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AFFÄRSREGLER FÖR SVERIGE 
 
 
Inledning  
 
Grattis! Som Oberoende Herbalife Nutrition Medlem är du delaktig i en gemenskap av likasinnade som alla 
har samma mål som drivkraft – att göra världen hälsosammare och gladare. Som global ledare inom 
näringsbranschen är det vårt ansvar att bedriva en verksamhet som präglas av etik och integritet. Därför ber 
vi dig att läsa igenom dessa Affärsregler1 som hjälper dig på din fortsatta resa. 
 
De flesta Medlemmar går med i Herbalife Nutrition för att få rabatt på de egna produktköpen från Herbalife 
Nutrition samtidigt som de arbetar för att nå sina personliga närings- och viktkontrollmål. Om du har gått med 
av detta skäl behöver du bara fokusera på de första sidorna i Affärsreglerna. 
 
Om du nu eller längre in i framtiden vill utöka din verksamhet, ska du ta dig tid att läsa igenom och förstå alla 
Affärsregler. 
 
Eftersom vi vet att vissa aspekter av företagande kan vara komplicerade, har Herbalife Nutrition ett helt team 
som är redo att hjälpa dig. Har du frågor kan du kontakta dem på 08-517 619 15. 
 
Oavsett vilka mål du har – ett bättre näringsintag eller ett bättre näringsintag och en extraintäkt – hoppas vi att 
du kommer att tycka att Herbalife Nutrition och ditt Medlemskap är givande. 
 
Jag önskar dig all framgång! 
 
Ditt Herbalife Nutrition-team 
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vägledningar (allt under samlingsnamnet ”reglerna”). Förändringar och nya regler är emellertid alltid framåtblickande, vilket innebär att de 
inte appliceras på tidigare agerande. Herbalife Nutrition kan vidta korrigerande åtgärder eller sanktioner vid brott mot reglerna, och vi 
förbehåller oss rätten att helt eller delvis bortse från brott mot reglerna. 
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Kapitel 1 Så kommer du igång 
 
1.1 MEDLEMSANSÖKAN 
Den person som vill bli Oberoende Herbalife Nutrition Medlem (Sökande) måste: 
 

1. Sponsras av en Oberoende Herbalife Nutrition Medlem (Sponsor) 
2. Köpa ett Herbalife Nutrition Medlemspaket (HMP) 
3. Fylla i och skicka in en ansökan om och avtal för Herbalife Nutrition Medlemskap (Ansökan) 
4. Få sin ansökan godkänd av HerbalifeNutrition.2 

 
 
1.1.1 Inköpsbegränsningar 
Det enda köp som krävs för att bli Medlem är ett Herbalife Nutrition Medlemspaket som säljs till nya 
Medlemmar utan påslag eller vinst för sponsorn.  
 
HMP får inte kombineras med andra produkter, tjänster eller material. En sponsor får inte kräva att 
Medlemmarna köper: 
 

• Ett lager med produkter 

• Material, produkter eller tjänster, oavsett om de har framställts av Herbalife Nutrition eller inte 

• Entrébiljetter för att delta i seminarier, möten eller andra evenemang 
 
 
1.1.2 Skuldsättning 
 

En av fördelarna med Herbalife Nutritions affärsmöjlighet är att den är billig att komma igång med; Det enda 
utlägget som krävs är köpet av ett HMP. Medlemmarna uppmuntras till att bygga upp verksamheten utan att 
ta lån. Medlemmar som väljer att sälja produkter eller bygga upp Medlemsorganisationer behöver inte 
investera i stora lager eller ta betungande lån. 

 
Herbalife Nutrition avråder å det bestämdaste till att någon skuldsätter sig eller tar lån för att kunna driva sin 
HerbalifeNutrition-verksamhet. Pengar som har lånats till ett syfte som inte uttryckligen har koppling till 
Herbalife Nutrition (inklusive studielån eller studiebidrag) får inte användas i driften av en HerbalifeNutrition-
verksamhet. 
 
 
1.1.3 Ett Medlemskap per person 
Ett Medlemskap kan endast ägas, drivas och stödjas av en enskild person, undantaget reglerna som gäller för 
gifta par samt Medlemmar som gifter sig, separerar eller skiljer sig och löser upp sin partnerrelation samt arv. 
(Se reglerna 2.1.4 Gifta par och Medlemmar som gifter sig, 2.3 Separation, skilsmässa och upplösning av 
partnerskap och 2.4 Arv) Om en person skickar in mer än en Medlemsansökan, är det den första ansökan 
som Herbalife Nutrition erhåller och godkänner som räknas som det giltiga Medlemskapet. 
 
 
1.1.4 Årlig administrationsavgift för Medlemskap 
Medlemmar debiteras en årlig administrationsavgift för Medlemskap (Avgift) som täcker Herbalife Nutritions 
databehandling och andra tjänster. Avgiften måste betalas av Medlemmen och får inte betalas av en annan 
Medlem. Om en Medlem inte betalar avgiften senast på årsdagen för den ursprungliga ansökan, avslutas 
Medlemskapet. Herbalife Nutrition försöker påminna Medlemmarna via brev eller e-post när det är dags att 
betala avgiften. Det är emellertid Medlemmens eget ansvar att betala avgiften i tid.  
 
 
1.1.5 Godkännande och avslag av betalning 
Om en Medlem har brutit mot reglerna kan Herbalife Nutrition vägra ta emot betalningen av avgiften. I detta 
fall kommer Medlemskapet att avslutas och Herbalife Nutrition kommer att återbetala inbetald avgift.  
 
 
1.1.6 Kontakta Herbalife Nutrition 
Medlemmar måste uppge en permanent hem- eller företagsadress för Herbalife Nutrition och se till att alla 
kontaktuppgifter är aktuella i Herbalife Nutritions register. Alla dokument och redogörelser som skickas till 
Herbalife Nutrition måste vara kompletta, överensstämma med sanningen och skickas in i rätt tid. 
 
 

 
2 Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten att avslå en ansökan, helt enligt eget gottfinnande. Till dess att ansökan är godkänd, innehar 

den sökande en tillfällig licens att köpa och sälja Herbalife Nutrition-produkter. 



Page 7 of 64   INNEHÅLL Swedish #603469-SW-00N (Corp. Version 34P) Rev. 09-April-2021 

1.1.7 Handla på rätt sätt 
Endast produkter köpta direkt från Herbalife Nutrition kan användas för kvalifikation, intäkter och förmåner 
under Försäljnings- och marknadsplanen. 
 
Medlemmar får inte lägga beställningar eller betala för dem för andra Medlemmars räkning.3  
 
 
1.1.8 Betalning 
 
Vid betalning: 
Medlemmar måste säkerställa att alla betalningar som ställs ut till Herbalife Nutrition är godkända och adekvat 
finansierade. Medlemmar får inte använda andra Medlemmars, slutkunders eller andra personers kreditkort, 
personliga checkar eller andra betalningsformer för att betala för varor köpta av Herbalife Nutrition. 
 
Medlemmar är ekonomiskt ansvariga för betalningar som av någon anledning avvisas.4 
 
Herbalife Nutrition kan begränsa en Medlems inköpsrättigheter vid brott mot denna regel samt göra justeringar 
av volym och intäkter för att reglera omtvistade betalningar. 
 
Ta emot betalningar: 
När en Medlem tar emot en betalning online eller via mobilen gäller följande: 
 

• Medlemmar måste använda ett säkert betalningssystem. Till exempel: 
- Square, Flint, Spark Pay, iZettle, PayPal, Klarna Checkout, MobilePay, Vipps eller Swish5 
 

• Medlemmar måste vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda kundens betalkorts- eller 
betalningsuppgifter6 från att äventyras, obehörigt yppande eller obehörig åtkomst. Till exempel: 
- Skicka aldrig kundernas betalkorts- eller betalningsuppgifter i e-post eller sms eftersom dessa 

kommunikationssätt inte är säkra för överföring av kreditkorts- eller betalningsuppgifter. 
- Förvara alltid kundernas betalkorts- eller betalningsuppgifter på en centraliserad och skyddad 

plats. 
- Rensa regelbundet bort kundernas betalkorts- eller betalningsuppgifter när dessa inte längre 

behövs eller när kundernas godkännande för användning upphör. 
- Gör dig av med papperskopior av kundernas betalkorts- eller betalningsuppgifter på ett korrekt 

sätt: strimla, bränn eller pulverisera uppgifterna. 
- Håll dig uppdaterad med och följ dataskyddsstandarder i relevant lag. 
 

• Måste efterleva den senaste säkerhetsstandarden, Payment Card Industry Security Standard 
(PCI-DSS), som gäller för betalningar med kredit- och betalkort. 7  Genom att använda en 
betalningslösning som är uppdaterad med de säkerhetsstandarder som krävs av PCI-DSS säkerställs 
att överföring, behandling och lagring av kundernas kredit- och betalkortuppgifter hanteras på ett sätt 
som överensstämmer med de krav som kreditkortföretagen ställer på bästa tillvägagångssätt och 
säkerhetsstandarder. 

 
   

 
3 Denna regel gäller om inte Herbalife Nutrition begär in och erhåller en skriftlig fullmakt från Medlemmen som visar att betalning kommer 

att göras av en annan person. Denna skriftliga fullmakt gäller endast för en specifik beställning. 
 

4 Herbalife Nutrition kan ålägga en Medlem, vars betalning inte godkänns på grund av brist på kontot, att betala tilläggsavgifter. 
 

5 De säkra betalningssystem som anges som exempel är avsedda för små till medelstora verksamheter. 
 

6  Kundernas betalkorts- eller betalningsuppgifter omfattar betalkortets nummer, säkerhetskoder och sista giltighetsdatum, 

bankkontonummer, checkar eller annan betalningsinformation inklusive kvitton, loggar eller register med denna information. 
 

7 Exempel på skydds- och säkerhetsstandarder som krävs av PCI kan vara, men är inte begränsat till, brandväggar samt datakryptering. 

Besök https://www.pcisecuritystandards.org/ för mer information om kraven för PCI-DSS. 
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Kapitel 2 Förutsättningar för Medlemskap 
 
2.1 MÖJLIGHET ATT BLI MEDLEM 
 
2.1.1 Medlemmar måste vara enskilda personer 
Herbalife Nutrition godkänner endast Medlemsansökningar från enskilda personer. Medlemmar kan emellertid 
få sina intäkter från Herbalife Nutrition utbetalda till ett partnerskap eller företag genom att skicka in en skriftlig 
förfrågan till Herbalife Nutritions Medlemsservice (Medlemsservice). 8  Medlemskapet kommer att stå i 
personens namn och intäkterna från Medlemskapet kommer att rapporteras under den enskilda Medlemmens 
namn och personnummer. 
 
 
2.1.2 Dubbla Medlemskap 
Om Herbalife Nutrition fastställer att en Medlem, dennes äkta maka, make, livspartner eller annan person som 
deltar i ett Medlemskap har skickat in mer än en ansökan eller har arbetat eller hjälpt till i arbetet med ett annat 
Medlemskap, har Herbalife Nutrition ensamt och oinskränkt rätten att: 
 

• Avsluta eller ålägga villkor för det ena eller båda Medlemskapen 

• Besluta om påföljder eller sanktioner för Medlemskapen eller sponsorn 

• Göra justeringar av volym och kompensationer för endera eller båda de sponsrande organisationerna 
under den period som föregår överlåtelse eller borttagandet av Medlemskapet 

• Vidta övriga åtgärder som anses vara lämpliga 
 
I händelse av dubbla Medlemskap och andra liknande överträdelser kan Medlemmen tillåtas fortsätta som 
Herbalife Nutrition Medlem, men detta måste ske i rätt sponsorgrenen, vilken avgörs av HerbalifeNutrition. 
Herbalife Nutrition kommer att fastställa dispositionsrätten för det borttagna Medlemskapets downline-led. 
 
 
2.1.3 Minimiålder för Medlemmar 
En person måste vara minst 18 år gammal för att få ansöka om Medlemskap eller delta i en annan Medlems 
HerbalifeNutrition-verksamhet.9 
 
 
2.1.4 Gifta par och Medlemmar som gifter sig 
Gifta par och personer i registrerade partnerskap10 får endast delta i ett Medlemskap. Om två Medlemmar 
gifter sig måste det ena Medlemskapet läggas ned. Om två Medlemmar ingår ett registrerat partnerskap måste 
det ena Medlemskapet läggas ned. Det enda undantaget till denna regel är när de båda Medlemskapen har 
uppnått Supervisor-nivå eller högre vid tiden för giftermålet eller ingåendet av partnerskapet. I detta fall kan 
båda parterna fortsätta driva sina individuella Medlemskap. 
 
 
2.1.5 Erkännande för maka, make eller livspartner 
Du kan lägga till din livspartner i din registrering som Medlem för att stötta dig i verksamheten och för att få ta 
del av erkännandet11. Medlemmar måste informera sin make/maka eller livspartner att de lämnat den här 
informationen till Herbalife Nutrition och måste hänvisa till Herbalife Nutritions sekretesspolicy för ytterligare 
information. Medlemmen kommer fortsätta stå som den registrerade Medlemmen. I händelse av separation 
kan Medlemmens ägarskap eller rättigheter till Medlemskapet emellertid påverkas12. 
 
 
2.1.6 En maka, make eller livspartners aktiviteter 
En Medlem är ansvarig för sin maka, make eller livspartners agerande, oavsett om denna person deltar i 
Medlemskapet eller inte och oberoende av om Medlemmen har varit medveten eller ej om personens agerande. 
Makan, maken eller livspartnern måste följa de regler och lagar som gäller för en Herbalife Nutrition-
verksamhet. En Medlem kommer exempelvis att hållas ansvarig om dennes maka, make eller livspartner säljer 
in eller marknadsför ett annat MLM- eller direkthandelsföretags affärsmöjlighet till en annan Herbalife Nutrition 
Medlem eller slutkund. 

 
8 Medlemsservice kan nås på telefonnummer 08-517 619 15. 
 

9 Ålderskraven varierar mellan länderna. Vill du veta vilka krav som gäller i något annat land kan du kontakta Medlemsservice. 
 

10 Livspartner: En person som av en Herbalife Nutrition Medlem har angetts som livspartner på Begäran om tillägg av livspartner-

blanketten. Formuläret kan fås via Medlemsservice. 
 

11 Erkännande ger exempelvis tillstånd att delta i Herbalife Nutritions evenemang samt få erkännande för prestationer i Försäljnings- och 

marknadsplanen. 
 

12 I händelse av separation/skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap där tvist uppstår kring en juridisk och/eller ekonomisk 

aspekt av Medlemskapet kan utkomsten påverkas av huruvida maken/makan eller livspartnern är tillagd i Medlemmens konto. 
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Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten att säga upp ett Medlemskap om makan, maken eller livspartnern 
sysslar med aktiviteter som enligt Herbalife Nutritions förmenande förminskar, skadar eller försvagar Herbalife 
Nutrition eller Herbalife Nutrition-produkternas rykte. 
 
 
2.1.7 Tidigare deltagare i Medlemskap 
En tidigare deltagare (det vill säga en tidigare Medlem, maka, make, livspartner eller enskild person som har 
deltagit i ett Medlemskap) måste uppfylla kraven för en inaktivitetsperiod innan han eller hon återigen ansöker 
om Medlemskap under en annan sponsor eller som medhjälpare i ett annat Medlemskap. Se regel 2.1.9 
Inaktivitetsperiod för mer information. 
 
 
2.1.8 Upplysningar om tidigare Medlemskap 
Om en tidigare deltagare ansöker om ett nytt Medlemskap måste denna person upplysa Herbalife Nutrition vid 
ansökningstillfället om detta och ange sitt tidigare Medlemskaps ID-nummer. Ett Medlemskap kan sägas upp 
om Medlemmen inte informerar Herbalife Nutrition om aktiviteter som har gjorts i ett annat Medlemskap eller 
om oriktiga uppgifter kring detta framläggs. 
 
 
2.1.9 Inaktivitetsperiod 
En inaktivitetsperiod är en vänteperiod under vilken tidigare deltagare (det vill säga en tidigare Medlem, make, 
maka, livspartner eller person som deltagit i ett Medlemskap) inte får delta i någon Herbalife Nutrition-
verksamhet innan han eller hon byter sponsor. 
 
Vänteperiod: 

• Supervisors och lägre nivåer: ett år 

• World Team och högre nivåer: två år från tidspunktet för uppsägningen eller när den årliga 
serviceavgiften för Medlemmar løper ut 

 
Under vänteperioden får tidigare deltagare inte:  

• Delta i Herbalife Nutrition-verksamhet på något sätt 

• Sälja produkter eller material från Herbalife Nutrition 

• Sponsra eller marknadsföra Herbalife Nutritions affärsmöjlighet 

• Marknadsföra, hjälpa till med eller stödja något Medlemskap 

• Delta i några Herbalife Nutrition- eller Medlemsarrangerade utbildningar eller möten. 

• Besöka en Nutrition Club om de inte endast gör det i egenskap av kund och inte är engagerade i 
Herbalife Nutritions affärsmöjlighet på något vis. 

• Köpa produkter för annat än eget bruk 
 
Denna inaktiva ettårsperiod räknas fram enligt följande: 
 

Exempel 1: Medlemmen avslutar Medlemskapet 

 
Supervisors och lägre nivåer World Team och högre nivåer 

Datum för medlemskapsansökan 1 januari 2020 1 januari 2020 

Datum för avslutat medlemskap 28 augusti 2021 28 augusti 2021 

Tidsram för inaktivitetsperiod 28 augusti 2021 - 27 augusti 2022 28 augusti 2021 - 27 augusti 2023 

Datum då Medlemmen får skriva på 
nytt medlemsavtal under en ny 
Sponsor 

28 augusti 2022 28 augusti 2023 
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Exempel 2: Medlemmen betalar inte sin årliga serviceavgift för Medlemskap 

 Supervisors och lägre nivåer World Team och högre nivåer 

Datum för medlemskapsansökan 1 januari 2020 1 januari 2020 

Förfallodatum för årlig serviceavgift 
för Medlemskap (årsdagen) är 
passerat men avgiften är inte betald 

1 januari 2021  1 januari 2021  

Tidsram för inaktivitetsperiod 1 januari 2021 - 31 december 2021 1 januari 2021 - 31 december 2022 

Datum då Medlemmen får skriva på 
nytt medlemsavtal under en ny 
Sponsor 

1 januari 2022 1 januari 2023 

 
Efter inaktivitetsperioden kan den tidigare deltagaren ansöka om ett nytt Medlemskap under en annan sponsor. 
 
Undantag till inaktivitetsperioden 
Om den tidigare deltagaren vill ansöka om ett nytt Medlemskap under sin ursprungliga sponsor och om denna 
sponsor är kvar i sin ursprungliga organisation kan Herbalife Nutrition upphäva inaktivitetsperioden. 
 
 
2.2 ÖVERLÅTELSE AV MEDLEMSKAPET 
 
2.2.1 Överlåtelse, försäljning eller överföring av Medlemskapet 
Det är inte tillåtet att överföra, sälja eller överlåta rättigheter eller intressen i ett Medlemskap utan föregående, 
skriftligt godkännande av HerbalifeNutrition, vilket ges eller nekas av Herbalife Nutrition helt enligt eget 
gottfinnande.  
 
En Medlem får inte överlåta ett Medlemskap för att kringgå reglerna eller lagen. Om Herbalife Nutrition blir 
medveten om att en tidigare Medlem (överlåtare) eller överlåtarens maka, make eller livspartner har agerat på 
ett sätt eller utfört aktiviteter som innebär att det skett en överträdelse av reglerna efter godkännandet om 
överlåtelsen, kan Herbalife Nutrition ålägga det överförda Medlemskapet sanktioner. 
 
 
2.2.2 Medlemskap kan endast överlåtas eller överföras till en person som inte är Herbalife Nutrition 
Medlem 
Ett Medlemskap kan endast överlåtas eller överföras till en enskild person som inte är Medlem, förutom under 
de villkor som anges i regel 2.4 Arv. Herbalife Nutrition kommer inte att behandla en överlåtelsebegäran om 
den föreslagna Medlemmen (Mottagaren) har varit engagerad i Herbalife Nutrition-verksamheten på något sätt 
under den föregående tolvmånadersperioden. 
 
 
2.2.3 Status och förmåner 
En Medlems prestationer är personliga. Även om en överlåtelse eller överföring godkänns är det möjligt att 
status och förmåner som uppnåtts av den överlåtande Medlemmen inte kommer att överföras. Mottagaren kan 
uppmanas att uppnå alla kvalificeringar gällande status och intäktskrav efter det att överlåtelsen eller 
överföringen har skett. Detta inkluderar Supervisor-status, TAB Team-status, kvalificeringar för 
HerbalifeNutrition-arrangerade resor eller andra rättigheter som uppnåtts av den enskilda Medlemmen. 
 
 
2.2.4 Juridiskt ansvar efter överföring 
Efter överlåtelsen av Medlemskapet: 
 

• Ska mottagaren vara ansvarig gentemot Herbalife Nutrition för alla upptänkliga regelbrott som gjorts 
av överlåtaren eller å dennes vägnar i samband med Medlemskapet.  
 

• Behandlas allt agerande som innebär ett brott mot reglerna och som har utförs av överlåtaren eller 
överlåtarens maka, make eller livspartner som om de hade gjorts av mottagaren under en tidsperiod 
om sex månader efter överlåtelsedatumet. 

 
 
2.3 SEPARATION, SKILSMÄSSA OCH UPPLÖSNING AV PARTNERSKAP 
 
2.3.1 Upprätta ett nytt Medlemskap 
Om en Medlems maka, make eller livspartner vill fortsätta bedriva Herbalife Nutrition-verksamheten under 
skilsmässoförhandlingarna eller omedelbart efter en skilsmässa eller upplösning av registrerat partnerskap 
måste Medlemmen och makan, maken eller livspartnern upprätta ett nytt, separat Medlemskap under den 
ursprungliga Medlemmens sponsor. Herbalife Nutrition kommer att återkalla det ursprungliga Medlemskapets 
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inköpsrättigheter och fördela affärsaktiviteten från det individuella Medlemskapet till de separata 
Medlemskapen genom en så kallad ”anknytning” eller ”associering”. Se regel 2.3.4 Skilsmässa och 
partnerseparation och Herbalife Nutritions Försäljnings- och marknadsplan för mer information. Varje Medlem 
måste använda det nya ID-numret i sin verksamhet. 
 

JANE SMITH 
(enskilt Medlemskap) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(ursprungligt Medlemskap) 

A 

 BOB SMITH 
(unskilt Medlemskap) 

C   

 
Det ursprungliga Medlemskapet och dess downline kan inte delas upp mellan Medlemmen och den tidigare 
makan, maken eller den tidigare livspartnern. De kan exempelvis inte ”dela upp” Medlemskapet så att varje 
person får 50 procents äganderätt.  
 
För att upprätta ett nytt Medlemskap måste Herbalife Nutrition erhålla följande dokumentation: 
 

Från ett par som skiljer sig Från partners som upplöser sitt partnerskap 

• Nyligen ifyllda och undertecknade 
Medlemsansökningar från Medlemmen och maken 
eller makan, sponsrade av det ursprungliga 
Medlemskapets sponsor. 

• En undertecknad och attesterad Skilsmässo- och 
separation-blankett 

• En kopia av skilsmässoansökan, bodelningsavtal eller 
slutgiltig skilsmässodom. 

• Nyligen ifyllda och undertecknade blanketter för 
Godkännande av TAB Team produktionsbonus för 
Medlemmen och maken eller makan som visar det 
nya, enskilda Medlemskapets ID-nummer (gäller 
endast för Medlemskap som nått TAB Team). 

• Nyligen ifyllda och undertecknade 
Medlemsansökningar för Medlemmen och 
livspartners, sponsrade av det ursprungliga 
Medlemskapets sponsor. 

• En undertecknad och attesterad Upplösning av 
partnerskapblankett från båda parter (om båda parter 
inte skickar in den undertecknade och attesterade 
blanketten krävs det ett domstolsbeslut som visar att 
relationen har upphört.) 

• Nyligen ifyllda och undertecknade blanketter för 
Godkännande av TAB Team produktionsbonus för 
Medlemmen och livspartnern som visar det nya, 
enskilda Medlemskapets ID-nummer (gäller endast 
för Medlemskap som nått TAB Team). 

Om en Medlem gifter om sig eller ingår ett nytt partnerskap, kan dennes maka, make eller livspartner läggas 
till Medlemmens nya, enskilda Medlemskap för att stötta Medlemmarna i verksamheten och för att få 
erkännande. 
 

JANE SMITH 
(enskilt Medlemskap) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(ursprungligt Medlemskap) 

A 

 BOB & BARBARA SMITH  
(ny maka – 

(enskilt Medlemskap) 
C   

 
Mer än en upplösning av partnerskap eller skilsmässa:  
Herbalife accepterar och associerar endast en uppsättning skilda eller upplösta Medlemskap. I händelse av 
mer än en skilsmässa eller partnerskapsupplösning har den upplösta partnern eller den skilda maken/makan 
rätt att upprätta ett separat Medlemskap, men det kommer inte att finnas några associationer. 
 
Om exempelvis Bob och Barbara skiljer sig kan Barbara upprätta ett nytt, separat Medlemskap (”D”) under det 
ursprungliga Medlemskapets sponsor, men det kommer inte att vara associerat med Bobs Medlemskap (”C”).   
 

JANE SMITH 

(enskilt Medlemskap – 

(först skilsmässa eller 

upplösning) 

B 

 JANE SMITH / BOB 

SMITH 

(ursprungligt Medlemskap) 

A 

 BOB SMITH 

(enskilt Medlemskap – 

(först skilsmässa eller 

upplösning) 

C 

 
 

BARBARA SMITH 

(enskilt Medlemskap – 

(andre skilsmässa eller 

upplösning) 

D 
   

 
Nivån för Försäljnings- och marknadsplanen i Barbaras Medlemskap (”D”) kommer att etableras baserat på 
den affärsaktivitet som uppnås under medlemskapet (”C”).  Om exempelvis affärsaktiviteterna för Medlemskap 
(”C”) uppnår intäkter på GET-nivån, kommer Barbaras nya Medlemskap (”D”) att etableras på GET-nivå. 
 

JANE SMITH 
(enskilt Medlemskap – 

(först skilsmässa eller 
upplösning) 

President’s Team 
B 

 JANE SMITH / BOB 
SMITH 

(ursprungligt 
Medlemskap) 

President’s Team 
A 

 BOB SMITH 
(enskilt Medlemskap – 

(först skilsmässa eller 
upplösning) 

President’s Team 
(uppnår på GET-nivå) 

C 

 BARBARA SMITH 
(enskilt Medlemskap – 

(andre skilsmässa eller 
upplösning) 

GET 
D 
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2.3.2 Förfrågningar om att göra ändringar i det ursprungliga Medlemskapet 
Herbalife Nutrition behandlar förfrågningar som rör förändringar av det ursprungliga Medlemskapet. Om 
Herbalife Nutrition inte får sig tillsänt en attesterad kopia av ett slutgiltigt domstolsbeslut måste alla 
förfrågningar vara undertecknade och bevittnade av notarius publicus. 
 

Stryka en maka, make eller livspartners namn: Herbalife Nutrition måste få sig tillsänt den ifyllda Begäran 
om att stryka maka eller make-blanketten eller Begäran om att stryka livspartner-blanketten för att avlägsna 
en maka, make eller livspartners namn från medlemsregistret. 
 

Betalningar: Herbalife Nutrition måste få sig tillsänt den ifyllda Begäran om utbetalning-blanketten för att 
kunna ändra i utbetalningarna. Efterföljande förfrågningar måste vara undertecknade av båda parter samt 
bevittnade av notarius publicus. Kontoutdragen med intäkterna för det ursprungliga Medlemskapet kommer 
att skickas till den registrerade adressen om inte båda parterna skickar in skriftliga, attesterade instruktioner. 
 
Överlåtelse: Herbalife Nutrition måste erhålla den ifyllda Skilsmässa och separation-blanketten eller 
Upplösning av registrerat partnerskap-blanketten för att kunna överföra ett Medlemskap till någon som inte är 
Medlemmen, en tidigare maka, make eller tidigare livspartner. 
 
Om en Medlem överför ett Medlemskap och beslutar sig för att upprätta ett nytt Medlemskap gäller följande: 
 

• Det nya Medlemskapet måste vara helt skilt från det ursprungliga. 

• Avancemang i Försäljnings- och marknadsplanen, bonusrabatter, produktionsbonusar och andra 
intäkter kommer enbart att baseras på de prestationer som det nya Medlemskapet uppnår. 

 
För att Herbalife Nutrition ska godkänna en ny ansökan innan det har gått ett år efter en överlåtelse gäller 
följande: 
 

• Det nya Medlemskapet måste ha samma sponsor som det ursprungliga Medlemskapet. 

• Det nya Medlemskapets status kommer att vara samma som det ursprungliga hade vid tiden för 
överföringen. 

 
Om Medlemskapet som ska överföras är associerat med ett annat Medlemskap efter en tidigare skilsmässa, 
kommer associeringen med detta Medlemskap att upphöra. 
 
 
2.3.3 Ansluta sig till en annan sponsor och deltagande i ett annat Medlemskap 
För att ansluta sig till en annan sponsor måste Medlemmen eller makan, maken eller livspartnern skicka in 
följande dokument till Herbalife Nutrition:13 
 

Från ett par som skiljer sig Från partners som upplöser sitt partnerskap 

• Nyligen ifyllt och undertecknat Medlemsavtal. 

