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ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА 
 
Вовед 
 
Честитки! Како Независен Член на Herbalife Nutrition, сега сте дел од заедница на луѓе со слични 
сфаќања со една цел – да го претворат светот во едно поздраво и посреќно место. Ние, како глобални 
лидери во индустријата за исхрана, сме одговорни да работиме етички и со интегритет. Затоа ве 
молиме прочитајте ги Правилата на однесување1 што ќе ви помогнат на вашето патување.  
 
Најголем дел од Членовите се зачленуваат за да имаат попуст на Herbalife Nutrition производите додека 
се трудат да ги постигнат своите цели за лична исхрана и регулирање на телесната тежина. Ако се 
зачленивте заради оваа причина, тогаш треба да се фокусирате само на првите неколку страници од 
Правилата. Ако сега или во иднина сакате да почнете свој бизнис, одвојте време за да ги прочитате и 
да ги разберете сите Правила. 
 
Знаеме дека водењето бизнис може да биде комплицирано од некои аспекти, па затоа во Herbalife 
Nutrition има тим од луѓе што се тука за да ви помогнат. Ако имате прашања, може да им се јавите на 
+389 231 09215, +385 1 382 0184, +385 1 382 1105, +385 1 382 1143. 
 
Без разлика дали е вашата цел подобра исхрана или и подобра исхрана и дополнителен приход, се 
надеваме дека Членството во Herbalife Nutrition ќе ви биде од корист.  
 
Ви посакувам сè најдобро и голем успех,  
 
Вашиот Herbalife Nutrition тим 
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1 Herbalife Nutrition има исклучиво и апсолутно дискреционо право повремено да ги менува Правилата на однесување и да издаде 

други правила, политики и совети (заедно со Правилата). Меѓутоа, промените и новите Правила ќе бидат перспективни, што 
значи дека нема да се применуваат на претходни постапки. Herbalife Nutrition може да примени поправна мерка или санкција што 
ќе одговара за одредено прекршување на Правилата и го задржува правото, целосно или делумно, да не презема мерки за 
одредено прекршување на некое од Правилата.   
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1. поглавје Да почнеме 
 
1.1 АПЛИЦИРАЊЕ ЗА ЧЛЕНСТВО 
Лицето што аплицира да стане Herbalife Nutrition Член („Апликант“) мора: 
 

1. Да биде спонзорирано од страна на Herbalife Nutrition Член („Спонзор“); 
2. Да го купи Пакетот за Членство во Herbalife Nutrition [HMP]; 
3. Да пополни и да достави Апликација и договор за Herbalife Nutrition Членство („Апликација“); и 
4. Апликацијата да му биде прифатена од страна на Herbalife Nutrition.2 

 
 
1.1.1 Ограничувања во однос на задолжителните набавки 
Единствено нешто што треба да се купи за да се стане Член е HMP што на новите Членови им се 
продава по цена по која Спонзорот нема заработка или профит. 
 
HMP не смее да се комбинира со други производи, услуги или материјали. Спонзорите не смеат од 
Членовите да бараат да купат: 
 

• Производи што ќе им стојат на залиха 
• Материјали, производи или услуги, без оглед на тоа дали се произведени од страна на Herbalife 

Nutrition или не 
• Влезници за присуство на семинари, состаноци или друг вид настани. 

 
 
1.1.2 Не се препорачува задолжување 
 

Една од добрите работи на Herbalife Nutrition бизнисот е тоа што не е скап: единствен задолжителен 
трошок е трошокот за купување на HMP. На Членовите им се препорачува својот бизнис да го градат 
без да се задолжуваат. Членовите што ќе изберат да ги продаваат производите на мало и/или да градат 
организација од Членови не треба да инвестираат во големи залихи или да прават некој голем долг. 

 
Herbalife Nutrition строго им препорачува да не се задолжуваат или да земаат заеми за да ја почнат 
Деловната можност на Herbalife Nutrition. Пари што се позајмени или доделени за некоја цел што не е 
конкретно поврзана со Herbalife Nutrition (при што и заеми или грантови за едукација) не смеат да се 
користат за водење Herbalife Nutrition бизнис. 
 
 
1.1.3 На едно лице е дозволено едно Членство 
Едно лице може да поседува, да работи и да поддржува само едно Членство, партнери кои се 
разделуваат, освен како што е дозволено со Правилата за разделба и развод на брачни партнери и 
Членови што се мажат/женат еден со друг. (В. правила 2.1.4, 2.3 и 2.4) Ако едно лице поднесе повеќе 
од една Апликација за Членство, за валидна ќе се смета првата примена и прифатена  Апликација. 
 
 
1.1.4 Годишна членарина 
На Членовите им се наплаќа годишна членарина („Членарина“) за компјутерско процесирање и други 
видови услуги од страна на Herbalife Nutrition. Членарината мора да се добие од Член и не смее да 
биде платена од страна на друг Член. Ако Членот не ја плати Членарината до датумот на годишнината 
од поднесувањето на првичната Апликација, Членството ќе се прекине. Herbalife Nutrition настојува да 
ги потсетува Членовите за крајниот рок на плаќање по пошта/електронска пошта. Меѓутоа, Членот е 
сам одговорен Членарината да ја плати на време. 
 
 
1.1.5 Прифаќање/Одбивање на Членарината 
Ако некој Член ги прекрши Правилата, Herbalife Nutrition може да ја одбие уплатата на Членарината, во 
кој случај Членството се прекинува, а Herbalife Nutrition ја рефундира уплатената Членарина. 
 
 
1.1.6 Комуницирање со Herbalife Nutrition 
Членовите мора да дадат трајна домашна или деловна адреса во Herbalife Nutrition и сите нивни 
контакт-информации треба да бидат ажурирани во евиденцијата на Herbalife Nutrition. Сите документи 
и изјави доставени во Herbalife Nutrition мора да бидат комплетни, вистинити и доставени навремено. 

 
2 Herbalife Nutrition го задржува своето дискреционо и апсолутно право да прифати или да одбие Апликација. Додека не се 

прифати Апликацијата, на апликантот ми да се дава отповиклива лиценца за купување и продавање на Herbalife  Nutrition 
производите. 
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1.1.7 Соодветно купување 
Само производите купени директно од Herbalife Nutrition се бројат за квалификација, за заработка и за 

поволности според Продажниот маркетинг план.  

 

Членовите не смеат да прават или да плаќаат нарачки во име на други Членови.3  

 
 
1.1.8 Плаќање 
 

Поднесување на плаќање: 
Членовите мора да се погрижат сите уплати доставени во Herbalife Nutrition да бидат овластени и со 
доволно средства. Членовите не смеат да користат кредитни картички, чекови или каков било друг вид 
плаќање од нивни Членови, клиенти или од други лица за да ги платат нарачките направени во Herbalife 
Nutrition. 
 

Членовите се финансиски одговорни за уплатите што се одбиени од каква било причина.4 
 

Herbalife Nutrition може да ги ограничи привилегиите за купување на еден Член ако се случи 
прекршување на ова Правило и да направи приспособување на волуменот и на заработката за да ги 
подмири спорните трошоци.  
 
Прифаќање на плаќање: 
Кога прифаќаат електронско плаќање или преку мобилен телефон, Членовите мора: 
 

o Да употребуваат сигурен систем за плаќање. На пример: 
▪ Square, Flint, Spark Pay, iZettle или PayPal Here5 

 

o Да инкорпорираат соодветни безбедносни мерки за да ги заштитат информациите на 
клиентот6 од неовластено откривање, пристап или компромитирање.  На пример: 
▪ Никогаш да не испраќаат имејл или текстуална порака со информациите на клиентите, 

бидејќи овие методи на комуникација не се сигурни.  
▪ Секогаш да ги чуваат податоците на клиентите на централизирана и заштитена 

локација.  
▪ Редовно да ги бришат информациите за клиентите и да чуваат исклучиво малку 

податоци за клиентите.  
▪ Соодветно да ги отстранат хартиените копии со информации за клиентите со сечкање, 

горење или  уништување на податоците. 
▪ Да се постојано во тек и да ги почитуваат со закон пропишаните стандарди за заштита 

на податоци. 
 

o Да ги користат најновиот Стандард за индустриска безбедност на платежните 
картички (PCI-DSS) којшто важи за плаќања со кредитни и дебитни картички.7 
Употребата на платежен метод што ги исполнува најновите безбедносни стандарди од PCI-
DSS ќе осигури дека преносот, обработка и зачувување на податоците од дебитната и 
кредитната картичка на клиентот се спроведува во согласност со најдобрите потребни 
практики и безбедносни стандарди во индустријата на платежни картички. 

 
Членовите се одговорни за почитување на сите важечки закони за заштита на податоците што се 
однесуваат на обработка на личните податоци како чувствителни лични податоци добиени преку 
личниот веб-сајт на Членот и мора да имаат авторизација за законска обработка на личните податоци 
на клиентот и се законски одговорни за одржување на доверливоста на податоците и како и за 
известување за каков бил прекршок во врска со податоците. 
  

 
3 Ова правило важи освен ако Herbalife Nutrition не побара и не добие писмено овластување од Членот уплатата да биде 

направена од страна на друго лице. Писмено овластување се дава само за една конкретна нарачка.  
 
4 На Член чијашто уплата е вратена поради недоволно средства, Herbalife Nutrition може да му наплати доплата. 

 
5 Системите за безбедно плаќање дадени како пример се за мали и средни бизниси.  

 
6 Информациите за клиентите опфаќаат меѓу другото: имиња, адреси, имејл адреси, телефонски броеви и информации за 

кредитната картичка. 
 
7 Примерите за заштитни безбедносни стандарди кои се потребни според PCI опфаќаат безбедносен ѕид, енкрипција на 

податоци итн. Кликнете на https://www.pcisecuritystandards.org/ за повеќе информации во врска со барањата на  PCI-DSS. 

https://www.pcisecuritystandards.org/
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2. поглавје Поединости во врска со Членството 
 
2.1 ПРАВО НА ЧЛЕНСТВО 
 
2.1.1 Членовите мора да бидат поединци 
Herbalife Nutrition прифаќа само Апликации за Членство на име на поединци. Заработката на едно 
Членство ќе биде пријавена во име и на даночниот број на Членот-поединец. 
 
 
2.1.2 Двојни Членства 
Ако Herbalife Nutrition утврди дека Член, партнер, сопружник или друго лице што учествува во едно 
Членство има поднесено повеќе од една Апликација или има работено или помагано во градењето 
друго Членство, Herbalife Nutrition има единствено и дискреционо право: 
 

• Да прекине едно или двете од Членствата или да воведе посебни услови 

• Да изрече парична казна или санкции за Членствата и/или спонзорите. 

• Да го приспособи волуменот и надоместот за некоја или за двете организации што го 
спонзорираат за кој било период пред преносот или бришењето на Членството.  

• Да преземе друго дејство за коешто смета дека е неопходно. 
 
Во случаи на двојно Членство и слично прекршување, на Членот може да му се дозволи да го продолжи 
Herbalife Nutrition Членството, но тоа мора да го направи согласно правилата за спонзорство одредени 
од страна на Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition ќе одреди како ќе ја распредели долните линии на 
избришаното Членство. 
 
 
2.1.3 Минимална возраст за Членство 
За да аплицира за Членство или да учествува во Herbalife Nutrition бизнисот на друг Член, лицето мора 
да има минимум 18 години.8 
 
 
2.1.4 Брачни другари и Членови кои стапуваат во брачна заедница еден со друг 
Брачните другари и партнери9 може да учествуваат само во едно Членство. Ако два Члена се земат 
еден со друг, едното Членство мора да се поништи. Ако два Члена станат партнери, едното Членство 
мора да се поништи. Единствен исклучок на ова Правило е случај кога секое Членство е на 
Супервизорско ниво или на повисоко ниво во времето на склучувањето брак или влегувањето во 
доживотна врска. Во овој случај, секој партнер или брачен другар може да продолжи да си го води 
поединечното Членство. 
 
 
2.1.5 Признание за брачниот другар или партнер 
Член може да го додаде својот партнер или брачен другар во досието на своето Членство за да го 
поддржува во бизнисот и за признанија10. Членот ќе остане во досието. Меѓутоа, во случај Членот да 
се раздели од својот партнер или брачен другар, тоа може да влијае врз сопственоста или правото на 
Членството11. 
 
 
2.1.6 Активности на брачниот другар или партнерот 
Членот е одговорен за дејствувањата на неговиот брачен другар или партнер без оглед на тоа дали 
брачниот другар или партнерот учествува во Членството и дали е Членот свесен за дејствувањата на 
неговиот брачен другар или партнер. Брачниот другар или партнерот мора да се придржува до 
Правилата и законите поврзани со Herbalife Nutrition бизнисот. 
На пример, Членот е одговорен ако неговиот брачен другар или партнер му нуди или му промовира 
друга деловна можност за мултилевел маркетинг (MLM) или за директна продажба на некој Herbalife 
Nutrition Член или клиент. 
 

 
8 Минималната возраст се разликува од земја до земја. За условите за минимална возраст во други земји исконтактирајте го 

Одделот за Членови. 
 

9 Партнер: лице што Herbalife Nutrition Член го наведува како свој доживотен партнер на „Формуларот за додавање партнер“ 

[Add Life Partner Request Form]. Формулари може да најдете преку Одделот за Членови. 
 

10 На пример, за признанија е дозволено присуство на Herbalife Nutrition настани, признанија за нови достигнувања во бизнисот 

или во Маркетинг планот. 
 

11 Во случај на разделба/развод или прекин на врската кога се јавува спор околу правниот и/или финансискиот аспект на 

Членството, врз судската одлука може да влијае тоа дали е партнерот или брачниот другар додаден во сметката. 
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Herbalife Nutrition го задржува правото да го прекине Членството ако партнерот или брачниот другар 
учествува во активности кои, според Herbalife Nutrition, му наштетуваат или го слабеат угледот на 
Herbalife Nutrition или на производите на Herbalife Nutrition. 
 
 
2.1.7 Поранешен учесник во Членство 
Поранешен учесник (односно поранешен Член, брачен другар, партнер или лице што учествувало во 
Членство) мора да ги исполни барањата за периодот на неактивност пред повторно да аплицира за 
Членство под друг спонзор или пред да помага друго Членство. (Види Правило 2.1.9.) 
 
 
2.1.8 Известување за поранешно Членство 
Ако поранешен учесник во Членство аплицира за ново Членство, поранешниот учесник мора да го 
извести Herbalife Nutrition за тоа кога ќе аплицира и мора да го наведе својот поранешен ID број. Ако 
Членот не го информира Herbalife Nutrition за активноста во друго Членство или ако даде лажни изјави 
во врска со тоа Членство, неговото Членство може да биде прекинато. 
 
 
2.1.9 Период на неактивност 
Периодот на неактивност е период на чекање кога поранешниот учесник не смее да учествува во 
Herbalife Nutrition бизнис на кој било начин пред да го промени спонзорот. 
 
Период на чекање: 

• За Супервизори и Членови со понизок статус: една година 

• За членови на World Team и Членови со повисок статус: две години (од моментот на бришење 
– од откажување на Членството или од истек на годишната членарина) 

 
За време на периодот на чекање, поранешните учесници не смеат:  

• да учествуваат во Herbalife Nutrition бизнис на кој било начин. 
• да продаваат Herbalife Nutrition производи или материјали. 

• да спонзорираат Членови или да ја промовираат деловната можност на Herbalife Nutrition. 

• да промовираат, да помагаат или да поддржуваат одредено Членство. 

• да присуствуваат на обуки или состаноци организирани од страна на Herbalife Nutrition или на 

Членови. 

• да посетуваат Нутриционистички клубови освен ако не присуствуваат како клиенти и под 

услов да не се на кој било начин поврзани со деловната можност на Herbalife Nutrition. 

• да купуваат производи за друга цел освен за лична употреба. 

 
Периодот на неактивност се пресметува на следниов начин: 
 

Пример 1: Членот го откажува Членството 

 Супервизори и Членови со 
понизок статус 

Членови на World Team и 
Членови со повисок статус 

Датум на Договор за Членство 1 јануари 2020 г.  1 јануари 2020 г. 

Датум на откажување Членство 28 август 2021 г.  28 август 2021 г. 

Временска рамка на период на 
неактивност 

28 август 2021 г. – 27 август 2022 г.  28 август 2021 – 27 август 2023 г. 

Датум кога Членот има право да 
потпише нов Договор за Членство 
под друг спонзор  

28 август 2022 г.  28 август 2023 г. 
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Пример 2: Членот не ја плаќа годишната членарина 

 
Супервизори и Членови со 

понизок статус 
Членови на World Team и 

Членови со повисок статус 

Датум на Договор за Членство 1 јануари 2020 г.  1 јануари 2020 г. 

Датум кога годишната членарина 
треба да се плати (датум на 
годишнина), но сè уште не е 
платена 

1 јануари 2021 г.  1 јануари 2021 г. 

Временска рамка на период на 
неактивност  

1 јануари 2021 г. – 31 декември 
2021 г. 

1 јануари 2021 г. – 31 декември 
2022 г. 

Датум кога Членот има право да 
потпише нов Договор за Членство 
под друг спонзор 

1 јануари 2022 г.  1 јануари 2023 г.  

 
По периодот на неактивност, поранешниот учесник може да аплицира за ново Членство под друг 
спонзор. 
 
Исклучок на правилото за периодот на неактивност 
Ако поранешниот учесник сака да аплицира за ново Членство под првичниот спонзор и тој спонзор е 
останат во првичната организација, Herbalife Nutrition може да го откаже периодот на чекање. 
 
 
2.2 ПРЕНОС НА ЧЛЕНСТВО 
 
 
2.2.1 Доделување, продажба или пренос на Членство 
Продажба, доделување или пренос на некое право или интерес за одредено Членство не е дозволено 
без претходна писмена согласност од страна на Herbalife Nutrition, кој има апсолутно и дискреционо 
право да го направи тоа. 
 
Членот не смее да пренесе Членство за да ги заобиколи правилата или законот. Ако Herbalife Nutrition 
дознае дека поранешен Член (лице-преносител) и/или неговиот брачен другар или партнер презема 
дејство или активност што ги прекршува правилата откако ќе му се одобри барањето за пренос, 
Herbalife Nutrition може да преземе санкции за пренесеното Членство. 
 
 
2.2.2 Членството смее да се додели или пренесе на лице што не е Herbalife Nutrition Член 
Членството смее да се додели или пренесе само на лице што не е Член, освен како што е дозволено 
со Правилото 2.4. Herbalife Nutrition нема да го земе предвид барањето за пренос на Членство ако 
предложениот Член (лице на кое му се пренесува) бил на некаков начин ангажиран во Herbalife Nutrition 
бизнисот во изминатиот 12-месечен период. 
 
 
2.2.3 Статус и поволности 
Постигнувањата на еден Член се лични и ако се одобри некакво доделување или пренос на Членство, 
статусот и поволностите што ги добил Членот не смее да се пренесат заедно со Членството. Од лицето 
на кое му се врши пренос може да се побара да ги достигне сите квалификации за статусот и 
заработката откако ќе се изврши доделувањето или преносот на Членството. Тоа опфаќа 
Супервизорски статус, TAB Team статус, квалификации за одмори или какво било друго право на 
Членот. 
 
 
2.2.4 Одговорност по преносот на Членството 
По преносот на Членството: 
 

• Лицето на кое му се пренесува Членството одговара пред Herbalife Nutrition за секаков вид 
прекршување на Правилата кое е извршено од страна на или во име на лицето-преносител, а 
кое е поврзано со Членството. 

 

• Во период од шест месеци по датумот откако преносот почнал да важи, делата на лицето-
преносител и/или на неговиот брачен другар или партнер што не се во согласност со Правилата 
доколку лицето-преносител би било сè уште Член, се третираат како прекршувања направени 
од страна на лицето на кое му е пренесено Членството. 
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2.3 РАЗДЕЛБА, РАЗВОД И ПРЕКИН НА ВРСКАТА СО ПАРТНЕРОТ 
 
2.3.1 Основање ново Членство 
Ако партнерот или брачниот другар на Членот сака да го продолжи Herbalife Nutrition бизнисот за време 
на или веднаш по разводот или разделбата, Членот и неговиот брачен другар мора да основаат 
одделно Членство под првичниот спонзор на Членот. Herbalife Nutrition ќе ги деактивира привилегиите 
за нарачување на оригиналното Членство. Herbalife Nutrition на секое одделно Членство ќе му ги додели 
волуменските поени на оригиналното Членство преку процес на поврзување.(В. Правило 2.3.4) Секој 
Член мора да го користи ID бројот во својот бизнис. 
 

ЏЕЈН СМИТ 
(поединечно Членство) 

Б 

 ЏЕЈН СМИТ / БОБ СМИТ 
(оригинално Членство) 

А  
 

 БОБ СМИТ 
(поединечно Членство) 

Ц 
 

  

 
Ниту оригиналното Членство ниту долните линии на тоа Членство не може да се поделат меѓу Членот 
и неговиот поранешен брачен другар или партнер. На пример, тие не смеат да го делат Членството на 
тој начин што на секој од нив ќе си дадат 50% сопственост. 
 
За да основа ново Членство, Herbalife Nutrition мора да ја добие следната документација: 
 

Од брачна двојка што се разведува Од партнери кои се разделуваат 
• Новопополнета и потпишана Апликација и договор 

за Членство, за Членот и за партнерот, 
спонзорирани од спонзорот на оригиналното 
Членство.   

 

• Формулар за брак и разделба потпишан и заверен 
од нотар. 

 

• Копија од Барањето за разделба, договорот за 
спогодба или крајната пресуда за развод. 

 

• Новопополнет и потпишан Формулар за TAB Team 
Продукциски бонус, за Членот и за партнерот, со 
впишан ID број на поединечното Членство (само за 
Членства на ниво TAB Team).  

 

• Новопополнета и потпишана Апликација и договор 
за Членство, за Членот и за партнерот, 
спонзорирани од спонзорот на оригиналното 
Членство.   

 

• Формулар за разделба потпишан и заверен од 
нотар. 
(Ако двете страни не приложат Формулар за 
разделба потпишан и заверен од нотар, потребна 
ќе биде судска одлука дека е врската прекината). 

 

• Новопополнет и потпишан Формулар за TAB Team 
Продукциски бонус, за Членот и за партнерот, со 
впишан ID број на поединечното Членство (само за 
Членства на ниво TAB Team). 

 

 
Ако Членот назначи нов партнер или ако повторно се ожени/омажи, брачниот другар или партнерот на 
тоа лице може да се додаде на неговото ново поединечно Членство за да го поддржува во бизнисот и 
за признанија. 
 

ЏЕЈН СМИТ 
(поединечно Членство) 

Б 

 ЏЕЈН СМИТ / БОБ СМИТ 
(оригинално Членство) 

A 

 БОБ и Барбара СМИТ 
(нов брачен другар) 

(поединечно Членство) 
Ц  

  

 
Повеќе од една разделба или развод:  
Во случај на развод или разделба на една двојка, Herbalife Nutrition ќе прифати и поврзе само едно од 
раздвоените Членства. Во случај на повеќе од еден развод или разделба со партнерот, поранешниот 
партнер или брачен другар може да основа поединечно Членство, но ова Членство нема да биде 
поврзано. 
 
На пример, ако Боб и Барбара се разведат, Барбара смее да има ново Членство („D“) под првичниот 
спонзор на Членството, но тоа нема да се поврзе со Членството на Боб („C“). 
 

ЏЕЈН СМИТ   
(Индивидуално 

членство) 
(прв развод / престанок) 

Б 

 ЏЕЈН СМИТ / БОБ 
СМИТ  

 (Оригинално членство) 
А 

 БОБ СМИТ 
(Индивидуално 

членство) 
(прв развод / престанок) 

Ц 

 Барбара СМИТ 
 (Индивидуално членство) 
(втор развод / престанок) 

Д 

 
Нивото на Членството („D“) на Барбара согласно Продажниот маркетинг план ќе биде определено врз 
основа на бизнис активноста во рамките на Членството („C“). На пример, ако Членството („С“) според 
бизнис активноста е на ниво GET Team, тогаш новото Членство на Барбара ќе се основа на ниво GET 
Team. 
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2.3.2 Барања за модифицирање на оригиналното Членство 
Herbalife Nutrition ќе прифаќа само барања за измени во оригиналното Членство. Сите барања мора да 
бидат потпишани од двете страни и мора да бидат заверени од нотар освен ако Herbalife Nutrition не 
добие заверен примерок од кончената пресуда на судот. 
 
Бришење на името и презимето на брачниот другар или партнерот: Herbalife Nutrition мора да добие 
пополнето Барање за бришење на брачниот другар или Барање за бришење на партнерот, за името и 
презимето на брачниот другар или партнерот да се избрише од досието за Членство. 
 
Исплати: Herbalife Nutrition мора да добие пополнето барање за исплата за да направи промени при 
исплатата. Сите наредни барања мора да ги потпишат и двете страни и да бидат заверени од нотар. 
Извештаите за остварен приход ќе се испраќаат на адресата наведена во досието освен ако двете 
страни не поднесат писмо со поинакви инструкции, потпишано од нивна страна и заверено од нотар. 
 
Пренос на Членство: Herbalife Nutrition мора да добие пополнет Формула за развод или Формулар за 
разделба за да го пренесе Членството на лице кое не е Член, поранешен брачен другар или поранешен 
партнер. 
 
Ако Членот го пренесе Членството и се одлучи да основа ново Членство: 

• Новото Членство мора да работи независно од оригиналното Членство. 
•  Напредокот според Продажниот маркетинг план, R/O, Продукциските бонуси и другите 

заработки ќе се сметаат само врз основа на постигнатите резултати на Членот во склоп на 
новото Членство.  

 
За Herbalife Nutrition да ја прифати новата Апликација во рок од една година од преносот: 

• Спонзорот на оригиналното Членство мора да го спонзорира новото Членство. 
• Статусот на новото Членство ќе биде еднаков со статусот на оригиналното Членство во времето 

на преносот. 
 
Ако Членството што треба да се пренесе е поврзано со друго Членство како резултат на претходен 
развод, пренесеното Членство веќе нема да биде поврзано со тоа Членство. 
 
 
2.3.3 Започнување на бизнисот под друг спонзор/Учество во друго Членство 
За да го започне бизнисот под друг спонзор, Членот или брачниот другар или партнерот мора да ги 
достави во Herbalife Nutrition следните документи:12 
 

Од брачна двојка што се разведува Од партнери кои се разделуваат 

• Новопополената и потпишана Апликација и 
договор за Членство. 

 

• Формулар за брак и разделба потпишан и 
заверен од нотар. 

 

• Копија од Барањето за разделба, договорот 
за спогодба или крајната пресуда за развод 
или документација од суд во која се утврдува  
меѓусебен договор дека е материјалната 
заедница завршена. 

 

• Новопополената и потпишана Апликација и 
договор за Членство. 

 

• Формулар за разделба потпишан и заверен 
од нотар. 
(Ако двете страни не приложат Формулар за 
разделба потпишан и заверен од нотар, 
потребна ќе биде судска одлука дека е 
врската прекината). 
 

 
Покрај тоа, Членот или брачниот другар или партнер мора да го почитуваат периодот на неактивност. 
Периодот на неактивност ќе биде утврден како што е наведено во Правилото 2.1.9 (Период на 
неактивност) или според датумот на издавање на судскиот документ, во зависност од тоа кој датум е 
подоцна. 
 
