UMA LINHA COMPLETA
DE NUTRIÇÃO

HERBALIFE NUTRITION NO MUNDO
Realizar mudanças positivas de vida, como alimentar-se de
forma balanceada ou exercitar-se mais, exige motivação
constante e disciplina. Para incorporar novos hábitos na
rotina, é preciso nutrir-se corretamente, suar a camisa
e contar com apoio constante. É aí que podemos ajudar.
Somos uma empresa global de nutrição que tem como
propósito contribuir para um mundo mais saudável
e feliz. Nossa missão é de mudar a vida das pessoas
através de produtos de nutrição de alta qualidade e
apoiados pela ciência, sendo grande parte produzidos
em fábricas próprias.
Por meio de milhões de Consultores Independentes
treinados, os nossos produtos são comercializados em
mais de 90 países, oferecendo soluções para problemas
globais como a má nutrição e obesidade, longevidade,
custos crescentes com a saúde e o aumento no número
de empreendedores de todas as idades.

Fundada nos Estados Unidos, em 1980, somos uma 		
das maiores empresas de vendas diretas do mundo.
Estamos em mais de 90 países e temos registro na
Bolsa de Valores de Nova York desde 2004 (NYSE:HLF).
Já somos mais de 8 mil colaboradores pelo mundo todo.
Em 2017, alcançamos US$ 4,4 bilhões em vendas
líquidas globalmente.

Investimos no desenvolvimento de uma linha completa de produtos de nutrição que ajudam cada vez mais
clientes e Consultores Independentes a conquistar um estilo de vida saudável.
Atuamos dentro dos mais rígidos padrões globais de fabricação e segurança, com um excelente sistema de gestão da
qualidade ao longo de toda a cadeia de suprimentos e do ciclo de vida dos produtos.
Os Shakes e a Nutri Soup Herbalife são substitutos parciais de refeição de baixa
caloria, fáceis e rápidos de preparar. Oferecem uma quantidade balanceada de
proteínas, gorduras e carboidratos, para uma boa nutrição e gerenciamento de peso.

Excelente alternativa ao leite, o NutreV é uma
bebida à base de proteína vegetal que une
sabor e nutrição para toda a família.

Atletas de alta performance contam com
uma linha exclusiva de produtos de nutrição
esportiva: a Herbalife24 Hours.

A Herbalife Nutrition
está presente em mais
de 90 países:
Linha completa de suplementos
alimentares com vitaminas e minerais,
ômega-3, fibras, proteínas, bebidas,
lanches saudáveis e muito mais!

OPORTUNIDADE
DE NEGÓCIO

INVESTIMENTOS
NO BRASIL

Incentivamos o empreendedorismo
oferecendo a melhor oportunidade de
crescimento profissional e financeiro
através do nosso modelo de negócio.

O Brasil é o maior mercado da Herbalife Nutrition na América do Sul.

Nossa atuação está alinhada com as três mega tendências
que marcam a sociedade atual: estilo de vida saudável,
longevidade e empreendedorismo.

Presente no Brasil desde 1995, hoje já estamos em todas as regiões, com filiais, centros
de distribuição e pontos de retirada espalhados pelo país.

3 MEGA TENDÊNCIAS
Temos uma linha com cerca de 50 produtos, muitos deles produzidos no Brasil
e adequados ao gosto local.

ESTILO DE VIDA
SAUDÁVEL

LONGEVIDADE

EMPREENDEDORISMO

Busca da população
brasileira por mais saúde

Expectativa de vida
da população brasileira4

Por que empreender
na venda direta?

83% querem ser
mais saudáveis1

28% buscam

refeições saudáveis
para fazer em casa2

8,5% - Previsão

2015 - 75 anos
1980 - 62 anos

de crescimento do
mercado até 20243
1 - Fonte: Nielsen, 2016
2 - Fonte: Nielsen 2016 – Brazilian Consumer Behavior
4 - Fontes: DSA 2014 - Ministério da Saúde, Vigitel 2014 - IBGE

Já contamos com milhares de Consultores Independentes e clientes que se cadastram
para se beneficiarem do negócio ou de descontos na compra de produtos.

