
                                                              

 

                Herbalife patrocina 25 provas de corrida de rua no Brasil 

Empresa global de nutrição fecha parceria com a O2 e Esfera, principais organizadoras 

de corridas de rua do País 

  

São Paulo, fevereiro de 2014 – A Herbalife, empresa global de nutrição, anuncia o 

patrocínio de 25 provas de corridas de rua em parceria com a O2 e Esfera. Entre as 

provas patrocinadas, está o Circuito do Sol, que levou para as ruas mais de 25 mil 

corredores em Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.  

  

“Este patrocínio, assim como o recém-anunciado da Copa do Brasil, está alinhado com 

a estratégia global da Herbalife de investir em mais de 100 eventos, equipes e atletas 

em todo o mundo; ao mesmo tempo em que incentiva o estilo de vida saudável e 

ativo, uma das principais bandeiras da Herbalife”, declara Gioji Okuhara, diretor geral 

da Herbalife no Brasil.  

  

A Herbalife foi responsável pela hidratação de todos os competidores, oferecendo 

Herbalife24 Hours Hydrate (suplemento hidroeletrolítico para atletas que previne a 

desidratação e repõe os minerais perdidos no suor, integrante da linha de nutrição 

esportiva Herbalife24 Hours) ao final do percurso. Além disso, a marca esteve presente 

em todos os materiais de arena como pórtico, backdrop, fita de chegada e também no 

kit dos atletas, composto por camiseta de poliamida, squeeze, boné, sacola de ráfia e 

medalha.  

 

Saiba mais sobre a linha Herbalife24 Hours 

Herbalife24 Hours possui quatro suplementos: Hydrate, Prolong, Rebuild Endurance e 

Rebuild Strenght. Práticos e fáceis de preparar (basta misturar à água), os produtos da 

linha Herbalife24 Hours garantem uma nutrição completa nas 24 horas do dia. 

Desenvolvida a partir dos mais recentes estudos sobre ciência esportiva, é indicada 

para atletas amadores e profissionais. Os produtos possuem todos os nutrientes que 

os atletas precisam para apresentar um bom desempenho antes, durante e após o 

treino. Mais informações no site www.herbalife24hours.com.br.  

  

Circuito do Sol 

O Circuito do Sol é o maior circuito de verão do Brasil e leva para as ruas mais de 25 

mil corredores. Com provas de 5 km e 10 km, passa por Belo Horizonte, Brasília, Rio de 

Janeiro, Curitiba e São Paulo.  Mais informações no site: www.circuitodosol.com.  

  

Sobre a Herbalife 
Herbalife Ltd. (NYSE:HLF) é uma empresa global de nutrição que comercializa produtos de 
controle de peso, nutrição e cuidados pessoais para um estilo de vida saudável. Os produtos 
Herbalife são vendidos em mais de 90 países por meio de uma rede de distribuidores 
independentes. A companhia mantém a Herbalife Family Foundation e o programa Casa 

http://www.herbalife24hours.com.br/
http://www.circuitodosol.com/
http://www.herbalifefamilyfoundation.org/


                                                              

 

Herbalife que oferece cuidados nutricionais para crianças em situação de risco social. No Brasil, 
a empresa é associada à ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Direta), que  é 
filiada a WFDSA (Federação Mundial de Associações de Venda Direta).  No site 
Herbalife.com.br são disponibilizadas informações complementares sobre a companhia e 
produtos e no site http://ir.Herbalife.com, pode-se ter acesso a indicadores financeiros. A 
Herbalife incentiva que os investidores acessem periodicamente os sites. 

 

Mais informações para a imprensa: CDN Comunicação Corporativa 
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