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Bem-vinda(o) ao nosso Mundo,  

Descubra as vantagens de ser uma Consultora Nativa do Brasil. 

Comece, quanto antes esta atividade feita à sua medida, sem qualquer compromisso e sem qualquer risco. Para 

iniciar a sua atividade como Consultor/a Nativa do Brasil, deverá adquira o Kit de Consultora. 

https://www.nativadobrasil.net/pt/the-consultant-starter-kit-638.html no site ou através dos telefones 

+351 268 620 739 (Chamada para a rede fixa nacional) ou +351 967 429 212 (Chamada para a rede móvel). 

KIT COMPOSTO POR: 

 

• Creme Concentrado Corpo e Rosto de Baba de Caracol 200ml 

• Champô 500ml ( à escolha PureArgão; PureBambu; PureBiotina ou PureKeratina) 

• Condicionador 500ml ( à escolha PureArgão; PureBambu; PureBiotina ou PureKeratina) 

• Máscara 1000ml ( à escolha PureArgão; PureBambu; PureBiotina ou PureKeratina) 

• Gel After Sun Golden Glow 200ml 

• Gel de Banho 500ml L. Shower Gel, 

• 1 Bloco de Notas de Encomendas, 

• 3 Catálogos,  

• 1 Saco 

 

 

Aromas Disponíveis 

 

Consultora
e m  P o r t u g a l

N a t i v a  d o  B r a s i l
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Ao adquirir o Kit Nativa do Brasil tem a possibilidade de conhecer e dar a conhecer alguns dos nossos 

produtos, aromas e texturas, que não vão deixar ninguém indiferente. Desta forma dará início do que será 

sem dúvida um grande negócio. 

Do que está à espera? Adquira já o seu!  

O valor comercial do Kit com portes incluídos é de 72,29€, mas ao efetuar a sua inscrição como consultora 
ficará apenas por 39,90€. 

 

CONDIÇÕES 

1. Aquisição do Kit 

2. É necessário ter no mínimo 18 anos, 

3. Deve efetuar o registo no nosso site, 

4. Portes grátis em todas as encomendas de valor igual ou superior a 49.90€, para encomendas de valor 

inferior acrescem 2.99€ de portes de envio, pagas antecipadamente por (Multibanco, Paypal ou 

cartão de Crédito ou por Transferência Bancária) em caso de envios à cobrança (pagamento à 

transportadora acresce mais 1,99€.) 

 

VANTAGENS 

Ao aderir à Nativa, como Consultora, irá usufruir das seguintes vantagens 

1. Lucros ou descontos de 30% em todos os produtos, 

2. Ofertas nas suas encomendas, 

3. De 15 em 15 dias irá receber campanhas no seu grupo de consultoras do WhatsApp, 

4. Sem encomendas obrigatórias, 

5. Irá receber em primeira mão todos os Catálogos e novidades, 

6. Pode inscrever-se apenas para adquirir os nossos produtos para consumo próprio. 

7. Se optar por vender os produtos, o negócio é controlado apenas por si, pode exercer, quando e onde 

quiser e conciliar com o seu emprego e tempos livres. 
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8. As suas encomendas serão entregues, quando e onde quiser (casa, trabalho, …). No espaço de 24/48 

horas úteis (Portugal continental) pela transportadora. 

 

COMO CALCULAR O SEU LUCRO 

O preço do catálogo será o preço que cobra à sua cliente. Sobre este preço tem sempre 30% de 

desconto, isto é, numa encomenda no valor de 49,90€ ganha 14,97€. 

 

PODE EFETUAR A SUA ENCOMENDA 

 

• Por Telefone – Organizando a encomenda por nome do produto/referência/quantidade. +351 268 620 

739 (Chamada para a rede fixa nacional) ou +351 967 429 212 (Chamada para a rede móvel) 

• Por WhatsApp – Basta identificar-se com nome, nº de Telefone, contribuinte, morada de envio, método 

de pagamento, referência, quantidades e o nome dos produtos a enviar. 

• No Site – O meio mais útil de encomendar. Pode saber se existem produtos esgotados, valor do pedido, 

escolher o método de pagamento, consultar o catálogo e saber o estado das suas encomendas. Só pode 

encomendar no Site se já estiver registada como consultora e após termos validado o seu acesso (que será 

efetuado após a aquisição do Kit Inicial).  

• Por email– Basta identificar-se com nome, nº de Telefone, contribuinte, morada de envio, método de 

pagamento, referência, quantidades e o nome dos produtos a enviar, email: geral@nativadobrasil.net 

 

ENTREGAS 
 

• Portugal Continental - As encomendas são entregues entre 1 a 2 dias úteis. A sua encomenda será 

entregue por Transportadora na morada que desejar. Portes grátis em todas as encomendas de valor igual 

ou superior a 49.90€, para encomendas de valor inferior acrescem 2.99€ de portes de envio, pagas 

antecipadamente por (Multibanco, Paypal ou cartão de Crédito ou por Transferência Bancária) em caso 

de envios à cobrança (pagamento à transportadora acresce mais 1,99€.) 

• Ilhas – As encomendas enviadas para a Madeira ou Açores pode demorar entre 8 a 10 dias úteis e serão 

cobrados portes no valor mínimo de 7,99€ consoante Peso/Volume. 
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• Suíça e Luxemburgo - As encomendas enviadas podem demorar entre 8 a 10 dias úteis e serão sempre 

cobrados portes no valor mínimo de 8,90€ consoante Peso/Volume. 

 

Para mais informações pode contatar o nosso apoio à consultora pelo telefone 268620739 (Chamada para a 

rede fixa nacional) ou 967429212 (Chamada para a rede móvel) ou para o email geral@nativadobrasil.net 

 

Seja um/a Empreendedor/a de Sucesso.  

Seja um/a Consultor/a Nativa do Brasil, 

Não espere mais, junte-se ao mundo Nativa do Brasil.  


