
VAMOS 
COMEMORAR 

JUNTOS!

Vista aérea da Fábrica 
Brasil

ANIVERSÁRIO 43 ANOS
E D I Ç Ã O

DÊ ASAS AO SEU SONHO!



CONHEÇA ONDE A 
MÁGICA ACONTECE!

ANIVERSÁRIO TUPPERWARE

Qualifique-se e venha para o Rio de Janeiro viver  
essa experiência. Confira o que preparamos para você!

ANIVERSÁRIO 43 ANOS

Decorações transformando  
produtos em arte!

Segurança e padrão  
único de qualidade.

Matérias-primas viram  
designs inovadores.

JANTAR de reconhecimento LOJINHA exclusiva

Ganhe mais de 
R$1.000,00

em produtos  
no evento!

ANIVERSÁRIO TUPPERWARE

VISITE A
FÁBRICA
E VEJA!

CONSIDERAÇÕES: Participantes não podem estar em débito.- Vendas e Indi-
cações de grupo ou distrito filhote, se nomeados dentro do período de qua-
lificação do incentivo, contarão para o grupo/ distrito mãe durante todo o 
período de qualificação*- Os nomeados fora do período de qualificação terão 
somente suas vendas contadas para o grupo mãe dentro do período das 13 

semanas, conforme tabela Vanguard.- Nomeações com grau de parentesco 
não contam.- Vendas precisam ser pagas até a ultima semana de qualificação 
(pagamentos posteriores não contam)- Os parentes de Distribuidores não 
participam da qualificação.- Verifique o valor de participação com seu Distri-
buidor.- Poderá haver lançamentos extras durante o período de qualificação.

PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO: SEMANAS 17 A 20.2019

Categoria Vagas Conquistarão Critérios mínimos

Consultor 40

70

70

20

20

2

TodosDistribuidor

Reconhecimento 
Especial:

Inscrição do nome da  
Distribuição em uma 
máquina na Fábrica!

Novo Líder
(Nomeado a partir da semana
17.2018 até a semana 16.2019)

Líder Veterano
(Nomeado até a  
semana 16.2018)

Empresário 
Veterano

(Nomeado até a semana 16.2018)

Novo 
Empresário

(Nomeado a partir da semana
17.2018 até a semana 16.2019)

Melhores em  
vendas do período

Os melhores em 
indicações produtivas

Os melhores em 
indicações produtivas

Os melhores em 
indicações produtivas

Os melhores em 
indicações produtivas

Ser Círculo de Excelência nível Prata
Ter um crescimento de vendas no 
período se comparado ao Vitrine 
5.2018.

A melhor Distribuição em superação 
absoluta do objetivo de Crescimento 
da Força de Vendas.

A melhor Distribuição em superação 
percentual % do objetivo de 
Crescimento da Força de Vendas.

Ser nível Vanguard
Ter 8 indicações produtivas

Ser nível Bronze
Ter 12 indicações produtivas
Ter um crescimento de vendas se
comparado ao Vitrine 5.2018.

Ter uma venda de R$ 89.700,00 no distrito 
Ter 25 indicações produtivas
1 Nomeação

Que cumprirem os objetivos de vendas, 
recrutamentos e nomeações do período

O nome da melhor 
Distribuição, que cumprir 

o critério ao lado, será 
inscrito em uma máquina 
dentro da Fábrica - RJ:

2 3



EDITORIAL SUMÁRIO

Tupperware.com.br/TupperwareBrasilSoConsultores /TupperwareBrasil /TupperwareBrasil

Os produtos podem sofrer alterações de cores, de acordo 
com o processo gráfico. 
Os itens de ambientação utilizados nesta revista não 
acompanham os produtos.

A capacidade de todos os produtos pode variar de acordo 
com o tipo de alimento e/ou ingrediente armazenado ou 
contido, pois a densidade varia de um ingrediente para ou-
tro. Contudo, todas as medidas volumétricas foram definidas 
considerando água como parâmetro universal para referên-
cia de sua capacidade.

Os produtos Tupperware têm garantia de 10 anos contra qual-
quer defeito de fabricação (essa garantia de 10 anos dos pro-
dutos Tupperware não se aplica aos produtos cosméticos da 
marca Nutrimetics) e um serviço especial para reposição de 
acessórios, tais como tampas, alças e grades, conforme dis-
ponibilidade do estoque no momento da solicitação.