62% - Reconhecimento
54% - Horário flexível
38% - Ganhos de

acordo com o esforço

3 - Fonte: Mckinsey, City Nav Brasil (2016)

Somos associados à ABEVD (Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas),
entidade que faz parte da WFDSA (Federação Mundial de Associações de Venda Direta).

RESPONSABILIDADE
SOCIAL

PATROCÍNIO
ESPORTIVO
Patrocinamos centenas de eventos relacionados ao esporte e
fitness, atividades e atletas em todo o mundo, o que confirma
o nosso compromisso com um estilo de vida ativo e saudável.

A Herbalife Family Foundation (HFF) é uma organização sem fins lucrativos, mantida
pela Herbalife Nutrition, seus Consultores, funcionários, amigos e familiares. Criada
em 1994, a HFF mantém o Programa Casa Herbalife, dedicado a melhorar a qualidade
de vida ao prover uma boa nutrição a crianças em situação de risco social. Esse
investimento acontece através do apoio a organizações sem fins lucrativos.
Todos os dias, mais de 120 mil crianças são atendidas pelo Programa Casa Herbalife
nos mais de 120 Programas em todo o mundo. No Brasil, são seis Programas Casa Herbalife:
		Rio de Janeiro, RJ - Casa do Menor São Miguel Arcanjo
		Fortaleza, CE - Casa do Menor São Miguel Arcanjo
		São Paulo, SP - Associação Beneficente Betsaida
		Recife, PE - SOS Brasil - Aldeias Infantis
		Guarujá, SP - Associação de Amigos do Lar do Menor Assistido
		Brasília, DF - SOS Brasil - Aldeias Infantis
Nossos colaboradores e Consultores Independentes também compartilham o espírito de solidariedade, doando seu tempo
para programas que promovem a boa nutrição e o estilo de vida ativo e saudável.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Globalmente, incentivamos nossos colaboradores e Consultores
Independentes a terem uma atitude mais verde para reduzir, reutilizar
e reciclar. Intitulado “Live Green”, nosso programa de responsabilidade
ambiental tem como principal iniciativa a reciclagem, que envolve
desde a coleta seletiva nos escritórios até a ação de logística reversa.

Investimos também na promoção do esporte como parte de uma
rotina equilibrada. Já somos reconhecidos por ir além da nutrição
na busca de um dia a dia com mais saúde.
Temos ampla experiência profissional e internacional
de incentivo ao futebol, patrocinando e sendo parceira
nutricional de clubes como LA Galaxy, nos EUA; FC
Pumas, no México; e Shaktar Doneski, na Turquia.
Somos patrocinadora nutricional oficial do jogador
português Cristiano Ronaldo, eleito por 5 vezes, pela
FIFA, o melhor jogador do mundo e campeão da UEFA
Champions League e UEFA Eurocopa.

PILARES HERBALIFE NUTRITION
Nosso principal compromisso é oferecer uma nutrição equilibrada e promover um estilo de vida ativo e saudável.
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Facebook
Facebook.com/HerbalifeBrasil

Twitter
Twitter.com/HerbalifeBR

CÍCIOS FÍSICO
ER
S
X
E

N
IO
IT

N

EXPERIMENTE O BEM-ESTAR E A BOA FORMA
QUE A SOLUÇÃO HERBALIFE NUTRITION OFERECE:

+

YouTube
Youtube.com/HerbalifeIntl
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1. Este material fornece apenas imagens ilustrativas dos produtos Herbalife. Para mais informações,
consulte os rótulos dos produtos. 2. A Herbalife apoia e recomenda a consulta com um médico ou
nutricionista antes de iniciar uma dieta alimentar. 3. Todas as atividades físicas, desportivas ou de
recreação devem ser planejadas e conduzidas por um profissional de educação física.

Site
Herbalife.com.br

Instagram
@herbalifebrasil