Забелешка: За основање ново Членство под различен спонзор треба да се купи HMP и ќе се почне со 
попуст од 25% без поврзување со оригиналното Членство. 
 

 
12 Формулари и Апликации ќе најдете преку Одделот за Членови.  

 ЏЕЈН СМИТ   

 (Индивидуално 
членство) 

(прв развод / престанок) 
Прес Тим 

Б 

 ЏЕЈН СМИТ / БОБ 
СМИТ 

(Оригинално членство) 
Прес Тим 

А 

 БОБ СМИТ 
(Индивидуално 

членство) 
(прв развод / престанок) 

Приходи на Гет Tим 
ниво 

Ц 

 Барбара СМИТ 
 (Индивидуално членство) 
(втор развод / престанок) 

(ГЕТ Тим) 
Д 
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2.3.4 Развод и разделба од партнер и Продажниот маркетинг план на Herbalife Nutrition 
Вкупен волумен: поединечните Членства ќе ги добијат волуменските поени од оригиналното Членство 
за да ги комбинираат со нивните лични волуменски поени („Поврзување“). Со тоа ќе се одреди правото 
на добивање R/O, квалификациите, реквалификациите и/или Продукциските бонуси. 
 
За право на добивање процент R/O, оригиналното Членство ќе го комбинира волуменот со секое од 
поединечните Членства, плус сопствениот волумен. 
 
Правото на Продукциски бонус за оригиналното Членство ќе се одреди според постигнувањата на 
највисокото поединечно Членство. 
 
Пример: 
 
Волуменски поени 
Волуменот за Б и В ќе биде следниот: 
Б + A и В + A 

Б  А  В 

ЏЕЈН СМИТ 
(поединечно Членство) 

 
ЏЕЈН СМИТ 

(оригинално Членство) 

 
БОБ СМИТ 

(поединечно Членство)   

2.000 TV 
(2.000 ВВ + 500 ВВ = 

2.500 ВВ) 

 2.000 ВВ 
(2.000 ВВ + 500 ВВ + 
1.500 ВВ = 4.000 ВВ) 

 1.500 ВВ 
(1.500 ВВ + 500 ВВ = 

2.000 ВВ) 

→
  →
  →
 

5% R.O.  5% R.O.  4% R.O. 

 
R/O 
R/O за целите на Продукцискиот бонус се комбинираат на следниот начин: 
Б + A и В + A 

Б  А  В 

PRESIDENT’S TEAM 
ЏЕЈН СМИТ 

(поединечно Членство) 

 PRESIDENT’S TEAM 
ЏЕЈН СМИТ 

(оригинално Членство) 

 PRESIDENT’S TEAM 
БОБ СМИТ 

(поединечно Членство) 
  

9.000 R.O. 
(9.000 R.O.+ 1.000 
R.O.= 10.000 R.O.) 

 1.000 R.O.  8.000 R.O. 
(8.000 R.O.+ 1.000 
R.O.= 9.000 R.O.) 

→
  →
  →
 

6% ПБ  6% ПБ  4% ПБ 

Услови: Секое поединечно Членство мора да се придржува до Правилото за 10 клиенти, Правилото 
70% и секој друг услов за заработка на R/O. Секое Членство мора да го оствари и неопходниот волумен 
за да ги исполни условите за соодветен волумен за Членовите од долните линии кои се квалифицираат 
за Супервизорски статус. Привилегиите за купување што ги има оригиналното Членство привремено ќе 
бидат доделени за да се исполнат условите за соодветен волумен за Членовите во  долните линии што 
се квалифицираат. 
 
Признанија: Секое Членство ќе добие признание за достигнувањата според Продажниот маркетинг 
план. Оригиналното Членство нема да добие признание. Ако оригиналното и поединечното Членство 
достигнат ниво President’s Team, ќе се додели само еден дијамант на upline членот на President’s Team, 
што е во согласност со доделувањето дијаманти за Членства што не се дел од развод или разделба. 
Ако поединечното Членство се квалифицира за дијамант, само тоа Членство ќе напредува во статусите 
со дијаманти. 
 
Настани: Правилата поврзани со присуство на настани се посебни за секој настан и може да се 
разликуваат. За информации во врска со сместувања, влезници, транспорт и други детали за настани 
погледнете ги материјалите што се однесуваат на настани. 
 
 
2.4 НАСЛЕДСТВО13 
Членството на починат Член може да се пренесе на наследник, согласно важечките закони и 
Правилата, и со одобрение на барањето за Членство на наследникот од страна на Herbalife Nutrition, 
коешто барање не треба неоправдано да се отфрли.14 

 
13 За планирање на тестаментот и за наследство, може да ја погледнете Програмата за продолжување бизнис која ќе ви помогне 

при продолжување на Членството. За повеќе информации ве молиме исконтактирајте го Одделот за Членови. 
 

14 Формуларот за пренос на Членство на починато лице ќе го најдете во Одделот за услуги. 
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Член смее да поседува и да работи максимум три Членства – сопственото, плус максимум други две 
Членства стекнати преку наследство. Наследеното Членство може директно да му се пренесе на 
наследникот, или во случај кога Членството е на ниво TAB Team, на корпорација во сопственост на 
наследникот.15 
 
Периодот на неактивност (како што е утврдено во Правилото 2.1.9) треба да се прекине ако линиската 
поврзаност меѓу постојното Членство на наследникот и наследното Членство/а се во вертикална линија 
(во истата линија). 
 
Наследникот мора да ја достави цела документација што ќе ја побара Herbalife Nutrition со своето 
апсолутно и дискреционо право. 
 
Барањата за откажување Членство на починат мора да се направат директно во Одделот за Членови. 
 
 
2.5 ОТКАЖУВАЊЕ ЧЛЕНСТВО 
 

Целта на Herbalife Nutrition е да ги исполни и надмине потребите и очекувањата на страните 
заинтересирани за продажба на Herbalife Nutrition производите и/или за изградба на цврст независен 
бизнис. Оттука, и целта на овој дел од текстот е да се обезбеди сигурност; во основа, да се осигураме 
дека поновите Членови разбираат колку е Herbalife Nutrition посветен на нивниот успех и да им 
пренесеме дека нивната поврзаност со Herbalife Nutrition навистина вреди. 

 
 
2.5.1 Откажување 
Членот може да го откаже Членството со поднесување на потпишано писмо за откажување до Одделот 
за Членови. Електронски барања ќе бидат прифатени ако се примени од имејл адресата заведена во 
евиденцијата. Откажувањето на Членството почнува да важи кога Herbalife Nutrition ќе го добие и 
прифати писмото. 
 
 
2.5.2 Откажување на Членството во рок од 90 дена 
Ако некој член одлучи да го откаже членството во период помал од 90 дена од денот кога Herbalife 
Nutrition ја прифаќа апликацијата за членство, тогаш членот има право на рефундирање на целосната 
куповна цена од Herbalife Пакетот за членство (HMP). 
 
 
2.5.3 Откупување производи назад од Членот 
Член што во кое било време излегува од бизнисот може да ги врати неискористените производи и 
материјали купени од Herbalife Nutrition во изминатите 12 месеци, и тоа неотворени и во состојба за 
повторна продажба. Herbalife Nutrition ќе го организира подигањето и ќе ги плати трошоците за испорака 
на производите што се враќаат во Herbalife Nutrition. Цената за испорака и ракување платена за 
оригиналната нарачка не се надоместува. 
 
  

 
15 Наследените Членства се сметаат за засебни ентитети, од кои секој е задолжен за исполнување на бизнис активностите, 

волуменот на продажба и условите за надоместување, како што се утврдени со Продажниот маркетинг план, со исклучок на 
остварувања на награди за животно дело, за кои е дозволено комбинирање на вкупниот волумен на наследникот со вкупниот 
волумен на наследеното Членство. Наследникот е одговорен за плаќање на надоместоците и долговите на секое Членство. 
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3. поглавје Бизнис активности 
 

Директната продажба ја истакнува вредноста што им се испорачува на клиентите преку личните 
релации и услуга на клиентите. Само со помош на овие лични релации клиентите добиваат 
индивидуализирана обука за производите и имаат придобивки од тоа што се дел од заедницата 
на Herbalife Nutrition и различни социјални и спортски активности. Ова се важни компоненти од 
бизнисот и основата на стабилен, долготраен малопродажен бизнис кој мора да е и е основа на 
секое Членство.  

 
3.1 ВОДЕЊЕ НА БИЗНИСОТ 
 
3.1.1 Придржување до правилата и законот 
Во секоја земја каде што го водат Herbalife Nutrition бизнисот, Членовите мора да се придржуваат до 
сите закони и до Правилата, меѓу кои и законите и правилата што, на каков било начин, се однесуваат 
на спроведувањето на Herbalife Nutrition бизнисот. Членовите треба да ги разгледаат овие Правила со 
Членовите во нивните долни линии. 
 
Покрај тоа, Членовите не смеат да поттикнуваат други Членови да ги прекршуваат условите на нивните 
Договори, правила воведени од страна на Herbalife Nutrition или законот. 
 
 
3.1.2 Членот претставува независен изведувач на работа 
Како Член, вие сте самовработен, независен изведувач на работа кој, меѓу другото, сам си го одредува 
распоредот, времето што сака да го посвети на својот бизнис, трошоците и начинот на работа. Како 
независен изведувач на работа, вие не сте вработено лице, агент, корисник на франшиза, сопственик 
на хартии од вредност, партнер, доверител или корисник на Herbalife Nutrition или на некој друг Член. 
Како независен изведувач на работа, ги немате правата или поволностите што може да ги имаат 
вработените во Herbalife Nutrition и нема да ги барате овие права и поволности. 
 
 
3.1.3 Регистрирање бизнис и даноци 
Прописите и барањата се разликуваат од држава во држава и често се прават промени во врска со:  

• регистрирање бизнис; 

• ДДВ (известување, собирање, водење евиденција и пријавување); 

• други даноци. 
 
Членовите треба да извршат регистрирање на бизнисот, да добијат лиценца, да ги извршуваат сите 
даночни обврски и да го пријавуваат данокот кога водат Herbalife Nutrition бизнис, без разлика дали 
вршат продажба офлајн или онлајн.  
 
На барање на Herbalife Nutrition, Членовите мора да достават регистрација за својот бизнис и/или 
регистрација за данок. Покрај ова, Членовите имаат одговорност и мора да пријавуваат секаков тип 
промени на претходно пријавени информации во Herbalife Nutrition без одложување. 
 
 
3.1.4 Чување на угледот и имиџот на Herbalife Nutrition 
Ниту еден Член не смее да се однесува на начин (без оглед на тоа дали е однесувањето поврзано или 
не со Herbalife Nutrition бизнисот) што опфаќа нечесност, криминал или неморално однесување, или за 
кој Herbalife Nutrition смета, со своето апсолутно и дискреционо право, дека може да влијае врз или да 
ги наруши угледот, имиџот, производите, интелектуалната сопственост или гудвил на Herbalife Nutrition, 
општото Членство или релевантниот Член. 
 
 
3.1.5 Користење други лица за да помагаат со Членството 
Бизнис моделот на Herbalife Nutrition се потпира врз и ја наградува индивидуализираната релација што 
Членовите ја имаат со своите клиенти. Иако други лица може да им помагаат и да им даваат поддршка 
на Членовите да го водат својот Herbalife Nutrition бизнис (прочитајте го Правилото 3.1.6), овие други 
лица може само да им помагаат за административни работи и за испорака на производите. Членовите 
мора лично да ги извршуваат обврските за услуга на клиентите утврдени со Правилото 4.3.8. 
 
 
3.1.6 Одговорност за однесувањето на други лица кои помагаат со Членството 
Членот е одговорен за однесувањето на лицата кои помагаат во работењето на Членството. 
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3.1.7 Не е дозволено поврзување на други организации со Herbalife Nutrition 
Настаните на Herbalife Nutrition или други активности поврзани со Herbalife Nutrition не смеат да се 
користат како форум за изразување лични верувања што не се поврзани со Herbalife Nutrition или 
промовирање на некоја друга комерцијална или некомерцијална организација, компанија, настан или 
поединец. 
 
Herbalife Nutrition бизнисот претставува можност еднаква за секого и забранува дискриминација поради 
пол, раса, верска определба, национална основа, потекло, боја на кожа, возраст, брачен статус, 
заболување/попреченост, сексуална ориентација, родов идентитет, родова експресија, статус воен 
ветеран или политичка определба. 
 
Во таа смисла, Членовите не смеат да додаваат литература или други материјали со кои се промовира 
некоја друга компанија или поединец, било верски, политички, деловни или социјални, ниту да 
имплицираат каква и да е поврзаност со Herbalife Nutrition. 
 
 
3.1.8 Не е дозволена продажба на други производи или услуги 
За време на Членството, Членот или неговиот брачен другар или партнер не смеат да му рекламираат 
или промовираат производи или деловна можност на друга компанија за мултилевел маркетинг или 
компанија за директна продажба на друг Член или клиент. 
 
 
3.1.9 Ограничувања на TAB Team  
Herbalife Nutrition членовите на TAB Team не смеат да бидат дистрибутери или претставници на друга 
компанија за мултилевел маркетинг (MLM) или компанија за директна продажба или на друг начин да 
учествуваат во или да ги промовираат производите, услугите или можноста за заработка поврзани со 
која било друга компанија од таков вид. 
 
Herbalife Nutrition членовите на TAB Team не смеат да поседуваат повеќе од пет проценти од компанија 
што се занимава со директна продажба или MLM.16 

 
 
3.1.10 Манипулирање со Продажниот маркетинг план 
 

Продажниот маркетинг план е темел на дистрибутивниот систем на Herbalife Nutrition што на 
уникатен начин им служи и на Членовите и на клиентите. Наменет е за да им се надомести на 
Членовите за обуки, менторство, водење и создавање организација на Членовите од долните 
линии што купуваат производи за да им ги препродаваат на легитимни крајни купувачи или за 
лична употреба.  
 
Зачувувањето на интегритетот, духот и намената на Продажниот маркетинг план е од огромно 
значење за компанијата и за Членовите. Кога Членовите го злоупотребуваат Продажниот 
маркетинг план, тие ги нарушуваат природата на бизнис моделот на Herbalife Nutrition во чијшто 
фокус се клиентите и Дистрибутерите по коишто се разликуваме, го прекршуваат мултилевел 
аспектот на маркетинг планот и може да лишат друг Член од финансиски бонуси на кои Членот 
има право. Овие нерегуларности може да го нарушат и континуитетот на нарачување и испорака 
на Herbalife Nutrition производи до клиентите. Herbalife Nutrition може да ја обезбеди и да ја 
заштити вредноста на Herbalife Nutrition брендот во полза на сите Членови само преку 
придржување до највисоките етички стандарди во чијшто фокус се клиентите. 

 
Членовите не смеат директно или индиректно да учествуваат или да извршуваат активности или 
практики што се сметаат за злоупотреба на Продажниот маркетинг план. Членовите не смеат да 
организираат или да планираат нарачка на производи за да добијат или за некој друг Член да добие 
мултилевел надоместок или признанија според Продажниот маркетинг план (наспроти нарачка на 
производи во разумни количини за да ги продава на клиенти или за лична употреба). 
 
Долунаведеното е само дел од листата примери за тип на однесување што може да се смета за 
злоупотреба на Продажниот маркетинг план:  
 
Нарачки 

• Нарачки на производи во име на друг Член (освен ако тоа не е јасно дозволено според Правилото 
1.1.7 Соодветно нарачување), тука спаѓа и правење нарачки на www.myherbalife.com/mk-MK од 
профил на друг Член и/или споделување информации за кредитна картичка 

 
16 Тоа опфаќа директно или индиректно учество во компанија што се занимава со директна продажба или со MLM преку лице, 

ентитет или измама. 
 

http://www.myherbalife.com/mk-MK
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• Да препраќате барања за нарачки за клиенти кај друг Член од долните линии со цел тој да ја 
изврши нарачката, како и да прифаќате и да правите нарачки за клиенти наместо Членот кај кој 
клиентот ја направил нарачката 

• Да ги збуните или да ги измамите клиентите за идентитетот на Членот од кој направиле или ќе 
прават нарачки 

• Да советувате Член од вашите долни линии да не прави нарачки како стратегија одреден upline 
Член да има придобивка или со цел крајниот исход да биде upline Членот да има придобивка 
согласно Продажниот маркетинг план (на пр., Членот А бара од Членот Б, кој е Член во долните 
линии на Членот А, да не прави одреден волумен за Royalty Overrides да се префрлат во повисоко 
ниво од организацијата на Членот А) 

• Да ги насочувате или поттикнувате Членовите од вашите долни линии да прават нарачки како 
стратегија одреден upline Член да има придобивка или со цел крајниот исход да биде upline 
Членот да има придобивка согласно Продажниот маркетинг план (на пр., Членот А бара од 
Членот Б, кој е Член во долните линии на Членот А, да прави нарачки додека да оствари минимум 
ВП што се потребни за Членот А да оствари заработка и потоа да бара од Членот В, кој исто така 
е Член во долните линии на Членот А, да прави нарачки сè додека не ги оствари минималните 
ВП што се потребни за Членот А да оствари заработка) 

 
Практики за несоодветно пријавување  

• Пополнување апликација за членство со неточни или лажни податоци 

• Пополнување апликација за членство за лице што не постои или за лице што всушност не го 
работи своето членство во Herbalife Nutrition или не го работи самостојно  

• Да пријавувате нови апликанти еден под друг, иако немаат никаква врска со тој Член или еден со 
друг  

• Да му ветувате на одреден апликант дека спонзорот или Член од горните линии ќе му додели 
или ќе запише Членови во долните линии на апликантот откако ќе стане Член  

 
Друго 

• Да не го известите Herbalife Nutrition ако добиете информации што укажуваат дека одредено лице 
го злоупотребува Продажниот маркетинг план 

• Да подучувате или да поттикнувате други Членови да го злоупотребуваат Продажниот маркетинг 
план 

 
Прекршоци и санкции 
Herbalife Nutrition ја истражува злоупотребата на Продажниот маркетинг план во согласност со 
Процедурите за спроведување на Herbalife Nutrition утврдени во Поглавје 10. Злоупотребата на 
Продажниот маркетинг план е сериозен прекршок на Договорот и апликацијата за членство и затоа 
Herbalife Nutrition има право на сите можни правни средства, меѓу кои и прекин на Договорот за 
членство без претходна писмена опомена и Членот ќе биде одговорен за секов тип штета нанесена врз 
Herbalife Nutrition како резултат на злоупотребата на Продажниот маркетинг план. Други санкции што 
може да се преземат се: загуба на заработка или квалификации остварени во склоп на членствата на 
секој што учествувал (директно или индиректно). За да спречите финансиска штета на сметка на 
Членови од горните линии, може да биде потребно да преземете одредени мерки против вашето 
членство во фазата на истражување, како на пр., суспензија на привилегиите за нарачување. 
 
 
3.1.11 Долгови кон Herbalife Nutrition 
Ако Членот има долг17  кон Herbalife Nutrition и сè додека не го исплати долгот во целост, Herbalife 
Nutrition го задржува правото (i) да му го одземе должениот износ на Членот од која било сума што 
треба да му ја исплати, (ii) да му ги задржи парите што ги должи, и (iii) да му ја задржи квалификацијата. 
 
 
3.1.12 Интервјуа или изјави за медиуми 
Одвреме-навреме, репортери може да бидат заинтересирани да интервјуираат Членови во врска со 
Herbalife Nutrition производите или бизнисот. Иако заинтересираноста за производите и бизнисот се 
цени, само компанијата или лице овластено од компанијата има право да зборува со или да пишува во 
печатот или кој било друг медиум за, или во име на, Herbalife Nutrition или некоја од неговите 
подружници. 
Ако од Членот се побара интервју за медиуми или изјава во врска со Herbalife Nutrition, Членот треба 
да му го препрати барањето од медиумот на Оддел за корпоративни комуникации на Herbalife Nutrition 
(Корпоративни комуникации).18 

 
17 Таквиот вид долгови може да го опфатат секој износ што му се должи на Herbalife Nutrition за купени производи, 

приспособувања на заработка за откупување производи на залиха од Членови во долните линии, парични казни кои се должат 
на прекршување на Правилата, уплати вратени поради недоволно средства и неплатени Членарини. 
 

18 Корпоративни комуникации може да ги добиете преку имејл media@herbalife.com или телефонски на 1-213-745-2931. 
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Покрај тоа, на Членовите не им е дозволено да се нудат да бидат интервјуирани или намерно да го 
канат печатот или медиумите на Herbalife Nutrition состанок или настан без претходно да добијат 
одобрување од страна на Корпоративни комуникации. 
 
 
3.1.13 Однесување поврзано со малтретирање/дискриминација 
Herbalife Nutrition забранува секаков вид незаконска дискриминација и малтретирање во својата 
работна средина. 
 
 
3.1.14 Одговорност на продавачот 
Кога се користат услугите на продавач што не е дел од Herbalife Nutrition, постапките или грешките на 
продавачот ќе се сметаат за постапки или грешки на Членот согласно овие Правила и важечките 
закони. Членовите мора да потврдат дека услугите на продавачот се во согласност со овие правила и 
со сите важечки закони. 
 
 
3.1.15 Идентификација  
Во согласност со законите за заштита на клиентите, Членовите, кога нудат, продаваат или испраќаат 
фактура за Herbalife Nutrition производи, треба јасно да се идентификуваат и:  
 

• да се претстават како Независен Член на Herbalife Nutrition 

• да наведат име и презиме 

• да наведат деловна адреса 

• да наведат лична или деловна имејл адреса и телефонски број 
 
Идентификацијата е задолжителна без оглед на начинот на комуникација што го користите, тука спаѓа 
и онлајн и офлајн комуникација. 
 
 
3.2 МЕЃУНАРОДЕН БИЗНИС 
 
3.2.1 Активности во земји или територии што сè уште не се отворени 
Членот не смее да врши бизнис активност што се однесува на Herbalife Nutrition во ниту една земја што 
не е официјално отворена за Herbalife Nutrition бизнис.19 

 
 
3.2.2 Активности во отворени земји или територии  
Производите на Herbalife Nutrition се формулираат, произведуваат и означуваат со декларации 
согласно условите за производи и означување на секоја земја. Членовите на Herbalife Nutrition не смеат 
да продаваат или дистрибуираат Herbalife Nutrition производи надвор од границите на земјата. 
Членовите мора секогаш да се придржуваат до сите Herbalife Nutrition правила и стандарди, и до сите 
важечки закони и регулативи, меѓу кои и оние што се однесуваат на содржината на производите, 
регистрирањето на производите и прописите, означувањето на производите со декларација, царината, 
даноците и заштитата на клиентите и рекламирање на производите во земјата каде што се продаваат. 
 
Членовите не смеат (директно или индиректно) да испорачуваат или да организираат испорака на 
производи од една земја во друга, без оглед на тоа дали се работи за производи за лична употреба 
или не. 
 
 
3.2.3 Активности во Кина 
Лица што не се државјани на Кина не смеат да го работат бизнисот во Кина. Ниту еден Член не смее 
да испорачува (или да организира испорака) или да носи Herbalife Nutrition производи во Кина дури ни 
за лична употреба или подарок. 

 
19 Забранети активности, дејства или обиди се:  

• Контактирање на владини службени лица во врска со увозот, извозот или дистрибуцијата на HerbalifeNutrition  производи. 
• Регистрирање или лиценцирање интелектуална сопственост на Herbalife Nutrition, производи или Продажниот маркетинг 

план. 
• Подарување, продажба или дистрибуција на Herbalife Nutrition производи, HMP. 
• Промовирање на Herbalife Nutrition производи или на Деловната можност. 
• Држење состаноци во врска со Herbalife Nutrition, неговите производи и Деловната можност. 
• Спонзорирање или регрутирање жители на, или посетители од, земја што сè уште не е отворена. 
• Објавување дека Herbalife Nutrition наскоро ќе се отвори или дека производите на Herbalife Nutrition набрзо ќе бидат 

достапни. Тоа опфаќа барање потенцијални клиенти или нови Членови преку електронска комуникација, дистрибуција на 
литература или лично. 
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Членовите регистрирани во Кина не смеат да купуваат, да продаваат или да дистрибуираат Herbalife 
Nutrition производи надвор од Кина. 
 
 
3.2.4 Производи за лична употреба 
Членовите смеат да купат избрани производи од максимум 1.000 волуменски поени во еден месец за 
да ги носат со себе кога патуваат. Производите купени за лична употреба смеат да ги користат лично 
Членовите или членови на нивното потесно семејство. 
Членовите не смеат (директно или индиректно) да испорачуваат или да организираат испорака на 
производи од една земја во друга, без оглед на тоа дали се работи за производи за лична употреба 
или не. 
 
 
3.2.5 Забранети земји 
Членот не смее да биде жител на некоја од забранетите земји.20 
 
Покрај тоа, Членот не смее директно или индиректно да спроведува Herbalife Nutrition бизнис 
активности со лице за коешто Членот има причина да верува дека е: 
 

(i) жител на или лице кое работи бизнис во некоја од забранетите земји; 
(ii) лице за кое се смета дека врши продажба на жители на некоја од забранетите земји; 

или 
(iii) лице во сопственост на или контролирано од страна на ентитет којшто се наоѓа, или 

најчесто живее во некоја од забранетите земји. 
 
Бизнис активностите, меѓу другото, опфаќаат: 
 

• промовирање на Деловната можност на Herbalife Nutrition. 
• спонзорирање или регрутирање Членови или клиенти; или 
• промовирање или продавање на Herbalife Nutrition производите. 

 
Прекршувањето на ова Правило ќе резултира со прекин на Членството. 
 
 
3.2.6 OFAC листа  
Членовите не смеат да спроведуваат никаков вид бизнис активности (в. Правило 3.2.5) со кое било 
лице, ентитет или организација впишани во листата на лица, ентитети и организации на кои им е 
забрането да вршат бизнис, што се чува во Министерството за финансии на САД во Агенцијата за 
контрола на странски капитал (OFAC листа), или со кое било лице, ентитет или организација во 
сопственост на или контролирано од страна на некој од листата. OFAC листата може да ја најдете на 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List. 
 
 
3.3 БИЗНИС АЛАТКИ 
 

Herbalife Nutrition на клиентите им дава на располагање бесплатни или евтини промотивни материјали 
за обука или други продажни алатки што Членовите може да ги користат. Терминот „бизнис алатки“, 
онака како што се користи овде, се однесува на продажни алатки што не се создадени од страна на 
Herbalife Nutrition.  Во бизнис алатките спаѓаат обуки, услуги или производи од трети страни  што може 
да им помогнат на Членовите да го промовираат, развиваат и/или менаџираат својот бизнис на 
директна продажба. Бизнис алатките може да се користат за да се добиваат клиенти, за да се 
регрутираат други Членови, за да се  комуницира со Членови или со клиенти или за финансиски 
менаџмент.  

 
Сите бизнис алатки и Членовите што ги создаваат, промовираат, нудат, продаваат или користат тие 
бизнис алатки мора да се придржуваат до сите Правила и до важечките закони.21 

 
 
  

 
20Листата на забранети земји се ажурира одвреме-навреме и се објавува на www.myherbalife.com/mk-MK. За жители на 

забранета земја што живеат надвор од таа забранета земја може да важат дополнителни правила. Ве молиме исконтактирајте 
го Одделот за Членови на +386 15187278, +385 13820542, +385 13821143, +385 13821105 за дополнителни информации. 
 

