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Adfærdsregler 
 
Indledning  
 
Tillykke! Som selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem er du nu en del af et fællesskab bestående af 
ligesindede, som er drevet af ét formål – nemlig at gøre verden til et sundere og gladere sted. Som globale 
ledere inden for ernæringsindustrien har vi alle ansvaret for at drive forretning ud fra et etisk synspunkt og 
med integritet. Derfor beder vi dig læse disse adfærdsregler1 igennem, som hjælper dig på din fortsatte rejse. 
 
De fleste Medlemmer bliver en del af Herbalife Nutrition for at få rabat på deres egne produkter fra Herbalife 
Nutrition, samtidig med at de arbejder på at nå deres personlige ernærings- og vægtreguleringsmål. Er det 
derfor, du er blevet en del af Herbalife Nutrition, skal du blot fokusere på de første sider i vores regler.  
 
Men skulle du nu eller i fremtiden ønske at starte din egen forretning, skal du bruge lidt tid på at læse og forstå 
alle reglerne.  
 
Eftersom vi ved, at visse aspekter ved det at drive forretning, kan være komplicerede, har Herbalife Nutrition 
et helt team, der er klar til at hjælpe dig. Har du spørgsmål, kan du kontakte dem på 3848 7766. 
 
Uanset hvilke mål du har – bedre ernæring eller bedre ernæring samt ekstra indtjening – håber vi, at du finder 
dit Herbalife Nutrition-Medlemskab givtigt. 
 
Du ønskes held og lykke på din vej mod succes  
 
Dit Herbalife Nutrition-team 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Forandringer og nye regler vil dog være fremadrettede, hvilket vil sige, at de ikke gælder for tidligere handlinger. Herbalife Nutrition kan 
vedtage korrigerende handlinger eller sanktioner ved overtrædelse af reglerne, og vi forbeholder os ret til helt eller delvist at se bort fra 
overtrædelse af reglerne. 
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Kapitel 1 Sådan kommer du i gang   
 
1.1 ANSØG OM AT BLIVE MEDLEM 
En person, der søger om at blive Herbalife Nutrition-Medlem (”ansøger”), skal: 
 

1.  Sponsoreres af et Herbalife Nutrition-Medlem (”sponsor”) 
2. Købe Herbalife Nutritions Medlemspakke (HNMP) 
3. Udfylde og indsende en Herbalife Nutrition-medlemsansøgning og -aftale (”ansøgning”) 
4. Få ansøgningen godkendt af Herbalife Nutrition.2 

 
 
1.1.1 Indkøbsbegrænsninger 
Det eneste køb, som er påkrævet for at blive Medlem, er Medlemspakke, som sælges til nye Medlemmer til 
kostpris uden tillæg eller fortjeneste for sponsoren.  
 

Medlemspakke må ikke kombineres med andre produkter, ydelser eller materialer. En sponsor må ikke kræve, 
at et Medlem skal købe: 
 

• Et lager med produkter. 

• Materiale, produkter eller ydelser, uanset om de er produceret af Herbalife Nutrition eller ej. 

• Entrebillet til at kunne deltage i seminarer, møder eller andre arrangementer. 
 
 
1.1.2 Gældsætning 
En af fordelene ved en Herbalife Nutrition-forretning er, at den er billig at komme i gang med: Den eneste 
påkrævede udgift er køb af Medlemspakke. Medlemmer opfordres til at opbygge deres egen forretning uden 
at stifte gæld. Medlemmer, der vælger at sælge produkter eller at opbygge Medlemsorganisationer, behøver 
ikke at investere i større lagerbeholdninger eller optage belastende lån. 
 
Herbalife Nutrition fraråder på det kraftigste at stifte gæld eller optage lån for at forfølge Herbalife Nutritions 
forretningsmulighed. Penge, der er lånt eller tildelt, uanset formål, som ikke relaterer specifikt til Herbalife 
Nutrition (herunder studielån eller -bidrag) må kun anvendes i driften af en Herbalife Nutrition-forretning. 
 
 
1.1.3 Ét Medlemskab per person 
En person må kun eje, drive og støtte ét Medlemskab med undtagelse af, hvad der er beskrevet som tilladt i 
helhold til regel 2.1.4. Ægtefæller og Medlemmer, der er gift, 2.3 Separation, skilsmisse og opløsning af 
livspartnerskab og 2.4 Arv. Hvis en person indsender mere end én Medlemsansøgning, er det den ansøgning, 
der først blev modtaget og godkendt, som gælder. 
 
 
1.1.4 Årligt administrationsgebyr for Medlemskab 
Medlemmer afkræves et årligt administrationsgebyr for Medlemskab (”gebyr”), der dækker Herbalife Nutritions 
databehandlingsservice samt andre tjenester. Gebyret skal modtages fra Medlemmet og må ikke blive betalt 
af et andet Medlem. Undlader et Medlem at betale det pågældende gebyr inden årsdagen for den oprindelige 
ansøgning, ophører Medlemskabet. Herbalife Nutrition tilstræber at minde Medlemmerne om det per post eller 
e-mail, når det er tid til at betale gebyret. Medlemmet er dog ansvarligt for at betale gebyret til tiden. 
 
 
1.1.5 Godkendelse og afvisning af gebyr 
Hvis et Medlem har overtrådt reglerne, kan Herbalife Nutrition nægte at godkende betalingen af gebyret. I så 
fald vil Medlemskabet blive afsluttet af Herbalife Nutrition, som vil refundere gebyret.  
 
 
1.1.6 Kommunikation med Herbalife Nutrition 
Medlemmer skal opgive en permanent privatadresse eller forretningsadresse og sørge for, at alle 
kontaktoplysninger er ajour i Herbalife Nutritions register. Alle dokumenter og udsagn, der sendes til Herbalife 
Nutrition, skal være komplette, sandfærdige og indsendes i rette tid. 
 
 
1.1.7 Korrekt indkøb 
Kun produkter, der er købt direkte hos Herbalife Nutrition, tæller i forhold til kvalifikation, indtjening og fordele 
i henhold til salgs- og marketingplanen. 
 

Medlemmer må ikke afgive eller betale for ordrer på vegne af andre Medlemmer.3 

 
2 Herbalife Nutrition forbeholder sig ret til ene og alene at godkende eller afvise en ansøgning. Indtil ansøgningen er godkendt, tildeles 

ansøgeren en licens, der kan trækkes tilbage, så Medlemmet kan købe og sælge Herbalife Nutrition-produkter. 
 

3 Denne regel gælder, medmindre Herbalife Nutrition anmoder om og modtager en skriftlig tilladelse fra Medlemmet, som viser, at 

betalingen foretages af en anden person. Skriftlig tilladelse gælder kun én specifik ordre. 
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1.1.8 Betaling 
 
Ved betaling: 
Medlemmer skal sikre, at alle betalinger, som sker til Herbalife Nutrition, er godkendte og tilstrækkeligt 
dækkede. Medlemmer må ikke bruge kreditkort, personlige checks eller nogen anden form for betaling fra 
deres Downline-Medlemmer, slutkunder eller andre personer til at betale for ordrer afgivet til Herbalife Nutrition.  
 
Medlemmer er økonomisk ansvarlige for betalinger, der afvises, uanset årsag.4 
 
Herbalife Nutrition kan begrænse et Medlems indkøbsrettigheder ved overtrædelse af denne regel samt 
foretage justeringer af salgspoints og indtjening for at regulere betalinger. 
 
Tage imod betalinger: 
Når et Medlem tager imod betaling online eller via mobilen, gælder følgende: 
 

• Medlemmer skal anvende et sikkert betalingssystem. For eksempel: 
- Square, Flint, Spark Pay, iZettle, MobilePay eller PayPal5 
 

• Medlemmer skal implementere egnede sikkerhedsforhold for at beskytte kundernes 
kreditkortoplysninger6 mod uautoriseret offentliggørelse, adgang eller afsløring. For eksempel: 
- Send aldrig kundernes kreditkortoplysninger i en e-mail eller sms, eftersom denne form for 

kommunikation ikke er sikre måder at sende kreditkort- eller betalingsoplysninger på. 
- Sørg altid for at lagre kundernes kreditkort- eller betalingsoplysninger på et centraliseret og 

beskyttet sted.  
- Sørg for jævnligt at gennemgå og rydde op i kundernes kreditkort- eller betalingsoplysninger, når 

de ikke længere er nødvendige eller godkendt til brug af kunden 
- Skil dig af med papirkopier af kundernes kreditkort- eller betalingsoplysninger på en korrekt måde: 

makuler, brænd eller pulveriser oplysningerne. 
- Hold dig ajour med og overhold standarderne for databeskyttelse, som loven foreskriver. 
 

• Skal overholde den seneste Payment Card Industry Security Standard (PCI-DSS), der er 
gældende for kreditkort og debetkort betalinger. 7  Betalingsløsninger, der er opdateret med 
sikkerhedsstandarder påkrævet af PCI-DSS sikrer, at overførsel, behandling og opbevaring af 
kundens debet- og kreditkortoplysninger håndteres korrekt i henhold til kortbranchens påkrævede best 
practice-standarder. 

 
Et Medlem har ansvaret for at efterleve alle gældende databeskyttelseslove ved bearbejdning af 
personoplysninger, inklusive følsomme personoplysninger, som indsamles via Medlemmets egen hjemmeside. 
I henhold til loven skal Medlemmet sørge for at indhente tilladelse fra kunden til at behandle personoplysninger, 
og Medlemmet er juridisk ansvarlig for at opretholde fortrolighed og rapportere alle brud på datasikkerheden. 
 
  

 
 

4 Et Medlem, hvis betaling returneres på grund af utilstrækkelige midler, kan af Herbalife Nutrition blive pålagt at betale et tillægsgebyr. 
 

5 De sikre sikkerhedsbetalingssystemer, der angives som eksempel, er til små og mellemstore virksomheder. 
 

6  Kundekreditkort- eller betalingsoplysninger omfatter: kreditkortnumre, sikkerhedskoder og udløbsdatoer, bankkontonumre samt andre 

betalingsoplysninger, inklusive kvitteringer, logs eller registre, som indeholder denne type oplysninger. 
 

7 Eksempler på beskyttelses- og sikkerhedsstandarder påkrævet af PCI omfatter, men er ikke begrænset til, firewalls og datakryptering. 

Besøg https://www.pcisecuritystandards.org/ for yderligere oplysninger om PCI-DSS-kravene. 
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KAPITEL 2 Medlemsforhold 
 
2.1 MULIGHED FOR AT BLIVE MEDLEM 
 
 
2.1.1 Medlemmer skal være personer 
Herbalife Nutrition godkender kun ansøgninger om Medlemskab fra individuelle personer. Medlemmer kan 
imidlertid få deres indtægter fra Herbalife Nutrition udbetalt til et partnerskab eller en virksomhed ved at 
indsende en skriftlig forespørgsel til Herbalife Nutritions Medlemsservice.8 Medlemskabet kommer til at stå i 
den pågældende persons navn, og indtægterne fra Medlemskabet vil blive rapporteret i det individuelle 
Medlems navn og personnummer. 
 
 
2.1.2 Dobbelt Medlemskab 
Hvis Herbalife Nutrition beslutter, at et Medlem, en ægtefælle, livspartner eller anden person, som deltager i 
et Medlemskab, har indsendt mere end én ansøgning eller har arbejdet i eller deltaget i udviklingen af et andet 
Medlemskab, har Herbalife Nutrition ret til efter eget skøn at: 
 

• Afslutte et eller begge Medlemskaber eller pålægge dem betingelser. 

• Beslutte, om det skal have konsekvenser for Medlemskabet og/eller sponsorerne, eller om der skal 
ske sanktioner. 

• Justere Salgspoints og kompensation for den ene eller begge sponserende organisationer for enhver 
periode, der ligger forud for overførslen eller ophøret af Medlemskabet. 

• Foretage andre handlinger, som anses for at være passende. 
 
I tilfælde af dobbelt Medlemskab og lignende overtrædelser kan Medlemmet eventuelt få lov til at fortsætte 
som Herbalife Nutrition-Medlem, men skal i så fald udføre dette i det rigtige sponsorled, hvilket afgøres af 
Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition afgør, hvad der skal ske med det slettede Medlemskabs Downline-linje. 
 
 
2.1.3 Minimumsalder for Medlemmer 
En person skal være mindst 18 år gammel for at kunne ansøge om at blive Medlem eller deltage i et andet 
Medlems Herbalife Nutrition-forretning.9 
 
 
2.1.4 Ægtepar og Medlemmer, der bliver gift 
Ægtepar og livspartnere10 må kun deltage i ét Medlemskab. Hvis to Medlemmer vælger at blive gift, skal et af 
Medlemskaberne ophøre. Hvis to Medlemmer indgår et livspartnerskab med hinanden, skal et af 
Medlemskaberne ophøre. Den eneste undtagelse til denne regel er, når Medlemskabet er på 
Supervisorniveau eller derover på tidspunktet for ægteskabets eller livspartnerskabets indgåelse. I dette 
tilfælde kan hver ægtefælle eller livspartner fortsætte med at drive sit individuelle Medlemskab. 
 
 
2.1.5 Anerkendelse af ægtefælle eller livspartner 
Et Medlem kan føje sin ægtefælle eller livspartner til sit Medlemskab som en, der hjælper til i forretningen og 
med henblik på anerkendelse11. Medlemmer skal informere deres ægtefælle eller livspartner om, at de har 
givet Herbalife Nutrition disse oplysninger, og skal henvise vedkommende til Herbalife Nutritions politik om 
privatlivets fred på internettet for yderligere oplysninger. Medlemmet forbliver det registrerede Medlem. Dog 
kan det i tilfælde af separation mellem Medlemmet og ægtefællen eller livspartneren påvirke Medlemmets 
ejerskab over eller berettigelse til Medlemskabet12. 
 
 
2.1.6 Ægtefælles eller livspartners aktiviteter 
Et Medlem er ansvarlig for sin ægtefælles eller livspartners handlinger, uanset om ægtefællen eller 
livspartneren deltager i Medlemskabet eller ej, og uanset om Medlemmet er klar over ægtefællens eller 
livspartnerens handlinger. Ægtefællen og livspartneren skal overholde reglerne og den lovgivning, der 
relaterer til Herbalife Nutrition-forretningen. For eksempel er et Medlem ansvarlig for, at hans/hendes 

 
8 Medlemsservice kan kontaktes på telefonnummer 3848-517 7766 15. 
 

9 Alderskravene varierer fra land til land. Ønsker du at vide mere om alderskravene i andre lande, bedes du kontakte Medlemsservice. 
 

10 Livspartner: En person, der er angivet af et Herbalife Nutrition-Medlem som livspartner på begæring om tillæg til Livspartnerblanketten. 

Formularerne fås via Medlemsservice. 
 

11  Anerkendelse gør det f.eks. muligt at deltage i Herbalife Nutrition-events og få anerkendelse i forhold til nye forretnings- og 

marketingsplanresultater. 
 

12 I tilfælde af separation/skilsmisse eller ophævelse af samlivsforhold, hvor et juridisk og/eller økonomisk aspekt af Medlemskabet bliver 

omstridt, kan det påvirke lokalrettens afgørelse om ægtefællen eller livspartneren er føjet til kontoen eller ej.  
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ægtefælle eller livspartner anmoder om eller promoverer anden multilevelmarketing (MLM) eller en mulighed 
for direkte salg over for andre Herbalife Nutrition-Medlemmer eller kunder. 
 
Herbalife Nutrition forbeholder sig ret til at afslutte et Medlemskab, hvis ægtefællen eller livspartneren bruger 
tid på aktiviteter, der ifølge Herbalife Nutrition nedtoner, skader eller svækker Herbalife Nutritions eller 
produkternes renommé. 
 
 
2.1.7 Tidligere deltager i   Medlemskabet 
En tidligere deltager (hvilket vil sige et tidligere Medlem, ægtefælle, livspartner eller en person, der har deltaget 
i et medlemskab) skal opfylde kravende om inaktivitetsperiode, inden han/hun kan genansøge om 
medlemskab under en anden sponsor eller hjælper til i et andet medlemskab 2.1.9 Inaktivitetsperiode). 
 
 
2.1.8 Oplysninger om tidligere Medlemskab 
Hvis en tidligere deltager ansøger om et nyt Medlemskab, skal denne person på ansøgningstidspunktet oplyse 
Herbalife Nutrition herom og angive sit tidligere Medlemskabs ID-nummer. Et Medlemskab kan opsiges, hvis 
Medlemmet undlader at informere Herbalife Nutrition om aktivitet i et andet Medlemskab eller fremsætter 
urigtige oplysninger om dette. 
 
 
2.1.9 Inaktivitetsperiode 
Inaktivitetsperioden er en venteperiode, hvor tidligere deltagere (hvilket vil sige et tidligere Medlem, ægtefælle, 
livspartner eller en person, som har hjulpet til i et medlemskab) må ikke på nogen måde deltage i Herbalife 
Nutrition-forretningen, inden han/hun skifter sponsor. 
 
Venteperiode: 

• Supervisorer og derunder niveauer: et år 
• World Team og derover niveauer: To år fra tidspunktet for opsigelse eller forfald af det årlige 

servicegebyr for medlemskab) 
 
I venteperioden må tidligere deltagere ikke:  

• Være involveret på nogen måde i en Herbalife-forretning 
• Sælge Herbalife Nutrition-produkter eller -materiale 
• Sponsorere eller markedsføre Herbalife Nutritions forretningsmulighed 
• Markedsføre, hjælpe til med eller støtte et medlemskab uanset hvilket 
• Deltage i Herbalife Nutrition- eller Medlemsarrangeret undervisning eller møder 
• Besøge en Nutrition Club, medmindre de kun besøger den som kunde og ikke er involveret i Herbalife 

Nutritions forretningsmulighed på nogen måde 
• Købe produkter til andet end eget forbrug 

 
Inaktivitetsperioden udregnes på følgende måde: 
 

Eksempel 1: Medlem siger op  

 
Supervisorer og derunder niveauer World Team og derover niveauer 

Medlemskabsaftale (ansøgnings-) 
dato 

1. januar 2020 1. januar 2020 

Opsigelsesdato for medlemskab 28. august 2021 28. august 2021 

Tidsramme for inaktivitetsperiode 28. august 2021 - 27. august 2022 28. august 2021 - 27. august 2023 

Dato for, hvornår Medlemmet kan 
ansøge om medlemskab under en 
anden sponsor. 

28. august 2022 28. august 2023 
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Eksempel 2: Medlemmet undlader at betale det årlige servicegebyr for medlemskabet 

 Supervisorer og derunder niveauer World Team og derover niveauer 

Medlemskabsaftale (ansøgnings-) 
dato 

1. januar 2020 1. januar 2020 

Dato for hvornår det årlige 
servicegebyr for medlemskab skulle 
være betalt (årsdato), men ikke blev 
betalt. 

1. januar 2021 1. januar 2021 

Tidsramme for inaktivitetsperiode 1. januar 2021 - 31. december 2021 1. januar 2021 - 31. december 2022 

Dato for, hvornår Medlemmet kan 
ansøge om medlemskab under en 
anden sponsor. 

1. januar 2022 1. januar 2023 

 
Efter inaktivitetsperioden kan den tidligere deltager ansøge om et nyt medlemskab under en anden sponsor. 
 
Undtagelse til inaktivitetsperioden 
Hvis den tidligere deltager vil ansøge om et nyt medlemskab under sin oprindelige sponsor, og hvis denne 
sponsor fortsat er i sin oprindelige organisation, kan Herbalife Nutrition ophæve sin inaktivitetsperiode. 
 
 
2.2 OVERFØRSEL AF MEDLEMSKAB 
 
 
2.2.1 Overdragelse, salg eller overførsel af Medlemskab 
Det er ikke tilladt at overdrage, sælge eller overlade rettigheder eller interesser i et Medlemskab uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra Herbalife Nutrition, hvilket gives eller afvises ene og alene af Herbalife 
Nutrition.  
 
Et Medlem må ikke overdrage et Medlemskab for at omgås reglerne eller loven. Hvis Herbalife Nutrition bliver 
klar over, at et tidligere Medlem (Den Overdragende Part) og/eller dette Medlems ægtefælle eller livspartner 
har handlet på en måde, som har indebåret overtrædelse af reglerne efter godkendelse af overdragelsen, kan 
Herbalife Nutrition pålægge det overførte Medlemskab sanktioner. 
 
 
2.2.2 Medlemskab kan kun overdrages eller overføres til en person, som ikke er Herbalife Nutrition-
Medlem 
Et Medlemskab kan kun overdrages eller overføres til en enkelt person, som ikke er Medlem, ud over i henhold 
til de betingelser, der er angivet i regel 2.4 Arv. Herbalife Nutrition behandler ikke en overførselsanmodning, 
hvis det foreslåede Medlem (overdrageren) på nogen måde har været involveret i Herbalife Nutrition-
forretningen inden for de seneste 12 måneder. 
 
 
2.2.3 Status og fordele 
Et Medlems resultater er personlige. Hvis en overførsel eller overdragelse godkendes, vil status og fordele, 
som er opnået af Medlemmet, ikke blive overført med Medlemskabet. Modtageren kan blive bedt om at opfylde 
alle kvalifikationer i forhold til status og indtægtskrav, efter at overdragelsen eller overførslen har fundet sted. 
Dette omfatter Supervisor-status, TAB Team-status, kvalifikationer til Herbalife Nutrition-arrangerede ture eller 
andre rettigheder, som opnås af det enkelte Medlem. 
 
 
2.2.4 Juridisk ansvar efter overførsel 
Efter overførsel af Medlemskabet: 
 

• Er modtageren ansvarlig over for Herbalife Nutrition for alle overtrædelser af reglerne, som er foretaget 
af den overdragende part i forbindelse med Medlemskabet.  
 

