
 Programa de Recompensa de 
Fidelidade da doTERRA (LRP)

O Programa de Recompensa de Fidelidade da doTERRA (LRP) fornece créditos de 
produtos gratuitos (em pontos) para mensalidades de compras encomendadas no 
programa. Como participante do Programa de Recompensas de Lealdade, você 
imediatamente começa a ganhar pontos que podem ser usados   como dinheiro para 
comprar produtos na doTERRA. Quanto mais tempo você participa, mais pontos 
você pode ganhar - até 30% do seu pedido de lealdade mensal total em 
recompensas de compras!

(Veja os termos e condições abaixo.)

MESES
1 - 3

10%

MESES
4 - 6

15%

MESES
7 - 9

20%

MESES
10 - 12

25%

MESES
13+

30%

Créditos de Recompensa de Fidelidade
Ÿ Créditos de recompensas de fidelidade
Ÿ Sem complicações, envio automático dos produtos da doTERRA que você usa mensalmente
Ÿ Receba até 30% do valor do VP da sua compra LRP mensal em pontos
Ÿ Troque seus pontos LRP por produtos da doTERRA
Ÿ Liberdade para alterar sua ordem LRP até o dia anterior à data mensal do seu envio
Ÿ Maneira conveniente de atender aos requisitos mensais de qualificação de VP e bônus
Ÿ Incentivo poderoso de fidelidade para novos clientes e consultores que você cadastra
Ÿ Veja e use os pontos de recompensa de fidelidade online no seu escritório virtual - 

mydoterra.com
Ÿ Compras de LRP podem ser configuradas para serem enviadas qualquer dia entre o 1º e o 28º 

do mês
Ÿ Benefício Adicional: Produto do Mês
Ÿ Uma compra mensal de Recompensa de Lealdade que totaliza 125 VP ou mais feita no ou 

antes do 15º a cada mês, irá incluir um produto gratuito!
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Benefício Adicional: Produto do Mês
Ÿ Compra mensal mínima de 50 VP para ganhar pontos de LRP
Ÿ Pedidos de no mínimo de 1 VP * para manter o nível de Recompensa de Lealdade (%) ** e a 

quantidade de pontos acumulados
Ÿ Sem limite mensal de acumulação de pontos mensais
Ÿ Os pontos de recompensa expiram 12 meses a partir da data de emissão
Ÿ Os pontos de recompensa podem ser usados   para comprar apenas produtos VP completos
Ÿ Os pontos de recompensa podem ser resgatados por telefone (1-800-411-8151) ou online
Ÿ As ordens de resgate não somam ao VP
Ÿ Será aplicada uma taxa de resgate de US$3, impostos aplicáveis   e taxas de envio e manuseio
Ÿ Deverá ser um participante do LRP por 60 dias antes que os pontos de recompensa possam 

ser resgatados
Ÿ Todos os pontos de recompensa e porcentagem serão cancelados imediatamente com 

cancelamento de LRP
Ÿ Os pontos de recompensa não têm valor de resgate em dinheiro e não são transferíveis
Ÿ Os produtos comprados com pontos LRP não são para revenda
Ÿ O cancelamento da ordem LRP deve ocorrer por telefone, ligando para o Serviço aos 

Membros em 1-800-411-8151
* Pedidos de Recompensa de Fidelidade  devem exceder 50 PV por pedido único para ganhar pontos de recompensa.

** Os pedidos de Recompensa de Fidelidade devem exceder 50 PV por uma única compra para avançar níveis de recompensa de 
fidelidade (%).
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PROGRAMA DE INÍCIO RÁPIDO NO LRP:
Novos distribuidores independentes que se cadastram com um kit Soluções 
Naturais e têm um LRP de 100 VP em compras no mês seguinte * receberão:
Ÿ 100 pontos LRP
Ÿ Comece com 15% em pontos de LRP
Novos distribuidores independentes que se cadastram com qualquer kit de 
óleos e têm um LRP de 100 VP em compras no mês seguinte * receberão:
Ÿ 200 pontos LRP
Ÿ Comece com 20% em pontos de LRP
Novos distribuidores independentes que se cadastram com um kit DIAMANTE e 
têm um LRP de 100 VP em compras no mês seguinte * receberão:
Ÿ 400 pontos LRP
Ÿ Comece com 25% em pontos de LRP

* Os pontos serão resgatados em   60 dias após a inscrição. Se o LRP for cancelado antes dos 60 dias, o novo Distribuidor 
Independente não receberá pontos concedidos. Apenas os distribuidores independentes que se cadastram e compram estes 

kits de inscrição específicos são qualificados para o Programa de Início Rápido de LRP. As compras de inscrição do Programa de 
Início Rápido de LRP não são compras LRP e não contam para o BÔNUS Poder de 3 ou outros benefícios LRP.
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