21 Тука спаѓаат закони што се однесуваат на приватноста на податоците на клиентите, правата на приватност, ограничувањата 

во телемаркетингот во сите негови форми и маркетингот на интернет. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.myherbalife.com/mk-MK
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3.3.1 Бизнис алатките не смее да се продаваат за профит 
Членовите смеат да им продаваат бизнис алатки на други Членови по цена што не е повисока од 
трошокот направен за да се создаде обуката, производот или услугата што се продава. 22 

 
Членовите смеат да им продаваат бизнис алатки на други Членови само за целите на: 
 

• Продажба на Herbalife Nutrition производи. 

• Градење на Herbalife Nutrition бизнисот. 

• Обучување и мотивирање на членовите во долните линии. 

 
Продажбата на бизнис алатки од страна на Членови на други Членови не смее да претставува потфат 
за заработка што Членот ќе го применува наместо или заедно со својот Herbalife Nutrition бизнис. 
ЗАБЕЛЕШКА: ПРОМОВИРАЊЕТО, ПРОДАЖБАТА И КУПУВАЊЕТО КОНТАКТИ ЗА ДЕЛОВНАТА 
МОЖНОСТ ИЛИ КОНТАКТИ ЗА ПРОИЗВОДИ ОД КОЈ БИЛО ИЗВОР СЕ ЗАБРАНЕТИ. МЕЃУТОА, 
ЧЛЕНОВИТЕ НА HERBALIFE NUTRITION СМЕАТ ДА ГЕНЕРИРААТ КОНТАКТИ ЗА СОПСТВЕНА 
УПОТРЕБА И БЕСПЛАТНО ДА ИМ ГИ ДАДАТ НА ЧЛЕНОВИ ВО СВОИТЕ ДОЛНИ ЛИНИИ ПОД УСЛОВ 
ДА СЕ ПРИДРЖУВААТ ДО ПРАВИЛАТА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА HERBALIFE NUTRITION И ДО СИТЕ 
ЛОКАЛНИ ЗАКОНИ ЗА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ. 
 
 
3.3.2 Контакти 
Контакти претставуваат потенцијални клиенти заHerbalife Nutrition производите или за Деловната 
можност, како и рекламирање поврзано со контакти, онлајн рекламиили пакети на одлуки.  
 
Членовите смеат да генерираат контакти за сопствена употреба. Тие контакти смеат да им ги даваат 
бесплатно и на членови во своите долни линии. Членовите не смеат да му обезбедуваат контакти на 
Член во долните линии автоматски, систематски или на друг начин без да се осигураат дека: 
 

• Контактот е однапред или истовремено известен и се согласува дека ќе биде во релација со 
друг Член (од долните линии); 

• Членот во долните линии што го добива клиентот презема целосна одговорност да управува 
со продажбата, одржувањето контакт и одржувањето релација со клиентот.  

• Генерирањето контакти да биде во согласност со Правилата и со секој закон за приватност и 
за заштита на податоци.  

 
Членовите не смеат да им продаваат контакти на други Членови и Членовите не смеат да купуваат 
контакти од кој било извор. 
 
 
3.3.3 Писмена дозвола за бизнис алатки 
Членовите не смеат да му промовираат, нудат или продаваат бизнис алатки на Член што не е во 
нивните долни линии или на Член во долните линии што е под член на  President’s Team, освен ако не 
добиле претходна писмена согласност од членот на President’s Team кој е во првата горна линија над 
Членот 23. 
 
Ако согласноста се повлече, мора веднаш да се прекине со промовирање, нудење или продавање на 
бизнис алатките освен ако Herbalife Nutrition со своето дискреционо право не одлучи дека тоа ќе биде 
на штета на купувачот (на пример, на средина на претплата). 
 
 
3.3.4 Промовирање бизнис алатки обезбедени од продавачи 
Членовите смеат да промовираат бизнис алатки обезбедени од продавачи: 
 

a) Ако Членот независно потврди дека продавачот и неговите услуги или производи во секој поглед 
се придржуваат до Правилата и до важечкиот закон.24 

 
22 Членовите кои продаваат бизнис алатки или наплаќаат за независни обуки или состаноци мора задолжително да го користат 

„Распоредот за следење на трошоци и непрофитирање“ [Expense and No Profit Tracking Schedule] обезбеден од страна на 
Herbalife Nutrition, и да чуваат копии од Распоредот за следење, фактури, сметки и друг вид документација за поткрепа, што мора 
да ги чуваат минимум две (2) години. Herbalife Nutrition има право да побара копии од овие документи и да провери дали Членот 
се придржува до ова правило. 
 

23 Присуство на корпоративни или корпоративно спонзорирани настани како што се  HOM, STS или слични настани е исклучок 

од ова правило. 
 

24
 Ако некој Член има економски интерес за некој продавач или за некоја од неговите трансакции; постапките на продавачот ќе 

се сметаат за постапки на Членот за целите на Правилата. Herbalife Nutrition не препорачува и не одобрува материјали што не 
се создадени од негова страна. 



Page 21 of 66 Содржина Macedonian #603469-MK-00N (Corp. Version 34P) Rev. 29-March-2021 

b) Ако Членот даде потврда или документација од овластен јавен сметководител со која се 
потврдува дека не примил исплата директно или индиректно и нема да извлече економска 
корист од продавачот. 

 
Членот што нуди веб-услуги преку продавач, на другите Членови што го користат веб-сајтот мора да 
им ги каже името и презимето, адресата, факсот, телефонските броеви и имејл адресата на 
продавачот. 
 
 
3.3.5 Известување за прекин на употреба или продажба на бизнис алатки 
Ако Herbalife Nutrition утврди дека некоја бизнис алатка е спротивна на правилата, на законот или 
законските права на други лица, или дека претставува ризик од нарушување на угледот на Herbalife 
Nutrition, на брендот и имиџот, Herbalife Nutrition има право (без одговорност) да побара од Членот да 
ја прекине продажбата или употребата на конкретната бизнис алатка. 
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ТРОШОЦИ ЗА БИЗНИС АЛАТКИ И ДРУГИ НЕЗАДОЛЖИТЕЛНИ ТРОШОЦИ 
 
Една од добрите работи кога сте Herbalife Nutrition Член е тоа што може да изберете како ќе ја 
искористите деловната можност на Herbalife Nutrition. Единственото нешто што треба да го купите е 
Пакетот за Членство во Herbalife Nutrition (HMP), а сè друго е потполно незадолжително. Пред да 
направите каков било дополнителен трошок, ве молиме распрашајте се за: 
 
Задолжување 
Дали треба да се задолжам за да ја искористам деловната можност на Herbalife Nutrition? 
За да го почнете бизнисот не е потребно ништо да купите и трошоците за започнување на бизнисот се 
ниски, па затоа не треба да позајмувате пари или да земате заеми за вашиот Herbalife Nutrition бизнис. 
Силно ви препорачуваме да не земате заеми поврзани со Herbalife Nutrition бизнисот. За повеќе 
информации, ве молиме прочитајте го правило 1.1.2 Не се препорачува задолжување. 
 
Бизнис алатки 
Дали треба да купам услуги, производи, софтвер или системи што може да ми помогнат да 
го водам Herbalife Nutrition бизнисот? 
Бизнис алатките се услуги или производи од трета страна што може да ви помогнат да го промовирате, 
развивате и/или менаџирате вашиот бизнис со директна продажба. Може да ги искористите за да 
добиете клиенти, да регрутирате други Членови, да комуницирате со клиентите или Членовите или да 
ги менаџирате финансиите. 
 
Каква цел и да имате, бизнис алатките не се задолжителни за да напредувате или за да успеете како 
Член или за да добивате обука и поддршка од вашиот спонзор и upline. Никој не треба да ви кажува 
дека бизнис алатките се задолжителни или да ве притиска да купите бизнис алатки. Малопродажбата 
на Herbalife Nutrition производи на клиенти е основа за успешен Herbalife Nutrition бизнис и бизнис 
алатките може да ве одвлечат од овој фокус. 
 
Herbalife Nutrition нуди сеопфатни алатки за менаџирање на бизнисот коишто се бесплатни или може 
да се купат по незначителна цена. Нашите алатки се наменети да ги задоволат вашите потреби и да 
ви помогнат да водите успешен Herbalife Nutrition бизнис во согласност со правилата. 
 
Силно ви препорачуваме да купите бизнис алатки само ако, откако ќе поминете одредено време како 
Член, одлучите дека нивниот трошок ќе се оправда со очекуваните придобивки за вашиот бизнис во 
однос на вашата реална заработка од Herbalife Nutrition. 
 
Не заборавајте и дека ако купите бизнис алатки ќе бидете одговорни за тоа како ги користите и ќе треба 
да се придржувате до Herbalife Nutrition правилата на однесување и законот. Покрај тоа, ние не 
преземаме одговорност за нив затоа што не се создадени ниту поддржани од страна на Herbalife 
Nutrition. 
 
Меѓутоа, ако настане спор во врска со бизнис алатки што сте ги купиле со продавач кој е Член на 
Herbalife Nutrition, ве молиме исконтактирајте го Одделот за Членови на +386 15187278, +385 13820542, 
+385 13821143, +385 13821105 и ќе се обидеме да ви помогнеме. 
 
За повеќе информации прочитајте ги Правилата на однесување 1.1.1 Ограничувања во однос на 
задолжителните набавки 1.1.2 Не се препорачува задолжување, 3.3 Бизнис алатки и 5.1.1 
Организациско лидерство и обука. 
 
Залихи на производи 
Дали треба да купам голема количина производи? 
Наш совет е да не купувате производи што не ви се потребни за лично користење, а откако ќе бидете 
сигурни дека можете да почнете да продавате Herbalife Nutrition производи, купете само количини за 
кои сте сигурни дека ќе ги продадете во разумен период.  
 
Меѓутоа, ако се одлучите да чувате ограничена количина производи што ќе ги продавате на клиенти 
или што ќе ви служат во Нутриционистичкиот клуб, купете количина за којашто сте сигурни дека ќе 
можете да ја продадете во разумен период време. За повеќе информации прочитајте ги правилата на 
однесување 1.1.1 Ограничувања во однос на задолжителните набавки 1.1.7 Соодветно купување и 4.1.3 
Обезбедување и чување сметки/записи за малопродажба. 
 
Канцеларии и Нутриционистички клубови 
Дали треба да потпишам закуп и да купам опрема и други работи кои се потребни за да 
отворам Нутриционистички клуб или Herbalife Nutrition канцеларија?  
Најтопло ви препорачуваме пред да отворите Нутриционистички клуб да добиете соодветна обука и 
искуство за Herbalife Nutrition производите® и за деловната можност. Одвојте колку време ви е 
потребно за да добиете искуство со производите и за да научите како се користат, стекнете доволно 
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знаење за добро да ги објаснувате потенцијалните корисни ефекти што може да се постигнат со 
правилна исхрана и здрав активен начин на живот и стекнете големо искуство во водење на својот 
бизнис. Уште еден наш совет е пред да го направите тоа да набљудувате и да истражувате како 
работат Нутриционистичките клубови или канцеларии и убаво да размислите дали да направите голем 
трошок или да се впуштите во нешто што може да биде голема обврска во облик на закуп. 
 
Ниту еден аспект од Деловната можност на Herbalife Nutrition не е и не смее да се смета за франшиза 
и затоа не треба да ви побараат да платите за да го купите „правото“ да отворите или да водите 
сопствен Нутриционистички клуб или канцеларија. Слично на тоа, никому не треба да му платите за да 
основате сопствен Нутриционистички клуб или канцеларија. Но, ако работата ја вршите во клуб или во 
канцеларија на друг Член, нормално е да платите разумна кирија за просторот или за работна станица 
или да платите разумен процент од оперативните трошоци на клубот или на канцеларијата. 
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СТАНДАРДИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ, ЗА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ И ТЕХНИЧКИ 
СТАНДАРДИ НА HERBALIFE NUTRITION 

 

Стандарди за обезбедување квалитет 
Сите Членови мора да се придржуваат минимум до следниве стандарди за обезбедување квалитет кога ги 
рекламираат, промовираат или продаваат Herbalife Nutrition производите или деловната можност, и онлајн 
и офлајн. 

• Содржина: Содржината мора да биде конзистентна со тековните Herbalife Nutrition материјали, 
етикети на производи и описи и да содржи висококвалитетни аудиовизуелни слики или слики со 
висока резолуција. 

• Кошничка за купување: Обезбедете кошничка за купување (или друг тип средство за купување) во 
која клиентот може да додава или да брише производи или да прави промени во количината и 
големината. Прикажете краток преглед на нарачката и на целиот краен трошок, а тука спаѓаат сите 
трошоци за испорака, трошоци за обработка, ДДВ и други даноци или трошоци што клиентот треба 
да ги прегледа пред да ја испрати и да ја заврши нарачката. 

• Потврда на нарачка: Испратете му на клиентот број за потврда на нарачката со кој ќе може да ги 
следи нарачаните производи преку вашата лична услуга за клиенти и погрижете се клиентот да биде 
запознаен кој е Членот што ги продава производите и обезбедува услуга на клиентите секогаш во 
согласност со принципот „Разликата е во Дистрибутерите“. 

• Испорака: Нарачката на секој клиент треба да се процесира и да се испорача во разумен временски 
период откако нарачката е направена по цена и трошок опишани пред нарачката да биде направена. 

• Враќање на производите: Информирајте го клиентот за законското право за откажување на 
нарачката и за 30-дневната гаранција за враќање на парите заедно со процесот за враќање, за тоа 
како ќе му бидат вратени средствата за производите купени офлајн или преку независниот веб-сајт 
што го користите. 

• Залиха: Ажурирајте ги залихите и количините на лагер на независниот веб-сајт, на офлајн листата 
со производи или во известувањата што им ги праќате на своите клиенти. 

 
Стандарди за услуга на клиентите 
Потребно е високо ниво на услуга на клиентите, поддршка и следење за да ги зачуваме угледот и 
конкурентноста на Herbalife Nutrition брендот и на производите, како и на вашиот бизнис. Членовите 
мора посветено да обезбедуваат високо ниво услуга на клиентите што ги исполнува или ги 
надминува секој од следниве стандарди, без разлика дали продаваат офлајн или онлајн: 
 

• Услуга на клиентите: Со секоја информација што им ја давате на клиентите офлајн или онлајн, тука 
спаѓа и почетната страница на секој независен веб-сајт што го користите, јасно наведете ги или 
обезбедете лесен пристап до вашите информации за услуга на клиентите, меѓу кои спаѓаат 
телефонски броеви, адреса, имејл адреса и сите политики и процеси за испорака и враќање на 
производите. 

• Период за одговор на барање: Одговарајте точно и неодложно на сите барања од страна на 
клиентите, во разумен временски период, лично и директно. 

• Процесирање нарачки: Вие мора да ги процесирате и да ги извршувате сите нарачки на производи 
направени преку секој независен веб-сајт, по телефон, на имејл, лично или со друг тип барање, така 
што ќе го користите само вашиот личен Herbalife Nutrition ID-број со цел да ја заштитите важната 
разлика што ја прават Дистрибутерите. 

 
Технички стандарди  
Tехничките спецификации може да го подобрат или лошо да влијаат врз искуството на клиентот, па 
затоа Herbalife Nutrition налага веб-сајтот на секој Член да ги исполнува минимум следниве технички 
стандарди. 
 

• Безбедни трансакции: Заштитете ги трансакциите за купување така што ќе користите енкриптиран 
тек на податоци или друга безбедна технологија за енкрипција. 

• Постојана безбедност: Одржувајте висок стандард на безбедност за вршење трансакции во 
согласност со тековниот напредок во технологијата, но и кога собирате лични или финансиски 
податоци или друг тип информации при офлајн комуникација. 

• Брзина: Брзината на вчитување на веб-страницата треба да биде прифатлива според тековните 
стандарди за веб-технологија за дигитална претплатничка линија (DSL) за користење на сите 
достапни опции.  

• Пребарување: Обезбедете опции за пребарување по клучен збор или по бренд на својот независен 
веб-сајт. 

• Компатибилност со пребарувач: Веб-сајтот треба да е компатибилен со сите брендови 
пребарувачи и со сите ажурирани информации за секој пребарувач. 

• Сеопфатна поддршка: Веб-сајтот треба да е поддржан од специјално наменети информатички 
системи и да има пристап до техничка поддршка за веб-програмирање.  

• Флексибилност: Обезбедете и одржувајте прифатливо ниво на услуга во случај на грешка или 
проблем при нормално работење.  

• Заштита од спам: Сите имејл пораки треба да бидат заштитени од спам. 
 
За повеќе информации ве молиме прочитајте го Правилото на однесување 4.3.8 Услуга на клиентите.  
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4. поглавје Продажба 
 
4.1 ПРОДАВАЊЕ ПРОИЗВОДИ НА КЛИЕНТИ 
 

Herbalife Nutrition претставува компанија за директна продажба чиишто независни изведувачи на 
работа (Членови) ги продаваат  Herbalife Nutrition производите директно на клиенти на коишто им 
даваат поддршка и инструкции за производите. 

 
4.1.1 Малопродажни места што не се дозволени 
Членот не смее да изложува или да продава Herbalife Nutrition производи, литература или промотивни 
материјали на малопродажно место. Малопродажно место претставува продавница или друга фиксна 
локација каде што минувачи или луѓе доаѓаат за да купат производи поради реклама, локација, ознака, 
видливост итн. На пример, тука спаѓаат пазари (отворени и затворени), аптеки, киосци или штандови 
(привремени или трајни), пазари за продажба на стари предмети, бувјаци како и секоја друга локација 
за која Herbalife Nutrition, со своето апсолутно и дискреционо право, утврдува дека не е во согласност 
со директна продажба. Погледнете ја следната табела „Директна продажба – Што е дозволено, а што 
не е дозволено“. 
 

Директна продажба – Што е дозволено, а што не е дозволено 
 

Локации Изложба Продажба 

Промовирање 
или 

рекламирање 
продажба на 
производи 

Знаци 
однадво

р 

Проба на 
производи 

Брендирани 
материјали 

Малопродажни локации Не Не Не Не Да Да 

*Привремени киосци, штандови во 
трговски центри и продавници 

Не Не Не Не Да Да 

Пазари за стари предмети, 
бувјаци, пазари на отворено, 

улични колички за продавање 
Не Не Не Не Не Не 

Приватни канцеларии на Член Да¹ НЕ Не Да² Да Да 

Лекарска ординација или друг вид 
здравствена ординација 

Не Да Не Не Да Да 

Нутриционистички клубови 
(нестанбени локации) 

Да¹ НЕ Не Да² Да Да 

Нутриционистички клубови 
(домашни локации) 

Да¹ Да Не Не Да Да 

Услужни установи 
(примарна услуга не е Herbalife 

Nutrition бизнисот) 
Не Да Не Не Да Да 

Панаѓури, спортски настани друг 
вид настани во заедницата 

Да Не Не Да³ Да Да 

 
* Привремено се дефинира како нешто што се отвора одвреме-навреме, не е трајно. Трајни локации не се 
дозволени. 
1 Не се гледа однадвор. 
2 Подлежи на ограничувања во однос на содржината и големината.(8.4.3.) 
3 Дозволено за идентификација на штандот. Подлежи на ограничувања во однос на содржината. 

 
 
4.1.2 Приватни канцеларии на Членовите 
Производите на Herbalife Nutrition не смее да се продаваат во приватни канцеларии, ниту да се 
рекламираат за продажба, а изгледот на канцеларијата, таблата или локацијата не треба да ги канат 
минувачите да купат Herbalife Nutrition производи. 
 
Покрај гореспоменатото, Членовите кои се доктори или друг вид здравствени работници не смеат да 
изложуваат Herbalife Nutrition производи во својата ординација. 
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4.1.3 Обезбедување и чување сметки/записи за малопродажба 

Кога ќе направи продажба, Членот мора на сите малопродажни клиенти да им даде пополнет Формулар 
за малопродажна нарачка. Во формуларот мора да се наведат продадените производи, цената, и 
името и презимето, адресата и телефонскиот број на Членот и на клиентот. Од Членовите се бара да 
чуваат копии од сите Формулари за малопродажни нарачки и од сите записи за дистрибуција на 
производи во период од две (2) години. Herbalife Nutrition има право да побара копии и да ги провери 
трансакциите и условите во кои се одвивала продажбата или услугата обезбедена од страна на Членот. 
 
 
4.1.4 Политика за враќање пари на клиенти 
Производите на Herbalife Nutrition имаат гаранција за враќање на парите на малопродажните клиенти 
во рок од 30 дена. Периодот од 30 дена почнува од датумот кога клиентот ќе го добие производот. Кога 
клиент ќе побара исполнување на гаранцијата, Членот мора да реагира брзо и љубезно. Тој мора на 
клиентот да му понуди да избере целосно враќање на парите по куповната цена или замена за други 
Herbalife Nutrition производи согласно  вкупниот износ според процедурите за враќање производ. 
Членот мора да го почитува изборот на клиентот. 
 
 
4.2 ПЛАЌАЊА И ПРИСПОСОБУВАЊА 
За да се квалифицираат за месечни R/O, Продукциски бонуси или друг вид бонуси што Herbalife Nutrition 
ги нуди, Членовите мора да ги исполнат условите поврзани со продажбата и со R/O што целосно се 
дефинирани во Продажниот маркетинг план и во друга литература и промотивни материјали. Покрај 
тоа, за да ги добијат овие исплати, Членовите мора да исполнат одредени услови во врска со 
малопродажните клиенти и дистрибуцијата на производите и на првиот ден секој месец да потврдат 
дека ги исполниле условите со Формулар за потврда за заработка (Earnings Certification Form).25 

 
 
4.2.1 Дистрибуција на производи 
Herbalife Nutrition е компанија за дистрибуција на производи. Производите купени од Herbalife Nutrition 
се продаваат и  се дистрибуираат до клиентите или се користат за лична употреба на Членовите и на 
нивното блиско семејство.  
 
Не е дозволено да се купуваат производи главно со цел да се напредува во  Продажниот маркетинг 
план. Овој начин на купување може да доведе до сериозни санкции, а тука спаѓаат: промена на статусот 
од повисоко на пониско ниво, казни, суспензија на привилегиите за нарачување, суспензија на 
заработка, дисквалификација од бонуси и прекин на Договорот за Членство. 
 
 
4.2.2 Десет малопродажни клиенти 
Членот мора лично да им продаде производи на минимум десет (10) одделни малопродажни клиенти 
во даден месец на остварен волумен за да се квалифицира за и за да добива R/O, Продукциски бонуси 
и друг вид бонуси што Herbalife Nutrition ги исплаќа.  
 
За целите на исполнување на условите на ова Правило, Членот може да вброи дел или сè од 
наведеното секој месец на остварен волумен: 
 

• Продажба извршена на малопродажен клиент; 
• Продажба извршена директно од компанијата од страна на првиот downline Член со максимум 

200 лично купени волуменски поени (и без downline Членови), првиот upline Супервизор може 
да ја брои како продажба извршена на еден (1) малопродажен клиент; и 

• Член на Нутриционистички клуб кој користел производи за време на десет (10) посети на 
Нутриционистичкиот клуб во рамките на еден месец на остварен волумен, основачот на 
Нутриционистичкиот клуб може да го брои како продажба извршена на еден (1) малопродажен 
клиент.26 

 
Ако Членот не успее на време да му потврди на Herbalife Nutrition дека извршил продажба на минимум 
десет (10) малопродажни клиенти во даден месец на остварен волумен, на Членот нема да му се 
исплатат R/O, Продукциски бонуси и друг вид бонуси. 
 
  

 
25 Формулари за потврда за заработка  има на www.myherbalife.com/mk-MK. 
 

26 Ако Член ги користи посетите на Нутриционистичкиот клуб во согласност со ова правило, Членот треба да води евиденција 

за посетите најмалку две години, со запишување на името и презимето на посетителите, датумите на посетата,  информации 
за контакт, и таа евиденција треба да биде достапна за потврда во случај Herbalife Nutrition да ја побара. 

http://www.myherbalife.com/mk-MK


Page 27 of 66 Содржина Macedonian #603469-MK-00N (Corp. Version 34P) Rev. 29-March-2021 

4.2.3 70% 
За Членот да се квалифицира и за да добива R/O, Продукциски бонуси и друг вид бонуси што ги исплаќа 
Herbalife Nutrition, минимум 70% од вкупната вредност на Herbalife Nutrition производите што Членот ги 
купува секој месец мора да биде продадена и искористена тој месец. 
 
За целите на исполнување на условите на ова Правило, Членот може да вброи дел или сè од 
наведеното: 
 

• Продажба извршена на малопродажни клиенти; 
• Производ користен во Нутриционистички клубови.27 

 
Ако Членот не успее на време да му потврди на Herbalife Nutrition дека извршил продажба или 
употребил 70% од купените производи тој месец на остварен волумен, на Членот нема да му се 
исплатат R/O, Продукциски бонуси и друг вид бонуси. 
 
 
4.3 ПРАКТИКИ НА ПРОДАВАЊЕ 
 
 
4.3.1 Членовите како амбасадори на брендот 
Членот треба секогаш да биде љубезен и внимателен и да не настојува да изврши продажба под 
притисок. 
 
 
4.3.2  Продажба на производи на лица за препродажба 
Ниту еден Член не смее да му продава ниту да му обезбедува Herbalife Nutrition производи на лице во 
поголема количина од количината што обично ја купува за себе или за семејството, или количина што 
не може да ја продаде во разумен временски период. 
 
 
4.3.3 Модифицирање на декларациите и материјалите 
Членот не смее да брише, додава, модифицира или менува ниту една декларација, литература, 
материјал или амбалажа за Herbalife Nutrition производите или литература, при што и HMP. 
 
 
4.3.4 Не е дозволено препродавање производи за проба или порции за еднодневно користење 
Производите што не се спакувани и означени со етикети за поединечна продажба како поединечни 
единици или како една порција не е дозволено да се препродаваат. 
 
 
4.3.5 Цела линија производи 
Кога ги рекламираат, продаваат и промовираат Herbalife Nutrition производите, Членовите мора на 
клиентите да им обезбедуваат целосни информации за целата линија производи. 
 
 
4.3.6 Презентации и упатства за употреба 
Презентациите на Herbalife Nutrition производите мора да бидат комплетни и вистинити и во согласност 
со информациите на етикетите на производите и придружната литература. 
Кога продава или обезбедува производи за проба, Членот мора ги објасни упатствата за употреба и 
мерките на претпазливост, ако постојат, наведени на етикетите на производите. Членовите треба да 
им препорачаат на клиентите со здравствени состојби или на клиентите кои во моментот примаат 
медицинска терапија да побараат совет од лекар пред да ја сменат исхраната. 
 
 
4.3.7 Чување и испорака на производи  
Членовите имаат одговорност да ги следат следниве инструкции за чување производи што се наведени 
на етикетите на Herbalife Nutrition производите и правилно да ги чуваат и да ги испорачуваат Herbalife 
Nutrition производите.  
 
Под правилно чување и испорака на производите се подразбира: 

• Да се проверуваат производите да не им е истечен рокот или да не им истекува наскоро, да не 
се оштетени или да не се изменети; 

• Да се провери дали производот е соодветно запечатен; 
• Производите да се чуваат правилно затворени;  

 
27 Ако Член ги користи посетите на Нутриционистичкиот клуб во согласност со ова правило, Членот треба да води евиденција за 

посетите најмалку две години, со запишување на името и презимето на посетителите, датумите на посетата,  информации за 
контакт, и таа евиденција треба да биде достапна за потврда во случај Herbalife Nutrition да ја побара. 
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• Производите да се чуваат на ладно, суво место и да не се изложуваат на директна сончева 
светлина; и 

Производите да ги чувате на безбедно место и да бидат под ваша директна контрола и како што е 
наведено во Правилата на однесување.  
 