Os direitos de publicação desta edição e de qualquer outra 
marca registrada nela utilizada são propriedades de Dart do 
Brasil Ind. e Com. Ltda. Nenhuma parte desta publicação po-
derá ser reproduzida, arquivada ou transmitida de nenhuma 
forma e por nenhum meio sem permissão expressa e por es-
crito da dentora dos direitos.

EXPEDIENTE

Revista VP Tupperware é uma publicação da Dart do Brasil.
Tiragem: 390.000 exemplares / Distribuição interna.
Venda proibida.
Gerente de Comunicação para a Força de Vendas: 
Daniella Damasceno
Supervisora de Comunicação: Fernanda Jesus
Editorial: João Bonazzi
Coordenador de Incentivos: Lucas Visconti
Projeto Gráfico: Quatria Comunicação
Editora: Ana Paula Andrade
Redator: Marcos Reis
Fotos: Marco Pinto
Impressão e Acabamento: Abril Print

Paola Kiwi Levenstein

Presidente 

Tupperware Brands Brasil

O movimento 
continua!
#TupperwareBrasil43anos

43 anos de Tupperware Brands Brasil! Que gran-
de trajetória! Foram muitos anos em que, juntos, 
conseguimos superar limites, enfrentar desafios e 
crescer cada vez mais. O que nos fez chegar até 
aqui? Posso elencar muitos fatores, mas, destaco 
uma coisa que nos define bem.

Nós não desistimos nunca! A busca pelo cresci-
mento é um movimento sem fim. Por isso, movi-
mente-se hoje, agora, amanhã! Leve essa energia 
dentro de você e aproveite as oportunidades e 
ferramentas em suas mãos.

Levante todos os dias pronto para fazer a dife-
rença! E me conte o que você está fazendo de 
diferente para movimentar o seu negócio. Com-
partilhe comigo, no Facebook, através da #Eu-
NãoDesistoNunca. Boa sorte!

Você pode!

Destaques do Vitrine 

Integrando Novos Consultores

Integrando Novos Líderes

Clube de Oportunidades Premium

Super Seminário 

Incentivo de Atividade

Presente da Anfitriã

Incentivo de Indicação

Nutrimetics

Palavra de Vendas

Clube de Oportunidades

6

8

9

10

11

12

14

19

26

27

27

Acesse os materiais da 
campanha pelo

Quer 
parceria 
para  
vencer?

GRAZIELLI
Líder Empreendedora
Distribuição Girassol

Fechou há 3 anos
com a

Só você pode levar 
a oportunidade 

a  
muito mais gente!

Participe,
nos conte como a 
campanha está fazendo a 
diferença no seu dia a dia!

Compartilhe no Facebook 
um depoimento curto com a 
#FecheComATupperware!

Tenha o seu depoimento  
aqui, na Revista VP!

54 PALAVRAS DA PRESIDENTEFECHE COM A TUPPER



PRIMEIRO 
LANÇAMENTO 

Amassador do Fusion 
Master Sistem®

A cada Vitrine, 
novas funções com 

a mesma base.

Torne-se um chef 
de cozinha, como 
o Olivier Anquier.

OS PRODUTOS IMPORTADOS MAIS DESEJADOS 
AGORA NO VITRINE PARA VOCÊ!

Reduz
significativamente
as manchas mais
terríveis causadas

por molhos e
corantes.

• Menor preço = maior venda = MAIS DINHEIRO NO BOLSO!
• 15% de lucratividade e preço MUITO MAIS ATRATIVO.
• Produtos com garantia e reposição de peças.

7 DESTAQUES DO VITRINE

SEM A TECNOLOGIA

COM A TECNOLOGIA

6DESTAQUES DO VITRINE

NOVA LINHA

A inovação  
que faltava na  
sua cozinha!

CHEGOU: FREEZER LINE COM 
A EXCLUSIVA TECNOLOGIA

Tupperware®



E MAIS: em cada etapa você  
pode conquistar uma bolsa 

ou mochila importadas, 
agenda e pasta exclusivas Para mais informações, consulte seu Distribuidor.

“Me senti mais confiante 
porque ele me ajudou a 
entender como manter e 
aumentar minha equipe. O 
grande destaque para mim 
foram os testes do iTup!” 

Pedro, 
Líder Empreendedor da 
Distribuição Entusiasmo 
(Santo André/SP)

“

E MAIS: em cada etapa você  
pode conquistar uma bolsa 

ou mochila importadas, 
agenda e pasta exclusivas

Líder 
participe desta 

capacitação e, em 
12 semanas, 
aumente suas 

chances de 
sucesso!

