
 
 
 

 
 
DÚVIDAS FREQUENTES 
 
QUAL VALOR DO PEDIDO MÍNIMO? 
R: O valor do pedido mínimo é de R$ 300,00. 
 
QUAL VALOR DO DESCONTO? 
R: O desconto para os(as) Consultores(as) é de 30% em relação ao valor do Catálogo. 
 
EXISTE OBRIGATORIEDADE DE COMPRA? 
R: Não há obrigatoriedade de compra. 
 
EXISTE LIMITE DE COMPRA? 
R: Apenas para compras a prazo. Para verificar o limite de compras a prazo, após aprovação do cadastro, entre em contato com o 
Atendimento.  
 
POSSO REVENDER COM VALOR DIFERENTE DO CATÁLOGO? 
R: Sim, o valor do catálogo é apenas sugerido para revender ao consumidor final, mas isso não te impede de vender pelo valor 
que achar conveniente. 
 
QUAL A DURAÇÃO DE UM CICLO? 
R: Trabalhamos com as estações do ano. A cada estação lançamos uma nova campanha e temos também os ciclos intermediários 
que são menores. Os nossos ciclos são de 3 e 2 meses. Mas as promoções e incentivos acontecem todos os meses do ano.  
 
EXISTE UMA META A SER ALCANÇADA? 
R: Não existe nenhuma obrigatoriedade de meta a ser alcançada pelo Consultor. 
 
É OBRIGATÓRIO COMPRAR UM KIT? 
R: Não é obrigatório a compra de Kits, porém, os Kits tem 40% de desconto e são compostos pelos itens mais vendidos. É uma 
excelente opção para quem está iniciando a atividade. 
 
QUAIS AS FORMAS DE PAGAMENTO? 
R: Boleto à vista, boleto à prazo (sujeito a análise de crédito), depósito ou transferência bancária e cartão de crédito em até 2x 
sem juros.  
 
QUAL A FORMA DE ENTREGA DOS PEDIDOS? 
R: Via Correios (PAC ou SEDEX) e Transportadora (em algumas regiões do Brasil). Os pedidos também podem ser retirados em 
nosso Centro de Distribuição no bairro do Tucuruvi – São Paulo (SP).  
 
O FRETE É GRÁTIS?  
R: O frete é grátis nos pedidos acima de R$ 500,00 nas regiões Sudeste, Sul e Centro Oeste e acima de R$ 800,00 nas regiões Norte 
e Nordeste do Brasil.  
 
DEPOIS QUE EU FIZER MEU CADASTRO COMO FAÇO PARA PASSAR MEU PEDIDO? 
R: Você receberá um e-mail com seu código de Consultor(a) e senha. Entre no site www.phytoterapica.com.br > na aba 
“Consultor(a) clique em “Já sou Consultor(a)”, digite seu código e senha. Desta forma, você acessará o Escritório Virtual e terá 
acesso a todos os dados sobre a atividade de consultoria. Para fazer um pedido clique no carrinho de compras “Loja Virtual”.  
Você também pode acessar a Loja usando seu CPF ou e-mail.  
 
TEM LIMITE DE INDICAÇÕES NA CAMPANHA DE INDICAÇÃO? 
R: Não há limite de indicações, quanto mais você indicar, mais você irá ganhar.   
 
 

ATENÇÃO: Algumas regras e processos da Consultoria podem ser diferentes para os Consultores MEI. 
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