• En undertecknad och attesterad Skilsmässo- och 
separationsblankett 

• En kopia av skilsmässoansökan, bodelningsavtal eller 
domslut, eller domstolsdokumentation som visar att 
det har fattats ett interimsbeslut om att äktenskapet 
har avslutats. 

• Nyligen ifyllt och undertecknat Medlemsavtal. 

• En undertecknad och attesterad Upplösning av 
partnerskapsblankett från båda parter (om båda 
parter inte skickar in den undertecknade och 
attesterade blanketten krävs det ett domstolsbeslut 
som visar att relationen har upphört.) 

 

Dessutom måste Medlemmen och makan, maken och livspartnern efterleva inaktivitetsperioden. Gränserna 
för inaktivitetsperioden kommer att avgöras i enlighet med regel 2.1.9 Inaktivitetsperiod eller fastställas i 
enlighet med de erhållna domstolsdokumentens utfärdandedatum – det är det senaste datumet av dessa två 
som gäller.  
 

Obs: För att upprätta ett nytt Medlemskap under en ny sponsor krävs det att personen i fråga köper ett HMP. 
Det nya Medlemskapet börjar på 25 procents rabatt och det finns ingen associering till det ursprungliga 
Medlemskapet.  
 
 
2.3.4 Skilsmässa och partnerseparation och Herbalife Nutritions Försäljnings- och marknadsplan 
Total volym: De individuella Medlemskapen erhåller volympoäng från det ursprungliga Medlemskapet, vilka 
kombineras med deras egna volympoäng (Associering och anknytning). Detta avgör möjligheten att få 
bonusrabatt, kvalificeringar, återkvalificeringar och produktionsbonus. 
 

 
13 Formulär och ansökningshandlingar kan fås via Medlemsservice. 
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För att få möjlighet att erhålla bonusrabatt kommer det ursprungliga Medlemskapet använda volymen från 
båda de individuella Medlemskapen och kombinera den med sin egen volym. 
 
Möjligheten för det ursprungliga Medlemskapet att få produktionsbonus grundas på framgången hos det bäst 
presterande individuella Medlemskapet. 
 
Exempel:  
 
Volympoäng  
Volymen för B och C är som följer: 
B + A och C + A 
 
 
 

B  A  C 

JANE SMITH 
(enskilt Medlemskap) 

 JANE SMITH 
(ursprungligt 
Medlemskap) 

 BOB SMITH 
(enskilt Medlemskap)   

2 000 TV 
(2 000 TV + 500 TV = 2 

500 TV) 

 500 TV 
(2 000 TV + 500 TV + 1 

500 TV = 4 000 TV) 

 1 500 TV 
(1 500 TV + 500 TV =  

2 000 TV) 

→
  →
  →
 

5 % bonusrabatt  5 % bonusrabatt  4 % bonusrabatt 

 
Bonusrabattpoäng  
Bonusrabattpoängen för produktionsbonusen kombineras enligt följande:  
B + A och C + A 
 

B  A  C 

PRESIDENT’S TEAM 
JANE SMITH 

(enskilt Medlemskap) 

 
PRESIDENT’S TEAM 

JANE SMITH 
(ursprungligt Medlemskap) 

 
PRESIDENT’S TEAM: 

BOB SMITH 
(enskilt Medlemskap)   

9 000 bonusrabattpoäng  
(9 000 bonusrabatt + 1 000 
bonusrabatt = 10 000 R.O.) 

 1 000 bonusrabattpoäng  

8 000 bonusrabattpoäng 
(8 000 bonusrabatt + 1 000 

bonusrabatt = 9 000 
bonusrabatt) 

→
  

→
  →
 

6 % PB  6 % PB  4 % PB 

 
Krav: Varje enskilt Medlemskap måste efterleva 4.2.2 Tiokundersregeln och 4.2.3 70-procentsregeln och alla 
andra krav för att erhålla bonusrabatter. Varje Medlemskap måste också uppnå nödvändig volym för att 
uppfylla de Matchande volymkraven gentemot sin egen downline som kvalificerar sig till Supervisor-status. 
Det sker en tillfällig tilldelning av inköpsrättigheterna från det ursprungliga Medlemskapet för att möta kraven 
på matchande volym vad gäller downline som kvalificerar sig. 
 
Erkännande: Varje Medlemskap kommer att få erkännande för sina egna prestationer i Försäljnings- och 
marknadsplanen. Det ursprungliga Medlemskapet kommer inte att få några erkännanden. Om både det 
ursprungliga och det enskilda Medlemskapet når President’s Team kommer bara en diamant att delas ut till 
President’s Team-medlemmen upline. Detta är i linje med tilldelningen av diamanter för Medlemskap som inte 
är delaktiga i en skilsmässa eller upplösning av ett partnerskap. Om det enskilda Medlemskapet kvalificerar 
sig till en diamant kommer endast detta Medlemskap att avancera i diamantstatus. 
 
Evenemang: Reglerna för evenemangsdeltagande är specifika för varje evenemang och kan variera. 
Information om boende, biljetter, transport etc. hittar du i evenemangsmaterialet. 
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2.4 ARV14 
En avliden Medlem kan via arv överföra sitt Medlemskap till en arvinge i enlighet med gällande lagar, reglerna 
och Herbalife Nutritions godkännande vilket inte oskäligen ska innehållas.15 
 

En Medlem får endast äga och driva maximalt tre Medlemskap – Medlemmens eget plus maximalt två 
ytterligare som erhållits via arv. Ett ärvt Medlemskap kan överföras till den enskilda arvingen direkt, eller om 
det gäller ett Medlemskap som har uppnått TAB Team-nivå, till ett företag16 som ägs av arvingen.17 
 

Inaktivitetsperioden (som definieras i regel 2.1.9) för ett ärvt Medlemskap upphävs om relationen mellan leden 
i arvingens befintliga Medlemskap och det det/de ärvda Medlemskapet/Medlemskapen är vertikal (på samma 
nivå). 
 

Arvingen måste inkomma med all dokumentation som Herbalife Nutrition, helt enligt eget gottfinnande, begär. 
 

Begäran att säga upp en avlidens Medlemskap måste ske direkt till Medlemsservice. 
 
2.5 AVSLUTA MEDLEMSKAPET 
 

Herbalife Nutritions mål är ett uppfylla och överträffa behoven och förväntningarna för dem som vill sälja 
Herbalife Nutrition-produkter eller bygga upp en stabil, oberoende verksamhet. Syftet med detta avsnitt är att 
ge trygghet och se till att alla nya Medlemmar förstår att Herbalife Nutrition arbetar för att de ska lyckas och 
har uppfattningen att deras bidrag till Herbalife Nutrition är värdefullt. 

 
2.5.1 Uppsägning 
En Medlem kan lägga ner sitt Medlemskap genom att skicka in ett underskrivet uppsägningsbrev till 
Medlemsservice. En elektronisk begäran kan godkännas om den erhålls från den e-postadress som finns i 
Herbalife Nutritions register. Uppsägningen börjar gälla när brevet har erhållits och godkänts av Herbalife 
Nutrition.  
 
 
2.5.2 Uppsägning inom 90 dagar 
Om en Medlem inom 90 dagar från det datum då Herbalife Nutrition godkände dennes Medlemsansökan och 
Medlemsavtal beslutar sig för att avsluta Medlemskapet kan han eller hon få återbetalning av hela inköpspriset 
av Herbalife Nutritions Medlemspaket. 
 
 
2.5.3 Återköp av lager 
En Medlem som vid en eller annan tidpunkt väljer att lämna verksamheten kan returnera oanvända produkter 
eller Material som har köpts från Herbalife Nutrition och är oöppnade och i säljbart skick. För produkter som 
inte har köpts direkt från Herbalife Nutrition måste Medlemmen medsända kvitto på köpet. Herbalife Nutrition 
ombesörjer upphämtning och betalar för returfrakten för produkterna till Herbalife Nutrition. Frakt- och 
administrationskostnader som betalades för ursprungsbeställningen återbetalas inte. 
  

 
14 Vill du planera för din kvarlåtenskap och ditt arv kan Business Continuation-programmet hjälpa till att skapa kontinuitet för ditt 

Medlemskap. Kontakta Medlemsservice för mer information. 
 

15 Blanketten Överföring av avlidens Medlemskap kan fås via Medlemsservice. 
 

16 Om tillgänglig i arvingens land. 
 

17 Ärvda Medlemskap räknas som separata enheter, där varje Medlemskap ska bedriva affärsmässig verksamhet, skapa säljvolym och 

följa villkoren för kompensation som anges i Försäljnings- och marknadsplanen, med undantag av ”lifetime volume”-aktiviteter som tillåter 
att arvingens totala volym kombineras med det ärvda Medlemskapets totala volym. Arvingen ansvarar för betalningen av avgifter och 
skulder för vart och ett av Medlemskapen.  
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Kapitel 3 Affärsaktiviteter 
 

Direkthandel betonar värdet som kunderna får av den personliga relationen och kundservicen. Tack 
vare dessa personliga relationer får kunderna skräddarsydd produktutbildning och kan dra nytta av 
att vara delaktiga i Herbalife Nutritions gemenskap med olika sociala och idrottsliga aktiviteter. Detta 
är de viktigaste delarna i en verksamhet och grunden till en stabil och långsiktig 
försäljningsverksamhet som måste vara och är grundvalen för varje Medlemskap. 

 
3.1 ATT DRIVA EN VERKSAMHET 
 
3.1.1 Allmän överensstämmelse 
I varje land där Medlemmar bedriver en Herbalife Nutrition-verksamhet måste de följa alla lagar och 
Affärsregler, inklusive alla lagar och regler som på något sätt rör Herbalife Nutrition-verksamhetens 
uppträdande. En Medlem måste gå igenom dessa regler med Medlemmarna i sin downline. 
 

En Medlem får heller inte uppmuntra andra Medlemmar att kränka villkoren i sina avtal, några regler som 
Herbalife Nutrition har upprättat eller lagen. 
 
 
3.1.2 Medlemmar är egenföretagare 
Som Medlem är du egenföretagare och oberoende leverantör. Som sådan bestämmer du bland annat ditt eget 
schema, hur mycket tid du vill lägga på verksamheten, dina kostnader och affärsmetoder. Som en oberoende 
leverantör är du inte en anställd, agent, franchisetagare, förvaltare eller förmånstagare till Herbalife Nutrition 
eller någon annan Medlem. Som oberoende leverantör har du inga rättigheter eller förmåner som anställda 
hos Herbalife Nutrition kan ha och kan heller inte göra några anspråk på att få detta.  
 
 
3.1.3 Företagsregistrering och skatter 
Regleringar och krav varierar efter land och ändras ofta för:  

• Företagsregistreringar; 

• Moms (självrättelse, insamling, bokföring och rapportering); 

• Andra skatter. 
 
Medlemmar måste följa regler för företagsregistrering, licenser, skatter och rapportering när de driver sin 
Herbalife Nutrition-verksamhet, oavsett om de säjer online eller offline.  
 
Medlemmar måste tillhandahålla sin företags- och eller momsregistrering vid förfrågan från Herbalife Nutrition. 
Medlemmar är dessutom ansvariga för och måste rapportera alla förändringar rörande tidigare delgiven 
information utan onödigt dröjsmål.  
 
 
3.1.4 Bevara Herbalife Nutritions goda rykte och image 
Ingen Medlem får uppträda (vare sig det sker under utövandet av Herbalife Nutrition-verksamheten eller inte), 
på ett sätt som är ohederligt, brottsligt eller moraliskt tvivelaktigt, något som avgörs av Herbalife Nutrition helt 
enligt eget gottfinnande, eller som Herbalife Nutrition avgör, helt enligt eget gottfinnande, på ett sätt som kan 
påverka eller skada Herbalife Nutritions rykte eller image, företagets produkter, immateriella egendom eller 
goodwill, Medlemskapen i allmänhet eller Medlemmen det rör. 
 
 
3.1.5 Låta andra assistera i Medlemskapet 
Herbalife Nutritions affärsmodell bygger på, och belönar, Medlemmarnas personliga relationer med respektive 
kund. Medlemmar får ta hjälp av andra personer för assistans i sin Herbalife Nutrition-verksamhet (se Regel 
3.1.6), men dessa personer får endast sköta administration och produktleveranser. Medlemmar måste 
säkerställa att de personligen ger den kundservice som fastställs i Regel 4.3.8. 
 
 
3.1.6 Ansvar för andras uppförande när de hjälper till i Medlemskapet 
En Medlem ansvarar för uppträdandet hos de personer som hjälper till med driften av Medlemskapet. 
 
 
3.1.7 Herbalife Nutrition får inte sammankopplas med andra organisationer 
Herbalife Nutrition-möten eller andra Herbalife Nutrition-relaterade aktiviteter får inte användas som forum för 
att uttrycka personliga åsikter som saknar samband med Herbalife Nutrition eller marknadsför andra 
kommersiella eller icke-kommersiella organisationer, företag, evenemang eller personer. Herbalife Nutrition 
diskriminerar ingen på grund av dennes kön, ras, religion, nationella ursprung, släktskap, hudfärg, ålder, 
civilstatus, hälsotillstånd, funktionsvariation, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, veteranstatus eller 
politiska åskådning.  
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På samma sätt får Medlemmar inte inkludera trycksaker eller annat material som gör reklam för andra 
organisationer eller personer, vare sig det rör religion, politik, affärsverksamhet eller socialt eller som låter 
påskina att det finns något samband med Herbalife Nutrition.  
 
 
3.1.8 Förbud mot att uppmuntra till försäljningen av andra produkter eller tjänster 
Under ett Medlemskap får Medlemmen eller dennes maka, make eller livspartner inte sälja eller marknadsföra 
ett annat MLM- eller direkthandelsföretags produkter eller affärsmöjlighet till en annan Herbalife Nutrition 
Medlem eller slutkund. 
 
 
3.1.9 Begränsningar för TAB Team 
Medlemmar som har uppnått Herbalife Nutrition TAB Team får inte distribuera eller representera något annat 
MLM- eller direkthandelsföretag eller på annat sätt delta i eller marknadsföra ett sådant företags produkter, 
tjänster eller förtjänstmöjligheter. 
 

Medlemmar som har uppnått Herbalife Nutrition TAB Team får inte äga mer än fem procent av ett företag som 
sysslar med direkthandel eller MLM.18 
 
 
3.1.10 Manipulering av Försäljnings- och marknadsplanen  
 

Försäljnings- och marknadsplanen ligger till grund för Herbalife Nutritions distributionssystem som 
på ett unikt sätt tillgodoser både Medlemmarnas och kundernas behov. Planen har för avsikt att 
kompensera en Medlem för utbildning, mentorskap, ledarskap och utveckling av dennes organisation 
downline som i sin tur köper produkter för återförsäljning till godkända slutkunder eller för eget 
personliga bruk.  
 
Att bevara Försäljnings- och marknadsplanens integritet, andemening och avsikt är avgörande för 
Herbalife Nutrition och dess Medlemmar. När en Medlem försöker manipulera Försäljnings- och 
marknadsplanen skadas Herbalife Nutritions kundfokuserade affärsmodell med Medlemmar som ger 
det lilla extra, det förstör Försäljnings- och marknadsplanens nätverksmarknadsföringsstruktur och 
kan beröva andra Medlemmar de ekonomiska belöningar som de är berättade till. Oegentligheter kan 
också bidra till att skada den fortlöpande tillgången till och leveransen av Herbalife Nutritions 
produkter till kunderna. Det är bara genom att bevara företagets högt ställda etiska, kundfokuserade 
normer som Herbalife Nutrition kan säkerställa värdet för och skydda Herbalife Nutritions varumärke 
som är till glädje för alla Medlemmar. 

 
En Medlem får inte manipulera Försäljnings- och marknadsplanen vare sig direkt eller indirekt genom sina 
aktiviteter, tillämpningar eller sitt uppförande. En Medlem får inte organisera eller iscensätta produktköp som 
har som främsta avsikt att ta emot eller få en annan Medlem att ta emot nätverkskompensation eller 
erkännande via Försäljnings- och marknadsplanen (till skillnad från att göra produktköp i rimliga mängder i 
avsikt att sälja vidare till kunder eller använda för eget bruk).  
 
Följande lista, som inte är fullständig, innehåller exempel på uppträdande som kan anses vara 
manipulation av Försäljnings- och marknadsplanen: 
 
Beställningar 

• Att köpa produkter i en annan Medlems namn (förutom på det sätt som uttryckligen godkänns enligt 
Regel 1.1.7 Korrekt inköp av produkter), inklusive att göra beställningar på en annan Medlems 
www.myherbalife.com/sv-SE-konto och/eller att dela betalkortsuppgifter 

• Omdirigera kundbeställningar så att de effektueras av en annan downline-Medlem, inklusive att ta emot 
och effektuera kundens beställning istället för den Medlem som kunden beställde från 

• Att förvirra kunderna eller vilseleda dem vad gäller identiteten på den Medlem som de beställde från 
eller kommer att beställa från 

• Att avskräcka en downline-Medlem från att lägga beställningar som en strategi som kan ge uplinen 
fördelar eller som har slutresultatet att uplinen får fördelar i enlighet med Försäljnings- och 
marknadsplanen (t.ex. att Medlem A ber downline-Medlem B att inte lägga en viss beställning så att 
bonusrabattpoängen går vidare till en högre nivå i Medlem A:s organisation) 

• Att instruera eller uppmuntra en downline-Medlem att lägga beställningar som en strategi som kan ge 
uplinen fördelar eller som har slutresultatet att uplinen får fördelar i enlighet med Försäljnings- och 
marknadsplanen (t.ex. att Medlem A ber downline-Medlem B att lägga beställningar tills de har nått 
minimibeloppet för en viss krävd volym som ger Medlem A intäkter och därefter be downline-Medlem C 
att göra beställningar tills de har nått minimibeloppet som krävs för att ge Medlem A intäkter) 

 
18 Detta inkluderar direkt eller indirekt deltagande i ett företag som arbetar med direkthandel eller MLM via någon person, företag eller 

konstruktion. 

http://www.myherbalife.com/sv-SE
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Felaktiga värvningsstrategier  

• Att fylla i en medlemsansökan med falsk eller vilseledande information 

• Att fylla i en medlemsansökan för en person som inte finns eller en person inte personligen och på ett 
självständigt sätt är engagerad i att driva en Herbalife Nutrition-verksamhet  

• Värva nya sökande under varandra utan att de har tidigare relation till dig som Medlem eller till varandra 

• Att lova en sökande att sponsorn eller någon i organisationen upline kommer att placera Medlemmar 
eller förse den sökande med Medlemmar till dennes organisation downline när han eller hon väl blir 
Medlem 

 
Övrigt 

• Underlåtelse att rapportera till Herbalife Nutrition att man blivit medveten om att en annan person sysslar 
med eller kan syssla med att manipulera Försäljnings- eller marknadsplanen 

• Att lära ut eller uppmuntra andra Medlemmar att syssla med manipulering av Försäljnings- och 
marknadsplanen 

 
Överträdelser och påföljder 
Herbalife Nutrition undersöker manipuleringar av Försäljnings- och marknadsplanen i enlighet med Herbalife 
Nutritions tillämpningar som anges i kapitel 10. Manipulering av Försäljnings- och marknadsplanen är ett 
allvarligt brott mot medlemsansökan och därför är Herbalife Nutrition berättigad till alla tillgängliga gottgörelser 
inklusive uppsägning av medlemsansökan utan föregående varning. Medlemmen ska också ansvara för alla 
upptänkliga skador som kan ha åsamkats Herbalife Nutrition som ett resultat av manipuleringen av 
Försäljnings- och marknadsplanen.  Andra påföljder kan omfatta förlust av intäkter och kvalificeringar som 
Medlemskapet har uppnått (direkt eller indirekt). För att förhindra att upline-Medlemmar drabbas av 
ekonomiska förluster kan vissa åtgärder vidtas mot ditt Medlemskap under undersökningsfasen, exempelvis 
att dina inköpsprivilegier tillfälligt upphör. 
 
 
3.1.11 Skulder till Herbalife Nutrition 
Om en Medlem står i skuld19 till Herbalife Nutrition, och fram till dess att denna skuld är betald i sin helhet, 
förbehåller sig Herbalife Nutrition rätten att (i) dra av skuldbeloppet från eventuella utbetalningar till 
Medlemmen, (ii) hålla inne utbetalningar, och (iii) hålla inne erkännande för eventuell kvalificering. 
 
 
3.1.12 Intervjuer eller uttalanden till media 
Det kan hända att journalister är intresserade av att intervjua Medlemmar om produkterna från Herbalife 
Nutrition eller affärsmöjligheten. Även om Herbalife Nutrition är tacksamt för medias intresse för produkterna 
och affärsmöjligheten, är det bara Herbalife Nutrition eller dess utsedda företrädare som har tillåtelse att prata 
med eller skriva till pressen eller andra medier för Herbalife Nutritions eller dess dotterbolags räkning. 
 
Om en Medlem blir tillfrågad av medierepresentanter att ge en intervju eller uttala sig om Herbalife Nutrition, 
ska han eller hon vidarebefordra förfrågan till Herbalife Nutritions kommunikationsavdelning 
(”Kommunikationsavdelningen”).20 
 
På samma sätt får en Medlem inte lov att intervjuas eller medvetet bjuda in press eller media till ett Herbalife 
Nutrition-möte eller -evenemang utan att ha inhämtat tidigare godkännande från Kommunikationsavdelningen. 
 
 
3.1.13 Uppförande vid trakasserier och diskriminering 
Herbalife Nutrition förbjuder alla typer av olaglig diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. 
 
 
3.1.14 Leverantörernas ansvar 
När en Medlem använder sig av tjänster som tillhandahålls av en leverantör som inte tillhör Herbalife Nutrition 
anses leverantörens agerande eller underlåtenhet vara Medlemmens agerande eller underlåtenhet när det 
gäller att följa dessa Affärsregler eller gällande lag. En Medlem måste bekräfta att leverantörens tjänster 
uppfyller dessa Affärsregler alla tillämpliga lagar. 
 
 
3.1.15 Identifiering  
I enlighet med kundskyddslagar måste Medlemmar alltid på ett tydligt sätt identifiera sig när han eller hon 
erbjuder, säljer eller skriver ut fakturor för Herbalife Nutritions produkter: 

 
19 Sådana skulder kan inkludera alla skuldbelopp till Herbalife Nutrition för produktköp, intäktsjusteringar vid återköp av lager från 

Medlemmar i personens downline, böter som utdelats vid överträdelser av regler, nekade betalningar på grund av brist på kontot samt 
tidigare förfallna avgifter. 
 

20 Herbalife Nutritions kommunikationsavdelning nås via e-postadressen: media@herbalife.com eller på telefonnummer +1 213-745-

2931. 
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• Som en Oberoende Herbalife Nutrition Medlem 

• Med personligt namn 

• Genom att tillhandahålla en företagsadress 

• Genom att uppge en personlig eller företagets e-post och telefonnummer 
 
Identifieringen krävs oavsett vilken kanal som används, inklusive men inte begränsat till på och utanför Internet. 
 
 
3.2 INTERNATIONELL AFFÄRSVERKSAMHET 
 
3.2.1 Aktiviteter i länder eller områden som ännu inte är tillgängliga 
En Medlem får inte syssla med någon som helst Herbalife Nutrition-knuten affärsaktivitet i ett land som ännu 
inte är tillgängligt för Herbalife Nutrition-verksamhet.21 
 
 
3.2.2 Aktiviteter i länder eller områden som är tillgängliga för Herbalife Nutrition 
Produkterna från Herbalife Nutrition är sammansatta, tillverkade och etiketterade i enlighet med varje lands 
inhemska krav för produkter och etikettering. En Medlem måste alltid uppfylla alla Herbalife Nutritions regler 
och normer samt alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive de som rör produkternas innehåll, registrering 
och bestämmelser, produktetikettering, tullklarering, skatter och moms samt konsumentskydd och annonser i 
landet där produkterna säljs. 
 
 
3.2.3 Aktiviteter i Kina 
Endast kinesiska medborgare får bedriva verksamhet i Kina. Ingen Medlem får frakta (eller ombesörja frakt 
av) eller ta med sig produkter från Herbalife Nutrition till Kina, oberoende av om produkterna är avsedda för 
personligt bruk, konsumtion eller gåva. 
 

Medlemmar som är registrerade i Kina får inte köpa, sälja eller distribuera Herbalife Nutrition-produkter utanför 
Kina. 
 
 
3.2.4 Personlig konsumtion 
Medlemmar tillåts köpa blandade produkter för upp till 1 000 volympoäng per volymmånad att användas under 
resor. Produkter som köps för personligt bruk är avsedda att användas av Medlemmen själv eller dennes 
närmaste familjemedlemmar. 
 
 
3.2.5 Förbjudna länder 
En Medlem får inte vara bofast i ett land som anses vara ”Förbjudet land”.22 
 
Dessutom får Medlemmen heller inte, vare sig direkt eller indirekt, bedriva några typ av Herbalife Nutrition-
verksamhet eller relaterade aktiviteter med en person som Medlemmen har anledning att tro är:  

(i) bofast i eller driver verksamhet i ett förbjudet land; 
(ii) arbetar med försäljning till individer som bor i ett förbjudet land; 
(iii) ägs eller kontrolleras av ett företag som finns i, eller en person som normalt sett bor i, ett förbjudet 

land. 
 
Affärsaktiviteter inkluderar men är inte begränsat till följande: 

• Marknadsföring av Herbalife Nutritions affärsmöjlighet 

• Sponsring eller värvning av Medlemmar eller kunder, eller 

• Marknadsföring eller försäljning av produkterna från Herbalife Nutrition 
 
Brott mot denna regel resulterar i att Medlemskapet sägs upp. 

 
21 Åtgärder, agerande eller försök som är förbjudna inkluderar: 

• Att kontakta myndigheter rörande import, export eller distribution av produkterna från Herbalife Nutrition 

• Att registrera eller licensiera Herbalife Nutritions immateriella egendom, produkter eller Försäljnings- och marknadsplan 

• Att ge bort, sälja eller distribuera Herbalife Nutrition -produkter eller HMP 

• Att marknadsföra produkterna eller affärsmöjligheten från Herbalife Nutrition  

• Att arrangera möten som handlar om Herbalife Nutrition, företagets produkter eller affärsmöjlighet 

• Att sponsra eller värva personer som bor i eller besöker ett land som ännu inte är öppet 

• Offentligt meddela att Herbalife Nutrition snart kommer att öppna verksamhet eller att Herbalife Nutrition -produkter snart går 
att köpa. Detta omfattar även att försöka hitta nya kunder eller Medlemmar via någon form av elektronisk kommunikation, 
distribution av trycksaker eller personliga möten 

 

22 Eftersom listan över förbjudna länder förändras från tid till annan finns den aktuella alltid på www.myherbalife.com/sv-SE. Ytterligare 

krav kan finnas för personer med medborgarskap i förbjudna länder som bor utanför ett förbjudet land. Du är välkommen att kontakta 
Medlemsservice för mer information. 

http://www.myherbalife.com/sv-SE
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3.2.6 OFAC-listan 
En Medlem får inte bedriva några affärsaktiviteter (se regel 3.2.5 Förbjudna länder) med någon person, något 
företag eller organisation som finns med på listan över blockerade personer (Specially Designated Nationals) 
som upprätthålls av amerikanska finansdepartementets myndighet Foreign Assets Control (OFAC-listan) eller 
någon person, något företag eller organisation som ägs eller kontrolleras av någon på denna lista. OFAC-
listan finns på https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List. 
 
 
3.3 AFFÄRSVERKTYG 
 

Även om Herbalife Nutrition tillhandahåller sina Medlemmar reklammaterial, utbildning och andra 
försäljningshjälpmedel gratis eller till ett lågt pris avser termen ”Affärsverktyg” i denna text enbart 
försäljningshjälpmedel som inte har framställts av Herbalife.  Affärsverktyg omfattar utbildningar, tjänster och 
produkter från tredje part som kan hjälpa Medlemmar att marknadsföra, utveckla och/eller sköta sin 
försäljningsverksamhet. Affärsverktyg kan bland annat användas för att få fler kunder, rekrytera andra 
Medlemmar, kommunicera med kunder eller Medlemmar eller för att sköta verksamhetens ekonomi.  

 
Alla affärsverktyg och Medlemmar som skapar, marknadsför, erbjuder, säljer eller använder dylika 
affärsverktyg måste följa alla regler och gällande lagar.23 
 
 
3.3.1 Försäljningen av affärsverktyg får inte vara vinstgivande 
En Medlem får lov att sälja affärsverktyg till andra Medlemmar men priset får inte överstiga den kostnad som 
har lagts ut för att skapa den utbildning, produkt eller tjänst som säljs.24 
 
En Medlem får lov att sälja affärsverktyg till andra Medlemmar som enbart syftar till att: 

• Sälja Herbalife Nutrition-produkter 

• Utveckla Herbalife Nutrition-verksamheten 

• Utbilda och motivera den köpande Medlemmens downline 
 
En Medlems försäljning av affärsverktyg till andra Medlemmar får inte bli en intäktsgenererande verksamhet 
som bedrivs istället för eller tillsammans med denna Medlems Herbalife Nutrition-verksamhet. 
 
MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING SAMT KÖP AV LEADS TILL AFFÄRSMÄJLIGHETEN ELLER 
PRODUKTKÖP, OAVSETT UPPHOV, ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET. HERBALIFE NUTRITIONS 
MEDLEMMER FÅR LOV ATT GENERERA LEADS FÖR EGET BRUK OCH DELA MED SIG AV DESSA 
UTAN KOSTNAD TILL SIN DOWNLINE, UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT DE UPPFYLLER HERBALIFE 
NUTRITIONS AFFÄRSREGLER SAMT ALLA GÄLLANDE SEKRETESS- OCH DATASKYDDSLAGAR. 
 
