?
Para novos Membros, Clientes e Clientes Preferenciais que se tornem Associates entre 26 de Julho de 2021 e 26 
de Dezembro de 2021, o período de 7 dias começa no dia seguinte à conversão para Associate.  

Como faço para me tornar Associate?
Faz login na tua conta de Cliente, seleciona o banner «Clica aqui para te tornares Associate», fornece as 
informações necessárias, concorda com os termos e condições e serás oficialmente um associate da Isagenix!

Como faço para me tornar um Consultant e ganhar o Crystal Consultant Bonus?
1. Mantém um Volume Pessoal de 100 BV ou mais nos últimos 7 dias. Acumulas Volume Pessoal através 

de compras feitas por clientes diretos de retalho no teu site replicado Isagenix e das tuas encomendas 
pessoais à Isagenix (quer seja para consumo pessoal ou para revenda a clientes de retalho). 

E
2. Mantém 100 BV ou mais nos últimos 7 dias nas equipas esquerda e direita. 

Podes atingir esse número tendo um Cliente Inscrito Pessoalmente em cada equipa que encomende  
100 BV ou mais. 

PREGUNTAS 
FRECUENTES
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Se eu ganhar o Crystal Consultant Bonus de €40, a minha nova rank será  
Crystal Consultant?
Não, Crystal Consultant refere-se apenas ao bónus e não tem rank associada. A tua rank de reconhecimento 
aparecerá como Consultant.  

Posso ver quem na minha equipa está perto de ganhar o bónus e quem já o alcançou?
Sim, faz login no teu Back Office, acede a Relatórios, e depois Concursos e Promoções para ver o Relatório Crystal 
Consultant Bonus.  

Vou ver este bónus na minha declaração de comissões?
Sim, vai chamar-se Crystal Consultant Bonus.

Quando será pago o Crystal Consultant Bonus?
O Crystal Consultant Bonus será pago uma semana em atraso, ao mesmo tempo que Bónus de Progressão de 
Rank para Consultant de €40 é pago.
  
Posso ganhar este bónus mais do que uma vez?
Não, este é um bónus adicional de €40 único, por ter tornares Consultant dentro do período da promoção.

Se eu me tornar Associate no dia 26 DE DEZEMBRO 2021 — o último dia da 
promoção — ainda posso ganhar o Crystal Consultant Bonus?
Sim, terás 7 dias a partir da data de conversão para Associate para ganhares o Crystal Consultant Bonus de €40.

Exemplo:

OU
Podes atingir esse número tendo um Cliente Inscrito Pessoalmente em cada equipa que encomende 100 BV ou mais. 

Inscrito Pessoalmente
100 BV nos 7 dias anteriores

EQUIPA  
ESQUERDA

EQUIPA  
DIREITAVolume Pessoal (PV)

100 PV

PEDIDOS NOS 7 DIAS ANTERIORES

Inscrito Pessoalmente
100 BV nos 7 dias anteriores
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