• I en periode på seks måneder efter datoen for overførslens ikrafttræden kan handlinger udført af den 
overdragende part og/eller den overdragende parts ægtefælle eller livspartner, som ville overtræde 
reglerne, hvis den overdragende part fortsat var Medlem, blive behandlet som var overtrædelsen den 
overdragende parts overtrædelse. 
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2.3 SEPARATION, SKILSMISSE OG OPLØSNING AF PARTNERSKAB 
 
 
2.3.1 Etablering af nyt Medlemskab 
Hvis et Medlems ægtefælle eller livspartner ønsker at fortsætte Herbalife Nutrition-forretningen under 
skilsmisseprocessen eller umiddelbart efter en skilsmisse eller opløsning af partnerskab, skal Medlemmet og 
ægtefællen eller livspartneren oprette et nyt, separat Medlemskab under det oprindelige Medlems Sponsor. 
Herbalife Nutrition vil deaktivere det oprindelige Medlemskabs købsprivilegier og tildele hvert nyt separat 
Medlemskab det oprindelige Medlemskabs forretningsaktiviteter gennem en såkaldt ”associering”. (Se regel 
2.3.4 Skilsmisse og opløsning af livspartnerskab og Herbalife Nutritions salgs- og marketingsplan) Hvert 
Medlem skal anvende det nye ID-nummer i sin forretning. 
 

JANE SMITH 
(individuelt Medlemskab) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(oprindeligt Medlemskab) 

A 

 BOB SMITH 
(individuelt Medlemskab) 

C   

 
Det oprindelige Medlemskab og dets downline kan ikke deles mellem Medlemmet og den tidligere 
ægtefælle/livspartner. De kan f.eks. ikke ”opdele” Medlemskabet, så de hver får 50 % ejerskab.  
 
For at kunne oprette et nye Medlemskab skal Herbalife Nutrition modtage følgende dokumentation: 
 

Fra et par, der bliver skilt Fra partnere, der opløser partnerskab 
 

• Nyligt udfyldte og underskrevne Medlemsansøgninger 
fra Medlemmet og ægtefællen, sponsoreret af 
Sponsoren fra det oprindelige Medlemskab. 
 

• En underskrevet og attesteret skilsmisse- og 
separationsbevilling. 
 

• En kopi af skilsmisseanmodningen, 
bodelingsoverenskomsten eller den endelige 
skilsmissebevilling. 
 

• Nyligt udfyldte og underskrevne blanketter til 
godkendelse af TAB Team-Produktionsrabatter fra 
Medlemmet og livspartneren, som viser det nye, 
separate Medlemskabs Id-nummer (gælder kun for 
Medlemskaber, der har opnået TAB Team-status). 

 

• Nyligt udfyldte og underskrevne Medlemsansøgninger 
for Medlemmet og livspartneren sponsoreret af det 
oprindelige Medlemskabs sponsor.  
 

• En underskrevet og attesteret blanket til opløsning af 
livspartnerforhold fra begge parter. (Hvis begge parter 
ikke underskriver blanketten og får den attesteret, 
kræver det i stedet en retskendelse, som angiver, at 
forholdet er opløst.) 
 

• Nyligt udfyldte og underskrevne blanketter til 
godkendelse af TAB Team-Produktionsrabatter fra 
Medlemmet og livspartneren, som viser det nye, 
separate Medlemskabs ID-nummer (gælder kun for 
Medlemskaber, der har opnået TAB Team-status). 

Hvis et Medlem gifter sig igen eller indgår et nyt partnerskab, kan dennes ægtefælle eller livspartner tilføjes 
Medlemmets nye, særskilte Medlemskab for at få anerkendelse, særskilte Medlemskab med henblik på at 
støtte Medlemmet i dennes forretning samt af anerkendelsesformål. 
 

JANE SMITH 
(individuelt Medlemskab) 

B 

 JANE SMITH / BOB SMITH 
(oprindeligt Medlemskab) 

A 

 BOB & BARBARA SMITH 
(ny ægtefælle) 

(individuelt Medlemskab) 
C   

 
Mere end én opløsning eller skilsmisse:  
Herbalife Nutrition tilknytter kun et sæt opløst eller skilt Medlemskab. I tilfælde af mere end en skilsmisse eller 
opløsning af livspartnerskab skal den skilte par (tidligere partner eller ægtefælle) oprette et separat 
Medlemskab, men Medlemskab har ingen tilknytning. 
 
Hvis f.eks. Bob og Barbara bliver skilt, kan Barbara starte et nyt, separat Medlemskab (”D”) under det 
oprindelige Medlemskab Sponsor, men det vil ikke være forbundet med Bobs Medlemskab (”C”).   
 
 

JANE SMITH 

(individuelt Medlemskab) 

(først 

skilsmisse/opløsning) 

B 

 JANE SMITH / BOB 

SMITH 

(oprindeligt 

Medlemskab) 

A 

 BOB SMITH 

(individuelt Medlemskab) 

(først 

skilsmisse/opløsning) 

C 

 BARBARA SMITH 

(individuelt Medlemskab) 

(anden 

skilsmisse/opløsning) 

D 

 
Salgs- og marketingplanens niveau for Barbaras Medlemskab (”D”) vil blive oprettet på baggrund af 
Medlemskab C’s forretningsaktiviteter.  Hvis Medlemskab C’s forretningsaktiviteter er baseret på indtjening på 
GET Team-niveau, vil Barbaras nye Medlemskab (”D”) blive etableret på GET Team-niveau. 
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JANE SMITH 
(individuelt Medlemskab) 

(først 
skilsmisse/opløsning) 

Pres Team 
B 

 JANE SMITH / BOB 
SMITH 

(oprindeligt Medlemskab) 
Pres Team 

A 

 BOB SMITH 
(individuelt Medlemskab) 

(først skilsmisse/opløsning) 
Pres Team 

(Earning at GET Team) 
C 

 BARBARA SMITH 
(individuelt Medlemskab) 

(anden 
skilsmisse/opløsning) 

GET Team 
D 

 
 
2.3.2 Anmodning om ændringer i det oprindelige Medlemskab 
Herbalife Nutrition behandler anmodninger, der vedrører ændringer af det oprindelige Medlemskab. 
Medmindre Herbalife Nutrition får tilsendt en attesteret kopi af en endelig skilsmissebevilling udstedt af 
Statsforvaltningen, skal begge parter underskrive alle anmodninger, som også skal attesteres. 
 
Fjernelse af ægtefælles eller livspartners navn: Herbalife Nutrition skal modtage en udfyldt Anmodning om 
fjernelse af ægtefælle eller en Anmodning om fjernelse af ægtefælles eller livspartners navn fra 
Medlemsregisteret. 
 
Betalinger: Herbalife Nutrition skal modtage en udfyldt Anmodning om betaling-blanket for at kunne ændre i 
udbetalingerne. Efterfølgende anmodninger skal være underskrevet af begge parter og forsynet med 
attestation. Kontoudtog for det oprindelige Medlemskab sendes til den registrerede adresse, medmindre 
begge parter indsender skriftlige, attesterede instruktioner. 
 
Overførsler: Herbalife Nutrition skal modtage den udfyldte Blanket ved skilsmisse- og separation eller Blanket 
til opløsning af registreret partnerskab for at kunne overføre et Medlemskab til nogen, der ikke er Medlem, en 
tidligere ægtefælle eller tidligere livspartner. 
 
Hvis et Medlem overfører et Medlemskab og beslutter sig for at oprette et nyt Medlemskab, gælder følgende: 

• Det nye Medlemskab skal være helt adskilt fra det oprindelige. 

• Avancering i salgs- og marketingplanen, Discountrabatter, Produktionsrabatter og anden indtjening vil 
kun være baseret på de salgsresultater, det nye Medlemskab opnår. 

 
For at Herbalife Nutrition kan godkende en ny ansøgning inden for et år fra overførslen: 

• Det nye Medlemskab skal have samme sponsor som det oprindelige Medlemskab. 

• Det nye Medlemskabs status vil være den samme som det oprindelige på overførselstidspunktet. 
 
Hvis det Medlemskab, der skal overføres, er forbundet med et andet Medlemskab efter en tidligere 
skilsmisse, skal forbindelsen til dette Medlemskab ophøre.  
 
 
2.3.3 Medlemskab under en anden sponsor/deltagelse i et andet Medlemskab 
For at kunne komme ind under en anden Sponsor skal Medlemmet eller ægtefællen eller livspartneren 
indsende følgende dokument til Herbalife Nutrition:13 
 

Fra et par, der bliver skilt Fra partnere, der opløser deres partnerskab 
 

• Nyligt udfyldt og underskrevet Medlemsaftale. 
 

• En underskrevet og attesteret blanket ved 
skilsmisse og separation. 

 

• En kopi af skilsmisseanmodningen, 
bodelingsoverenskomsten eller den endelige 
skilsmissebevilling eller dokumentation fra 
Statsforvaltningen eller en domstol, der viser, at der 
er truffet en foreløbig beslutning om, at ægteskabet 
er ophørt. 

 

 

• Nyligt udfyldt og underskrevet Medlemsaftale. 
 

• Underskrevet og attesteret Blanket til opløsning af 
livspartnerforhold fra begge parter. (Hvis begge 
parter ikke underskriver blanketten og får den 
attesteret, kræver det i stedet en retskendelse, som 
angiver, at forholdet er opløst.) 

 

Derudover skal Medlemmet og ægtefællen eller livspartneren overholde inaktivitetsperioden. 
Inaktivitetsperioden fastlægges i henhold til regel 2.1.9 Inaktivitetsperiode, eller i henhold til 
myndighedsdokumentets udstedelsestidspunkt – det er det seneste af disse to tidspunkter, der er gældende.  
 

Bemærk: For at kunne oprette et nyt Medlemskab under en ny Sponsor skal den pågældende person køber 
en HNMP. Det nye Medlemskab begynder på 25 % rabat, og der er ingen forbindelse til det oprindelige 
Medlemskab. 
 
 
  

 
13 Formularer og ansøgninger er tilgængelige gennem Medlemsservice.
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2.3.4 Skilsmisse og opløsning af livspartnerskab og Herbalife Nutritions salgs- og marketingsplan 
Samlede Salgspoints: De individuelle Medlemskaber modtager Salgspoints fra det oprindelige Medlemskab, 
hvilket kombineres med deres egne Salgspoints (”tilknytning”). Dette afgør muligheden for at modtage 
discountrabatter, kvalifikationer, rekvalifikationer og/eller Produktionsrabatter. 
 

For at få mulighed for at opretholde Discountrabat skal det oprindelige Medlemskab anvende Salgspoints fra 
både de individuelle Medlemskaber og kombinere det med egne Salgspoints. 
 

Muligheden for at det oprindelige Medlemskab kan få Produktionsrabat er baseret på resultaterne hos dét 
individuelle Medlemskab, der præsterer bedst. 
 
Eksempel:  
 

Salgspoints 
 

Salg for B og C er som følger:  
 

B + A og C + A 
B  A  C 

JANE SMITH 
(individuelt 

Medlemskab) 

 JANE SMITH 
(oprindeligt 

Medlemskab) 

 BOB SMITH 
(individuelt 

Medlemskab) 
  

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

Discountrabatter 
 

Discountrabatter kombineres i henhold til følgende:  
 

B + A og C + A 
B  A  C 

PRESIDENT’S TEAM 
JANE SMITH 

(individuelt 
Medlemskab) 

 PRESIDENT’S TEAM 
JANE SMITH 
(oprindeligt 

Medlemskab) 

 PRESIDNET’ TEAM 
BOB SMITH 
(individuelt 

Medlemskab) 
  

9,000 R.O. Points  
(9,000 R.O.+ 1,000 R.O. 

= 10,000 R.O.) 

 
1,000 R.O. Points 

 8,000 R.O. Points 
(8,000 R.O.+ 1,000 R.O. 

= 9,000 R.O.) 

→
  →
  →
 

6% PB   6% PB   4% PB 

 
Krav: Hvert individuelle Medlemskab skal overholde 10-slutkundersreglen og 70 %-reglen og alle andre krav 
for at optjene discountrabatter. Hvert Medlemskab skal også opnå de nødvendige Salgspoints for at opfylde 
de Matchende Salgspointskrav for deres egen Downline, som kvalificerer sig til Supervisor-status. 
Købsprivilegierne ved det oprindelige Medlemskab tildeles midlertidigt for at imødekomme kravene til 
matchende Salgspoints gældende for Downline, der kvalificerer sig. 
 
Anerkendelse: Hvert Medlemskab vil blive anerkendt for sine egne præstationer i salgs- og marketingplanen. 
Det oprindelige Medlemskab vil ikke få nogen anerkendelse. Hvis det oprindelige, individuelle Medlemskab 
når President's Team, vil der kun tildeles en diamant til upline President's Team-medlemmet. Dette er på linje 
med tildelingen af diamanter for Medlemskab, der ikke er delagtige i en skilsmisse eller opløsning af et 
livspartnerskab. Hvis det individuelle Medlemskab kvalificerer sig til en diamant, er det kun det Medlemskab, 
der avancerer i forhold til diamantstatus. 
 
Arrangementer: Regler, der relaterer til deltagelse i arrangementer, er specifikke for hvert arrangement og 
kan variere. Information om forplejning, billetter, transport osv. finder du i eventmaterialet. 
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2.4 ARV14 
Et Medlemskab, der er afgået ved døden, kan overføres til en arving i henhold til gældende lovgivning, regler 
og Herbalife Nutritions godkendelse, som ikke vil blive tilbageholdt uden grund.15 
 
Et Medlem må højst eje og drive tre Medlemskaber – Medlemmets eget samt to andre, der overføres som arv. 
Et Medlemskab, der er arvet, kan overføres direkte til den individuelle arving, eller hvis der er tale om et 
Medlemskab, der har TAB Team-status, til en virksomhed16 ejet af arvingen.17 
 
Inaktivitetsperioden (som defineres i regel 2.1.9  Inaktivitetsperiode) for et arvet Medlemskab ophæves, hvis 
den lineære relation mellem arvingens eksisterende Medlemskab og de(t) arvede Medlemskab(er) er vertikal 
(på samme niveau). 
 
Arvingen skal kunne fremlægge al dokumentation, som Herbalife Nutrition efter eget skøn finder nødvendigt.  
 
Anmodning om ophævelse af en afdøds Medlemskab skal ske direkte til Medlemsservice. 
 
 
2.5 OPHÆVELSE AF MEDLEMSKAB 
 

Herbalife Nutritions mål er at opfylde og overgå behovene og forventningerne hos dem, der er interesserede 
i at sælge Herbalife Nutrition-produkter eller opbygge en stabil, selvstændig virksomhed. Formålet med dette 
afsnit er at give tryghed og sørge for, at alle nye Medlemmer forstår Herbalife Nutritions engagement i deres 
succes og er klar over, at deres bidrag til Herbalife Nutrition er værdifuldt. 

 
 
2.5.1 Opsigelse 
Et Medlem kan opsige sit Medlemskab ved at indsende en underskrevet opsigelse til Medlemsservice. En 
elektronisk anmodning kan godkendes, hvis den modtages fra en e-mailadresse, der findes i Herbalife 
Nutritions register. Opsigelsen er gældende, når Herbalife Nutrition har modtaget og godkendt den.  
 
 
2.5.2 Opsigelse inden for 90 dage 
Hvis et Medlem beslutter sig for at annullere sit Medlemskab inden for 90 dage fra den dato, hvor Herbalife 
Nutrition accepterede Medlemsangsøgningen og -ansøgningen, er fuldt berettiget til at få fuld refundering af 
udgiften på HMP (Herbalife Nutrition-Medlemspakke).  
 
 
2.5.3 Tilbagekøb af lager 
Et Medlem, der forlader forretningen uanset hvornår, kan returnere ubrugte produkter eller materialer, der er 
købt hos Herbalife Nutrition inden for de seneste 12 måneder, er ubrudte samt i salgbar stand. For produkter, 
der ikke er købt direkte hos Herbalife Nutrition, skal Medlemmet medsende kvittering for købet. Herbalife 
Nutrition sørger for afhentning og betaler for returfragt for produkter til Herbalife Nutrition. Forsendelses- og 
ekspeditionsgebyret, som blev betalt i forbindelse med den oprindelige ordre, refunderes ikke. 
  

 
14 Til formueplanlægning og arv har vi et såkaldt Business Continuation Program, som kan hjælpe dig i den fortsatte drift af medlemskabet.  

Kontakt Medlemsservice for yderligere oplysninger. 
 

15 Blanketten Deklaration af overførsel af afdøds Medlemskab fås via Medlemsservice. 
 

16 Hvis tilgængelig i arvingens land. 
 

17 Arvet Medlemskab regnes som separate enheder, hvor hvert Medlemskab skal drive forretningsmæssig virksomhed, skabe salgspoint 

og kompensation, der angives i salgs- og marketingplanen med undtagelse af ”lifetime salgspoints”-aktiviteter, der tillader, at arvingens 
samlede salgspoints kombineres med det arvede Medlemskabs samlede salgspoints. Arvingen er ansvarlig for betaling af afgifter og 
gæld for hvert Medlemskab. 
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Kapitel 3 Forretningsaktiviteter 
 

Direkte salg understreger værdien, som leveres til kunderne gennem personlige relationer og 
kundeservice. Takket være disse personlige relationer får kunderne skræddersyet produktudvikling 
og kan drage nytte af at være en del af Herbalife Nutritions fællesskab og forskellige sociale og 
sportsrelaterede aktiviteter. Dette er de vigtigste dele i en forretning og basis for en stabil og langsigtet 
detailsalgsvirksomhed, som skal danne og udgøre basis for hvert enkelt Medlemskab.  

 
3.1 AT DRIVE EN FORRETNING 
 
 
3.1.1 Yderligere regler og lovgivning 
I hvert land, hvor Medlemmer driver en Herbalife Nutrition-forretning, skal du overholde alle love og regler, der 
på nogen måde relaterer til driften af din Herbalife Nutrition-forretning. Et medlem skal gennemgå disse regler 
med sin Downline. 
 

Et Medlem må heller ikke opmuntre andre Medlemmer til at overtræde vilkårene i sine aftaler, enhver regel, 
som Herbalife Nutrition har udsendt, eller loven. 
 
 
3.1.2 Medlemmer er selvstændige 
Som Medlem er du selvstændig og uafhængig leverandør. Derved bestemmer du blandt andet selv, hvordan 
du vil arbejde, samt hvor meget tid, du vil investere i din forretning, dine udgifter og forretningsmetoder. Som 
selvstændig leverandør er du ikke ansat, agent, franchisetager, forvalter eller modtager af Herbalife Nutrition 
eller noget andet Medlem. Som selvstændig leverandør har du ingen rettigheder eller fordele, som en ansat 
hos Herbalife Nutrition ville have, og du kan heller ikke gøre krav på dette.  
 
 
3.1.3 Virksomhedsregistrering og skatter 
Bestemmelser og krav kan variere fra land til land og ændres ofte i forhold til:  

• Virksomhedsregistrering: 

• Moms (indberetning, indsamling, registrering og rapportering) 

• Andre skatter. 
 
Medlemmer skal overholde krav til virksomhedsregistrering, licenser, rapportering og samtlige 
skatteforpligtelser, når de driver deres Herbalife Nutrition-forretning – uanset om de sælger offline eller online.  
 
På Herbalife Nutritions anmodning skal Medlemmer fremvise deres virksomheds- og/eller skatteregistrering. 
Desuden har Medlemmer ansvar for og forpligtigelse til at indberette enhver ændring i tidligere angivne 
oplysninger til Herbalife Nutrition uden unødig forsinkelse.  
 
 
3.1.4 Bevar Herbalife Nutritions renomméog image 
Et Medlem må ikke udvise adfærd (uanset om det sker i forbindelse med Herbalife Nutrition-forretningen), som 
omfatter uærlig, kriminel eller moralsk tvivlsom aktivitet, noget, som Herbalife Nutrition ene og alene skønner 
kan påvirke eller skade Herbalife Nutritions rygte eller image, selskabets produkter, immaterielle ejendom eller 
goodwill, Medlemskabet generelt set eller det pågældende Medlem. 
 
 
3.1.5 Hjælp fra andre til Medlemskab 
Herbalife Nutritions forretningsmodel beror på – og belønner – Medlemmernes personlige forhold til deres 
respektive kunder. Selvom Medlemmer kan få hjælp fra andre som støtte til deres Herbalife Nutrition-
virksomhed (se regel 3.1.6 Ansvar for andres adfærd, når de hjælper til i medlemskabet), må sådanne andre 
personer kun håndtere support i forbindelse med administration og produktopfyldelse. Medlemmer skal sikre 
sig, at de personligt yder de krav til kundeservice, der beskrives i regel 4.3.8 Kundeservice. 
 
 
3.1.6 Ansvar for andres adfærd, når de hjælper til i medlemskabet 
Et Medlem er ansvarlig for, hvordan folk, der hjælper ham/hende i driften af Medlemskabet, opfører sig. 
 
 
3.1.7 Andre organisationer må ikke tilknyttes Herbalife Nutrition 
Herbalife Nutrition-møder eller enhver anden Herbalife Nutrition-relaterede aktiviteter må ikke anvendes som 
et forum, hvor man udtrykker sine personlige holdninger, der ikke hænger sammen med Herbalife Nutritions 
holdninger, eller markedsføre andre kommercielle eller ikke-kommercielle organisationer, virksomheder, 
events eller personer.  
 



Page 16 of 66    INDHOLD 603469-DA-00O (Corp. Version 34P) Rev. 26-April-2021 

Herbalife Nutrition diskriminerer ingen på grund af køn, race, religion, nationalitet, herkomst, hudfarve, alder, 
civilstand, sundhedstilstand/handicap, seksuel orientering, kønsorientering, veteranstatus eller politisk 
tilknytning. 
 

Ligeledes må Medlemmer ikke medtage litteratur eller andet materiale, der promoverer en anden organisation 
eller person, og det er upåagtet, om der er tale om religion, politik, forretning eller socialt, eller som indikerer 
nogen form for forbindelse til Herbalife Nutrition. 
 