 
3.3.2 Leads 
Leads definieras som personer som har visat intresse för Herbalife Nutritions produkter eller affärsmöjlighet 
samt leads-relaterad annonsering, annonser eller prova på-paket.   
 
Medlemmar får generera leads för eget bruk. Medlemmar får även dela med sig av leads utan kostnad till sin 
downline. Medlemmar får inte ge leads till en downline Medlem automatiskt, systematiskt utan att säkerställa: 
 

• Leaden får veta och har gått med på i förväg eller samtidigt att en annan (downline) Medlem kommer 
att sköta relationen;  

• Downline-Medlemmen som tar emot leaden tar fullt ansvar för att sköta försäljningen, följa upp och 
underhålla kundrelationen;  

• Processen följer Affärsreglerna samt sekretess- och dataskyddslagar.  
 
En Medlem får emellertid inte sälja leads till andra Medlemmar och Medlemmar får heller inte köpa leads från 
någon källa. 
 
 

 
23  Detta omfattar även lagar som rör integritetsskydd av slutkundernas personuppgifter, sekretessrättigheter, restriktioner för 

telemarketing i alla former samt webbaserad marknadsföring. 
 

24  En Medlem som säljer affärsverktyg eller debiterar avgifter för oberoende utbildningar eller möten måste fylla i Kostnads- och 

intäktsblankett för icke vinstgivande verksamhet som tillhandahålls av Herbalife Nutrition. Medlemmen måste också spara kopior av denna 
blankett, all relaterad bokföring, fakturor, kvitton och annan relaterad dokumentation i minst två år. Herbalife Nutrition har rätt att begära 
ut kopior av dessa dokument för att verifiera att denna regel följs. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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3.3.3 Skriftligt tillstånd för affärsverktyg 
En Medlem får inte marknadsföra, puffa för eller sälja affärsverktyg till en Medlem som inte ingår i dennas 
downline eller till en downline-Medlem som ligger under en Presidents Team-medlem utan att först ha inhämtat 
skriftligt tillstånd från Medlemmens första Presidents teammedlem i rakt uppstigande led25.   
 
Om tillståndet återkallas måste försäljningen omedelbart upphöra om inte Herbalife Nutrition helt enligt eget 
gottfinnande beslutar att det skulle åsamka oskälig skada för köparen (exempelvis mitt i en 
prenumerationsperiod). 
 
 
3.3.4 Marknadsföring av affärsverktyg som tillhandahålls av en extern leverantör 
Medlemmar får endast marknadsföra affärsverktyg som tillhandahålls av en extern leverantör om: 
 

a. Medlemmen själv har fått bekräftelse på att leverantören och dennes produkter eller tjänster på alla sätt 
uppfyller reglerna och tillämpliga lagar26 

 
b. Medlemmen förser Herbalife Nutrition med intyg och stödjande dokumentation från en certifierad 

offentlig bedömare som bekräftar att han eller hon inte har erhållit någon betalning vare sig direkt eller 
indirekt och inte får några ekonomiska fördelar från den externa leverantören 

 
En Medlem som erbjuder webbtjänster från en extern leverantör måste skicka över leverantörens namn, 
adress, fax- och telefonnummer samt e-postadress till andra Medlemmar som använder webbsidan.  
 
 
3.3.5 Uppmaning att upphöra med användningen eller försäljningen av affärsverktyg 
Om Herbalife Nutrition beslutar att ett affärsverktyg bryter mot Herbalife Nutritions regler, gällande lag eller 
andras juridiska rättigheter eller om affärsverktyget innebär att Herbalife Nutritions rykte, varumärke eller 
image riskerar att skadas, har Herbalife Nutrition rätten (utan ansvarsförpliktelser) att uppmana Medlemmen 
att upphöra med försäljningen eller användningen av affärsverktyget.  
 
 
  

 
25 Undantag till denna regel utgör deltagandet i evenemang som arrangeras eller sponsras av Herbalife Nutrition såsom HOM, STS och 

liknande. 
 

26 Har en Medlem ett ekonomiskt intresse i en återförsäljare eller i några av dess transaktioner, kommer den externa leverantörens 

agerade att likställas med Medlemmens agerande vad gäller uppfyllandet av reglerna. Herbalife Nutrition rekommenderar inte eller stöder 
inte material som vi inte har producerat själva. 
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AFFÄRSVERKTYG OCH ANDRA FRIVILLIGA KOSTNADER 
 
En av de fina sakerna med att vara Herbalife Nutrition Medlem är att du kan välja själv hur du ska driva din Herbalife 
Nutrition-verksamhet. Det enda du behöver köpa är ett Herbalife Nutrition Medlemspaket (HMP). Alla övriga inköp 
är helt frivilliga. Innan du tar på dig ytterligare kostnader ska du tänka igenom följande: 
 
Skuldsättning 
Ska jag skuldsätta mig för att ägna mig åt Herbalife Nutritions affärsmöjlighet? 
Eftersom du inte behöver göra några minimiinköp och startkostnaderna är låga, behöver du inte låna pengar till din 
Herbalife Nutrition-verksamhet. Vi avråder å det bestämdaste någon från att skuldsätta sig eller ta lån till sin Herbalife 
Nutrition-verksamhet. Se Regel 1.1.2 Skuldsättning för mer information. 
 
Affärsverktyg 
Bör jag köpa tjänster, produkter, programvaror eller system som kan hjälpa mig att driva min Herbalife 
Nutrition-verksamhet? 
”Affärsverktyg” är tjänster eller produkter från en extern part som kan hjälpa dig att marknadsföra, utöka eller hantera 
din direkthandelsverksamhet. De kan bland annat ha till syfte att skaffa dig kunder, värva nya Medlemmar, 
kommunicera med kunder eller Medlemmar samt hjälpa dig att sköta ekonomin. 
 

Oberoende av vilket syftet är behöver du inga affärsverktyg för att starta, utveckla eller lyckas som Medlem eller för 
att få utbildning och stöd från din sponsor och din upline. Det är inte tillåtet att påstå att det är ett krav att köpa ett 
visst affärsverktyg eller att utöva påtryckningar för att du ska köpa dem. Det är slutkundsförsäljningen av produkterna 
från Herbalife Nutrition som ligger till grund för en framgångsrik Herbalife Nutrition-verksamhet, och affärsverktygen 
kan avleda din uppmärksamhet från denna uppgift. 
 

Herbalife Nutrition erbjuder omfattande företagsledningsverktyg helt gratis eller till självkostnadspris. Våra verktyg 
är utformade för att uppfylla dina behov och kan hjälpa dig att driva en framgångsrik Herbalife Nutrition-verksamhet 
som följer alla regler och lagar. 
 

Vi råder dig starkt att endast köpa affärsverktyg om du beslutar, efter en rimlig tidsperiod som Medlem, att kostnaden 
berättigas av den förväntade fördelen för din verksamhet med tanke på dina aktuella intäkter från Herbalife Nutrition. 
 

Ha också i åtanke att om du köper affärsverktyg kommer du att vara ansvarig för hur du använder dem och för att 
säkerställa att de uppfyller Herbalife Nutritions Affärsregler samt gällande lagar. Eftersom de inte har tagits fram 
eller stöds av Herbalife Nutrition, tar Herbalife Nutrition heller inget ansvar för dem. 
 

Har du emellertid en tvist rörande ett affärsverktyg som du har köpt av en säljare som är Herbalife Nutrition Medlem, 
ber vi dig att kontakta Medlemsservice på telefon 08-517 619 15 så försöker vi hjälpa till. 
 

Se reglerna 1.1.1 Inköpsbegränsningar, 1.1.2 Skuldsättning, 3.3 Affärsverktyg och 5.1.1 Ledarskap och utbildning 
av organisationen för mer information. 
 
Produktlager 
Bör jag köpa på mig ett stort produktlager? 
Vårt råd är att du inte köper fler produkter än du behöver för eget bruk och – när du känner dig säker på att du vill 
börja sälja produkterna från Herbalife v Nutrition idare till andra – i sådana mängder som du är säker på att du kan 
sälja vidare inom rimlig tid. 
 
Väljer du att ha ett begränsat produktlager som du säljer vidare till kunder eller serverar i din Nutrition Club, ska du 
se till att enbart köpa sådana mängder som du vet kommer att gå åt inom rimlig tid. Se reglerna 1.1.1 
Inköpsbegränsningar, 1.1.7 Handla på rätt sätt och 4.1.3 Tillhandahållande och arkivering av försäljningskvitton och 
-register för mer information. 
 
Kontor och Nutrition Clubs 
” Ska jag skriva på ett hyreskontrakt och köpa inventarier och annat som krävs för att öppna en Nutrition 
Club eller en egen lokal för min Herbalife Nutrition-verksamhet?” 
Innan du öppnar en Nutrition Club råder vi dig att skaffa ordentlig utbildning och få erfarenhet av produkterna från 
Herbalife Nutrition och Herbalife Nutritions affärsmöjlighet. Ta dig tid att få erfarenhet av produkterna, lär dig hur de 
ska användas, läs på så att du på ett ordentligt sätt kan förklara de möjliga fördelar som ett gott näringsintag och en 
hälsosam och aktiv livsstil kan ge och skaffa dig betydande erfarenhet av att driva din verksamhet. Vi råder dig 
också att observera och studera hur andra Medlemmar driver sina Nutrition Clubs eller lokaler för Herbalife Nutrition-
verksamhet, och att du noggrant funderar igenom om du vill lägga ner så stora kostnader eller ge dig in i en sådan 
långvarig förpliktelse som ett hyreskontrakt innebär.  
 

Herbalife Nutritions affärsmöjlighet erbjuds inte som en franchise, och därför ska du aldrig behöva betala för att 
få ”rätten” att öppna eller driva en egen Nutrition Club eller lokal för din Herbalife Nutrition-verksamhet. Du ska heller 
aldrig behöva betala någon för att skapa en Nutrition Club eller en lokal för din Herbalife Nutrition-verksamhet å dina 
vägnar. Om du emellertid driver din verksamhet från en annan Medlems klubb eller lokal är det normalt att betala 
en rimlig hyra för utrymmet eller kontorsplatsen eller att betala en rimlig procentandel av klubben eller kontorets 
löpande kostnader. 
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Herbalife Nutritions kvalitetssäkring, kundservice och standarder för teknisk specifikation 
 
Kvalitetssäkringsstandarder 
Alla Medlemmar måste följa minimikraven i nedanstående kvalitetssäkringsstandard vid marknadsföring och 
försäljning av Herbalife Nutritions produkter eller affärsmöjlighet, oavsett om det sker online eller offline. 
 

• Innehåll: Innehållet måste stämma överens med då aktuella Herbalife Nutrition-materiel, produktetiketter och 
beskrivningar samt högupplösta eller audiovisuella bilder av hög kvalitet. 
 

• Kundvagn: Erbjud en kundvagn (eller annan behållare) där kunden kan lägga till eller ta bort varor eller justera 
mängd och storlek. Ge en sammanfattning av beställningen och slutpriset inklusive alla fraktkostnader, 
administrativ avgift, moms eller andra skatter eller avgifter så att kunden kan titta igenom allt innan 
beställningen skickas in och fullbordas. 

 
• Beställningsbekräftelse: Ge varje kund ett bekräftelsenummer som de kan använda för att spåra inköp via 

din personliga kundtjänst och för att hålla koll på vilken Medlem som säljer produkterna och ger kundservice, 
alltid i enlighet med Distributören som ger det lilla extra. 

 
• Frakt: Se till att varje kundbeställning bearbetas och fraktas i rimlig tid efter att beställningen lagts, till det pris 

som angetts inför beställningen. 
 

• Returer: Informera om den lagstadgade ångerrätten och Herbalife Nutritions 30 dagars pengarna-tillbaka-
garanti, om returprocessen och om hur kunden kan få tillgodokvitto eller pengarna tillbaka på varor köpta 
offline eller via din fristående hemsida. 

 
• Lager: Håll ditt lagersaldo uppdaterat på varje fristående hemsida, produktlista offline eller i kommunikation 

med dina kunder. 
 
Standarder för kundservice 
Kundservice, support och uppföljning av hög kvalitet är nödvändigt för att bibehålla det goda ryktet och 
konkurrenskraften hos Herbalife Nutritions varumärke och produkter och din verksamhet. Medlemmar 
måste bibehålla en hög nivå på kundservicen som möter eller överträffar var och en av följande punkter, 
oavsett om försäljningen sker online eller offline: 
 

• Kundservice: All information du tillgängliggör för dina kunder online eller offline, inklusive startsidan på var 
och en av dina fristående hemsidor, måste förses med enkla navigeringsinstruktioner till dina 
kundtjänstuppgifter, inklusive telefonnummer, adress, e-post och information om policys och förfaranden vid 
frakt och retur. 

 
• Svarstid: Svara på alla kundförfrågningar adekvat, omgående och med en personlig och direkt ton. 

 
• Behandling av beställningar: Du måste behandla och slutföra alla produktbeställningar gjorda via dina 

fristående hemsidor, telefon, e-post, personligen eller på annat sätt. Använd ditt personliga 
identifikationsnummer från Herbalife Nutrition för att hålla dig kvar som Distributören som ger det lilla extra. 

 
Standarder för teknisk specifikation 
Eftersom kundupplevelsen kan förbättras, eller på motsvarande sätt försämras, av låga tekniska 
specifikationer, kräver Herbalife Nutrition att varje Medlemshemsida möter följande minimikrav för teknisk 
specifikation. 
 

• Säker transaktion: Säkra transaktioner vid köp genom att använda krypterade dataströmmar eller annan 
säker krypteringsteknik. 

 
• Pågående säkerhet: Bibehåll en hög standard för transaktionssäkerhet med fortlöpande tekniska framsteg, 

även när du samlar persondata eller betalningsuppgifter i dina offline-affärer. 
 

• Hastigheter: Acceptabla inläsningshastigheter vid nuvarande webbteknikstandarder för DSL med fulla 
funktioner. 

 
• Sökning: Möjliggör sökning med hjälp av både nyckelord och varumärke på din fristående hemsida. 

 
• Webbläsarkompatibilitet: Kompatibel med alla webbläsare och deras uppdateringar. 

 
• Dedikerad support: Stöd av dedikerade informationssystem och tillgång till teknisk support för 

webbprogrammering.  
 

• Resiliens: Erbjud och upprätthåll en godtagbar servicenivå ifall den vanliga driften stöter på fel eller problem.  
 

• Spamskydd: Säkerställ att all kommunikation är skyddad från spam. 
 
Se Affärsregler 4.3.8 Kundtjänst för mer information. 
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Kapitel 4 Försäljning 
 
4.1 FÖRSÄLJNING TILL SLUTKUNDER 
 

Herbalife Nutrition är ett direkthandelsföretag vars oberoende leverantörer (Medlemmar) säljer produkterna 
från Herbalife Nutrition direkt till kunderna och förser dem med produkthandledning och social stöttning. 

 
 
4.1.1 Detaljhandel är inte tillåtet 
En Medlem får inte ställa ut eller sälja produkter, produktrelaterade trycksaker eller reklamartiklar från Herbalife 
Nutrition i en detaljhandelsbutik. En detaljhandelsbutik är en affär eller annan fast plats där förbipasserade 
lockas att gå in eller människor kommer för att köpa produkter tack vare annonsering, geografisk plats, skyltar, 
synlighet eller andra omständigheter. Detta omfattar exempelvis marknader (öppna eller slutna), apotek, 
kiosker eller montrar (tillfälliga eller permanenta), bytesmarknader eller loppmarknader samt övriga platser 
som definieras av Herbalife Nutrition, helt enligt eget gottfinnande, som oförenliga med direkthandel. Läs mer 
i nedanstående framställning Direkthandel – tillåtet och förbjudet. 
 

Direkthandel – tillåtet och förbjudet 
 

Plats Utställning Försäljning 

Marknadsföring 
eller 

annonsering 
för 

produktförsäljn
ing 

Utvändiga 
skyltar 

Varuprover/
provsmakni

ng 

Varumärkt 
material 

Detaljhandel Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

*Tillfälliga kiosker, stånd i 
köpcenter och outlets 

Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Bytesmarknader, 
loppmarknader, 

utomhusmarknader, 
gatustånd/försäljningsvagnar 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Medlemmarnas privata kontor Ja¹ Ja Nej Ja² Ja Ja 

Läkarmottagningar eller andra 
lokaler tillhörande 

hälsovårdspersonal 
Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Nutrition Clubs 
(som inte drivs i hemmet) 

Ja¹ Ja Nej Ja² Ja Ja 

Nutrition Clubs 
(som drivs i hemmet) 

Ja¹ Ja Nej Nej Ja Ja 

Serviceställen 
(Den primära verksamheten är 

inte Herbalife Nutrition-
verksamhet) 

Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Mässor, idrotts- och offentliga 
evenemang 

Ja Nej Nej Ja³ Ja Ja 

 

* ”Tillfällig” definieras som en försäljningsplats som finns då och då och inte är permanent. Permanenta försäljningsställen är inte tillåtna. 
1 Inte synlig från utsidan. 
2 Underkastad begränsningar rörande innehåll och storlek. Se regel 8.4.3 Begränsningar vad gäller skyltning för mer information. 
3 Tillåten som identifiering av montern eller ståndet. Underkastade begränsningar rörande innehåll. 

 
 
4.1.2 Medlemmarnas privata kontor 
Produkterna från Herbalife Nutrition får lov att säljas i privata kontor under förutsättning att det inte sker någon 
annonsering om försäljningen och att kontorets utseende, skylt eller platsen i sig inte lockar förbipasserande 
att köpa produkterna från Herbalife Nutrition. En Medlem som är läkare eller annan hälsovårdspersonal får lov 
att sälja men inte skylta med produkterna från Herbalife Nutrition i sina hälsovårdslokaler. 
 
 
4.1.3 Tillhandahållande och arkivering av beställningsblanketter och -register 
En Medlem måste ge alla slutkunder en ifylld beställningsblankett när försäljningen är avslutad. 
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Texten på de beställningsblanketter som kan fås från Herbalife Nutrition27 är skriven på det språk som krävs 
vid försäljningstransaktioner.28 
 

En Medlem måste spara kopior av alla beställningsblanketter samt övriga register över produktdistribution 
under två (2) år. Herbalife Nutrition har rätt att kräva in kopior av dessa och att verifiera transaktionerna, 
försäljningsvillkoren och den service som Medlemmen har gett. 
 
 
4.1.4 Returpolicy för slutkund 
Alla slutkunder åtnjuter 30-dagars pengarna tillbaka-garanti vid köp av produkter från Herbalife Nutrition. De 
30 dagarna börjar räknas från det att kunden har tagit emot varorna. Om en kund vill utnyttja nöjdhetsgarantin 
måste Medlemmen agera snabbt och på ett artigt sätt. Medlemmen måste erbjuda kunden att antingen få hela 
köpesumman tillbaka eller erbjuda ett tillgodohavande för att köpa andra produkter från Herbalife Nutrition i 
enlighet med returpolicyn. Medlemmen måste acceptera kundens val. 
 
 
4.2 BETALNINGAR OCH JUSTERINGAR 
För att kvalificera sig för månatliga bonusrabatter, produktionsbonusar eller andra bonusar som erbjuds av 
Herbalife Nutrition, måste Medlemmen uppfylla de krav angående försäljning och bonusrabattpoäng som 
definieras i Försäljnings- och marknadsplanen eller andra trycksaker och reklammaterial. För att bli berättigad 
till dessa intäkter måste Medlemmen dessutom uppfylla vissa krav för slutkunder och distribution av 
produkterna och skicka in bekräftelser härpå den första dagen i varje månad via intäktsblanketten.29 
 
 
4.2.1  Distribution av produkter 
Herbalife Nutrition är ett företag som distribuerar produkter. Produkterna som köps från Herbalife Nutrition är 
avsedda att säljas och distribueras till slutkunder eller att användas av Medlemmarna och deras närmaste 
familj för eget personligt bruk. 
 
Det är inte tillåtet att köpa in produkter enbart för att försöka kvalificera sig till högre nivåer i Försäljnings- och 
marknadsplanen. Alla sådana köp kommer att resultera i åtgärder från Herbalife Nutritions sida, till exempel 
nedflyttning i team-status, särskild granskning, upphävande av inköpsrättigheter, innehållande av förtjänster, 
diskvalificering från bonusdeltagande och/eller uppsägning av Medlemsavtalet. 
 
 
4.2.2 Tio detaljhandelskunder  
En Medlem måste på egen hand göra försäljning till minst tio (10) olika kunder under en volymmånad för att 
få kvalificera sig till och erhålla bonusrabatt, produktionsbonus eller andra bonusar som utbetalas av Herbalife 
Nutrition. 
 

För att uppfylla kraven för den här regeln kan en Medlem medräkna någon eller alla av följande aktiviteter 
varje volymmånad: 
 

• En försäljning till slutkund; 

• En försäljning på upp till 200 volympoäng genom personligt inköp till en downline-Medlem (som saknar 
downline) i första ledet kan räknas som en försäljning till en (1) slutkund; och 

• En Nutrition Club-deltagare som konsumerat produkter under tio (10) besök på en Nutrition Club under 
en volymmånad kan av den Nutrition Club-ansvariga räknas som en försäljning till en (1) slutkund.30 

 

Om Medlemmen inte meddelar Herbalife Nutrition i tid att han eller hon har sålt till minst tio (10) slutkunder 
under en given volymmånad kommer bonusrabatter, produktionsbonusar och andra bonusar inte att betalas 
ut till Medlemmen. 
 

I enlighet med Intäktsblanketten är det Medlemmens ansvar att informera sina kunder om att deras uppgifter 
kommer att delas med Herbalife Nutrition i enlighet med Medlemmens sekretesspolicy. 

 
27  Ett provex av beställningsblanketten som används i Sverige ingår i HMP, kan köpas från Herbalife Nutrition eller hämtas på 

www.myherbalife.com/sv-SE. 
 

28 Beställningsblanketten måste innehålla Medlemmens kontraktsmässiga relation med kunden samt ange Medlemmens och kundens 

fullständiga namn, adress och telefonnummer. Beställningsblanketten måste också innehålla en beskrivning av produkten eller 
produkterna som har sålts, försäljningspriset, momsen, betalningsinformation, sätt och tidpunkt för leverans och samt ange detaljerad 
information om kundens juridiska rättigheter, vilka också måste innehålla information om ångerrätt samt kundens rätt till återbetalning. 
Beställningsblanketterna måste också innehålla en beskrivande sekretesspolicy som berättar för kunden vilka personuppgifter som 
Medlemmen samlar in, hur Medlemmen kommer att använda dem, vilka parter som Medlemmen kommer att dela uppgifterna med 
(inklusive delning med Herbalife Nutrition) samt all annan information som tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar kräver. 
 

29 Intäktsblanketten finns att hämta på www.myherbalife.com/sv-SE. 
 

30 Om en Medlem använder provsmakning på sin Nutrition Club måste han eller hon upprätta en loggbok, som sparas i minst två år, över 

deltagarbesök för att uppfylla kraven. Namn, besöksdatum och kontaktuppgifter ska anges och registren ska göras tillgängliga för 
verifiering om Herbalife Nutrition begär det. 

http://www.myherbalife.com/sv-SE
http://www.myherbalife.com/sv-SE
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4.2.3 70-procentsregeln 
För att kvalificera sig för bonusrabatt, produktionsbonus och andra bonusar från Herbalife Nutrition måste 
minst 70 procent av det totala värdet av en Medlems produktköp från Herbalife Nutrition varje volymmånad 
säljas eller konsumeras samma månad. 
 
För att uppfylla kraven för den här regeln kan en Medlem medräkna någon eller alla av följande aktiviteter:  
 

• Försäljning till slutkunder; 

• Grossistförsäljning till downline-Medlemmar; och 

• Produkter som har konsumerats på Nutrition Clubs.31 
 
Om Medlemmen inte meddelar Herbalife Nutrition i tid att han eller hon har sålt eller konsumerat 70 procent 
av produktinköpen som har gjorts under volymmånaden kommer bonusrabatter, produktionsbonusar och 
andra bonusar inte att betalas ut till Medlemmen. 
 
I enlighet med Intäktsblanketten är det Medlemmens ansvar att informera sina kunder om att deras uppgifter 
kommer att delas med Herbalife Nutrition i enlighet med Medlemmens sekretesspolicy. 
 
 
4.3 FÖRSÄLJNINGSPRAXIS 
 
4.3.1 Medlemmar är ambassadörer för varumärket 
En Medlem ska alltid vara artig och hänsynsfull och får inte utöva påtryckningar för få någon att köpa produkter. 
 
 
4.3.2 Produktförsäljning till enskilda personer för återförsäljning  
En Medlem får inte till någon sälja eller tillhandahålla Herbalife Nutrition-produkter i större mängd än vad 
som normalt köps av en person för eget eller familjebruk eller i större mängd än de tror sig kunna sälja inom 
ett rimligt tidsspann. 
 
 
4.3.3 Förändringar av etiketter och material 
En Medlem får inte radera, lägga till, modifiera eller förändra etiketter, trycksaker, material eller förpackningar 
till material eller produkter från Herbalife Nutrition, inklusive HMP. 
 
 
4.3.4 Återförsäljning av varuprover eller dagsdoser och portioner är inte tillåten 
Det är inte tillåtet att vidareförsälja produkter som är förpackade och etiketterade som varuprover, enstaka 
enheter eller förpackade i en-portionsförpackningar. 
 
 
4.3.5 Hela produktsortimentet 
Vid marknadsföring och försäljning av Herbalife Nutritions produkter måste Medlemmar se till att kunderna har 
tillgång till fullständig information om hela produktsortimentet.   
 
 
4.3.6 Presentationer och användningsinstruktioner 
Presentationer som rör produkterna från Herbalife Nutrition måste vara fullständiga och sanningsenliga samt 
överensstämma med informationen på produktetiketterna och den medföljande informationen. 
 
En Medlem måste förse sina kunder med aktuell information eller produktetiketter före köpet av produkter från 
Herbalife Nutrition. Detta kan ske genom att låta kunden se produkten eller produktetiketten eller att hänvisa 
kunden till herbalifeproductbrochure.com/se. 
 
Vid försäljning eller utdelning av smakprover måste Medlemmen förklara användningsinstruktionerna och 
berätta om varningarna, om sådana finns, som anges på produktetiketterna. En Medlem bör rekommendera 
kunder som har en medicinsk åkomma eller som står under medicinsk behandling att alltid konsultera sin 
läkare innan kostförändringar genomförs. 
 
 

 
31 Om en Medlem använder provsmakning på sin Nutrition Club måste han eller hon upprätta en loggbok, som sparas i minst två år, över 

deltagarbesök för att uppfylla kraven. Namn, besöksdatum och kontaktuppgifter ska anges och registren ska göras tillgängliga för 
verifiering om Herbalife Nutrition begär det. 
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4.3.7 Lagring och hantering av produkter 
Medlemmar ansvarar för att de förvaringsinstruktioner som bifogas på Herbalife Nutritions produktetiketter följs 
och för korrekt förvaring och hantering av Herbalife Nutritions produkter.  
 
Korrekt förvaring och lagring av produkterna innebär: 

• Inspektion av produkterna för att säkerställa att bäst-före-datumet inte är passerat eller nära 
förestående och att produkterna inte är skadade eller har blivit manipulerade; 

• Att säkerställa att produktens försegling inte brutits; 
• Att se till att produkterna är korrekt förslutna;  
• Att förvara produkterna på en sval, torr plats som inte utsätts för direkt solljus; och 
• Att förvara produkterna säkert och under din omedelbara översyn och i enlighet med Affärsreglerna. 

 
 
4.3.8 Kundeservice 
Eftersom Herbalife Nutrition är ett direkthandelsföretag som erbjuder en affärsmöjlighet inom 
nätverksmarknadsföring är en av våra viktigaste konkurrensfördelar Herbalife Nutritions oberoende 
Medlemmar. Våra Medlemmar ger det lilla extra genom den personliga relation som du som Medlem utvecklar 
med dina kunder och Medlemmar i din organisation. Detta är avgörande för att uppfylla Herbalife Nutritions 
värdeerbjudande till kunderna och en viktig del av vårt anseende och vårt varumärkes värde. Att utveckla en 
organisation med Medlemmar som fokuserar på god kundservice och når fler människor är grunden till en 
stabil och långsiktig verksamhet och är avgörande för att hjälpa Medlemmarna, deras organisationer och deras 
kunder att uppnå vårt mål att göra världen hälsosammare och lyckligare. 
 
För att hjälpa kunderna att få resultat och få valuta för sina produktköp måste du som Medlem erbjuda och/eller 
tillhandahålla följande minsta godtagbara service: 
 

• En Medlem måste tillhandahålla sina aktuella kontaktuppgifter till sina kunder och berätta för dem att 
han eller hon står till tjänst med att svara på frågor samt ge råd och åtgärda problem. 

• En Medlem måste ha en personlig och direkt relation med var och en av kunderna när produkterna 
presenteras och säljs, oavsett om det sker offline eller online. Detta inkluderar att erbjuda alla kunder 
ett personligt, direkt möte och säljsamtal (personligen, via telefon, via chattapp eller e-post) före 
kundens första köp och sedan återigen efteråt som uppföljning. 

• En Medlem måste sätta sig in kundens personliga målsättningar med produktanvändningen och 
förklara för kunden hur produkten ska användas för att nå sina personliga mål på bästa sätt. 

