
Nós do STC pedimos a sua compreensão e atenção às regras do produto. Em caso de
descumprimento de qualquer regra abaixo, além do cancelamento da afiliação serão

tomadas as medidas cabíveis dadas as proporções.
 

1 - É extremamente proibido o anúncio na rede de pesquisa utilizando nome do produto, da
produtora ou qualquer palavra diretamente relacionada ao programa, gostaríamos de dar

ênfase nesta regra em específico;
 

2 - Em hipótese alguma para divulgar o produto associe à marca a imagens de qualquer
pessoa que não faça parte de nossa equipe ou programa, independente do contexto:

depoimentos, profissionais de saúde, influencers, comentários e similares. A violação dessa
regra está sujeita a processo judicial. Em caso de necessidade recomendamos bancos de

imagens gratuitos;
 

3 - É permitido criar seu próprio conteúdo de divulgação do produto além dos que
disponibilizamos no material de afiliados, porém não é permitido vincular a nossa imagem

em suas criações. Sendo uma criação sua, o STC não se responsabiliza pelo conteúdo. O
mesmo é válido para bônus, extras ou qualquer crédito oferecido pelo próprio afiliado;

 
4 - Não se apresente ou se posicione como sendo da equipe do STC seja como suporte ou

coach. Pedimos que os afiliados se posicionem como representantes comerciais do produto;
 

5 - É extremamente proibida a prática de spam de qualquer natureza;
 

6 - Anúncios com promessas falsas, que não se enquadram na proposta do produto ou
irreais são estritamente proibidos, sendo apenas reforçado aqui;

 
7 - É obrigatório manter uma relação saudável com seu cliente no pós venda, sempre

zelando pela imagem do STC. Não o deixe desamparado, caso não consiga resolver, entre
em contato com nossa equipe de suporte;

 
8 - É proibido usar a logo do produto/produtora ou o nome – STC / Sistema de

Transformação Corporal / Marianna Meinberg - como identificação do seu perfil de qualquer
rede social ou grupos.
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