
  
• Herbalife Nutrition là tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu được thành lập năm 1980. 

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng, kiểm soát cân nặng, các sản phẩm 
chăm sóc cá nhân, kiểm soát cân nặng và hỗ trợ các hoạt động thể thao thông 
qua mạng lưới các Thành Viên Herbalife Độc lập trên 90 quốc gia.  
 

• Tháng 11/2009: Herbalife Việt Nam chính thức hoạt động. Việt Nam là thị trường 
thứ 71 của Herbalife Nutrition trên toàn cầu. 
 

• Herbalife cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi có Trụ sở 
chính tại TP. HCM, một chi nhánh tại Hà Nội và dự kiến sẽ mở chi nhánh tại Đà 
Nẵng trong năm 2018. Chúng tôi có một Trung Tâm Phân Phối tại TP. HCM, một 
Trung Tâm Phân Phối tại Hà Nội và đang có kế hoạch mở thêm các trung tâm 
phân phối tại các thành phố khác trên cả nước trong thời gian tới  nhằm phục vụ 
tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Hiện nay, Herbalife Việt Nam có 
khoảng 84,000 Nhà phân phối độc lập trên toàn quốc. 
 

• Tại Việt Nam, Herbalife Nutrition cung cấp 6 nhóm sản phẩm bao gồm dinh 
dưỡng toàn diện kiểm soát cân nặng, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe 
tim mạch, hỗ trợ xương khớp, dinh dưỡng bổ sung dành cho vận động và tăng 
cường năng lượng, và dinh dưỡng cho da & tóc 
 

• Từ năm 2012 đến 2016, Herbalife Việt Nam đã có tên trong Bảng xếp hạng 
V1000 – 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập Doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam do Tạp Chí thuế, Tổng Cục Thuế và Báo VietNamNet công bố. Trong năm 
2016, Herbalife Vietnam đóng góp ngân sách hơn 240 tỷ đồng. 

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HERBALIFE NUTRITION 



• Herbalife Nutrition tự hào là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức của Ủy Ban Olympic 
Việt Nam (VOC) kể từ năm 2012 đến 2016 và tiếp tục đồng hành cùng VOC trong giai 
đoạn 2017-2021. Thông qua sự hợp tác này, Herbalife Nutrition đặt mục tiêu hỗ trợ 
các vận động viên Việt Nam đạt được những thành tích cao hơn trong các sựu kiện 
thể thao khu vực và quốc tế. Herbalife Nutrition cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng 
đa dạng đáp ứng nhu cầu các vận động viên chuyên nghiệp, đồng thời tư vấn dinh 
dưỡng và hỗ trợ huấn luyện cho các vận động viên và huấn luyện viên Việt Nam. 

  
• Trong giai đoạn 2012 to 2016, Herbalife Nutrition đã đồng hành cùng VOC trong nhiều 

sự kiện thể thao quốc tế, bắt đầu với Olymic London.  
 

• Tháng 7/2013: Herbalife Nutrition trở thành nhà tài trợ dinh dưỡng cho Đoàn Thể 
Thao Việt Nam tham dự SEA Games lần thứ 27 tại Myanmar 2013. Theo đó, Herbalife 
Nutrition đã cung cấp các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và chương trình tư vấn dinh 
dưỡng trong 05 tháng cho gần 800 vận động viên thuộc 29 bộ môn tham dự SEA 
Games 27. 
 

• Tháng 5/2014: Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho đoàn thể 
thao Việt Nam tham dự ASIAD 17 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. Theo đó, Herbalife 
Nutrition tài trợ sản phẩm cũng như chương trình tư vấn và huấn luyện dinh dưỡng 
cho hơn 200 VĐV và 60 HLV được lựa chọn tập huấn và chuẩn bị tham gia ASIAD. 
 

• Tháng 6/2014: Herbalife Nutrition tài trợ cho đội Điền Kinh Nữ đi huấn luyện tại Trung 
tâm International Management Group (IMG) Hoa Kỳ 
 

• Trong năm 2016, Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho VOC 
cũng như Paralympic thi đấu tại Olympic Rio and Paralympic Rio. Trong mùa Thế Vận 
Hội này, đoàn Việt Nam tự hào đạt các thành tích cao nhất trong lịch sử thể thao Việt 
Nam như: Đội Olympic đạt 01 Huy Chương Vàng và 01 Huy Chương Bạc Môn Bắn 
Súng; Đội Paralympic đạt 01 Huy Chương Vàng và 01 Huy Chương Đồng Môn Cử Tạ, 
01 Huy Chương Bạc Môn Bơi Lội, và Một Huy Chương Đồng môn Điền Kinh. 
 

• Năm 2017, Herbalife Việt Nam tự hào tiếp tục hỗ trợ Ủy Ban Olympic Việt Nam tổ 
chức Ngày Chạy Olympic nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về giá trị và vai trò của việc 
rèn luyện thể dục thể thao trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng, cổ súy 
một lối sống năng động và lành mạnh. 
 

• Chúng tôi cũng rất tự hào là người bạn đồng hành dinh dưỡng cho thể thao Việt Nam 
trong SEA Games 29 sẽ diễn ra vào tháng 8/ 2017 tại Malaysia. 
 

ĐỒNG HÀNH CÙNG THỂ THAO VIỆT NAM  



• Trên toàn cầu, Quỹ Gia đình Herbalife (HFF) được thành lập với mục tiêu cải thiện 
dinh dưỡng và đời sống cho trẻ em kém may mắn. Quỹ HFF hiện đang hỗ trợ chăm 
sóc cho hơn 100.000 trẻ em mỗi ngày thông qua hơn 130 tổ chức bảo trợ trẻ em 
tại hơn 50 quốc gia. 
 

• Tháng 07/2011: Quỹ HFF (Herbalife Family Foundation) đưa chương trình Casa 
Herbalife đến Việt Nam. “Ngôi nhà Casa” đầu tiên tại Việt Nam được mở tại Trung 
tâm Nhân đạo Hòa Bình trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam (Hà Nội) 
 

• Năm 2013: Herbalife Việt Nam đại diện cho Quỹ Gia Đình ra mắt “Ngôi nhà Casa” 
thứ 2 tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tâm tỉnh Bình Định nơi đang nuôi dưỡng 
trẻ em khuyết tật và mồ côi 
 

• Năm 2014, Herbalife Việt Nam đại diện cho Quỹ Gia Đình ra mắt “Ngôi nhà Casa” 
thứ 3 tại Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương. 
 

HỖ TRỢ DINH DƯỠNG CHO TRẺ EM  



• Tháng 3/2013: Herbalife Việt Nam vinh dự đón nhận Giải Thưởng Rồng Vàng 2012 
với Thương hiệu sản phẩm bổ sung dinh dưỡng hàng đầu do Tạp chí Vietnam 
Economic Time phối hợp với Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư tổ chức. 
 

• Tháng 1/2015: Herbalife Nutrition vinh dự đón nhận giải thưởng Rồng Vàng 2014 do 
tạp chí Vietnam Economic Time phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư tổ chức với 
thương hiệu sản phẩm “Thương hiệu Thực phẩm Bổ sung Dinh dưỡng được Yêu 
Thích” (Favorite Brand in Food Supplement).  
 

• Tháng 7/2017, Herbalife Nutrition được Hiệp hội Thực phẩm Chúc năng Việt Nam 
trao tặng giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng”. 

CÁC GIẢI THƯỞNG  


