
LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA
Estrada da Paiã - Paiã Park A1
1675-078 Pontinha
Contribuinte: 503 366 684
Capital Social € 5.300 - Matr. Cons. Reg Com. de Loures sob o nº 19276

A preencher pela LR Nº do Parceiro

● DADOS DO PARCEIRO TITULAR

Inscrição de novos Parceiros
* Dados de preenchimento obrigatório

● INFORMAÇÕES SOBRE O PARCEIRO SUPERVISOR* (pessoa que a/o inscreve na LR)

Ao enviar esta inscrição confirmo que informei o candidato a Parceiro acerca do 
funcionamento do negócio LR e comprometo-me a dar-lhe todo o meu apoio.

Nota importante: A inscrição deve ser acompanhada do 1º pedido e das cópias de 
documentação requeridas. Sem estes elementos a inscrição não será realizada.

Nome completo*

Morada (não aceitamos Apartados neste campo; cópia comprovativo)*

Localidade*

Morada (se diferente) - Só para envio de encomendas

● DADOS DO 2º PARCEIRO (preencher só em caso de ser Equipa)

Nome*              Nº de Parceiro     Contacto

As Vantagens de ser Parceira(o) LR:
• Sem taxas de inscrição
• Sem encomendas obrigatórias
Vários kits de início de atividade à sua escolha!

NIB - p/ pagamento de bónus (só com cópia de documento)

Contribuinte                          Nº BI /Cartão cidadão *                       Data de nascimento*

Código Postal*

Telefone/Telemóvel E-mail

Localidade*

Código Postal*

Nome completo*

Contribuinte                          BI /Cartão cidadão *                       Data de nascimento*

Telefone/Telemóvel E-mail

Assinatura (conforme BI)

Assinatura (conforme BI)

Declaro a veracidade de todas as informações acima descritas. Aceito todas as condições comerciais de entrega e pagamento assim como as 
regras de conduta e indicações estipuladas na folha 2 desta proposta. Confirmo que li e aceitei todos estes termos e condições. Confirmo que 
tenho mais de 18 anos de idade.

Qualifique-se para o 
Fast Track Bonus e 
ganhe até 1.000€/ mês
durante 12 meses

Exclusivo Novos Parceiros LR
Fale com o seu recrutador!
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Condições Comerciais para Parceiros da LR Health & Beauty Portugal