São módulos 
exclusivos:

• Liderança  
•  Recrutamento

• Negócios 
• Vendas e  
resultados

• Como manter 
seu grupo

9

Novo Consultor, MULTIPLIQUE 
suas chances de sucesso!

Ela 
pode 
ser 
sua!

8 INTEGRANDO NOVOS LÍDERES

Conquiste seu Kit Inicial! 

Produtos podem variar de cor de acordo com a disponibilidade do estoque.

5 ITENS por  
R$ 84,00 com 
um pedido no 

valor de  
R$ 629,00

MÚLTIPLA 2,5L 
por R$ 29,90 

com um pedido 
no valor de  
R$ 315,00

A JARRA COLORS 
2L por R$ 29,90 
com um pedido  

no valor de  
R$ 315,00

PRÁTICA por  
R$ 29,90 com 

um pedido  
no valor de  
R$ 315,00

TURBO CHEF 
por R$ 29,90  

com um pedido 
no valor de  
R$ 315,00

1o

PEDIDO
2o

PEDIDO
4o

PEDIDO
5o

PEDIDO
3o

PEDIDO

Com o Kit Inicial, você 
faz demonstrações e 
aumenta seus ganhos 
em apenas 12 semanas 

INTEGRANDO NOVOS CONSULTORES



FOTO EM TRATAMENTO

Clube de Oportunidades

premium

Leila,
Líder Empreendedora da 
Distribuição Magma (Jacareí/
SP), fez seu resgate!
E você, Líder Empreendedor, 
já aproveitou?

“Eu achei o 
programa 
espetacular!”

1 INDICAÇÃO 
(PEDIDO MÍNIMO)

1 MIL 
PONTOS
1 INDICAÇÃO 
PRODUTIVA

2 MIL 
PONTOS

1 NOMEAÇÃO 
PRODUTIVA

10 MIL 
PONTOS

O restante dos itens você 
confere no Site de Pedidos

Os brindes me 
motivaram e, por 
isso, já fiz mais 
cinco cadastros!

Para mais informações, consulte seu Distribuidor.

CONSIDERAÇÕES: • Participantes não podem estar em débito.- Vendas e Recrutamento do 
grupo ou distrito filhote, se nomeados dentro do período de qualificação do incentivo, contarão 
para o grupo/ distrito mãe durante todo o período de qualificação*. • As nomeadas fora do pe-
ríodo de qualificação terão somente suas vendas contadas para o grupo mãe dentro do período 
das 13 semanas, conforme tabela Vanguard. • Nomeações com grau de parentesco não contam. 

• Vendas precisam ser pagas até a última semana de qualificação(pagamentos posteriores não 
contam). • Os parentes de Distribuidores que são parte da Força de Vendas participarão do Super 
Seminário, desde que cumpram os critérios lançados, mas não farão parte dos reconhecimen-
tos que acontecerão durante o evento. • Verifique o valor de participação com seu Distribuidor. 
• Poderá haver lançamentos extras durante o período de qualificação.

TABELA DE PONTUAÇÃO 

VENDAS
 (Tupperware e Nutrimetics)

A cada R$ 1,00 em vendas de grupo ou distrito, você conquista 1 ponto

INDICAÇÕES

NOMEAÇÕES

15.000 pontos
10.000 pontos
5.000 pontos

500 pontos
1.000 pontos
2.000 pontos

Indicação com pedido mínimo de grupo ou distrito

Indicação produtiva de grupo ou distrito

Indicação produtiva do grupo ou distrito APÓS ter cumprido o critério mínimo

Semanas 09 a 16.2019 

Semanas 17 a 24.2019 

Semanas 25 a 28.2019

PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO:  SEMANAS 09 A 28.2019

EXPERIÊNCIAS 
INCRÍVEIS   
Momentos de alegria, 
movimento, cores e muita 
diversão. Será surpreendente!

