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Herbalife Nutrition Portugal:
26 anos de sucesso
A Herbalife assinala 26 anos de existência em Portugal. Em entrevista à exKlusiva, Gertrudes
Soares, diretora-geral da Herbalife Nutrition Portugal, explica como tem sido a evolução da marca
e o empenho que tem colocado em marcha para tornara vida dos Portugueses mais saudável. "A
educação e apoio nutricional são pilares fundamentais da filosofia da Herbalife. Contamos com a
colaboração de vários profissionais de saúde que oferecem aconselhamento e formação/educação
nutricional aos nossos distribuidores e clientes."
ExKlusiva (E) -A Herbalife Nutrition

oferecem aconselhamento e formação/

sono são também fatores decisivos para a

surgiu em Portugal em 1992, direcio-

/educação nutricional aos nossos distri-

obtenção dum estilo de vida ativo e sau-

nada para o controlo de peso. Atual-

buidores e clientes, para que cada consu-

dável.

mente já não se concentra só neste

midor possa alcançar e manter os resulta-

fator?

dos pretendidos.

Gertrudes Soares (G5) - A filosofia e
posicionamento da Herbalife Nutrition
evoluíram muito ao longo dos últimos 26

E - Os batidos da Herbalife são uma
solução para quem quer perder peso?

E - Quais são os produtos "best
sellers" da marca?

GS - Os nossos batidos F1 são uma solução nutritiva e equilibrada para qual-

anos, sendo agora o seu principal objeti-

GS - O nosso batido F1, com os seus di-

quer pessoa, independentemente dos

vo tornar o mundo mais saudável e mais

ferentes sabores, é o número um de ven-

objetivos e necessidades nutricionais de

feliz, através dos nossos distribuidores,

das, representando cerca de 50% do nos-

cada indivíduo. A forma como se integra

movidos pelo nosso propósito, que são

so total de vendas.

na alimentação de cada pessoa é que po-

a nossa incomparável diferença e que

derá diferir, por exemplo no caso de al-

proporcionam aos consumidores uma

E - Os produtos Herbalife Nutrition

guém que pretende controlar o seu peso,

solução completa e personalizada para

conquistaram rapidamente o seu ni-

o batido Fl deverá substituir uma ou duas

os respetivos objetivos nutricionais e de

cho de mercado? Como medem os in-

refeições diárias, de forma a poder con-

bem-estar.

dicadores de eficácia dos vossos pro-

trolar a sua ingestão diária de calorias. Se

dutos?

se tratar dum desportista, cujo objetivo é

E - O paradigma do peso associado à

GS - A nossa marca é a n.o 1 no mundo

essencialmente assegurar uma alimen-

saúde alterou-se nos últimos tempos.

em substitutos de refeição e suplemen-

tação nutricionalmente equilibrada, este

Como é que a Herbalife Nutrition se

tos de proteína*. E em Portugal, a Her-

deverá complementar a sua alimentação

posicionou relativamente a esta mu-

balife Nutrition é líder de mercado com

com os nossos batidos Fi de acordo com

dança?

36,4%* na categoria de Controlo de Peso

os seus objetivos e necessidades nutricio-

GS - A sensibilização e consciencializa-

e Bem-estar e 32,4%* de quota de mer-

nais.

ção, por parte do público em geral, da im-

cado na categoria de Substitutos de Re-

portância de alcançar e manter um peso

feição. *Fonte: Euromonitor Internatio-

E - Os atletas são também adeptos

saudável é algo que nos tem ajudado mui-

nal Limited; dados da edição de 2017 da

da marca. Que soluções encontram

to na divulgação da nossa filosofia e na

Consumer Health, segundo a definição de

nos vossos produtos?

expansão da marca no mercado. A Her-

substitutos de refeição e suplementos de

GS - A Herbalife Nutrition desenvolveu a

balife tem acompanhado as tendências de

proteína; quota de mercado referente às

linha de nutrição desportiva - Herbalife 24

mercado e criado produtos e materiais de

vendas a retalho, por marca mundial, em

- que visa suprir as necessidades nutricio-

informação e educação nutricional que vi-

2016.

nais diárias específicas dum desportista,

sam apoiar os esforços dos seus clientes
na obtenção dum maior bem-estar geral e
dum estilo de vida mais saudável.

atleta profissional ou até dum praticante
E - Atualmente, há a ideia que as
dos". Trata-se de um pensamento er-

E - A educação e apoio nutricional
são pilares fundamentais da filosofia
da Herbalife?

mais ocasional de exercício físico.

pessoas só se alimentam de "batirado?
GS - A Herbalife promove uma alimentação variada e equilibrada, apoiada por

E - O vosso embaixador, Cristiano
Ronaldo, é a prova que a Herbalife Nutrition é uma opção a considerar, no
caso do desporto de alta competição?