1. O Parceiro tem direito a comprar produtos a preços de grossista 
na LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA 
(doravante “LR”), desde que tenha sido aceite a requisição para a designação 
de Parceiro, mediante o fornecimento da primeira encomenda e respetiva 
atribuição de um número de Parceiro.
2. O Parceiro compra e vende produtos da LR em seu nome e por 
sua conta e responsabilidade.
3. Quando inscritos em equipa o segundo Parceiro solidariza-se com 
o primeiro Parceiro.
4. O Parceiro comercializará os produtos a tempo parcial e de forma 
independente, reconhecendo que não é trabalhador, prestador de serviços 
ou colaborador da LR. Nas relações comerciais que manterá com terceiros 
o Parceiro não poderá, sob qualquer forma, apresentar-se ou dar a entender 
que é traba-lhador, prestador de serviços ou colaborador da LR.
5. O Parceiro é responsável pela obtenção e manutenção em 
vigor de todas as licenças ou autorizações necessárias para o exercício 
independente da comercialização dos produtos LR, bem como é o único 
responsável pelo cumprimento e pelo pagamento regular de taxas, impostos 
e contribuições, devendo, mediante solicitação da LR, comprovar o registo 
oficial da sua actividade.
6. O Parceiro procede à compra dos produtos, direta e 
exclusivamente, na LR. Não é permitida a aquisição de produtos LR de e 
entre Parceiros da LR. O Parceiro obriga-se a requisitar à LR apenas os 
produtos que lhe tenham sido previamente encomendados pelos clientes. O 
Parceiro não poderá manter stock ou armazenagem de produtos da LR.
7. O Parceiro obriga-se a vender os produtos da LR 
exclusivamente em distribuição direta, excluindo a comercialização ou 
fornecimento a lojas ou pontos de venda, a mercados, a feiras e pela 
Internet (incluindo sites de leilões na Internet). A criação e a apresentação 
de uma Homepage / um Internetshop são da responsabilidade própria 
do Parceiro da LR. As directivas da LR relativas à Internet devem ser 
cumpridas pelo Parceiro e encontram-se disponíveis na área interna do 
site em www.my-lrworld.com.
8. Por cada incumprimento das condições estipuladas no parágrafo 
anterior, excluindo a excepção do contexto de conti-nuação e repetição do 
incumprimento, o Parceiro constitui-se na obrigação de pagar à LR, a título 
de sanção penal, o montante de 10.000,00€ (dez mil euros), sem prejuízo 
de assistir à LR o direito de reclamar por todos os danos decorrentes de 
prejuízos e lucros cessantes.
9. O Parceiro da LR é obrigado a pronunciar-se sobre o Grupo LR, 
os produtos da LR e a sua distribuição apenas em conformidade com a 
documentação oficial da LR.
10. Na comercialização dos produtos o Parceiro obriga-se a somente 
utilizar os meios da LR para apoio à venda (documentação, lista de 
preços, catálogos, amostras de exposição, etc.). Em caso de utilização de 
documentação de venda / meios impressos próprios e não autorizados pela 
LR, esta tem o direito a fazer cessar esta relação, sem que nada seja devido 
ao Parceiro.
11. As publicações e os anúncios com imagens de produtos da LR 
e a utilização de marcas registadas, como p.ex. do logótipo da firma e das 
marcas LR, etc. necessitam do consentimento por escrito da LR. O mesmo 
se aplica à Internet. O Parceiro constitui-se na obrigação de indemnizar a 
LR caso viole ou se constitua em incumprimento na utilização de direitos de 
propriedade industrial ou de propriedade intelectual.
12. O Parceiro é autorizado a vender produtos e serviços de outras 
empresas, excepto os produtos e serviços que sejam similares, sucedâneos 
ou concorrentes com os produtos da gama de oferta da LR ou os que são 
vendidos pela mesma via de distribuição (distribuição/venda directa).
13. O Parceiro obriga-se a não distribuir, fornecer, vender e/ou a 
intermediar produtos e serviços de outras empresas a outros Parceiros da 
LR.
14. O sistema de bonificação da LR faz parte integrante deste acordo, 
na forma como resulta do conceito atual em be-nefício do Parceiro ativo da 
LR.
15. Se o Parceiro intermediar a entrada de outros parceiros de 
distribuição LR terá direito a receber, de acordo com o plano de Marketing 
da LR, comissões pela sua introdução na venda, a sua formação e o 
acompanhamento, em conformidade com os resultados obtidos.
16. A título de condição prévia para a obtenção do direito a 
pagamentos de bonificação - com base em vendas próprias e  vendas em 
grupo é necessário que se atinja uma venda própria de, pelo menos, 100 
Pontos por mês.
17. O cumprimento da proteção da linha é um princípio do sistema de 
distribuição da LR, servindo de base comercial impres-cindível para proteção 
de todos os Parceiros, com o que não é possível proceder-se à mudança 
de um Parceiro ativo para uma outra linha. Os Parceiros e os seus cônjuges 
apenas poderão ser novamente aceites por intermediação ao fim de, pelo 
menos, 12 (doze) meses após o termo da sua atividade como Parceiro da 
LR, ou seja 12 (doze) meses após a data da última fatura ou do pagamento 
de comissões, a não ser que se trate do mesmo recrutador. Se um Parceiro 

