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CÓDIGO DE ÉTICA

COMO ASSOCIADO INDEPENDENTE ISAGENIX, IREI:

• Conduzir-me a mim e ao meu negócio de forma profissional, ética, moral e legal, respeitando sempre cada e todas as 
pessoas que conheço;

• Representar os Produtos Isagenix e o Rendimento Isagenix Oportunidade verdadeira e precisa;
• Nos meus negócios, apresente-me sempre como um  Associado Independente Isagenix;
• Fornecer apoio contínuo e incentivo ativo a outros membros, dentro e fora do meu próprio organização;
• Responder de forma verdadeira e precisa a todas e quaisquer perguntas sobre os Produtos Isagenix e o Rendimento 

Isagenix Oportunidade;
• Informar os clientes e potenciais membros do seu direito de devolver quaisquer Produtos Isagenix de acordo com a Isagenix
• Política de Devoluções; caso os meus clientes pretendam devolver algum Os produtos Isagenix e sujeitos ao seu pedido, 

ajudam-nos executar a devolução de forma rápida e adequada;
• Faça apenas esses compromissos verbais e promessas de que sejam autorizados pela Isagenix;
• Respeitar a privacidade dos meus clientes e potencial Membros;
• Honrar a minha obrigação de proteger a Isagenix confidencial informações, incluindo as informações de contacto de outros 

Membros;
• Aceitar e honrar as minhas obrigações ao abrigo da Isagenix Diretrizes de Comunicação fornecidas como Anexo 1 do 

presente documento;
• Cumprir os pedidos razoáveis de informação e documentação da Isagenix, e
• Respeitar todas as Regras de Adesão da Isagenix, conforme atualmente em vigor e conforme possa ser alterado pela  

Isagenix de vez em quando.

COMO ASSOCIADO INDEPENDENTE DA ISAGENIX, NÃO:

• Envolver-se em qualquer atividade que se refletiria mal Isagenix ou eu, incluindo, mas não se limitando a, qualquer engano, 
negócios deturpados, ilegais ou pouco éticos ou prática de recrutamento, usando qualquer recrutamento de alta pressão ou 
vender técnicas ou fazer qualquer tipo de venda ilegal, não autorizada ou declarações ou testemunhos exagerados sobre a 
Isagenix Produtos ou a Oportunidade de Rendimento da Isagenix;

• Incitar ou incentivar qualquer membro existente a juntar-se à minha equipa de outra equipa em qualquer circunstância, 
diretamente ou indiretamente;

• Tentar obter qualquer vantagem sobre qualquer outro Associado afirmando ou insinuando que sou capaz de obter qualquer 
tratamento com Isagenix;

• Disparar a Isagenix ou os seus Produtos, Compensação da Equipa Plano, equipa de gestão, funcionários, afiliadas, Clientes, 
ou outros Associados, ou a concorrência ou os seus produtos, planos de compensação, equipas de gestão, funcionários, 
afiliadas ou distribuidores independentes;

• Tentativa de manipular a Compensação da Equipa Isagenix Planear de qualquer forma, incluindo, mas não se limitando a, 
inscrição qualquer pessoa como Cliente ou Associado que tenha pouco ou nenhum interesse na Isagenix, principalmente 
para se qualificar para um bónus ou outra compensação, ou ao inscrever-se ou incentivar outros para se inscreverem com 
várias posições e/ou venderem Produtos Isagenix através de canais não autorizados;

• Tentar de qualquer forma, direta ou indiretamente, violar ou contornar as Políticas e Procedimentos da Isagenix que  
aplicar-me; ou

• Acusar outro Associado de má conduta ausente motivos razoáveis para o fazer, bem como a vontade de fornecer tais provas 
de apoio e declarações juramentadas como a Isagenix possa razoavelmente solicitar.