 
4.3.8 Услуга на клиентите 
Како нутриционистичка компанија што работи по принцип на директна продажба и нуди деловна 
можност за мултилевел маркетинг, една од нашите најкомпетитивни предности е Независниот Член на 
Herbalife Nutrition. Личните релации што нашите Членови ги градат со своите клиенти и Членови во 
својата организација се неопходни за остварување на вредностите што Компанијата им ги нуди на 
клиентите и се важен дел од угледот на Компанијата во директната продажба и од вредностите на 
брендот – по ова се издвојуваат нашите Дистрибутери. Создавањето организација на Членови што ќе 
се фокусира на добра услуга на клиентите и зголемување на бројот на клиентите е основа за стабилен, 
долгорочен бизнис и е од големо значење за да им помогнете на Членовите, на нивната организација 
и на нивните клиенти да ја постигнат нашата цел да го направиме светот поздрав и посреќен.  
 
За да им помогнат на своите клиенти да постигнат резултати и да им се исплати купувањето на 
производите, Членовите треба, покрај останати услуги, да ги понудат и/или да ги обезбедат сите овие 
услуги: 
 

• да им обезбедат тековни контакт-информации на своите клиенти и им дадат до знаење дека се 
достапни да одговараат на прашања, да даваат совети и да одговараат на сè што ги загрижува.  

• да остваруваат лична и директна релација со секој од своите клиенти кога презентираат или 
продаваат производи, без разлика дали комуникацијата е онлајн или офлајн. На секој краен 
клиент треба да му понудат лична, директна, приватна средба и разговор во врска со 
продажбата (лично, по телефон, преку апликација за допишување или преку имејл) пред 
клиентот да ја направи првата нарачка и повторно откако ќе ја добие нарачката.  

• да ги разберат целите што клиентите сакаат да ги постигнат со користење на производите и да 
им објаснат како да ги користат производите за да постигнат најдобри резултати во однос на 
своите цели. 

• да го разберат и да го почитуваат начинот на комуникација што го избрал клиентот и на тој 
начин да остваруваат комуникација.  

• да одговараат на прашања или на работи што ги загрижуваат клиентите, лично и директно, во 
разумен временски период.  

• да ги користат и да ги земат предвид материјалите на Herbalife Nutrition кога клиентите ќе 
покажат заинтересираност, да ги користат едукативните алатки што се достапни и/или директно 
да го контактираат Herbalife Nutrition ако имаат прашања или нешто што ги загрижува. 

• да им ги доставуваат сите производи на клиентите во разумен рок по продажбата. 
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5. поглавје Спонзорирање и лидерство 
 
5.1 ОДГОВОРНОСТИ НА СПОНЗОРОТ 
 
5.1.1 Организациско лидерство и обука  
Во согласност со структурата за мултилевел маркетинг на Herbalife Nutrition, Членовите имаат 
одговорност да ги обучуваат, да ги менторираат, да развиваат и да имаат постојана комуникација со 
сите лично спонзорирани Членови и Членовите во нивните долни линии. Членовите, на своите Членови 
во долните линии, треба да им ги обезбедат следниве работи: 
 

• да ги обучат како, покрај останатите услуги, задолжително да ги обезбедуваат сите услуги што 
се наведени во Правилото 4.3.8 

• да ги обучат и да ги насочуваат во врска со Продажниот маркетинг план на Herbalife Nutrition 
• да им ги објаснат обврските и одговорностите според Правилата на однесување на Herbalife 

Nutrition и да им објаснат како да го водат својот Herbalife Nutrition бизнис согласно овие 
Правила и официјалната литература на Herbalife Nutrition 

• да се погрижат продажбата на производи и состаноците за деловна можност во Herbalife 
Nutrition да се спроведуваат согласно Правилата на однесување (меѓу кои е и Гаранцијата за 
задоволен клиент на Herbalife Nutrition, литературата и важечките закони и прописи на Herbalife 
Nutrition 

• да одржуваат контакт и да бидат достапни да одговараат на прашања и да нудат поддршка  
• да ги поттикнуваат да присуствуваат на настани, на состаноци и на друштвени собири (откако 

ќе се квалифицираат), организирани од страна на Herbalife Nutrition 
• да споделуваат разни бизнис стратегии и алатки што може да ги користат за водење на Herbalife 

Nutrition бизнисот за да им помогнат на своите клиенти да ги постигнат нивните цели 
• да ги советуваат како да им помагаат на своите клиенти да напредуваат за да станат Членови 

што ќе помагаат за понатамошна дистрибуција на Herbalife Nutrition производите 
 
Спонзорот не смее да побара од лично спонзориран Член да плати за одредена обука или за 
материјали за обука освен ако спонзорот не му објасни на Членот дека тој може да избере дали да 
учествува или да не учествува во обуката и однапред не го извести за трошокот. Ако Членот одбие да 
учествува во обуката, Спонзорот е должен да му ја обезбеди основната бесплатна обука што му е 
потребна за да го разбере бизнисот. 28 
 
 
5.1.2 Независна релација 
Спонзорот мора да одржува и поддржува независна релација со Членовите во своите долни линии. 
Спонзорот не смее да учествува или да се меша во бизнисот на Членовите во своите долни линии и не 
смее да сугерира или да гради релација вработен/работодавец со Членовите во долните линии. 
 
 
5.1.3 Подготвување на документите на Членовите 
Спонзорот мора правилно да ги подготви апликациите и формуларите за супервизорска квалификација 
и навремено да ги достави во Herbalife Nutrition. 
 
 
5.2 НУДЕЊЕ НА ДЕЛОВНАТА МОЖНОСТ 
 
 
5.2.1 Идентификација и опис 
Правна обврска е сите тврдења во врска со Деловната можност на Herbalife Nutrition да опфаќаат и 
тврдења за идентификација и опис на бизнисот, како и детали за Herbalife Nutrition како промотор на 
Деловната можност, за Членот  што нуди или упатува на Деловната можност, и краток опис на 
природата на Деловната можност. Оваа цел и исполнета со следната изјава: 
 
Оваа понуда на деловната можност на Herbalife Nutrition ја прави независен Herbalife Член [Име и 
презиме на Членот и, каде што е соодветно, заштитно име][адреса на Членот].Деловната 
можност е обезбедена од Herbalife Distribution Ltd., M&C Corporate Services Limited, P.O.Box 309GT, 
Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands [Trade Registry 
No.156241]. Производите што се продаваат се производи за исхрана и за лична нега. Трансакциите 
ги вршат учесници како главни извршители на продажбата. 
 
Ако не се врши упатување на Деловната можност на Herbalife Nutrition, на пример кога се упатува или 
се нудат само производи, доволна е следната изјава: 

 
28 В. Правило 3.3.1 Бизнис алатките не смее да се продаваат за профит. 
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Оваа понуда за купување производи  ја прави независен Herbalife Nutrition Член [Име и презиме на 
Членот и, каде што е соодветно, заштитно име] [адреса на Членот].Производите се произведени 
во име на Herbalife Distribution Ltd., M&C Corporate Services Limited, P.O.Box 309GT, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands [Trade Registry No. 156241].  
 
Оваа изјава може да се впише каде било во документот или презентацијата, но мора да биде јасно 
читлива или доволно гласна и мора да ѝ се даде исто значење како и на останатите информации. Таа 
мора да му биде достапна на читателот пред тој да ги даде своите лични податоци и информации за 
контакт, или пред да се обврзе да купи производ или да ја почне Деловната можност. 
 
 
5.3 ОДРЖУВАЊЕ ЛИНИИ НА СПОНЗОРСТВО 
 

Релацијата спонзор/Член е темелот на Продажниот маркетинг план. Овие Правила ги штитат двете 
страни, а ги штитат и правата на спонзорирање. Членовите кои се спонзори вложуваат многу време, 
енергија, лидерски вештини и обука за ги поддржат Членовите во своите долни линии. Промени во 
спонзорството се штетни за интегритетот на Herbalife Nutrition бизнисот и затоа не се препорачуваат. 
Промени во спонзорството се дозволени само во ретки прилики, и секогаш од страна на Herbalife 
Nutrition, кој има апсолутно и дискреционо право. 

 
 
5.3.1 Убедување Член да смени спонзор 
Ниту еден Член не смее да се меша во релацијата помеѓу друг Член и спонзорот на Членот. На 
пример, ниту еден Член не смее да се обиде да убедува друг Член да си го смени спонзорот. 
 
 
5.3.2 Коригирање на спонзорство 
Членот кој сака да побара корекција на спонзорство мора да пополни и да достави „Барање за промена 
на спонзорство““29„Согласност за промена на спонзорство“ од тековниот спонзор и писмо за прифаќање 
од страна на предложениот спонзор. Сите документи мора да бидат заверени од нотар. 
 
Барањата за коригирање спонзорство ќе се земат предвид само ако се исполнети следните услови:  
 

• Грешни податоци за спонзорството наведени во Апликацијата. 

• Барањето е поднесено во рок од 90 дека откако Herbalife Nutrition ја прифатил тековната 
Апликација за Членство. 

• Тековниот и предложениот спонзор се во иста линија. 

• Тековното Членство нема достигнато ниво Супервизор. 

• Членот што го поднесува барањето сè уште нема спонзорирано други Членови. 
 
 
5.3.3 Аплицирање за промена на спонзорство 
 

За да се заштити интегритетот на линијата, што претставува основен принцип на мултилевел 
маркетингот, промена на спонзорство не се препорачува и Herbalife Nutrition би одобрил ваков 
вид промена само во исклучителни околности. 

 
Член може да аплицира за промена на спонзор само во својата upline President’s Team организација. 
 
Членот што сака да побара промена на спонзор треба прво да се исконсултира со својот спонзор за да 
ги продискутираат и да ги прегледаат околностите. Ако Членот и понатаму сака да продолжи, мора да 
пополни и да поднесе нотарски заверено Барање за промена на спонзор30 заедно со нотарски заверена 
Согласност за промена на спонзор од сегашниот спонзор и од сите Членови во неговите горни линии 
што остваруваат R/O и Продукциски бонус. Покрај тоа, Herbalife Nutrition мора да добие нотарски 
заверен Формулар за прифаќање промена на спонзор од предложениот спонзор.  
 
Ако и сегашниот и предложениот спонзор имаат ист спонзор и се со ист статус и на исто ниво според 
Продажниот маркетинг план, Членот што бара промена на спонзорот треба само да добие нотарски 

 
29

 Потребните барања за за промена на спонзорство и  за согласност за промена на спонзорство може да ги добиете од Одделот 
за Членови. Овие формулари и сите други релевантни документи мора да ги доставите во Одделот за Членови за да може 
Herbalife Nutrition да го разгледа барањето. 
 

30 Потребните барања за за промена на спонзорство и  за согласност за промена на спонзорство може да ги добиете од Одделот 

за Членови. Овие формулари и сите други релевантни документи мора да ги доставите во Одделот за Членови за да може 
Herbalife Nutrition да го разгледа барањето. 
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заверена Согласност за промена на спонзор од сегашниот спонзор и нотарски заверен Формулар за 
прифаќање промена на спонзор од предложениот спонзор.  
 
Ако Herbalife Nutrition ја одобри промената, Членот-барател нема да може да ги задржи Членовите во 
своите долни линии. 
 
Ако барањето за промена на спонзорство се одбие, Членот може да го повлече своето Членство и да 
се придржува до периодот на неактивност пред повторно да аплицира за Herbalife Nutrition Членство 
под друг спонзор. (Види Правило 2.1.9) 
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6. поглавје Маркетинг на вашиот бизнис 
 
6.1 ТВРДЕЊА И ПРЕТСТАВУВАЊА 
 

Кога ги споделуваат личните искуства со други, Членовите даваат тврдења. Дури и едноставните изјави 
за придобивките што ги искусиле додека употребувале одреден Herbalife Nutrition производ или 
програма или пак дискусиите за заработката од продажбата на производите, создаваат претстава кај 
другите за тоа како производите функционираат, за што се наменети или што може да постигнат луѓето 
со Продажниот маркетинг план. Клиентите добиваат претстава за карактеристиките и функцијата на 
производите и за Продажниот маркетинг план од тврдењата. Добро е Членовите да даваат одредени 
тврдења ако се тие во согласност со специфичните законски прописи и со Правилата на однесување. 
Правилата се поставени, делумно, со цел да им помогнат на Членовите да постапуваат во согласност 
со законот. 

 
 
6.1.1 Законски, веродостојни и без да создаваат погрешна претстава 
Сите тврдења и споделувања на лично искуство или искуство во врска со користење на производите 
треба да се законски, веродостојни и да не создаваат погрешна претстава. Тврдењата треба да се: 

• Писмено поткрепени пред воопшто да се дадат. 
• Во согласност со тврдењата во тогаш актуелните материјали на Herbalife Nutrition или етикетите 

на производите.31 
 
 
6.1.2 Тврдења во врска со регулирање на тежината 
Тврдењата во врска со регулирање на тежината мора да се поврзани со Програмата за регулирање на 
тежината на Herbalife Nutrition, а не директно со одреден производ. На пример, „Ја регулирам мојата 
тежина со тоа што користам Формула 1 заедно со Програмата за регулирање тежина на Herbalife 
Nutrition “ е соодветно, додека „Со Формула 1 се ослободив од тежината“, не е. Ниедно претставување 
во врска со регулирање на тежината не смее да се осврнува на брзината или на бројот на изгубени 
килограми. Покрај тоа, тврдења за регулирање на тежината кои се однесуваат на одредено лице кое 
имало прекумерна тежина не може да се дадат освен ако не се придружени од изјава дека 
регулирањето на тежината било постигнато под надзор на доктор.  
Сите претставувања во врска со регулирањето на тежината, како и изјавите за искуството со 
производите, мора да бидат придружени со следната правна изјава:  
 
Сите тврдења во врска со регулирање на тежината се однесуваат на Програмата за регулирање 

на тежината на Herbalife Nutrition што, меѓу другото, опфаќа урамнотежена исхрана, редовно 
вежбање и соодветен внес на течности, додатоци на исхраната онаму каде што е потребно и 

соодветен одмор. Индивидуалните резултати ќе се разликуваат. 
 
 
6.1.3 Тврдења за производи 
 
Членовите МОРА: 

• Да ги застапуваат исклучиво оние тврдења што се дозволени на етикетите на производите или 
во материјалите на Herbalife Nutrition. 

• Сите тврдења, во кои спаѓа и личното искуство и искуството од користењето на производите, 
треба да бидат придружени од следната правна изјава: 

 
Овој производ не е наменет за дијагноза, третман, лекување или превенција на која било болест. 

 
Членовите НЕ СМЕАТ: 

• Да изјавуваат дека производите на Herbalife Nutrition спречуваат, се користат за третман на, 
лекуваат од болести или медицински проблеми или да дискутираат за какво било искуство со 
лекови. 

• Да го користат името на кое било владино министерство или државен орган или да тврдат дека 
имаат каква било форма на одобрување или поддршка од кој било владин орган или агенција; 

• Да изјавуваат дека здравјето може да се наруши поради невнесување на производи на Herbalife 
Nutrition 

• Да тврдат дека производите на Herbalife Nutrition се препорачани од индивидуални доктори 
или професионалци од областа на здравството. 

 
31 Законите во врска со тврдењата подлежат на измени. Како помош за Членовите (но не како правен совет), Herbalife Nutrition 

може да објавува ажурирани информации за ова Правило, и за правните изјави, на www.myherbalife.com/mk-MK. Од Членовите 
се бара редовно да го посетуваат веб-сајтот за препораки и за ажурирани податоци. 

http://www.myherbalife.com/mk-MK
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6.1.4 Тврдења во врска со заработката 

Секоја изјава во однос на вистинската или потенцијалната заработка на Членот се смета дека е 
„Тврдење за заработка“. „Тврдењата за начинот на живот“ (во кои спаѓаат слики со автомобили, базени, 
одмори итн.) се исто така Тврдења за заработка. 
 
Членовите се одговорни за разбирањето и придржувањето до законите поврзани со тврдењата за 
заработка и искуствата во секоја јурисдикција во којашто планираат да работат. 
 
Ако износите за бонуси и ројалитети се цитираат одделно од приходот од малопродажба тие треба 
точно да се идентификуваат како: 

• „Провизии засновани на купување производи од Компанијата од страна на Членови во долните 
линии.“  

 
Правна изјава за приходи од материјали со логото на Herbalife: Nutrition  Сите тврдења за 
заработка во кои се споменува Herbalife Nutrition мора да ја имаат следната правна изјава: 
 

Приходот се однесува на опишаните лица (или примери) и не претставува просек. 
 
Алтернативна правна изјава за приходи од Herbalife Nutrition брендирани материјали  Кога се 
опишуваат резултати постигнати од страна на врвните 1% Членови на Herbalife Nutrition, следната 
правна изјава е исто така прифатлива: 
 

Опишаните приходи се однесуваат на лицата што се меѓу врвните 1% Членови на Herbalife 
Nutrition. 

 
 
6.1.5 Големина и место на поставување на правните изјави 
 
Аудио презентации (без оглед дали во живо или претходно снимени) 
Правните изјави мора да бидат дадени усно заедно со тврдењето. 
 
Визуелни презентации (без оглед дали во живо или претходно снимени) 
Ако се презентира на бина или во видео, правната изјава мора да биде читлива и да биде ставена во 
непосредна близина на тврдењето. Ако се презентира на бина или во видео, правната изјава мора да 
биде читлива и да биде ставена во непосредна близина на тврдењето. Ако се презентира на екран, 
правната изјава треба да трае доволно долго за просечен читател да може целосно да ја прочита. 
 
Писмени презентации 
Правната изјава мора да биде истакната во: 

• Боја што е во контраст со бојата на позадината (на пример, црна на бела); 
• Непосредна близина до тврдењето (правната изјава мора да се појавува на истата страница 

или екран како тврдењето); и 
• Фонт што е најмалку 75% од големината на фонтот што се користи за тврдењето, но не помал 

од тип со 10 точки и доволно голем за просечен читател да може целосно да го прочита. 
 
 
6.1.6 Тврдења за водење на бизнисот дома 
Кога ја промовираат Деловната можност на Herbalife Nutrition, Членовите не смеат погрешно да го 
претставуваат степенот до кој активностите на Членот може да бидат извршувани исклучиво дома. 
Членовите треба да нагласат дека личната интеракција е од клучна важност за директна продажба. 
 
 
6.1.7 Тврдења за односот помеѓу Herbalife Nutrition и Членовите на Herbalife Nutrition 
Деловната можност на Herbalife Nutrition за Членовите претставува можност за заработка, но под 
ниедна околност не е „работа“. Членовите на Herbalife Nutrition се самовработени и независни 
изведувачи на работа. Како такви, Членовите не смеат да тврдат, да се претставуваат или да 
имплицираат дека се вработени од, зборуваат во име на или обезбедуваат какви било консултантски 
услуги за Herbalife Nutrition. Ниту пак смеат да тврдат дека нивниот независен Herbalife Nutrition бизнис 
е работа. 
 
На пример, Членовите не смеат да ги користат термините „работа“, „плата“, „позиција“, „вработување“ 
(или друг сличен термин) кога ја промовираат Деловната можност. 
 
Членовите не смеат да ја рекламираат Деловната можност на Herbalife Nutrition со користење на алатки 
што првенствено се наменети за рекламирање на работни позиции, како што се реклами „Потребна е 
помош“, огласни табли за вработување или интернет пребарувачи на работни места како 
najdirabota.com.mk, vrabotuvanje.com.mk oсвен ако: 
 

http://najdirabota.com.mk/
http://vrabotuvanje.com.mk/
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- рекламите јасно укажуваат дека она што се нуди е деловна можност за самостојна 
заработувачка,  

- не опфаќаат задолжителни полиња како „плата“ и  
- им дозволуваат на Членовите да ја вклучат изјавата вметната во Правилото 5.2.1 

 
 
6.1.8 Тврдења за деловната можност 
Кога ја нудат, ја промовираат или зборуваат за деловната можност на Herbalife Nutrition, Членовите не 
смеат: 
 

• Погрешно да ја претставуваат деловната можност на Herbalife Nutrition како франшиза 32 или 
да нудат франшиза поврзана со Herbalife Nutrition Членство; или 
 

• Да тврдат или имплицираат дека: 
- Спонзорирањето Членови е исто важно како и продажбата на производи на клиенти; 
- Член може главно да има придобивка од спонзорирање други Членови; 
- Членот мора задолжително да спонзорира други Членови; 
- Членот може да биде успешен со малку труд или без воопшто да вложи труд; 
- Членовите мора да купат Herbalife Nutrition производи, материјали (покрај HMP) или 

бизнис алатки; или  
- Royalty Overrides, Продукциски бонуси или други поволности може главно да се добиваат 

со купување производи, а не со продажба на производи. 
 
 
6.2 КОРИСТЕЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ НА HERBALIFE NUTRITION 
 

Зачувувањето на интегритетот на брендот Herbalife Nutrition е една од основните одговорности на 
Herbalife Nutrition. Овој дел е наменет да им помогне на Членовите да го разберат значењето на 
интелектуалната сопственост на Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition постојано го надгледува пазарот 
за неумесна, неконзистентна и несоодветна употреба на неговата интелектуална сопственост, како што 
се, меѓу другото, заштитни знаци, логоа, слогани, авторски права. Со таков посветен надзор се 
обезбедува зачувување на вредно стекнатиот углед на Herbalife Nutrition како производител на светски 
производи за исхрана со врвен квалитет. 

 
 
6.2.1 Дефиниции: 
 
Материјали со авторски права: Herbalife Nutrition ги поседува авторските права за сите печатени 
материјали, содржина на интернет, како и аудио и видео записи произведени од него или за него. 
 
Заштитен знак е сопственичко име или симбол што го идентификува Herbalife Nutrition како извор на 
производи и услуги што се продаваат и се обезбедуваат од Членовите. На пример, Herbalife Nutrition и 
логото со три листа се заштитен знак на Herbalife Nutrition, како што се и многу брендирани производи, 
како Herbalifeline® Max. 
 
Заштитно име е име на фирма што Herbalife Nutrition има ексклузивно право да го користи. На пример, 
Herbalife International of America, Inc., и Herbalife of Canada, Ltd се заштитни имиња. Членовите не смеат 
да регистрираат заштитни имиња што го содржат зборот HERBALIFE NUTRITION или други брендирани 
имиња на Herbalife Nutrition.  
 
Брендирањето ги опфаќа карактеристиките на визуелниот изглед на производот или неговото 
пакување што го означуваат изворот на производот за консументите. На пример, го опфаќа дизајнот на 
некои од производите на Herbalife Nutrition и нивните пакувања.  
 
Деловна тајна е доверлива информација што општо не е позната надвор од Herbalife Nutrition и има 
комерцијална вредност. Деловните тајни на Herbalife Nutrition опфаќаат формули, односи добавувачи, 
брендирање, проекти за развој на производи што сѐ уште не се пласирани на пазарот, бизнис планови, 
процеси и компилации на податоци што ги идентификуваат или се однесуваат на други Членови, како 
на пример, генеалогии. 
 
Интелектуалната сопственост на Herbalife Nutrition опфаќа материјали со авторски права на 
Herbalife Nutrition, заштитни знаци, заштитни имиња и деловни тајни.  
 
 

 
32 Herbalife Nutrition нема територии или франшизи и Членството во Herbalife Nutrition не е франшиза. 



Page 35 of 66 Содржина Macedonian #603469-MK-00N (Corp. Version 34P) Rev. 29-March-2021 

6.2.2 Материјали со авторски права: 

Herbalife Nutrition ги поседува авторските права за сите печатени материјали, содржина на интернет, 
како и аудио и видео записи произведени од него или за него. Членовите мора да се придржуваат до 
сите услови наведени во упатствата за даунлодирање или друго писмено овластување. 
 
Сите материјали кои се авторска сопственост на Herbalife Nutrition мора да бидат придружени од 
следната изјава: 
 

Репродуцирано со дозвола на Herbalife Nutrition. Сите права задржани. 
 
Herbalife Nutrition го задржува правото да ја повлече согласноста за користење на материјалите за кои 
има авторски права во кое било време под сопствена и апсолутна дискреција. 
 
 
6.2.3 Заштитни знаци, брендирање и заштитни имиња 
Членовите може да ги користат оние заштитни знаци, заштитни имиња и други форми на брендирање 
што Herbalife Nutrition ги прави достапни за даунлодирање.  
 

• Заштитните знаци на Herbalife Nutrition и заштитните имиња може исклучиво да се добијат од 
Herbalife Nutrition. 

• Членовите мора секогаш јасно да се идентификуваат како независни Herbalife Nutrition Членови. 
• Членовите не смеат да ги менуваат заштитните знаци и другите форми на брендирање од 

Herbalife Nutrition на каков било начин, освен ако ја менуваат големината. Менувањето на 
големината е дозволено исклучиво ако сликата остане јасна во сите детали и не се намали 
перцепцијата или квалитетот за производите и услугите на Herbalife Nutrition. 

• Членовите смеат да ги користат заштитните знаци и брендирањето на Herbalife Nutrition само во 
согласност со тековното Упатство за користење на брендот за независните Herbalife Nutrition 
Членови.33 

• Членовите мора да ја вклучат следната изјава: „Заштитните знаци, дизајни и други права на 
интелектуална сопственост се сопственост на Herbalife International, Inc. или на 
сопствениците на нивни лиценци. Се користи со дозвола на Herbalife Nutrition.“ 

 
Herbalife Nutrition го задржува правото да ја повлече согласноста за користење на материјалите за кои 
има авторски права во кое било време под сопствена и апсолутна дискреција. 
 
 
6.2.4 Деловни тајни 
Членот се обврзува да ги чува во доверба деловните тајни и не смее да ги открие во ниту еден момент, 
дури и по завршувањето на Членството. 
 
 
6.2.5 Употреба ограничена исклучиво за Herbalife Nutrition бизнисот 
Членовите смеат да ја користат интелектуалната сопственост на Herbalife Nutrition исклучиво за водење 
на Herbalife Nutrition бизнисот. 
 
 
6.2.6 Телевизија, радио, списанија или весници 
Зборот „Herbalife Nutrition “ или специфичното споменување или слики од кој било Herbalife Nutrition 
производ или услуга не смее да се користи во медиумски реклами како што се печатени, дигитални, 
аудио или визуелни записи, во весници, списанија, радио, телевизија или на интернет или друг медиум, 
освен со дозвола. 
 
 
6.2.7 Бесплатни телефонски броеви 
Членовите смеат да имаат бесплатен телефонски број. Но, Членот не смее да користи каков било 
заштитен знак, заштитено име, име на производ или слоган на Herbalife Nutrition во склоп на 
бесплатниот телефонски број. Членовите смеат исклучиво себеси да се идентификуваат или да се 
внесат на листа како независен Herbalife Nutrition Член. 
 