 
3.1.8 Forbud mod at opmuntre til salg af andre produkter eller tjenester 
I et Medlemskab må Medlemmet eller dennes ægtefælle eller livspartner ikke sælge eller markedsføre et andet 
MLM- eller direktesalgsvirksomheds produkter eller forretningsmulighed til et andet Herbalife Nutrition-Medlem 
eller -slutkunde. 
 
 
3.1.9 Begrænsninger for TAB Team 
Medlemmer, der har opnået TAB Team-status hos Herbalife Nutrition, må ikke distribuere eller repræsentere 
nogen anden MLM- eller direkte-salg virksomhed eller på anden vis deltage i eller markedsføre en sådan 
virksomheds produkter, ydelser eller indtjeningsmulighed. 
 

Medlemmer, der har opnået TAB Team-status i Herbalife Nutrition, må ikke eje mere end 5 % af en virksomhed, 
der beskæftiger sig med direkte salg eller MLM.18 
 
 
3.1.10 Manipulation af salgs- og marketingplanen 
 

Salgs- og marketingplanen udgør grundlaget for Herbalife Nutritions distributionssystem, der helt 
unikt tjener både Medlemmer og kunder. Den er beregnet til at kompensere Medlemmer for 
undervisning, oplæring, ledelse og udvikling af et Downline-Medlems organisation, som køber 
produkter til videresalg til legitime slutbrugerkunder eller til Medlemmernes eget forbrug.  
 
Opretholdelse af salgs- og marketingplanens integritet, ånd og intention er afgørende for Herbalife 
Nutrition som virksomhed og Herbalife Nutritions Medlemmer. Medlemmer, der vælger at manipulere 
med marketingplanen, skader Herbalife Nutrition-forretningsmodellens kundefokuserede indhold 
samt forhandlerforskellen, forstyrrer marketingplanens multilevel-aspekt og kan frarøve et andet 
Medlem fra de økonomiske belønninger, hvilket retmæssigt tilhører dem. Uregelmæssigheder i den 
forbindelse kan også skade forsyningens og leveringen af og kontinuiteten ved Herbalife Nutritions 
produkter i forhold til kunderne. Kun ved at opretholde de højeste etiske, kundefokuserede standarder 
kan Herbalife Nutrition sikre værdien af Herbalife Nutritions varemærke til fordel for Medlemmerne. 

 
Medlemmerne må ikke deltage direkte eller indirekte i aktiviteter, handlinger eller adfærd, der hører ind under 
manipulation af salgs- og marketingplanen. Medlemmer må ikke organisere eller iværksætte produktkøb med 
det primære fokus at modtage eller forårsage, at et andet Medlem modtager, multilevel-udbetaling eller 
anerkendelse i henhold til salgs- og marketingplanen (i modsætning til køb af produkter i fornuftige mængder 
med henblik på salg til kunder eller personligt brug).  
 
Følgende er ikke en ikke-udtømmende liste over eksempler på adfærd, der kan indikere manipulation 
af salgs- og marketingplanen. 
 
Ordrer 

• Køb af produkter i et andet Medlems navn (med undtagelse af, hvis det er udtrykkeligt tilladt i henhold 
til regel 1.1.7 Korrekt indkøb) herunder afgivelse af ordrer på et andet Medlems MyHerbalife-konto eller 
deling af kreditkortoplysninger 

• Ændre kunders ordreanmodninger til at blive håndteret af et andet Downline-Medlem, inklusive 
acceptere og opfylde kundens ordre i stedet for det Medlem, kunden oprindeligt bestilte hos 

• At skabe forvirring hos kunderne eller snyde dem i forhold til identiteten hos det Medlem, de bestilte hos 
eller vil bestille hos 

• Afholde et Downline-Medlem fra at afgive ordrer som en strategi til upline-Medlemmets fordel, eller med 
det ultimative udfald, at upline-Medlemmet rent faktisk drager fordel ved at følge salgs- og 
marketingplanen (for eksempel Medlem A beder Downline-Medlem B om ikke at placere en ordre, så 
bonusrabatter ryger op på et højere niveau i Medlem A’s organisation) 

• Vejledning i og opmuntring til, at et Downline-Medlem afgiver ordrer som en strategi til fordel for upline-
organisationen, eller hvor det ultimative resultat er, at uplinen rent faktisk drager fordel i henhold til 
salgs- og marketingplanen (som for eksempel Medlem A beder Downline-Medlem B om at afgive ordrer, 
indtil han eller hun har nået det minimumsantal salgspoints, Medlem A behøver for at kunne opnå 

 
18 Dette omfatter direkte eller indirekte deltagelse i en virksomhed, der arbejder med direkte salg eller MLM via en person, en virksomhed 

eller konstruktion. 
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indtjening, og derefter beder Downline-Medlem C om at afgive ordrer, indtil han eller hun har opnået et 
minimumsantal salgspoint, der er påkrævet, for at Medlem A opnår en indtjening) 

 
Ukorrekt registreringspraksis  

• At udfylde Medlemsansøgningen med falske eller vildledende oplysninger 

• At udfylde Medlemsansøgningen for en fiktiv person eller en person, der ikke deltager i sit Herbalife 
Nutrition-Medlemskab på selvstændig og ærlig vis  

• At registrere ansøgere under hinanden, hvis de ikke har noget tidligere forhold til det pågældende 
Medlem eller hinanden 

• At love en ansøger, at sponsor eller upline vil tilknytte eller placere Downline-Medlemmer til ansøgeren, 
når han eller hun blevet Medlem 

 
Andet 

• At undlade at rapportere til Herbalife Nutrition, at man har modtaget oplysninger, der indikerer, at et 
andet menneske kan være i gang med manipulation af salgs- og marketingplanen 

• At lære eller opmuntre et andet Medlem til at beskæftige sig med manipulation af salgs- og 
marketingplanen 

 
Overtrædelse og sanktioner 
Herbalife Nutrition efterforsker manipulation af salgs- og marketingplanen i henhold til Herbalife Nutritions 
håndhævelsesprocedurer, som beskrevet i kapitel 10. Manipulation af salgs- og marketingplanen er et alvorligt 
brud på Medlemsaftalen, og Herbalife Nutrition er dermed berettiget til at træffe diverse foranstaltninger, 
herunder ophør af Medlemskab uden forudgående skriftlige varsel, og Medlemmet er fortsat ansvarlig for 
eventuelle skader, som Herbalife Nutrition måtte have lidt som et resultat af den pågældende manipulation af 
salgs- og marketingplanen.  Andre sanktioner kan omfatte tab af indtægt og kvalificeringer, som Medlemskabet 
har opnået, uafhængigt af om man har deltaget direkte eller indirekte. Med henblik på at undgå økonomisk 
skade over for upline-Medlemmer kan det være nødvendigt at træffe visse foranstaltninger over for dit 
Medlemskab i forespørgselsstadiet såsom frakendelse af købsprivilegier. 
 
 
3.1.11 Gæld til Herbalife Nutrition 
Har et Medlem gæld19 til Herbalife Nutrition, forbeholder Herbalife Nutrition sig ret til, indtil hele gælden er 
betalt i sin helhed, at (i) hæve beløb fra eventuelle udbetalinger til Medlemmet, (ii) holde udbetalinger tilbage, 
og (iii) tilbageholde anerkendelse af eventuel kvalifikation. 
 
 
3.1.12 Interviews eller udtalelser til medierne 
Det kan ske, at journalister er interesserede i at interviewe Medlemmer om produkterne fra Herbalife Nutrition 
eller forretningen. Selvom Herbalife Nutrition er taknemmelige for mediernes interesse for produkterne og 
forretningen, er det kun Herbalife Nutrition og dennes udpegede personer, som har tilladelse til at tale med 
eller skrive til pressen eller andre medier for eller på vegne af Herbalife Nutrition eller dennes datterselskaber. 
 
Hvis et Medlem bliver bedt om at give et interview til medierne om Herbalife Nutrition, skal det pågældende 
Medlem videresende denne anmodning til Herbalife Nutritions marketingafdeling.20 
 
På samme måde må et Medlem ikke lade sig interviewe eller bevidst invitere pressen eller medierne med til 
et Herbalife Nutrition-møde eller -arrangement uden at have indhentet tilladelse fra Kommunikationsafdelingen 
forud herfor. 
 
 
3.1.13 Diskrimination og chikane er ikke tilladt 
Herbalife Nutrition forbyder enhver form for diskrimination og chikane på arbejdspladsen. 
 
 
3.1.14 Ansvar for leverandører 
Når et Medlem gør brug af tjenester, der tilbydes af en leverandør, der ikke hører til hos Herbalife Nutrition, 
opfattes leverandørens handlinger eller undladelser som værende Medlemmets handlinger eller undladelser, 
når det handler om at overholde disse regler og gældende lovgivning. Et Medlem skal bekræfte, at 
leverandørens tjenester opfylder disse regler og al gældende lovgivning. 
 
 
  

 
19 Denne form for gæld kan inkludere alle gældsbeløb til Herbalife Nutrition til produktkøb, indtægtsjusteringer ved tilbagekøb af lager fra 

Medlemmer i personens Downline, bøder, som uddeles ved overtrædelse af regler, misligholdte betalinger på grund af utilstrækkelige 
midler på konto samt tidligere forfaldne afgifter. 
 
20 Marketingafdeling kan kontaktes på e-mail marketingnordic@herbalife.com eller ved at ringe på 3848 7766. 

mailto:marketingnordic@herbalife.com
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3.1.15 Identifikation  
I henhold til gældende lovgivning om forbrugerbeskyttelse er det, når man som Medlem tilbyder, sælger eller 
fakturerer Herbalife Nutritions produkter, et krav, at man identificerer sig klart og tydeligt på følgende måde: 
 

• Som Selvstændigt Herbalife Nutrition Medlem 

• Med sit navn 

• Ved at give sin forretningsadresse 

• Ved at give sin personlige eller forretningsmæssige e-mail og telefonnummer 

 
Identifikation er påkrævet, uanset hvilken kanal, der anvendes, inklusive men ikke begrænset til online eller 
offline. 
 
 
3.2 INTERNATIONAL FORRETNING 
 
 
3.2.1 Aktiviteter i lande eller områder, der endnu ikke er tilgængelige 
Et Medlem må ikke beskæftige sig med nogen form for forretningsaktivitet, der relaterer til Herbalife Nutrition, 
som endnu ikke er officielt tilgængelig for Herbalife Nutrition-forretningen.21 
 
 
3.2.2 Aktiviteter i lande eller områder, der er tilgængelige 
Produkter fra Herbalife Nutrition er sammensat, fremstillet og mærket i henhold til de enkelte landes krav i 
forhold til produkter og mærkning. Som Medlem skal man til enhver tid overholde alle Herbalife Nutritions 
regler og standarder samt gældende lovgivning og regler, herunder dem, der relaterer til produktindhold, 
produktregistrering og forordninger, produktmærkning, told, afgifter, skatter og forbrugerbeskyttelse og 
annoncering/reklame i det pågældende land, hvor produkterne sælges. 
 
 
3.2.3 Aktiviteter i Kina 
Ikke-kinesiske statsborgere må ikke drive virksomhed i Kina. Som Medlem må man ikke sende (eller stå for 
forsendelse) eller tage produkter med sig fra Herbalife Nutrition til Kina, og det gælder også, selvom de er til 
personligt brug, indtagelse eller ment som gave. 
 
Medlemmer, som er registreret i Kina, må ikke købe, sælge eller distribuere Herbalife Nutrition-produkter uden 
for Kina. 
 
 
3.2.4 Personligt forbrug 
Medlemmer må købe blandede produkter for op til 1.000 Salgspoints pr. salgsmåned til brug på rejser. 
Produkter, der købes til personligt brug, er beregnet til brug af Medlemmet selv eller dennes nærmeste 
familiemedlemmer. 
 
 
3.2.5 Forbudte lande 
Et Medlem må ikke være bosiddende i et land, der anses som værende et ”Forbudt land”. 22 

 

Derudover må man som Medlem heller ikke drive nogen form for Herbalife Nutrition-forretning eller relaterede 
aktiviteter, det være sig direkte eller indirekte, med en person, som Medlemmet har grund til at tro:  
 

i. er bosiddende i eller driver virksomhed i et forbudt land 
ii. arbejder med salg til personer, der bor i et forbudt land  
iii. ejes eller kontrolleres af en virksomhed, der findes i et forbudt land, eller en person, som normalt bor 

i et forbudt land. 

 
21 Handlinger, bestræbelser eller forsøg, som er forbudte, omfatter: 

• At kontakte myndighederne vedrørende import, eksport eller distribution af produkterne fra Herbalife Nutrition 

• Registrering og licensudstedelse af Herbalife Nutritions immaterielle rettigheder, produkter eller salgs- og marketingplanen. 

• At forære, sælge eller distribuere Herbalife Nutrition-produkter eller HNMP. 

• Markedsføring af produkterne eller forretningsmuligheden fra Herbalife Nutrition. 

• Organisering af møder, som handler om Herbalife Nutrition, selskabets produkter eller forretningsmulighed. 

• Sponsorering eller rekruttering af personer, der bor i eller besøger et land, der endnu ikke er åbent. 

• Offentliggørelse af, at Herbalife Nutrition snart åbner virksomhed, eller at man snart kan købe Herbalife Nutrition-produkter. 

Dette omfatter også forsøg på at finde nye kunder eller Medlemmer via nogen form for elektronisk kommunikation, distribution 

af tryksager eller personlige møder. 
 

22 Eftersom listen over forbudte lande ændres fra tid til anden, findes den aktuelle liste altid på https://www.myherbalife.com/da-DK. 

Yderligere krav kan gælde for borgere i forbudte lande, som bor uden for et forbudt land. Du er velkommen til at kontakte Medlemsservice 
på 08-517 7766 15 for yderligere oplysninger. 

https://www.myherbalife.com/da-DK
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Forretningsaktiviteter inkluderer, men er ikke begrænset til følgende: 
 

• Promovering af Herbalife Nutritions forretningsmulighed 

• Sponsorering eller rekruttering af Medlemmer eller kunder eller 

• Markedsføring eller salg af produkter fra Herbalife Nutrition 
 

Overtrædelse af denne regel resulterer i opsigelse af Medlemskab. 
 
 
3.2.6 OFAC-liste 
Et Medlem må ikke drive forretningsaktiviteter (se regel 3.2.5 Forbudte lande) med andre personer, 
virksomheder eller organisationer, som findes på listen over blokerede personer (Specially Designated 
Nationals), som vedligeholdes af det amerikanske finansdepartements myndighed Office of Foreign Assets 
Control (OFAC-listen) eller personer, virksomheder eller organisationer, som ejes eller kontrolleres af nogen 
på denne liste. OFAC-listen findes på www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List. 
 
 
3.3 FORRETNINGSVÆRKTØJER 
 

Selvom Herbalife Nutrition giver adgang til gratis eller billig træning, salgsfremmende litteratur og andre 
salgsværktøjer til Medlemsbrug, så henviser frasen “Forretningsværktøjer” i denne sammenhæng til 
salgsværktøjer, der ikke fremstilles af Herbalife Nutrition.  Forretningsværktøjer omfatter tredjepartskurser, -
servicer og -produkter, der kan hjælpe Medlemmer til at markedsføre, styrke og/eller administrere deres 
virksomhed med direkte salg. Forretningsværktøjer kan blandt andet udarbejdes til at skaffe kunder, rekruttere 
nye Medlemmer, kommunikere med kunder eller Medlemmer eller til økonomisk administration.   

 
Alle forretningsværktøjer samt Medlemmer, der skaber, promoverer, tilbyder, sælger eller bruger disse 
forretningsværktøjer, skal overholde alle regler og gældende lovgivning.23 
 
 
3.3.1 Salg af forretningsværktøjer skal ske uden fortjeneste 
Et Medlem må sælge forretningsværktøjer til andre Medlemmer, men prisen må ikke overstige de udgifter, der 
blev betalt for at skabe det produkt eller den uddannelse eller ydelse, der sælges.24 
 
Et Medlem må ikke sælge forretningsværktøjer til andre Medlemmer med det ene formål at: 
 

• Sælge Herbalife Nutrition-produkter 

• Udvikle Herbalife Nutrition-forretningen 

• Udvikle og motivere det købende Medlems Downline 
 
Et Medlems salg af forretningsværktøjer til andre Medlemmer må ikke blive en indtægtsgenererende 
virksomhed, der drives i stedet for eller sammen med dette Medlems Herbalife Nutrition-forretning. 
 
BEMÆRK: MARKEDSFØRING OG SALG SAMT KØB AF LEADS TL FORRETNINGSMULIGHEDEN ELLER 
PRODUKTKØB, UANSET KILDE, ER STRENGT FORBUDT. HERBALIFE NUTRITIONS MEDLEMMER MÅ 
GENERERE LEADS TIL EGET BRUG OG DELE DISSE UDEN OMKOSTNINGER FOR DERES DOWNLINE, 
UNDER FORUDSÆTNING AF AT DE OPFYLDER HERBALIFE NUTRITIONS VIRKSOMHEDSREGLER 
SAMT AL LOVGIVNINNG I FORHOLD TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED OG DATA.  
 
 
3.3.2 Leads 
Leads defineres som personer, der har vist interesse for Herbalife Nutritions produkter eller 
forretningsmuligheder, og kontaktoplysninger for disse potentielle kunder. 
 
Medlemmer må generere leads til eget brug. Medlemmer må også videregive disse leads uden beregning til 
deres downline-Medlemmer. Medlemmer kan ikke videregive leads til deres downline-medlemmer automatisk, 
systematisk eller på anden måde, uden at sikre, at: 
 

• Den potentielle kunde må gøres opmærksom og skal acceptere at, en anden person (downline-
Medlem) vil administrere kundeforholdet 

 
23 Dette omfatter også lovgivning, der relaterer til lovgivning i forbindelse med forbrugeroplysninger, privatlivets fred, enhver form for 

restriktioner for telemarketing samt webbaseret markedsføring. 
 

24  Et Medlem, der sælger forretningsværktøjer eller debiterer gebyrer til uafhængig uddannelse eller møder, skal gøre brug 

af ”Registreringsskema til udgifter og forretning uden fortjeneste”, som Herbalife Nutrition stiller til rådighed. Medlemmet skal også gemme 
en kopi af dette skema, alt dermed forbundet bogføring, fakturaer, kvitteringer og anden relateret dokumentation i mindst to år. Herbalife 
Nutrition har ret til at bede om en kopi af disse dokumenter for at få bekræftet, at denne regel overholdes. 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List
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• Det downline-Medlem, der modtager et lead, påtager sig fuldt ansvar for produktsalg, opfølgningen 
og vedligeholdelsen af kundeforholdet  

• Genereringen af leads overholder reglerne og al lovgivning om privatlivets fred og databeskyttelse 
 
Medlemmer må ikke sælge leads til andre Medlemmer, og Medlemmer må ikke købe leads fra andre kilder.  
 
 
3.3.3 Skriftlig tilladelse til forretningsværktøjer 
Medlemmerne må ikke markedsføre, tilbyde eller sælge forretningsværktøjer til et Medlem, der ikke er en del 
af dennes downline, eller til et downline-Medlem, som er under et President's Team-status, uden først at have 
indhentet skriftlig tilladelse fra Medlemmets umiddelbart første upline-President's Team-Medlem25. 
 
Hvis tilladelsen tilbagekaldes, skal markedsføring, tilbud og salg af forretningsværktøjer straks ophøre, 
medmindre Herbalife Nutrition efter eget skøn beslutter, at det vil forårsage unødvendige skader for køberen 
(f.eks. midt i en abonnementsperiode). 
 
 
3.3.4 Markedsføring af forretningsværktøjer, som leveres af eksterne leverandør 
Medlemmer må kun markedsføre forretningsværktøjer leveret af ekstern leverandør, hvis: 

• Medlemmet har fået bekræftelse på, at leverandøren og dennes produkter eller tjenester overholder 
reglerne og gældende lovgivning på enhver måde.26 
 

• Medlemmet forsyner Herbalife Nutrition med beviser og understøttende dokumentation fra en 
statsautoriseret revisor, som bekræfter, at han/hun ikke har modtaget nogen form for betaling, direkte 
eller indirekte, og ikke får nogen økonomisk fordel fra den eksterne leverandør. 

 
Hvis man som Medlem tilbyder webtjenester via en leverandør, skal den pågældende leverandørs navn, 
adresse, fax- og telefonnummer samt e-mailadresse sendes til de andre Medlemmer, der anvender 
hjemmesiden.  
 
 
3.3.5 Opfordring til at stoppe med at bruge eller sælge forretningsværktøjer 
Hvis Herbalife Nutrition beslutter, at et forretningsværktøj ikke overholder Herbalife Nutritions regler, lovgivning 
eller andres juridiske rettigheder, eller hvis forretningsværktøjet indebærer, at Herbalife Nutritions rygte, 
varemærke eller image risikerer at blive belastet, har Herbalife Nutrition ret til (uden ansvarsforpligtelse) at 
kræve, at Medlemmet stopper salget eller brugen af forretningsværktøjet. 
 
 
  

 
25 Deltagelse i events, der afholdes eller sponseres af Herbalife Nutrition, såsom HOM, STS eller lignende, er en undtagelse til denne 

regel.  
 