• En Medlem måste förstå och respektera hur kundens önskar bli kontaktad och göra uppföljningar som 
lever upp till detta. 

• En Medlem ska svara på frågor och lösa problem inom rimlig tid och på ett personligt och direkt sätt. 
• Rådfråga och hänvisa till Herbalife Nutritions material som kan kopplas till en kunds angivna intressen, 

använda tillgängliga utbildningsverktyg och/eller kontakta Herbalife Nutrition direkt för att få hjälp att 
svara på frågor och lösa problem. 

• Vid leverans av produkterna ska alla beställda produkter levereras till kunden inom en rimlig tidsperiod 
efter försäljningen. 
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Kapitel 5 Sponsring och ledarskap 
 
5.1 SPONSORNS ANSVARSOMRÅDEN 
 
5.1.1 Ledarskap och utbildning av organisationen 
I enlighet med Herbalife Nutritions nätverksmarknadsföringsstruktur har du som Medlem ansvar för att utbilda, 
handleda, utveckla och ha fortlöpande kommunikation med alla personligt sponsrade Medlemmar och deras 
downline-organisationer. En Medlem måste utföra följande med Medlemmarna i sin downline:  
 

• Erbjuda utbildning om hur man arbetar med kunder och tillhandahåller den minsta godtagbara 
servicen som anges i 4.3.8 

• Ge utbildning och handledning om Herbalife Nutritions Försäljnings- och marknadsplan. 
• Förklara skyldigheterna och ansvaret som en Medlem påtar sig i enlighet med Herbalife Nutritions 

Affärsregler och hur man driver en Herbalife Nutrition-verksamhet i enlighet med dessa Affärsregler 
och de officiella trycksaker som ges ut av Herbalife Nutrition  

• Säkerställa att produktförsäljning och Herbalife Nutrition Opportunity-möten genomförs i enlighet med 
Affärsreglerna (inklusive Herbalife Nutritions nöjdhetsgaranti), Herbalife Nutritions trycksaker och 
gällande lagar och förordningar 

• Upprätthålla kontakten och vara tillgänglig för att svara på frågor och ge stöd 
• Uppmuntra till deltagande i Herbalife Nutritions event, möten och tillställningar (efter att 

kvalificeringskraven har uppnåtts) 
• Dela med sig av olika affärsstrategier och verktyg som gynnar driften av en Herbalife Nutrition-

verksamhet och hjälper kunderna att nå sina mål 
• Berätta hur man gör för att hjälpa kunderna att göra framsteg så att de senare blir Medlemmar som 

bidrar till ytterligare distribution av Herbalife Nutritions produkter 
 
En Sponsor kan inte kräva att en Medlem som han/hon har sponsrat ska betala för utbildning eller 
kringkostnader vid utbildningen om Sponsorn inte förklarar att Medlemmen kan välja om han/hon vill delta i 
utbildningen eller inte och i förväg meddelar kostnaden för densamma. Om Medlemmen avböjer att delta i 
utbildningen måste Sponsorn kostnadsfritt tillhandahålla den grundläggande utbildning som krävs för att lära 
sig verksamheten.32  
 
 
5.1.2 Oberoende relation 
En sponsor måste bibehålla och vidmakthålla en oberoende relation med Medlemmarna i sin downline. 
Sponsorn får inte delta i eller störa downline Medlemmarnas verksamheter och får inte föreslå eller utveckla 
en anställningsrelation med Medlemmarna downline. 
 
 
5.1.3 Iordningställande av Medlemsdokument 
Sponsorn måste ta fram ansökningshandlingar och blanketter om Supervisor-kvalificering och skicka in dessa 
i rätt tid till Herbalife Nutrition. 
 
 
5.2 MARKNADSFÖRING AV AFFÄRSMÖJLIGHETEN 
 
5.2.1 Identifikation och beskrivning 
Lagen kräver att alla referenser till Herbalife Nutritions affärsmöjlighet måste innehålla en identifikation och 
beskrivning av verksamheten, vilket omfattar uppgifter om Herbalife Nutrition som ”upphovsman” till 
affärsmöjligheten, en beskrivning av innebörden av Medlemskapet eller en referens till affärsmöjligheten samt 
en kortfattad beskrivning av affärsmöjlighetens beskaffenhet. Följande redogörelse uppfyller dessa krav: 
 

Erbjudandet att starta en Herbalife Nutrition affärsmöjlighet görs av den Oberoende Herbalife Nutrition 
Medlemmen [Medlemmens namn och i förekommande fall företagsnamn] [Medlemmens adress]. 
Affärsmöjligheten administreras av Herbalife Sweden AB, Box 556, 101 31 Stockholm, Sverige, 
organisationsnummer 556485-4361. Varorna som säljs är kosttillskott och kroppsvårdsprodukter. Alla 
transaktioner utförs av deltagarna som huvudmän.  
 

Om det inte talas om Herbalife Nutritions affärsmöjlighet, exempelvis då enbart produkterna marknadsförs, 
räcker följande redogörelse: 
 

Detta erbjudande att köpa varor görs av den Oberoende Herbalife Nutrition Medlemmen [Medlemmens namn 
och i förekommande fall företagsnamn] [Medlemmens adress]. Alla varor tillverkas av eller för Herbalife 
Sweden AB:s räkning, Box 556, 101 31 Stockholm, Sverige, organisationsnummer 556485-4361. 
 

Denna redogörelse kan läggas in var som helst i ett dokument eller en presentation, men den måste vara läslig 
eller hörbar och måste ha samma framskjutna ställning som omgivande information. Informationen måste 

 
32 Se regel 3.3.1 Försäljningen av affärsverktyg får inte vara vinstgivande. 
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också göras tillgänglig till läsaren innan de lämnar person- eller kontaktuppgifter eller innan de ingår några 
köpeavtal eller skriver på en Medlemsansökan. 
 
 
5.3 UPPRÄTTHÅLLANDE AV SPONSORGRENAR 
 

Förhållandet mellan sponsorn och Medlemmen är grundvalen för Herbalife Nutritions Försäljnings- och 
marknadsplan. Dessa regler skyddar båda parter och skyddar även sponsorskapets rättigheter. Att sponsra 
Medlemmar kräver väsentlig tid, energi, ledarskap och utbildning för att stötta downlinen. Att byta sponsor är 
negativt för Herbalife Nutrition-verksamhetens integritet och uppmuntras inte. Byte av sponsor godkänns bara 
i sällsynta fall och alltid efter Herbalife Nutritions eget gottfinnande. 

 
5.3.1 Uppmuntra till byte av sponsor 
En Medlem får inte störa relationen mellan en annan Medlem och dennes sponsor. En Medlem får exempelvis 
inte försöka påverka en annan Medlem att byta sponsor. 
 
 
5.3.2 Korrigering av sponsor  
En Medlem som vill byta sponsor måste fylla i och skicka in Begäran om byte av sponsor-blanketten 
tillsammans med Godkännande av byte av sponsor-blanketten33, från den nuvarande sponsorn samt ett 
godkännande från den föreslagna sponsorn, Alla dokument måste vara bevittnade av notarius publicus. 
 

• Förfrågningar som rör byte av sponsor beaktas endast om alla av följande omständigheter uppfylls:  

• Sponsoruppgifterna på Medlemsavtalet var felaktiga  

• Begäran inkommer inom 90 dagar från Herbalife Nutritions godkännande av det aktuella 
Medlemsavtalet 

• Den nuvarande och föreslagna sponsorn finns i samma led  

• Det aktuella Medlemskapet har inte nått Supervisor-nivån  

• Medlemmen som gör begäran har ännu inte sponsrat andra Medlemmar 
 
 
5.3.3 Ansökan om byte av sponsor  
 

För att skydda ledens integritet, vilket är en grundläggande princip inom MLM-marknadsföring, uppmuntras 
inte byten av sponsor. Eventuella byten godkänns endast av Herbalife Nutrition under exceptionella 
omständigheter. 

 
En Medlem får bara ansöka om byte av sponsor inom sin uplines Presidents Team-organisation. 
 
En Medlem som vill ansöka om byte av sponsor måste först rådgöra med sin upline för att diskutera och 
granska omständigheterna. Skulle Medlemmen bestämma sig för att gå vidare måste han eller hon fylla i och 
skicka in ”Begäran om byte av sponsor”-blanketten 34  (undertecknad av två vittnen) tillsammans med 
en ”Medgivande till byte av sponsor”-blankett (undertecknad av två vittnen) från den nuvarande sponsorn samt 
alla upline Medlemmar som tjänar bonusrabatt och produktionsbonus. Därutöver måste Herbalife Nutrition få 
in en Godkännande av byte av sponsor-blankett från den tilltänkta sponsorn (undertecknad av två vittnen).  
 
Om både den nuvarande och den tilltänkta sponsorn har samma upline sponsor och båda har samma status 
och intäktsnivå i enlighet med Försäljnings- och marknadsplanen, behöver Medlemmen som vill göra bytet 
endast skicka in Godkännande av byte av sponsor-blanketten (undertecknad av två vittnen) och en 
Godkännande av byte av sponsor-bankett från den tilltänkta sponsorn (undertecknad av två vittnen).  
 
Om Herbalife Nutrition ger sitt godkännande till bytet kommer den Medlem som har skickat in begäran inte 
tillåtas behålla sina downline Medlemmar. 
 
Om byte av sponsorskap nekas måste Medlemmen säga upp Medlemsavtalet och efterleva 
inaktivitetsperioden innan han eller hon åter ansöker om ett Herbalife Nutrition Medlemskap under en annan 
Sponsor (se regel 2.1.9 Inaktivitetsperiod). 
  

 
33 De erforderliga blanketterna Byte av sponsor och Godkännande av byte av sponsor kan erhållas från Medlemsservice. Dessa formulär 

och all annan angiven dokumentation måste skickas in till Medlemsservice för att Herbalife Nutrition ska kunna ta ställning till begäran. 
 

34 De erforderliga blanketterna Byte av sponsor och Godkännande av byte av sponsor kan erhållas från Medlemsservice. Dessa 

formulär och all annan angiven dokumentation måste skickas in till Medlemsservice för att Herbalife Nutrition ska kunna ta ställning till 
begäran. 
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Kapitel 6 Marknadsföring av verksamheten 
 
6.1 PÅSTÅENDEN OCH FRAMSTÄLLNINGAR 
 

När en Medlem berättar sina personliga historier för andra gör han eller hon ett påstående. Enkla påståenden 
som rör vilka fördelar som upplevts under användningen av produkterna eller programmen från Herbalife 
Nutrition eller uppgifter om intäkter som erhållits från produktförsäljningen gör en framställning av hur 
produkterna fungerar, vad de är avsedda för eller vad folk kan uppnå med hjälp av Försäljnings- och 
marknadsplanen. På grund av de gjorda påståendena får kunderna en uppfattning av produkternas samt 
Försäljnings- och Marknadsplanens egenskaper och funktioner. Det går bra för en Medlem att göra 
påståenden under förutsättning att dessa görs på det specifika sätt som lagarna och reglerna anger. Herbalife 
Nutritions regler har delvis till avsikt att hjälpa Medlemmarna att följa lagarna. 

 
6.1.1 Följ lagen, var sanningsenlig och inte vilseledande 
Alla påståenden samt berättelser om produkter och personliga erfarenheter måste följa lagen, vara 
sanningsenliga och inte vilseledande. Påståenden måste: 
 

• Kunna bevisas skriftligen innan påståendet görs. 

• Överensstämma med påståendena som görs i de aktuella Herbalife Nutrition-materialen eller på 
produktetiketterna.35 

 
 
6.1.2 Påståenden om viktkontroll 
Hänvisningar till viktkontroll måste ske i samband med Herbalife Nutritions viktkontrollprogram utan att påstå 
att resultaten är ett direkt resultat av användningen av en produkt. Det är exempelvis godkänt att säga ”Jag 
kontrollerade vikten när jag använde Formula 1 tillsammans med Herbalife Nutritions Viktkontrollprogram” men 
det är inte godkänt att säga ”Formula 1 gjorde att jag gick ner i vikt”. Påståenden som hänvisar till hur snabbt 
eller hur mycket man kan gå ner i vikt är inte tillåtna. Det är inte tillåtet att tala om viktkontrollresultat som rör 
en starkt överviktig person utan att påståendet åtföljs av ett uttalande om att viktkontrollen uppnåddes under 
direkt överinseende av en läkare.  
 
Alla påståenden och framställningar, inklusive berättelser om produkterna, som rör viktnedgång måste åtföljas 
av nedanstående friskrivningsklausul:  
 

Alla hänvisningar till viktkontroll hänger samman med Herbalife Nutritions viktkontrollprogram som bland 
annat innehåller en balanserad kost, regelbunden motion, ett fullgott dagligt vätskeintag, näringstillskott vid 

behov och tillräckligt med vila. Resultaten varierar från person till person. 
 
 
6.1.3 Produktpåståenden 
En Medlem får: 

• Enbart göra sådana påståenden som är godkända i enlighet med produktetiketten eller i Herbalife 
Nutritions material. 

• Se till att alla påståenden, inklusive personliga berättelser, åtföljs av nedanstående 
friskrivningsklausul: 

 
Denna produkt är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom. 

 
En Medlem får inte: 

• Påstå att produkterna från Herbalife Nutrition förhindrar, behandlar eller botar sjukdomar eller 
medicinska åkommor eller ta upp erfarenheter av läkemedel. 

• Använda namnet på något statlig departement eller myndighet eller påstå att dessa på något sätt 
godkänner eller stöder produkterna från Herbalife Nutrition. 

• Påstå att hälsan skulle kunna påverkas om man inte konsumerar produkterna från Herbalife Nutrition. 

• Påstå att enskilda läkare eller fackmän på hälsoområdet rekommenderar produkterna från Herbalife 
Nutrition. 

 
 

 
35 Lagen som rör påståenden kan komma att ändras. Som en hjälp för Medlemmarna (ej att förväxla med juridiska råd) kan Herbalife 

Nutrition offentliggöra uppdateringar av denna regel och dess friskrivningar samt Redogörelse för genomsnittliga bruttointäkter som 
betalas ut av Herbalife Nutrition på www.myherbalife.com/sv-SE. En Medlem måste besöka denna hemsida regelbundet för att ta del av 
riktlinjer och uppdateringar. 
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6.1.4 Påståenden om intäkter 
Alla påståenden som rör en Medlems aktuella eller framtida intäkter anses vara ett ”intäktspåstående”. 
Även ”livsstilspåståenden” (inklusive foton på bilar, swimmingpooler, resmål etc.) räknas som 
intäktspåståenden. 
 
En Medlem ansvarar för att förstå och följa lagarna som rör intäktspåståenden och personliga historier i alla 
de jurisdiktioner där de bedriver verksamhet. 
 
Om en Medlem berättar om bonusrabatter och bonusbelopp som en separat del av sina försäljningsintäkter 
bör dessa betecknas på ett korrekt sätt som: 

• provisioner som baseras på produktköp i downline. 
 
Friskrivningsklausul som rör intäkter från Herbalife Nutritions varumärkta material: Vid alla 
intäktspåståenden där namnet Herbalife Nutrition nämns måste följande friskrivningsklausul ingå: 
 

Intäktsuppgifterna gäller enbart för de personer (eller exempel) som presenteras och utgör ingen 
genomsnittlig intäkt. Uppgifter om genomsnittliga intäkter hittar du i Redogörelse för genomsnittliga 

bruttointäkter som utbetalts av Herbalife Nutrition till Medlemmar I Svergie som finns på Herbalife.se och 
www.myherbalife.com/sv-SE. 

 
Alternativ friskrivningsklausul för Herbalife Nutritions varumärkta material: Vid beskrivningar av 
resultaten som har uppnåtts av de bäst presterande Herbalife Nutrition Medlemmarna (den översta 1 
procenten) kan även följande friskrivningsklausul användas: 
 
Intäkterna som anges är för de personer som ingår i Herbalife Nutritions främsta procentandel av Herbalife 

Nutrition Medlemmar. Uppgifter om intäkter hittar du i Redogörelse för genomsnittliga bruttointäkter som 
utbetalts av Herbalife Nutrition till Medlemmar I Svergie som finns på Herbalife.se och 

www.myherbalife.com/sv-SE. 
 
 
6.1.5 Placering av och storleken på friskrivningsklausulen 
 
Ljudpresentationer (direktsända eller förhandsinspelade) 
Friskrivningarna måste uttalas muntligen i samband med att påståendet görs. 
 
Visuella presentationer (direktsända eller förhandsinspelade) 
Vid scen- eller videopresentationer måste friskrivningen vara läslig och presenteras i nära anslutning till 
påståendet. Om det är en skärmbaserad presentation måste friskrivningen synas så pass länge och med så 
pass stor typsnittsgrad att en genomsnittlig läsare hinner läsa hela. 
 
Skriftliga presentationer 
Friskrivningsklausulen måste visas: 

• I en färg som kontrasterar mot bakgrundsfärgen (till exempel svart på vitt), 

• Visas i nära anslutning till påståendet (friskrivningen måste vara på samma sida eller skärmbild som 
påståendet), och 

• Vara i en typsnittsgrad som minst är 75 procent så stor som storleken på typsnittet som används för 
påståendet, men aldrig mindre än 10 punkter och så pass stor typsnittsgrad att en genomsnittlig läsare 
hinner läsa hela. 

 
 
6.1.6 Påståenden om verksamheter som drivs hemifrån 
Vid marknadsföringen av Herbalife Nutritions affärsmöjlighet får en Medlem inte ge vilseledande information 
om i vilken utsträckning en Medlems aktiviteter kan utföras enbart i hemmet. En Medlem bör betona att det 
personliga samspelet är grundläggande för direkthandel. 
 
 
6.1.7 Påståenden som rör relationen mellan Herbalife Nutrition och Oberoende Herbalife Nutritions 
Medlemmar 
Herbalife Nutritions affärsmöjlighet ger Medlemmarna möjlighet att få en intäkt men är under inga 
omständigheter ett ”jobb”. Oberoende Herbalife Nutritions Medlemmar är egenföretagare och oberoende 
näringsidkare. Som sådana oberoende näringsidkare får Medlemmarna inte påstå, låta påskina eller antyda 
att de är anställda av, talar för eller tillhandahåller någon form av konsulttjänster till Herbalife Nutrition. De får 
heller inte låta påskina att deras oberoende Herbalife Nutrition-verksamhet är ett jobb. 
 
En Medlem får exempelvis aldrig använda ord som ”jobb”, ”lön”, ”anställning” eller liknande termer vid 
marknadsföringen av affärsmöjligheten. 
 

http://www.myherbalife.com/sv-SE
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En Medlem får inte marknadsföra Herbalife Nutritions affärsmöjlighet med verktyg som först och främst har till 
syfte att publicera annonser som rör anställningar, vilket inkluderar annonser som ”hjälp sökes”, anslagstavlor 
med lediga jobb samt sökmotorer på internet som Monster.se och Careerbuilder.se om inte: 
 

• annonserna klart och tydlig berättar att det som erbjuds är en ”oberoende intäktsmöjlighet”,  

• inte har obligatoriska fält som ”lön”, och 

• ger Medlemmen möjlighet att införa redogörelsen som står i regel 5.2.1 Identifikation och beskrivning. 
 
 
6.1.8 Påståenden om affärsmöjligheten 
När en Medlem erbjuder, marknadsför eller pratar om Herbalife Nutritions affärsmöjlighet får han eller hon inte: 
 

• Ge en vilseledande beskrivning av Herbalife Nutritions affärsmöjlighet som en franchise36 eller erbjuda en 
franchise i samband med ett Herbalife Nutrition Medlemskap, eller 

 

• Påstå eller låta påskina att: 
- Det är lika viktigt att sponsra Medlemmar som det är att sälja till slutkunder, 
- En Medlem kan få ekonomiska fördelar enbart av att sponsra andra Medlemmar, 
- Det är ett krav för en Medlem att sponsra andra Medlemmar, 
- Att en Medlem kan bli framgångsrik med lite eller inget arbete, 
- En Medlem måste köpa produkter, material (förutom HMP) eller affärsverktyg från Herbalife Nutrition, 

eller  
- Bonusrabatter, produktionsbonusar eller andra förmåner kan erhållas enbart genom att själv köpa 

produkter för eget bruk utan att sälja vidare till andra. 
 
 
6.2 ANVÄNDNINGEN AV HERBALIFE NUTRITIONS IMMATERIELLA EGENDOM 
 

Ett av Herbalife Nutritions främsta ansvar är att arbeta med att bevara integriteten hos Herbalife Nutritions 
varumärke. I detta avsnitt hjälper vi Medlemmarna att förstå hur viktig Herbalife Nutritions immateriella 
egendom är. Herbalife Nutrition bevakar fortlöpande våra marknader i jakten på oriktig, motstridig och olämplig 
användning av företagets immateriella egendom vilket bland annat omfattar handelsmärken, logotyper, 
slogans samt upphovsrättsskyddat material. Tack vare denna övervakning kan vi säkerställa att Herbalife 
Nutritions välförtjänta rykte som tillverkare av näringsprodukter som håller hög kvalitet bibehålls. 

 
6.2.1 Definitioner: 
 
Upphovsrättsskyddat material: Herbalife Nutrition har upphovsrätten till allt tryckt material, innehåll på 
internet samt ljud- och videoinspelningar som har producerats av eller för företaget. 
 
Ett handelsmärke är ett varumärkesnamn eller en symbol som identifierar Herbalife Nutrition som 
upphovsman till de produkter och tjänster som säljs av och tillhandahålls av Medlemmarna. Så är exempelvis 
Herbalife®, Herbalife Nutrition och loggan med tre blad handelsmärken som tillhör Herbalife Nutrition, och 
detsamma gäller för många produktmärken som Cell-U-Loss® eller Herbalifeline® Max. 
 
Ett handelsnamn är ett företagsnamn som Herbalife Nutrition har exklusiv rätt att använda. Herbalife 
International of America, Inc. och Herbalife Sweden AB är exempelvis handelsnamn. En Medlem får inte 
registrera handelsnamn som innehåller ordet ”Herbalife”, ”Herbalife Nutrition” eller andra varumärkesnamn 
som tillhör Herbalife Nutrition. 
 
Varumärkning omfattar en produkts eller en produktförpacknings visuella utseende som visar produktens 
upphov för konsumenterna. Det kan exempelvis handla om utformningen av vissa Herbalife Nutrition-produkter 
eller förpackningar. 
 
En företagshemlighet är konfidentiell information som vanligen inte är känd utanför Herbalife Nutrition och 
har ett kommersiellt värde. Herbalife Nutritions företagshemligheter kan vara sammansättningar, förhållanden 
till säljare, varumärkning och produktutvecklingsprojekt som ännu inte har lanserats, affärsplaner, processer 
och datasammanställningar som identifierar eller syftar på andra Medlemmar, inklusive 
släktskapsförhållanden. 
 
Herbalife Nutritions immateriella egendom omfattar material som Herbalife Nutrition har upphovsrätten till, 
handelsmärken, handelsnamn och företagshemligheter. 
 
 
  

 
36 Herbalife Nutrition erbjuder inga territorier eller franchiser och ett Herbalife Nutrition Medlemskap är ingen franchise. 
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6.2.2 Material som skyddas av upphovsrätten 
Herbalife Nutrition har upphovsrätten till allt tryckt material, innehåll på internet samt ljud- och 
videoinspelningar som har producerats av eller för företaget. En Medlem måste följa alla villkor som anges i 
instruktionerna eller i annat skriftligt godkännande. 
 

Allt material som Herbalife Nutrition har upphovsrätt till måste åtföljas av följande: 
 

Kopierat med tillstånd av Herbalife Nutrition. Alla rättigheter förbehållna. 
 

Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten att när som helst och helt enligt eget gottfinnande återkalla sitt 
medgivande till att använda upphovsrättsskyddat material. 
 
 
6.2.3 Handelsmärken, varumärkning och handelsnamn 
En Medlem får lov att använda de handelsmärken, handelsnamn och andra typer av varumärkning som 
Herbalife Nutrition gör tillgängligt för nedladdning.  
 

• Herbalife Nutritions handelsmärken och handelsnamn får endast hämtas från Herbalife Nutrition. 

• En Medlem måste alltid klart och tydligt identifiera sig själv som Oberoende Herbalife Nutrition Medlem. 

• En Medlem får inte på något sätt förändra handelsmärkena eller annan Herbalife Nutrition-
varumärkning på annat sätt än storleksförändring. Det är endast tillåtet att storleksförändra ett objekt 
om alla bildens detaljer förblir tydliga och storleksförändringen inte förringar uppfattningen av eller 
kvaliteten på produkterna och tjänsterna från Herbalife Nutrition. 

• En Medlem får endast använda Herbalife Nutritions handelsmärken och varumärkning på det sätt 
tillåts av den aktuella varumärkeshandledningen för Oberoende Herbalife Nutrition Medlemmar.37 

• Vid användningen måste en Medlem ha med följande text: ”Varumärken, formgivning och annan 
immateriell egendom tillhör Herbalife International, Inc. eller dess licensgivare. Används med tillstånd 
av Herbalife Nutrition.” 

 

Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten att när som helst och helt enligt eget gottfinnande återkalla sitt 
medgivande till Medlemmen att använda denna egendom. 
 
 
6.2.4 Affärshemligheter 
Företagshemligheter görs tillgängliga för en Medlem i förtroende och han eller hon får aldrig avslöja dessa, 
inte ens efter det att Medlemskapet har upphört. 
 
 
6.2.5 Användningen är begränsad till Herbalife Nutrition-verksamheter 
En Medlem får enbart använda sig av Herbalife Nutritions immateriella egendom för att bedriva sin Herbalife 
Nutrition-verksamhet. 
 
 
6.2.6 TV, radio, magasin eller tidningar 
Att använda ord ”Herbalife Nutrition” eller att specifikt nämna eller visa bilder av någon av produkterna och 
tjänsterna från Herbalife Nutrition får inte ske i någon form av mediereklam, vilket inkluderar tryck, digitala 
inspelningar, ljud- eller bildinspelningar, tidningar, tidskrifter, radio och television eller internet eller i annat 
medium förutom vad som uttryckligen är godkänt. 
 
 
6.2.7 Kostnadsfria 020-telefonnummer 
En Medlem får lov att ha ett kostnadsfritt telefonnummer. En Medlem får emellertid inte använda Herbalife 
Nutritions handelsmärken, handelsnamn, produktnamn eller slogans i samband med det kostnadsfria numret. 
En Medlem måste alltid identifiera sig själv som Oberoende Herbalife Nutrition Medlem. 
 
 
6.2.8 Införande i telefonkataloger 
En Medlem får lov att ha ett införande i en telefonkatalog under rubriken ”Oberoende Herbalife Nutrition 
Medlem”. Den enda information som får lov att efterfölja är Medlemmens namn, adress, telefonnummer, 
faxnummer, e-postadress eller hemsida. Visningsannonser måste följa alla Herbalife Nutritions 
annonseringsregler. Ord ”Herbalife Nutrition” (förutom i skrivningen ”Oberoende Herbalife Nutrition Medlem”) 
och annan immateriell egendom som tillhör Herbalife Nutrition får inte användas på något annat sätt än så 
som sker i annonser som har fått förhandsgodkännande från Herbalife Nutrition.  
 

Införande under korrekta och lagenliga rubriker är tillåtna som exempelvis: ”hårvårdsprodukter”,  
”hudvårdsprodukter”, ”hälsokost”, ”bäringsprodukter” och ”viktkontroll”. 
 

 
37 Varumärkeshandledningen för Oberoende Herbalife Nutrition Medlemmar finns i resursbiblioteket på www.myherbalife.com/sv-SE. 
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6.2.9 Mark Hughes namn och bild 
Mark Hughes (Herbalife Nutritions grundare) namn eller bild får inte användas i annonsmaterial. 
 
 
6.2.10 Herbalife Nutritions adresser 
Adresserna till något av Herbalife Nutritions kontor får inte användas, publiceras eller marknadsföras av 
Medlemmen som dennes egen. 
 
 
6.2.11 Förbud mot användningen av immateriell egendom som tillhör tredje part 
En Medlem får inte lov att använda upphovsrättsskyddat material, handelsmärken, handelsnamn, 
produktnamn (eller variationer härav), text, foton, bilder, videor eller grafik som ägs eller har tagits fram av 
tredje part utan att först ha inhämtat skriftligt tillstånd från ägaren. Vid användning måste all immateriell 
egendom som tillhör tredje part hänvisas till som tredje parts egendom och Medlemmen måste följa alla 
begränsningar och villkor som ägaren av den immateriella egendomen ålägger vid användningen av denna 
egendom. 
 
 
6.2.12 Uppsägning av Herbalife Nutrition Medlemskapet 
Om ett Herbalife Nutrition Medlemskap sägs upp av någon anledning måste Medlemmen omedelbart upphöra 
med användningen av Herbalife Nutritions immateriella egendom och uppdatera profiluppgifterna för 
eventuella konton på sociala medier för att visa att han eller hon inte längre är en Oberoende Herbalife Nutrition 
Medlem. 
 
 
6.3 ANNONSERING OCH KAMPANJER 
 
6.3.1 Herbalife Nutritions annonsmallar 
Herbalife Nutrition publicerar en rad annonsmallar som Medlemmarna kan använda utan att göra ändringar i 
dem, förutom tillägget av namn och kontaktuppgifter. Mallarna går att ladda hem via www.myherbalife.com/sv-
SE. 
 