 
6.2.8 Записи во телефонски именик 
Членовите не смеат да внесуваат свои податоци во телефонскиот именик под наслов „независен 
Herbalife Nutrition Член“. Единствените информации што може да ги употребат се името и презимето на 

 
33 Упатството за користење на брендот за независните Herbalife Nutrition Членови е објавено во Библиотеката со материјали 

[Assets Library] на www.myherbalife.com/mk-MK. 

http://www.myherbalife.com/mk-MK
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Членот, адресата, телефонскиот број, број на факс, имејл адреса или веб-сајт. Изложувањето на 
реклами мора да биде според Правилата за рекламирање на Herbalife Nutrition.  
Зборот „Herbalife Nutrition “ (освен во независен Herbalife Nutrition Член) и друга интелектуална 
сопственост на Herbalife Nutrition не смее да се користи на каков било друг начин освен онака како што 
се употребува во рекламите што однапред се одобрени од Herbalife Nutrition. Внесувањето по 
категорија е дозволено под точни и веродостојни наслови, како: „Производи за нега на коса“, „производи 
за нега на кожа“, „ производи за здравје“, или „нутриционистички производи“ и „контрола/регулирање 
на тежината“. 
 
 
6.2.9 Името и имиџот на Марк Хјуз 
Името и имиџот на Марк Хјуз (основач на Herbalife Nutrition) не смее да се користи во какви било 
реклами. 
 
 
6.2.10 Адреси на Herbalife Nutrition 
Ниеден Член не смее да ја употребува, објавува или промовира адресата на ниту една канцеларија на 
Herbalife Nutrition како сопствена. 
 
 
6.2.11 Забранета употреба на интелектуална сопственост на трети страни 
Членовите не смеат да користат материјали, заштитни знаци, заштитни имиња, имиња на производи 
(или нивни варијации), текст, фотографии, слики, видеа или графици за кои трета страна има авторски 
права, или се сопственост на или биле креирани од трета страна, освен ако претходно не добиле 
писмена согласност од сопственикот. Сета интелектуална сопственост на трета страна мора да биде 
наведена со соодветна референца дека е сопственост на трета страна и Членовите мора да се 
придржуваат до сите ограничувања и услови кои сопственикот на интелектуалната сопственост ги 
поставил во врска со користењето на таа сопственост. 
 
 
6.2.12 Прекин на Членството во Herbalife Nutrition 
Ако Членството во Herbalife Nutrition биде прекинато поради која било причина, Членот е должен 
веднаш да престане со употреба на интелектуалната сопственост на Herbalife Nutrition и да ги ажурира 
информациите на профилот на сите социјални медиуми за да објави дека веќе не е независен Herbalife 
Nutrition Член. 
 
 
6.3 РЕКЛАМИ И ПРОМОЦИИ 
 
6.3.1 Обрасци за рекламирање на Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition објавува низа рекламни обрасци што Членовите смеат да ги користат без измени, 
освен ако сакаат да го додадат своето име и презиме и податоци за контакт. Обрасците се достапни за 
даунлодирање од www.myherbalife.com/mk-MK. 
 
 
6.3.2 Рекламирање на Членовите и промотивни материјали 
Herbalife Nutrition создава промотивна литература и алатки за продажба што Членовите може да ја 
користат за рекламирање и промовирање на својот Herbalife Nutrition бизнис. Членовите смеат да 
произведуваат сопствени промотивни материјали, но мора да се осигурат дека материјалите:  
 

• Се веродостојни и точни; 
• Не содржат тврдења за терапија, болести или медицина; 
• Не имплицираат можност за вработување; и 
• Ги исполнуваат сите важечки Правила и закони. 

 
 
6.3.3 Објавување рекламни материјали  
 
Приватна сопственост Членовите смеат да објавуваат рекламни материјали што се приватна 
сопственост со претходна писмена согласност од сопственикот. Како документ за согласност, 
Членовите може да го користат образецот на Herbalife Nutrition „Писмо за согласност за објавување на 
приватна сопственост“, достапно на www.myherbalife.com/mk-MK и од Одделот за Членови. 
 
Рекламните материјали не смеат да бидат видливи од улица или од тротоар ако се користат во 
приватна канцеларија или на друга локација каде се врши Herbalife Nutrition бизнисот и не смеат да се 
објавуваат на начин што може да го одвлекува вниманието на возачите или пешаците.  

http://www.myherbalife.com/mk-MK
http://www.myherbalife.com/mk-MK
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Материјалите мора да бидат веднаш отстранети на барање на кој било владин орган, сопственикот на 
имотот или на Herbalife Nutrition.  
 
Јавна сопственост Членовите не смеат да објавуваат рекламни материјали на предмети од јавна 
сопственост, како бандери, улични светла, семафори, апарати за паркинг карти или сообраќајни знаци. 
 
 
6.3.4 Емитување 
Членовите не смеат да емитуваат на телевизија, сателитска или радио станица каква било аудио или 
видео снимка во која се споменува Herbalife Nutrition, неговите производи или Деловната можност освен 
за следната реклама: 
 

Независен Herbalife Nutrition Член 
Јавете ми се за производи или за деловна можност 
(Име и презиме на Членот и телефон или имејл адреса) 

 
Во случај Herbalife Nutrition да се емитува на одредена телевизија, сателитска или радио станица, 
Членовите не смеат да се рекламираат на таа станица еден час пред или по емитувањето на Herbalife 
Nutrition. 
 
 
6.4 ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ РЕЛАЦИИ  
 

Директната продажба се однесува на личните релации и знаење за производите и на вредноста што 
двете вештини им ја обезбедуваат на постојните и потенцијалните клиенти. Ова Правило го штити 
каналот за директна продажба со тоа што ја поддржува способноста на Членовите да воспостават и да 
одржуваат силна врска со постојните и потенцијалните клиенти. Токму овие релации со клиентите и 
личното спонзорство на Членовите во долните линии им помаат на Членовите да постигнат успех, да 
инспирираат други да го направат истото и придонесуваат клиентите да бидат најзадоволни. 

 
 
6.4.1 Нудење и рекламирање промоции 
Членовите на Herbalife Nutrition се независни деловни лица и може да продаваат Herbalife Nutrition 
производи, литература издадена од страна на Herbalife Nutrition и промотивни производи по цена што 
сами ја определуваат. Во Македонија, Herbalife Nutrition предлага малопродажни цени, но ова се само 
препораки што се од исклучиво индикативна природа и Членовите на Herbalife Nutrition имаат целосно 
право да си одредат свои малопродажни цени.  
 
Меѓутоа, Членовите на Herbalife Nutrition се одговорни промоциите што ги нудат да се фер, вистинити 
и точни и на ниеден начин да не се лажни. Лажните промоции ги нарушуваат Herbalife Nutrition брендот 
и бизнисите на сите Членови. Долунаведеното е само дел од листата примери за лажни промоции или 
рекламирање:  
 

• Промовирање производи како производ на попуст ако Членот секогаш го продавал производот 
по истата сцена. 

• Користење фрази за промоција од типот „и до X% попуст“ и „производи од 20 ЕУР“ кога овие 
попусти се однесуваат само на ограничена количина (помалку од 10%) производи.  

• Објавување промоција што трае неограничен период. Членот секогаш мора да го објави 
временскиот период до кога трае промоцијата.  

• Објавување цена, препорачана малопродажна цена или цена по која производот вообичаено 
се продава со пречкртување или на друг сличен начин, кога Членот никогаш претходно не го 
промовирал или продавал производот по таа цена. 

• Објавување промотивни производи за кои Членот разумно верува дека можеби нема доволна 
количина на лагер од тие производи за да ги продаде по наведената цена, во разумен 
временски период и во разумни количини. Во случај кога количините се непознати или 
ограничени, наведете „достапно додека има на лагер“ и/или „одредени производи се достапни 
во ограничени количини“ и/или „промоцијата важи само [X] дена“. 

• Лажно користење на фразата „достапно во ограничени количини“ или слични фрази со цел да 
се иницира барање или нарачка од страна на клиент. 
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7. поглавје Користење на интернет и електронски маркетинг 
 
7.1 ОДНЕСУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
 
7.1.1 Стандард за лично однесување 
Членовите не смеат да издаваат, објавуваат или дистрибуираат какви било материјали на или преку 
интернет, без оглед на тоа дали се тие поврзани со Herbalife Nutrition, а кои, според единствената и 
апсолутна процена на Herbalife Nutrition, се од клеветнички, обвинителен, омаловажувачки, 
заканувачки, навредлив, вознемирувачки, злоупотребувачки, непристоен или порнографски карактер. 
 
 
7.1.2 Недозволен пристап на компјутер 
Членовите не смеат: 
 

• Да попречуваат или да преземаат одредено дејство што резултира со попречување или прекин 
на: 

- Herbalife.mk 
- www.myherbalife.com/mk-MK 
- други веб-сајтови што се одржувани од страна на Herbalife Nutrition или неговите 

Членови 
 

• Да се стекнат или да се обидат да стекнат пристап до компјутерски системи или мрежи поврзани 
со овие сајтови без претходна писмена дозвола од Herbalife Nutrition.  

 
 
7.1.3 Податоци за клиентите 
Членовите не смеат да продаваат, тргуваат или да користат информации за клиентите или 
информации за корисниците на сајтот, како имејл адреси, освен оние што се поврзани со производите 
на Herbalife Nutrition или со неговата Деловна можност. Ако некое лице или ентитет побара неговите 
информации да не се користат, Членовите мора веднаш да го испочитуваат таквото барање. 
 
 
7.2 ВЕБ-САЈТОВИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
 
 
7.2.1 Членовите мора да ја откријат својата релација со Herbalife Nutrition 
Со цел да не ги збунат клиентите на Herbalife Nutrition и пошироката јавност, Членовите што имаат 
независен веб-сајт за да промовираат или да нудат Herbalife Nutrition производи за продажба и на кој 
стојат заштитните знаци на Herbalife Nutrition мора на јасен и забележлив начин да се идентификуваат 
како Независни Членови на Herbalife Nutrition.  
 
Членовите мора: 

• на својот веб-сајт јасно да постават влезен скокачки прозорец обезбеден од страна на Herbalife 
Nutrition без измени што се појавува при секој влез на веб-сајтот; и  

• јасно да ги наведат своите име и презиме и информации за контакт, меѓу кои и адреса и 
телефонски број, заедно со логото „Herbalife Nutrition Независен Член“; и  

• да се погрижат веб-сајтот да нема ист или сличен визуелен изглед како официјалната веб-
страница на Herbalife Nutrition Herbalife.mk. 

 
Логото „Herbalife Nutrition Независен Член“ заедно со името и презимето и информациите за контакт на 
Членот, меѓу кои телефонски број, мора да се поставени на видливо место (во горниот дел од веб-
сајтот за да бидат видливи без да се прелистува страницата) и да бидат напишани со фонт и/или на 
начин што ќе го привлече вниманието на посетителите на веб-сајтот. 
 
Ве молиме исконтактирајте го Одделот за Членови или посетете ја www.myherbalife.com/mk-MK за да 
ги преземете логото и водичот за поставување влезен скокачки прозорец. 
 
Називот на бизнисот и деловната адреса на Членот не мора да се наведени, или може да се наведат 
покрај името и презимето и информациите за контакт на Членот, меѓу кои и адреса и телефонски број, 
каде што мора да стои и логото „Herbalife Nutrition Независен Член“: 

• на почетната страница; 

• како дел од информациите за контакт; и 

• како дел од јавно достапни информации за профилот.  
 
Забранети се анонимни објави или употреба на псевдоними. 
 
Herbalife Nutrition има исклучиво дискреционо право да побара од Членовите да направат промени на 
своите веб-сајтови во согласност со ова Правило.  

http://www.myherbalife.com/mk-MK
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/2E139C18-1C0C-47AF-8CA1-CC4F5C1843F6/Web/General/Original/mk-MK.zip
http://www.myherbalife.com/mk-MK
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7.2.2 Имиња на домени, имејл адреси и веб-сајтови 
Членовите не смеат да ја користат интелектуалната сопственост на Herbalife Nutrition во нивното: 

• Име на домен на веб-сајтот (URL). 
• Именување на страници на веб-сајтот на Членот (во кои, меѓу другото, спаѓа почетната 

страница) освен ако не е поинаку наведено во Правилото 7.2.7. 

• Имејл адреси. 
 
Примери за термини што се интелектуална сопственост на Herbalife Nutrition и што не смеат да се 
користат: 

• Herbalife 
• Herbalife Nutrition 
• Имиња на производи на Herbalife Nutrition 

 
Секој Член што ќе го прекрши ова Правило мора да го префрли името на доменот или имејлот на 
Herbalife Nutrition по барање на Herbalife Nutrition и без трошок на Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition 
ги задржува сите други права и правни лекови. 
 
Членовите мора да водат сопствен веб-сајт и повеќе од еден Член не смее да води веб-сајт, да прави 
нарачки или на каков било друг начин да учествува на еден веб-сајт. 
 
 
7.2.3 Хиперлинкови и асоцијации 
Членовите смеат да ги поврзат своите веб-сајтови со линк до: 

• Почетната страница на Herbalife.mk (или кој било друг веб-сајт што е креиран  или одржуван од 
Herbalife Nutrition). 

• Кој било друг веб-сајт одржуван од Членот со цел да ги промовира производите на Herbalife 
Nutrition и Деловната можност. 

• Веб-сајт на трета страна што ќе му помогне на Членот во промовирање на производите на 
Herbalife Nutrition и Деловната можност, сè додека таквите веб-сајтови се во согласност со 
Правилото 7.2.4.  

 
Членовите не смеат да ги користат заштитните знаци, заштитните имиња или имињата на производи 
во: 

• Име на домен на веб-сајтот (URL). 
• Именување на какви било страници во склоп на веб-сајтот (вклучувајќи и почетни страници). 
• Имејл адреси. 
• Насловни елементи или мета-елементи.34 

 
 
7.2.4 Реклами од трета страна на веб-сајтот на Членовите 
Членовите смеат да објавуваат реклами на трети страни на веб-сајтовите што ги користат во врска со 
нивниот Herbalife Nutrition бизнис, сè додека, според единствената и апсолутна процена на Herbalife 
Nutrition, рекламите НЕ: 
 
1. Се поврзани со некоја религиозна, политичка или комерцијална организација. 
2. Штетат на угледот на Herbalife Nutrition или на неговите Членови. 
3. Ја злоупотребуваат интелектуалната сопственост на Herbalife Nutrition. 
4. Директно или индиректно промовираат: 
 

а. Директна продажба или друга мулти-левел маркетинг компанија без оглед на производите што ги 
нуди; или 
б. Производи што се конкуренција на производите на Herbalife, како: 
 
i. заменски оброци, 
ii. додатоци во исхраната, или 
iii. козметика. 

 
 
  

 
34 За единствен исклучок од ова Правило ќе се смета кога и ако Членот добие претходна писмена согласност од сопственикот. 

Членот ќе го обесштети Herbalife Nutrition при какво било барање за надомест на штета што произлегува од или е поврзано со 
користење од страна на Членот на заштитен знак, заштитно име или име на производ на трета страна. 
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7.2.5 Меѓународен бизнис 
Членовите што веќе имаат или сакаат да имаат бизнис на меѓународните пазари преку нивни или преку 
други веб-сајтови смеат да продаваат исклучиво производи што се одобрени за продажба во земјата 
кон која е упатена комуникацијата. 
 
 
7.2.6 Изјави за приватност на веб-сајтовите 
Членовите мора да објават, на јасно видлива локација, изјава за приватност која ги: 
 

• Информира потрошувачите дали личните информации за нив се собираат; 
 

• Како ќе се користат таквите информации и како можат, во кое било време, да побараат нивните 
лични информации да се отстранат од употреба, и 
 

• Исполнува законските прописи за приватност во надлежното законодавство во коешто се одвива 
бизнисот. 

 
 
7.2.7 Рекламирање на пребарувачи и оптимизација 
 
Членовите не смеат да користат какви било тактики што даваат погрешна претстава или се измамнички 
со цел да го подобрат нивното индексирање на пребарувачите.  
 
Членовите мора да ја прикажат и следната изјава во описот на веб-сајтот што се појавува во секој 
резултат од пребарување:  
 
„Ова е веб-сајт на независен Herbalife Nutrition Член (дополнително може да се додаде името 

и презимето на Членот).” 
 
Членовите мора да се претстават и да го прикажат изразот „Независен Herbalife Nutrition Член“ во 
насловот на секој резултат од пребарување.  
 
Членовите мора да постапуваат според Правилата и законите на секоја земја, вклучувајќи ги (но не 
ограничувајќи се на) законите поврзани со:  
 

• Доверливост на податоците на клиентите.  

• Права на приватност.  

• Ограничувања на телемаркетингот.  

• Ограничување на маркетинг преку интернет.  
 
 
7.2.8 Префрлање веб-сајт на Член 
Член што има намера да продава Herbalife Nutrition производи на веб-сајт што бил претходно во 
сопственост на друг Член или поранешен Член („одреден веб-сајт“)35 мора прво да побара согласност 
во писмена форма од Herbalife Nutrition пред да работи на веб-сајтот во врска со неговиот Herbalife 
Nutrition бизнис. Добивањето согласност не смее да се пролонгира или одложува без причина. 
Формуларот за согласност за префрлање веб-сајт на Член („Формулар за согласност“) може да го 
најдете на www.myherbalife.com/mk-MK.  
 
Со цел да го заштити интегритетот на Маркетинг планот, Herbalife Nutrition го задржува правото да 
одбие согласност за одреден веб-сајт што одреден Член го користел во врска со својот Herbalife 
Nutrition бизнис. Ве молиме погледнете го Формуларот за согласност каде што е даден неисцрпен 
список со ситуации во кои Herbalife Nutrition може да одбие согласност. 
 
Непридржувањето до ова Правило може да доведе до сериозни санкции по вашето Членство, каде 
меѓу другото спаѓаат суспензија на привилегиите за купување и прекин на Договорот за Членство. 
 
 
7.3 ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА АУКЦИИ ИЛИ НА ПРОДАЖНИ ОНЛАЈН ЛОКАЦИИ НА ТРЕТИ 
СТРАНИ (СО ЗАЕДНИЧКО ИМЕ „САЈТОВИ НА ТРЕТИ СТРАНИ“) 
 

Важно е сите реклами и понуди за продажба на Herbalife Nutrition производи, онлајн или офлајн, да 
бидат во согласност со стандардите за квалитет на производите на Herbalife Nutrition, да помагаат да 
се промовираат вредноста и угледот на Herbalife Nutrition брендот и да се усогласени со 
позиционираноста на Herbalife Nutrition производите на пазарот. Тоа значи да не се даваат незаконски, 
лажни или несоодветни тврдења за Herbalife Nutrition производите или Herbalife Nutrition производите 

 
35 Терминот веб-сајт е дефиниран како збир од јавно достапни, меѓусебно поврзани веб-страници што имаат едно име на домен 

или URL и се користат за продажба на Herbalife Nutrition производи. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UQzZUWks0RUVVRFVPNTAzQVlGSDBCRk9YMy4u
http://www.myherbalife.com/mk-MK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UQzZUWks0RUVVRFVPNTAzQVlGSDBCRk9YMy4u
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да се поврзуваат со други производи за кои се даваат такви тврдења. Покрај тоа, секоја продажба треба 
да помага во обезбедувањето услуги преку  градење лични релации помеѓу Членовите и нивните 
клиенти – ова е темел на пристапот „Разликата е во Дистрибутерите“. 
 
Herbalife Nutrition е свесен дека е-трговијата станува сè позначајна како дистрибутивен канал преку кој 
Членовите ги продаваат Herbalife Nutrition производите на интернет. Тоа е една од причините зошто 
Herbalife Nutrition инвестираше огромен износ да го развие „GoHerbalife.com“, посветена и законска 
платформа за онлајн продажба што, онаму каде што е достапна, Членовите може да ја користат без 
надомест. 
 
Продажбата на производи преку сајтови на трети страни ја нарушува личната релација што Членовите 
мора да ја изградат со своите клиенти, како и брендот, угледот на Herbalife Nutrition и позицијата на 
производите на Herbalife Nutrition на пазарот. Тоа е затоа што, меѓу другото: 
 

(i) На сајтовите на трети страни е прикажано името и логото на третата страна како оператор 
на сајтот;  

(ii) најчесто даваат несоодветни тврдења за квалитетот или резултатите, што во одредени 
околности може да бидат лажни, па дури и незаконски, и  

(iii) ги прикажуваат Herbalife Nutrition производите во контекст што не одговара на позицијата 
на Herbalife Nutrition на пазарот и угледот.  

 
Според тоа: 
 

◼ Членовите смеат да вршат онлајн продажба на Herbalife Nutrition производи преку: 
 

a) сопствени независни онлајн продавници што ги задоволуваат релевантните стандарди 
на Herbalife Nutrition за квалитет, услуга на клиентите и технологија или  
 

b) преку GoHerbalife.com36, и  
 

◼ Членовите не смеат да нудат на продажба, да продаваат или да го олеснуваат нудењето 
производи на продажба или продажбата на Herbalife Nutrition производи (директно или 
индиректно на никаков начин), преку барање или учествување во отворено наддавање или 
преку објавување на производи по фиксна цена, на некој комерцијален вебсајт за аукција, 
онлајн локација за аукција, сајт на трета страна или некој друг веб-сајт што носи име или лого 
или што е на друг начин брендиран или означен како веб-сајт на трета страна.   

 
 
7.4 ИМЕЈЛ 
Овие Правила се однесуваат на Членови што праќаат имејл во врска со производите на Herbalife 
Nutrition или Деловната можност и претставуваат дополнување на важечките законски прописи. 
 
Членовите мора да се придржуваат и до условите за користење или услугите на сите имејл провајдери 
што ги користат во својот Herbalife Nutrition бизнис. 
 
 
7.4.1 Услови и ограничувања 
 
1. Следните ограничувања и забрани важат за Членовите што испраќаат какви било имејл пораки 
поврзани со Herbalife Nutrition:  

 
а. Членовите мора да го откријат потеклото на која било имејл порака: 

 

i. Изворот, дестинацијата и информациите за патот на праќање прикачени на пораката (во кои 
спаѓа и името на доменот на изворот и имејлот на изворот) мора да се точни. 
 

ii. „Од“ [From] линијата на секоја порака мора точно да ја идентификува личноста што ја 
иницирала пораката. 
 

iii. „Предметот“ [Subject] на секоја порака не смее да дава лажна претстава. 
 

б. Сите пораки пратени по имејл мора да имаат јасно, очигледно известување за тоа како да се 
поднесе барање за бришење од листата: 

 

i. Пораката мора да содржи функционална имејл адреса за повратни пораки или интернет 
механизам што примателот на пораката може да го искористи за да прати барање за да не 
добива идни пораки од комерцијална природа по имејл од страна на испраќачот. 
 

ii. Откако ќе добијат барање за одјава, Членовите мора, без одложување, да престанат дa 
иницираат или да му испраќаат комерцијални имејл-пораки на тоа лице.   
 

 
36 GoHerbalife е достапна на избрани пазари. 
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iii. Секој Член мора да креира и да одржува сопствена Листа со забрана за праќање имејл („ЗПИ 
листа“) и да го проверува регистерот за Услуга за претпочитање на имејл (e-mps) со цел да ги 
следи и почитува сите барања за бришење. 
 

2. Следниве се дополнителни ограничувања и забрани што се однесуваат на праќањето имејл пораки 
за промоција на производите на Herbalife Nutrition или Деловната можност: 

 
а. На Членовите им се забранува да праќаат комерцијални имејл пораки, освен ако: 

 

i. Членот е во постојна бизнис релација со примателот на пораката базирана на претходно 
купување или трансакција што опфаќа сличен вид производ (каде на примателот, во периодот 
кога се собирале податоците, му била дадена едноставна, бесплатан можност да одбие 
добивање на идни пораки), или 
 

ii. Членот е пријател или член на семејството на примателот, или  
 

iii. Примателот обезбедил претходна согласност за да ја добие пораката. Согласноста мора 
специфично да се однесува на добивањето пораки за производи на Herbalife Nutrition или за 
Деловната можност. 

 
б. Секоја порака мора да опфаќа валидна физичка поштенска адреса на Членот. 
 
в. Членовите не смеат да ги добиваат имејл адресите со „собирање на адреси“ или „напади на 
речници“. 

 

i. „Собирање адреси“ претставува користење на автоматски средства за собирање на имејл 
адреси што се објавени на веб-сајт или онлајн услуга, кога тој веб-сајт или онлајн услуга содржи 
известување дека нема да ги дава, продава или на друг начин префрла адресите што таквиот 
веб-сајт или онлајн сервис му ги одржува на друго лице со цел иницирање на комерцијални имејл 
пораки. 
 

ii. „Напад на речник“ се однесува на автоматски начин на генерирање можни имејл адреси со 
комбинација на имиња, презимиња, букви или бројки во голем број пермутации. 
 

г. На Членовите им се забранува користење „скрипти“ или други автоматски средства за 
регистрација на голем број имејл адреси или онлајн кориснички профили од кои би праќале 
комерцијални имејл пораки. 
 
д. На Членовите им се забранува продажба, издавање, замена или трансфер или откривање на 
имејл адреси на каков било друг начин на одредено лице освен ако Членот добил специфична 
писмена согласност од лицето за тоа. Секоја согласност ќе се смета за неважечка од моментот кога 
лицето ќе испрати барање за бришење. 

 
 
7.4.2 Владино известување за престанок на праќање имејл пораки 
Членовите мора итно да ја прекинат секоја имејл активност ако добијат какво било известување од 
владин орган во врска со нивните имејл практики. Членовите мора веднаш да го известат Herbalife 
Nutrition за таквите известувања на +386 15187278, +385 13820542, +385 13821143, +385 13821105, во 
рок од 24 часа од добивањето на известувањето. 
 
 
7.5 СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ 
Правилата се однесуваат на Членови што ги користат социјалните мрежи како Twitter, YouTube, 
Facebook, Instagram, Pinterest и Snapchat, како и онлајн заедниците како што се блоговите. Овие 
правила се дополнување на важечкиот закон. 
 
 
7.5.1 Одговорност за објави 
Членовите се одговорни за сета содржина поврзана со Herbalife Nutrition која ја објавуваат онлајн. 
Членовите што ги употребуваат социјалните медиуми како дел од својот Herbalife Nutrition бизнис мора 
јасно и очигледно да се претстават со име и презиме и како независен Herbalife Nutrition Член. 
 
 
7.5.2 Социјалните медиуми како форум за промоција и продажба 
Сајтовите на социјалните медиуми не смеат да се користат за продажба на Herbalife Nutrition 
производи. Онлајн продажба на Herbalife Nutrition производи смее исклучиво да се спроведува преку 
веб-сајт на Членот. 
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7.5.3 Објави и тврдења 
Членовите мора да даваат точни и веродостојни информации во сите објави на социјалните медиуми. 
Сите тврдења, претставувања, лични искуства и искуства со производите мора да се во согласност со 
Правилата, меѓу кои и Правилата за тврдења. Погледнете го делот 6.1 Тврдења и претставувања 
 
 
7.5.4 Употреба на интелектуалната сопственост на Herbalife Nutrition 
Имињата на профили и објавите на социјалните медиуми мора да бидат во согласност со условите на 
Правило 6.2 Користење интелектуална сопственост на Herbalife Nutrition, при што и условот Членовите 
да го користат заштитното име на Herbalife Nutrition само на начин што јасно го идентификува Членот 
како независен Член на Herbalife Nutrition. 
 