26 Har et Medlem økonomisk interesse i en sælger eller en af dennes transaktioner, vil den eksterne sælgers handlinger sidestilles med 

Medlemmets handlinger, hvad angår overholdelse af reglerne. Herbalife Nutrition hverken anbefaler eller anerkender materiale, som vi 
ikke selv har produceret. 
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FORRETNINGSVÆRKTØJER OG ANDRE VALGFRI UDGIFTER 
 

En af fordelene ved at være Herbalife Nutrition-Medlem er, at du selv kan vælge, hvordan du ønsker at drive 
din Herbalife Nutrition-forretning. Det eneste, du behøver at købe, er en af Herbalife Nutritions Medlemspakker 
(HNMP). Alle øvrige indkøb er helt frivillige. Inden du har yderligere udgifter, skal du overveje følgende: 
 

Gæld 
Skal jeg stifte gæld for at kunne forfølge Herbalife Nutritions forretningsmulighed? 
Da du ikke behøver at foretage noget minimumskøb, og startomkostningerne er lave, behøver du ikke låne 
penge til din Herbalife Nutrition-forretning. Vi fraråder på det kraftigste, at man gældsætter sig eller tager lån i 
forbindelse med sin Herbalife Nutrition-forretning. Se Regel 1.1.2 Gældsætning for yderligere oplysninger.  
 

Forretningsværktøjer 
Skal jeg købe tjenester, produkter, software eller systemer, der kan hjælpe mig med at drive min 
Herbalife Nutrition-forretning? 
”Forretningsværktøjer” er tjenester eller produkter fra en ekstern part, der kan hjælpe dig med at markedsføre, 
øge og/eller håndtere din forretning med direkte salg. De kan blandt andet have til formål at skaffe dig kunder, 
rekruttere nye Medlemmer, kommunikere med kunder eller Medlemmer samt hjælpe dig med at administrere 
din økonomi.  
 

Uanset formålet behøver du ingen forretningsværktøjer for at starte, udvikle eller lykkes som Medlem eller for 
at få undervisning og støtte fra din sponsor og upline. Det er ikke tilladt at påstå, at du skal købe et bestemt 
forretningsværktøj eller presse dig til at købe det. Det er detailsalget af produkterne fra Herbalife Nutrition, der 
ligger til grund for at opnå en fremgangsrig Herbalife Nutrition-forretning, og forretningsværktøjer kan aflede 
din opmærksomhed fra denne opgave.  
 

Herbalife Nutrition tilbyder omfattende virksomhedsledelsesværktøjer uden beregning eller til kostpris. Vores 
værktøjer er udformet til at opfylde dine behov og kan hjælpe dig med at drive en fremgangsrig Herbalife 
Nutrition-forretning, der overholder alle regler og love.  
 

Vi råder dig på det kraftigste til kun at købe forretningsværktøjer, hvis du efter et rimeligt tidsrum beslutter, at 
udgiften berettiges af den forventede fordel for din forretning med tanke på dine aktuelle indtægter fra Herbalife 
Nutrition. 
 

Husk også, at du, hvis du køber forretningsværktøjer, er ansvarlig for, hvordan du bruger dem, ligesom du 
skal sikre dig, at de opfylder Herbalife Nutritions adfærdsregler samt gældende lovgivning. Eftersom de ikke 
er fremstillet eller anerkendt af Herbalife Nutrition, tager Herbalife Nutrition heller ikke noget ansvar for dem. 
 

Har du imidlertid en tvist vedrørende forretningsværktøjer, du har købt af en sælger, der er Medlem, bedes du 
kontakte Medlemsservice på 08-517 7766 15, så forsøger vi at hjælpe til. 
 

Se reglerne 1.1.1 Indkøbsbegrænsninger, 1.1.2 Gældsætning, 3.3 Forretningsværktøjer og 5.1.1 
Organisationslederskab og træning for yderligere oplysninger. 
 

Produktlager 
Bør jeg købe et stort produktlager? 
Vores råd er, at du ikke køber flere produkter, end du har brug for til eget brug,, og når du derefter føler, at du 
er klar til at begynde at sælge Herbalife Nutrition-produkter videre, kan du bestille den mængde produkter, du 
har tillid til, at du kan sælge inden for et rimeligt tidsrum. 
 

Vælger du at have et begrænset produktlager, som du sælger videre til kunder eller serverer i din Nutrition 
Club, skal du sørge for kun at købe produkter i de mængder, du ved vil blive brugt inden for et rimeligt tidsrum. 
Se reglerne 1.1.1 Indkøbsbegrænsninger, 1.1.7 Korrekt indkøb og 4.1.3 Tilvejebringelse og opretholdelse af 
bestillingsblanketter og -registre for yderligere oplysninger. 
 

Kontor og Nutrition Clubs 
”Skal jeg leje lokaler, købe udstyr og andet, så jeg kan åbne en Nutrition Club eller få et Herbalife 
Nutrition-kontor?” 
Forud for åbningen af en Nutrition Club anbefaler vi, at du sørger for at få den rette træning i og erfaring med 
produkterne fra Herbalife Nutrition og Herbalife Nutritions forretningsmulighed. Brug den fornødne tid på at 
lære produkterne at kende, og hvordan de skal bruges. Lær dem så godt at kende, at du kan forklare alle de 
mulige fordele, som kan opnås ved hjælp af god ernæring og en balanceret aktiv livsstil, og sørg for at få 
tilstrækkelig med erfaring med at drive din egen forretning. Inden du beslutter dig, opfordrer vi dig desuden til 
at undersøge og lære mere om, hvordan Nutrition Clubs og Herbalife Nutrition-kontorer drives og nøje overveje, 
om du vil ud og investere mange penge eller binde dig til et lejemål, der kan være en stor forpligtelse.  
 

Intet i Herbalife Nutritions forretningsmulighed må være eller opfattes som franchise, og du vil derfor aldrig 
blive bedt om at betale for at købe det "rigtige" for at kunne åbne eller drive din egen Nutrition Club eller dit 
eget kontor. Ligeledes bør du ikke betale nogen for at etablere en Nutrition Club eller et kontor for dig. Hvis du 
dog vælger at arbejde ud fra et andet Medlem eller kontor, er det normalt at betale en rimelig leje for lokaler 
og arbejdsplads eller betale en rimelig procentdel af klubbens eller kontorets driftsomkostninger. 
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Herbalife Nutritions standarder for kvalitetssikring, kundeservice og teknologiske specifikationer 

Standarder for kvalitetssikring 
Alle Medlemmer skal overholde følgende minimumsstandarder for kvalitetssikring i forbindelse med annoncering, 
markedsføring og salg af Herbalife Nutritions produkter eller forretningsmulighed – såvel offline som online. 
 

• Indhold: Indhold skal være i overensstemmelse med de til enhver tid aktuelle Herbalife Nutrition-materialer, 

produktetiketter og beskrivelser og skal omfatte billeder af høj resolution eller høj audiovisuel kvalitet. 

• Indkøbskurv: Stil en indkøbskurv (eller lignende beholder) til rådighed, hvor kunden kan tilføje eller fjerne 

varer og udføre ændringer i antal og størrelse. Vis et sammendrag af bestillingen med samtlige slutpriser/-

gebyrer, herunder forsendelsesomkostninger, håndteringsgebyr, moms og andre skatter og afgifter, så 

kunden kan se det igennem, inden bestillingen sendes ind og gennemføres. 

• Ordrebekræftelse: Giv hver kunde et ordrebekræftelsesnummer, som gør kunden i stand til at spore sine 

købte produkter via din personlige kundeservice, og sørg for, at kunden ved specifikt, hvilket Medlem, der 

sælger produkterne og yder kundesupport – altid i overensstemmelse med forhandlerforskellen. 

• Forsendelse: Sørg for, at hver kundebestilling behandles og forsendes indenfor rimelig tid efter 

bestillingens afgivelse og til de priser og omkostninger, som fremgik af beskrivelsen inden bestillingens 

afgivelse. 

• Returnering: Oplys om kundens juridiske ret til afbestilling og Herbalife Nutritions 30-dages pengene 

tilbage-garanti, foruden oplysninger om en returneringsproces og modtagelse af kredit eller refusion for 

varer, der købes offline eller via eventuelle selvstændige hjemmesider, som du måtte bruge. 

• Varelager: Hold varelager og beholdninger opdateret på/i alle selvstændige hjemmesider foruden offline-

produktlister og skrivelser, som du deler med dine kunder. 

 
Standarder for kundeservice 
Et højt niveau af kundeservice, kundesupport og opfølgning er nødvendigt for at opretholde omdømmet og 
konkurrencedygtigheden for Herbalife Nutritions brand og produkter, såvel som for din virksomhed. Medlemmer er 
forpligtede til at opretholde et højt kundeserviceniveau, der opfylder eller overgår hvert af følgende krav, hvad enten 
der sælges offline eller online: 
 

• Kundeservice: På al information, du gør tilgængelig for dine kunder offline eller online, herunder alle de 

selvstændige hjemmesider, du måtte bruge, skal du klart og tydeligt angive eller nemt lede videre til dine 

kundeserviceoplysninger, herunder telefonnummer, adresse, e-mail, foruden alle dine regler og processer 

i forbindelse med forsendelse og returnering. 

• Svartid: Svar nøjagtigt på alle kundehenvendelser straks indenfor rimelig tid og på en personlig, direkte 

måde. 

• Behandling af ordrer: Du skal behandle og opfylde alle produktordrer i enhver anmodning, du får via 

selvstændige hjemmesider, telefon, e-mail, personlig henvendelse eller andet, og hertil bruge udelukkende 

dit personlige identifikationsnummer fra Herbalife Nutrition for at bibeholde den afgørende forhandlerforskel. 

 
Standarder for teknologiske specifikationer 
Eftersom kundeoplevelsen kan forbedres eller forværres af begrænsede tekniske specifikationer, kræver Herbalife 
Nutrition, at hver Medlemshjemmeside overholder følgende minimumsstandarder for teknologiske specifikationer. 
 

• Sikker transaktion: Sikker købstransaktion ved hjælp af krypterede datastrømme eller anden form for 

sikker krypteringsteknologi. 

• Fortsat it-sikkerhed: Sørg for at bevare en høj standard for transaktionssikkerhed i overensstemmelse 

med vedvarende teknologiske fremskridt, også når du indhenter personlige eller økonomiske oplysninger 

eller anden information via interaktion offline. 

• Hastigheder: Indlæsningshastigheder for hjemmesider, der er accepteret af gældende it-teknologiske 

standarder for internet via telefonstik (DSL – digital subscriber line) med brug af alle funktioner. 

• Søgning: Giv mulighed for såvel tastatur- som brandsøgning på din selvstændige hjemmeside. 

• Browserkompatibilitet: Kompatibel med stort set alle browsere og opdateringer for hver browser. 

• Dedikeret support: Understøttet af dedikerede informationssystemer og adgang til teknisk 

webprogrammeringssupport.  

• Robusthed: Sørg for og oprethold et acceptabelt serviceniveau i tilfælde af fejl eller problemer med normal 

drift.  

• Spambeskyttelse: Sørg for, at al kommunikation er spambeskyttet. 

 
Se venligst regel 4.3.8 Kundeservice for yderligere oplysninger. 
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Kapitel 4 Salg 
 
4.1 SALG TIL FORBRUGERNE 
 

Herbalife Nutrition er et selskab med direkte salg, hvis selvstændige leverandører (Medlemmer) sælger 
produkterne fra Herbalife Nutrition direkte til kunderne og forsyner dem med produktvejledning og social støtte. 

 
 
4.1.1 Detailvirksomheder er ikke tilladte 
Et Medlem må ikke udstille eller sælge produkter, produktrelaterede tryksager eller reklameartikler fra 
Herbalife Nutrition i en detailvirksomhed. En detailvirksomhed er en forretning eller et andet fast sted, hvor 
forbipasserende fristes til at gå ind, eller mennesker kommer for at købe produkter takket være annoncering, 
geografisk placering, skilte, synlighed eller andre omstændigheder. Dette omfatter for eksempel markeder 
(åbne eller lukkede), apoteker, kiosker eller boder (tilfældige eller permanente), byttemarkeder eller 
loppemarkeder samt øvrige pladser, der defineres af Herbalife Nutrition efter Herbalife Nutritions helt eget 
skøn som værende uforenelige med direkte salg. Læs mere i nedenstående oversigt over Direkte salg – tilladt 
og forbudt. 
 

Direkte salg – Tilladt og forbudt 
 

Lokaler Udstilling Salg 
Kampagne eller 
annoncering af 

produktsalg 

Udendørs 
skiltning 

Produktprøver 
Brandet 

materiale 

Detailsted: Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

* Midlertidige kiosker, boder i 
indkøbscentre og outlets 

Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Markeder, loppemarkeder, 
torvemarkeder, gade- og 

salgsvogne 
Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Medlemmernes private 
kontorer 

Ja1 Ja Nej Ja2 Ja Ja 

Lægepraksis eller andre lokaler 
inden for sundhedssektoren 

Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Nutrition Clubs  
(som ikke drives i hjemmet) 

Ja1 Ja Nej Ja2 Ja Ja 

Nutrition Clubs  
(som drives i hjemmet) 

Ja1 Ja Nej Nej Ja Ja 

Serviceforetagende 
(Den primære virksomhed er 

ikke Herbalife Nutrition-
virksomhed) 

Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Messer, sports- og 
lokalarrangementer 

Ja Nej Nej Ja3 Ja Ja 

 
* ”Midlertidig” defineres som midlertidigt til stede, ikke permanent. Permanente lokationer er ikke tilladt. 
1 Ikke synlig udefra. 
2 Underlagt begrænsninger vedrørende indhold og størrelse. Se regel 8.4.3 Skiltninggsrestriktioner. 
3 Tilladt til identificering af bod eller stand. Begrænsninger i forhold til indhold forbeholdes. 

 
 
4.1.2 Medlemmernes private kontor 
Produkterne fra Herbalife Nutrition må godt sælges i private kontorer, forudsat at der ikke sker nogen form for 
annoncering af salg, og at kontorets udseende, skilt eller placering i sig selv ikke inviterer forbipasserende til 
at købe produkterne fra Herbalife Nutrition.  
 
Et Medlem, som er læge eller besidder en anden stilling inden for sundhedssektoren, må godt sælge, men 
ikke skilte med produkterne fra Herbalife Nutrition i sine professionelle omgivelser. 
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4.1.3 Tilvejebringelse og opretholdelse af bestillingsblanketter og -registre 

Et Medlem skal forsyne alle slutkunder med en udfyldt bestillingsblanket, når salget er udført. Teksten på de 
bestillingsblanketter, som fås fra Herbalife Nutrition, 27  er skrevet på det sprog, der kræves ved alle 
salgstransaktioner.28 
 
Et Medlem skal gemme en kopi af alle bestillingsblanketter samt øvrige registre i en periode på to (2) år. 
Herbalife Nutrition har ret til at kræve kopier og til at få dokumenteret de transaktioner, de salgsbetingelser og 
den service, Medlemmet har ydet. 
 
 
4.1.4 Returpolitik for kunden 
Alle slutkunder har en 30-dages pengene tilbage-garanti ved køb af produkter fra Herbalife Nutrition. De 30 
dage tæller fra det tidspunkt, hvor kunden har taget imod varerne. Hvis en kunde vil gøre brug af 
tilfredshedsgarantien, skal Medlemmet reagere hurtigt og venligt. Medlemmet skal tilbyde kunden enten at få 
hele købesummen tilbage eller tilbyde et tilgodehavende, hvor kunden kan købe andre produkter fra Herbalife 
Nutrition i henhold til returpolitikken. Medlemmet skal acceptere kundens valg. 
 
 
4.2 Betalinger og justeringer 
For at kvalificere sig til månedlige Discountrabatter, Produktionsrabatter eller andre bonusser, som Herbalife 
Nutrition tilbyder, skal Medlemmet opfylde de krav angående salgsproduktions- og Discountrabatpoints, som 
du finder beskrevet i salgs- og marketingplanen samt i andre tryksager og reklamemateriale. For at kunne 
opnå disse betalinger skal man som Medlem opfylde visse krav gældende for slutkunder og produktdistribution 
samt bekræfte disse hver den første i måneden via blanketten til indtjeningsbekræftelse.29 
 
 
4.2.1 Distribution af produkter 
Herbalife Nutrition er et produktdistributionsselskab. Produkter købt af Herbalife Nutrition er beregnet til at 
blive solgt og distribueret til kunder eller anvendes til Medlemmerne og deres nærmeste familiers personlig 
forbrug. 
 
Køb af produkter med det primære formål at opnå fremskridt i salgs- og marketingplanen er ikke tilladt. Denne 
form for køb kan resultere i alvorlige konsekvenser, inklusive statusdegradering, frakendelse af købsprivilegier, 
frakendelse af indtjening, diskvalifikation i forhold til bonusdeltagelse samt ophør af Medlemskab. 
 
 
4.2.2 Ti slutkunder 
Et Medlem skal på egen hånd sælge til mindst ti forskellige kunder i løbet af en given salgspointmåned for at 
kvalificere sig og modtage Discountrabatter, produktionsrabatter og andre bonusser udbetalt af Herbalife 
Nutrition. 
 
For at kunne opfylde kravene i denne regel skal et Medlem medregne nogle af eller alle de følgende aktiviteter 
i hver salgspointmåned: 
 

• Et salg til en detailkunde 

• Et salg på op til 200 salgspoints ved personligt indkøb til et Downline-Medlem (uden Downline-
Medlemmer) i første led kan tælle som salg til en slutkunde og 

• En Nutrition Club-deltager, som har indtaget produkter i løbet af sine ti besøg i en Nutrition Club i løbet 
af en salgspointmåned kan af den Nutrition Club-ansvarlige regnes som et salg til en slutkunde.30 

 
Hvis Medlemmet ikke bekræfter over for Herbalife Nutrition, at han/hun har solgt til mindst ti slutkunder inden 
for en given salgspointmåned, vil Discountrabatter, Produktionsrabatter og andre bonusser ikke blive udbetalt 
til Medlemmet. 
 

 
27 Et prøveeksemplar på en bestillingsblanket, der anvendes i Danmark, indgår i HNMP’en, kan købes fra Herbalife Nutrition eller 

downloades på www.myherbalife.com/da-DK. 
 

28 Bestillingsblanketten skal omfatte Medlemmets kontraktmæssige forhold til kunden samt angive kundens fulde navn, adresse og 

telefonnummer. Bestillingsblanketten skal også indeholde en beskrivelse af de produkter, der er blevet solgt, salgspris, moms, 
betalingsoplysninger, leveringstidspunkt og -måde samt angive specifikke oplysninger om kundens juridiske rettigheder, hvilket også skal 
indeholde information om afbestillingsperiode samt kundens ret til refundering. Detailordreblanktter skal også omfatte en beskrivende 
meddelelse om privatlivets fred, som informerer kunderne om, hvad de oplysninger, Medlemmerne indsamler om dem, vil blive brugt til, 
hvem Medlemmerne deler dem med (inklusive at de deler dem med Herbalife Nutrition) og eventuelle andre oplysninger, som er påkrævet 
i henhold til loven om privatlivsbeskyttelse og databeskyttelse. 
 

29 Blanketten til indtjeningsbekræftelse findes på www.myherbalife.com/da-DK. 
 

30 Hvis et Medlem gør brug af prøvesmagninger i sin Nutrition Club, skal han/hun oprette en logbog, der gemmes i mindst to år, hvori 

deltagerbesøg er noteret, for at opfylde kravene. Navn, besøgsdato og kontaktoplysninger skal angives, og registreringen skal være 
tilgængelig for verificering, hvis Herbalife Nutrition anmoder om dette. 

http://www.myherbalife.com/da-DK
http://www.myherbalife.com/da-DK
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I henhold til blanketten til indtjeningsbekræftelse er Medlemmerne ansvarlige for at informere kunderne om, 
at deres oplysninger vil blive delt med Herbalife Nutrition iht. Privatlivspolitikken for Medlemmer. 
 
 
4.2.3 70 % 
For at kvalificere sig til Discountrabatter, Produktionsrabatter og andre bonusser fra Herbalife Nutrition skal 
mindst 70 % af den samlede værdi af et Medlems produktkøb fra Herbalife Nutrition hver salgspointmåned 
sælges eller indtages samme måned. 
 

For at opfylde kravene i denne regel kan et Medlem medregne nogle af eller alle de følgende aktiviteter:  
 

• Salg til slutkunder 

• Engrossalg til Downline-Medlemmer og 

• Produkter, der er indtaget på Nutrition Clubs.31 
 

Hvis Medlemmet ikke meddeler Herbalife Nutrition i tide, at han/hun har solgt eller indtaget 70 % af 
produktindkøbene, som er foretaget i løbet af en salgspointmåned, vil Discountrabatter, Produktionsrabatter 
og andre bonusser ikke blive udbetalt til Medlemmet. 
 

I henhold til blanketten til indtjeningsbekræftelse er Medlemmerne ansvarlige for at informere kunderne om, 
at deres oplysninger vil blive delt med Herbalife Nutrition iht. Privatlivspolitikken for Medlemmer. 
 
 
4.3 SALGSPRAKSIS 
 
 
4.3.1 Medlemmer er ambassadører for varemærket 
Et Medlem skal altid være venlig og hensynsfuld og må ikke presse kunderne til at købe produkter. 
 
 
4.3.2  Produktsalg til enkeltpersoner til videresalg 
Som Medlem må man ikke sælge eller forsyne andre med en mængde Herbalife Nutrition-produkter, der 
overstiger det, en almindelig person køber til eget brug eller til brug i familien, eller i mængder, de mener, de 
kan sælge videre inden for et rimeligt tidsrum. 
 
 
4.3.3 Ændringer af labels og materiale 
Et Medlem må ikke slette, tilføje, ændre eller modificere labels, materiale eller emballage til produkter fra 
Herbalife Nutrition, inklusive HNMP. 
 
 
4.3.4 Videresalg af vareprøver eller dagsdoser og -portioner er ikke tilladt 
Det er ikke tilladt at videresælge produkter, som er pakket og mærket som vareprøver, enkeltenheder eller en-
portionspakker. 
 
 
4.3.5 Hele produktudvalget 
Når Medlemmer annoncerer for, sælger eller markedsfører Herbalife Nutritions produkter, skal de sikre sig, at 
alle oplysninger om hele produktudvalget er gjort tilgængelige for kunder.   
 