 
6.3.2 Medlemmars annonser och reklammaterial 
Herbalife Nutrition skapar reklammaterial och Försäljningsverktyg som Medlemmen kan använda vid 
annonsering och marknadsföring av sin Herbalife Nutrition-verksamhet. En Medlem kan skapa eget 
reklammaterial men måste då säkerställa att materialet:  
 

- Är sanningsenligt och korrekt; 
- Inte gör terapeutiska, sjukdomsrelaterade eller medicinska påståenden 
- Inte låter påskina att det föreligger ett anställningsförhållande, och 
- Följer alla tillgängliga regler och lagar 

 
 
6.3.3 Publicering av annonsmaterial 
 
Privat egendom: En Medlem får sätta upp annonsmaterial på privat egendom med ägarens uttryckliga, 
skriftliga medgivande. För att dokumentera medgivandet kan Medlemmen använda Herbalife Nutritions mall 
Medgivande till att publicera annonser på privat egendom som kan fås på www.myherbalife.com/sv-SE och 
från Medlemsservice. 
 
När annonsmaterial används i ett privat kontor eller på annan plats där Herbalife Nutrition-verksamhet bedrivs 
får det inte vara synligt från gatan eller trottoaren och får inte anslås på ett sätt som kan distrahera bilister eller 
fotgängare.  
 
Materialet måste omedelbart avlägsnas om en statlig eller kommunal myndighet, ägaren till egendomen eller 
Herbalife Nutrition kräver detta.  
 
Offentlig egendom: En Medlem får inte sätta upp annonsmaterial på allmän plats som till exempel el- eller 
lyktstolpar, trafikljusstolpar, parkeringsstolpar eller trafikmärkesstolpar. 
 
 
6.3.4 TV- och radioutsändningar 
En Medlem får inte göra ljud- eller bildutsändningar via television, satellit eller radio som nämner Herbalife 
Nutrition, företagets produkter eller affärsmöjlighet. Det enda undantaget är följande: 
 

Oberoende Herbalife Nutrition Medlem 
Ring mig för att få veta mer om produkter eller affärsmöjlighet 

http://www.myherbalife.com/sv-SE
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[Medlemmens namn och telefonnummer eller e-postadress]  
Om Herbalife Nutrition gör en utsändning via television, satellit eller radio får en Medlem inte annonsera på 
denna station en timme före och efter Herbalife Nutritions utsändning. 
 
 
6.4 BEVARA DEN PERSONLIGA RELATIONEN  
 

Direkthandel handlar om personliga relationer och produktkännedom samt det värde dessa två kompetenser 
har för befintliga och potentiella kunder. Dessa regler skyddar direkthandelskanalen genom att stödja en 
Medlems möjlighet att bygga upp och behålla en stark relation till befintliga och potentiella kunder. Dessa 
kundrelationer och kontakten med den personligt sponsrade downlinen underlättar för en Medlem att bli 
framgångsrik, inspirera andra att göra samma sak och skapa största möjliga kundnöjdhet. 

 
6.4.1Erbjudande- och reklamkampanjer 
Herbalife Nutrition-Medlemmar är oberoende företagare och som sådana kan de sälja Herbalife Nutrition-
produkter och Herbalife Nutrition-producerade trycksaker och reklamartiklar till vilket pris som helst. Herbalife 
Nutrition föreslår försäljningspriser i Sverige men dessa är bara rekommendationer med indikativt syfte, och 
Herbalife Nutrition Medlemmar har alltid full frihet att sätta sina egna priser.  
 
Herbalife Nutrition Medlemmar är emellertid ansvariga för att alla deras erbjudanden är rättvisa, 
sanningsenliga och korrekta och inte på något sätt missvisande. Missvisande kampanjer skadar Herbalife 
Nutritions varumärke och alla Medlemmars verksamheter. Nedan följer en icke uttömmande lista med exempel 
på missvisande kampanjer och marknadsföring:  
 

• Att marknadsföra en produkt som ’rabatterad’ om Medlemmen alltid säljer produkten till detta pris. 

• Att använda kampanjformuleringar i stil med ”upp till X% rabatt” och ”från 200 kr” ifall dylika 
besparingar endast gäller ett begränsat urval (mindre än 10%) av produkterna.   

• Att förevisa en kampanj under obegränsad tid. Medlemmen måste alltid ange den tidsperiod under 
vilken kampanjen gäller. 

• Att förevisa ett pris, rekommenderat pris eller ’priset som produkten vanligtvis säljs för’ genomstruket 
eller dylikt när Medlemmen aldrig marknadsfört eller sålt produkten till det priset. 

• Att förevisa kampanjprodukter när Medlemmen har anledning att tro att hen inte har tillräckligt många 
av den aktuella produkten i lager för att kunna erbjuda dem till det angivna priset, under tillräckligt lång 
tid eller i tillräcklig mängd. Om alla eller vissa produkter finns eller kan finnas endast i begränsad 
upplaga ska detta anges på Medlemmens sida, t.ex. ”så länge lagret räcker” och/eller ”vissa produkter 
i begränsad upplaga” och/eller ”gäller endast i [X] dagar”. 

• Att falskeligen använda uttrycket ”begränsad upplaga” eller dylikt för att frambringa en förfrågan eller 
ett köp från en kund. 
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Kapitel 7 Användningen av internet och elektronisk marknadsföring 
 
7.1 MEDLEMMENS UPPFÖRANDE 
 
7.1.1 Personligt uppförande 
En Medlem får inte publicera, offentliggöra eller distribuera material på eller via internet, oberoende av om det 
sker i samband med Herbalife Nutrition eller inte, som är ärekränkande, smädande, nedsättande, hotfullt, 
stötande, trakasserande, grovt, obscent eller pornografiskt, vilket avgöras helt enligt Herbalife Nutritions eget 
gottfinnande. 
 
 
7.1.2 Obehörig datortillgång 
En Medlem får inte: 
 

• Störa eller vidta åtgärder som resulterar i störningar eller avbrott för: 
- Herbalife.se 
- www.myherbalife.com/sv-SE 
- andra webbplatser som upprätthålls av Herbalife Nutrition eller dess Medlemmar 

• Få eller försöka få tillgång till datorsystem eller nätverk som är anslutna till dessa webbplatser utan 
föregående skriftligt tillstånd från Herbalife Nutrition. 

 
 
7.1.3 Uppgifter om slutkunderna 
En Medlem får inte sälja, hyra eller handla med slutkundsinformation eller annan information som rör 
webbplatsanvändarnas personuppgifter (se definition i Kapitel 12). Dessutom får en Medlem endast använda 
sådana personuppgifter i samband med produkterna eller affärsmöjligheten från Herbalife Nutrition och 
uppgifterna får inte användas i andra syften utan att informera personen i fråga och utan giltig rättslig grund 
för detta ytterligare användande.  
 
Exempel på rättslig grund för att använda personuppgifter är: 

- Samtycke från personen 
- Att du måste följa ett lagstadgat krav 
- Att du ska uppfylla ett kontraktsmässigt avtal med ifrågavarande person (såsom ett avtal att sälja 

produkter till dem), eller 
- Dina berättigade verksamhetsintressen om detta intresse inte väger tyngre än privatpersonens 

intresse att skydda denna information. 
 
Om någon person eller något företag kräver att deras information inte används måste Medlemmen omedelbart 
uppfylla detta krav. 
 
 
7.2 MEDLEMMARNAS WEBBSIDOR 
 
7.2.1 Medlemmarna måste uppge relationen med Herbalife Nutrition 
För att undvika att skapa förvirring hos kunder och allmänheten måste en Medlem som driver en webbplats 
som använder sig av Herbalife Nutritions varumärken eller säljer Herbalife Nutritions produkter klart och tydligt 
identifiera sig själv som Oberoende Herbalife Nutrition Medlem.   
 
Medlemmar måste: 

• Använda en popup-fönster från Herbalife Nutrition (utan någon förändring) som visas varje gång en 
ny besökare går in på sidan; och  

• Klart och tydligt ange Medlemmens eget namn och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, 
tillsammans med logotypen för Oberoende Herbalife Nutrition Medlemmar; och   

• Säkerställa att den egna webbplatsen inte har ett visuellt utseende som är identiskt med eller liknar 
Herbalife Nutritions officiella webbplats Herbalife.se. 

 
Logotypen för Oberoende Herbalife Nutrition Medlemmar måste, tillsammans med Medlemmens namn och 
kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer, visas på en framträdande plats (på den övre delen av hemsidan 
och så att den är synlig utan att behöva scrolla) och med ett typsnitt och andra visuella egenskaper som gör 
att den drar till sig besökarnas uppmärksamhet. 
 
Kontakta Medlemsservice eller besök www.myherbalife.com/sv-SE för att få en handledning till popup-fönster. 
 
Medlemmens företagsnamn och företagsadress får inte ersätta namnet på den enskilda Medlemmen, men det 
får lov att finnas med tillsammans med Medlemmens eget namn och kontaktuppgifter: 

• på hemsidan 

• som en del av alla kontaktuppgifter 

http://www.myherbalife.com/sv-SE
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/19C2A1ED-CC19-4E5E-A236-E77391753282/Web/General/Original/sv-SE.zip
https://www.herbalife.se/
http://www.myherbalife.com/sv-SE
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• som en del av all offentlig profilinformation 
 
Anonyma publiceringar eller användningen av ett alias är förbjudna. 
 
Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten att helt enligt eget gottfinnande kräva att Medlemmar gör förändringar 
på sina hemsidor för att säkerställa att reglerna följs.   
 
 
7.2.2 Domännamn, e-postadresser och webbplatser 
En Medlem får inte använda Herbalife Nutritions immateriella egendom i: 

• Webbplatsens domännamn (URL) 

• Sidrubriker på den egna webbplatsen (inklusive men inte begränsat till hemsidan), utom enligt 
de krav som ställs i Regel 7.2.7 

• E-postadresser 
 
Exempel på begrepp som är Herbalife Nutritions immateriella egendom och inte får lov att användas: 

• Herbalife Nutrition 

• Herbalife Nutritions produktnamn 
 
En Medlem som bryter mot denna regel måste överföra domännamnet eller e-postkontot till Herbalife 
Nutrition på Herbalife Nutritions förfrågan och utan kostnad för Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition 
förbehåller sig rätten till övriga rättigheter och rättsmedel. 
 
Medlemmar måste sköta sina egna hemsidor, och endast en Medlem får effektuera beställningar eller på 
annat sätt delta i arbetet med webbplatsen. 
 
 
7.2.3 Hyperlänkar och kopplingar 
En Medlem får lov att länka sin webbsida till: 

• Hemsidan Herbalife.se (eller annan webbsida som skapats eller upprätthålls av Herbalife Nutrition) 

• Alla andra webbsidor som upprätthålls av Medlemmen för att marknadsföra produkterna och 
affärsmöjligheten från Herbalife Nutrition  

• Webbsidor från tredje part som hjälper Medlemmen att marknadsföra produkterna och 
affärsmöjligheten från Herbalife Nutrition så länge som dessa webbsidor följer regel 7.2.4 
Tredjepartsannonsering på Medlemmars webbplatser 

 
En Medlem får inte använda handelsmärken, handelsnamn eller produktnamn som tillhör tredje part i: 

• Webbplatsens domännamn (URL) 

• Sidrubriker på sidor i en webbplats (inklusive hemsidan) 

• E-postadresser 

• Titeltaggar, metataggar38 
 
 
7.2.4 Tredjepartsannonsering på Medlemmars webbplatser 
En Medlem får lov att ha annonser från tredje part på den webbplats de använder för sin Herbalife Nutrition-
verksamhet under förutsättning att, vilket avgörs av Herbalife Nutrition helt enligt eget gottfinnande, 
annonserna inte: 
 
1. Har någon relation till religiösa, politiska eller kommersiella organisationer 
2. Skadar Herbalife Nutrition eller dess Medlemmars rykte 
3. Missbrukar Herbalife Nutritions immateriella egendom 
4. Direkt eller indirekt marknadsför: 
 

a. något direkthandels- eller MLM-företag oberoende av vilken produkt som erbjuds, eller 
b. produkter som konkurrerar med dem som säljs av Herbalife Nutrition, såsom: 
 

i. måltidsersättningar, 
ii. kosttillskott, eller 
iii. kosmetik. 

 
 
 
 
 

 
38 Det enda undantaget till denna regel är om och när en Medlem har fått ägarens uttryckliga, skriftliga medgivande. En Medlem måste 

hålla Herbalife Nutrition skadeslöst mot alla krav som kan uppstå vid eller i relation till Medlemmens användning av handelsmärken, 
handelsnamn eller produktnamn som tillhör tredje part. 
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7.2.5 Internationell affärsverksamhet 
En Medlem som bedriver eller vill bedriva verksamhet på internationella marknader via sin egen eller andra 
webbsidor får endast sälja produkter som uppfyller alla de lagliga krav som ställs i landet mot vilket 
kommunikationen är riktad. 
 
 
7.2.6 Sekretesspolicy på webbsida och efterlevnad 
En Medlem måste på en framträdande plats publicera ett ”Sekretessmeddelande” som:  

• Berättar för slutkunderna vilka av deras personuppgifter som samlas in, 
• Informerar om hur denna information kommer att användas och med vem den delas (inklusive 

Herbalife Nutrition) 
• Innehåller ytterligare information som måste uppges i enlighet med integritets- och dataskyddslagarna 

i alla jurisdiktioner där Medlemmen bedriver verksamhet.. 
 
En Medlem ansvarar dessutom för efterlevnad av alla Affärsregler och alla tillämpliga integritets- och 
dataskyddslagar på sina oberoende webbplatser, vilket även omfattar: 

• Datainsamling, 
• Marknadsföring, och  
• Informationsäkerhet, konfidentialitet och rapportering av databrott. 

 
 
7.2.7 Sökmotorannonsering och -optimering 
En Medlem får inte använda vilseledande eller bedrägliga tillvägagångssätt för att förbättra sin 
indexeringspreferens vid användningen av sökmotorer. 
 
En Medlem måste också uppvisa följande meddelande i sidbeskrivningen för alla sökmotorresultat: 
 

”Denna hemsida tillhör en Oberoende Herbalife Nutrition Medlem” 
[och eventuellt Medlemmens namn] 

 
En Medlem måste identifiera sig själv och ha med texten ”Oberoende Herbalife Nutrition Medlem” i titeltaggen 
för alla sökmotorresultat. 
 
 
7.2.8 Överföring av en medlems webbplats 
En medlem som avser att sälja Herbalife Nutrition-produkter via en webbplats39 som tidigare ägdes av en 
annan medlem eller en tidigare medlem måste begära skriftligt förhandsgodkännande från Herbalife Nutrition 
innan de driver vidare webbplatsen i samband med deras Herbalife Nutrition-verksamhet. Ett sådant samtycke 
från Herbalife Nutrition får inte hållas på orimligt sätt eller fördröjas. Formuläret samtycke för överföring av en 
medlems webbplats finns på www.myherbalife.com/sv-SE.  
 
För att skydda integriteten i försäljnings- och marknadsplanen förbehåller sig Herbalife Nutrition rätten att neka 
samtycke till att en relevant webbplats drivs i samband med en medlems Herbalife Nutrition-verksamhet. 
Vänligen se samtyckesformuläret för en förteckning över situationer där samtycke kan avslås.  
 
Att inte följa denna regel kan leda till allvarliga sanktioner mot ditt medlemskap, inklusive opphävande av 
köprättigheter och uppsägning av ditt medlemskap.  
 
 
7.3 FÖRBUD MOT FÖRSÄLJNING PÅ AUKTIONSSIDOR OCH TREDJE PARTS MARKNADSPLATSER 
ONLINE (TILLSAMMANS BENÄMNDA ”TREDJEPARTSWEBBPLATSER”) 
 
Det är viktigt att all marknadsföring och alla erbjudanden från Herbalife Nutrition som syftar till försäljning, 
oavsett om det är online eller offline, följer Herbalife Nutrition produktkvalitetsstandard, bidrar till att främja 
värdet och imagen hos Herbalife Nutritions varumärke och sker i enlighet med marknadspositioneringen hos 
Herbalife Nutritions produkter. Det innebär bland annat att inte komma med olagliga, falska eller olämpliga 
påståenden om Herbalife Nutritions produkter eller förknippa Herbalife Nutritions produkter med andra 
produkter som gör dylika påståenden. Dessutom måste all försäljning bidra till att forma och stärka kundvården 
genom Medlemmarnas personliga relationer med sina kunder – det här är en grundläggande del för 
Distributören som ger det lilla extra. 
 
Herbalife Nutrition är medvetna om den ökade vikten av e-handel som en distributionskanal för Medlemmar 
att sälja Herbalife Nutritions produkter på internet. Det är en av anledningarna till att Herbalife Nutrition har 

 
39 En webbplats definieras som en samling av allmänt tillgängliga, sammanlänkade webbsidor som delar ett enda domännamn eller URL, 
som används för försäljning av Herbalife Nutrition-produkter. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UNjY1UU5NUlNESExFM0YzUUhNUktGUTRGMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UNjY1UU5NUlNESExFM0YzUUhNUktGUTRGMC4u
http://www.myherbalife.com/sv-SE
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75UNjY1UU5NUlNESExFM0YzUUhNUktGUTRGMC4u
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lagt ned omfattande arbete på utvecklingen av GoHerbalife, en specialanpassad och lagenlig 
försäljningsplattform online som Medlemmar kan använda utan avgift där den finns tillgänglig.* 
 
Försäljning via tredjepartswebbplatser försvagar däremot de personliga relationer som Medlemmar behöver 
utveckla med sina kunder samt Herbalife Nutritions varumärke och den image och marknadspositionering 
Herbalife Nutrition har etablerat för sina produkter. Det beror bland annat på att: 
 

(i) Tredjepartswebbplatser visar namn och logotyp för den som driver tredjepartswebbplatsen; 
(ii) ofta på ett inkorrekt sätt framställer produkternas kvalitet och effekter, vilket i vissa fall kan vara 

falskt eller till och med olagligt, samt  
(iii) positionerar Herbalife Nutritions produkter i en kontext som inte stämmer överens med Herbalife 

Nutritions eftersträvade marknadspositionering och image för sina produkter.  
 
Därför gäller följande: 
 

◼ Medlemmar får bedriva försäljning av Herbalife Nutritions produkter online via: 
a) sina egna personliga webbplatser som uppfyller Herbalife Nutritions kvalitetssäkring, 

kundservice och standarder för teknisk specifikation  
b) via GoHerbalife.com40  

 

◼ Medlemmar får inte erbjuda försäljning, sälja eller underlätta försäljning eller erbjudande därom av 
Herbalife Nutritions produkter (direkt eller indirekt på något som helst sätt eller med några som helst 
medel), oavsett om det sker genom värvning, öppen budgivning eller utbjudande till fast pris, på 
kommersiella auktionssidor, marknadsplatser online, tredjepartswebbplatser eller annan webbplats 
som bär tredje parts namn eller logotyp eller på annat sätt är identifierbar som tredjepartswebbplats. 

 
 
7.4 E-POST 
Dessa regler gäller för de Medlemmar som skickar ut e-post som rör produkterna och affärsmöjligheten från 
Herbalife Nutrition och gäller utöver gällande lagar. 
 
En Medlem måste också följa den anlitade e-postleverantörens användningsvillkor eller tjänstevillkor när 
tjänsten används i samband med Herbalife Nutrition-verksamheten. 
 
 
7.4.1 Krav och begränsningar 
1. Följande begränsningar och förbud gäller för Medlemmar och rör alla typer av e-postmeddelanden som 
skickas och har koppling till Herbalife Nutrition.  
 

a. En Medlem måste avslöja vilket ursprung alla meddelanden har: 
 

i. Källan, mottagaren och dirigeringsinformationen som bifogas i meddelandet (inklusive 
ursprungsdomänens namn och ursprungsadressen) måste vara korrekt. 
 

ii. Från-raden i varje meddelande måste på ett korrekt sätt identifiera personen som har skickat 
meddelandet. 
 

b. Ämnesraden i varje meddelande får inte vara vilseledande. 
 
2. Följande ytterligare krav gäller för en Medlems e-postmeddelanden som har kommersiellt syfte, oavsett om 
de distribueras som ett massutskick eller om mottagarna är företag eller privatpersoner. Ett kommersiellt e-
postmeddelande är ett meddelande som gör reklam för eller marknadsför en kommersiell produkt eller tjänst, 
inklusive innehåll på en webbplats som drivs i ett kommersiellt syfte. Meddelanden som gör reklam för 
Herbalife Nutrition räknas som kommersiella e-postmeddelanden. Även om ett e-postmeddelande utöver 
reklamen innehåller annat innehåll som inte är kommersiellt, räknas det som ett kommersiellt meddelande. 

 
a.Varje meddelande måste ha en giltig fysisk postadress till Medlemmen. 
 
b. Alla e-postmeddelanden måste ha en tydlig och synlig instruktion till hur man gör för att avanmäla sig: 

 

i. Meddelandet måste innehålla en fungerande returadress eller Internetbaserad funktion som 
mottagaren kan använda för att skicka in en begäran om att inte längre motta kommersiella e-
postmeddelanden från avsändaren (avanmälan) Alla tjänster för avanmälan måste kunna behandla 
avanmälningar i minst 30 dagar efter det att meddelandet skickades. 
 

ii. All begäran om avanmälan måste åtgärdas utan dröjsmål och Medlemmen måste upphöra med att 
initiera eller skicka ut kommersiella e-postmeddelanden till denna person. 
 

 
40 GoHerbalife finns tillgängligt på utvalda marknader. 
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iii. En avanmälan får inte vara betungande och får inte kräva att mottagaren vidtar andra steg än att 
svara på meddelandet eller besöka en webbplats för att avanmäla sig. En mottagare får inte tillfrågas 
eller uppmanas att lämna annan identifierande information utöver e-postadressen för att behandla en 
avanmälan. 
 

iv. En Medlem får inte debitera några avgifter för att hantera avanmälningar. 
 

v. Varje Medlem måste skapa och underhålla en egen lista över personer som inte vill ha e-post samt 
kontrollera registret i e-postpreferenstjänsten (e-mps) för att hålla reda på vilka personer som inte vill 
ha e-post och upphöra med utskicken. 

 
3. Det är förbjudet för en Medlem att skicka kommersiella e-postmeddelanden om inte: 

 
i. Medlemmen redan har en befintlig affärsrelation med mottagaren baserat på ett tidigare köp eller en 
transaktion som involverade en produkt från Herbalife Nutrition (och då mottagaren samtidigt som 
dennes uppgifter samlades in fick information om en enkel och kostnadsfri metod som gav 
honom/henne möjlighet att vägra ta emot framtida meddelanden), eller 
 
ii. Medlemmen är vän eller familjemedlem till mottagaren, eller 
iii. Medlemmen har tidigare lämnat sitt samtycke till att ta emot meddelanden, och detta samtycke har 
inte återtagits. Detta samtycke måste vara uttalat och gälla mottagandet av meddelanden om Herbalife 
Nutrition. 
 

4. En Medlem får inte skaffa sig e-postadresser genom dataskördning, göra lösenords-/ordboksattacker eller 
utföra totalsökningsattacker. 

 
i. ”Dataskördning eller adressinsamling” innebär att på automatisk väg samla in e-postadresser som är 
listade på en webbsida eller onlinetjänst som innehåller information om att den inte ger bort, säljer eller 
på annat sätt överför adresser som sidan eller tjänsten har i sin ägo till någon annan person i syfte att 
skicka kommersiella e-postmeddelanden. 
 

ii. ”Lösenordsattacker” innebär att generera möjliga e-postadresser på automatisk väg genom att 
kombinera namn, bokstäver eller siffror i otaliga kombinationer. 
 

iii. ”Totalsökningsattacker” handlar om automatiserade eller manuella försöka att röja e-postadresser 
genom att genomsöka offentligt tillgängliga webbplatser för att hitta textsträngar som innehåller ”@”. 
 

5. En Medlem är förbjuden att använda scripts eller på annan automatisk väg registrera flera e-postkonton 
eller användarkonton på webben och därifrån skicka kommersiella e-postmeddelanden. 
 
6.En Medlem är förbjuden att sälja, leasa, byta eller på annat sätt överföra eller offentliggöra en persons e-
postadress om Medlemmen inte har ett uttryckligt, skriftligt godkännande från personen i fråga. Alla 
godkännanden upphör att gälla så snart personen skickar en begäran om avanmälan. 
 
 
7.4.2 Meddelande att upphöra med e-postutskick 
En Medlem måste omedelbart upphöra med sin e-postaktivitet om de får ett meddelande från en statlig 
myndighet, ett kontrollorgan eller datasekretessmyndighet rörande sitt bruk av e-post. En Medlem måste 
omedelbart rapportera alla sådana erhållna meddelanden till Herbalife Nutrition genom att ringa 08-517 619 
15 inom 24 timmar efter det att meddelandet har erhållits. 
 
 
7.5 SOCIALA MEDIER 
Dessa regler gäller för Medlemmar som använder sociala mediesidor på internet som Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, Pinterest och Snapchat.samt webbaserade gemenskapssidor som bloggar. Reglerna 
gäller i tillägg till gällande lag. 
 
 
7.5.1 Ansvar för publiceringar 
Det är Medlemmen som ansvarar för allt Herbalife Nutrition-relaterat innehåll han eller hon publicerar online. 
En Medlem som använder sociala medier som en del av sin Herbalife Nutrition-verksamhet måste klart och 
tydligt identifiera sig både med namn och som Oberoende Herbalife Nutrition Medlem. 
 
 
7.5.2 Sociala medier som försäljnings- och reklamforum 
Sociala medier får inte användas för att genomföra försäljningar av Herbalife Nutrition-produkter. Webbaserad 
försäljning av Herbalife Nutrition-produkter får endast ske via Medlemmens webbplats. 
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7.5.3 Publiceringar och påståenden 
Alla inlägg på sociala medier som görs av en Medlem måste vara korrekta och sanningsenliga. Alla 
påståenden, framställningar, personliga berättelser samt berättelser om produkterna måste följa reglerna, 
inklusive reglerna om påståenden. Se avsnitt 6.1 Påståenden och framställningar.  
 
 
7.5.4 Användningen av Herbalife Nutritions immateriella egendom 
Profilnamn och inlägg på sociala medier måste följa kraven i regel 6.2 Användningen av Herbalife Nutritions 
immateriella egendom, inklusive kravet att Medlemmar endast får använda handelsnamnet ”Herbalife Nutrition” 
på ett sätt som tydligt identifierar honom eller henne som Oberoende Herbalife Nutrition Medlem. 
 
Exempel på icke godkänd användning av Herbalife Nutritions handelsnamn i profilnamn och inlägg på sociala 
medier är: 
 

• ”Herbalife Nutritions Wellness Challenge” 

• ”Herbalife Nutrition-sidan” 

• ”Information om Herbalife Nutrition” 
Exempel på godkänd användning av Herbalife Nutritions handelsnamn i profilnamn och inlägg på sociala 
medier är: 
 

• ”Jane Smith – Oberoende Herbalife Nutrition Medlem” 

• ”Januari Wellness Challenge – Oberoende Herbalife Nutrition Medlem” 

• ”Formula 1 shakes – Oberoende Herbalife Nutrition Medlem” 

• #HerbalifeNutrition 

• #TeamHerbalife 

• #Herbalife24 
Medlemmar får använda Herbalife Nutritions officiella hashtags som innehåller namnet ”Herbalife Nutrition”, 
dela Herbalife Nutritions inlägg på sociala medier eller länka till Herbalife Nutritions officiella webbsidor och 
sociala mediekanaler. 
 
 
7.5.5 Foton samt video- och ljudupptagningar 
En Medlem får lov att publicera ljud- och bildmaterial på Facebook, Twitter, YouTube, Instagram och liknande 
sociala medier under förutsättning att innehållet följer reglerna. 
 
Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten, helt enligt eget gottfinnande, att avgöra om inspelningarna eller 
bilderna (inklusive sättet som de används på) bryter mot reglerna eller skadar Herbalife Nutritions rykte. 
Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten att kräva av Medlemmen att ta bort sådana bilder eller inspelningar. 
En Medlem måste följa alla sekretesslagar, lagar som rör immateriell egendom och de sociala 
medieplattformarnas användningsvillkor och policys, villkor, riktlinjer eller liknande samt Herbalife Nutritions 
regler vid användningen av bilder eller inspelningar av andra personer på sociala medier. 
 
 
7.5.6 Användarvillkor 
En Medlem måste följa de användarvillkor, övriga villkor, tjänstevillkor, riktlinjer för godkänd användning eller 
liknande villkor som gäller för den sociala medieplattform som används i Herbalife Nutrition-verksamheten. 
 
 
7.5.7 Professionellt uppträdande 
En Medlem bör inte gå i svaromål med personer som publicerar negativa saker om dem själva, andra 
oberoende Medlemmar eller Herbalife Nutrition. Negativa publiceringar kan rapporteras via e-post till  
mpcsweden@herbalife.com. 
 
 
7.5.8 Förbud mot köp av följare och gillningar på sociala medier 
En Medlem får inte köpa följare eller gillningar41 eller använda vilseledande eller bedrägliga tillvägagångssätt 
för att öka den uppleva populariteten hos hans eller hennes sociala mediekonto eller -sida. 
 
