
 

 

 

  Todo SER necessita de alimento para sobreviver, vivemos  experimentando 

sabores, descobrindo paladares  e selecionando o que gostamos de comer

cheiro da comida desperta emoções e lembranças. Os temperos nos aproxima 

com a natureza.   

 O KILISK iniciou sua trajetória elaborando alimentos para público com 

restrição alimentar e hoje vem oferecer outras opções de alimentos  para garantir 

a saúde e uma  dieta balanceada. 

 Você também pode ajudar outras pessoas a consumirem produtos de 

qualidade ,  venha ser um 

objetivos com o apoio e  orientação

 

 O KILISK  é a única marca

-  Oferece  alimentos selecionados para atender a clientes especiais;

-  Produtos elaborados e preparados 

- Possui uma preocupação com a saúde e bem

- Parceria com equipe de saúde como Nutricionistas, Fisioterapeutas, Educador 

Físico para alinhar a oferta dos produtos balanceados;

- Constante busca  oferecer produtos com

- Valorização da culinária típica e local mantendo  a essência do temperos 

naturais; 
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é a única marca que oferece: 

erece  alimentos selecionados para atender a clientes especiais;

Produtos elaborados e preparados artesanalmente; 

Possui uma preocupação com a saúde e bem-estar de seus clientes;

Parceria com equipe de saúde como Nutricionistas, Fisioterapeutas, Educador 

Físico para alinhar a oferta dos produtos balanceados; 
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Valorização da culinária típica e local mantendo  a essência do temperos 
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Ser  Consultor Sabor com Saúde

alimentos de qualidade as pessoas a sua volta.

 Muitas mães estão passando 

qualidade, devido a correria do dia

industrializados devido a praticidade, no entanto, está agilidade poderá no futuro 

trazer problemas a saúde de seus filhos.

 

 Desta forma, ser Consultor Sabor com Saúde

em sua casa e ao alcance de seu raio de  contatos.

- O(A) consultor(a) pode exercer sua atividade de consultoria em qualquer horário 

e em qualquer dia da semana.

Faça parte do Kilisk! Você vai crescer junto conosco.

Antes de iniciar, confira os pré

Ser maior de 18 anos ou 

emancipado por casamento ou juízo.

Possuir CPF próprio e 

Carteira de Identidade. 

Anexar a cópia do 

comprovante de residência, do CPF e de 

um documento adicional. 
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Consultor Sabor com Saúde é dedicar a alimentação saudável, oferecer 

alimentos de qualidade as pessoas a sua volta.

Muitas mães estão passando por dificuldade em alimentar seus filhos com 

qualidade, devido a correria do dia-a-dia, assim optam por alimentos 

industrializados devido a praticidade, no entanto, está agilidade poderá no futuro 

trazer problemas a saúde de seus filhos. Venha ser uma Consultora !

Consultor Sabor com Saúde é oferecer alimentos saudáveis 

em sua casa e ao alcance de seu raio de  contatos. 

O(A) consultor(a) pode exercer sua atividade de consultoria em qualquer horário 

e em qualquer dia da semana. 

-Clube de  Inventivos   ;  

 

a parte do Kilisk! Você vai crescer junto conosco.

Antes de iniciar, confira os pré-requisitos para se  torna um Consultor  Sabor com 

Saúde: 

Ser maior de 18 anos ou 

emancipado por casamento ou juízo. 

Possuir CPF próprio e 

Anexar a cópia do 

comprovante de residência, do CPF e de 

Realizar o treinamento 

gratuito Primeiros Passos.

Aceitar os t

compromisso e de segurança da 

informação;
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Cada cliente  novo  

recebe 1 ponto; 

 

Vendas acima de 

50 unidades recebe 

3 pontos

Resgate de Prêmios a 

Encontro de Sabores ( lançamento das campanhas) 
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INCENTIVO 

Vendas acima de 

50 unidades recebe 

3 pontos; 

 

Vendas acima de 

100 unidades 

recebe 7 pontos; 

 

Resgate de Prêmios a cada 50 pontos 

Encontro de Sabores ( lançamento das campanhas)  

 

 

Relatório  mensal 

dos vendas 

concretizadas 

Retirada de 2 

produtos kilisk ao 

atingir o resgate. 

Capacitação de 

vendas 