 
4.3.6 Præsentationer og brugsvejledning 
Præsentation af Herbalife Nutrition-produkter skal være fuldendt og sandfærdig samt være i 
overensstemmelse med oplysningerne på produktetiketten og relateret litteratur. 
 

Medlemmer skal sørge for, at den aktuelle produktetiketinformation er tilgængelig for kunderne, inden de køber 
produkter fra Herbalife Nutrition. Dette kan ske ved at lade kunden se produktet eller produktetiketten eller ved 
at henvise kunden til herbalifeproductbrochure.com/dk. 
 

Ved at sælge eller uddele produktprøver skal Medlemmet forklare brugsvejledningen og fortælle om eventuelle 
advarsler, som er angivet på produktetiketterne. Et Medlem bør anbefale kunder, som har en medicinsk 
tilstand, eller som er under medicinsk behandling, at de altid skal søge egen læge, inden de starter på 
kostændringer. 
 
 

 
31 Hvis et Medlem gør brug af prøvesmagninger i sin Nutrition Club, skal han/hun oprette en logbog, der skal gemmes i mindst to år, over 

deltagerbesøg for at opfylde kravene. Navn, besøgsdato og kontaktoplysninger skal angives, og registreringen skal være tilgængelig for 
verificering, hvis Herbalife Nutrition anmoder om dette. 

http://herbalifeproductbrochure.com/dk
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4.3.7 Produktopbevaring og -håndtering 
Medlemmer er ansvarlige for at følge opbevaringsvejledningen, som findes på Herbalife Nutritions 
produktetiketter, og for at opbevare og håndtere Herbalife Nutritions produkter korrekt.  

Korrekt opbevaring og håndtering af produkterne indebærer: 

• at efterse produkterne for at sikre, at de ikke er udløbet eller er ved at udløbe, og at de ikke har taget 
skade eller er blevet pillet ved; 

• at sikre, at produktets forsegling ikke er brudt; 
• at sørge for, at produkterne er korrekt forseglet;  
• at opbevare produkterne på et køligt, tørt sted, der ikke udsættes for direkte sollys og 
• at holde produkterne i sikkerhed og under egen direkte kontrol og ellers i overensstemmelse med 

adfærdsreglerne. 
 
 
4.3.8 Kundeservice 
Som et ernæringsselskab med direkte salg, der tilbyder en multilevel marketing-forretningsmulighed, er en af 
vores vigtigste konkurrencemæssige fordele Herbalife Nutritions selvstændige Medlemmer. De personlige 
relationer, Medlemmerne udvikler til deres kunder og Medlemmerne i deres organisationer, er essentielle i 
forhold til opfyldelsen af Herbalife Nutritions tilbud om værdi til kunderne og en vigtig del af organisationens 
renommé og varemærkeværdi – det er det, der er forhandlerforskellen. At udvikle en organisation bestående 
af Medlemmer, der fokuserer på god kundeservice og på at nå ud til flere, danner grundlaget for en stabil, 
langsigtet forretning og er af afgørende betydning for det at hjælpe det enkelte Medlem, dennes organisation 
og kunder med at nå vores mål om at gøre verden til et sundere og gladere sted. 
 
For at kunne hjælpe vores kunder med at opnå resultater og få det fulde ud af deres produktkøb skal man som 
Medlem som minimum kunne tilbyde og levere følgende serviceydelser: 
 

• Give sine aktuelle kontaktoplysninger til sine kunder og informere dem om, at man står til rådighed, 
hvad angår rådgivning, samt give gode råd og til at kunne besvare spørgsmål. 

• Bruge tid på at opnå et personligt og direkte forhold til hver enkelt kunde, når produkterne præsenteres 
og sælges, uanset om det er off- eller online. Dette omfatter et personligt møde og salgssamtale 
(ansigt til ansigt, via telefonen, en chat-app eller e-mail) med alle slutkunder, inden hver kundes første 
køb og derefter som opfølgning. 

• Forstå kundens personlige mål ved hjælp af produkterne og forklare kunden, hvordan han eller hun 
skal bruge produkterne for bedst muligt at kunne opnå sine personlige mål. 

• Forstå og respektere kundens kontaktpræferencer og opfølgning i henhold til dette. 
• Svare på eventuelle spørgsmål og overvejelser inden for et rimeligt tidsrum og på en personlig samt 

direkte måde. 
• Opsøg og henvis til Herbalife Nutritions materiale, der relaterer til kundernes udtalte interesser, og 

brug de tilgængelige undervisningsværktøjer eller kontakt Herbalife Nutrition direkte som respons på 
spørgsmål og problemer. 

• Hvis produkterne skal leveres, så sørg for at levere alle produkter til kunderne inden for et rimeligt 
tidsrum efter salget. 
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Kapitel 5 Sponsorering og lederskab 
 
5.1 SPONSORENS ANSVARSOMRÅDER 
 
 
5.1.1 Organisationslederskab og træning  
Herbalife Nutrition-Medlemmernes overholdelse af vores multilevel marketingstruktur betyder, at de har 
ansvaret for at undervise, vejlede, udvikle og have en vedvarende kommunikation med alle personligt 
sponsorerede Medlemmer og deres Downline-organisation. Medlemmerne er forpligtede til at sørge for 
følgende i forhold til deres Downline-Medlemmer:  
 

• Levere undervisning i hvordan man arbejder med en kunde og som minimum tilbyder den service, der 
er beskrevet i regel 4.3.8 Kundeservice 

• Levere undervisning og vejledning i Herbalife Nutritions salgs- og marketingplan 
• Forklare hvilke forpligtelser og ansvar, der er beskrevet i Herbalife Nutritions adfærdsregler, og 

hvordan man driver sin Herbalife Nutrition-forretning i overensstemmelse med disse regler og den 
officielle Herbalife Nutrition-litteratur. 

• Sikre at produktsalg og Herbalife Nutrition Opportunity-møder afholdes i henhold til adfærdsreglerne 
(herunder Herbalife Nutritions tilfredshedsgaranti), Herbalife Nutrition-litteratur samt gældende love 
og regler. 

• Opretholde kontakt og forblive tilgængelig i forhold til besvarelse af spørgsmål og tilbyde støtte 
• Opmuntre til deltagelse i Herbalife Nutrition-events, møder og funktioner (i henhold til Medlemmets 

kvalifikationsniveau) 
• Dele de forskellige forretningsstrategier og -værktøjer, der er tilgængelige, for at kunne drive en 

Herbalife Nutrition-forretning, der hjælper kunderne med at nå deres mål 
• Vejlede i, hvordan man hjælper kunderne med at blive Medlem, der støtter den videre formidling af 

Herbalife Nutrition-produkterne 
 
En Sponsor må ikke kræve, at et Medlem, som han eller hun sponsorerer, skal betale for uddannelse eller 
udgifter i forbindelse med uddannelse, medmindre sponsoren udtrykkeligt forklarer, at Medlemmet kan vælge, 
om han eller hun ønsker at deltage i uddannelsen og forud herfor informerer om, hvad det vil komme til at 
koste. Vælger Medlemmet ikke at deltage i uddannelsen, skal sponsoren uden omkostninger tilbyde 
Medlemmet den grundlæggende uddannelse, som kræves, for at det pågældende Medlem kan lære 
forretningen af kende.32  
 
 
5.1.2 Selvstændig relation 
En sponsor skal bevare og opretholde en selvstændig relation til sin Downline. Sponsoren må ikke deltage i 
eller blande sig i Downline-Medlemmernes forretning og må heller ikke foreslå eller udvikle en 
ansættelsesrelation med Downline-Medlemmer. 
 
 
5.1.3 Forberedelse af Medlemsdokumenter 
Sponsoren skal sørge for at få udfyldt ansøgningsblanketter og blanketter til Supervisorkvalifikation og 
dernæst sende dem til Herbalife Nutrition inden for et rimeligt tidsrum. 
 
 
5.2 MARKEDSFØRING AF FORRETNINGSMULIGHEDEN 
 
 
5.2.1 Identifikation og beskrivelse 
Loven kræver, at alle henvisninger til Herbalife Nutritions forretningsmulighed skal indeholde en identifikations- 
og forretningsbeskrivelseserklæring, herunder oplysninger om Herbalife Nutrition som ”ophavsmand” til 
forretningsmuligheden, en beskrivelse af betydningen af Medlemskabet eller en reference til 
forretningsmuligheden samt en kortfattet beskrivelse af, hvad forretningsmuligheden går ud på. Følgende 
redegørelse opfylder disse krav: 
 
Tilbuddet om at opstarte en Herbalife Nutrition-forretningsmulighed gives af selvstændige Herbalife Nutrition-
Medlemmer [Medlemsnavn og hvor aktuelt virksomhedsnavn] [Medlemmets adresse]. Forretningsmuligheden 
administreres af Herbalife Danmark ApS, Postboks 52, 1002 København K, CVR-nummer: 17071483. De 
varer, der sælges, er ernærings- og personlig pleje-produkter. Forretningen udføres med deltagerne som 
ansvarlige.  
 
Hvis der ikke henvises til Herbalife Nutritions forretningsmulighed, f.eks. når der kun henvises til eller tilbydes 
produkter, er følgende erklæring tilstrækkelig: 

 
32 Se regel 3.3.1 Salg af forretningsværktøjer skal ske uden fortjeneste. 
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Tilbuddet om at købe varer gives af selvstændige Herbalife Nutrition-Medlemmer [Medlemsnavn og hvor 
aktuelt virksomhedsnavn] [Medlemmets adresse]. Varerne fremstilles af eller på vegne af Herbalife Danmark 
ApS, Postboks 52, 1002 København K, CVR-nummer: 17071483. 
 
Denne erklæring kan placeres valgfrit i dokumentet eller præsentationen, men den skal kunne læses eller 
høres, og den skal være lige så fremtrædende som den omgivende information. Den skal også være 
tilgængelig for læseren, før denne afgiver personlige oplysninger eller kontaktoplysninger, eller før denne 
forpligter sig til et køb eller til at benytte sig af forretningsmuligheden. 
 
 
5.3 OPRETHOLDELSE AF SPONSORSKABSLED 
 

Forholdet mellem Sponsor og Medlem udgør grundlaget for Herbalife Nutritions salgs- og marketingsplan. 
Disse regler beskytter begge parter og beskytter tillige Sponsorskabets rettigheder. At sponsorere Medlemmer 
kræver en hel del tid, energi, lederskab og uddannelse for at støtte ens Downline. At skifte Sponsor er skadeligt 
for Herbalife Nutrition-forretningen, og der opmuntres ikke hertil. Kun i sjældne tilfælde tillades Sponsorbytte, 
og det sker ene og alene ud fra Herbalife Nutritions afgørelse. 

 
 
5.3.1 Opfordring til Sponsorskift 
Et Medlem må ikke blande sig i relationen mellem et andet Medlem og dennes Sponsor. Et Medlem må f.eks. 
ikke forsøge at påvirke et andet Medlem til at skifte Sponsor. 
 
 
5.3.2 Korrigering af Sponsorskab  
Et Medlem, der ønsker at skifte Sponsor, skal udfylde og indsende blanketten Anmodning om Sponsorskift33 
sammen med blanketten Godkendelse af Sponsorskift fra den nuværende Sponsor samt en skriftlig 
godkendelse fra den foreslåede Sponsor. Alle dokumenter skal forsynes med notarpåtegnelse. 
 
Spørgsmål, der vedrører ændring af sponsorskab, vil kun blive behandlet, hvis følgende forhold er opfyldt:  
 

• Sponsoroplysningerne i Medlemsaftalen var forkerte  

• Anmodningen kommer inden for 90 dage fra Herbalife Nutritions godkendelse af den aktuelle 
Medlemsaftale  

• Den nuværende og foreslåede Sponsor er i samme led  

• Det aktuelle Medlemskab har ikke nået Supervisor-niveau  

• Medlemmet, som anmoder om ændring, sponsorerer endnu ikke andre Medlemmer 
 
 
5.3.3 Ansøgning om Sponsorskift  
 

For at beskytte leddets integritet, hvilket er et grundlæggende princip inden for multimarketing, tilskynder man 
ikke til, at man skifter Sponsor. Et eventuelt skift godkendes ene og alene af Herbalife Nutrition under særlige 
forhold. 

 
Et Medlem må kun ansøge om sponsorskift inden for deres upline President's Team-organisation. 
 
Et Medlem, der ønsker at skifte sponsor, skal først forhøre sig hos sin upline for at drøfte og gennemgå 
konsekvenserne. Ønsker Medlemmet af fortsætte med sin ændring, skal han/hun udfylde og indsende en 
“Anmodning om sponsorskift”-blanke34 (underskrevet af to vidner) sammen med en “Samtykke til sponsorskift”-
blanket (underskrevet af to vidner) fra nuværende sponsor og alle upline-Medlemmer, der optjener 
bonusrabatpoints og produktionsbonusrabat. Derudover skal Herbalife Nutrition modtage en Accept af 
sponsorskift-blanket fra den foreslåede sponsor (underskrevet af to vidner).  
 
Hvis både den nuværende og foreslåede sponsor deler samme upline-sponsor, og begge har samme status 
samt indtjeningsniveau i henhold til Salgs- og marketingplanen, skal Medlemmet, der ønsker at skifte, kun 
indsende blanketten Godkendelse af sponsorskift (underskrevet af to vidner) fra den nuværende og Accept af 
sponsorskift-blanket fra den foreslåede sponsor (underskrevet af to vidner).  
 
Godkender Herbalife Nutrition ændringen, må det Medlem, der anmoder om sponsorskift, ikke beholde sine 
downline-Medlemmer. 

 
33 De påkrævede blanketter Anmodning om Sponsorskift og Godkendelse af Sponsorskift fås via Medlemsservice. Disse blanketter og 

al anden angivet dokumentation skal indsendes til Medlemsservice, for at Herbalife Nutrition skal kunne tage stilling til anmodningen. 
 

34 De påkrævede blanketter Anmodning om Sponsorskift og Godkendelse af Sponsorskift fås via Medlemsservice. Disse blanketter og 

al anden angivet dokumentation skal indsendes til Medlemsservice, for at Herbalife Nutrition skal kunne tage stilling til anmodningen.   
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Afvises sponsorskiftet, kan Medlemmet opsige sit medlemskab og overholde inaktivitetsperioden, inden 
han/hun på ny ansøger om at blive Herbalife Nutrition-Medlem under en anden sponsor (se regel 2.1.9 
Inaktivitetsperiode).  
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Kapitel 6 Markedsføring af din forretning 
 
6.1 UDSAGN OG REPRÆSENTATIONER 
 

Når et Medlem fortæller sin personlige beretning til andre, betyder det, at han/hun kommer med et udsagn. 
Selv enkle udsagn om fordele, som man oplever med et Herbalife Nutrition-produkt eller -system, eller når 
indtjeningen drøftes fra det at sælge produkter, repræsenterer for andre, hvordan produkterne fungerer, eller 
hvad folk kan opnå ved hjælp af salgs- og marketingplanen. På grund af de fremlagte påstande får kunderne 
en opfattelse af produkterne og deres funktion samt af Salgs- og marketingplanen. Det er helt okay, at et 
Medlem kommer med udsagn under forudsætning af, at de overholder de helt specifikke love og regler for 
disse. Herbalife Nutritions regler har delvist til formål at hjælpe Medlemmerne med at overholde loven. 

 
 
6.1.1 Overhold loven, vær sandfærdig og undlad at vildlede 
Alle udsagn samt beretninger om produkter og personlige erfaringer skal overholde loven, være sandfærdige 
og ikke vildledende. Udsagn skal: 
 

• Kunne bevidnes skriftligt, inden udsagn fremsættes. 

• Stemme overens med udsagn, som fremsættes i det aktuelle Herbalife Nutrition-Materiale eller på 
produktetiketterne.35 

 
 
6.1.2 Udsagn om vægtregulering 
Henvisninger til vægtregulering skal ske i overensstemmelse med Herbalife Nutritions vægtreguleringssystem 
uden påstand om, at resultater er et direkte resultat af brug af et produkt. Det er for eksempel tilladt at sige: ”Jeg 
regulerede vægten ved hjælp af Formula 1 sammen med Herbalife Nutritions vægtreguleringssystem”, men 
det er ikke tilladt at sige: ”Formula 1 gjorde, at jeg tabte mig”. Udsagn, der henviser til, hvor hurtigt eller hvor 
meget, man har tabt sig, er ikke tilladt, hverken direkte eller indirekte. Det er ikke tilladt at tale om 
vægtreguleringsresultater, der relaterer til en stærkt overvægtig person, uden at udsagnet følges af en 
udtalelse om, at vægtreguleringen blev opnået under direkte tilsyn af en læge.  
 
Alle udsagn og fremstillinger, inklusive produktberetninger, som vedrører vægtregulering, skal følges af 
nedenstående ansvarsfraskrivelse:  
 
Alle referencer til vægtregulering relaterer til Herbalife Nutritions vægtreguleringssystem, som bl.a. omfatter 
en balanceret kost, regelmæssig motion, en passende mængde væske hver dag, kosttilskud efter behov og 

en passende mængde hvile. Resultaterne kan variere fra person til person. 
 
 
6.1.3 Produktudsagn 
Et Medlem MÅ: 

• Kun fremkomme med udsagn der er godkendt i henhold til produktetiketten eller i Herbalife Nutritions 
materiale. 

• Sørge for, at alle udsagn, inklusive personlige beretninger, efterfølges af nedenstående 
ansvarsfraskrivelse: 

 
Dette produkt er ikke beregnet til at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge sygdomme. 

 
En Medlem MÅ IKKE: 

• Påstå, at produkterne fra Herbalife Nutrition forbygger, behandler eller helbreder sygdomme eller 
lidelser, eller drøfte erfaringer med lægemidler. 

• Bruge navnet på myndighed eller autoritet eller påstå, at de på nogen måde godkender eller støtter 
produkterne fra Herbalife Nutrition. 

• Påstå, at ens sundhed påvirkes, hvis man ikke indtager produkterne fra Herbalife Nutrition. 

• Påstå, at individuelle læger eller fagpersoner inden for sundhedsbranchen anbefaler produkterne fra 
Herbalife Nutrition. 

 
 
6.1.4 Udsagn om indtjening 
Alle udsagn, der vedrører et Medlems aktuelle eller fremtidige indtægter, der anses for at 
være ”indtægtsudsagn”. Selv ”livsstilspåstande” (inklusive foto af biler, swimmingpools, rejsemål m.m) anses 
som værende livsstilspåstande. 

 
35 Lov, der relaterer til påstande, kan undergå ændringer. Som en hjælp til Medlemmerne (ikke at forveksle med juridiske råd) kan 

Herbalife Nutrition offentliggøre opdateringer af denne regel, ansvarsfraskrivelser og opgørelse over gennemsnitlig bruttoaflønning, som 
udbetales af www.myherbalife.com/da-DK. Et Medlem skal besøge hjemmesiden jævnligt for at blive opdateret med henblik på 
tilkendegivelser og opdateringer. 

http://www.myherbalife.com/da-DK
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Et Medlem har ansvaret for at sætte sig ind i og følge lovgivningen vedrørende udsagn om indtjening og 
personlige beretninger i alle de jurisdiktioner, de driver forretning i. 
 
Hvis et Medlem fortæller om Discountrabatter og Produktionsrabatter som en separat del af sin detailindtjening, 
bør disse betegnes på korrekt vis som: 

• provisioner baseret på Downline-produktkøb. 
 
Indtægtsansvarsfraskrivelse i forhold til Herbalife Nutritions brandede materialer: Alle udsagn om 
indtjening, som nævner Herbalife Nutrition, kræver følgende ansvarsfraskrivelse: 
 
De økonomiske udsagn illustrerer individuelle forhandleres resultater (eller eksempler) og udgør derfor ikke 
en typisk situation. Du finder en opgørelse over gennemsnitlig bruttoaflønning udbetalt af Herbalife Nutrition 

på Herbalife.dk eller MyHerbalife.com/da-DK. 
 
Alternativ ansvarsfraskrivelse for Herbalife Nutritions brandede materialer: Når resultaterne for de 
bedste 1 % af Herbalife Nutritions Medlemmer beskrives, er følgende ansvarsfraskrivelse også acceptabel: 
 

Nedenstående indtægter udgør indtægter blandt Herbalife Nutritions 1 % bedste Medlemmer. Du finder en 
opgørelse over supplerende bruttoaflønning udbetalt af Herbalife Nutrition på Herbalife.dk eller 

MyHerbalife.com/da-DK. 
 
 
6.1.5 Omfang og placering af ansvarsfraskrivelser 
 
Lydpræsentationer (direkte sendinger eller forhåndsoptagelser) 
Ansvarsfraskrivelserne skal formidles mundtligt i forbindelse med påstanden. 
 
Synlige præsentationer (live eller tidligere indspillet) 
Ved scene- eller videopræsentationer skal ansvarsfraskrivelsen være læsbar og præsenteres i tæt forbindelse 
med påstanden. Er det en skærmbaseret præsentation, skal ansvarsfraskrivelsen være så tilpas lang og 
skrevet med så tilpas stor skrifttype, at en gennemsnitslæser formår at læse det hele. 
 
Skriftlige præsentationer 
Ansvarsfraskrivelsen skal vises i: 

• En farve, om fungerer som kontraster til baggrundsfarven (f.eks. sort på hvid). 

• I tæt forbindelse med påstanden (ansvarsfraskrivelsen skal være på samme side eller skærmbillede 
som påstanden) og 

• En font, der er mindst 75 % så stor som størrelsen på den font der anvendes til påstanden, men aldrig 
mindre end 10 punkter og så tilpas stor font, at at gennemsnitslæseren er i stand til at læse det hele. 

 
 
6.1.6 Udsagn om virksomhed i hjemmet 
Ved markedsføringen af Herbalife Nutritions forretningsmulighed må et Medlem ikke give misvisende 
information, om i hvilken udstrækning et Medlems aktiviteter kan udføres derhjemme. Et Medlem bør betone, 
at det personlige samspil er grundlæggende for direkte salg. 
 