GS - Sim, é verdade! A educação e apoio

substitutos de refeição e suplementos

GS - A nossa linha Herbalife 24 é uma

nutricional são pilares fundamentais da

alimentares de acordo com os objetivos e

excelente opção para os atletas de alta

filosofia da Herbalife. Contamos com a

necessidades nutricionais de cada consu-

competição, como o Cristiano Ronal-

colaboração de vários profissionais de

midor. A prática de exercício físico regu-

do. Temos inclusive um produto que foi

saúde (médicos, nutricionistas, etc.), que

lar, descanso adequado e bons hábitos de

desenvolvido em parceria com o próprio

ID: 76211225

01-07-2018

Meio: Imprensa

Pág: 38

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Bimestral

Área: 19,00 x 27,50 cm²

Âmbito: Outros Assuntos

Corte: 3 de 3

Cristiano Ronaldo, que é o CR7 Drive,

atividade comercial independente, base-

dos previsíveis. É precisamente porque

uma bebida hipotónica criada com base

ada na disponibilidade e objetivos pesso-

a filosofia da Herbalife Nutrition também

nas necessidades nutricionais e desem-

ais de qualquer indivíduo.

penho desportivo do Cristiano Ronaldo.

promove e incentiva a criação de hábitos
alimentares e de estilo de vida saudáveis,

E - Os Millennials, atentos às preo-

que existe uma identificação e um alinha-

E - Herbalife Nutrition é a desig-

cupações com os hábitos de vida sau-

mento de filosofia de vida entre a Herbali-

nação atual. Acredita que tem uma

dável, são fãs da Herbalife Nutrition.

fe Nutrition e os Millennials.

proposta de valor para quem se quer

Como se explica esta nova tendência?

manter saudável?
GS - O nome Herbalife Nutrition preten-

GS - Os Millennials estão cada vez mais

E - No momento em que a marca as-

interessados em saber que os ingredien-

sinala 26 anos de existência em Por-

de reforçar o posicionamento da marca

tes dos produtos são de alta qualidade,

tugal, o que perspetiva para a marca a

como líder na área da nutrição e bem-es-

saudáveis e obtidos de forma responsá-

curto prazo?

tar, oferecendo soluções nutricionais per-

vel. Graças à nossa filosofia "Da Semente

GS - O nosso propósito de tornar o mun-

sonalizadas e adequadas a qualquer pes-

ao Produto Final", podemos oferecer aos

do mais saudável e mais feliz é claro e

soa, para a obtenção dum estilo de vida

nossos clientes visibilidade total sobre

permanece válido como objetivo a curto e

ativo e saudável.

a origem dos nossos ingredientes. Além

longo prazo. Existem também duas áreas

disso, os Millennials estão cada vez mais

que irão ser alvo de grande foco e inves-

E - Os vossos produtos estão acessí-

conscientes da necessidade de nos man-

timento por parte da Herbalife Nutrition

veis através de distribuidores. É uma

termos saudáveis e ativos. É nessa área

nos próximos anos, são elas: a inovação

forma de promover uma oportunida-

que nós oferecemos possíveis soluções,

em termos tecnológicos e de desenvolvi-

de de alguém que queira empreender

graças ao incentivo dum treinador e duma

mento de novos produtos, e a formação

o faça com a Herbalife?

comunidade que dão o seu apoio. Sem

e educação dos nossos Distribuidores e

GS - Além de disponibilizar produtos de

um distribuidor Independente a orientá-

Clientes, para que possamos proporcio-

nutrição e bem-estar de elevada qualida-

-lo no seu percurso para se tornar mais

nar-lhes a melhor experiência possível

de e base científica aos seus consumido-

saudável, poderá não obter os resultados

com a nossa marca e assim apoiar-nos na

res, a Herbalife Nutrition também oferece

desejados, tal como ir ao ginásio sem trei-

consolidação da nossa presença no mer-

uma oportunidade de desenvolver uma

nador, também produz menos resulta-

cado nacional.