 
7.5.9 Förbud mot att rikta in sig mot andras följare på sociala medieplattformar 
En Medlem får inte systematiskt bearbeta en annan persons följare i syfte att sälja produkter från Herbalife 
Nutrition eller att få leads. Det är även förbjudet att använda systematiska, automatiserade appar eller program 

 
41 En ”följare” är en person som prenumererar på ett socialt mediekonto för att få uppdateringar. På Facebook är de som ”gillar” en sida 

det samma som följare, vän eller fan. En ”gillning” är en åtgärd som kan utföras av en användare på Facebook, Twitter eller Instagram. 
Istället för att skriva en kommentar eller dela ett inlägg kan en användare klicka på ”gilla”-knappen som ett snabbt sätt att visa sitt gillande. 
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samt manuella direktmeddelanden till andra Medlemmar i syfte att sälja Herbalife Nutrition -produkter eller 
värva dem. 
 
 
7.5.10 Förbud mot datautvinnings- och skrapningsprogram 
En Medlem som använder sociala medier och andra digitala plattformar för att bedriva sin Herbalife Nutrition-
verksamhet måste göra detta i enlighet med varje social medieplattforms och internetleverantörs 
sekretesspolicy och användarvillkor. Användningen av datautvinnings- och skrapningsprogram (inklusive men 
inte begränsat till användningen av webbspindlar, sökrobotar och andra robotar) anses vara bedrägligt och är 
förbjuden.  
 
 
7.5.11 Förbud mot olämpliga kommunikationsåtgärder 
En Medlem som använder sociala medieplattformar för att bedriva sin Herbalife Nutrition-verksamhet måste 
göra detta i enlighet med varje social medieplattforms kommunikationsregler och policys. Normalt sett är 
skickandet av kommersiella meddelanden till mottagare som inte har bett om att få denna information förbjudet. 
En Medlem måste inhämta personens medgivande innan han eller hon kontaktar någon och även uppfylla 
deras begäran om att kontakten ska upphöra, om de så önskar. 
 
 
7.6 TELEMARKETINGSAMTAL 
 

Det finns strikta och mycket tekniska lagar som begränsar telemarketing. Dessa regler ska ses som ett stöd 
för Medlemmarna, och inte betraktas som juridiska råd. Varje Medlem ansvarar själv för att ta reda på och 
följa alla giltiga telemarketinglagar. 

 
Vid upphandling av en tjänst måste Medlemmen bekräfta att leverantörens tjänster uppfyller alla tillämpliga 
lagar. Leverantörens agerande eller underlåtenhet anses vara Medlemmens agerande eller underlåtenhet. 
 
 
7.6.1 Definitioner 
 
Automatisk telemarketing: 
Utrustning som ringer upp telefonnummer automatiskt, inklusive all datoriserad utrustning som utför 
uppringningen oberoende av om utrustningen är förprogrammerad med en nummerlista eller ringer upp 
slumpvis utvalda nummer.42 
 
Massutskick via fax: 
Att skicka fax till mottagare som inte har bett om att få dem, inklusive utrustning som kan skicka flera fax till 
många mottagare. 
 
Etablerade affärsrelationer (Established Business Relationship – EBR): 
En tidigare upprättad relation mellan en Medlem och en telefonabonnent baserat på abonnentens: 
 

• Köp eller transaktion som skett inom de 18 månader som föregår telefonsamtalet, och om relationen 
inte tidigare har upphört. 
 

• Förfrågan rörande produkter eller tjänster inom de tre (3) månader som föregår telefonsamtalet, och 
om relationen inte tidigare har upphört. 

 
Om abonnenten ber Medlemmen att upphöra med att ringa innebär denna begäran att den etablerade 
affärsrelationen upphör, även om abonnenten fortsätter att handla av Medlemmen. 
 
Inhämtat, tidigare medgivande: 
Ett skriftligt avtal eller e-postmeddelande mellan en Medlem och en slutkund som tydligt anger att slutkunden 
lämnar sitt medgivande till att kontaktas av Medlemmen rörande produkterna eller affärsmöjligheten från 
Herbalife Nutrition, inklusive det telefon- eller faxnummer som kunden önskar bli kontaktad på. 
 
Telemarketing: 

 
42 Detta omfattar datoriserad utrustning såsom: 

• Förutsägande uppringningsprogram som ringer upp medan telefonsäljaren pratar med andra kunder genom att förutse den 
genomsnittliga tid det tar för en konsument att svara i telefonen och när en telefonförsäljare kommer att vara tillgänglig för nästa 
samtal. 

• Förhandsvisade uppringningsprogram som anger ett nummer som ska ringas på telefonförsäljarens skärm och, när 
telefonförsäljaren så anger, ringer upp numret åt honom eller henne. 
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Försäljning, kundvärvning, marknadsföring, reklamskapande eller tillhandahållande av information om en 
produkt eller tjänst via telefon, mobiltelefon, sms, fax, automatisk uppringning, förhandsinspelade eller 
artificiella röstmeddelanden eller liknande anordningar. 
 
 
7.6.2 Krav vid telemarketing 
En Medlem ansvarar för att följa alla gällande lagar och regler som gäller för telemarketing, inklusive alla 
övergripande nationella regler för att slippa bli uppringd samt Nix-listor. Detta krav gäller såväl för alla 
personliga samtal som görs via vanliga telefoner som för alla övriga typer av telemarketing. 
 
En Medlem får inte kontakta, vare sig via telefon eller fax, någon person eller något företag vars nummer finns 
med några nationella listor över personer som inte vill bli uppringda. En Medlem får endast kontakta, såväl via 
telefon som via fax, de personer eller företag som har gett sitt tidigare, uttryckliga medgivande, vilket inte vid 
ett senare tillfälle har återtagits, till att bli uppringda, som har upprättat en affärsrelation med Medlemmen eller 
som har en personlig relation till Medlemmen. 
 
Medlemmar som arbetar med telemarketing måste: 
 

• köpa och gå igenom alla nationella listor över personer som inte vill bli uppringda i alla de länder där 
de bedriver verksamhet, 
 

• kontrollera registren och radera nyregistrerade nummer från sina egna telefonlistor minst en gång var 
28:e dag, 
 

• registrera ett eget företagskonto hos Nix eller relevant företag som tillhandahåller listor med personer 
som inte vill bli uppringda. (En Medlem kommer att behöva ange identifierande uppgifter och får endast 
använda sitt eget namn eller företagets namn som säljaridentifiering.43) 
 

• betala alla avgifter som uppstår i samband med kontrollerna i Nix databas, 
 

• underhålla egna listor som innehåller namn och telefonnummer till personer som inte vill bli uppringda, 
 

• ha en skriftlig policy som styr vilka som inte får lov att ringas upp och övriga telemarketingaktiviteter, 
 

• utbilda all personal som arbetar med telefonkontakter å Medlemmens vägnar kring dessa regler, 
 

• En Medlem får inte använda ett telefonnummer som tillhandahållits av en tredje part till telemarketing 
om detta telefonnummer finns med på en nationell lista över personer som inte vill bli kontaktade eller 
om detta nummer finns med i Medlemmens egen lista över sådana nummer. 

 
Ytterligare eller andra krav kan gälla om Medlemmen ringer inom ett land eller från ett annat land. Det är 
Medlemmens ansvar att avgöra vilka krav som ställs av de relevanta lagarna och regelverken som rör listor 
med personer som inte önskar bli uppringda samt att följa dessa krav. 
 
 
7.6.3 Automatisk telemarketing 
En Medlem får inte använda en automatisk uppringare i samband med sin Herbalife Nutrition-verksamhet, 
Herbalife Nutritions produkter eller affärsmöjlighet. 
 
 
7.6.4 Förinspelade eller artificiella röstmeddelanden 
En Medlem får inte använda förinspelade eller artificiella röstmeddelanden i samband med sin Herbalife 
Nutrition-verksamhet. 
 
 
7.6.5 Oombedda fax 

• En Medlem får inte göra massutskick via fax eller använda ”blast fax” eller liknande tjänster för att 
skicka faxmeddelanden. 
 

• En Medlem får endast skicka fax till etablerade affärsrelationer som uttryckligen och på förhand har 
gett Medlemmen sitt tillstånd, vilket inte vid ett senare tillfälle har återkallats, att skicka sådana fax. 
 

• När en Medlem skickar fax till en etablerad affärsrelation måste Medlemmen ha erhållit faxnumret på 
följande sätt: 
- Frivilligt uppgivande av numret från mottagaren, eller 
- Via en telefonkatalog, annons eller webbplats där den etablerade affärsrelationen frivilligt 

samtyckte till att göra numret tillgängligt.  
 

 
43 En Medlem får inte identifiera Herbalife Nutrition som ”säljare” eller ”kund”. 
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• Alla fax måste innehålla: 
- Ett klart och tydligt meddelande på första sidan att mottagaren kan begära att avsändaren inte 

skickar fler fax i framtiden (begäran om att upphöra med faxning). Att inte följa denna begäran inom 
30 dagar innebär ett lagbrott. 

- Ett inhemskt telefon- och faxnummer (så att mottagaren kan skicka sin begäran om att upphöra 
med faxning). 

- Minst ett kostnadsfritt alternativ som mottagaren kan använda för att skicka sin begäran om att 
upphöra med faxning till Medlemmen, exempelvis webbadress, e-postadress eller 020-nummer. 

 

• En Medlem måste godkänna och behandla uppmaningar om att upphöra med faxning dygnet runt, sju 
dagar i veckan, och Medlemmen måste följa personens begäran inom 30 dagar. 
 

• Alla fax måste innehålla (antingen i topp- eller bottenmarginalen på varje sida eller på faxets 
försättsblad): 
- Datum och tid när faxet skickades, 
- Avsändarens identitet (vilket måste vara Medlemmens eget namn och i förekommande fall 

företagsnamn), samt 
- Den sändande faxens samt Medlemmens telefonnummer 

 
 
7.6.6 Förfrågningar från myndigheter 
En Medlem måste omedelbart upphöra med sin telemarketing om han eller hon får ett meddelande från en 
myndighet rörande sin telemarketingaktivitet. En Medlem måste omedelbart rapportera alla sådana erhållna 
meddelanden till Herbalife Nutrition. 
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Kapitel 8 Nutrition Clubs 
 

Många medlemmar använder sig av Nutrition Clubs som ett framgångsrikt sätt att bedriva verksamhet på. 
Nutrition Clubs har som mål att introducera och sälja Herbalife Nutrition-produkter till nya och befintliga kunder, 
samt att erbjuda aktiviteter I det här avsnittet får du en kortfattad förklaring av hur man driver en Nutrition Club, 
men texten är inte avsedd att ersätta den omfattande utbildning du som medlem får som en del av Nutrition 
Club-programmet. 

 
En Nutrition Club (klubb) erbjuder en informell miljö för att: 

• presentera Herbalife Nutrition för potentiella medlemmar 
• dela recept och användningsområden för Herbalife Nutrition-produkter 
• sätta upp mål för att uppnå en hälsosam livsstil 
• delta i fysiska aktiviteter 
• få nya vänner som har liknande livsstilsmål 
• umgås 
• samtala om sund kosthållning 
• lära sig värdet av regelbunden motion 
• lägga upp strategier för att få en sund livsstil 

 
Varje klubbverksamhet måste följa dessa regler. Det är helt upp till Herbalife Nutrition, enligt företagets eget 
gottfinnande, att avgöra huruvida en klubb följer dessa regler. 
 
 
8.1 ALLMÄNNA REGLER  
 
8.1.1 Revideringar och granskningar 
Medlemmar måste delta i Herbalife Nutritions regelbundna granskning av klubben.  
 
Medlemmar godtar att när Herbalife Nutrition genomför en granskning av en Nutrition Club kan företaget 
överenskomma med tredje part att bistå vid denna granskning, exempelvis genom att använda sig av hemliga 
gäster. 
 
 
8.1.2 Utbildning 
Nutrition Club-ledare måste utbildas av en kunnig medlem ur dennes upline eller genom lokala Herbalife-
utbildningsevenemang. Den första upline TAB Team-medlemmen har det yttersta ansvaret för träning av 
downline klubbledare. 
 
Medlemmar kan erbjuda frivillig utbildning mot en avgift, förutsatt att avgiften inte överstiger medlemmens 
utgifter för utbildningen44. 
 
 
8.1.3 Anställda 
En Nutrition Club kan bara drivas av en Oberoende Herbalife Nutrition Medlem. En Medlem får inte lov att 
använda sig av anställda för att arbeta med något som rör klubben. 
 
 
8.1.4 Ingen franchise 
Medlemmar får inte säga eller antyda att en klubb är en franchise och får inte ta emot en avgift eller betalning 
från en annan medlem för hjälp eller råd inför öppnande eller drift av en klubb (annat än vad som är tillåtet 
enligt regel 8.1.2 Utbildning). 
 
Klubbar är inte franchise, och skiljer sig från franchise på många sätt, inklusive:  

• Herbalife Nutrition tar inte ut någon avgift av medlemmar för att öppna en klubb och inte heller 
pågående franchiseavgifter 

• medlemmar är inte skyldiga att göra några inköp från Herbalife Nutrition 

• klubbar omfattas inte av franchiselagstiftning som bland annat kräver att ett dokument för 
franchiseavtal ska presenteras för potentiella köpare 

 
 
  

 
44 Medlemmar måste föra detaljerad redogörelse med styrkande dokumentation under en period av två (2) år, där man specificerar 

kostnader och avgifter. Herbalife Nutrition kan begära kopior för att verifiera efterlevnaden av regel 3.3.1 Försäljning av icke vinstdrivande 
affärsverktyg och regel 5.1.1 Utbildning, som förbjuder medlemmar att dra egen vinning av affärsverktyg, utbildningar eller möten. 
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8.1.5 Oberoende affärsverksamheter 
Medlemmar är oberoende affärspersoner och deras klubbar är självständiga i förhållande till Herbalife Nutrition. 
Herbalife Nutrition kommer inte att godkänna, auktorisera, garantera eller ta på sig skyldighet, ansvar eller 
laga påföljd för en klubb. 
 
 
8.1.6 Primär klubbledare 
En medlem måste utses till den primära klubbledaren och ta fullt ansvar för och övervaka all klubbverksamhet45. 
 
Om flera medlemmar delar ett gemensamt utrymme för att driva sina klubbar måste den primära klubbledaren 
utse en medlem som ansvarar när den primära klubbledaren inte är på plats. 
 
 
8.1.7 Goda grannar-policyn 
Alla som driver en Nutrition Club måste uppträda som goda och omtänksamma grannar, framför allt när 
klubben drivs från hemmet. Därför måste också klubbens ansvariga begränsa antalet deltagare och vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att mötena inte orsakar orimligt buller, trafikstopp eller andra former av 
olägenheter för allmänheten. 
 
 
8.1.8 Följ alla lagar 
Som med andra affärsverksamheter måste medlemmar följa alla lagar och förordningar som gäller för driften 
av deras klubb, inklusive men inte begränsat till affärslicenser, livsmedelstillstånd, brand- och säkerhetskrav, 
konsumentskydd, sekretess- och dataskyddslagstiftning och skatteskyldigheter46. När det gäller statliga och 
kommunala myndigheter måste blivande och verksamma klubbledare samarbeta och presentera sina aktuella 
aktiviteter i enlighet med reglerna som gäller.  
 
 
8.1.9 Inga tilldelade eller exklusiva territorier 
Det kan inte ske någon territoriell överlåtelse och det finns inga exklusiva territorier för Nutrition Clubs. De kan 
öppnas och drivas var som helst där det är tillåtet enligt lagen. 
 
 
8.1.10 Flera klubbar 
En medlem får inte driva näringsklubbar på fler än två platser eller skriva fler än två hyreskontrakt för att driva 
klubbar, med förbehåll för undantaget nedan47. 
 
En medlem får skriva fler än två hyreskontrakt för att driva Nutrition Clubs enligt Herbalife Nutritions 
gottfinnande och om det finns tillräckliga bevis för följande: 
 

• Nutrition Club är inte en franchise (se regel 8.1.4 Inte franchise) 

• klubben kommer inte att säljas för vinst (se regel 8.2.12 Förbud mot försäljning av Nutrition Clubs ) 

• hyres- eller anläggningsavgifter som samlas in från andra medlemmar för deras användning av klubbens 
lokaler överstiger inte utgifter som är direkt relaterade till övriga medlemmars användning av 
anläggningen (se regel 8.1.11 Delning av klubblokaler) 

• klubbägaren eller ledaren kommer inte att tilldela produktförsäljning eller volympoäng till medlemmar i 
syfte att underlätta kvalifikationer eller delta i någon annan aktivitet som strider mot reglerna för 
manipulering av försäljnings- och marknadsföringsplaner (se regel 3.1.10 Manipulering av försäljnings- 
och marknadsföringsplaner). 

 
 
8.1.11 Delning av klubblokaler 
En klubbledare som debiterar andra medlemmar för användning av klubbens lokaler får inte ta ut mer i hyres- 
eller anläggningsavgifter än de kostnader som är direkt kopplade till de övriga medlemmars användning av 
anläggningen. Klubbledare får inte debitera andra medlemmar för användning av lokaler i syfte att gå med 
vinst. Alla medlemmar som hyr in sig i lokalen måste uppfylla de registreringskrav som anges i regel 8.4.1 
Registreringsprocessen. 
 
 
 

 
45 Publicerade Nutrition Club-ledarens meddelanden måste alltid innehålla ansvarig medlems namn och kontaktuppgifter. Vid ev. frånvaro 

måste medlemmen utse en medlem (som medlemmen har utbildat på egen hand) att personligen övervaka klubbens drift. När detta 
inträffar måste namn och kontaktuppgifter i meddelandet uppdateras i enlighet med detta. 
 

46 Medlemmar bör rådfråga personliga juridiska och skatterådgivare i dessa frågor innan de öppnar en Nutrition Club. 
 

47 Denna regel gäller för en Medlem som arbetar som individ, genom ett företag eller på något annat sätt. 



Page 46 of 64   INNEHÅLL Swedish #603469-SW-00N (Corp. Version 34P) Rev. 09-April-2021 

8.1.12 Obligatoriska anslag 
Varje Nutrition Club-ledare måste sätta upp “Nutrition Club-ledarens meddelande” samt “Meddelande om 
hygien- och renhållningsrutiner” på ett väl synligt ställe i klubblokalen.  
 
Meddelandena måste vara minst 21 x 29,7 centimeter (A4-pappersstorlek) och i en teckenstorlek på minst 17 
punkter48. 
 
 
8.1.13 God hygien 
Att servera Herbalife Nutrition-produkter till klubbkunder kräver att en klubbledare utövar god hygien och håller 
klubben ren och sanitär. Följande hygienrutiner krävs. Herbalife Nutrition kan dock inte garantera att dessa 
metoder säkerställer att lokala lagar efterföljs. Klubbledaren ansvarar för att förstå och följa alla tillämpliga 
lagar om livsmedelssäkerhet: 
 
Försäljning, hantering och beredning av livsmedel 

• köp frukt, grönsaker och andra ingredienser som inte är Herbalife Nutrition från välrenommerade 
leverantörer som upprätthåller höga krav på livsmedlens renhet och säkerhet 

• inspektera ingredienserna så att de är färska och håller hög kvalitet vid leveransen och återigen vid 
användning 

• använd vatten av god kvalitet (eller kokt vatten) när du tillreder drycker som serveras på klubben 
• rengör och sterilisera all köksutrustning, inklusive mixers och skärbrädor, grundligt före och efter varje 

användning 
• rengör kylar minst en gång i veckan 
• använd engångsmuggar vid serveringen av drycker 

 
Färskvaror och produkter med lång hållbarhet 

• använd de äldsta produkterna först och använd inga produkter efter bäst före-datumet 
• tvätta alltid frukt och grönsaker före användning 
• förvara alltid färska produkter på ett sätt så att de skyddas från att skadas, förstöras eller förorenas 
• förvara dina Herbalife Nutrition-produkter och produkter med lång hållbarhet i ett svalt, rent och 

välventilerat utrymme 
 
Personlig hygien 

• tvätta händer och underarmar ofta med tvål och varmt vatten, och alltid: 
- efter toalettbesök 
- före och efter hantering av livsmedel 
- efter att du nyst, hostat eller snutit dig 
- efter rökning, intag av måltid eller dryck eller efter att du har varit borta från klubblokalen 
- efter att du har rört vid ditt hår eller annan kroppsdel 
- efter att du har rört vid en annan person 
- efter att du har rört vid använd eller smutsig köksutrustning eller bestick 

• ha alltid rena kläder och rent hår, håret ska vara prydligt 
• lämna klubblokalen omedelbart om du känner dig sjuk, även om detta innebär att klubben måste 

stängas (I förekommande fall kan en annan medlem som har genomgått utbildningen för Nutrition Club-
ansvariga täcka för dig under din frånvaro för att stödja klubbens aktiviteter) 

 
Klubblokaler 

• torka omedelbart upp eventuellt spill och varna gäster så att de undviker de påverkade områdena tills 
det är färdigstädat 

• ha flera täckta soptunnor med sopsäckar av hög kvalitet i klubblokalen och avlägsna och töm dem 
regelbundet 

 
 
8.2 DRIFT AV EN NUTRITION CLUB 
 
8.2.1 Avgifter 
Klubbledaren bestämmer själv vilket pris som gäller för Nutrition Club-avgifter. Nivåanpassade Nutrition Club-
avgifter för ytterligare privilegier är tillåtna49. 
 
Nutrition Club-ledaren är ansvarig för att förstå och efterleva alla juridiska och skattemässiga krav. 
 

 
48 Kopior på dessa meddelanden finns tillgängliga på www.myherbalife.com/sv-SE. 
 

49  Om klubbledaren säljer momsbeskattade varor eller tjänster kan han eller hon bli skyldig att uppbära och återbetala 

moms. Klubbledaren måste erbjuda kopior av kvitton för Nutrition Club-avgifter och produktköp till kunder. 
 

Rådfråga din personliga skatterådgivare om din Nutrition Club har en skyldighet att lämna in momsdeklarationer. 

http://www.myherbalife.com/sv-SE
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8.2.2 Deltagande i en Nutrition Club är inte obligatoriskt 
Att besöka en Nutrition Club är ett personligt beslut som deltagaren eller dennes gäst fattar (vare sig han eller 
hon är Medlem eller inte). En Nutrition Club-ansvarig får aldrig uppge eller antyda att det finns ett krav på 
närvaro. 
 
 
8.2.3 Klubbaktiviteter och tjänster 
En Nutrition Club måste ge deltagarna möjlighet att: 

- Umgås på regelbunden basis 
- Ta del av frekventa utbildningar och coachningar (såväl i grupp som personliga) som rör näring och 

viktkontroll 
 
 
8.2.4 Åtgärder för att få deltagarrekommendationer 
Den som ansvarar för en Nutrition Club får lov att erbjuda rimliga belöningar, som gratisprodukter, för att få 
rekommendationer till nya deltagare. Den ansvariga får emellertid inte betala ut kontanta ersättningar eller 
motsvarande för sådana rekommendationer. 
 
 
8.2.5 Endast auktoriserade produkter från Herbalife Nutrition 
Endast Herbalife Nutrition-produkter får serveras, säljas, marknadsföras eller på annat sätt distribueras i en 
klubb50. 
 
 
8.2.6 Produktförbrukning och erbjudanden 
Klubbledare kan erbjuda produkter som shakes, teer och Herbal Aloe-drycker, och kan erbjuda andra Herbalife 
Nutrition-produkter i enlighet med reglerna.  
 
Alla Herbalife Nutrition-produkter måste beredas i enlighet med instruktionerna på de tryckta 
produktetiketterna och medlemmar får inte lägga till alkoholhaltiga drycker eller läkemedel till produkterna. 
Dessutom får lösa tabletter inte serveras i en klubb. 
 
Vid beredning av shakes, teer och Herbal Aloe-drycker eller andra Herbalife Nutrition-produkter för konsumtion 
måste medlemmar:  

• informera kunden om det andra produkter har lagts till Herbalife Nutrition shakes, drycker och andra 
produkter som erbjuds 

• informera deltagarna om eventuella allergener som kan förekomma i de livsmedel som serveras eller 
produkter som erbjuds på klubben 

• göra produktförpackningar eller produktetiketter tillgängliga för inspektion av deltagare 

• föreslå att kunden söker medicinsk rådgivning om de har frågor om konsumtion av Herbalife Nutrition-
produkter 

 
Beslut om huruvida Herbalife Nutrition-produkter är lämpliga för konsumtion får enbart fattas av kunden. 
 
 
8.2.7 Varuprover 
Med hänsyn till att socialt umgänge är en värdefull del av klubbupplevelsen serveras produkter avsedda för 
konsumtion i klubblokalen. Kunderna kan dock ta med upp till två (2) produktportioner per besök, vilket 
inkluderar en shake, te, aloe eller någon annan produkt som erbjuds på Nutrition Club. 
 
 
8.2.8 Försäljning av produkter 
Klubbledare kan ha tillräckligt med lager både för servering på klubbevenemang och för att sälja Herbalife 
Nutrition-produkter. 
 

Alla Herbalife Nutrition-produkter måste säljas obrutna och i sin ursprungliga förpackning. 
 

En ansvarig för en Nutrition Club får inte: 
• sälja enskilda enheter eller enstaka portioner om dessa produkter inte är förpackade och märkta för 

individuell försäljning, inklusive lösa tabletter, som inte får säljas eller erbjudas som varuprover 
• göra inlägg om prissättning på produkter, förbrukning eller ingredienser 
• använda påtryckningar för att sälja produkter 
• ange eller låta påskina att produktköp krävs för att komma in på, delta i samt bli eller förbli deltagare 

i en klubb 

 
50 Endast Herbalife Nutrition-produkter som är godkända för försäljning i Sverige får serveras eller säljas i svenska klubbar. Tillägg till 

shakes som frukt, grönsaker och smaksättningar är dock tillåtna. 
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8.2.9 Provsmakning och varuprover 
Produkter får inte delas ut som varuprover om de inte är märkta som provsmakningsportioner i 
engångsförpackningar. 
 
Produkter som förpackats av Herbalife Nutrition men som inte märkts individuellt kan provsmakas av 
deltagarna förutsatt att dessa är försedda med användningsanvisning, näringsfakta, ingredienser (med tydlig 
information om allergener) och annan information som finns på produktetiketten eller som ges i produktens 
bipacksedel, produktbroschyr eller liknande.  
 
 
8.2.10 Produktförpackning och display 
Nutrition Club-ledare kan visa Herbalife Nutrition-produkter i originalförpackningen, produktrelaterad litteratur 
och reklamartiklar, förutsatt att displayerna inte är synliga utanför klubblokalen. 
 
 
8.2.11 Korrekt bortskaffning av produktförpackningar 
För att skydda sig mot dem som försöker förfalska Herbalife Nutrition-produkter måste klubbens ansvariga 
förstöra eller göra produktetiketter och behållare oläsliga innan alla tomma behållare bortskaffas. 
 
 
8.2.12 Förbud mot försäljning av Nutrition Clubs 
 
Överlåtelse av hyresavtal: En klubbledare får inte sälja sin Nutrition Club till en annan medlem. Om en 
klubbledare inte vill fortsätta med driften av sin Nutrition Club är det tillåtet att överlåta klubbens hyresavtal till 
en annan medlem. Innan en annan medlem kan ta över hyresavtalet måste medlemmen ha varit Herbalife 
Nutrition-medlem i minst 90 dagar och ha fullföljt registreringsprocessen vid tiden för överföringen. 
Klubbledaren kan därefter överlåta hyresavtalet till en annan medlem helt utan överlåtelseavgifter, annat än 
hyresförbindelsen till hyresvärden.  
 
Försäljning av inventarier som har använts i en Nutrition Club: Nutrition Club-ledaren kan sälja möbler, 
inredning och utrustning som har använts vid drift av klubben till mottagaren om han eller hon önskar köpa 
dem. Inköpspriset för eventuella gjorda förbättringar av hyresgästen, möbler, inredning och utrustning får inte 
överskrida det avskrivna anskaffningsvärdet för dessa saker. 
 
 
8.2.13 Satellitklubbar 
Klubbledare kan förbereda och servera Herbalife Nutrition-produkter till kunder som personligen har inbjudits 
till en inställning som ej sker i deras Nutrition Club, oavsett om det är inne i en annan byggnad eller utomhus 
(”satellitklubbar”), förutsatt att de har erforderliga tillstånd51, om så behövs, för beredning och service av 
livsmedelsprodukter på dessa platser. 
 
Produkterna skall beredas som individuella portioner i enlighet med anvisningarna på produktetiketten. 
Oavsett om livsmedel förbereds vid ett evenemang för omedelbar konsumtion eller i förväg måste Nutrition 
Club-ledare följa gällande hälsobestämmelser. Det är viktigt att följa alla tillämpliga regler för servering och 
lagring av färdiga livsmedel, samt villkoren för eventuella tillstånd. 
 
Dessutom är användningen av matbilar, evenemangstält, bås och liknande installationer inte lämpliga för 
satellitklubblokaler och är inte tillåtna. 
 
 
8.3 MARKNADSFÖRING, REKLAM OCH ANNONSERING 
 
8.3.1 Påståenden och framställningar 
Klubbens deltagare får lov att berätta om sina erfarenheter. Alla påståenden, framställningar, personliga 
berättelser samt berättelser om produkterna måste emellertid följa lagen och reglerna. Klubbledare ansvarar 
för alla anspråk och utfästelser som görs i deras klubbar, oavsett vem som gör dem. 
 
Klubbledare måste alltid använda de friskrivningsklausuler som krävs och göra skälig ansträngning för att 
korrigera eventuella uttalanden som görs i deras klubbar som inte följer lagen eller reglerna52. 
 