 
6.1.7 Udsagn om forholdet mellem Herbalife Nutrition og Herbalife Nutrition-Medlemmer 
Herbalife Nutritions mulighed for at få mulighed for at få en indkomsts er under ingen omstændighed et ”job”. 
Herbalife Nutrition-Medlemmer er uafhængige, selvstændige formidlere. Som sådan må Medlemmerne ikke 
påstå, repræsentere eller antyde, at de er ansat af, taler for eller tilbyder nogen form for konsulentydelse til 
Herbalife Nutrition. De må heller ikke antyde, at deres selvstændige Herbalife Nutrition-forretning er et job. 
 
Et Medlem må f.eks. aldrig anvende ord som ”job”, ”løn”, ”ansættelse” eller lignende termer ved 
markedsføringen af forretningsmuligheden. 
 
Et Medlem må ikke markedsføre Herbalife Nutritions forretning med værktøj som først og fremmest har til 
formål at offentliggøre stillingsannoncer med ord som ”hjælp søges”, opslagstavler med ledige stillinger samt 
søgemaskiner på internettet, såsom  careerjet.dk, jobindex.dk, dk.jooble.org & renego.dk medmindre: 
 

• annoncerne klart og tydelige fortæller, at det, der tilbydes, er en selvstændig indtjeningsmulighed,  

• ikke har obligatoriske felter, såsom ”løn” 

• giver Medlemmet mulighed for at medtage erklæringen, som er beskrevet i Regel 5.2.1. 
 
 
  

http://careerjet.dk/
http://jobindex.dk/
http://dk.jooble.org/
http://www.renego.dk/
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6.1.8 Udsagn om forretningsmuligheden 
Når et Medlem tilbyder, markedsfører eller taler om Herbalife Nutritions forretningsmulighed, må han/hun ikke: 
 

• Give en misvisende beskrivelse a Herbalife Nutritions forretningsmulighed som en franchise36 eller 
tilbyde en franchise i forbindelse med et Herbalife Nutrition-Medlemsskab eller 
 

• Påstå eller indikere, at: 
- Det er lige så vigtigt at sponsorere Medlemmer, som det er at sælge til slutkunder 
- Et Medlem primært kan få fordele ved at sponsorere andre Medlemmer 
- Det er et krav, at et Medlem sponsorere andre Medlemmer 
- At et Medlem kan blive fremgangsrig med lidt eller ingen arbejdsindsats 
- Et Medlem skal købe produkter, materiale (ud over HNMP) eller forretningsværktøjer fra Herbalife 

Nutrition  
- Discountrabatter, produktionsrabatter eller andre fordele skal primært opnås fra køb af produkter 

frem for salg af produkter 
 
 
6.2 BRUG AF HERBALIFE NUTRITIONS IMMATERIELLE EJENDOM 
 

Et af Herbalife Nutritions primære formål er at arbejde på at bevare integriteten ved Herbalife Nutritions 
varemærke. I dette afsnit hjælper vi Medlemmer med at forstå, hvor vigtige Herbalife Nutritions immaterielle 
rettigheder er. Herbalife Nutrition kontrollerer hele tiden markederne for ukorrekt, modstridende og upassende 
brug af selskabets immaterielle rettigheder, herunder varemærker, logoer, sloganer og ophavsret. Takket 
være denne overvågning kan vi sikre, at Herbalife Nutritions velfortjente renommé som førsteklasses 
producent af globale ernæringsprodukter opretholdes. 

 
 
6.2.1 Definitioner: 
 
Ophavsretligt beskyttet materiale: Herbalife Nutrition ejer ophavsretten til alt trykt materiale, indhold på 
internettet samt lyd- og videooptagelser, der er produceret af eller for selskabet. 
 
Et varemærke er en varebetegnelse eller et symbol, der identificerer Herbalife Nutrition som kilde til produkter 
og ydelser, der sælges og leveres af Medlemmerne. For eksempel er Herbalife, Herbalife Nutrition og logoet 
med de tre blade varemærker, der tilhører Herbalife Nutrition, og det samme gælder for mange produktmærker 
såsom Cell-U-Loss® eller Herbalifeline® Max. 
 
Et varenavn er et virksomhedsnavn, som Herbalife Nutrition har eksklusiv ret til at bruge. Herbalife 
International of America, Inc. og Herbalife Danmarks ApS er varenavne. Et Medlem må ikke registrere 
varenavne, som omfatter ordet ’Herbalife’, Herbalife Nutrition eller andre varenavne, som tilhører Herbalife 
Nutrition.  
 
Branding omfatter et produkts eller en produktemballages visuelle udseende, som viser produktets oprindelse 
for forbrugerne. Det kan f.eks. handle om udformningen af visse Herbalife Nutrition-produkter eller emballage.  
 
En forretningshemmelighed er fortrolige oplysninger, der som regel ikke er kendt uden for Herbalife Nutrition, 
og som har en kommerciel værdi. Herbalife Nutritions forretningshemmeligheder kan være sammensætninger, 
forhold til sælgere, varemærkning og produktudviklingsprojekter, der endnu ikke er lanceret, forretningsplaner, 
processer og dataidentificering eller har relation til andre Medlemmer, herunder afstamning. 
 
Herbalife Nutritions immaterielle rettigheder omfatter materiale, som Herbalife Nutrition har ophavsretten 
til, varemærker, varenavne og forretningshemmeligheder.  
 
 
6.2.2 Materiale, der er beskyttet af ophavsret 
Herbalife Nutrition ejer ophavsretten til alt trykt materiale, indhold på internettet samt lyd- og videooptagelser, 
der er produceret af eller for selskabet. Et Medlem skal overholde alle vilkår og betingelser, som er anført i 
Download-vejledningen eller andre skriftlige godkendelser. 
 

Alt det materiale, som Herbalife Nutrition har ophavsretten til, skal ledsages af følgende erklæring: 
 

Kopieret med tilladelse fra Herbalife Nutrition. Alle rettigheder forbeholdes. 
 

Herbalife Nutrition forbeholder sig ret til når som helst og ene og alene ud fra Herbalife Nutritions eget skøn at 
tilbagekalde sin godkendelse af brug af ophavsretligt beskyttet materiale. 
 
 

 
36 Herbalife Nutrition tilbyder ikke territorier eller franchiseløsninger, og et Herbalife Nutrition-Medlemskab er ikkeen franchise. 
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6.2.3 Varemærker, branding og varenavne 
Et Medlem må gerne bruge de varemærker, varenavne og andre former for branding, som gøres tilgængelige 
for downloading. 
 

• Herbalife Nutritions varemærker og varenavne må kun opnås fra Herbalife Nutrition. 

• Et Medlem skal altid klart og tydeligt identificere sig selv som Selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem. 

• Et Medlem må ikke på nogen måde ændre på Herbalife Nutritions varemærke og andre former for 
Herbalife Nutrition branding bortset fra ændring af størrelse. Det er kun tilladt at ændre størrelsen på 
et objekt, hvis alle billedernes detaljer forbliver tydelige, og størrelsesforandringen ikke forringer 
opfattelsen eller kvaliteten af produkterne eller serviceydelserne fra Herbalife Nutrition. 

• Et Medlem må kun bruge Herbalife Nutritions varemærker og branding i henhold til den aktuelle 
brugsvejledning for Selvstændige Herbalife Nutrition-Medlemmer.37 

• Medlemmer skal medtage følgende tekst: ”Varemærker, designs og andre immaterielle rettigheder 
tilhører Herbalife Nutrition International, Inc. eller deres licensgivere. Anvendes med tilladelse fra 
Herbalife Nutrition.” 

 
Herbalife Nutrition forbeholder sig ret til når som helst og ene og alene efter eget skøn at tilbagekalde et 
Medlems tilladelse til at bruge disse artikler. 
 
 
6.2.4 Forretningshemmeligheder 
Forretningshemmeligheder gøres tilgængelige for et Medlem ud fra den overbevisning, at han/hun aldrig 
afslører disse, ej heller efter at Medlemskabet er ophørt. 
 
 
6.2.5 Anvendelse er begrænset til Herbalife Nutrition-forretninger 
Et Medlem må kun gøre brug af Herbalife Nutritions immaterielle rettigheder til at drive sin Herbalife Nutrition-
forretning. 
 
 
6.2.6 TV, radio, magasiner eller aviser 
Anvendelse af ordet ”Herbalife Nutrition” eller specifikke navne eller visning af billeder af nogen fra Herbalife 
Nutrition må ikke forekomme i nogen form for mediereklame, herunder tryk, digitale indspilninger, aviser, 
tidsskrifter, radio og fjernsyn eller internet eller andet medie, ud over hvad der udtrykkeligt er godkendt. 
 
 
6.2.7 Omkostningsfrie telefonnumre 
Et Medlem må gerne have et omkostningsfrit telefonnummer. Et Medlem må imidlertid ikke anvende Herbalife 
Nutritions varemærker, varenavne, produktnavne eller sloganer i forbindelse med det omkostningsfri nummer. 
Et Medlem må kun identificere eller angive sig selv som Selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem. 
 
 
6.2.8 Registrering i telefonregistre 
Et Medlem må gerne være registreret i et telefonregister med betegnelsen ”Selvstændigt Herbalife Nutrition-
Medlem”. De eneste oplysninger, der må være nævnt sammen med denne betegnelse, er Medlemmets navn, 
adresse, telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse og hjemmeside. Visning af annoncer skal overholde alle 
Herbalife Nutritions annonceringsregler. Ordet ”Herbalife Nutrition” (ud over ”Selvstændigt Herbalife Nutrition 
Medlem”) og andre immaterielle rettigheder, som tilhører Herbalife Nutrition, må ikke anvendes på nogen 
måde ud over anvendelse i annoncer, som er godkendt på forhånd af Herbalife Nutrition.  
Registrering under korrekte og lovformelige rubrikker er tilladt som 
f.eks.: ”hårplejeprodukter”, ”hudplejeprodukter” eller ”ernæringsprodukter” og ”vægtregulering”. 
 
 
6.2.9 Mark Hughes’ navn og billede 
Mark Hughes’ (Herbalife Nutritions stifter) navn og billede må ikke anvendes i annoncemateriale. 
 
 
6.2.10 Herbalife Nutritions adresser 
Adresserne til Herbalife Nutritions kontorer uanset hvilke må ikke anvendes, offentliggøres eller markedsføres 
af Medlemmet som sit eget. 
 
 
6.2.11 Forbud mod brug af immateriel ejendom, som tilhører tredje part 
Et Medlem må ikke gøre brug af ophavsretligt beskyttet materiale, varemærker, varenavne, produktnavne 
(eller variationer heraf), tekst, foto, billeder, videoer eller grafik, som ejes eller er opnået fra tredjepart uden 
først at have indhentet skriftlig tilladelse fra ejeren. Ved brug skal alle immaterielle rettigheder, der tilhører 

 
37 Varemærkevejledning for selvstændige Herbalife Nutrition-Medlemmer findes i ressourcebiblioteket på www.myherbalife.com/da-DK. 

http://www.myherbalife.com/da-DK
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tredjepart, henvises til som tilhørende tredjepart, og Medlemmet skal overholde alle begrænsninger og vilkår, 
som ejeren af de immaterielle rettigheder angiver i forbindelse med brug af dennes ejendom. 
 
 
6.2.12 Opsigelse af Herbalife Nutrition-Medlemskab 
Hvis et Herbalife Nutrition-Medlemskab opsiges uanset årsag, skal Medlemmet straks ophøre med at gøre 
brug af Herbalife Nutritions immaterielle rettigheder og opdatere profiloplysninger i forbindelse med eventuelle 
konti på de sociale medier for at vise, at han/hun ikke længere er Selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem. 
 
 
6.3 ANNONCERING OG KAMPAGNER 
 
 
6.3.1 Herbalife Nutritions annonceringsskabeloner 
Herbalife Nutrition offentliggør en række annonceringsskabeloner, som Medlemmerne kan bruge uden at 
ændre dem, ud over at tilføje navn og kontaktoplysninger. Skabelonerne kan downloades på 
www.myherbalife.com/da-DK.  
 
 
6.3.2 Medlemmers annoncer og kampagnemateriale 
Herbalife Nutrition skaber reklamemateriale og salgsværktøjer, som Medlemmet anvender i annonceringen 
og promoveringen af sin Herbalife Nutrition-forretning. Et Medlem kan skabe sit eget reklamemateriale, men 
skal sikre sig, at materialet:  
 

• Er sandfærdigt og korrekt 

• Ikke kommer med terapeutiske, sygdomsrelaterede eller medicinske påstande 

• Ikke bruger ”før og efter”- og sammenligningsbilleder (herunder vægtreguleringsbilleder) 

• Ikke får det til at lyde som om, der foreligger et ansættelsesforhold 

• Overholder al gældende lovgivning og alle gældende regler 
 
 
6.3.3 Publicering af reklamemateriale 
Privat ejendom: Et medlem må gerne opslå annoncemateriale på privat ejendom med ejerens forudgående 
skriftlige accept. For at dokumentere accepten skal man som Medlem anvende Herbalife Nutritions 
skabelon ”Accept til publicering af annoncer på privat ejendom”, som fås på www.myherbalife.com/da-DK og 
via Medlemsservice. 
 

Når reklamematerialet anvendes på et privat kontor eller på et andet sted, hvor Herbalife Nutrition-forretningen 
drives, må det ikke være synligt fra gaden eller fortovet og må ikke slås op på en måde, der kan distrahere 
bilister eller fodgængere.  
 

Materialet skal straks fjernes, hvis myndighederne, ejeren eller Herbalife Nutrition kræver dette.  
Offentlig ejendom: Et Medlem må ikke opslå reklamemateriale på offentlige steder, som f.eks. elmaster eller 
lygtepæle, trafiklysstolper, parkeringsstolper eller trafiktavler. 
 
 
6.3.4 Tv- og radioudsendelser 
Et Medlem må ikke foretage lyd- og billedtransmissioner via fjernsyn, satellit eller radio, hvor Herbalife Nutrition, 
selskabets produkter eller forretningsmulighed nævnes, med undtagelse af følgende: 
 

Selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem 
Ring til mig for at høre mere om produkter eller forretningsmuligheder 
(Medlemmets navn og telefonnummer eller e-mailadresse)  

 
Hvis Herbalife Nutrition laver en fjernsynsudsendelse, må Medlemmet ikke annoncere på denne station en 
time før eller efter Herbalife Nutritions udsendelse. 
 
 
6.4 OPRETHOLDELSE AF PERSONLIGE FORHOLD 
 

Direkte salg handler om personlige relationer og produktviden samt den værdi, begge kompetencer har for 
eksisterende og potentielle kunder. Disse regler beskytter direkte salgskanalerne ved at støtte et Medlems 
mulighed for at opbygge og beholde en stærk relation til eksisterende og potentielle kunder. Disse 
kunderelationer og personligt sponsoreret Downline, som hjælper Medlemmer med at opnå succes, inspirere 
andre til at gøre det samme og sikre størst mulig kundetilfredshed. 

 
 
 

http://www.myherbalife.com/da-DK
http://www.myherbalife.com/da-DK
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6.4.1 Markedsføring og annoncering af kampagner 
Herbalife Nutrition-Medlemmer er selvstændige erhvervsdrivende og må sælge Herbalife Nutrition-produkter, 
Herbalife Nutrition-fremstillet litteratur og reklameartikler til en selvvalgt pris. I Danmark foreslår Herbalife 
Nutrition detailpriser, men disse er blot ment som en anbefaling af ren vejledende karakter, og Herbalife 
Nutrition-Medlemmer er fortsat helt fri til selv at sætte deres detailpriser.  
 
Herbalife Nutrition-Medlemmer har dog ansvar for at sikre, at alle de kampagner, de markedsfører, er fair, 
sandfærdige og korrekte og ikke på nogen måde er misvisende. Misvisende kampagner skader Herbalife 
Nutritions brand og samtlige Medlemmers virksomhed. Nedenfor ses en ikke-udtømmende liste med 
eksempler på misvisende annoncering og kampagneføring:  
 

• at reklamere for et produkt som et rabattilbud, hvis Medlemmet altid har solgt produktet til denne pris. 
• at bruge reklametekst såsom “op til X % i rabat” og “fra 20 kr”, når ordlyden kun er gældende for en 

begrænset mængde (mindre end 10 %) af produkterne.   
• at vise en kampagne på ubegrænset tid. Medlemmet skal altid vise, hvor længe kampagnen varer. 
• at vise en pris, anbefalet detailpris eller “normalpris” med en gennemstregning eller lignende, hvis 

Medlemmet aldrig har tilbudt eller solgt produktet til den pris. 
• at vise kampagneprodukter, hvis Medlemmet har rimelig grund til at tro, at hans/hendes 

varebeholdning ikke rækker til at levere de givne produkter til den angivne pris i en rimelig periode i 
rimelige mængder. I situationer, hvor antallet på nogle eller alle produkter er ukendt eller begrænset, 
skal dette angives på Medlemmets hjemmeside med “køb, så længe beholdningen rækker” og/eller 
“begrænset tilgængelighed på visse produkter” og/eller “kun i [X] dage”. 

• urigtigt at bruge frasen “begrænset tilgængelig” eller lignende for at generere forespørgsler og køb fra 
en kunde. 
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Kapitel 7 Brug af internettet og elektronisk markedsføring 
 
7.1 MEDLEMMETS ADFÆRD 
 
 
7.1.1 Standard for personlig adfærd 
Medlemmer må ikke offentliggøre, udlægge eller distribuere materiale på eller via internettet, hvad enten det 
er i forbindelse med Herbalife Nutrition eller ej, som alene efter Herbalife Nutritions bedømmelse er 
ærekrænkende, injurierende, nedsættende, truende, stødende, chikanerende, groft, obskønt eller 
pornografisk. 
 
 
7.1.2 Uautoriseret computeradgang 
Et Medlem må ikke: 

• Forstyrre eller træffe foranstaltninger, som resulterer i forstyrrelser eller afbrydelse af: 
- Herbalife.dk 
- www.myherbalife.com/da-DK 
- andre hjemmesider, der opretholdes af Herbalife Nutrition eller dets Medlemmer 

• Få eller forsøge at få adgang til computersystemerne eller netværk, der er forbundet med disse sider 
uden forudgående skriftlig tilladelse fra Herbalife Nutrition.  

 
 
7.1.3 Forbrugeroplysninger 
Et Medlem må ikke sælge, bytte eller bruge forbrugeroplysninger eller personlige oplysninger fra hjemmesiden 
(definceret i kapitel 11). Derudover må medlemmerne gøre brug af disse personlige oplysninger i forbindelse 
med Herbalife Nutritions produkter og forretningsmulighed og må ikke bruge data til andre formål, medmindre 
de har informeret den pågældende person og har juridisk grundlag for denne brug. Eksempler på brug baseret 
på et korrekt juridisk grundlag:  

- Samtykke fra personen 
- I overensstemmelse med en juridisk forpligtelse 
- Udarbejdelse af aftale med pågældende person (såsom en aftale om at sælge produkter til dem) eller 

behandling, som er nødvendig for at kunne udarbejde en aftale med personen. 
- Legitim forretningsinteresse, forudsat at denne interesse ikke udlignes af hensynet til den pågældende 

persons privatliv. 
- Hvis en person eller virksomhed anmoder om, at deres oplysninger ikke anvendes, skal Medlemmet 

straks efterkomme en sådan anmodning. 
 
 
7.2 MEDLEMMERNES HJEMMESIDER 
 
 
7.2.1 Medlemmerne skal oplyse om sin relation til Herbalife Nutrition 
For at undgå at skabe forvirring hos kunderne og offentligheden skal et Medlem, der driver sin egen 
hjemmeside og bruger Herbalife Nutritions varemærke til at tilbyde eller sælge Herbalife Nutritions produkter, 
klart og tydeligt identificere sig selv som et selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem.  
 
Et Medlem skal: 

• vise pop-op-meddelelsen som er udleveredet af Herbalife Nutrition i et helt uændret form  
(pop op-meddelelse skal dukke op én gang ved hvert besøg på hjemmesiden)  

• klart og tydeligt vise Medlemmets eget navn og kontaktoplysninger, herunder telefonnummer, 
sammen med logoet Independent Herbalife Nutrition Member  

• sikre, at hjemmesiden ikke har samme eller et lignende visuelle udseende som Herbalife Nutritions 
officielle hjemmeside Herbalife.dk. 

 
Logoet Independent Herbalife Nutrition Member samt Medlemmets personnavn og kontaktoplysninger, 
herunder telefonnummer, skal vises på et fremtrædende sted (over folden, dvs. at logoet skal sidde i den 
øverste del af hjemmesiden og er synligt, uden at siden skal rulles ned) med en skrifttype og på en sådan 
måde, at det tiltrækker sig opmærksomhed fra hjemmesidens besøgende. 
Kontakt Medlemsservice, eller besøg www.myherbalife.com/da-DK for at finde logoet og få en 
installationsvejledning for pop op-meddelelse. 
 
Medlemmets forretningsnavn og -adresse må ikke erstatte Medlemmets personnavn og kontaktoplysninger, 
men kan vises som ekstraoplysninger og skal da stå sammen med logoet Independent Herbalife Nutrition 
Member: 

• på hjemmesiden 

• som en del af alle kontaktoplysninger 

• som en del af al offentlig profilinformation 

http://www.myherbalife.com/da-DK
https://edge.myherbalife.com/vmba/media/47B332C5-0A68-4E5F-8378-5D0AA512B583/Web/General/Original/da-DK.zip
http://www.myherbalife.com/da-DK
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Anonyme opslag eller brug af alias er forbudt. 
 
Herbalife Nutrition forbeholder sig ret til helt efter eget skøn at kræve, at Medlemmerne ændrer deres 
hjemmeside for at sikre, at reglerne overholdes. 
 