Примери за неовластена употреба на заштитното име на Herbalife Nutrition во имиња на профили/ 
објави на социјалните медиуми се: 
 

• Herbalife Nutrition Wellness предизвик 
• Herbalife Nutrition страница 
• Да зборуваме за Herbalife Nutrition 

 
Примери за овластена употреба на заштитното име на Herbalife Nutrition во имиња на профили/објави 
на социјалните медиуми се:  
 

• Независен Член на Herbalife Nutrition – Wellness предизвик 
• Herbalife Nutrition страница – Независен Член на Herbalife Nutrition 
• Да зборуваме за Herbalife Nutrition – Независен Член на Herbalife Nutrition 
• #HerbalifeNutrition 
• #TeamHerbalifeNutrition 
• #IAmHerbalifeNutrition 

 
Меѓутоа, Членовите смеат да ги користат официјалните хаштази на компанијата што го содржат 
заштитното име Herbalife Nutrition, да споделуваат објави на компанијата на социјалните медиуми или 
да ставаат линк од официјални веб-страници и од социјални канали на компанијата. 
 
 
7.5.5 Фотографии, видео/аудио записи 
Членовите смеат да објавуваат аудио/видео материјали на YouTube и слични сајтови на социјалните 
медиуми под услов содржината да биде во согласност со Правилата. 
 
Herbalife Nutrition го задржува правото да одлучи по сопствена и апсолутна дискреција дали записите 
или сликите (како и нивниот начин на употреба) ги прекршуваат Правилата или го нарушуваат угледот 
на Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition го задржува правото да побара отстранување на таквите слики 
или записи. Членовите мора да се придржуваат до сите закони за приватност, до законите за 
интелектуална сопственост и до политиките на социјалните медиуми кога користат слики или записи 
од други лица.  
 
 
7.5.6 Услови на користење 
Членовите мора да се придржуваат до условите на користење, општите услови, условите за 
услужување, прифатливите инструкции за користење или слични услови на платформите на 
социјалните медиуми што ги користат во својот Herbalife Nutrition бизнис. 
 
 
7.5.7 Професионалност 
Членовите не треба да им одговараат на оние што пишуваат негативни објави за нив, за други 
независни Членови или за Herbalife Nutrition. Негативните објави може да се пријават преку имејл на: 
mpc.see@herbalife.com. 
 

 
7.5.8 На социјалните медиуми не е дозволено да се купуваат „следачи“ и „лајкови“ 
Членовите не смеат да купуваат „следачи“ и „лајкови 37, или да користат каква било измамничка тактика 
за да ја зголемат популарноста на своите профили или страници на социјалните медиуми. 
 
 

 
37 Следач е лице што се претплатува на профил на социјалните медиуми за да ги следи сите нови објави на тој профил. На 

Facebook, лице што ќе стисне „like“ на одредена страница е исто што и следач, пријател или фан на социјалните медиуми 
[follower, friend, fan]. „Like“ се користи на Facebook, Twitter и Instagram. Наместо корисникот да напише коментар или да сподели 
некоја објава, тој може да кликне на копчето „Like“ како брз начин да покаже дека ја одобрува објавата. 

mailto:mpc.see@herbalife.com
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7.5.9 На платформите на социјалните медиуми не е дозволено таргетирање на „следачи“ 
Членовите не смеат системски да таргетираат следачи на некое друго лице со цел да продаваат 
Herbalife Nutrition производи или да добиваат контакти. Покрај тоа, забранети се сите системски, 
автоматски апликации или софтвер и мануелно директно испраќање пораки на други Членови со цел 
продажба на Herbalife Nutrition производи или регрутирање Членови. 
 
 
7.5.10 Да не се користи софтвер за копање или собирање податоци од веб-сајтовите 
Членовите што ги користат социјалните медиуми или други дигитални платформи за да го водат својот 
Herbalife Nutrition бизнис тоа мора да го прават согласно политиката на приватност и условите на 
користење на секоја платформа на социјален медиум и на интернет провајдерот. Копањето податоци 
и тактиката на собирање податоци од веб-сајтови (во што, меѓу другото, спаѓа употреба на веб-пајаци, 
веб-индексери и ботови) се сметаат за измама и се забранети. 
 
 
7.5.11 Не е дозволена несоодветна комуникација 
Членовите што ги користат социјалните медиуми за да го водат својот Herbalife Nutrition бизнис тоа 
мора да го прават согласно правилата и политиките за комуникација на секој социјален медиум. 
Испраќањето комерцијални пораки што лицето не ги побарало е забрането. Членовите мора да имаат 
дозвола да ги контактираат луѓето и да го испочитуваат секое барање за прекин на контакт. 
 
7.6 ТЕЛЕМАРКЕТИНГ  
 

Законите строго ги ограничуваат телемарктеинг активностите и се доста технички. Овие Правила се 
обезбедуваат како помош за Членовите (но не како правен совет). Членовите се должни да ги знаат и 
да се придржуваат со сите важечки закони за телемаркетинг. 

 
Доколку склучуваат договор со продавачи, Членовите мора да се уверат дека услугите на продавачот 
се во согласност со сите важечки закони. Активностите или пропустите на продавачот на Членот ќе се 
сметаат за активности или пропусти на Членот. 
 
 
7.6.1 Дефиниции:  
 
Уреди за автоматско бирање броеви 
Опрема што автоматски бира телефонски броеви, како и друга компјутерска опрема што ја извршува 
функцијата на бирање без оглед на тоа дали машината е претходно програмирана со список на броеви 
или случајно бира броеви.38 
 
Направи за непожелно испраќање факсови или Факсови за истовремено повеќекратно 
испраќање 
Испраќање факс на приматели што не го побарале тоа, како и опрема што може да праќа повеќе 
факсови до повеќе приматели. 
 
Воспоставени бизнис релации (ВБР) 
Претходна релација меѓу Член и телефонски корисник врз основа на следното: 
 

• Купување или трансакција од страна на корисникот во претходните 18 месеци пред датумот на 
кој се остварил телефонскиот повик, ако релацијата не била претходно прекината. 

 

• Прашање за производи и услуги од страна на корисникот во рок од три (3) месеци пред 
телефонскиот повик, ако релацијата не била претходно прекината. 

 

(Ако корисникот достави барање за забрана на повици до Членот, тоа барање ги прекинува 
воспоставените бизнис релации иако корисникот продолжува да работи со Членот). 
 
Претходна изречна согласност 

Писмена согласност или имејл помеѓу Членот и консумент каде јасно се вели дека консументот се 
согласува да биде контактиран од Членот во однос на производите на Herbalife Nutrition или Деловната 
можност, што ги опфаќа телефонските броеви или факс преку кој може да се оствари контакт. 
 

 
38 Опфаќа компјутерска опрема како: 

• Телефонски уреди за бирање со опција за предвидување – што бираат броеви додека агентите за телемаркетинг 
разговараат со други клиенти со предвидување на просечното време што му е потребно на клиентот да одговори на повикот 
и кога агентот за телемаркетинг ќе може да го преземе следниот повик. 

• Уреди за бирање со најава – што обезбедува број на екранот на агентот за телемаркетинг и по наредба на агентот го 
бира бројот на екранот. 
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Телемаркетинг 
Чинот на продажба, барање, рекламирање, промоција или обезбедување информации за производ или 
услуга со помош на телефон, мобилен, порака, факс, уреди за автоматско бирање броеви, претходно 
снимен или вештачки гласовен запис или слична направа. 
 
 
7.6.2 Услови за телемаркетинг  
Членовите се одговорни за придржувањето до сите важечки закони и регулативи што се однесуваат на 
телемаркетинг, како што се правила за листи со забранети повици спонзорирани од владата и постојни 
листи со забранети повици. Ова барање се однесува на повици во живо од стандардни телефони како 
и други форми на телемаркетинг. 
 
Членовите не смеат да контактираат, ниту по телефон ниту по факс, ниту едно лице или ентитет чиј 
број се наоѓа на владина листа за забранети повици. Членовите смеат ИСКЛУЧИВО да контактираат, 
или по телефон или по факс, лице или ентитет што дал претходна согласност за јавување или што веќе 
воспоставил бизнис релации со Членот или има лична релација со Членот. 
 
Членот што учествува во телемаркетинг мора: 
 

• да купи и да ги разгледа сите листи со забранети повици спонзорирани од владата во секоја земја 
во која работи; 
 

• да има пристап до регистрите и да ги исчисти нововнесените броеви од нивните листи за јавување 
најмалку секои 28 дена; 
 

• да си направи свој деловен кориснички профил со регистарот за забранети повици. (Членовите е 
потребно да обезбедат информации за идентификација и мора да го користат нивното лично име и 
презиме или името на компанијата како идентификација за Продавач);  
 

• плаќаат какви било давачки поврзани со пристап до база на податоци за забранети повици; 
 

• одржуваат нивни листи со забранети повици во кои се внесени бројот/броевите на секое лице или 
ентитет што побарале да не се контактираат; 
 

• да одржуваат писмена практика во однос на листите со забранети повици и други барања за 
телемаркетинг; 
 

• да го обучат сиот персонал што е вклучен во телефонски повици во име на Членовите за овие 
Правила; 
 

• Членовите не смеат да користат каков било телефонски број обезбеден од трета страна за целите 
на телемаркетинг ако тој телефонски број е внесен во листа со забранети повици спонзорирана од 
владата или ако тој телефонски број се појавува на сопствената листа на Членот за забранети 
повици. 

 

Дополнителни или други барања може да важат ако Членот се јавува во или надвор од земјата. 
Одговорност на Членот е да ги одреди барањата содржани во сите важечки закони и регулативи што 
се однесуваат на листите со забранети повици и да се придржува до тие барања. 
 
 
7.6.3 Уреди за автоматско бирање броеви 
Членовите не смеат да користат уреди за автоматско бирање броеви во врска со производите, 
Деловната можност или бизнисот на Herbalife Nutrition. 
 
 
7.6.4 Претходно снимени или вештачки гласовни пораки 
Членовите не смеат да користат претходно снимени или вештачки гласовни пораки во врска со 
бизнисот на Herbalife Nutrition. 
 
 
7.6.5 Непожелни факсови 

 
• Членовите не смеат да користат направи за непожелно испраќање факсови или факсови за 

истовремено повеќекратно испраќање или слични направи за да праќаат факсови.  
 

• Членовите смеат единствено да испраќаат факс до луѓе со кои претходно воспоставиле бизнис 
релации, а кои дале претходна изречна согласност да добиваат факсови од Членот. 
 

• Кога се праќаат факсови до овие луѓе Членовите мора да го добиле бројот на факсот преку: 

 
39 Членовите не смеат да го идентифицираат Herbalife Nutrition како „Продавач“ или „Клиент“. 
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- Доброволно давање на бројот на факсот од примателот 
- Од именик, реклама или веб-сајт преку кој лицето со која Членот воспоставил бизнис релации 

доброволно се согласило да го направи достапен бројот на факсот  
 

• Сите факсови мора да опфаќаат: 
- Јасно и очигледно известување на првата страница дека примателот може да побара од 

испраќачот да не му се испраќаат факсови во иднина (барање за забрана за испраќање факс) 
и дека неисполнувањето на ова барање во рок до 30 дена ќе се смета за незаконско. 

- Домашен телефонски број за контакт и број на факс (за примателот да испрати барање за 
забрана за испраќање факс). 

- Најмалку еден бесплатен механизам што примателот може да го користи за испраќање на 
барање за забрана за испраќање на факс до Членот, како веб-сајт адреса, имејл адреса или 
бесплатен телефонски број. 

 
• Членовите мора да ги прифаќаат и обработуваат барањата за забрана за испраќање 24/7 и сите 

барања мора да бидат испочитувани во рок од 30 дена. 
 

• Сите факсови треба да опфаќаат (или на почетокот или на крајот на секоја страница или на првата 
страница од факсот): 
- Датум и време кога е испратен факсот; 
- Идентитетот на испраќачот (што треба да е личното име и презиме на Членот или името на 

компанијата); и 
- Телефонскиот број на машината од која е испратен факсот и телефонскиот број на Членот. 

 
 
7.6.6 Владини известувања 
Членовите мора итно да ја прекинат секоја имејл активност ако добијат какво било известување од 

владино тело во врска со нивните телемаркетинг активности. Членовите мора веднаш да го известат 

Herbalife Nutrition за таквите известувања. 
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8. поглавје Нутриционистички клубови 
 

Многу Членови ги користат Нутриционистичките клубови како успешен начин за водење бизнис. Целта 
на Нутриционистичките клубови е да се претстават Herbalife Nutrition производите на нови и на постојни 
клиенти, како и да се овозможи организирање активности. Во овој дел само накратко е објаснето 
работењето на Нутриционистичките клубови и не е наменет да ја замени опширната обука што 
Членовите ја добиваат како дел од Програмата за Нутриционистички клубови.  

 
Нутриционистичкиот клуб („клубот“) е неформално место каде што: 

• им го претставуваме Herbalife Nutrition на потенцијални Членови; 
• споделуваме рецепти и начин на употреба на Herbalife Nutrition производи; 
• поставуваме цели за здрав начин на живот; 
• учествуваме во активности за здрав живот; 
• стекнуваме пријатели со исти цели за начин на живот; 
• се дружиме; 
• разговараме за здрава исхрана; 
• учиме колку е важна редовната физичка активност; и 
• планираме стратегии како да водиме здрав начин на живот. 

 
Овие Правила мора да се почитуваат при водење клуб. Herbalife Nutrition има исклучиво дискреционо 
право да одреди дали одреден клуб се придржува до овие Правила. 
 
 
8.1 ОПШТИ ПРАВИЛА  
 
8.1.1 Ревизија 
Членовите мора да се согласат со периодична ревизија на клубот од страна на Herbalife Nutrition.  
 
Кога Herbalife Nutrition врши ревизија на Нутриционистичките клубови, Членовите прифаќаат дека во 
неа може да учествуваат трети лица со цел да помогнат при ревизијата, како на пр., тајни посетители. 
 
 
8.1.2 Обука 
Сопственикот на клуб мора да добие обука од страна на искусен upline Член или преку локални Herbalife 
Nutrition настани за обука. Првиот upline член на TAB Team има најголема одговорност за обука на 
сопственикот на клуб.  
 
Членовите може да нудат дополнителна обука за одреден надомест, под услов надоместот да не е 
поголем од трошоците што ги има Членот за да ја одржи обуката. 40 
 
 
8.1.3 Вработени 
Само Herbalife Nutrition Членови смеат да водат клуб. Членовите не смеат да имаат вработени што ќе 
им помагаат во работењето на клубот. 
 
 
8.1.4 Клубовите не се франшизи 
Членовите не смеат да изјавуваат или да имплицираат дека клубот е франшиза и не смеат да добиваат 
надомест или уплата од друг Член за помош или совет во врска со отворање или водење клуб (освен 
за активности што се дозволени согласно Правилото 8.1.2 Обука). 
 
Клубовите не се франшизи и се разликуваат од франшизите на повеќе начини, меѓу кои:  

• Herbalife Nutrition не им наплаќа такса на Членовите за да отворат клуб, ниту им наплаќа тековни 
такси за франшиза. 

• Од Членовите не се бара да направат нарачки од Herbalife Nutrition. 

• Клубовите не се предмет на закони за франшиза, во кои, меѓу другото, се налага, прикажување 
на документ за претставување франшиза на потенцијални купувачи. 

 
 
 
 

 
40 Членовите мора да чуваат детална евиденција поткрепена со документација во период од две (2) години, каде што ќе бидат 

наведени сите настанати дополнителни трошоци и наплатени надомести. Herbalife Nutrition може да побара копија за да провери 
дали Членот се придржува до Правилата 3.3.1 Непрофитна продажба на бизнис алатки и 5.1.1 Обука, со кои се забранува 
профитирање од бизнис алатки, обуки или состаноци 
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8.1.5 Независно бизнис работење 
Членовите се независни деловни луѓе и нивните клубови се независни од Herbalife Nutrition. Herbalife 
Nutrition не одобрува, поддржува, овластува, гарантира или презема обврска, одговорност или 
задолжение на клубот 
 
 
8.1.6 Примарен сопственик на клуб 
Еден Член мора да биде назначен за примарен сопственик на клубот, да преземе целосна одговорност 
и да го надгледува целокупното работење на клубот. 41  
 
Ако повеќе Членови користат ист простор за да ги водат своите клубови, примарниот сопственик на 
клубот мора да назначи друг Член што ќе ја преземе одговорноста кога примарниот сопственик нема 
да биде присутен во клубот. 
 
 
8.1.7 Политика за добрососедство 
Сопствениците на клуб мора да се добри и љубезни соседи (особено ако клубот е лоциран во нивниот 
дом). Тоа значи дека сопствениците мора да го ограничат присуството и да преземат други чекори со 
цел состаноците на клубот да не предизвикуваат голема врева, застој во сообраќајот или друг облик 
на нарушување на јавниот ред и мир. 
 
 
8.1.8 Придржување до законот 
Како и со другите бизнис активности, Членовите мора да се придржуваат до сите важечки закони и 
прописи за работењето на клубот, каде што меѓу другото спаѓаат бизнис лиценци, дозволи за храна, 
услови за безбедност од пожар, заштита на клиентите, закон за заштита на податоци и приватност и 
даночни обврски 42. Потенцијалните и тековните сопственици на клуб мора да соработуваат и точно да 
ги презентираат предложените или тековните активности кога работат со државни органи. 
 
 
8.1.9 Нема одредени или исклучиви територии 
Нема територијална определеност или исклучиви територии за клуб: клуб може да се отвори и да 
работи на секое место што е законски дозволено. 
 
 
8.1.10 Повеќе Клубови 
Член не смее да води Нутриционистички клубови на повеќе од две локации или да склучи повеќе од 
два договора за закуп на просторија за водење клуб, а подолу е наведен исклучок од ова Правило.43 
 
Член смее да склучи повеќе од два договори за закуп на просторија за водење Нутриционистички 
клубови во апсолутна дискреција на Herbalife Nutrition, и ако има доволно докази за следново:  
 

• Нутриционистичкиот клуб не е франшиза (види Правило 8.1.4). 

• Клубот нема да биде продаден за профит (види Правило 8.2.13). 

• Киријата или трошоците за просторијата што ги плаќаат други Членови за да ги користат 
просториите на клубот за свои цели не смеат да бидат повисоки од трошоците што се 
директно поврзани со користење на просторот од страна на другите Членови (види 
Правило 8.1.11). 

• Сопственикот или операторот на клубот не смее да им доделува волумен на Членови 
со цел да им олесни квалификации или да учествува во друга активност со што ќе го 
прекрши Правилото Злоупотреба на Маркетинг планот (види Правило 3.1.10). 

 
 
8.1.11 Делење простории за клуб  
Сопственик на клуб што им наплаќа на други Членови за да ги користат неговите простории за клуб, 
може да наплати кирија или трошоци за просториите во износ што не е поголем од трошоците што се 
директно поврзани со користењето на просториите од страна на другите Членови. Сопственикот на 
клубот не смее да прави профит така што ќе им наплаќа на други Членови за користење на неговите 

 
41 Поставеното известување за сопственик на Нутриционистички клуб секогаш мора да содржи име и презиме и контакт-

информации на одговорниот Член. Ако Членот е отсутен, тој мора да назначи друг Член (што лично го обучил) лично да го 
надгледува целокупното работење на клубот. Во ваков случај, мора соодветно да се ажурираат името и презимето и контакт-
информациите на известувањето. 
 

42 ВАЖНО: Членовите треба да го исконтактираат својот правен и даночен советник во врска со овие работи пред да отворат 

Нутриционистички клуб. 
 

43 Ова Правило важи за Членови што работат како индивидуалец, преку ентитет или преку кое било друго средство. 
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или нејзините простории за клуб. Сите Членови што издаваат простор во склоп на клубот мора да ги 
исполнуваат условите за регистрација утврдени во Правилото 8.4.1. 
 
 
8.1.12 Задолжителни известувања 
Секој сопственик на клуб мора да ги постави известувањата за сопственик на Нутриционистички клуб 
и за хигиенски и санитарни практики на видливо место во клубот. 
 
Форматот на известувањата мора да биде минимум 21 x 29,7 сантиметри (A4 формат), а големината 
на фонтот мора да биде минимум 17. 44 
 
 
8.1.13 Добра хигиена 
Послужувањето Herbalife Nutrition производи на клиенти во клубот налага сопственикот на клубот да 
води добра хигиена и да го одржува клубот чист и дезинфициран. Следниве хигиенски практики се 
задолжителни, меѓутоа Herbalife Nutrition не може да гарантира дека овие практики се доволни за 
одржувањето на хигиената да биде во согласност со локалните закони. Сопствениците на клуб се 
одговорни за разбирање и придржување до сите важечки закони за безбедност на храна:  
 
Снабдување, чување и приготвување храна  

• Купувајте овошје, зеленчук и состојки што не се Herbalife Nutrition производи од угледни 
снабдувачи што одржуваат високи стандарди на хигиена и безбедност на храната. 

• Проверувајте дали состојките се свежи и квалитетни кога ги купувате и проверете ги уште еднаш 
пред да ги користите. 

• Користете квалитетна вода (или зовриена вода) за напитоци што ги служите во клубот.  
• Темелно чистете ја и дезинфицирајте ја кујнската опрема пред и по секоја употреба, како и 

блендерите и даските за сечкање. 
• Чистете ги фрижидерите минимум еднаш неделно. 
• Користете чаши за еднократна употреба кога послужувате напитоци. 

 
Расипливи и нерасипливи производи 

• Првин користете ги постарите производи. Не користете ги производите со поминат рок на 
траење. 

• Мијте ги овошјето и зеленчукот пред употреба.  
• Чувајте ги расипливите производите така што ќе ги заштитите од оштетување, расипување или 

контаминација. 
• Чувајте ги Herbalife Nutrition производите и нерасипливите производи на ладно, чисто и добро 

проветрено место. 
 
Лична хигиена 

• Често мијте ги дланките и долниот дел од рацете со сапун и топла вода и мијте ги секогаш: 
- по користење на тоалетот. 
- пред и по користење производи за јадење. 
- по кивање, кашлање или дување нос. 
- по пушење цигари, јадење, пиење или заминување од просториите на клубот.  
- по допирање на косата или на друг дел од телото. 
- по допир со друго лице. 
- по допир на користена или нечиста кујнска опрема или апарати. 

• Облеката и косата треба постојано да ви бидат чисти.  
• Заминете од клубот веднаш ако почувствувате дека не ви е добро, па дури и да мора да го 

затворите клубот. Ако има можност, замолете друг Член што е соодветно обучен за водење 
Нутриционистички клуб да ве замени во активностите додека сте отсутни.  

 
Простории на клубот 

• Кога ќе се истури нешто, веднаш исчистете го и предупредете ги гостите да стојат настрана 
додека не се исчисти. 

 
Поставете неколку канти за отпадоци во просториите на клубот, во нив ставете квалитетни кесиња за 
отпадоци што ќе ги менувате и празните често. 
 
 
  

 
44 Овие известувања може да ги преземете на www.myherbalife.com/mk-MK. 

http://www.myherbalife.com/mk-MK
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8.2 РАБОТА СО КЛУБОТ 
 
8.2.1 Членарини 
Сопственикот на клуб може да наплаќа членарина за Нутриционистички клуб по цена што сам ќе ја 
одреди. Дозволени се повеќестепени членарини за дополнителни привилегии.45 
 
Сопственикот на клуб има одговорност да ги разбере и да се придржува до правните и даночните 
услови. 
 
 
8.2.2 Присуството во Клубот не е задолжително 
Присуството во клубот е лична одлука на присутните членови или на гостите на клубот (без разлика 
дали тој или таа е Член). Сопствениците на клуб никогаш не смеат да изјавуваат или да имплицираат 
дека присуството е задолжително. 
 
 
8.2.3 Активности и услуги на Клубот 
Нутриционистичките клубови на своите членови мора да им понудат: 

• редовна можност за социјализација. 
• чести едукативни сесии и сесии за обука (групни или индивидуални) за исхрана и за регулирање 

на телесната тежина. 
 
 
8.2.4 Награди за препорака на нови членови на клубот 
Сопствениците на клуб може да даваат скромни награди, како на пр., бесплатни производи, за 
препорака на нови членови. Меѓутоа, забрането е да се исплаќаат пари или парични средства за ваков 
тип препораки. 
 
 
8.2.5 Само овластени Herbalife Nutrition производи 
Во клубот може да се послужуваат, промовираат или на друг начин да се дистрибуираат само Herbalife 
Nutrition производи. 46 
 
 
8.2.6 Употреба на производи и понуди  
Сопствениците на клуб може да нудат производи, на пр., шејкови, чаеви, Herbal Aloe напитоци, како и 
други Herbalife Nutrition производи согласно Правилата.  
 
Сите Herbalife Nutrition производи мора да се приготвуваат согласно упатствата на етикетите на 
производите и Членовите не смеат да додаваат алкохолни пијалаци или лекови во производите. Покрај 
тоа, во клубовите не смеат да се даваат непакувани брикети. 
 
Кога приготвуваат шејкови, чаеви и Herbal Aloe напитоци или други Herbalife Nutrition производи за 
консумација, Членовите мора:  

• да го информираат клиентот дали има други производи додадени во Herbalife Nutrition 
шејковите, во напитоците и во другите понудени производи; 

• да ги информираат членовите на клубот за присуство на алергени во храната што се служи или 
во производите што се нудат во клубот; 

• да ги имаат пакувањата/етикетите на производите на располагање во случај членовите на 
клубот да сакаат да ги погледнат; 

• да му сугерираат на клиентот да побара медицински совет ако има прашања во врска со 
користење Herbalife Nutrition производи. 

 
Клиентот сам си одлучува дали сака да проба Herbalife Nutrition производи 
 
 
8.2.7 Земање производи за дегустација со себе 
Дружењето е скапоцен дел од искуството во клубот, па затоа послужените производи треба да се 
консумираат во клубот. Меѓутоа, клиентите може да земат со себе до два (2) производа за дегустација 

 
45 Ако сопственикот на клуб врши продажба што подлежи на данок, тој/таа треба да собира и плаќа данок на продажба. 

Сопствениците на клуб мора да им даваат потврда за платена членарина на клиентите на клубот.  
 

Разговарајте со вашиот даночен советник ако имате прашања во врска со тоа дали вашиот Нутриционистички клуб има обврска 
да чува документи за поврат на данок на продажба. 
 

46 Само Herbalife Nutrition производи овластени за продажба во Македонија може да се послужуваат во клубовите во Македонија. 

Меѓутоа, дозволено е да се користат и додатоци за шејкови, како на пр., овошје, зеленчук и ароми. 
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при една посета, односно шејк, чај, алоја напиток или друг производ што се служи во 
Нутриционистичкиот клуб. 
 
 
8.2.8 Малопродажба на производи 
Дозволено е сопствениците на клуб да чуваат доволна количина производи на располагање за 
потребите на клубот. 
 
Не е дозволено да се продаваат Herbalife Nutrition производи во работното време на клубот. 
 
 
Сопствениците на клуб не смеат: 

• да наведуваат цени на производи, на дегустации или на состојки.  
• да користат наметливи техники за продажба. 

да изјавуваат или да имплицираат дека задолжително треба да се направи нарачка на производи за 
влез или присуство во клубот или за да станете или да останете член на клубот 
 
 
8.2.9 Дегустација на производи 
Производите не смеат да се даваат како примероци освен ако на етикетата не е наведено дека може 
да се дистрибуираат како единични порции. 
 