tentar, através de uma interposta pessoa, mudar de uma linha para uma 
outra, perde o direito a manter-se como Parceiro LR.
18.  A LR e os parceiros tratam conjuntamente dados pessoais, 
em particular com base nos sistemas disponibilizados pela LR e nos 
dados recolhidos pela LR e/ou os parceiros sobre outros parceiros e 
clientes finais. Sendo assim, a LR e os parceiros são conjuntamente 
responsáveis pela proteção dos dados. As tarefas relativas ao 
tratamento comum dos dados estão distribuídas da seguinte forma: O 
parceiro é responsável por (i) recolher os dados de encomenda dos 
clientes finais e por utilizá-los para a execução da encomenda, bem 
como por (ii) recolher dados de parceiros por ele intermediados e por 
utilizá-los exclusivamente para fins de vendas, em particular para 
acompanhamento dos parceiros a ele atribuídos. A LR é responsável 
por disponibilizar os sistemas utilizados para o tratamento central dos 
dados. Com base nestes sistemas, a LR trata os dados dos parceiros 
e clientes finais para execução de encomendas, para cálculo das 
comissões e dos níveis de qualificação dos parceiros, bem como para 
fins de venda. A LR disponibiliza ao parceiro os dados de parceiros e 
clientes finais, que lhe dizem respeito. É da responsabilidade exclusiva 
da LR a comunicação e prestação de informações aos clientes finais 
e aos titulares dos dados. Para o efeito, o parceiro apoiará a LR de 
forma adequada, sempre que lhe for solicitado. O parceiro obriga-se a 
cumprir todas as legislações e/ou cláusulas contratuais, pertinentes à 
proteção de dados. O parceiro obriga-se a encaminhar à LR todas as 
consultas de autoridades que lhe venham a ser apresentadas.
19. O Parceiro é obrigado, nas 2 (duas) semanas seguintes ao 
fornecimento e faturação, a receber do consumidor final os produtos que 
tenha encomendado e pago (desde que devolvidos na embalagem original, 
em estado novo e impecável), sem necessidade do consumidor fundamentar. 
O consumidor final tem a opção de escolher entre a troca de produtos, a nota 
de crédito ou o reembolso do preço de compra dos produtos devolvidos.
20. Nos 2 (dois) meses seguintes ao fornecimento e fatu-ração, o 
Parceiro pode devolver os produtos recebidos (na embalagem original, em 
estado novo e impecável) contra uma nota de crédito sobre o valor dos 
produtos. Os referidos meios de apoio à venda e respetiva documentação 
estão excluídos do direito a devolução.
21. No que respeita a artigos defeituosos são aplicadas as disposições 
legais.
22. A LR tem o direito a ajustar créditos resultantes da relação 
comercial com direitos do Parceiro a comissões e prémios vencidos (Bónus).
23. O Parceiro não tem direito a proceder à compensação entre os 
créditos da LR com as comissões e os prémios a que tenha direito. Caso se 
opte pela liquidação de créditos de produtos em dinheiro, será pago o seu 
valor deduzido de prémios e comissões já entregues bem como deduzido de 
uma verba pelos custos administrativos.
24. No que respeita à rescisão normal da parceria são aplicadas as 
disposições legais.
25. Assiste à LR a faculdade de, com efeitos para o final do mês em 
causa, cessar com a parceria se o Parceiro não tiver efetuado encomendas 
de produtos nos 12 (doze) meses anteriores à data da última fatura, nada 
sendo devido ao parceiro, a título de contrapartida ou indemnização.
26. A parceria poderá, de forma fundamentada e mesmo que sem 
aviso prévio, ser cessada por iniciativa da LR ou do Parceiro em caso de 
incumprimento da contraparte.
27. Constitui fundamento para a LR cessar com a parceria a utilização 
pelo Parceiro de documentação de venda / meios impressos não autorizados, 
no aliciamento (também na sua tentativa) de outros Parceiros da LR a favor 
de uma outra empresa bem como na violação culposa de uma disposição 
das restantes condições comerciais para Parceiros da LR.
28. Para a resolução de quaisquer diferendos resultantes desta 
parceria é competente o foro do local de fornecimento e de cumprimento, ou 
seja a sede da LR na Pontinha, com expressa renuncia a qualquer outro.
29. O Parceiro reconhece, expressamente, através da assinatura deste 
documento que lhe são aplicáveis as condições comerciais, de fornecimento 
e de pagamento na sua versão em vigor, e que estão impressas na lista 
de preços do Parceiro. As eventuais alterações destas condições terão que 
ser comunicadas pela LR ao Parceiro, sendo  aceites se o Parceiro não se 
opuser por escrito no prazo de 1 (um) mês após a sua comunicação.
30. No caso das referidas condições comerciais serem ou se tornarem 
inválidas, parcialmente ou na sua totalidade, a validade das restantes 
disposições não será afetada. Em caso de dúvida é aplicada a lei em vigor. O 
não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que assista 
à LR ou ao Parceiro ao abrigo do aqui disposto, não importa a renúncia a 
esse direito nem impede o seu exercício posterior. O presente documento 
constitui a totalidade do acordo entre a LR e o Parceiro, pelo que prevalece e 
expressamente afasta qualquer outro acordo existente e que lhe seja prévio, 
não tendo o Parceiro celebrado esta parceria com base em representações, 
projeções, expectativas, compromissos ou garantias dados pela LR, para 
além dos que aqui expressamente se reportaram e assumiram.
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Declaração de proteção de dados para propostas de parceiro