 

 
51 Ett tillstånd kan krävas beroende på kommunala eller statliga regler. 
 

52 Se regel 6.1 Anspråk och framställningar. 
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8.3.2 Näringsmässiga råd till deltagare och gäster 
Den som ansvarar för en Nutrition Club får lov att ge allmän information om hälsa, välbefinnande och näring 
som överensstämmer med produktetiketterna och materialet. Detta inkluderar råd som rör produkter, deras 
användning och främsta fördelar. Den ansvarige får också lov att dela med sig av lämpliga framgångshistorier 
som rör produktanvändning och personliga erfarenheter, både muntligt och skriftligt (åtföljt av de 
friskrivningarna som Herbalife Nutrition kräver). 
 
Den som ansvarar för en Nutrition Club får inte ange eller låta påskina att produkterna kan diagnostisera, 
behandla, förhindra eller bota några sjukdomar eller sjukdomstillstånd, och all information som ges till 
deltagare och gäster måste överensstämma med informationen som ges på Herbalife Nutrition-produkternas 
etiketter och i materialet. 
 
 
8.3.3 Klubb annonsering och marknadsföring 
Eftersom personlig interaktion stöder direktförsäljning, är klubblokaler inte ämnade att locka in förbipasserande. 
Därför begränsas reklam och marknadsföring till allmänheten till att: 
 

• göra reklam för tjänster som tillhandahålls på klubben, såsom viktminskningsutmaningar, 
hälsoutvärderingar eller friskvårdspresentationer  

• namn på klubb53 och klubbledare  
• ange telefonnummer och e-postadress till klubbledaren 

 
Klubbens adress och öppettider kan inte ingå i annonsen. Denna information får endast meddelas dem som 
tidigare haft personlig kontakt med klubbledaren.  
 
För att bevara den personliga aspekten av direktförsäljning och för att skydda relationer som etablerats med 
kunder gäller ovanstående kommunikation online och offline.  
 
Om funktionalitet tillåter privat kommunikation kan medlemmar dela och inkludera ytterligare uppgifter (till 
exempel klubbadress) annars kan klubbadressen inte avslöjas för allmänheten. 
 
 
8.3.4 Personliga klubbinbjudningar 
I enlighet med grunderna i direktförsäljning kan medlemmar göra klubbinbjudningar under personligt samtal 
eller skicka skriftlig (inklusive e-post) inbjudan efter samtalet. Nutrition Club-inbjudningar kan innehålla:  
 

• namn på klubben och ledarens namn 

• adress 

• klubbens öppettider 

• klubbledarens telefonnummer 

• klubbledarens e-postadress 

• annat innehåll som tillåts enligt reglerna 
 
Medlemmar får inte skicka skriftlig (inklusive e-post) inbjudan utan tidigare medgivande från mottagaren att ta 
emot marknadsföringskommunikation. 
 
 
8.3.5 Vad man får dela på sociala medier  
Adress till en Nutrition Club kan lämnas ut på sociala medier enligt följande: 
 

• på inlägg  

• på medlemssidan eller på Nutrition Club Facebook-sidan 

• genom kundincheckning, när du besöker en Nutrition Club-sida 

• genom att skapa en ”platser” -sida eller annons på Facebook, Instagram och Google 
 
 
8.3.6 Förbud mot Nutrition Club-skyltar när klubben drivs i hemmet 
En Nutrition Club som drivs från hemmet får inte lov att ha några skyltar alls på exteriören. För skyltningsregler 
gällande klubbar som inte bedrivs i hemmet, se regel 8.4.3 Begränsningar vad gäller skyltning. 
 
 
  

 
53 Club-namn får inte använda Nutrition Club eller annan immateriell egendom som tillhör Herbalife. Se regel 8.4.3 Begränsningar vad 

gäller skyltning  och avsnitt 6.2 Användning av immateriell egendom som tillhör Herbalife Nutrition. 
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8.4 NUTRITION CLUBS SOM INTE BEDRIVS I HEMMET 
 

Aktiviteter som bedrivs från andra platser än bostäder kan omfatta en Nutrition Club, ett hälsocenter, 
en aktiv livsstilsgrupp eller en lokal som används som bas för att regelbundet ta emot inbjudna kunder 
för produktkonsumtion och för att ordna sociala eller samhällsaktiviteter för att marknadsföra 
Herbalife Nutrition-produkter.  
 
Förberedelser för att utföra någon av de aktiviteter som nämns ovan från en annan plats än hemmet 
kvalificerar lokalen för obligatorisk registrering av lokal utanför hemmet innan öppnandet (se regel 
8.4.1 Registreringsprocessen). Registrering krävs oavsett om lokal utanför hemmet ligger på 
bottenvåningen eller övre våningarna i en byggnad.  

 
Om lokalen utanför hemmet uteslutande används som medlemmens kontor54, finns det inget krav på att 
registrera platsen hos Herbalife Nutrition. 
 
8.4.1 Registreringsprocessen 
Innan hyreskontrakt (första- eller andrahand) upprättas eller köp av lokal görs för att driva en Nutrition Club 
ingås måste en medlem: 
 

• ha varit Herbalife Nutrition medlem i minst 90 dagar 
• genomgå den process som Herbalife Nutrition vid den tidpunkten kräver för lokalen, föreslagen 

skyltning, täckelse och dekoration, affärsplan, träning55 och annat 
• registrera sin klubb på www.myherbalife.com/sv-SE 

 
Medlemmar måste följa lokala regler, lagar och bestämmelser. 
 
 
8.4.2 Inga butiks- och serviceställen 
 
Butiker: En Nutrition Club får inte drivas i samma lokaler som en detaljhandelsbutik. Som detaljhandel 
definieras en fast plats vars främsta aktivitet är försäljning på plats eller leverans av gods till konsumenterna. 
 
Serviceställen: Nutrition Clubs får inte drivas i lokaler som tillhör en serviceinrättning, vars primära syfte är 
att tillhandahålla tillagad mat (till exempel, men inte begränsat till, restauranger, kaféer, glasskiosker etc.) Det 
är emellertid tillåtet att bedriva verksamhet inom serviceinrättningar som skönhetssalonger, frisersalonger, 
gym och hälsoklubbar, under förutsättning att alla aktiviteter och skyltar som rör klubben begränsas till en 
sluten lokal och inte kan ses av förbipasserande eller allmänheten som besöker serviceinrättningen och inte 
vetter mot en gata, en galleria, köpcenter eller annan kommersiell försäljningsplats.  
 
 
8.4.3 Begränsningar vad gäller skyltning 
 

En Nutrition Club är inte en detaljhandelsbutik, ett kafé, en restaurang eller ett hämtmatställe. Eftersom 
personliga interaktioner är grunden för direktförsäljning bör klubbdeltagare lockas till en Nutrition Club genom 
personlig inbjudan. Begränsat exteriör för klubbens synlighet stöder de personliga relationer som 
medlemmarna arbetar hårt för att etablera, som en del av deras direktförsäljningsföretag. Dessa 
begränsningar gällande en klubbs exteriör hjälper till att undvika att locka förbipasserande. 

 
En Nutrition Club får inte ha någon typ av skyltning som identifierar klubben på utsidan av fastigheten eller i 
området runtomkring. Det är däremot tillåtet med en skylt bredvid klubbens dörr som kan endast identifiera 
medlemmen och anger namnet på klubben, under förutsättning att vissa villkor uppfylls: 
 

• utformningen av och innehållet i skylten får inte uppfattas som en butik, restaurang, franchise eller 
liknande, och den får heller inte uppfattas som ett försäljningsställe och locka förbipasserande till att 
köpa produkter 

 
• skylten får inte vara större än 594 x 841 mm (A1)56 

 

 
54 Ett verksamhetsställe på en annan plats än hemmet som helt enkelt fungerar som ett kontor, till exempel en plats där man kan ringa 

samtal och sköta bokföring, och som vanligtvis inte används för att ta emot kunder eller erbjuda aktiviteter där man marknadsför Herbalife 
Nutrition-produkter eller affärsmöjligheter. 
 

55 Tillgång till utbildningen på www.myherbalife.com/sv-SE. 
 

56 Under vissa omständigheter kan skyltens format och layout ändras (till exempel oval eller cirkel), men skyltens totala storlek får inte 

vara större än 100 x 100 cm kvadrat. Besök www.myherbalife.com/sv-SE för exempel.  

http://www.myherbalife.com/sv-SE
http://www.myherbalife.com/sv-SE
http://www.myherbalife.com/sv-SE
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• som en del av registreringsprocessen är medlemmarna skyldiga att lämna in uppgifter om skylten 
(innehåll och dimension) och visa klubbens utsida 

 
• två eller flera klubbar som ligger inom 160 km från varandra får inte ha identiska eller snarlika namn 

eller skyltar57 
 

• skyltarna får inte innehålla upprepande och numrerade namn (till exempel ”Rockin’ Wellness 1” 
och ”Rockin’ Wellness 2”) 

 
• skyltar får inte användas som identifikation för en viss grupp (geografiskt läge, medlemsorganisation, 

Nutrition Clubs osv.) på ett sådant sätt att de kan tolkas som en franchise eller en del av en kedja av 
Nutrition Clubs; följande är exempel på förbjuden skyltning som används som identifikation för 
specifika grupper: 

o ”Happy Nutrition Stockholm” 
o ”Happy Nutrition Örebro” 
o ”Happy Nutrition Lidköping” 
o ”Julias familjeklubb” 
o ”Toms familjeklubb” 
o ”Marias familjeklubb” 

 
• skyltar får inte identifiera, låta påskina eller signalera att innehavaren är en oberoende Herbalife 

Nutrition medlem (eller på annat sätt visa att det finns en Herbalife Nutrition-verksamhet på platsen) 
 

• skyltar får inte innehålla reklam för några av de tjänster som tillhandahålls som en del av klubben (till 
exempel Weight Loss Challenge, osv.) 

 
• skylten får inte ange eller antyda att produkterna från Herbalife Nutrition finns att köpa i lokalerna 

 
• skyltar får inte innehålla Herbalife Nutritions immateriella egendom såsom produktnamn eller 

varumärken, ordet ”shake” eller andra ord som antyder eller påstår att produkterna från Herbalife 
Nutrition kan köpas i lokalen, såsom: 

- Nutrition Club 
- Herbalife 
- Herbalife Nutrition 
- L.A. Live 
- Mark Hughes 
- Liftoff 
- Formula 1 

 
• “öppet” och “stängt” skyltar kan inte synas från utsidan 

 
Nedan följer några exempel på vad som är tillåtet respektive förbjudet när det gäller skyltning: 
 

Tillåtet Förbjudet 

“Annas wellnesscenter” 
“Sunda stjärnor klubben” 

“Må bra-stället” 

“Annas shakekafé” 
“Bar för hälsosam näring” 

“Herbalife Nutrition viktnedgångsbutik” 

 
Under förutsättning att klubbens ansvariga följer de ovan nämnda angivna punkterna får följande termer, och 
likställda termer, användas: ”klubb”, ”center” eller ”möte”. Den som ansvarar för en Nutrition Club får också 
använda sitt företagsnamn eller namnet på sin person eller en grupp. 
 
 
8.4.4 En Nutrition Clubs exteriör 
En Nutrition Club är inte en detaljhandelsbutik, ett kafé, en restaurang eller ett hämtmatställe. För att undvika 
missuppfattningar av förbipasserande kan klubbarna inte ha utomhusbord, stolar eller andra sittplatser. 
 
Dörrar och fönster i andra klubbar än bostadshus måste täckas. Alternativt kan dörrar och fönster vara delvis 
täckta, vilket innebär att den övre delen av fönstret eller dörren kan lämnas avtäckt, så länge den är placerad 
på ett sätt som gör att klubbens inre och aktiviteter inte syns för personer utanför klubben. 
  
Insynsskyddet måste vara frostat eller ogenomskinligt, och ska antingen vara vanligt och omärkt, eller 
eventuellt kan insynsskyddet innehålla text, grafik, färgscheman, foton eller bilder under följande förhållanden. 
 
Dörr- och fönsterbeläggningar får inte: 

 
57 Detta inkluderar allt som är synligt utifrån som kan antyda att platsen är en franchise. 
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• visa alla Herbalife Nutrition-varumärken (namn, logotyper, produkter osv.) eller använda Herbalife 
Nutritions immateriella rättigheter 

• framvisa ”före- och efterbilder” eller jämförande bilder 
• visa ordet ”shake”, bilder på shakes eller andra produkter (även om de inte är märkta) 
• ange, antyda eller föreslå (även utan ord) att Herbalife Nutrition-produkter finns att köpa eller att 

klubbägare driver en Herbalife Nutrition-verksamhet 
• ange de tjänster som erbjuds (till exempel Weight Loss Challenge) 
• två klubbar som är verksamma från andra platser än bostäder från samma organisation får ha 

identiska eller väsentligt likartade beläggningar 
 

• följande är inte tillåtet på eller vid klubbens exteriör: 
− dekaler eller skyltar för kreditkortsförsäljare 
− bilder på shakes, blenders, livsmedel eller livsmedelsprodukter 
− telefonnummer 
− webbplatsreferenser som “www”, “.com” och “.se” 
− logotyper, taglines eller slogans (en tagline är en beskrivande term som används i samband 

med klubbens namn) 
 
Alla som har en Nutrition Club måste lämna in de föreslag på fönster och dörrtäckning till Herbalife Nutrition 
för granskning före klubbens öppningsdatum. Detta för att undvika förtida utgifter som kanske inte 
överensstämmer med Herbalife Nutritions affärsregler. 
 
 
8.4.5 Kassaapparater 
Eftersom Nutrition Clubs inte är butiker får kassaapparater, kassalådor och liknande inte vara synliga för 
klubbens deltagare. 
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Kapitel 9 Tävlingsutmaningar  
 

Tävlingsutmaningar (mest kallat “utmaningar”) är en valfri metod som används, organiseras och drivs av 
oberoende Herbalife Nutrition medlemmar (“medlemmar”). Utmaningar är ett utmärkt sätt för medlemmar att 
locka nya kunder. Dessa utmaningar kan vara tävlingsutmaningar som exempelvis viktnedgångsutmaningar, 
kroppsändringsutmaningar, viktnedgångsmaraton eller liknande, som kan hjälpa kunderna att uppnå sina 
önskade kroppsmål men som ofta inte baseras på ren viktminskning. De fokuserar också på 
kroppsomvandling, självförbättring eller bara bättre än dagen innan.  

 
Även om dessa utmaningar är ett roligt sätt för deltagarna att lära sig om Herbalife Nutritions produkter 
och uppnå sina kroppsmål, är det absolut nödvändigt att reglerna följs. 
 
 
9.1 LOTTERIER 
 
9.1.1 Förbud mot lotterier  
Lotterier är strängt förbjudna. Ett arrangemang är ett lotteri om: 
 

a. personer är skyldiga att betala för att delta i arrangemanget 
b. under arrangemanget tilldelas en eller flera priser till en eller flera medlemmar i klassen  
c. priserna fördelas genom en process som helt eller delvis förlitar sig på slumpen 

 
Utlottningar är lotterier, därför är de förbjudna.  
 
 
9.2 TÄVLINGSUTMANINGAR  
Tävlingsutmaningar såsom viktnedgångsutmaningar, kroppsändringsutmaningar, viktnedgångsmaraton eller 
liknande är pristävlingar eller säljfrämjande tävlingar som uteslutande baseras på deltagarens skicklighet och 
prestation. 
 
För att tillhandahålla en miniminivå av kundservice till alla deltagare uppmuntras en medlem som kör en 
utmaning att begränsa antalet deltagare i sin utmaning till en nivå som gör det möjligt för dem att utveckla en 
personlig relation med varje deltagare och erbjuda god kundservice (se regel 4.3.8 Kundservice). 
 
Vinnaren bestäms aldrig på grundval av tur eller slump, utan av objektiva bedömningskriterier. Följande regler 
gäller för utmaningar.  
 
 
9.2.1 Avgifter får inte vara vinstgivande  
Medlemmar kan ta ut en rimlig deltagandeavgift58 för att delta i utmaningen, förutsatt att  
 

• alla insamlade pengar går till priser för att genomföra utmaningen 

• insamlade pengar (exklusive produktförsäljning) är inte till vinst för medlemmen59 

• insamlade pengar används inte som drivkraft eller belöningar för några deltagare som blir medlemmar 
 
Dessutom får medlemmarna inte hålla tillbaka priser i stället för att samla in avgifter.  
 
Inga andra köp eller betalningar ska betalas av deltagaren såvida inte kravet ingår i regler och villkor för 
utmaningar och görs tillgängliga för deltagaren innan en utmaning påbörjas. 
 
 
9.2.2 Prisgräns  
Det finns ingen gräns för hur många priser60 som kan tilldelas. Priser kan vara: 
 

• monetära (till exempel kontanter)  

• icke-monetära (till exempel kuponger, presentkort, produkter osv.),  

• erkännande  

 
58 Deltagaravgiften kan vara momspliktig. Medlemmar bör konsultera sina personliga juridiska och skatterådgivare i dessa frågor innan 

de organiserar en utmaning. 
 

59 Medlemmar måste spara en detaljerad förteckning med stödjande dokumentation under en period på två (2) år, specificera sina utgifter 

och avgifter som tas ut. Herbalife Nutrition kan begära kopior för att kontrollera efterlevnaden av regel 3.3.1 Försäljningen av affärsverktyg 
får inte vara vinstgivande, som förbjuder medlemmar från att tjäna pengar på affärsverktyg. 
 

60 Prisvärdet kan vara föremål för moms och inkomstskatt. Medlemmar bör konsultera sina personliga juridiska och skatterådgivare i 

dessa frågor innan de organiserar en utmaning. 



Page 54 of 64   INNEHÅLL Swedish #603469-SW-00N (Corp. Version 34P) Rev. 09-April-2021 

 
Det finns inte någon gräns för hur länge en utmaning varar. 
 
För utmaningar som varar i 21 dagar eller längre får det maximala prisvärdet per individ inte överskrida  
10 000 kronor.  
 
För utmaningar som är kortare än 21 dagar kan vinnarna endast få erkännande och tilldelas Herbalife Nutrition-
produkter eller förbrukningsvaror.  
 
Dessutom bör varaktigheten främja en säker och hälsosam miljö som hindrar deltagarna från att delta i 
ohälsosamma och osäkra metoder (se regel 9.2.7 Inga ohälsosamma metoder) och bör ge deltagarna 
tillräckligt med tid att delta i en utmaning och uppnå sitt mål samtidigt som en balanserad kroppsomvandling 
respekteras. 
 
 
9.2.3 Återbetalning  
När medlemmar tar ut en deltagaravgift måste de tillhandahålla en fullständig återbetalning av deltagaravgiften 
om så begärs av deltagaren (av vilken anledning som helst) inom de första 14 dagarna efter att de anmält sig 
och betalat för en utmaning. Om tjänster redan tillhandahållits under annulleringsperioden kan medlemmen 
tillhandahålla en delåterbetalning.  
 
Deltagarna kan avsluta sitt deltagande i en utmaning och begära full återbetalning när som helst (dvs. både 
före och efter de första 14 dagarna) om de inte mår bra eller upplever hälsoproblem.  
 
Om en deltagare av någon anledning inte är helt nöjd med en Herbalife Nutrition-produkt som köpts i samband 
med en utmaning kan deltagaren returnera produkten för full återbetalning eller produktutbyte inom 30 dagar 
från den dag då deltagaren mottar produkten (se regel 4.1.4 Returpolicy för slutkund). 
 
 
9.2.4 Reklammaterial  
När det skapas reklammaterial måste medlemmarna följa följande:  
 
Medlemmar måste tillhandahålla och tillgängliggöra alla tillämpliga villkor eller information om deltagande i en 
utmaning (regler och villkor för utmaningar). Alla viktiga villkor (dvs. där utelämnandet av sådana villkor 
sannolikt kommer att vilseleda deltagaren) måste anges i det ursprungliga reklammaterialet; alternativt, där 
utrymmet är begränsat måste medlemmar inkludera så mycket information som möjligt och ge potentiella 
deltagare en tydlig och lättillgänglig alternativ källa (till exempel via en länk) där alla tillämpliga villkor är klart 
och tydligt angivna. 
 
En utmaning får inte främjas som en tävling genom vilken parterna strävar efter att förlora så mycket vikt som 
möjligt eftersom det kan tolkas som att uppmuntra parterna att gå ner mer i vikt än vad som anses vara sunt.  
 
Medlemmarna får inte främja eller marknadsföra ohälsosamma metoder eller överdrivna 
kroppsomvandlingsresultat.  
 
Inget innehåll på materialet för en utmaning eller rekommendation till deltagarna under en utmaning får utgöra 
medicinsk rådgivning eller åberopas i stället för medicinsk rådgivning eller behandling. 
 
Reklammaterial får inte vara vilseledande och måste alltid följa affärsreglerna och alla tillämpliga lokala lagar 
och förordningar, inklusive men inte begränsat till följande regler:  
 

• 6.1 Påståenden och framställningar 
• 6.3 Annonsering och kampanjer 
• 7.5 Sociala medier 

 
Medlemmarna måste se till att de har tillåtelse att kontakta personer och respektera alla eventuella 
förfrågningar om att kontakten ska upphöra. Oönskad kommersiell kommunikation är i allmänhet förbjuden. 
Detta gäller all elektronisk kommunikation, inklusive men inte begränsat till sociala medier, e-post, samtal och 
så vidare. Se följande regler: 
 

• 7.4 E-post 
• 7.5.11 Förbud mot olämpliga kommunikationsåtgärder  
• 7.6 Telemarketingsamtal  
• 12 Sekretess och dataskydd 
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Annonsering måste visa att en utmaning erbjuds av medlemmen och inte av företaget (se avsnitt 6.2 
Användningen av Herbalife Nutritions immateriella egendom). 
 
Medlemmar som gör reklam för en utmaning är ansvariga för alla aspekter och alla stadier av sina kampanjer 
och bör planera i förväg för att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att administrera och köra 
utmaning utan problem. 
 
 
9.2.5 Annonsering av priser 
Även om det inte finns någon gräns för hur många priser som kan delas ut, kan reklam som refererar till 
prisvärdet inte främja det totala värdet av alla priser (total prissumma) som tilldelas högre än 50 000 kronor. 
Reklam måste också innehålla en klar och tydlig ansvarsfriskrivning som anger värdet av det totala priset en 
individ kan vinna (se regel 9.2.2 Prisgräns). 
 
 
9.2.6 Reklam för utmaningar som hålls på en Nutrition Club 
När du marknadsför en utmaning som ansvarig för en Nutrition Club får klubboperatörer endast dela följande 
klubbinformation: 
 

• namn på klubben och klubboperatörens namn 
• klubboperatörens telefonnummer  
• klubboperatörens e-postadress 
• klubbens adress  
• klubbens öppettider  
• annat innehåll som tillåts enligt reglerna 

 
 
9.2.7 Inga ohälsosamma metoder 
För att främja en säker och hälsosam miljö som hindrar deltagare från att engagera sig i ohälsosam och osäker 
viktminskning, måste medlemmar som kör utmaningar:  
 
Inte ha mål som kan skada deltagarna (till exempel uppmuntra att sätta mål för hög viktminskning som ska 
uppnås inom en kort tidsram eller andra ohälsosamma omvandlingar) och medlemmarna ska se till att 
deltagarna inte deltar i utmaningar på ett oansvarigt sätt, särskilt på ett sätt som skulle kunna innebära en hot 
mot en kunds hälsa. Det är viktigt att främja en balanserad kost och en kontrollerad viktminskning, samt att 
hänvisa deltagarna till att få råd från läkare och dietist. 
 
Kontakta deltagarna regelbundet för att erbjuda och ge stöd för att övervaka framstegen och förstå deltagarens 
personliga mål.  
 
Diskvalificera alla som använder sig av ohälsosamma metoder eller beteenden, detta inkluderar specifikt att 
genomgå (eller verkar ha genomgått) ohälsosam viktminskning eller kroppsomvandling. Detta bör inkluderas 
i regler och villkor för utmaningar och i allt reklammaterial. 
 
Tillhandahållande av information och råd:  
 
Medlemmarna får inte erbjuda specifik information om hälsa, välbefinnande och näringsinnehåll, 
såvida de inte är professionella dietister eller nutrionister61. 
 
Medlemmar kan dock erbjuda allmän hälso-, välmående och näringsinformation som överensstämmer med 
produktetiketter, Herbalife Nutritions material och lokal lagstiftning. Detta inkluderar information om produkter 
produktfördelar, produktanvändningsinstruktioner och vägledning. 
 
Medlemmar får inte ange eller antyda att användningen av produkterna kommer att diagnostisera, behandla, 
förebygga eller bota någon sjukdom eller medicinskt tillstånd, och all information som ges bör överensstämma 
med informationen på Herbalife Nutritions produktetiketter och material. 
 
 
9.2.8 Krav på köp 
Medlemmar kan kräva att deltagarna köper produkter för att delta i en utmaning förutsatt att detta är förenligt 
med alla tillämpliga lagar och förordningar. 
 
När det ställs krav på köp: 
 

 
61  För att ge specifik hälso-, friskvårds- och näringsrådgivning krävs särskilda yrkeskvalifikationer och tillstånd. Medlemmen 

rekommenderas starkt att kontrollera kraven med de behöriga lokala myndigheterna. 



Page 56 of 64   INNEHÅLL Swedish #603469-SW-00N (Corp. Version 34P) Rev. 09-April-2021 

• deltagarna måste informeras innan de deltar i en utmaning  
(se regel 9.2.11 Regler och villkor för utmaningar) 

• medlemmar måste följa kundens rätt till återbetalning  
(se regel 4.1.4 Returpolicy för slutkund) 

• medlemmar får endast sälja en rimlig mängd produkter till deltagarna 

• produkten måste göras tillgänglig till samma kostnad som den normalt är tillgänglig till 

• produktköpet kan inte representeras som en avgift för att gå med och därmed bli medlem 
(se regel 1.1.1 Inköpsbegränsningar) 

 
 
9.2.9 Minimiålder 
Minimiåldern för att få lov att delta i en utmaning är 18 år.  
 
 
9.2.10 Överensstämmelse med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar 
Som med alla driftsmetoder måste medlemmarna följa Herbalife Nutritions affärsregler och alla lagar och 
förordningar som gäller för att organisera och genomföra en utmaning, inklusive men inte begränsat till 
affärslicenser, konsumentskydd, integritets- och dataskyddslagar och skattskyldighet, samt att medlemmar 
alltid måste rådgöra med sin egen juridiska, skatte- eller affärsrådgivare när de organiserar utmaningar. 
 
Medlemmarna måste också uppfylla alla krav som fastställts av tredjepartsplattformar. 
 
 
9.2.11 Regler och villkor för utmaningar 
Medlemmar måste tillhandahålla officiella regler och villkor under en utmaning för alla deltagare. Dessa regler 
och villkor bör vara tydliga före eller vid tidpunkten för inträdet, vara lättillgängliga under hela perioden och 
måste innehålla, men inte vara begränsat till följande:  
 

• organisatörens (medlemmens) fullständiga uppgifter (inklusive kontaktuppgifter)  
• behörighetskrav 
• utmaning-information (till exempel start- och slutdatum, online eller offline osv.) 
• instruktioner och krav för hur man deltar, inklusive eventuella kostnader 
• eventuella restriktioner eller begränsningar (till exempel ålder) 
• prisinformation 
• objektiva bedömningskriterier (när och hur vinnaren bestäms)  
• eventuella villkor för diskvalificering 
• klagomålsförfarande 
• annullering och återbetalning 
• sekretessmeddelande  
• all annan information som krävs enligt tillämplig lag 

 
 
9.2.12 Kommunikation 
En deltagare måste lämna skriftligt förhandsgodkännande för att en medlem ska kunna dela med sig av deras 
resultat, inklusive bilder.  
 
Medlemmarna måste dessutom se till att lokal lagstiftning och korrekta ansvarsfriskrivningar används när 
deltagarna delar resultat som uppnåtts under en utmaning, eller när medlemmar delar sina egna resultat, samt 
att de är i linje med avsnitt 6.1 Påståenden och framställningar. 
 
 
9.2.13 Dataintegritet och sekretess  
Se kapitel 12 Sekretess och dataskydd för mer information om insamling och säkring av personuppgifter. 
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Kapitel 10 Tillämpning av reglerna 
 

Reglerna skyddar Herbalife Nutritions affärsmöjlighet och varumärke. En Medlems överträdelser kan ha 
negativ påverkan på lagstiftare, media och allmänheten och deras syn på Herbalife Nutrition, våra produkter 
och Medlemmar. Även om många regelbrott kan lösas genom att utbilda Medlemmarna om reglerna och 
affärspraxis, finns det tillfällen då regelbrott kräver strängare påföljder. 

 
För att skydda Herbalife Nutrition och dess Medlemmars goodwill och goda rykte uppmanar Herbalife Nutrition 
alla sina Medlemmar att genast rapportera påstådda brott mot Herbalife Nutritions regler så snart som brottet 
uppdagas. Herbalife Nutrition hanterar i allmänhet endast klagomål som inträffat inom ett år från det att 
Medlemmen visste eller borde ha vetat om överträdelsen, men företaget förbehåller sig rätten att genomföra 
en utredning när som helst.62 
 
 
10.1 KLAGOMÅLSRUTIN 
En Medlem bör skriftligen rapportera in misstänkta brott till Herbalife Nutrition.63 Information som måste lämnas 
är uppgifter om vilket brott det rör sig om samt faktauppgifter som stöder påståendena.64 Klagomålet måste 
undertecknas och innehålla den klagande Medlemmens Herbalife Nutrition ID-nummer. 
 