Членовите на клубот може да дегустираат производи пакувани од страна на Herbalife Nutrition, на кои 
нема етикета на секој посебно, само кога на членот на клубот му се дадени упатства за употреба, 
нутритивни факти, состојки (со нагласени алергени) и други информации што се наведени на етикетата 
на производот за производот или се обезбедени со производот во облик на леток, флаер или слично. 
 
 
8.2.10 Пакување и изложување производи  
Сопствениците на клуб може да изложуваат Herbalife Nutrition производи во оригиналното пакување, 
литература поврзана со производите и промотивни производи под услов местото каде што ги 
изложуваат производите да не е видливо од надворешната страна на клубот. 
 
 
8.2.11 Правилно фрлање на амбалажата од производите 
За да се заштитиме од лица што може да ги фалсификуваат Herbalife Nutrition производите, 
сопствениците на клуб треба да ги искинат или да ги уништат етикетите и амбалажата на производите 
пред да ја фрлат празната амбалажа. 
 
 
8.2.12 Забранета продажба на клубови 
 

Пренос на договор за закуп на клуб: Сопственик на клуб не смее да го продаде својот клуб на друг 
Член. Ако сопственикот не сака да продолжи да го води клубот, дозволено е да го префрли договорот 
за клуб на друг Член. Пред другиот Член да го склучи договорот, мора да е Herbalife Nutrition Член 
минимум 90 дена и дотогаш да го има завршено процесот за регистрација. Тогаш, сопственикот може 
да го префрли договорот за клуб на друг Член без никаков надомест, освен обврската за плаќање кирија 
на сопственикот на просторот. 
 

Продажба на работи што се користат во клубот: Сопственикот на клубот може да му ги продаде 
мебелот, инвентарот и опремата што се користи за водење на клубот на Членот-преземач ако тој/таа 
сака да ги купи. Цената за подобрување на ентериерот, за мебелот, за инвентарот и за опремата не 
смее да ја надмине амортизираната цена на овие работи. 
 
 
8.2.13 Помошни клубови 
Сопствениците на клуб може да приготвуваат и да послужуваат Herbalife Nutrition производи на клиенти 
што лично ќе ги поканат на локација вон нивниот Нутриционистички клуб, било тоа да е во друг објект 
или на отворено („помошни клубови“), под услов да ги имаат потребната/те дозвола/и 47 
48, ако има, овластување за приготвување и послужување производи на овој тип локации. 
 
Производите мора да се приготвуваат како единични порции, согласно упатствата на етикетата на 
производот. Без разлика дали сопствениците ги приготвуваат производите на настан за консумација 
веднаш или ги приготвуваат однапред, тие мора да се придржуваат до важечките здравствени прописи. 

 
47 Во зависност од градот/државата може да биде потребна дозвола. 
 

48 Во зависност од градот/државата може да биде потребна дозвола. 
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Важно е да се почитуваат важечките прописи за сервирање и чување приготвена храна, како и условите 
за дозволи. 
 
Покрај тоа, камион за храна, штандови, тезги и сл. не се соодветни локации за помошен клуб и не се 
дозволени. 
 
 
8.3 МАРКЕТИНГ, ПРОМОЦИЈА И РЕКЛАМИРАЊЕ 
 
8.3.1 Тврдења и претставувања 
Членовите на клубот може да го пренесуваат своето искуство. Меѓутоа, сите тврдења, претставувања, 
искуство со производите и личните искуства мора да бидат во согласност со законот и со Правилата. 
Сопствениците на клуб се одговорни за сите тврдења и претставувања што се даваат во нивниот клуб 
без оглед на тоа кој ги дава.  
 
Сопствениците на клуб мора секогаш да ги користат потребните правни изјави и на разумен начин да 
коригираат изјави дадени во нивниот клуб што не се во согласност со законот или со Правилата.49 
 
 
8.3.2 Давање нутриционистички совети на членови и гости 
Сопствениците на клуб може да даваат информации за општо здравје, за wellness и нутриционистички 
информации што се во согласност со етикетите на производите и материјалите. Тука спаѓаат насоки за 
производите, начинот на употреба и главните придобивки. Сопствениците може и да пренесуваат 
соодветни искуства за производите, лични искуства и искуства за регулирање на телесната тежина 
усно или писмено (поткрепени со потребните правни изјави на Herbalife Nutrition). 
 
Сопствениците на клуб не смеат да изјавуваат или да имплицираат дека производите се наменети за 
дијагностицирање, третирање, превенција или лечење на болест или здравствена состојба, и сите 
информации што им се даваат на членовите и гостите на клубот треба да се во согласност со 
информациите што се наведени на етикетите и материјалите за Herbalife Nutrition производите. 
 
 
8.3.3 Рекламирање и промоција на клубот 
Клубовите не се наменети да привлекуваат случајни минувачи, затоа што лична релација се гради со 
директна продажба. Поради ова, рекламирање и промоција во општата јавност се ограничени на: 
 

• промоција на услуги што се нудат во клубот, како на пр., Школа за правилна исхрана, wellness 
евалуации или wellness презентации;  

• наведување име на клубот 50 и име и презиме на сопственикот на клубот; и  
• наведување телефонски број на клубот и имејл адреса на сопственикот на клубот.  

 
На рекламата не мора да се наведат адреса и работно време на клубот. Овие информации може да ги 
добијат само лица што имале претходен личен контакт со сопственикот на клубот.  
 
Со цел да се зачува индивидуализираниот пристап на директната продажба и за да се заштитат 
релациите што се остварени со клиентите, горенаведените информации важат и за онлајн и за офлајн 
комуникации. 
Ако постои можност за приватна комуникација, Членовите може да споделуваат и да додадат 
дополнителни детали (на пр., адреса на клубот), во спротивно, адресата на клубот не смее да се 
споделува со општата јавност. 
 
 
8.3.4 Лични покани за клубот 
Во согласност со темелите на директната продажба, Членовите може да даваат покана при разговор 
или да испраќаат писмени покани (тука спаѓаат и покани по имејл) по разговорот. Поканите за клуб 
треба да содржат:  
 

• име на клубот и име и презиме на сопственикот; 

• телефонски број; 

• адреса на клубот; 

• имејл адреса на сопственикот на клубот; 

• работно време на клубот; и 

 
49 Погледнете го Правилото 6.1 Тврдења и претставувања. 
 

50 Името на клубот не смее да содржи Нутриционистички клуб или друга интелектуална сопственост на Herbalife Nutrition. 

Погледнете го Правилото 8.4.3 и делот 6.2. 
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• друга содржина што е дозволена согласно Правилата. 
 
Членовите не смеат да испраќаат писмени покани (тука спаѓаат и покани по имејл) без претходна 
согласност за добивање маркетиншки пораки од страна на примачот. 
 
 
8.3.5 Наведување адреса на социјални медиуми  
Адресата на Нутриционистичкиот клуб може да се наведе на социјални медиуми и тоа:  
 

• во објави  

• на страницата на Членот или на Facebook страницата на Нутриционистичкиот клуб 

• како локација за означување место за клиенти, по посета на страницата на Нутриционистичкиот 
клуб 

• може да се креира страница за локација или да се наведе на Facebook, Instagram и Google 
 
 
8.3.6 Забрането поставување натписна табла за Нутриционистички клуб на резидентна локација  
Клубовите што работат на резидентни локации (домашни локации) не смеат да користат никаков тип 
надворешна натписна табла. За Правилата за натписна табла на клуб на нерезидентна локација, 
погледнете го Правило 8.4.3. 
 
 
8.4 НУТРИЦИОНИСТИЧКИ КЛУБОВИ НА НЕСТАНБЕНА ЛОКАЦИЈА 
 

Активностите што се водат на нерезидентни локации може да бидат во облик на клуб за здрав начин 
на живот, Нутриционистички клуб, Wellness центар, група за активен начин на живот или канцеларија 
што се користи и како место каде што ќе пречекувате поканети клиенти во редовни термини за 
консумација на производи и за социјални активности или активности во склоп на заедницата за да ги 
промовирате Herbalife Nutrition производите.  
 

За да може да ја организирате која било од горенаведените активности на нерезидентна локација, 
најпрвин треба да го завршите задолжителниот процес на регистрација за нерезидентна локација пред 
отворањето (погледнете го Правило 8.4.1). Регистрацијата е задолжителна без разлика дали 
нерезидентната локација се наоѓа на приземје или на горен кат во зграда.  

 
Ако нерезидентната локација се користи исклучиво како канцеларија на Членот,51 тогаш не треба да ја 
регистрирате локацијата во Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.1 Процес на регистрација  
Членот, пред да склучи договор за закуп, подзакуп или купопродажба на физичка локација за водење 
Нутриционистички клуб, мора:  

• да е Herbalife Nutrition Член минимум 90 дена. 
• дотогаш да го заврши процесот за локација, предлог натписна табла, фолии за врати и 

прозорци, бизнис план, обука 52 и други работи што ги налага Herbalife Nutrition. 
• да го регистрира клубот онлајн на www.myherbalife.com/mk-MK. 

 
Членовите мора да се придржуваат до локалните правила, закони и прописи. 
 
 
8.4.2 Клубовите не се малопродажни/услужни места 
 

Малопродажни места: Клубовите не смеат да работат во простории што се малопродажни места. 
Малопродажни места претставуваат фиксни локации чија примарна дејност е продажба или достава 
на производи на потрошувачи. 
 

Услужни места: Клубовите не смеат да работат во простории што се услужни места чија примарна 
дејност е обезбедување приготвена храна (каде што меѓу другото спаѓаат: ресторани, кафулиња, 
продавници за сладолед, итн.). Меѓутоа, дозволено е да се води клуб во склоп на услужни места како 
што се салони за убавина, берберници, фитнес клубови, клубови за здрав начин на живот, под услов 
активностите на клубот и сите ознаки да се ограничени во една затворена просторија што не може да 

 
51 Деловен простор на нерезидентна локација што се користи само како канцеларија, на пр., место каде што правите телефонски 

повици и чувате деловни записи, но обично не се користи за пречекување клиенти или правење активности за промоција на 
производите или деловната можност на Herbalife Nutrition. 
 

52 Пристап до обуката на www.myherbalife.com/mk-MK. 

http://www.myherbalife.com/mk-MK
http://www.myherbalife.com/mk-MK
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ја гледаат случајни минувачи или посетители на услужното место и нема да биде на отворено место 
како на пр., улица/булевар, галерија, трговски центар или комерцијални малопродажни места. 
 
 
8.4.3 Надворешни ознаки на Нутриционистички клуб  
 

Клубовите не се малопродажни места, кафулиња, ресторани или места за храна и пијалаци за носење. 
Личните релации се темел на директната продажба, па затоа треба да привлечете членови на клубот 
со лична покана. Ограничената надворешна видливост на клубот е поддршка на индивидуализираните 
релации што Членовите ги градат со голем труд, како дел од својот бизнис за директна продажба. Овие 
ограничувања во однос на надворешниот изглед на клубот помагаат да не се привлекуваат случајни 
минувачи.  

 
Нутриционистички клуб не смее да има никаков тип ознаки на надворешниот дел или во околината што 
го идентификуваат клубот. Меѓутоа, дозволено е да се постави натписна табла до вратата на клубот 
само со името на Членот и/или со името на клубот под следниве услови: 
 

• Дизајнот и содржината на предложената натписна табла не смеат да оставаат впечаток дека 
клубот е продавница, ресторан, франшиза или слично место, или друг вид малопродажно место 
и не треба да ги канат минувачите да купат производ. 

• Натписната табла може да биде со големина од А4 до А1 формат, но не смее да биде поголема 
од 594 x 841 мм (A1 формат)53. 

 
• Членовите треба да приложат детали за предлог натписна табла (содржина и димензии) и за 

надворешен изглед на клубот при процесот на регистрација.  
 

• Два клуба што работат на нерезидентна локација не смеат да имаат идентични или во суштина 
слични имиња или натписни табли во радиус од 160 км.54 

 
• На натписните табли не смеат да се повторуваат имиња со менување само на број (на пр., 

Rockin’ Wellness #3, Rockin’ Wellness #4). 
 

• Натписните табли не смеат да се користат за да се идентификува конкретна група (географска 
локација, организација на Членови, Нутриционистички клубови, итн.) така што ќе сугерира дека 
е франшиза или дел од синџир Нутриционистички клубови. Подолу се наведени примери за 
забранети ознаки за идентификување конкретни групи: 

o „Исхрана за среќа – Лос Анџелес“ 
o „Исхрана за среќа – Анахајм“ 
o „Исхрана за среќа – Сан Педро“ 
o „Семеен клуб на Џули“ 
o „Семеен клуб на Том“ 
o „Семејна исхрана на Мери“ 

 
• Натписните табли не смеат да наведуваат, да имплицираат или да сугерираат дека закупецот 

е Herbalife Nutrition Член (или на друг начин да означуваат Herbalife Nutrition бизнис). 
 

• На натписните табли не смеат да се рекламираат услуги што се нудат во склоп на клубот (на 
пр., предизвик за намалување телесна тежина, итн.). 

 
• Натписните табли не смеат да наведуваат или да сугерираат дека во просториите може да се 

купат Herbalife Nutrition производи. 
 

• На натписните табли не смее да се користи интелектуалната сопственост на Herbalife Nutrition, 
имиња на производи или брендови, зборот „шејк“ или други зборови што имплицираат или 
сугерираат дека Herbalife Nutrition производите може да се купат на тоа место, како што се: 

- Нутриционистички клуб 
- Herbalife 
- Herbalife Nutrition 
- L.A. Live 
- Марк Хјуз 
- Liftoff® 

 
53 Во одредени случаи форматот/обликот на натписната табла може да биде поинаков (на пр., овален или кружен), меѓутоа 

таблата не смее да биде поголема од квадрат со димензии 100x100 цм. Ве молиме посетете ја www.myherbalife.com/mk-MK за 
да погледнете примери.  
 

54 Тука спаѓа сè што се гледа однадвор и што може да сугерира дека местото е франшиза. 

http://www.myherbalife.com/mk-MK
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- Формула 1 или други. 
 

• Знаци на кои пишува „отворено/затворено“ не смеат да се гледаат однадвор.  
 
Подолу се дадени неколку примери за тоа што е дозволено, а што не е дозволено да биде наведено 
на натписна табла:  
 

Дозволено Не е дозволено 

„Wellness центар на Ангела“ 
„Клуб за здрав живот“ 

„Зона на добро чувство“ 

„Бифе за шејкови на Ангела“ 
„Бар за здрава исхрана“ 

„Продавница на Herbalife Nutrition за намалување 
телесна тежина“ 

 
Под услов сопственикот на клубот да се придржува до горенаведените ставки, се прифаќа користење 
на следниве или слични термини: клуб, центар или средба; сопствениците на клуб може да го користат 
и името на својот бизнис или име на лице или на група. 
 
 
8.4.4 Надворешен изглед на Нутриционистички клуб 
Клубовите не се малопродажни места, кафулиња, ресторани или места за храна и пијалаци за носење. 
За случајните минувачи да не добијат погрешна претстава, пред клубовите не треба да се поставуваат 
маси, столови или други места за седење.  
 
Вратите и прозорците на нерезидентните клубови мора да бидат излепени со фолија. Како 
алтернатива, вратите и прозорците може да бидат делумно излепени, односно горниот дел од 
прозорецот/вратата може да не е излепен под услов однадвор да не се гледа внатрешниот дел на 
клубот и активностите што се случуваат во него. 
  
Фолијата мора да биде матирана или непроѕирна и мора да биде или едноставна и небрендирана, a 
ако содржи текст, графика, комбинација од бои или слики/фотографии, мора да се исполнети следниве 
услови.  
 
На фолијата за врати и прозорци не смее:  

• да се прикажува брендот Herbalife Nutrition (имиња, логоа, производи, итн.) или да се користи 
интелектуалната сопственост на Herbalife Nutrition. 

• да се поставуваат фотографии „порано и сега“ или слики со споредба.  
• да се користи зборот „шејк“, фотографии од шејкови или од други производи (дури и ако не се 

брендирани). 
• да се наведува, имплицира или сугерира (дури и без зборови) дека Herbalife Nutrition 

производите може да се купат внатре или дека закупецот има Herbalife Nutrition бизнис.  
• да се наведуваат услугите што се нудат во клубот (на пр., предизвик за намалување телесна 

тежина). 
• два клуба што работат на нерезидентна локација не смеат да имаат идентични или во суштина 

слични фолии. 
 

• Еве уште неколку работи што не се дозволени на надворешниот дел на клубот: 
− трговски налепници или ознаки за кредитна картичка. 
− фотографии од шејкови, блендери, храна или производи.  
− телефонски броеви. 
− веб-сајт референци, како што се „.com“, „www“, „.net“. 
− лого, мото или слоган. (Мото е описна фраза што се користи заедно со името на клубот).  

 
Сопствениците на клубови до Herbalife Nutrition треба да ги достават за проверка предлог идеите како 
ќе бидат покриени прозорците и вратите пред да го отворат клубот и на овој начин ќе се избегнат 
предвремени трошоци ако предлог идеите не се во согласност со Правилата на однесување на 
Herbalife Nutrition. 
 
 
8.4.5 Каси 
Клубовите не се малопродажни места, па затоа каси, кутии за пари или слично не треба да се видливи 
за членовите на клубот. 
 
 
  



Page 56 of 66 Содржина Macedonian #603469-MK-00N (Corp. Version 34P) Rev. 29-March-2021 

9. поглавје Натпреварувачки Предизвици  
 

Натпреварувачките Предизвици (во понатамошниот текст „Предизвици“) се алтернативен метод на 
работа што го користат, организираат и водат Herbalife Nutrition независни Членови („Членови“). 
Предизвиците се одличен начин за Членовите да привлечат нови клиенти. Под овие Предизвици 
спаѓаат натпреварувачките Предизвици, како што се Предизвикот за намалување тежина, Предизвикот 
за преобликување на телото, маратоните и сл., што на клиентите им помагаат да си ги остварат целите 
во врска со изгледот на телото и често не се базираат само на намалување на тежината. Туку се 
фокусираат и на преобликување на телото, личен развој или едноставно – како денеска да бидеме 
малку подобри од вчера. 

 
Предизвиците се забавен начин Учесниците да дознаат за производите на Herbalife Nutrition и да 
ги остварат своите цели, но е задолжително да се почитуваат Правилата. 
 
 
9.1 ЛОТАРИИ (НА ПР., ЖДРЕПКИ) 
 
9.1.1 Лотарии се забранети  
Лотарии се строго забранети. Лотарија е ако: 
 

a. Лицата мора да платат за да учествуваат во таа активност,  
b. Во текот на таа активност на еден или на повеќе членови од групата им бидат доделени една 

или повеќе награди, и 
c. Наградите се доделуваат исклучиво преку процес на комплетно случаен избор. 

 
Ждрепки исто така спаѓаат во категоријата лотарија, што значи дека се забранети.  
 
 
9.2 НАТПРЕВАРУВАЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ (ПРЕДИЗВИК ЗА НАМАЛУВАЊЕ ТЕЖИНА ИЛИ 
ПРЕДИЗВИК ЗА ПРЕОБЛИКУВАЊЕ НА ТЕЛОТО) 
 
Натпреварувачките Предизвици, како што се Предизвикот за намалување тежина, Предизвикот за 
преобликување на телото, маратоните и сл., се натпревари за награда или промотивни натпревари 
што се засноваат исклучиво на вештините и перформансите на Учесникот. 
 
Со цел да им обезбеди најмалку минимално ниво услуги за клиенти на сите Учесници, Членот што го 
води Предизвикот е препорачливо да го ограничи бројот на Учесници во својот Предизвик до одреден 
степен, што ќе му овозможи да развие лична релација со секој Учесник и да биде Дистрибутер што ја 
прави разликата. (В. Правило 4.3.8 Услуга на клиентите). 
 
Победникот никогаш не се избира на среќа или по случаен избор, туку врз база на соодветни објективни 
критериуми. Следниве Правила важат за натпреварувачки Предизвици.  
 
 
9.2.1 Надоместоците не се за профит  
Членовите може да наплаќаат разумен надоместок за учество55 во Предизвикот ако: 
 

• сите собрани средства се искористат за награди и за водење на Предизвикот 
• собраните средства (без продажбата на производи) не се за профит56 
• собраните средства не се користат како поттик или награди за Учесници што ќе станат Членови 

 
Покрај тоа, Членовите не смеат да задржуваат награди наместо да наплаќаат надоместок. 
 
Учесникот не треба да направи друго плаќање или купување освен ако ова барање не е наведено  
во условите на Предизвикот за кои Учесникот треба да биде информиран пред да се пријави за 
Предизвикот. 
 
 
  

 
55 Надоместокот за учество може да подлежи на ДДВ (ако е применливо). За овие прашања, Членовите треба да се 

исконсултираат со своите правни и даночни советници пред да организираат Предизвик.  
 

56 Членовите мора две (2) години да чуваат детална евиденција и придружна документација во која ќе ги наведат своите трошоци 

и наплатените надоместоци. Herbalife Nutrition може да побара копии за да провери дали Членот се придржува до Правилото 
3.3.1 Продажба на бизнис алатки без профит, со кое на Членовите им се забранува да профитираат од бизнис алатките. 
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9.2.2 Ограничување на наградите 
Може да бидат доделени неограничен број награди57. Наградите може да бидат: 
 

• парични (на пр., во готовина),  
• непарични (на пр., ваучери, гифт-картички, производи, итн.), или  
• признанија 

 
Иако нема временско ограничување колку да трае Предизвикот: 
 

• За Предизвици што траат 21 ден или подолго, максималната вредност на наградата за едно 
лице не смее да биде повисока од MKD 61,000.00. 

 
• За Предизвици пократки од 21 ден, на победниците смее да им се оддаде признание и да се 

наградат само со Herbalife Nutrition производи или прехранбени производи. 
 
Покрај тоа, Предизвикот треба да трае колку што е потребно за да се создаде безбедна и здрава 
средина во која Учесниците во ниеден момент нема да применуваат нездрави и небезбедни практики 
(В. Правило 9.2.7 Не се дозволени нездрави практики (Одговорности на Членовите)), а ќе имаат 
доволно време да се ангажираат во Предизвикот и да ја постигнат својата цел, притоа да се почитуваат 
начелата на урамнотежено преобликување на телото. 
 
 
9.2.3 Враќање на пари  
Кога се наплаќа надоместок за учество, Членовите мора целосно да ги вратат парите за надоместокот 
за учество ако тоа го побара Учесникот (од која било причина или без причина) во првите 14 дена откако 
Учесникот се регистрирал и уплатил за Предизвикот. Ако во периодот на откажување веќе биле 
обезбедени услуги, Членовите може да вратат дел од износот. 
 
Учесниците може да се откажат од Предизвикот и да побараат да им бидат вратени парите во секое 
време (т.е. во текот на првите 14 дена и потоа) ако не се чувствуваат добро или ако им се јават 
здравствени проблеми. 
 
Ако поради одредена причина, Учесникот не е потполно задоволен од некој Herbalife Nutrition производ 
купен за Предизвик, тој може да го врати производот и целосно да му бидат вратени парите или да го 
замени производот со друг во рок од 30 дена од датумот кога го добил производот (В. Правило 4.1.4 
Политика за враќање пари на клиентите). 
 
 
9.2.4. Рекламни материјали  
Кога креираат рекламни материјали, Членовите мора да се придржуваат до следново:  
 

• Членовите мора да ги обезбедат и да ги дадат на располагање сите важечки услови или 
информации за пријавување и учество во Предизвикот (Услови на Предизвикот). Сите значајни 
услови (т.е. каде што изоставањето на овие услови може да создаде лажна слика кај Учесникот) 
мора да бидат наведени во првичните маркетиншки материјали, а во случај кога е ограничен 
просторот, Членовите мора да наведат што е можно повеќе информации и мора на 
потенцијалните Учесници јасно да им посочат лесно достапен алтернативен извор (на пр., преку 
веб-линк) каде што се јасно и прецизно наведени сите важечки услови. 

 
• Предизвикот не треба да се промовира како натпревар во кој на Учесниците ќе им биде цел да 

намалат што е можно повеќе тежина зашто тоа може да се толкува дека Учесниците се 
охрабруваат да намалат повеќе телесна тежина од она што се смета за здраво намалување на 
тежината. 

 
• Членовите не треба да промовираат или да рекламираат нездрави практики или резултати со 

претерано преобликување на телото. 
 

• Ниеден дел од материјалите за Предизвикот или препорака на Учесниците за време на 
Предизвикот не смее да содржи медицински совет или да се заснова врз медицински совет или 
третман. 

 
• Рекламните материјали не смеат да даваат неточни или нејасни информации и мора секогаш 

да бидат во согласност со Правилата на однесување и со сите важечки закони и прописи каде, 
меѓу другото, спаѓаат (В. Делови): 

 
57 Надоместокот за учество може да подлежи на ДДВ (ако е применливо). За овие прашања, Членовите треба да се 

исконсултираат со своите правни и даночни советници пред да организираат Предизвик. 
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o 6.3 Рекламирање и промоции,  
o 6.1 Тврдења и претставувања и  
o 7.5 Социјални медиуми 

 
• Членовите мора да бидат сигурни дека имаат дозвола да контактираат луѓе и треба да го 

почитуваат секое барање за прекин на контакт. Непобарани комерцијални пораки се главно 
забранети. Ова се однесува на сите електронски пораки во кои, меѓу другото, спаѓаат социјални 
медиуми, имејл-пораки, повици, итн. (В. Делови): 

 
o 7.4 Имејл-пораки  
o 7.5.11 Забранета е несоодветна комуникација  
o 7.6 Телемаркетинг 
o Поглавје 12 Приватност и заштита на податоци 

 
• Рекламите мора да претставуваат дека Предизвикот го нуди Членот, а не Компанијата. (В. Дел 

6.2 Користење на интелектуална сопственост на Herbalife Nutrition.) 
 
Членовите што промовираат Предизвик се одговорни за сите аспекти и за сите фази на нивните 
промоции и однапред треба да испланираат да имаат доволно ресурси на располагање за да 
управуваат со и за да го водат Предизвикот без да настанат проблеми што инаку може да се избегнат. 
 
 
9.2.5 Рекламирање на наградите 
Покрај тоа што може да бидат доделени неограничен број награди, рекламите за наградите не смее да 
ја промовираат вкупната вредност на сите награди (вкупен фонд за награди) што ќе се доделат ако е 
износот повисок од MKD 305,000.00. Во рекламите мора да има дадено и јасна и недвосмислена правна 
изјава во која ќе биде наведена вредноста на вкупната награда што може да ја освои едно лице. (В. 
Правило 9.2.2 Ограничување на наградите.) 
 
 
9.2.6 Рекламирање Предизвици што се одржуваат во Нутриционистички клуб 
Кога промовираат Предизвици што се одржуваат во Нутриционистички клуб, сопствениците на клубот 
смеат да ги споделуваат само следниве информации за клубот: 
 

• Називот на Нутриционистичкиот клуб и сопственикот на клубот 
• Телефонскиот број 
• Адресата на клубот 
• Имејл адресата на сопственикот на клубот 
• Работното време на клубот; и  
• Секоја друга содржина што е дозволена согласно Правилата. 