Com esta declaração de proteção de dados, a LR HEALTH & BEAUTY 
SYSTEMS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. informa-o sobre como tratamos 
e utilizamos os dados pessoais no âmbito das nossas relações comerciais. 
A LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA. 
cumpre as exigências impostas pelo Regulamento Geral sobre a Proteção 
de Dados da EU (RGPD).

1.    Que dados pessoais recolhemos?
Dados pessoais são todas as informações sobre uma pessoa natural, 
identificada ou identificável, que nos disponibiliza ou que sejam geradas ou 
recolhidas por nós. No âmbito da nossa relação comercial, procedemos ao 
tratamento e utilização dos seguintes dados pessoais:
Dados cadastrais: Nome, morada, data de nascimento, número de telefone, 
de fax e de telemóvel, endereço de e-mail, bem como a sua conta bancária 
e possíveis dados facultativos (p. ex., dados relativos ao seu cartão de 
crédito) e dados exigi-dos pela lei.
Dados relativos às encomendas e volume de vendas: São os dados 
referentes às encomendas que fez e o volume de vendas gerado por estas 
encomendas.
Dados relacionados com a estrutura: São os dados sobre a sua estrutura 
da linha “upline” e da linha “downline”, ou seja, dos parceiros pelos quais 
foi angariado direta ou indiretamente (“upline”) e dos parceiros que angariou 
direta e indiretamente (“downline”).

2.    Para que fins utilizamos os seus dados pessoais e qual a base jurídica?
2.1    Dados cadastrais
Tratamos os seus dados cadastrais nos termos da letra b) da alínea 1 do 
art.º 6 do RGPD para a execução do contrato de parceria celebrado consigo 
e das enco-mendas acordadas. Isto inclui a utilização dos seus dados para 
o envio de mensa-gens eletrónicas aos parceiros, p. ex., o “VIP Newsletter”, 
no âmbito da nossa obrigação de acompanhamento. Isto aplica-se também 
às operações de tratamen-to necessárias à execução de medidas pré-
contratuais. Os dados são disponibili-zados ainda a outros parceiros, na 
medida que os necessitam para o cumprimento das suas obrigações 
contratuais de acompanhamento. Não será possível uma conclusão e 
execução de contrato sem o tratamento dos seus dados cadastrais.
Além disso, tratamos os seus dados cadastrais para fins de “marketing”, 
desde que exista um interesse superior legítimo nesse tratamento (letra f) 
da alínea 1 do art.º 6º do RGPD) ou tenha consentido facultativamente num 
tal tratamento (letra a) da alínea 1 do art.º 6º do RGPD). Enviamos-lhe, entre 
outras coisas, periodicamente, por e-mail, o boletim de “marketing” por si 
assinado, para o informar sobre novidades e alterações relativas à nossa 
oferta. A base jurídica para o efeito é o seu consentimento informado, dado 
nos termos da letra a) da alínea 1 do art.º 6º do RGPD.
2.2    Dados relativos às encomendas e volume de vendas
Os dados das suas encomendas são tratados para fins de execução e 
liquidação das encomendas acordadas. Os dados relativos às encomendas 
e volume de da-dos são, além disso, tratados para determinar o seu bónus 
acordado no contrato de parceiro celebrado consigo, em particular o plano 
de “marketing”, e que assiste a si próprio e aos parceiros da sua “upline” 
que o angariam direta ou indiretamente como parceiro. Os dados são 
também disponibilizados a outros parceiros, desde que sejam relvantes 
para o cálculo do bónus. A base jurídica nestes casos é o dis-posto na 
letra b) da alínea 1 do art.º 6º do RGPD. Sem o tratamento dos seus da-dos 
de encomenda e volume de vendas, não será possível uma conclusão de 
con-trato (com vista à encomenda) e execução do contrato (com vista à 
encomenda e ao contrato de parceiro).
2.3    Dados relativos à estrutura
Os dados relativos à estrutura são tratados para o apuramento do bónus 
que cabe a si próprio e aos parceiros da sua “upline” pelos quais foi 
angariado direta ou indi-retamente como parceiro, segundo o contrato de 
parceiro celebrado consigo, no-meadamente o plano de “marketing”. Os 
dados são também disponibilizados a ou-tros parceiros, desde que sejam 
relvantes para o cálculo do bónus. A base jurídica nestes casos é o disposto 
na letra b) da alínea 1 do art.º 6º do RGPD. Nos restan-tes casos, tratamos 
os seus dados relativos à estrutura para fins de análise do mercado, 
estatísticas, prevenção de abusos e a otimização do acompanhamento, 
desde que exista um interesse superior legítimo (letra f) da alínea 1 do art.º 6º 
do RGPD). Sem o tratamento dos seus dados estruturais, não será possível 
uma conclusão e execução do contrato de parceiro.
2.4    Nenhuma tomada de decisão automatizada
Não tomamos decisões que produzam efeito jurídico perante si ou que o 
possam comprometer consideravelmente de modo equivalente e que se 
fundamentem ex-clusivamente num tratamento automatizado dos seus 
dados.