 
10.1.1 Förfrågan och undersökning 
Om Herbalife Nutrition avgör, helt enligt eget gottfinnande, att klagomålet innehåller tillräckligt med information 
för att stödja anklagelsen kommer en Herbalife Nutrition-representant att kontakta den Medlem som 
klagomålet rör och ge denne möjlighet att lämna in ett svar. 
 
I vissa fall kan det krävas att Medlemskapet beläggs med vissa restriktioner under en pågående undersökning. 
Dessa restriktioner kan inkludera förbud mot att delta i Herbalife Nutritions evenemang och andra indragningar 
eller förbud, exempelvis: 
 

- Indragna inköpsrättigheter 
- Innehållen utbetalning av bonusrabatt 
- Innehållen utbetalning av TAB Team produktionsbonus 
- Indragna belöningar eller förmåner (till exempel resor, nålar etc.) 
- Avstängning från att hålla anföranden på Herbalife Nutrition-arrangerade utbildningar eller andra 

möten 
- Indragning av alla kvalifikationer som kan vara pågående 
- Förbud mot rätten att presentera sig själv som Herbalife Nutrition Medlem  

 
Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten att offentliggöra Medlemmens namn, överträdelse och påföljder helt 
enligt eget gottfinnande. 
 
 
10.1.2 Påföljder 
Brott och överträdelser mot dessa regler kan leda till juridiska eller regulativa problem för Herbalife Nutrition 
och äventyra alla Medlemmars verksamhet. Av detta skäl kan påföljderna vara kännbara. Herbalife Nutrition 
beslutar, helt enligt eget gottfinnande, lämpliga påföljder baserat på vilken typ av överträdelse som har skett 
och vilka konsekvenser överträdelsen har fått. Dessa påföljder kan vara, men är inte begränsade till: 
 

- Upphävande av Medlemmens alla rättigheter och privilegier. 
- Ekonomiska påföljder 
- Krav på att ersätta Herbalife Nutrition för eventuella juridiska kostnader 
- Förbud mot att delta eller tala på Herbalife Nutritions sponsrade evenemang 
- Avstängning från den årliga Mark Hughes Bonus-galan 
- Avstängning från produktionsbonusprogrammet 
- Permanent förlust av led 
- Volym- och intäktsjusteringar65 

 
62 Herbalife Nutritions tillämpning av reglerna gör inte Herbalife Nutrition skyldigt att betala kompensationer för inkomstförluster, förlust 

av goodwill eller andra följdförluster. 
 

63 Klagomålet kan skickas in till Herbalife Nutrition brevledes eller via e-post till mpcsweden@herbalife.com. 
 

64 Faktauppgifter inkluderar namn, adresser och telefonnummer till de namngivna personerna samt datum, tidpunkter, platser etc. 
65 Justering av volym och intäkter, alltså korrigerande åtgärder som anses lösa brott mot regeln om dubbla medlemskap, innefattar inte 
aktiviteter som ligger längre bak i tiden än två år före datumet då klagomålet erhölls av Herbalife. Volym- och intäktsjusteringar innefattar 
även korrigerande åtgärder för att lösa manipulering av försäljnings- och marknadsplanen och förbud mot försäljning på auktionssajter 
och överträdelser av online-marknadsplatser från tredje part. 

mailto:mpcsweden@herbalife.com
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- Uppsägning av Medlemskap (se regel 10.1.5 Uppsägning av Medlemskapet) 
 
Om Herbalife Nutrition drar slutsatsen att andra Medlemmar har hjälpt, uppmuntrat eller deltagit i 
överträdelserna kan Herbalife Nutrition även hålla dessa Medlemmar ansvariga för överträdelserna. 
 
Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten att offentliggöra medlemmens namn, fakta och omständigheter kring 
överträdelsen samt påföljderna. 
 
 
10.1.3 Begäran om omprövning (utan samband med uppsägningar) 
En Medlem kan begära att Herbalife Nutrition omprövar sitt beslut inom 15 dagar från beslutsdatumet. En 
Medlem som begär omprövning kan skicka in kompletterande information som han eller hon anser bör tas i 
beaktande samt ange varför denna information inte lämnades in under undersökningen. Om ingen skriftlig 
förfrågan om omprövning inkommer inom den stipulerade 15-dagarsperioden kommer begäran att avslås, 
även om Herbalife Nutrition, helt enligt eget gottfinnande, förbehåller sig rätten att granska bevis som har 
lämnats in efter de stipulerade 15 dagarna. 
 
 
10.1.4 Uppsägning av Medlemskapet 
Det är helt upp till Herbalife Nutrition, enligt företagets eget gottfinnande, att säga upp ett Medlemskap om en 
Medlem bryter mot reglerna.66 
 
Uppsägningen börjar gälla det datum som anges i det skriftliga beskedet som Herbalife Nutrition skickar till 
Medlemmen. När ett medlemskap sägs upp är en av konsekvenserna att Medlemmens rätt att ställa krav på 
Herbalife Nutrition upphör.  
 
En uppsagd Medlem67 får heller inte längre: 
 

- bedriva verksamhet som Medlem, 
- presentera sig som Oberoende Herbalife Nutrition Medlem, 
- använda Herbalifes Nutrition handelsnamn, logotyp, varumärken och annan immateriell egendom, och  
- delta i Herbalifes Nutrition utbildningar, möten, sociala evenemang eller kampanjer, även som maka, 

make eller gäst till en Medlem. 
 
 
10.1.5 Överklagan av uppsägning 
En Medlem kan begära att Herbalife Nutrition omprövar sitt beslut om uppsägning inom 15 dagar från 
beslutsdatumet. En Medlem som begär omprövning kan skicka in kompletterande information som han eller 
hon anser bör tas i beaktande samt ange varför denna information inte lämnades in under undersökningen. 
Om Herbalife Nutrition inte erhåller en skriftlig förfrågan inom den stipulerade 15-dagarsperioden kommer 
begäran av avslås, även om Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten att granska bevis som lämnas in efter de 
stipulerade 15 dagarna helt enligt eget gottfinnande. 
 
Överklagandet kommer därefter att granskas av en kommitté som består av en utsedd representant från 
försäljningsavdelningen, Medlemsservice respektive den juridiska avdelningen (Granskningskommitté). En 
majoritet av granskningskommittén kan besluta att vidmakthålla uppsägningen, återaktivera Medlemskapet 
eller rekommendera en helt annan påföljd för de påstådda överträdelserna. Granskningskommittén kommer 
under sitt slutgiltiga beslut att ta i beaktande om den påstådda överträdelsen var grov. 
 
Detta beslut gör inte Herbalife Nutrition skyldigt att betala kompensationer till Medlemmen för inkomstförluster 
eller förlust av goodwill. 
 
  

 
 

66 En uppsägning innebar en total annullering av ett Medlemskap och återkallandet av Medlemmens rätt att bedriva Herbalife Nutrition-

verksamhet. Detta inkluderar indragningen av Medlemmens rätt ett erhålla framtida intäkter från Medlemskapet. 
 

67 Dessa förbud gäller även för Medlemmar som säger upp sitt Medlemskap eller på annat sätt lämnar Herbalife Nutritions verksamhet 

medan de utreds för möjliga regelbrott. 
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Kapitel 11 Ytterligare juridiska åtgärder 
 

Nedan refereras till ”Avtalet”, vilket innebär medlemsansökan och hela den kontraktsmässiga 
relationen mellan Medlemmen och Herbalife Nutrition. 

 
 
11.1 SKADESTÅND 
I den utsträckning som lagen tillåter ska varken Herbalife Nutrition eller Medlemmen hållas ansvariga för några 
indirekta, oförutsedda skador, följdskador eller särskilda skador samt straffavgifter eller avskräckande 
skadestånd av något slag, inklusive och utan begränsning till förlust av goodwill, affärsmöjligheter, 
överenskommelser, vinster eller intäkter under andra juridiska eller sedvanerättsliga rättssystem, och oavsett 
om risken för sådana skador har varit känd av endera parten 
 
 
11.1.1 Avstående från rättigheter och dröjsmål 
Herbalife Nutrition förbehåller sig rätten att hantera en Medlems överträdelse av Avtalet helt enligt eget 
gottfinnande. Om Herbalife Nutrition underlåter, avböjer eller försummar att utöva någon av de rättigheter, 
befogenheter eller valmöjligheter som ges i avtalet, innebär detta inte att Herbalife Nutrition avstår från att 
utöva avtalets rättigheter vid en annan tidpunkt. 
 
 
11.1.2 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet 
Om någon bestämmelse i avtalet Herbalife Nutrition anses ogiltig, olaglig eller ogenomförbar i något avseende, 
ska denna skiljas från Avtalet utan att påverka giltigheten för det återstående avtalet, vilket förblir i full kraft 
och verkan. Dessutom ska en bestämmelse automatiskt läggas till avtalet som är så lika den borttagna 
bestämmelsen som möjligt och som är laglig, giltig och genomförbar. 
 
 
11.1.3 Lagval och val av forum 
Alla tvister som uppkommer genom förhållandet mellan Herbalife Nutrition och Medlemmarna styrs av 
Sveriges lagar utan att hänsyn tas till motstridiga lagar. 
 
Alla krav och fordringar ska behandlas i en juridisk förhandling i en behörig domstol i Stockholm, Sverige. 
 
 
11.1.4 Skadestånd 
En Medlem ska ersätta, försvara och hålla Herbalife Nutrition skadeslöst från alla rättsfall, mål, krav, åtal eller 
anspråk inklusive alla relaterade kostnader eller skyldigheter och skadestånd som har koppling till eller uppstår 
i samband med Medlemmens brott mot avtalet med Herbalife Nutrition eller skötseln av Medlemmens Herbalife 
Nutrition-verksamhet. Herbalife Nutrition kan, bland annat, göra rimliga avräkningar mot belopp som annars 
skulle ha utbetalats till Medlemmen för att täcka sådana ersättningar. 
 
 
11.1.5 Tvister mellan Medlemmar 
Herbalife Nutrition ska inte hållas ansvarigt mot någon Medlem för några kostnader, förluster, skador eller 
utgifter som Medlemmen drabbats av direkt eller indirekt som ett resultat av ageranden, underlåtenhet eller 
uttalanden som görs av en annan Medlem. 
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Kapitel 12 Sekretess och dataskydd 
 
Om inget annat anges samlar, använder och delar Herbalife Nutrition “personlig information” (till exempel ditt 
för- och efternamn, postadress, stad, län, postnummer, telefonnummer, e-postadress, kreditkort och 
bankinformation) i enlighet med integritetspolicyn som finns att läsa på https://www.herbalife.se/footer-
pages/sekretess-och-cookiepolicy/. 
 

På grund av det unika sätt multi-level marketing är uppbyggt så kan medlemmar få personlig information om 
andra direkt från Herbalife Nutrition. Det gäller information om andra medlemmar i en medlems downline, 
kunder eller referenser som uttrycker intresse för Herbalife Nutritions produkter eller tjänster, eller individer 
som använder våra webbplatser och mobilapplikationer. Downline-organisationen består av alla medlemmar 
som personligen sponsrats av en viss medlem och i sin tur alla andra personer som sponsras av de 
efterföljande medlemmarna. När Herbalife Nutrition tillhandahåller personlig information till en medlem är han 
eller hon ansvarig för den och att den hålls strikt konfidentiell.  
 

Medlemmar får endast använda denna personliga information i egenskap som personuppgiftsansvarig för att 
utveckla sin Herbalife Nutrition affärsrelation med downline, kunder eller referenser. Medlemmar får endast 
använda denna personliga information för andra ändamål om de har informerat individen och har säkrat en 
korrekt rättslig grund för denna ytterligare användning. Exempel på korrekt rättslig grund för att använda 
personuppgifter är: 
 

- samtycke från personen 
- lagstadgat krav 
- genomföring av ett kontraktsmässigt avtal med ifrågavarande person (såsom ett avtal att sälja 

produkter till dem) 
- berättigade verksamhetsintressen om detta intresse inte väger tyngre än privatpersonens intresse att 

skydda sina personuppgifter 
 

Användningen av uppgifter för marknadsföringsändamål kräver att individen uttryckligen gett samtycke till det. 
 

Ett sätt som Herbalife Nutrition delar information med medlemmar är genom linjerapporter. Dessa rapporter 
innehåller information om andra medlemmar inom en medlems downline, såsom deras namn och 
kontaktinformation, deras Herbalife Nutrition medlemsnummer och affärsdata som deras nivå eller rang, volym 
och försäljningsstatistik. Linjerapporter ges till medlemmar i strikt förtroende och med det enda syftet att stödja 
medlemmarna i att vidareutveckla sin Herbalife Nutrition-verksamhet. Linjerapporter, inklusive all personlig 
information och annan information som finns däri, utgör konfidentiella och kommersiella hemligheter för 
Herbalife Nutrition. 
 

Medlemmar får inte samla in, distribuera eller samla konfidentiell information, personlig eller sammanlagt 
information om andra Herbalife Nutrition-medlemmar, deras kunder eller förmånskunder. Undantagsvis 
förbindelse med deras downline, för att främja deras Herbalife Nutrition-verksamhet och för att hantera, 
motivera och träna deras downline. 
 

Medlemmar kan också samla in personlig information från individer direkt eller på annat sätt, till exempel när 
de samlar in kontakt- och betalningsinformation från kunder för att behandla en produktorder. Medlemmar 
måste följa tillämpliga sekretess- och dataskyddslagar, inklusive internationella begränsningar för 
dataöverföring, med respekt till all personlig information som medlemmarna erhåller (från Herbalife Nutrition 
eller på annat sätt) i samband med medlemmens Herbalife Nutrition-verksamhet. Om en medlem samlar in 
personlig information eller delar personlig information som den samlar in med Herbalife Nutrition, godkänner 
medlemmen att tillhandahålla all nödvändig information till den andra parten och att få alla nödvändiga 
samtycken enligt tillämplig lag. Medlemmar får inte använda personlig information för andra ändamål än det 
specifika syfte i vilket den samlades in, såvida inte individen uttryckligen har godkänt det eller om det finns en 
lämplig rättslig grund för denna ytterligare användning enligt ovan. 
 

Dessutom är det medlemmens ansvar att upprätthålla säkerheten för all personlig information som han eller 
hon får och att endast behålla sådan information så länge som det krävs för det specifika syfte i vilket den 
samlades in eller som krävs enligt lag, beroende på vad som är längst. 
 

Dessutom kan individer, beroende på tillämpliga lagar, ha olika rättigheter med hänsyn till deras personliga 
information, såsom rätt till åtkomst, korrigering, begränsning av eller invändning mot behandling, portabilitet 
till en annan personuppgiftsansvarig och radering. Dessa rättigheter är föremål för begränsningar som anges 
i lag.  
 

Tänk på att lagar om integritet och dataskydd ofta har strängare krav på samtycke, säkerhet och lagring för 
särskilda kategorier av personlig information, såsom välbefinnande och hälsodata, biometriska data och data 
som rör barn och minderåriga. Till exempel kan medlemmar endast samla in information relaterad till hälsa 
och välbefinnande såsom kroppsvikt, mätningar och livsstil (till exempel i samband med hälsovärderingar eller 
tävlingar, såsom viktnedgångsutmaningar och kroppsändringsutmaningar) om de har fått uttryckligt samtycke 
till detta, och ett sådant samtycke kan återkallas av individen när som helst.  

https://www.herbalife.se/footer-pages/sekretess-och-cookiepolicy/
https://www.herbalife.se/footer-pages/sekretess-och-cookiepolicy/
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Kapitel 13 Definitioner 
 
Affärsverktyg: Ett försäljningshjälpmedel som inte tillhandahålls av Herbalife Nutrition. 
 
Ansökan: Ansökan om och avtal för Herbalife Nutrition Medlemskap. 
 
Associering och anknytning: Kombinationen av volym mellan det ursprungliga Medlemskapet och det 
separata Medlemskapet som upprättats av det skilda paret livspartnerna för att kunna beräkna intäkter vid en 
skilsmässa. 
 
Automatisk uppringning- och telemarketing: Utrustning som ringer upp telefonnummer automatiskt, 
inklusive all datoriserad utrustning som utför uppringningen oberoende av om utrustningen är 
förprogrammerad med en nummerlista eller ringer upp slumpvis utvalda nummer. 
 
Avgift: Årlig administrationsavgift för Medlemskap. 
 
Deltagare: En person som deltar i en utmaning. 
 
Etablerad affärsrelation: En tidigare relation mellan en Medlem och en telefonabonnemangsinnehavare som 
baseras (1) på abonnentens inköp eller transaktion som skett inom de 18 månader som föregår 
telefonsamtalets datum om relationen inte har avslutats tidigare eller (2) en förfrågan om produkter eller 
tjänster inom de tre månader som föregår telefonsamtalet om relationen inte ha avslutats tidigare. Om 
abonnenten ber Medlemmen att upphöra med att ringa innebär denna begäran att den etablerade 
affärsrelationen upphör, även om abonnenten fortsätter att handla av Medlemmen. 
 
Försäljnings- och marknadsplan: Herbalife Nutritions Försäljnings- och marknadsplan.  
 
Granskningskommitté: En kommitté som granskar överklaganden av uppsägningsbeslut. Kommittén består 
av en utsedd representant från försäljningsavdelningen, Medlemsservice respektive den juridiska avdelningen. 
 
Herbalife Nutritions immateriella egendom: Omfattar material som Herbalife Nutrition har upphovsrätten till, 
handelsmärken, handelsnamn, varumärkning och företagshemligheter. 
 
HMP: Herbalife Nutritions Medlemspaket. 
 
Inaktivitetsperiod: En vänteperiod under vilken tidigare deltagare inte får delta i någon Herbalife Nutrition-
verksamhet innan han eller hon byter Sponsor. 
 
Vänteperiod:  

• Supervisors och lägre nivåer - ett år 

• World Team och högre nivåer - två år (vid tiden för avbrytande – från avslutande eller utgång av Årlig 
serviceavgift för Medlemskap) 

 
Se regel 2.1.9 Inaktivitetsperiod för mer information. 
 
Inhämtat, tidigare medgivande: Ett skriftligt avtal eller e-postmeddelande mellan en Medlem och en slutkund 
som tydligt anger att slutkunden lämnar sitt medgivande till att kontaktas av Medlemmen rörande produkterna 
eller affärsmöjligheten från Herbalife Nutrition, inklusive det telefon- eller faxnummer som kunden önskar bli 
kontaktad på.  
 
Klubb: Nutrition Club.  
 
Leads: Personer som har visat intresse för produkterna eller affärsmöjligheten från Herbalife Nutrition samt 
leadsrelaterad annonsering, annonser eller prova på-paket. 
 
Lista över personer som inte vill ha e-post: En lista som skapas och underhålls av en Medlem för att hålla 
reda på och inte göra utskick till de personer som har angett att de inte vill ha e-post. 
 
Livspartner: En person som av en Herbalife Nutrition Medlem har angetts som livspartner på Begäran om 
tillägg av livspartner-blanketten.  
 
Livsstilspåståenden: Alla typer av intäktspåståenden. 
 
Lotteri: Lotterier är strängt förbjudna. Ett lotteri är en kampanj där ett pris erbjuds och delas ut, en vinnare 
bestäms helt eller delvis av en slump och pengar eller information krävs för att delta. Alla typer av dragningar 
är lotterier; därför är de förbjudna. 
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Massutskick via fax: Att skicka fax till mottagare som inte har bett om att få dem, inklusive utrustning som 
kan skicka flera fax till många mottagare. 
 
Material: Herbalife Nutrition-producerade trycksaker och försäljningshjälpmedel. 
 
Medlemsservice: Herbalife Nutritions avdelning för Medlemsservice som kan nås på telefonnummer 08-517 
619 15. 
 
MLM: Multilevel Marketing (nätverksförsäljning). 
 
Mottagare: Den Medlem till vilken ett Medlemskap överlåts. 
 
Nutrition Club-ledare: även känd som ”ledare” är en oberoende Herbalife Nutrition medlem som driver en 
Nutrition Club.  
 
Överlåtare: Den tidigare Medlem som överför sitt Medlemskap till en annan person. 
Påståenden om intäkter: Alla påståenden som rör en Medlems aktuella eller framtida intäkter. 
 
Personuppgifter: Information om en person såsom för- och efternamn, postadress, bostadsort, land, 
postnummer, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsuppgifter och bankinformation. 
 
Pris (tävlingsutmaningar): Något av värde erbjuds till alla deltagare och delas ut till vinnare av en utmaning. 
 
Rapport från led: Dessa rapporter innehåller information som rör andra Medlemmar inom en Medlems 
downline, såsom deras namn och kontaktuppgifter, deras Herbalife Nutrition ID-nummer och affärsrelaterade 
uppgifter såsom uppnådd nivå, volym- och försäljningsstatistik. 
 
Regler: Herbalife Nutritions Affärsregler och alla övriga regler, policys och riktlinjer som Herbalife Nutrition 
offentliggör eller kommer att offentliggöra i framtiden. 
 
Sökande: En person som ansöker om att bli Herbalife Nutrition Medlem. 
 
Sponsor: En Medlem som värvar en annan person att bli Medlem av Herbalife Nutrition. 
 
Telemarketing: Försäljning, kundvärvning, marknadsföring, reklamskapande eller tillhandahållande av 
information om en produkt eller tjänst via telefon, mobiltelefon, sms, fax, automatisk uppringning, 
förhandsinspelade eller artificiella röstmeddelanden eller liknande anordningar. 
 
Tidigare deltagare: En tidigare Medlem, maka, make, eller livspartner, eller någon annan som deltagit i ett 
Medlemskap. 
 
Tredje-part sidor: Auktionssidor och Tredjeparts marknadsplatser 

Utmaningar: Viktnedgångsutmaning, kroppsändringsutmaning, viktnedgångsmaraton och liknande. 
 
Utmaningar med vinster: Tjänar som en frivillig metod som är tillgänglig för alla medlemmar. Utmaningar kan 
omfatta färdighetsbaserade tävlingar (till exempel viktnedgångsutmaningar, kroppsändringsutmaningar, 
viktnedgångsmaraton och liknande) där fastställandet av en pristagare bestäms av bedömningskriterier. 
 
Viktnedgångsmaraton: Viktnedgångsmaraton är ett bra sätt att göra små men konsekventa och ständiga 
hälsosamma livsstilsförändringar. Ett viktnedgångsmaraton-lag tävlar med andra lag för att se vem som får 
bäst resultat. Ett viktnedgångsmaraton består av 9 personer inklusive en kapten och har en genomsnittlig 
varaktighet i 10 dagar. Deltagarna kan sedan återansluta sig till viktnedgångsmaraton tills de uppnår sitt 
önskade resultat eller för att behålla det. I allmänhet, eftersom viktnedgångsmaraton är av kort varaktighet är 
priserna normalt erkännande och inte med kontanter som prisalternativ. 
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Direktsäljarens uppträdande gentemot konsumenter    
 

Som konsument kan du förvänta dig: 
 
 
 
 
 

Öppenhet 

Omedelbart vid kontakttagandet ska direktsäljaren, utan anmaning, identifiera sig för konsumenten, och 
namnge sitt företag, dess produkter och syftet med besöket.  

Ångerrätt 

Direktsäljaren ska informera kunden skriftligen om rätten att ångra sig (för närvarande inom 14 dagar från 
leverans) och när konsumenten senast ska få tillbaka vad som betalats eller lämnats i inbyte.  

Ärlighet 

Direktsäljaren ska försöka bilda sig en uppfattning om konsumentens behov och allmänkunskaper beträffande 
den saluförda varan och tjänsten samt såvitt möjligt anpassa sin information och demonstration till 
konsumentens förutsättningar.  

Direktsäljare får inte missbruka den enskilda konsumentens förtroende utan ska ta hänsyn till konsumentens 
brist på kommersiell erfarenhet och får inte heller utnyttja konsumentens ålder, sjukdom, oförmåga att förstå 
eller språkliga brister och får aldrig bygga sin argumentation på rädsla eller fruktan hos konsumenten. 

Direktsäljare får inte använda jämförelser som är vilseledande och som inte överensstämmer med principerna 
om lojal konkurrens. Jämförelsepunkter får inte väljas selektivt på ett otillbörligt sätt och ska baseras på fakta 
som går att styrka. 

Garanti och eftermarknadsservice 

Villkoren för lämnad garanti, detaljer och begränsningar i eftermarknadsservice, namn och adress på garan-
tigivare, garantitidens längd och de åtgärder som köparen kan eller ska vidta, ska klart framgå av köpekon-
traktet eller i skriftlig information som bilagts produkten.  

Leverans 

Företag och direktsäljare ska fullfölja kundens beställning i rätt tid. Konsumenter ska informeras om företag 
eller direktsäljare inte kan fullfölja beställningen i tid på grund av att produkten inte är tillgänglig. I sådant fall 
kan konsumenten välja att antingen kräva återbetalning av belopp han erlagt, vilket ska återbetalas snarast 
och under alla förhållanden inom 30 dagar; eller acceptera en ersättningsprodukt av samma kvalité och till 
samma pris, förutsatt att detta erbjudits innan kontraktet ingicks eller utgjort kontraktsvillkor. 

Respekt för privatlivet 

Personlig kontakt, kontakt per telefon eller elektronisk kontakt ska göras på ett ansvarsfullt sätt vid rimliga 
tidpunkter för att undvika att vara påträngande. Direktsäljaren ska vid telefonkontakt tillämpa NIX-registret (NIX 
telefon). En direktsäljare ska avsluta en demonstration eller säljpresentation då konsumenten begär det och 
omedelbart avlägsna sig eller avsluta telefonsamtalet.  

Allmänna reklamationsnämnden 

Företag och direktsäljare ska upplysa konsument om dennes rättighet att få eventuell tvist avgjord av Allmänna 
Reklamationsnämnden. Företaget är skyldigt acceptera nämndens avgörande. Direct Selling Sweden svarar 
för att konsumenten erhåller den ersättning nämnden eventuellt rekommenderat. 
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Medlemsföretagets uppträdande gentemot direktsäljare  
 

Som direktsäljare kan du förvänta dig: 
 
 
 
 
 

Rekrytering  

Företag ska inte använda sig av vilseledande, aggressiva, bedrägliga, illojala eller på annat sätt otillbörliga 
metoder i samband med rekrytering. Direktsäljaren ska upplysas om verkliga förtjänstmöjligheter sett över en 
längre tidsperiod och få en begriplig presentation av företagets kompensationsplan med angivande av verklig 
arbetsinsats för att nå olika nivåer och antalet direktsäljare som samtidigt befinner sig på samma nivå.  

Respekt för privatlivet  

Företags och direktsäljares kontakttagande med presumtiva direktsäljare ska göras på ett ansvarsfullt sätt vid 
rimliga tidpunkter för att undvika att vara påträngande.  

Öppenhet  

En presumtive direktsäljare ska informeras om de kostnader som är förenade med att vara direktsäljare hos 
företaget, exempelvis inträdesavgift och årsavgift samt för kurser, informationsmaterial, startpaket mm. om 
direktsäljarens ansvar enligt Direct Selling Swedens etiska regler, enligt marknadsrättslig och 
konsumenträttslig lagstiftning och om ansvaret gentemot nya direktsäljare som han värvat samt om 
skatterättsliga regler i samband med förtjänst av försäljning eller eventuell provision/bonus.  

Förtjänstmöjligheter  

Företag och direktsäljare får inte ge överdrivna förväntningar om direktsäljares faktiska eller potentiella 
försäljning och förtjänst. Varje uppgift om förtjänst eller försäljning ska baseras på dokumenterade fakta och 
får inte avse endast enstaka särskilt framgångsrika fall.  

Direktsäljarens ångerrätt  

Direktsäljaren ska ha rätt att under en period av fjorton kalenderdagar frånträda avtalet utan att ange något 
skäl. Fjortondagarsperioden börjar den dag kontraktet skrivits på. Även om det inte är ett formkrav bör 
direktsäljaren informera företaget skriftligen om sitt frånträdande.  

Upphörande  

Utöver återköp vid utövande av direktsäljarens ångerrätt gäller att när direktsäljarens engagemang med 
företaget upphör i andra fall, ska företaget köpa tillbaka varje osålt men säljbart lager samt kreditera 
direktsäljarens ursprungliga kostnad för detta lager minus en handläggningsavgift på 10 % av denna kostnad. 
Företag ska inte uppmuntra sina direktsäljare att köpa på sig oskäligt stora lager.  

Skäliga avgifter  

Företag och direktsäljare får inte kräva att andra direktsäljare ska betala oskäligt höga inträdesavgifter, 
utbildningsavgifter, franchiseavgifter, avgifter för reklammaterial eller säljhjälpmedel eller andra avgifter 
relaterade uteslutande till rätten att delta i organisationen. Samtliga avgifter ska representera ett skäligt värde 
i förhållande till vad direktsäljaren får för sin avgift och får inte vara provisionsgrundande.  

Olovligt agerande  

Företag och direktsäljare får inte tillåta en verksamhet varigenom en direktsäljare eller konsument betalar 
belopp i pengar under förespegling av förtjänster baserade på att de värvar andra att delta och betala 
motsvarande belopp i pengar, snarare än på försäljning eller konsumtion av en produkt. 

Utbildning och träning  

Företaget ska ge direktsäljaren lämplig utbildning och träning för att denne ska kunna utföra sitt arbete på ett 
etiskt riktigt sätt, inkluderande information om den aktuella marknaden och om produkten. Detta kan uppnås 
genom muntlig utbildning eller genom skriftliga instruktioner eller riktlinjer eller via audiovisuella hjälpmedel, 
vilket ska tillhanda-hållas till en skälig kostnad eller gratis. 

 