 
7.2.2 Domænenavne, e-mailadresser og hjemmesider 
Et Medlem må ikke gøre brug af Herbalife Nutritions immaterielle ejendom i: 

• Hjemmesidens domænenavn (URL). 

• Sidetitlerne på Medlemmets hjemmeside (heriblandt, men ikke begrænset til, hjemmesiden), undtaget 

som krævet i henhold til regel 7.2.7. 

• E-mailadresser. 
 
Eksempler på begreber, som er Herbalife Nutritions immaterielle ejendom og dermed ikke må bruges: 

• Herbalife Nutrition 

• Herbalife Nutrition-produktnavne 
 
Ethvert Medlem, som bryder denne regel, skal omkostningsfrit overføre domænenavnet eller e-mailkonto til 
Herbalife Nutrition efter anmodning fra Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition forbeholder sig retten til andre 
løsninger. 
 
Et Medlem må drive sin egen hjemmeside, men ikke sammen med andre Medlemmer, hvor han/hun 
effektuerer ordrer eller på anden vis deltager i den samme hjemmeside. 
 
 
7.2.3 Hyperlink og forbindelser 
Et Medlem må godt linke deres hjemmeside til: 

• Hjemmesiden Herbalife.dk (eller anden hjemmeside, som er produceret eller opretholdt af Herbalife 
Nutrition) 

• Alle andre hjemmesider, der opretholdes af Medlemmet med henblik på at markedsføre produkterne 
og forretningsmulighederne fra Herbalife Nutrition. 

• Hjemmesider fra tredjepart, som hjælper Medlemmet med at markedsføre produkterne og 
forretningsmuligheden fra Herbalife Nutrition, så længe disse hjemmesider følger regel 7.2.4 
Tredjepartsannoncering på Medlemmernes hjemmesider. 

 
Et Medlem må ikke anvende varemærker, handelsnavne eller produktnavne, der tilhører tredjepart i: 

• Hjemmesidens domænenavn (URL). 

• Titlerne på siderne på en hjemmeside (herunder hjemmesider). 

• E-mailadresser. 

• Titeltags, metatags.38 
 
 
7.2.4 Tredjepartsannoncering på Medlemmernes hjemmesider 
Et Medlem må annoncere for tredjepart på en hjemmeside, de bruger i forbindelse med deres Herbalife 
Nutrition-forretning, så længe det helt efter Herbalife Nutritions eget skøn forholder sig sådan, at annoncen 
IKKE: 
 

1. Har nogen relation til religiøse, politiske eller kommercielle organisationer. 
2. Skader Herbalife Nutrition eller dets Medlemmers renommé. 
3. Misbruger Herbalife Nutritions immaterielle ejendom. 
4. Direkte eller indirekte markedsføring: 

 

a) direkte salgs- eller MLM-virksomhed, uanset hvilket produkt der tilbydes eller 
b) produkter, der konkurrerer med de produkter, der forhandles af Herbalife Nutrition, såsom: 

 

i. måltidserstatninger 
ii. kosttilskud eller 
iii. kosmetik. 

 
 
7.2.5 International forretning 
Et Medlem, der driver eller ønsker at drive forretning på internationale markeder via egen eller andres 
hjemmesider, må kun sælge produkter, der opfylder alle juridiske krav i det land, hvor kommunikationen 
udsendes. 

 
38 Den eneste undtagelse i forhold til denne regel er, hvis og når et Medlem har indhentet ejerens udtrykkelige, skriftlige accept. Et 

Medlem skal holde Herbalife Nutrition skadesløs over for alle krav ved eller i relation til Medlemmets brug af varemærker, handelsnavne 
eller produktnavne, der tilhører tredjemand. 
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7.2.6 Meddelelser om og overholdelse af privatlivets fred på hjemmesiden 
Medlemmer må på et synligt sted lægge en ”fortrolighedsbeskd” ud på deres selvstændige hjemmesider, som: 

• Informerer slutkunden om, hvilke personoplysninger, der indsamles:  

• Informerer om, hvordan denne information i så fald vil blive anvendt, samt hvem den deles med 
(herunder Herbalife Nutrition) 

•  Indeholder alle yderligere oplysninger, som kræves for at kunne blive fremlagt i henhold til loven om 
beskyttelse af privatlivets fred og beskyttelse af data, der stilles i hver jurisdiktion, hvor virksomheden 
drives. 

 
Derudover er Medlemmerne ansvarlige for, at alle regler og al lovgivning om beskyttelse af privatliv og data, 
der berører deres hjemmeside overholdes, herunder: 

• Dataindsamling 

• Markedsføring 

• Information om brud på Informationssikkerheden, fortroligheden og datasikkerheden. 

 
 
7.2.7 Søgemaskineannoncering og -optimering 
Et Medlem må ikke anvende vildledende eller bedrageriske taktikker for at forbedre sin 
indekseringspræference med søgemaskiner. 
 
Et Medlem skal også vise følgende meddelelse på sidebeskrivelsen for alle søgemaskineresultater: 
 

”Denne hjemmeside tilhører et selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem (indsæt eventuelt 
Medlemmets navn).” 

 
Et Medlem skal identificere sig selv og medtage teksten ”Selvstændigt Herbalife Nutrition Medlem” i titeltaggen 
i alle søgemaskineresultater. 
 
 
7.2.8 Overførsel af medlemshjemmeside 
Hvis man som medlem har planer om at sælge Herbalife Nutrition-produkter via en hjemmeside39, der tidligere 
har været ejet af et andet medlem eller et tidligere medlem, skal man sikre at få forudgående accept fra 
Herbalife Nutrition inden oprettelse af hjemmesiden i forbindelse med hanseller hendes Herbalife Nutrition-
forretning. Dette samtykke fra Herbalife Nutrition må ikke tilbageholdes eller forsinkes unødigt. 
Samtykkeblanket til overførsel af Medlems hjemmesideer tilgængelig på  www.myherbalife.com/da-DK.  
 
For at beskytte integriteten ved Herbalife Nutritions salgs-og marketingplan forbeholder Herbalife Nutrition sig 
ret til at afvise en eventuel hjemmeside, der drives i forbindelse med et Medlems Herbalife Nutrition-forretning. 
Se samtykkeblankettenfor enliste over forhold, hvor accept kan blive afvist.  
 
Undlader du at overholde denne regel, kan dette have alvorlige konsekvenser for dit Medlemskab herunder 
suspension af købsprivilegier og ophør af medlemskab. 
 
 
7.3 FORBUD MOD SALG PÅ AUKTIONSIDER OG TREDJEPARTS ONLINE-MARKEDSPLADSER 
(SAMLET BETEGNET SOM ”TREDJEPARTS HJEMMESIDER”) 
Det er vigtigt, at al form for markedsføring af og tilbud om at sælge Herbalife Nutrition-produkter, uanset om 
det er online eller offline, overholder Herbalife Nutritions produktkvalitetsstandarder, som hjælper med at 
promovere Herbalife Nutritions værdier og image. Derudover er det vigtigt, at det sker i overensstemmelse 
med Herbalife Nutrition-produkternes markedsposition. Dette omfatter også at fremkomme med ulovlige, 
ukorrekte eller upassende udsagn om Herbalife Nutrition-produkterne eller at forbinde Herbalife Nutritions 
produkter med andre produkter, der fremkommer med denne type udsagn. Derudover skal al salg hjælpe til 
med at skabe og styrke kundepleje gennem Medlemmets personlige relation til kunderne – det er en 
grundlæggende komponent i forhandlerforskellen. 
 
Herbalife Nutrition anerkender den stigende grad af e-handel som distributionskanal, så Medlemmerne kan 
sælge Herbalife Nutritions produkter via nettet. Dette er en af årsagerne til, at Herbalife Nutrition har lagt 
mange kræfter i at udvikle GoHerbalife, som er en dedikeret online-salgsplatform, der overholder gældende 
lovgivning, og som er tilgængelig for Medlemmerne uden beregning.* 
 

 
39 En hjemmeside defineres som en samling afoffentligt tilgængelige, forbundne hjemmesider, der deler et enkelt domænenavn eller 

URL, som anvendes til salg af Herbalife Nutrition-produkter. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75URUxRNlBaTDlDSVM3SEdZVTdQVFlOM1lJWS4u
file://///ukuxbp1fs1/deptdirs$/Complaince/DPA/ROC%20-%20V31%20(Simplified%20Rules)/~%20ROC%20V34%20Update%20~/V34-O%20ONLINE%20PUBLICATION%20(Rule%207.2.8%20Transfer%20of%20Member%20Websites)/Nordics/Denmark/Rule%207.2.8%20and%20NC%202%20-%20January%202021/www.myherbalife.com/da-DK
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4cfEGttbEydnCI1kqK6ULBD3PwGkiNFqiLfnQYxZ75URUxRNlBaTDlDSVM3SEdZVTdQVFlOM1lJWS4u
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I modsætning svækker salg via tredjepartshjemmesider den personlige relation, som Medlemmerne skal 
udvikle til deres kunder, samt Herbalife Nutritions varemærke og det image, Herbalife skaber i forhold til sine 
produkter. Dette skyldes blandt andet: 
 

(i) Tredjepartshjemmesider viser tredjeparts hjemmesideoperatørs navn og logo; 
(ii) ofte har ukorrekte repræsentationer i forhold til produkternes kvaliteter og egenskaber, som i visse 

tilfælde kan være ukorrekte og endog ulovlige og  
(iii) at Herbalife Nutrition-produkterne positioneres i en kontekst, som ikke er i overensstemmelse med 

Herbalife Nutritions ønskede markedsposition og image for deres produkter  
 
Tilsvarende: 
 

◼ Som Medlem må man gerne foretage onlinesalg af Herbalife Nutrition-produkter gennem: 
a) Ens egen personlige hjemmeside, der opfylder Herbalife Nutritions kvalitetssikring, 

kundeservice og teknologiske specifikationsstandarder  
b) gennem GoHerbalife.com40  

 

◼ Som Medlem må man ikke falbyde, sælge eller fremme falbydelse eller salg af Herbalife Nutrition-
produkter (direkte eller indirekte på nogen måde eller i ethvert henseende), uanset om det er ved at 
tilbyde eller modtage åbne bud eller salgsopslag til en fast pris eller lignende på kommercielle 
auktionshjemmesider, online-auktionsmarkedspladser, tredjepartshjemmesider eller andre 
hjemmesider, der bærer navn eller logo på eller på anden vis er branded eller identificerbar med en 
tredjeparts hjemmeside. 

 
 
7.4 E-MAIL 
Disse regler gælder for de Medlemmer, der sender e-mail om Herbalife Nutrition-produkterne eller -
forretningsmuligheden, og gælder ud over gældende lovgivning. 
 
Et Medlem skal også overholde e-mailudbyderens betingelser for brug eller tjenestevilkår, når tjenesten 
anvendes i forbindelse med Herbalife Nutrition-forretningen. 
 
 
7.4.1 Krav og begrænsninger 
1. Alle e-mailbeskeder, der er sendt af Medlemmer, der relaterer til Herbalife Nutrition, skal overholde 

følgende krav: 

a. Et Medlem skal fremlægge, hvilken oprindelse alle e-mailbeskeder har: 

i. Kilden, modtageren og routinginformation, som tilføjes beskeden (herunder det oprindelige 

domænenavn og oprindelige e-mailadresse) skal være korrekt. 

ii. ”Fra”-linjen i hver besked skal på korrekt vis identificere personen, der har sendt beskeden. 

b. ”Emne”-linjen i hver besked må ikke være vildledende. 

 
2. Følgende yderligere krav o gælder for Medlemmers e-mailbeskeder, som er af kommerciel art, og det er 

uanset om beskeden blot er del af en massesendt besked, eller om modtageren er en virksomhed eller 

en person. En kommerciel mail er en e-mail, som reklamerer for eller promoverer et kommercielt produkt 

eller en kommerciel serviceydelse, inklusive indhold på en hjemmeside af kommerciel art. Kommercielle 

mails omfatter mails, der promoverer Herbalife Nutrition. En e-mail er stadig kommerciel, selvom den også 

indeholder ikke-kommercielt indhold. 

a. Hver mail skal have et Medlems gyldige fysiske postadresse 

b. Hver besked skal indeholde en klar, utvetydig meddelelse om, hvordan man kan framelde sig flere 

mails: 

i. Beskeden skal indeholde en aktuel retur-mailadresse eller en internetbaseret funktion, som 

modtageren kan klikke på og dermed indsende en anmodning om ikke at modtage yderligere 

kommercielle e-mails fra afsenderen (hver en ”frameldelsesfunktion”). Alle 

frameldelsesfunktioner skal kunne behandle en anmodning om frameldelse i mindst 30 dag 

fra det tidspunkt, hvor beskeden blev modtaget. 

ii. Alle anmodninger om afmelding skal behandles med det samme, og man skal som Medlem 

straks ophøre med at henvende sig eller sende reklamemails til pågældende. 

iii. Afmeldingsfunktionen må ikke være kompliceret og må ej heller involvere, at modtageren 

skal foretage sig andet end at sende en svarmail eller besøge en enkelt hjemmeside for at 

kunne framelde sig. Modtageren må ikke blive bedt om at angive personlige oplysninger ud 

over en e-mailadresse for at kunne sende en anmodning om afmelding. 

iv. Medlemmer må ikke afkræve et gebyr for at behandle en anmodning om afmelding. 

 
40 GoHerbalife er tilgængelig på udvalgte markeder. 
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v. Hvert Medlem skal udarbejde og opdatere sin egen ”Do-Not-Email”-liste (”DNE-liste”) og 

tjekke eventuelle relevante E-Mail Preference Service-registre (e-mps) for at finde frem til at 

honorere alle anmodninger om afmelding. 

 
3. Som Medlem må man ikke sende reklamemails, medmindre: 

i. Medlemmet har et eksisterende forretningsforhold med modtageren baseret på tidligere køb 

eller transaktioner, hvor Herbalife Nutrition-produkter er involveret (hvor modtageren på det 

tidspunkt, hvor dennes data blev indsamlet, fik mulighed uden omkostninger at afvise at 

modtage fremtidige meddelelser) 

ii. Medlemmet er en ven eller et familiemedlem til modtageren 

iii. Modtageren har tidligere givet samtykke til at modtage beskeder, og dette samtykke er ikke 

blevet trukket tilbage. Samtykket skal være specifik i forhold til at modtage beskeder om 

Herbalife Nutrition. 

 
4. Et Medlem må ikke anskaffe sig e-mailadresser ved at indsamle eller høste oplysninger eller udføre 

såkaldte ordbogsangreb eller voldsom tvungen søgning. 

i. ”Datahøst eller adresseindsamling” indebærer automatisk indsamling af e-mailadresser, der 

er listet på en hjemmeside eller onlinetjeneste, som indeholder oplysninger om, at den ikke 

vil give, sælge eller på anden vis overføre adresser, som siden eller tjenesten har i hænde, 

til nogen anden person med henblik på at udsende kommercielle e-mails. 

ii. ”Ordbogsangreb” omfatter automatisk generering af potentielle e-mailadresser ved at 

kombinere navn, bogstaver eller tal i utallige kombinationer. 

iii. “Brute force searching” henviser til en automatisk eller manuel indsats, som anvendes t il at 

finde frem til eventuelle e-mailadresser ved at ”skrabe” offentligt tilgængelige hjemmesider 

for at få fat i tekststrenge, der indeholder tegnet ”@”. 

 
5. Et Medlem må ikke anvende scripts eller andre automatiske måder at registrere flere e-mailkonti eller 

online-brugerkonti på til at sende kommercielle e-mails fra. 

 
6. Et Medlem må ikke sælge, lease, bytte eller på anden vis overføre eller offentliggøre en persons e-

mailadresse, medmindre Medlemmet har indhentet udtrykkeligt, skriftligt samtykke fra den pågældende 

person. Alle godkendelser ophører med at gælde, så snart den pågældende person sender en anmodning 

om udmeldelse. 

 
 
7.4.2 Meddelelse om at ophøre med at udsende e-mails 
Et Medlem skal straks ophøre med at sende e-mails, hvis/hun modtager en meddelelse fra myndighederne, 
regulerende eller datasikkerhedsautoritet om hans/hendes e-mailbrug. Et medlem skal straks rapportere alle 
henvendelser af denne slags til Herbalife Nutrition ved at ringe på 3848 7766 inden for 24 timer efter 
modtagelsen af meddelelsen. 
 
 
7.5 SOCIALE MEDIER 
Disse regler gælder for Medlemmer, der bruger de sociale medier på nettet, såsom Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, Pinterest og Snapchat, samt online-fællesskaber, såsom blogge. Reglerne gælder i 
tillæg til gældende lov. 
 
 
7.5.1 Ansvar for opslag 
Det er Medlemmet selv, der har ansvaret for alt Herbalife Nutrition-relateret indhold, han/hun slår op på nettet. 
Et Medlem, der anvender de sociale medier som en del af sin Herbalife Nutrition-forretning, skal klart og 
tydeligt identificere sig som selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem. 
 
 
7.5.2 Sociale medier som salgs- og reklameforum 
Sociale medier må ikke anvendes til at sælge produkter fra Herbalife Nutrition. Online-salg af Herbalife 
Nutrition-produkter må kun ske via Medlemmets hjemmeside. 
 
 
7.5.3 Opslag og udsagn 
Alle indlæg på de sociale medier, som et Medlem opslår, skal være korrekte og sandfærdige. Alle påstande 
og udsagn, personlige påstande samt beretninger om produkterne skal overholde reglerne, herunder reglerne 
om påstande. Se afsnit 6.1 Udsagn og præsentationer. 
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7.5.4 Brug af Herbalife Nutritions immaterielle ejendom 
Profilnavne og opslag på de sociale medier skal overholde kravene beskrevet i regel 6.2 Brug af Herbalife 
Nutritions immaterielle ejendom, herunder kravet om, at man som Medlem kun må bruge varenavne ”Herbalife” 
og ”Herbalife Nutrition” på en måde, der tydeligt identificerer ham eller hende som Selvstændigt Herbalife 
Nutrition Medlem. 
 
Eksempel på uautoriseret brug af Herbalife Nutritions varenavn i profilnavne og opslag på de sociale medier: 

• ”Herbalife Nutrition -siden” 

• ”Information om Herbalife Nutrition” 

• ” Herbalife Nutrition wellness challenge” 
 
Eksempel på autoriseret brug af Herbalife Nutritions varenavn i profilnavne og opslag på de sociale medier: 

• “Jane Smith – Selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem” 

• “Januar wellness udfordring – Selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem” 

• “Formula1 shakes – Selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem” 

• #HerbalifeNutrition 

• #TeamHerbalifeNutrition 

• #Herbalife24 
 
Dog må Medlemmernes bruge de officielle hashtags for selskabet, som omfatter handelsnavnet “Herbalife 
Nutrition”, dele selskabets opslag på de sociale medier eller links til selskabets hjemmeside og sociale kanaler. 
 
 
7.5.5 Foto, video- og lydoptagelser 
Et Medlem må gerne opslå lyd-/videomateriale på YouTube og lignende sociale medier, forudsat at indholdet 
overholder reglerne. 
 
Herbalife Nutrition forbeholder sig ret til ene og alene at afgøre, om indspilningerne eller billederne (inklusive 
den måde de anvendes på) ikke overholder reglerne eller skader Herbalife Nutritions renommé. Herbalife 
Nutrition forbeholder sig ret til at kræve, at Medlemmet fjerner denne form for billeder og indspilninger. Et 
Medlem skal overholde al lovgivning i forhold til privatlivet, immaterialret og de sociale medieplatformes 
brugsbetingelser samt vilkår og betingelser eller lignende samt Herbalife Nutritions regler i forbindelse med 
brug af billeder og optagelser af andre personer på de sociale medier. 
 
 
7.5.6 Betingelser for brug 
Et Medlem skal overholde de brugsbetingelser, øvrige vilkår, tjenestevilkår, retningslinjer for godkendt brug 
eller lignende vilkår, der gælder for den sociale medieplatform, som anvendes i Herbalife Nutrition-forretningen. 
 
 
7.5.7 Professionalisme 
Et Medlem bør ikke reagere på dem, der poster negative opslag om medlemmet selv, andre selvstændige 
Medlemmer eller Herbalife Nutrition. Negative opslag kan rapporteres via e-mail til:  
mpcdenmark@herbalife.com 
 
 
7.5.8 Ingen køb af ”følgere” og ”likes” på de sociale medier 
Et Medlem må ikke købe følgere eller ”likes”41 eller anvende vildledende eller bedrageriske taktikker til at 
booste den opnåede popularitet på sin konto eller sider på de sociale medier. 
 
 
7.5.9 Ingen målretning af ”følgere” på de sociale medieplatforme 
Et Medlem må ikke systematisk bearbejde en anden persons følgere med det formål at sælge produkter fra 
Herbalife Nutrition eller for at få leads. Det er også forbudt at anvende systematiske, automatiserede apps 
eller software samt manuelle direkte beskeder til andre Medlemmer med henblik på at sælge Herbalife 
Nutrition-produkter eller hverve Medlemmer. 
 
 
7.5.10 Ingen software til dataudvinding og hjemmesidescraping 
Et Medlem, som anvender de sociale medier og andre digitale platforme til at drive sin Herbalife Nutrition-
forretning, skal gøre dette i henhold til den enkelte sociale medieplatforms og internetleverandørs politik om 

 
41 En ”følger” er en person, som abonnerer på et socialt medie for at få opdateringer.  På Facebook er en person, der ”liker” en side, det 

samme som en følger, ven eller fan.  Et ”like” er en handling, som foretages af en Facebook-, Twitter eller Instagram-bruger.  Frem for at 
skrive en kommentar eller dele et opslag kan brugeren klikke på ”like”-knappen som en hurtig måde at vise sin holdning på. 

mailto:mpcdenmark@herbalife.com
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privatlivets fred og brugsbetingelser. Dataudvinding og website scraping-taktikker (herunder for eksempel 
brugen af webspiders, crawlers og bots) anses for at være vildledende og er forbudt. 
 