2019

Super
Seminário

VOCÊ É? VAGAS CONQUISTARÃO  
AS VAGAS CRITÉRIOS MÍNIMOS

Consultor 20 Os melhores em Vendas

Novo Líder 
(Nomeado a partir  

da Sem 09.2018 até a  
semana 08.2019)* 

130 Quem alcançar as 
maiores pontuações

Ser Vanguard Bronze na média do período
Ter 35 indicações produtivas de grupo

Líder Veterano
(Nomeado até a semana 

08.2018)
400 Quem alcançar as 

maiores pontuações

Ser Vanguard Prata na média do período
Ter 45 indicações produtivas de grupo
Ter 1 nomeação produtiva

Novo Empresário
(Nomeado a partir da Sem

09.2018 até a semana 
08.2019)*

TODOS Quem cumprir  
os critérios mínimos

Ter uma venda de distrito de R$ 448.500,00 no período
Ter 60 indicações
3 nomeações

Empresário Veterano
(Nomeado até a semana 

08.2018)
TODOS Quem cumprir  

os critérios mínimos
Ser Círculo da Excelência nível Bronze 
na média do período.

*(Os Líderes nomeados após esse período deverão cumprir os critérios como Consultor)

1110CLUBE DE OPORTUNIDADES PREMIUM SUPER SEMINÁRIO



Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 315,00
1 Tigela Batedeira 1L

Ou Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 629,00
1 Tigela Batedeira 1L
+ 1 Jarra Microplus 1L  
+ 1 Quick Dispenser 
600ml

Com esta dupla, 
suas receitas vão 
ganhar aplausos.

SEMANAS 17 A 20

Com um pedido de  
R$ 315,00 em qualquer 
semana do Vitrine 05, 
você conquista uma 
Tigela Batedeira 1L

NA  
SEMANA

Com um pedido de  
R$ 315,00, ganhe*:

Com um pedido de  
R$ 629,00, ganhe*:

17

18

19

20

1 Tigela Batedeira 1L e  
por R$ 39,90 adquira  
 1 Tupper Caixa Farinha 
PB 3,5kg, e por R$ 139,00 
adquira o Presente da 
Anfitriã Antecipado

1 Tigela 
Batedeira 1L

1 Tigela Batedeira 1L
+ 1 Jarra Microplus 1L 
+ 1 Quick Dispenser 
600ml

1 Tigela Batedeira 1L
+ 1 Tigela Batedeira 2L 
+ 1 Tigela Batedeira 3,2L 

1 Tigela Batedeira 1L
E por apenas R$ 35,90, 
adquira + 1 Prática 2L

Ou

1 Tigela 
Batedeira 1L

1 Tigela 
Batedeira 1L

1 Tigela 
Batedeira 1L

Com escala de medida 
Seus ingredientes na 

quantidade certa!
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*Limitado a 1 conjunto do produto em cada semana

Preparar Micro-ondas

NOVA
COR

NOVA
COR
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Organizador 
de Tampas

Tampas meramente ilustrativas

Tupper 
Clean

Porta Papel 
Toalha

Eco Tupper
Quadrada 1L

Porta Sabão 
em Pó 2Kg

Rodinho de pia

Escorredor de 
Eco Tupper

Super Caixa 10 L

Pode ser 
preso na 
parede

Não acompanha grades

Conquiste*
Com um pedido de  

R$ 629,00
1 Tigela Batedeira 1L  
e por R$ 139,00, adquira:  
Presente da Anfitriã 
3° Nível (8 peças 
- Cód. 804352)

Com um pedido de R$ 315,00, 
adquira 3 Vitrines por R$ 2,99 
(Cod. 301395)

*Limitado a 1 conjunto do produto em cada semana. *Os Novos Consultores só 
poderão adquirir o Presente Especial da Anfitriã após 12 semanas de cadastro. 
Dúvidas, entre em contato com a Distribuição para conhecer o Programa 
Integrando Novos Consultores. Para ganhar os brindes, os Consultores devem 
estar sem débitos. Os brindes serão iguais ou similares aos ilustrados na 
Revista Você Pode. Os itens de ambientação não acompanham o produto. 

 Podem ocorrer variações no tamanho e densidade do pó 
gerando o não armazenamento completo do produto.

Organizar

*Imagem ilustrativa

Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 315,00
1 Tigela Batedeira 1L

1514 PRESENTE DA ANFITRIÃ 



Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 315,00
1 Tigela Batedeira 1L

Ou Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 629,00
1 Tigela Batedeira 1L
+ 1 Tigela 
Batedeira 2L 
+ 1 Tigela 
Batedeira 3,2L

Praticidade para  
fazer pães e bolos de 
um jeito bem especial!

Tampe, 
chacoalhe  
e pronto!