3.    Direito de objeção
Pode opor-se a qualquer momento ao tratamento para fins de “marketing”. 

Isto aplica-se em particular à utilização dos seus dados para o envio do 
boletim de “marketing”. Neste caso, somos obrigados por lei a terminar a 
recolha, o tratamento e a utilização dos dados.
Caso tratemos os seus dados pessoais com base de interesses legítimos 
nos ter-mos da letra f) da alínea 1 do art.º 6º do RGPD, poderá apresentar 
objeção a este tratamento por razões resultantes da sua situação particular. 
Neste caso, contacte a autoridade indicada na cláusula 6. Neste caso, 
iremos verificar se o nosso interesse legítimo no tratamento dos dados 
também prevalece no seu caso ou se pre-valecem os seus interesses 
devido à sua situação particular. Neste caso, termina-remos o tratamento 
dos seus dados nos termos da sua objeção. Neste caso, dei-xaremos de 
poder executar as encomendas existentes e possíveis encomendas futuras.
4.    Transferência para terceiros
Não transferimos os dados pessoais a terceiros para fins de “marketing”. 
Uma transferência de dados pessoais só ocorrerá se e na medida em que (i) 
a transfe-rência for necessária para a execução de um contrato (sobretudo 
a transferência aos parceiros “upline” e “downline” da sua estrutura), (ii) a 
transferência for imposta por uma legislação, (iii) a transferência for necessária 
para a execução de um contrato ou de outros acordos celebrados consigo, 
bem como dos direitos e crédi-tos que nos assistem.
Se, a título excecional, um parceiro “upline” ou “downline” da sua estrutura 
estiver estabelecido num país terceiro fora do Espaço Económico Europeu, 
os dados só serão transferidos quando as condições estabelecidas no 
RGPD estiverem com-pridas, em particular quando for garantido um nível 
adequado de proteção de dados junto do destinatário.

5.    Segurança
Tomamos medidas técnicas e organizacionais adequadas, em particular 
para ga-rantir que os seus dados pessoais são protegidos contra  perda, 
alteração incorreta ou acesso não autorizado por terceiros. As medidas são 
adaptadas continuamente às possibilidades técnicos aperfeiçoadas.

6.    Informações de contacto
Organismo responsável: LR HEALTH & BEAUTY SYSTEMS PORTUGAL, 
UNIPESSOAL LDA, ESTRADA DA PAIÃ – PAIÃ PARK A11675-078 
PONTINHA , service.pt@lrworld.com

Chamamos atenção para o facto de que somos responsáveis pelo 
tratamento dos seus dados pessoais juntamente com os parceiros pelos 
quais foi angariado direta ou indiretamente (art.º 26º do RGPD). Para 
reclamar os seus direitos que lhe assistem segundo a legislação relativa à 
proteção dos dados pessoais, contacte-nos.