 
 
9.2.7 Не се дозволени нездрави практики (Одговорности на Членовите) 
Со цел да создадат безбедна и здрава средина во која Учесниците во ниеден момент нема да 
применуваат нездрави и небезбедни практики, Членовите што го водат Предизвикот:  
 

• не смеат да поставуваат цели што може да им наштетат на Учесниците (на пр., Учесниците да 
се охрабруваат за кратко време да намалат голем број килограми или некој друг вид нездраво 
преобликување) и Членовите треба да водат сметка Учесниците да не се однесуваат 
неодговорно во Предизвиците, особено на начин што би можел да биде закана по здравјето на 
клиентот. Важно е да се промовира урамнотежена исхрана и контролирано намалување на 
телесната тежина и на Учесниците да им се кажува ако е потребно да побараат совет од лекар 
или од нутриционист. 

 
• треба редовно да бидат во контакт со Учесниците за да им нудат и да им даваат поддршка, за 

да го следат нивниот напредок и за да ги разберат нивните лични цели. 
 

• треба да го дисквалификуваат секој кој има нездрави практики или однесување, а особено ако 
практикува (или изгледа дека практикувал) нездраво намалување на тежината/преобликување 
на телото, а ова треба да биде опфатено и во Условите на Предизвикот и во сите рекламни 
материјали. 

 
Давање информации и совети:  
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• Членовите не смеат да даваат конкретни информации за здравје, за wellness и за исхрана 
освен ако не се специјалисти за исхрана или нутриционисти.58 

 
• Меѓутоа, Членовите може да даваат информации за општото здравје, за wellness и за исхрана 

во согласност со етикетите и материјалите за Herbalife Nutrition производите и со локалниот 
закон. Тука спаѓаат инструкции за производите, нивната употреба и клучните придобивки. 

 
• Членовите не смеат да наведуваат ниту да имплицираат дека производите служат за 

дијагностицирање, третирање, превенирање или излекување на некоја болест или медицинска 
состојба и сите информации што ги даваат треба да бидат во согласност со етикетите и 
материјалите за Herbalife Nutrition производите. 

 
 
9.2.8 Барања за купување производи 
Членовите може да побараат од Учесниците да купат производи за да се пријават во Предизвикот 
ако е тоа во согласност со сите важечки закони и прописи.  
 
Кога се бара купување на производ: 
 

• Учесниците мора да бидат информирани пред да се пријават за Предизвикот (В. Правило 9.2.11 
Услови на Предизвикот). 

• Членовите мора да се придржуваат до Правилото за враќање пари на клиентите (В. Правило 
4.1.4 Политика за враќање пари на клиентите) 

• Членовите смеат да им продаваат производи на Учесниците само во разумни количини. 
• Производот мора да им биде на располагање по истата цена како и надвор од Предизвикот. 
• Купувањето производи не треба да се претставува како надоместок за учество за Учесникот да 

влезе во Предизвикот и да стане Член. (В. Правило 1.1.1 Ограничувања на барањата за 
купување производи.) 

 
 
9.2.9 Минимална возраст  
Минимална возраст за учество во Предизвик е 18 години. 
 
 
9.2.10 Придржување до сите важечки закони, Правила и прописи  
Како и во сите методи на работа, Членовите мора да се придржуваат до Правилата на однесување на 
Herbalife Nutrition и до сите важечки закони и прописи за организирање и водење Предизвик, каде што, 
меѓу другото, спаѓаат закони за бизнис лиценци, за заштита на потрошувачи, за приватност и заштита 
на податоци и даночни обврски, и Членовите мора секогаш да се консултираат со правни, даночни или 
деловни советници кога организираат Предизвици.  
 
Членовите треба да се придржуваат и до условите поставени од платформи како трети страни. 
 
 
9.2.11 Услови на Предизвикот 
Членовите мора на сите Учесници да им ги дадат до знаење официјалните услови на Предизвикот. 
Овие услови треба да бидат јасни пред или за време на пријавувањето, треба да бидат лесно достапни 
во текот на Предизвикот и мора, меѓу другото, да го опфаќаат следново: 
 

• Сите податоци за организаторот (Членот), како и информации за контакт 
• Условите за учество 
• Детали за Предизвикот (на пр., датум на почеток и крај, онлајн/офлајн, итн.) 
• Инструкции и услови за пријавување и сите трошоци  
• Секое ограничување или рестрикција (на пр., возраст) 
• Информации за наградата 
• Објективни критериуми на оценување (како се избира победникот) 
• Процедура за поплаки 
• Откажување и враќање пари 
• Изјава за тајност на податоци 
• Сите други потребни информации согласно важечкиот закон. 

 
 
  

 
58 За давање посебни совети за здравје, wellness и исхрана треба да се имаат посебни стручни квалификации и лиценца. На 

Членот силно му се препорачува да го провери ова кај надлежните локални органи. 
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9.2.12 Комуникации 
Учесникот мора претходно да даде писмена согласност за да може Членот да ги споделува неговите 
резултати, каде што спаѓаат и слики.  
 
Покрај тоа, Членовите мора да водат сметка кога Учесниците ги споделуваат своите резултати 
постигнати во текот на Предизвикот или кога Членовите ги споделуваат своите резултати, тоа да биде 
во согласност со Дел 6.1 Тврдења и претставувања и со локалниот закон и мора да се користат 
соодветни правни изјави. 
 
 
9.2.13 Тајност на податоци и доверливост 
Ве молиме прочитајте го Поглавје 12 Приватност и заштита на податоци за детали во однос на 
собирање и безбедност на лични податоци.  
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10. поглавје Процедури за спроведување 
 

Правилата ги штитат Деловната можност и брендот.  Прекршувањето на Правилата може да има 
негативен ефект врз мислењето на регулаторите, медиумите и јавноста за Herbalife Nutrition, за 
неговите производи и за неговите Членови. Иако голем дел од прекршувањата на Правилата може да 
се решат со едуцирање на Членовите за Правилата и за бизнис практиките, постојат примери каде што 
прекршувањето на Правилата заслужува построга казна. 

 
Се охрабруваат Членовите во секоја прилика да пријават наводни кршења на Правилата на Herbalife 
Nutrition со цел да се заштитат деловните врски и углед на Herbalife Nutrition и неговите Членови. 
Herbalife Nutrition општо ќе преземе дејство само за жалби што биле поднесени во рок од една година 
од датумот кога Членот знаел или требало да знае за прекршокот, но го задржува правото да спроведе 
истрага во секое време.59 
 
10.1 ПРОЦЕДУРА ЗА ЖАЛБИ 
Членовите треба да ги пријават наводните прекршоци на Официјален образец за жалби.60 Потребните 
информации ги опфаќаат видот на жалбата и фактичките детали во прилог на наводите.61 
Официјалниот образец за жалби мора да биде потпишан од и да го содржи ID-бројот на Членот на 
Herbalife Nutrition што ја поднесува жалбата. 
 
 
10.1.1 Истрага 
Ако Herbalife Nutrition одлучи по сопствена и апсолутна дискреција дека постојат доволно информации 
во прилог на наводите, претставник на Herbalife Nutrition ќе стапи во контакт со Членот кој е предмет на 
жалбата за да му дозволи на Членот да даде одговор на истата. 
 
Во одредени околности може да е неопходно да се ограничи Членството додека трае истрагата. Во тие 
ограничувања може спаѓаат забрана за присуство на настани на Herbalife Nutrition и суспендирање или 
забрана на: 
 

• Привилегии за купување. 
• Исплата на ројалитети. 
• Исплата на Продукциски бонус или TAB Team бонус. 
• Награди или поволности (на пр. одмори, пинови итн.) 
• Држење говор на семинари за обука спонзорирани од Herbalife Nutrition и на други состаноци. 
• Квалификации што се во тек. 
• Право да се претставувате како Член на Herbalife Nutrition.  

 

Herbalife Nutrition го задржува правото да го објави името и презимето на Членот што го направил 
прекршокот, прекршокот и казната. 
 
 
10.1.2 Санкции 
Кршењето на Правилата може да резултира со законски или регулаторни оспорувања за Herbalife 
Nutrition и да го загрози бизнисот за сите Членови. Поради ова казните може да се значителни. Herbalife 
Nutrition има исклучиво и дискреционо право да одреди соодветна казна во зависност од видот на 
прекршокот и последиците што може да произлезат од истиот, а во кои спаѓаат: 
 

• Суспензија на сите права и привилегии на Членот; 
• Парични казни; 
• Обврска за надоместок на правните трошоци на Herbalife Nutrition; 
• Забрана за присуство или држење говор на настани спонзорирани од страна на Herbalife 

Nutrition; 
• Дисквалификација од учество во годишниот Марк Хјуз бонус; Дисквалификација од учество во 

програмата за Продукциски бонус; 
• Трајно губење на линиите; 
• Промени во волуменот и во заработката;62 и/или 

 
59 Спроведувањето на Правилата од страна на Herbalife Nutrition нема да создаде одговорност за плаќање компензација за 

загуба на профит, гудвил или за каква било последична штета. 
 

60 Формуларот може да го добиете од Одделот за Членови или ако пристапите на www.myherbalife.com/mk-MK. 
 

61 Фактичките детали опфаќаат имиња, презимиња, адреси и телефонски броеви на личностите што учествувале како и датуми, 

саат, место итн.  
 

62 Нема да има промени во волуменот и во заработката како резултат на корективни мерки за прекршоци на правилата за двојно 

Членство, злоупотреба на Маркетинг планот и забрана за продажба на производи на аукциски сајтови и на продажни онлајн 
локации на трети лица за активност што се случила пред повеќе од две години од денот кога Herbalife Nutrition ја добил жалбата. 

http://www.myherbalife.com/mk-MK
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• Прекин на Членството (види го делот „Прекин или бришење на Членство“ подолу). 
 

Ако Herbalife Nutrition заклучи дека други Членови помагале во, го охрабрувале или биле дел од 
прекршокот, Herbalife Nutrition може и тие Членови да ги смета за одговорни за прекршокот. 
 
Herbalife Nutrition го задржува правото да ги објави името и презимето на Членот што го извршил 
прекршокот, фактите и околностите за прекршокот и казната.  
 
 
10.1.3 Барање за ревизија (неповрзано со Прекин на Членството) 
Членовите смеат да поднесат барање за ревизија на одлука од страна на Herbalife Nutrition во рок од 
15 дена од датумот на донесување на одлуката. Кога поднесува барање за ревизија, Членот може да 
достави дополнителни информации што верува дека треба да се земат предвид и мора исто така да 
назначи зошто овие информации не биле обезбедени во текот на истрагата. Ако барањето за ревизија 
не се поднесе во период од 15 дена, истото ќе биде одбиено, иако Herbalife Nutrition го задржува своето 
апсолутно и дискреционо право да земе предвид докази доставени по периодот од 15 дена. 
 
 
10.1.4 Прекин на Членството во Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition смее по сопствена и апсолутна дискреција да го прекине Членството ако одреден 
Член ги прекршува Правилата.63  
 
Прекинот стапува на сила на датумот наведен во писменото известување што Herbalife Nutrition го 
доставил до Членот. По прекинот на Членството, Членот не смее да поднесе барање за отштета против 
Herbalife Nutrition како резултат на прекинот.  
 
Членот веќе не смее64: 
 

- да води бизнис како Член; 
- да се претставува себеси како независен Herbalife Nutrition Член; 
- да ги користи заштитното име, заштитните знаци и друга интелектуална сопственост на 

Herbalife Nutrition; и 
- да присуствува на Herbalife Nutrition обуки, состаноци, настани за дружење или промоции, па 

дури ни како партнер на друг Член или како гостин на друг Член. 
 
 
10.1.5 Обжалување на прекинот на Членството 
Членовите смеат да поднесат барање за ревизија на одлуката за прекин на Членството од страна на 
Herbalife Nutrition во рок од 15 дена од датумот на донесување на одлуката. Кога поднесува барање за 
ревизија, Членот може да достави дополнителни информации што верува дека треба да се земат 
предвид и мора исто така да назначи зошто овие информации не биле обезбедени во текот на 
истрагата. Ако барањето за ревизија не е поднесено во рок од 15 дена, барањето ќе биде одбиено, 
иако Herbalife Nutrition има апсолутно и дискреционо право да ги разгледа доказите поднесени по 15-
дневниот период. 
 
Жалбата ќе ја разгледува комитет во состав од назначен претставник од Одделот за продажба, 
Одделот за Членови и Правниот оддел (Комитет за ревизија). Комитетот за ревизија може со 
мнозинство гласови да го потврди прекинот на Членството, да го обнови Членството или да препорача 
алтернативна казна за наводните прекршоци. При ревизијата на одлуката за прекин на Членството, 
Комитетот за ревизија ќе земе предвид дали наводниот прекршок бил значителен. 
 
Одлуката не подлежи на одговорност за надомест на загуба на профит или деловни врски. 
 
  

 
Промени во волуменот и во заработката ќе се применат и при корективни мерки за прекршоци на правилата за злоупотреба на 
Маркетинг планот и забрана за продажба на производи на аукциски сајтови и на продажни онлајн локации на трети лица. 
 

63 Прекин на Членството значи целосно откажување на Членството и одземање на правото на Членот да води Herbalife Nutrition 

бизнис. Тука спаѓа и одземање на правото на Членот понатаму да добива приходи од Членството. 
 

64 Овие забрани важат и за Членови што се повлекуваат или на друг начин го напуштаат Herbalife Nutrition бизнисот додека е во 

тек истрага за можни прекршувања на Правилата. 
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11. поглавје Дополнителни правни одредби 
 
Референците „Договор“ се однесуваат на Апликацијата и на целата деловна релација меѓу 
Членот и Herbalife Nutrition. 
 
11.1 ОШТЕТИ 
Согласно она што го дозволува важечкиот закон, ниту Herbalife Nutrition ниту негов Член не подлежат 
на меѓусебно обесштетување за каква било индиректна, инцидентна, специјална, казнена или указна 
штета, во што, меѓу другото, спаѓа секаков вид загуба на гудвил, деловни можности, зделки, профит 
или приходи без оглед дали барањето за отштета се заснова на правна теорија или теорија за правична 
распределба и без оглед дали можноста за настанување на такви штети ѝ е позната на некоја од двете 
страни.  
 
 
11.1.1 Изземање и одложување 
Herbalife Nutrition има апсолутно и дискреционо право да постапува по однос на прекршоци на 
Правилата или друг вид непочитување на Договорот со секој Член. Ниедно непостапување, одбивање 
или занемарување од страна на Herbalife Nutrition да примени одредено право, моќ или можност 
утврдени со Договорот не значи изземање од одредбите или откажување на Herbalife Nutrition од своите 
права во кое било време додека важи Договорот. 
 
 
11.1.2 Отстранување 
Ако некоја одредба од Договорот се заклучи дека е неважечка, незаконска или неспроведлива, таа ќе 
биде отстранета од Договорот и нема да влијае врз остатокот од Договорот што ќе продолжи да биде 
правосилен. Понатаму, во Договорот автоматски ќе се додаде одредба што ќе биде законска, важечка 
и спроведлива, а што ќе биде слична колку што е тоа возможно со отстранетата одредба. 
 
 
11.1.3 Избор на закон и форум 
Овој договор или каков било спор што произлегува од релацијата меѓу Herbalife Nutrition и Членовите, 
ќе подлежи на законите на Рим, Италија, без да се применат законските принципи за конфликт. 
 
Секој таков спор ќе се решава исклучиво во судска процедура во надлежниот суд лоциран во Италија. 
 
 
11.1.4 Обесштетување 
Членовите треба да го обесштетат, бранат или да го сметаат за невин Herbalife Nutrition во секоја 
парница, судска процедура, барање, обвинение или барање отштета од каков било вид и за сите 
трошоци и обврски поврзани со тоа, а што се поврзани со или произлегуваат од прекршување на 
Договорот од страна на Член или од неговото водење на бизнисот на Herbalife Nutrition. Herbalife 
Nutrition смее, меѓу другото, да му го надомести износот што му го должи на Членот за да ги подмири 
обврските што произлегуваат  од ова обесштетување. 
 
 
11.1.5 Барање за отштета меѓу Членовите 
Herbalife Nutrition нема да се смета за должен на кој било Член за трошок, оштета или издаток што 
одреден Член директно или индиректно го претрпел како резултат на дејствување, недејствување, 
претставување или изјава од друг Член. 
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12. поглавје Приватност и заштита на податоци 
 
Освен ако не е наведено поинаку, Herbalife Nutrition собира, користи и споделува лични информации 
(на пр. име и презиме, адреса, населба, град, поштенски број, телефонски број, имејл адреса, кредитна 
картичка и информации од банка) во согласност со Политиката на приватност што може да ја прочитате 
на https://www.herbalife.mk/footer-pages/privacy-policy/.  
 
Поради уникатната природа на мултилевел маркетингот, Членовите може да добиваат лични 
информации за други лица директно од Herbalife Nutrition, како што се информации за други Членови 
во долните линии на Членот, за клиенти или за лица со препорака што се заинтересирани за 
производите или за услугите на Herbalife Nutrition, или за лица што ги користат нашите онлајн алатки и 
мобилни апликации („Веб-страници“). (Во долни линии спаѓаат сите Членови што се лично 
спонзорирани од одреден Член и последователно сите останати лица спонзорирани од сите наредни 
Членови.) Откако Herbalife Nutrition ќе му даде пристап до лични информации на одреден Член, тој или 
таа е одговорен/на за нив и мора да ги чува во строга тајност.  
 
Членовите може да ги користат личните информации само како контролор на податоци за да 
воспостават релација со Членови во долните линии, со клиенти или со лица со препорака во рамките 
на својот Herbalife Nutrition бизнис освен ако немаат добиено согласност за користење на личните 
информации за други цели од лицето чиишто информации се користат. 
 
За користење податоци за маркетиншки цели е потребна директно добиена согласност од лицето. 
 
Еден од начините преку кои Herbalife Nutrition споделува информации со Членовите се линиските 
извештаи. Овие извештаи содржат податоци за други Членови во долните линии на Членот, како што 
се: име и презиме и информации за контакт, Herbalife Nutrition ID-број, но и бизнис параметри како што 
се: ниво или ранг, волумен и статистика од продажба. Линиските извештаи на Членовите им се 
доверени во строга тајност и со единствена цел да им помогнат на Членовите во понатамошниот развој 
на Herbalife Nutrition бизнисот. Линиските извештаи, што ги содржат сите лични податоци и други 
информации, претставуваат доверливи, трговски тајни во сопственост на Herbalife Nutrition. 
 
Членовите не смеат да собираат, да споделуваат или да прибираат доверливи информации или лични 
или заеднички информации за други Herbalife Nutrition Членови или за нивни клиенти, освен ако не се 
информации за Членови од нивните долни линии и ги користат единствено со цел да го промовираат 
својот Herbalife Nutrition бизнис и да менаџираат, да ги мотивираат или да ги обучуваат Членовите од 
своите долни линии. 
 
Членовите може да добиваат лични информации директно од лица или на друг начин, како на пример 
кога добиваат информации за контакт и за плаќање од клиенти за да извршат нарачка на производи. 
Членовите мора да ги почитуваат важечките закони за приватност и за заштита на податоци, како и 
ограничувањата за интернационален пренос на податоци во однос на сите лични информации добиени 
од Членот (од Herbalife Nutrition или од друго место) поврзани со Herbalife Nutrition бизнисот на Членот. 
Во случај одреден Член да собира и/или да споделува лични информации што ги добива од Herbalife 
Nutrition, Членот се согласува да ги обезбеди сите потребни известувања и да ги добие сите потребни 
согласности што ги налага важечкиот закон. Членовите не смеат да користат лични информации за 
други цели покрај конкретната цел за која се добиени, освен ако лицето јасно не ги овласти за тоа. 
 
Покрај тоа, Членот е одговорен за безбедноста на сите лични информации што ги добива и смее да ги 
чува само додека е потребно за целите за кои се добиени или колку што налага законот, кој период и 
да е подолг.  
 
Покрај тоа, во зависност од важечките закони, лицата имаат повеќе права во однос на своите лични 
информации, како на пр., право на пристап, ректификација, ограничување на, или приговор за 
обработка на моите лични податоци и споделување со друг контролор и бришење. Овие права се 
предмет на ограничувања утврдени со закон. 
 
Ве молиме имајте предвид дека законите за приватност и заштита на податоци често налагаат построги 
услови за согласност, безбедност и чување на посебни категории лични информации, како на пр., 
податоци за здравјето и wellness податоци, биометриски податоци и податоци за деца/малолетници. 
На пример, Членовите може да собираат податоци за здравјето и wellness податоци како што се 
телесна тежина, мерки и начин на живот (на пр., за wellness анализи или натпревари, како што се 
обложувања, Предизвици за намалување тежина и Предизвици за преобликување на телото) само ако 
имаат добиено согласност за тоа, a лицето има право да ја повлече оваа согласност во секое време. 
 
 
  

https://www.herbalife.mk/footer-pages/privacy-policy/
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13. поглавје Дефиниции  
 
Апликант: личност што аплицира да стане Член на Herbalife Nutrition. 
 
Апликација: апликацијата и договор за Членство во Herbalife Nutrition. 
 
Поврзување: при развод или разделба на партнерите, поединечните Членства ќе ги добијат 
волуменските поени од оригиналното Членство за да ги комбинираат со нивните лични волуменски 
поени, со цел пресметување на процентот на заработка. 
 
Уреди за автоматско бирање броеви: oпремата што автоматски бира телефонски броеви, како и 
друга компјутерска опрема што ја извршува функцијата на бирање без оглед на тоа дали машината е 
претходно програмирана со список на броеви или случајно бира броеви. 
 
Направи за непожелно испраќање факсови или факсови за истовремено повеќекратно 
испраќање: испраќање факс на приматели што не го побарале факсот, како и опрема што може да 
праќа повеќе факсови до повеќе приматели. 
 
Бизнис алатка: алатка за продажба што Herbalife Nutrition не ја обезбедил. 
 
Школа: школа за правилна исхрана. 
 
Клуб: Нутриционистички клуб.  
 
Листа со забрана за праќање имејл („ЗПИ листа“): листа што ја креирал и ја одржува Членот за да 
ги следи и почитува сите барања за забрана за праќање имејл пораки. 
 
Тврдења во врска со заработка: секоја изјава во однос на вистинската или потенцијалната заработка 
на Членот. 
 
Воспоставени бизнис релации (ВБР): Претходна релација меѓу Член и телефонски корисник врз 
основа на следното (1) купување или трансакција од страна на корисникот во претходните 18 месеци 
пред датумот на кој се остварил телефонскиот повик, ако релацијата не била претходно прекината или 
(2) прашање за производи и услуги од страна на корисникот во рок од три (3) месеци пред телефонскиот 
повик, ако релацијата не била претходно прекината. Ако корисникот достави барање за забрана на 
повици до Членот, тоа барање ги прекинува воспоставените бизнис релации иако корисникот 
продолжува да работи со Членот. 
 
Членарина: годишна членарина („Членарина“) за компјутерско процесирање и други видови услуги од 
страна на Herbalife Nutrition. 
 
Претходен учесник: поранешен Член, сопруг/а, партнер или друга личност што учествувала во 
Членството.  
 
Интелектуална сопственост на Herbalife Nutrition:  ги опфаќа материјалите за кои Herbalife Nutrition 
има авторски права, заштитните знаци, заштитните имиња, брендирањето и деловните тајни. 
 
HMP: Пакет за Членство во Herbalife Nutrition. 
 
Контакти: ги опфаќа потенцијалните клиенти за Herbalife Nutrition производи или за Деловната 
можност, како и рекламирање, рекламни пунктови или промотивни пакети поврзани со контакти. 
 
Партнер: личност назначена како партнер од страна на Herbalife Nutrition Членот во „Формуларот за 
додавање на партнер“ 
 
Тврдења за начин на живот: еден вид на тврдења за заработка.  
 
Материјали: литература и алатки за продажба креирани од Herbalife Nutrition. 
 
Оддел за Членови: Одделот за Членови на Herbalife Nutrition што може да го контактирате на +389 231 
09215.  
 
МЛМ: Мултилевел маркетинг. 
 
Период на неактивност: Период на чекање кога поранешниот учесник не смее да учествува во 
Herbalife Nutrition бизнис на кој било начин пред да го промени спонзорот. 
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Период на чекање: 

• За Супервизори и Членови со понизок статус – една година 

• За членови на World Team и Членови со повисок статус – две години (од моментот на бришење 
– од откажување на Членството или од истек на годишната членарина)  

 
Види Правило 2.1.9 Период на неактивност за повеќе информации. 
 
Претходна согласност: договор во писмена форма или имејл меѓу Член и клиент во кој е јасно 
наведено дека клиентот се согласува да биде контактиран од Членот во врска со производите или 
Деловната можност на Herbalife Nutrition и го опфаќа телефонскиот број или број на факс преку кој ќе 
се остварува контактот.   
 
Сопственик на Нутриционистички клуб: познат и како „сопственик“ е Herbalife Nutrition Независен 
Член што води Нутриционистички клуб 
 
Комитет за ревизија: комитет што ја разгледува жалбата по одлуката за прекин на Членството. Се 
состои од назначен претставник од Одделот за продажба, Одделот за Членови и Правниот оддел.  
 
Правила: Правилата за однесување на Herbalife Nutrition и сите други правила, политики и упатства 
што ги издава Herbalife Nutrition или што може повремено да ги издава во иднина.  
 
Продажен маркетинг план: продажниот маркетинг план на Herbalife Nutrition.  
 
Сајтови на трети страни: Аукциски сајтови и продажни сајтови на трети страни. 
 
Спонзор: Членот што носи друга личност да се зачлени во Herbalife Nutrition. 
 
Телемаркетинг: чинот на продажба, нудење, маркетинг, промовирање или обезбедување информации 
за производ или услуга преку фиксен телефон, мобилен телефон, SMS, факс, уреди за автоматско 
бирање броеви, претходно снимени или вештачки гласовни пораки или слични направи. 
 
Лице-примател: Членот на кого му се префрла Членството.  
 
Лице-преносител: поранешен Член кој го префрла Членството на друго лице. 
 
Предизвици: Предизвик за намалување тежина, Предизвик за преобликување на телото, маратони и 
сл. 
 
Натпреварувачки Предизвици: служат како алтернативен начин на работа што им стои на 
располагање на сите Членови. Во натпреварувачки Предизвици спаѓаат натпревари што се засноваат 
на вештините на Учесникот (како на пр., Предизвик за намалување тежина, Предизвик за 
преобликување на телото, маратони и сл.) каде што победникот се избира врз база на соодветни 
објективни критериуми. 
 
Лотарии: Лотарии се строго забранети. Лотарија е промоција во која се нуди и се доделува награда, 
победникот се избира исклучиво по случаен избор и за учество се потребни пари или информации. 
Ждрепки исто така спаѓаат во категоријата лотарија, што значи дека се забранети.  
 
Маратони: Маратоните се одличен начин за да се прават мали, но трајни и постојани промени кон 
здрав начин на живот. Маратонскиот тим се натпреварува со други тимови за да се одреди кој ќе 
постигне најдобри резултати. Во маратонот учествуваат 9 лица, од кои еден е капитен и трае во просек 
10 дена. Учесниците може повторно да учествуваат во маратон сè додека не го постигнат саканиот 
резултат или за да го одржуваат постигнатиот резултат. Генерално, маратоните траат краток 
временски период, па затоа наградите се обично признанија и непарични награди. 
 
Учесник: Лице што учествува во Предизвик. 
 
Награда (натпреварувачки Предизвици): Нешто вредно што имаат можност да го добијат сите 
Учесници, а му/им се доделува на победникот/победниците на Предизвикот. 
 