Conquiste*
Com um pedido de  

R$ 629,00
1 Tigela Batedeira 1L 
E por apenas R$ 39,90, 
adquira: + 1 Tupper 
Caixa Farinha PB 3,5Kg
Cód.: 879884

E ainda por

R$ 139,00 
adquira: Presente 
da Anfitriã
(3º nível – 8 itens)
Cód. 804352
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Novo Consultor recebe grátis ao cumprir as regras da semana.

*L
im

it
ad

o
 a

 1
 c

o
nj

un
to

 d
o

 p
ro

d
ut

o
 e

m
 c

ad
a 

se
m

an
a

Armazenar Preparar

Do tamanho que faltava para você!

NOVA
COR

1716 INCENTIVO DE ATIVIDADEATIVIDADE EXTRA

LANÇAMENTO



Sua melhor 
aliada na hora 
de ralar e fatiar.

Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 315,00
1 Tigela Batedeira 1L

Ou Conquiste* 
Com um pedido de:

R$ 629,00
1 Tigela Batedeira 1L E por apenas  
R$ 35,90, adquira: + 1 Prática 2L Cód. 879889

Indique 
Agora!

Perfeita para 
marinar...

1.2L

... e para 
empanar!

Fatiador  
e ralador 
grosso

3 formas 
de ralar, 1 
de fatiar!

Ralador 
médio e  

fino
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Novo Consultor recebe grátis ao cumprir as regras da semana.
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Preparar Preparar

E conquiste
1 Caixa Bom Sabor 
Pequena 1,2L
O Consultor que você indicou 
precisa fazer um pedido 
mínimo de R$ 315,00

Os itens de ambientação não acompanham os produtos.

REGRA INDIQUE AGORA: O Consultor Indicante poderá 
indicar 1 ou mais pessoaas com um pedido mínimo entre 
R$315,00 e R$628,99 durante as semanas 17 e 20.2019, 
podendo assim, conquistar mais de 1 Caixa Bom Sabor 
1,2L. • Caso o Consultor realize uma indicação com valor 
igual ou superior a R$629,00 em suas 3 primeiras sema-
nas consecutivas, obrigatoriamente, ele terá de escolher 
entre os brindes de indicação com 1 Indicação Produtiva 
e não poderá optar por esta premiação. • Para o brinde 

ser entregue, o Consultor Indicante deverá ter no míni-
mo um pedido a partir de R$315,00 durante as semanas 
29 a 32.2019 e ainda ter, no mínimo, um pedido a partir 
de R$315,00 no período das Semanas 17 a 20.2019, caso 
contrário, ele perderá o direito ao brinde. • Os Consulto-
res Indicantes e Indicados não poderão estar com débi-
tos. • Os brindes enviados serão iguais ou similares aos 
ilustrados. • Os itens de ambientação não acompanham 
o produto.

NOVA
COR

1918INCENTIVO DE ATIVIDADE INDIQUE AGORA



3 funções  
em um click!

Descaroçador

Estojo

2

3

1

Conquiste:
1 Click Series II
O Consultor que você indicou precisa 
fazer um pedido de R$ 629,00*

3 funções  
em um click!

Descaroçador

(Retira polpas e caroços)

Ralador

Batedor

Estojo

Cabo

Composto por 1 Cabo, 1 Batedor, 
1 Ralador, 1 Descaroçador e 1 Estojo.

1. Descaroçador

2. Batedor

3. Ralador

Complete seu  
Click Series I (VP 4)

Os estojos se
encaixam!

*Confira a regra completa de Indicação Produtiva na página 25.

1a VEZ NO  
BRASIL

2120INCENTIVO DE INDICAÇÃO

Preparar



Trava de 
Segurança

Corta aves  
Cruas e Cozidas

Trava de 
Segurança

Os itens de ambientação não acompanham os produtos.
*Confira a regra completa de Indicação Produtiva na página 25.

Conquiste:
1 Caixa Bom 
Sabor pequena 
1,2L + 1 Tesoura  
para Aves 
Universal Series. 
O Consultor que você 
indicou precisa fazer um 
pedido de R$ 629,00*

Caixa  
Bom Sabor 

Pequena  
1,2L

Linha Restore: feita para quem 
se preocupa com os primeiros 
sinais do envelhecimento 
facial, rugas e pigmentação. 

Conquiste:
1 Restore Creme Facial 
Anti-idade Diurno FPS 15 
Nutrimetics 60ml
O Consultor que você indicou precisa  
fazer um pedido de R$ 629,00*

DERMATOLOGICAMENTE 
TESTADO

Indicado para todos os tipos de pele.

