
ESPAÇO CLAUDIA SOUZA

GUIA DE USO DA SINALIZAÇÃO EXTERNA

4. Submeta o nome do seu EVS à 
aprovação do MPC conforme 
orientações na seção APROVE SUA 
SINALIZAÇÃO contida neste guia.

1. Veri�que a legislação 
local com a Prefeitura ou 
outros órgãos públicos.

INÍCIO

ATENÇÃO2. Observe a Norma de 
Sinalização Externa do EVS 
Comercial – 8.4.3.
* Para planejar o nome do seu 
EVS, atente-se também às seções 
DIRETRIZES contidas neste guia. 3. Con�ra a seção

DICAS PARA POSIÇÃO
E DIMENSIONAMENTO DAS 
SINALIZAÇÕES, também 
contida neste guia. 

Identidade única, 
inovadora e impactante 
para o seu Espaço

Personalidade, 
credibilidade e 
pro�ssionalismo 
para o seu negócio

Sinalização do 
seu Espaço Vida 
Saudável

Você só tem vantagens:

Siga este passo a passo para implementar a sinalização do seu EVS:



DIRETRIZES DE NÃO UTILIZAÇÃO 
• Não use as palavras Shake, Espaço Vida Saudável ou EVS.
• Não use marcas ou propriedade intelectual da Herbalife e suas variações, 
como HN, Herbalife, HLF, HRBL, Herbalife Nutrition, Mark Hughes.
• Não use nomes de produtos Herbalife.
• Não use palavras que remetam a estabelecimentos comerciais ou 
alimentícios, como Bar, Café, Loja, etc.
• Não use localizações geográ�cas, como bairros, cidades ou pontos turísticos.
• Não use nomes repetidos ou que contenham números que representem 
endereços ou localidades (exemplos: Nutriespaço 1, Nutriespaço 2).
• Não use como forma de identi�cação de um grupo especí�co (localização 
geográ�ca, organização de Consultores Independentes, grupo de Espaços Vida 
Saudável, etc), de tal forma que possa ser entendida como uma franquia ou 
parte de uma rede de Espaços Vida Saudável.

APROVE SUA SINALIZAÇÂO
Para aprovar previamente o nome do seu EVS com a Herbalife,
são necessárias estas informações:
1. Seu nome completo
2. ID Herbalife Nutrition; 
3. Endereço completo de seu Espaço Vida Saudável 
4. Indique se é um EVS comercial ou residencial 
5. Nome proposto para a sinalização de seu EVS 
6. Imagem ilustrativa da sinalização 
ENVIE UM EMAIL COM TODAS ESSAS INFORMAÇÕES PARA
mpcbrasil@herbalife.com
7. O prazo de resposta às solicitações de aprovação prévia é de 4 dias úteis

Não é permitida sinalização fora da fachada 
(parede externa do EVS), como cavaletes ou 
windbanners. 

DICAS PARA POSIÇÃO E DIMENSIONAMENTO DAS SINALIZAÇÕES

ATENÇÃO
NÃO É PERMITIDO
• Sugerir que produtos Herbalife Nutrition estejam disponíveis para compra. 
• Sugerir que o responsável pelo local tem um negócio Herbalife Nutrition.
• Indicar serviços oferecidos no EVS, como as Maratonas.

PERMITIDOS: NÃO PERMITIDOS:



VEJA ABAIXO ALGUNS EXEMPLOS PARA VOCÊ
PLANEJAR A SINALIZAÇÃO DO SEU EVS

Imagens meramente ilustrativas. Consulte previamente a legislação local antes de submeter a sua sinalização à aprovação do MPC.