7.    Período de armazenamento
Armazenamos os seus dados pessoais durante o tempo que persistir a 
finalidade do armazenamento e o armazenamento for necessário. Os seus 
dados cadastrais, dados relativos às encomendas e volume de vendas, 
bem como os dados relativos à estrutura, serão armazenados durante a 
vigência do contrato de parceiro cele-brado consigo. Depois de terminado 
o contrato de parceiro, armazenamos os seus dados cadastrais, dados 
relativos às encomendas e volume de vendas, sempre dentro dos limites 
estabelecidos em regulamentos, legislações e outras normas comunitários 
e nacionais ou quando se achar necessário para a defesa dos nossos 
interesses legítimos.
Os dados armazenados exclusivamente para fins de “marketing” serão 
apagados, quando revogar o seu consentimento.

8.    Os seus direitos
Segundo o disposto no RGPD, pode exigir a informação, retificação ou 
limitação do tratamento, reclamar o seu direito de portabilidade e o seu 
direito de objeção acima descrito, bem como revogar os consentimentos 
dados. Se o RGPD estabe-lecer condições para esses direitos, isto aplica-
se apenas quando estiverem cum-pridas.
Para reclamar os seus direitos, utilize os dados de contacto em cima 
indicados. Para o efeito de reclamação, terá que comprovar a sua 
identidade, a fim de evitar a prestação de informações perante terceiros 
não autorizados.
Além disso, pode apresentar queixas junto da autoridade de controlo 
responsável. Caso tenha dúvidas quanto à licitude do tratamento dos seus 
dados, informe-nos, a fim de podermos viabilizar um esclarecimento.

9.    Alterações da declaração de proteção de dados
Ocasionalmente, pode ser necessário adaptar o conteúdo da presente 
declaração de proteção de dados. Por isso, reservamo-nos o direito de a 
alterar a qualquer momento. A versão alterada da declaração de proteção 
de dados será publicada igualmente neste site. Quando voltar a visitar-nos, 
recomenda-se que leia novamente a declaração de proteção de dados.



Este formulário deve acompanhar a inscrição da(o) nova(o) Parceira(o)

Nome da(o) nova(o) Parceira(o):

Parceira(o) recrutador(a):

Seguem mais             páginas

Válida apenas a seleção de um kit de início de atividade - PÁGINA 1/1

FAST 
TRACK 
BONUS

Qualifique-se para o 
Fast Track Bonus e 

ganhe até 1.000€/ mês
durante 12 meses

Exclusivo Novos Parceiros LR
Fale com o seu recrutador!

Conteúdo: 
Caixa aloe vera (Spray hidratante (100ml), Concen-
trado, Própolis), Gel dentífrico, Champô e gel de duche 
2 em 1, Gel facial cremoso refrescante, Batom protetor, 
Emulsão corporal, Toalhitas de limpeza.
+ OFERTA Documentação*
PVP RECOMENDADO: 122,50€

 MARGEM DE LUCRO ATÉ 73,50€

KIT ALOE VERA PLUS - 190,00€ | 250 PONTOS | 133,16 VN

Conteúdo: 
Champô, gel de duche, bálsamo corporal, sabonete líquido, 2 em 1 champô e gel duche, Gel dentífrico, 

Creme de noite, Creme contorno de olhos), Roll-on, Gel bebível pêssego, Esfoliante facial 
+ OFERTA Documentação*
+ OFERTA SET ALOE VIA MOMENTS no valor de 99,90€
PVP RECOMENDADO: 279,80€

 MARGEM DE LUCRO ATÉ 89,80€ + set moments 99,90€ = 189,70€

O MAIS VANTAJOSO

KIT MAKE UP - 99,00€ | 200 PONTOS | 50 VN

Conteúdo: 
Base cremosa Colours, Base Deluxe, Blush, Pó bronzeador Deluxe, Corretor, Eyeliner Deluxe, Lash 
Booster, Máscara de pestanas Fantastic, Sombra de olhos, Removedor maquilhagem de olhos Deluxe, 
Espuma de limpeza Colours
+ OFERTA Documentação*
PVP RECOMENDADO: 226,50€

 MARGEM DE LUCRO ATÉ 127,50€
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Sombra de olhos (10420)
Escolha uma cor

Corretor (10062)
Escolha uma cor

Base Colours (10060)
Escolha uma cor

Base Deluxe (11116)
Escolha uma cor

Blush (11113)
Escolha uma cor

95485

95487

95486

Modo de expedição:        Express Mail    Levantamento nas instalações da LR 

Modo de pagamento: 

      Data                    Assinatura (conforme BI)

Cartão de crédito (será contactado posteriormente pelos nossos serviços. 