Desenvolvido por

Em breve no Vitrine

Passo 1
Limpe suavemente 

com a Loção de 
Limpeza Facial

VP4

VP4

VP5

Passo 2
Tonifique a pele com a 
Loção Tônica Facial  

Revitalizante

Passo 3
Hidrate e proteja 

com Creme Facial 
Anti-idade

A beleza da 
pele jovem em 

3 passos

*Confira a regra completa de Indicação Produtiva na página 25.

1a VEZ 
NO  

BRASIL

2322 INCENTIVO DE INDICAÇÃOINCENTIVO DE INDICAÇÃO

Preparar



Conquiste:
1 Micro  
Urban Plus
Os Consultores que 
você indicou precisam 
fazer um pedido de 
R$629,00 cada. 

Veja pelo leitor de QR
 Code do seu celular.

3 em 1: cada montagem 
oferece uma função de 
preparo no micro-ondas!
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Como eu conquisto uma Indicação Produtiva? Como eu faço para receber o brinde?
Você, Consultor que indicou, deverá estar ativo neste Vitrine  
(Semanas 17 a 20.2019).

Para o brinde ser entregue a você, Consultor que 
indicou, você deverá ter, no mínimo, um pedido 
a partir de R$ 315,00 durante as Semanas 29 a 
32.2019, caso contrário, perderá o direito ao brinde.

E quem foi indicado precisa, em suas três primeiras semanas 
consecutivas, fazer R$ 629,00 em vendas acumuladas para 
ser considerada uma Indicação Produtiva.

Para  
cozinhar 
massa

Para  
cozinhar arroz 

e grãos

Para  
cozinhar 
no vapor

Utilize as tampas para 
preparar arroz e grãos.
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PALAVRA DE VENDAS

CLUBE DE OPORTUNIDADES

Aniversário 
Tupperware®: 
nos vemos lá!
#TupperwareBrasil43anos

Temos muito pela frente em 2019. Porém, neste período, 
não posso deixar de destacar a comemoração de 43 
anos da Tupperware® Brasil. A grande festa será em 
nossa Fábrica no Rio de Janeiro, e você pode chegar até 
lá! Passeios por pontos turísticos e acesso a uma Lojinha 
exclusiva, são só alguns dos diferenciais nesta viagem.

Você poderá conhecer a nossa fábrica e ver ao vivo 
onde a mágica dos nossos produtos acontece. São 
experiências únicas que você nunca esquecerá! Para 
se qualificar, aproveite as oportunidades de um Vitrine 
repleto de inovações e motive seu time! Aqui, nada é 
feito sozinho, por isso, um time empenhado com um 
objetivo em comum é um passo importante para seu 
sucesso. Boa vendas!

Rodrigo Senday 
Vice-Presidente de Vendas 

Tupperware Brands Brasil

Leve 1 Eco Tupper 
500ml Rosa Choque
+ Tupper Cupcake
Por: R$ 19,90  
o conjunto

Clube de Oportunidades

Regra: não conta para Vendas/Incentivos e Incentivo Vanguard; 5 ofertas simultâneas com reposição de produtos conforme término 
do estoque, limitada a 1 unidade de cada por Consultor; O Indicado deverá fazer um pedido mínimo para você ter acesso às ofertas; 1 
ou mais Indicações dão direito ao mesmo benefício ao prêmio. Os Consultores Indicantes e Indicados não podem estar com débitos. 
Os brindes enviados serão iguais ou semelhantes aos ilustrados. 

Você pode adquirir tudo  isso no 
período 6.2019  no Site de Pedidos 
Boas compras!

Leve Paris 
Desodorante 
Spray + Rio 
Desodorante 
Spray  
Por: R$ 34,90 
o conjunto

Leve 6 Copos 
Elegância 475ml cada 
Por: R$ 19,90 cada. 
O conjunto sai por R$119,40. 

Leve
Tupper Caixa 
Café Clássicos 
700gr + Tupper 
Caixa Farinha 
Clássicos 1,8kg  
Por: R$ 41,90  
o conjunto

Indique e faça 
parte do Clube de 

Oportunidades!
DESCONTOS 
EXCLUSIVOS

500ml
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Cozinha a vapor, prepara massas  
e arroz. Saiba mais na página 24

Veja pelo leitor de QR
 Code do seu celular.

3 SOLUÇÕES
MICRO 

EM 1 PRODUTO!
URBAN

PLUS