Multibanco (a referência é enviada após processamento do pedido)

*CONTINENTE: Para pedidos superiores a 50,00€ os portes são grátis 4,75€
*MADEIRA E AÇORES: Para pedidos superiores a 80,00€ os portes são grátis 4,75€

Li e aceito os Termos e Condições da Parceria LR, os Termos de Entrega e Pagamento em 
anexo, a Política de Revogação, a Política de Privacidade e o Código de Conduta do Parceiro 
LR (https://www.lrworld.com/pt/valores/codigo-de-etica)

Toalhitas, Batom protetor, Creme suave, Creme de mãos, Concentrado, Spray hidratante, Creme de dia , 

KIT HIGIENE ALOE VERA - 50,00€ | 100 PONTOS | 25 VN



Este formulário deve acompanhar a inscrição da(o) nova(o) Parceira(o)

Nome da(o) nova(o) Parceira(o):

Parceira(o) recrutador(a):

Seguem mais             páginas

Escolha os seus produtos favoritos** 
no VALOR de 60€, na Nota de 

Encomenda abaixo.

180€ + ALOE VIA 
MOMENTS

20€

KIT ENTRADA LIVRE 180€ + 20€
(20€ = documentação + set Moments)

Escolha os seus produtos favoritos** 
no VALOR de 180€, 

na Nota de Encomenda abaixo.

Nº artigo Sub nº Descrição do artigo Quant. Preço de Parceiro

Por favor, preencha de uma forma legível

KIT ENTRADA LIVRE 60€
+ OFERTA DOCUMENTAÇÃO*

*CONTINENTE: Para pedidos superiores a 50,00€ os portes são grátis 4,75€
*MADEIRA E AÇORES: Para pedidos superiores a 80,00€ os portes são grátis 4,75€

Válida apenas a seleção de um kit de início de atividade - PÁGINA 2/2

CONJUNTO DE AMOSTRAS 29,50€ 
(44,05€) Pode ser pedido adicionalmente 
(NÃO É VÁLIDO COMO SET INICIAL)

O CONJUNTO DE AMOSTRAS É
VÁLIDO COM QUALQUER PEDIDO!

Conteúdo: 
STARBOX, Tiras para perfume, Amostras de cremes: 
Powerlift, Nanogold (dia e noite), Platinum (anti-idade 
e olhos), Beauty Diamonds (dia  e noite), Serox (sé-
rum e creme), Aloe Vera (creme de dia, Gel cremoso 
refrescante, loção térmica), Copo de papel LR (conj. 
de 25), Bloco de pedido de maquilhagem

+ 12 amostras de cremes
+ 25 copos LR
+ bloco de pedido make up

*Documentação comum a todos os kits iniciais: Catálogo Collection, Lista de preços, 3x catálogo mensal, Proposta de nova(o) Parceira(o), Brochura Apresentação de negócio, Bolsa.
** Caso algum dos artigos escolhidos se encontrar esgotado deverá ser substituído por outro(s) até que perfaça o valor do Set indicado (60€ ou 180+20€) - valores de 
parceiro.

94711 95488

95489

Modo de expedição:        Express Mail    Levantamento nas instalações da LR 

Modo de pagamento: 

      Data                    Assinatura (conforme BI)

Cartão de crédito (será contactado posteriormente pelos nossos serviços. 

Multibanco (a referência é enviada após processamento do pedido)

*CONTINENTE: Para pedidos superiores a 50,00€ os portes são grátis 4,75€
*MADEIRA E AÇORES: Para pedidos superiores a 80,00€ os portes são grátis 4,75€

Li e aceito os Termos e Condições da Parceria LR, os Termos de Entrega e Pagamento em 
anexo, a Política de Revogação, a Política de Privacidade e o Código de Conduta do Parceiro 
LR (https://www.lrworld.com/pt/valores/codigo-de-etica)
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