 
7.5.11 Ingen upassende kommunikationspraksis 
Et Medlem, der anvender de sociale medier til at drive sin Herbalife Nutrition-forretning, skal gøre dette i 
henhold til den enkelte sociale medieplatforms kommunikationsregler og -politikker. Uopfordret kommerciel 
kommunikation er som regel forbudt. Medlemmerne skal sikre, at de har tilladelse til at kontakte folk, og de 
skal respektere enhver anmodning om at stoppe kontakten, som de måtte modtage. 
 
 
7.6 TELEMARKETING 
 

Der findes skrappe og yderst tekniske love, som begrænser telemarketing. Disse regler skal opfattes som en 
støtte til Medlemmerne (men skal ikke opfattes som juridisk rådgivning). Hvert medlem er selv ansvarlig for at 
få styr på og overholde al gældende lovgivning i forhold til marketing. 

 
Når der indgås kontraktlige forpligtelser med leverandører, skal Medlemmerne bekræfte, at leverandørens 
tjenester overholder al gældende lovgivning. Leverandørens handlinger eller undladelser anses for at være 
Medlemmets handlinger og undladelser. 
 
 
7.6.1 Definitioner 
 
Automatisk telemarketing: 
Udstyr, der automatisk ringer telefonnumre op, herunder enhver form for digitaliseret udstyr, der udfører 
opringningsfunktionen, uanset om maskinen er forprogrammeret med en nummerliste eller ringer numre op 
tilfældigt.42 
 
Masseudsendelse via fax: 
Udsendelse af en fax til modtagere, som ikke har bedt om at få den, inklusive udstyr, der kan sende flere 
faxeksemplarer til mange modtagere. 
 
Etablerede forretningsrelationer (Established Business Relationship – EBR): 
En tidligere relation mellem et Medlem og en telefonabonnent baseret på abonnenterne: 
 

• Køb eller overførsel inden for 18 måneder umiddelbart efter datoen for telefonopkaldet, hvis forholdet 

ikke er afsluttet tidligere. 
 

• Spørgsmål om produkter eller tjenester inden for tre (3) måneder, der følger efter telefonopkaldet, hvis 

forholdet ikke er afsluttet tidligere. 
 

Hvis abonnenten beder Medlemmet om at stoppe med at ringe, betyder det, at den etablerede 
forretningsrelation ophører, selvom abonnenten fortsætter med at handle hos Medlemmet. 
Forudgående udtrykkelig accept 
En skriftlig aftale eller e-mail mellem et Medlem og en forbruger, der tydeligt angiver, at forbrugeren accepterer 
at blive kontaktet af Medlemmet vedrørende produkterne eller forretningsmuligheden fra Herbalife Nutrition, 
inklusive det telefon- eller faxnummer, som kunden ønsker at blive kontaktet på. 
 
Telemarketing 
Salg, handel, markedsføring, reklamefremstød eller informationer om et produkt eller en tjeneste ved hjælp af 
en telefon, mobiltelefon, sms, fax, automatisk opringning, forudindspillet eller kunstig stemmebesked eller 
lignende løsninger. 
 
 
7.6.2 Telemarketingskrav 
Et Medlem er ansvarlig for at overholde alle gældende love og regler, som gælder for telemarketing, herunder 
alle overordnede nationale regler for at slippe for at blive ringet op samt Nix-lister. Disse krav gælder både for 
alle personlige samtaler, der foretages via almindelige telefoner, og alle andre former for telemarketing. 
 
Et Medlem må hverken via telefon eller fax  kontakte personer eller virksomheder, hvis telefonnummer findes 
på nationale lister over personer, der ikke ønsker at blive ringet op. Medlemmer må KUN kontakte de personer 

 
42 Dette omfatter datamatiseret udstyr såsom: 

• Forudsigende opringningsprogrammer – som ringer op, mens telefonsælgeren taler med kunder ved at forudse den 
gennemsnitlige tid, det tager for en forbruger at tage telefonen, og når en telefonsælger er ledig til at tage den næste samtale. 

• Forhåndsviste opringningsprogrammer – som angiver et nummer, der skal ringes til på telefonsælgerens skærm, og når 
telefonsælgeren så angiver det, ringes nummeret op for ham/hende. 
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eller virksomheder, som har givet deres tidligere, udtrykkelige samtykke, hvilket ikke ved et senere tilfælde er 
blevet trukket tilbage, til at blive ringet op, som har oprettet en forretningsrelation med Medlemmet, eller som 
har en person relation til Medlemmet.  
Medlemmer, som arbejder med telemarketing, skal: 
 

• Købe og gennemgå nationale lister over personer, som ikke ønsker at blive ringet op, i alle de lande, 
hvor de driver forretning. 

• Have adgang til disse registre og slette nyregistrerede numre fra deres telefonlister mindst hver 28. 
dag. 

• Oprette egen forretningskonto hos virksomheder, der stiller lister med personer, der ikke ønsker at 
blive ringet op, til rådighed. (Et Medlem skal angive oplysninger, der kan identificere ham/hende, og 
skal bruge sit person- eller virksomhedsnavn som sælgeridentifikation.43) 

• Betale alle gebyrer forbundet med lister over personer, der ikke ønsker at blive ringet op. 

• Opdatere egne lister, som indeholder navn og telefonnummer på personer, som ikke ønsker at blive 
ringet op. 

• Have en skriftlig politik vedrørende, hvem der ikke må ringes op, og øvrige telemarketingsaktiviteter. 

• Uddanne alle, der arbejder med telefonkontakt på vegne af Medlemmerne, i disse regler. 

• Et Medlem må ikke bruge et telefonnummer, der tilhører tredjemand, til telemarketing, hvis det 
pågældende telefonnummer forekommer på en national liste over personer, der ikke ønsker at blive 
kontaktet, eller hvis det pågældende nummer findes på Medlemmets egen liste over personer, der 
ikke ønsker at blive kontaktet. 

 
Der kan gælde flere eller andre krav, hvis Medlemmet ringer i et land eller fra et andet land. Det er Medlemmets 
eget ansvar at afgøre, hvilke krav der stilles i de relevante love og bekendtgørelser i forhold til listen over 
personer, som ikke ønsker at blive ringet op, samt at følge disse krav. 
 
 
7.6.3 Automatisk telemarketing 
Et Medlem må ikke gøre brug af automatisk opringning i forbindelse med hans/hendes Herbalife Nutrition-
forretning, Herbalife Nutritions produkter eller forretningsmulighed. 
 
 
7.6.4 Forudindspillede eller kunstige stemmebeskeder 
Et Medlem må ikke anvende forudindspillede eller kunstige stemmebeskeder i forbindelse med en Herbalife 
Nutrition-forretning. 
 
 
7.6.5 Uopfordret fax 

• Et Medlem må ikke lave masseudsendelser via fax eller bruge ”blast fax” eller lignende tjenester til at 
sende faxmeddelelser. 

• Et Medlem må kun sende fax til etablerede forretningsrelationer, som udtrykkeligt har givet 
Medlemmet tilladelse til at sende en fax forud herfor, og et sådan forudgående udtrykkelig samtykke 
ikke er blevet trukket tilbage efterfølgende. 

• Når et Medlem sender en fax til en etableret forretningsrelation, skal Medlemmet have opnået 
faxnummeret på følgende måde: 
- Modtageren har frivilligt givet det fra sig 
- Via et telefonkatalog, en annonce eller hjemmeside, hvor den etablerede forretningsrelation 

frivilligt har givet tilladelse til at gøre nummeret tilgængeligt.  

• Alle faxmeddelelser skal indeholde: 
- En klar og tydelig besked på første side om, at modtageren kan bede afsender om ikke at sende 

flere faxmeddelelser fremover (anmodning om ikke at sende fax), og at det er ulovligt, hvis 
han/hun undlader at overholde dette inden for 30 dage. 

- Et indenrigskontakttelefonnummer og faxnummer (for at modtageren kan sende sin anmodning 
om ophør af faxmodtagelse). 

- Mindst ét omkostningsfrit alternativ, som modtageren kan anvende til at sende sin anmodning om 
ophør af faxmodtagelse til Medlemmer, f.eks. hjemmesideadresse, e-mailadresse eller 
gratisnumre. 

• Et Medlem skal godkende og behandle anmodninger om ikke længere at modtage fax døgnet rundt, 
alle ugens syv dage, og Medlemmet skal respektere personens anmodning inden for 30 dage. 

• Alle faxmeddelelser skal indeholde (enten som top- eller bundtekst på hver side eller på faxens første 
side): 
- Dato og tidspunkt, hvor faxen er sendt 
- Afsenderens identitet (hvilket skal være Medlemmets eget navn, og hvor det er aktuelt også 

virksomhedsnavn) 
- Telefonnummeret på den fax, der sendes fra, og Medlemmets telefonnummer 

 
43 Et Medlem må ikke identificere Herbalife Nutrition som ”sælger” eller ”kunde”. 
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7.6.6 Henvendelser fra myndighederne 
Et Medlem skal straks stoppe med telemarketing, hvis han/hun får besked fra en myndighed vedrørende 
hans/hendes telemarketingsaktivitet. Et Medlem skal straks rapportere alle henvendelser af den art til 
Herbalife Nutrition. 
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Kapitel 8 Nutrition Clubs 
 

Mange medlemmer bruger Nutrition Clubs som en god måde at drive forretning på. Nutrition Clubs drives med 
det formål at introducere Herbalife Nutritions produkter til nye og eksisterende kunder samt som en mulighed 
for at tilbyde aktiviteter. Mens dette afsnit giver en kort forklaring på driften af en Nutrition Club, er det ikke 
hensigten, at det erstatter den omfattende uddannelse, man som medlem modtager som en del af Nutrition 
Club-programmet. 

 
En Nutrition Club (“klub”) kan give en uformel ramme for: 

• en introduktion for potentielle medlemmer af Herbalife Nutrition 

• deling af opskrifter og brugen af Herbalife Nutrition-produkter 

• at kunne sætte mål for at opnå en balanceret livsstil 

• at kunne deltage i fysiske aktiviteter 

• at få venner, der deler livsstilsmål 

• socialt samvær 

• at socialisere og tale om god ernæring 

• at lære om, hvor værdifuld regelmæssig motion er 

• planlægning af strategier til en velafbalanceret livsstil 

 
Driften af en klub skal overholde disse regler. Herbalife Nutrition afgør ene og alene, om en klub overholder 
disse regler. 
 
8.1 GENERELLE REGLER  
 
 
8.1.1 Gennemgang 
Medlemmerne skal samarbejde med Herbalife Nutritions periodiske gennemgang af klubber.  
 
Som medlem accepterer man, at når Herbalife Nutrition foretager en gennemgang af klubben, kan det indgå 
kontrakter med tredjepart med henblik på hjælp til i gennemgangen, for eksempel ved brug af hemmelige 
besøgende. 
 
 
8.1.2 Undervisning 
En klubbestyrer skal trænes af et kyndigt upline-medlem eller gennem lokale Herbalife Nutrition 
uddannelsesarrangementer. Det første upline TAB Team-medlem har det ultimative ansvar for uddannelse af 
downline-klubbestyrere. 
 
Medlemmerne kan tilbyde valgfri undervisning mod et gebyr, forudsat at gebyret ikke overstiger medlemmets 
omkostninger i forbindelse med uddannelsen44. 
 
 
8.1.3 Medarbejdere 
Klubber må kun drives af Herbalife Nutrition-medlemmer. Medlemmer må ikke bruge ansatte til at hjælpe med 
klubbens drift. 
 
 
8.1.4 Ikke franchise  
Medlemmer må ikke sige eller antyde, at en klub er franchise og må ikke modtage et gebyr eller betaling fra 
et andet medlem for hjælp eller rådgivning i forbindelse med åbning eller drift af en klub (bortset fra som tilladt 
i henhold til regel 8.1.2 Undervisning). 
 
Klubber er ikke franchise, og er forskellige fra franchise på mange måder, herunder:  

• Herbalife Nutrition afkræver ikke, at medlemmer skal betale et gebyr for at åbne en klub eller 
vedvarende franchisegebyrer 

• medlemmer er ikke forpligtet til at foretage køb fra Herbalife Nutrition 

• klubber er ikke omfattet af franchise-lovgivning, der blandt andet kræver fremlæggelse af et 
franchisedokument til potentielle købere 

 
 
 

 
44 Som medlem skal man opbevare detaljerede optegnelser og understøttende dokumentation i en periode på to (2) år med angivelse af 

de omkostninger og gebyrer, der opkræves. Herbalife Nutrition kan anmode om kopier for at tjekke, om regel 3.3.1 Salg af 
forretningsværktøjer ikke med henblik på fortjeneste og regel 5.1.1 Undervisning, som forbyder medlemmer at drage fordel af 
forretningsværktøjer, undervisning eller møder. 
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8.1.5 Uafhængig virksomhedsdrift 
Medlemmerne er individuelle forretningsdrivende, og deres klubber er uafhængige i forhold til Herbalife 
Nutrition. Herbalife Nutrition hverken godkender, støtter, autoriserer, garanterer eller påtager sig nogen form 
for forpligtelse eller ansvar for en klub. 
 
 
8.1.6 Primær klubbestyrer 
Et medlem skal udpeges som den primære klubbestyrer og påtager sig det fulde ansvar for og fører tilsyn med 
alle klubbens aktiviteter45. 
 
Hvis flere medlemmer deler et fælles rum til at drive deres klubber, skal den primære klubbestyrer udpege et 
andet medlem til at være ansvarlig, når den primære klubbestyrer ikke er til stede i klubben. 
 
 
8.1.7 God nabopolitik 
Som klubbestyrer skal man være en god og hensynsfuld nabo (især når klubben drives hjemmefra). Med 
henblik herpå skal man som bestyrer begrænse klubbens deltagelse og træffe andre foranstaltninger for at 
sikre, at klubmøderne ikke forårsager urimelig støj, trafikale problemer og andre former for offentlige gener. 
 
 
8.1.8 Overholdelse af loven 
Som med andre forretningsaktiviteter skal medlemmerne overholde alle love og bestemmelser, der gælder for 
driften af deres klub, herunder, men ikke begrænset til, virksomhedslicenser, fødevaretilladelser, brand- og 
sikkerhedskrav, forbrugerbeskyttelse, privatlivs- og databeskyttelseslovgivning og skatteforpligtelser 46 . I 
forbindelse med offentlige myndigheder skal potentielle og nuværende klubbestyrere være samarbejdsvillige 
og repræsentere deres foreslåede eller faktiske aktiviteter præcist og nøjagtigt. 
 
 
8.1.9 Ingen tilknyttede eller særlige områder 
Der er ingen territorial overdragelse eller eksklusive territorier for klubber. De kan åbnes og drives hvor som 
helst, hvor det er tilladt i følge loven. 
 
 
8.1.10 Flere klubber 
Som medlem må man ikke drive Nutrition Clubs mere end to steder eller indgå i mere end to leasingkontrakter 
med henblik på drift af klubber underlagt nedenstående undtagelser47. 
 
Et Medlem kan indgå i mere end to lejemål med henblik på drift af Nutrition Clubs, hvis Herbalife Nutrition kan 
godkende dette, og hvis der foreligger tilstrækkelige beviser for følgende: 

• Nutrition Club er ikke en franchise (se regel 8.1.4 Ikke franchise) 

• klubben må ikke sælges med fortjeneste (se regel 8.2.12 Forbud mod salg af Nutrition Clubs) 

• leje eller facilitetsopkrævninger, der opkræves af andre medlemmer for deres brug af klubbens lokaler, 
må ikke overstige de udgifter, der er direkte forbundet med andre medlemmers brug af faciliteterne 
(se regel 8.1.11 Deling af klublokaler) 

• klubbens ejer eller bestyrer tildeler ikke salgspoints til medlemmer med henblik på at fremme 
kvalifikationer eller beskæftige sig med andre aktiviteter, som er i strid med regel 3.1.10 Manipulation 
af salgs- og marketingplanen 
 

 
8.1.11 Deling af klublokaler  
En klubbestyrer, der opkræver betaling fra andre medlemmer for brug af deres klublokaler, som husleje eller 
lokalegebyrer, må ikke opkræve mere end de udgifter, der er direkte forbundet med andre medlemmers brug 
af lokalerne. Klubbens bestyrer må ikke tjene penge ved at opkræve andre medlemmer betaling for brug af 
hans eller hendes klublokaler. Alle Medlemmer, der fremlejer plads i klubben, skal opfylde de registreringskrav, 
der er fastsat i regel 8.4.1 Registreringsproces. 
 
 
  

 
45 Den opslåede meddelelse fra Nutrition Club-bestyreren skal altid afspejle det ansvarlig medlems navn og kontaktoplysninger. Hvis 

medlemmet ikke er til stede, skal medlemmet overdrage ansvaret til et medlem (som medlemmet personligt har uddannet til dette), der 
personligt fører tilsyn med alle klubbens aktiviteter. Når dette sker, skal navn og kontaktoplysninger opdateres i meddelelsen i 
overensstemmelse hermed. 
 

46 Medlemmerne bør henvise til deres personlige juridiske og skattemæssige rådgivere vedrørende disse forhold, før de åbner en Nutrition 

Club. 
 

47 Denne regel gælder for medlemmer, der driver klubben som enkeltperson, gennem en enhed eller på anden vis. 
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8.1.12 Obligatoriske opslag 
Alle klubbestyrere skal opsætte “Meddelelse fra Nutrition Club-bestyreren” og “Meddelelse om hygiejne- og 
rengøringskrav” på et fremtrædende sted i klubben.  
 
Meddelelserne skal være mindst 21 x 29,7 centimeter (A4) og i en skriftstørrelse på mindst 17 pitch48.  
 
 
8.1.13 God hygiejne 
Sker der serveringer af Herbalife Nutrition-produkter til klubbens kunder, skal bestyreren sørge for at praktisere 
god hygiejne samt holde klubben ren og pæn. Følgende hygiejnepraksis er påkrævet, men Herbalife Nutrition 
kan ikke garantere, at ovenstående praksis sikrer overholdelse af lokal lovgivning. Som klubbestyrer er man 
ansvarlig for at forstå og overholde al gældende lovgivning i forhold til fødevaresikkerhed: 
 
Fødevarekilder, håndtering og tilberedning 

• køb af frugt, grøntsager og andre produkter, der ikke stammer fra Herbalife Nutrition, skal ske gennem 
anerkendte leverandører, der har høje standarder i forhold til fødevarerenlighed og -sikkerhed 

• undersøg ingredienserne for at tjekke, at de er friske og af god kvalitet ved levering og igen inden brug 
• brug vand af god kvalitet (eller kogt vand) til drikkevarer, der serveres i klubben 
• rengør og steriliser køkkenudstyr grundigt hver gang før og efter brug, inklusive blendere og 

skærebrætter 
• rengør køleenheder mindst én gang om ugen 
• brug engangskopper til at servere drikkevarer i 

 
Letfordærvelige og ikke-letfordærvelige produkter 

• brug de ældste produkter først 
• brug ikke produkter, hvis udløbsdato er overskredet 
• vask frugt og grøntsager inden brug 
• opbevar letfordærvelige produkter på en måde, der beskytter dem, så de ikke tager skade, bliver 

ødelagt eller forurenet 
• opbevar Herbalife Nutritions produkter og ikke-letfordærvelige ingredienser på et køligt, rent, godt 

ventileret sted 
 
Personlig hygiejne 

• vask ofte hænder og underarme med sæbe og varmt vand og altid: 
- efter toiletbesøg 
- før og efter håndtering af fødevarer 
- efter nysen, hosten eller pudsen næse 
- efter at have røget, spist, drukket, eller at man har forladt klubben 
- efter berøring af hår eller andre kropsdele 
- efter at have rørt ved andre 
- efter at have rørt ved brugt eller beskidt køkkenudstyr eller -redskaber 

• sørg altid for, at tøj og hår er rent 
• forlad straks klubbens lokaler, hvis du føler dig syg, også selvom at klubben så er nødt til at lukke (hvor 

det er muligt, kan et andet medlem, der er blevet korrekt oplært i at drive klubben, tage over, når du 
ikke er i klubben og dermed støtte klubbens aktiviteter) 

 
Klublokaler 

• ryd straks rester og ting, der er spildt, op, og advar eventuelle gæster, så de undgår disse områder, 
indtil de er blevet helt rengjort 

• sørg for at have affaldsbeholdere med låg, som er udstyret med kvalitetsaffaldsposer, rundt om i 
klubben, og sørg for, at disse fjernes og tømmes med jævne mellemrum 

 
 
8.2 DRIFT AF EN KLUB 
 
 
8.2.1 Gebyrer 
En klubbestyrer kan opkræve et Nutrition Club-gebyr, som han eller hun selv vælger. Niveaudelte Nutrition 
Club-gebyrer for yderligere privilegier er tilladt49. 
 
Det er klubbestyrerens ansvar at forstå og overholde lovmæssige og skattemæssige krav. 
 

 
48 Disse meddelelser kan kopieres på https://www.myherbalife.com/da-DK. 
 

49 Hvis klubbestyreren foretager et skattepligtigt salg, kan han eller hun være forpligtet til at opkræve og opgive moms. Som klubbestyrer 

skal man tilbyde klubbens kunder en kvittering for betalte Nutrition Club-gebyrer og produktkøb.  
 

Rådfør dig med din personlige skatterådgiver for spørgsmål om, hvorvidt din Nutrition Club skal indberette moms. 

https://www.myherbalife.com/da-DK


Page 48 of 66    INDHOLD 603469-DA-00O (Corp. Version 34P) Rev. 26-April-2021 

 
8.2.2 Klubdeltagelse ikke obligatorisk 
Klubdeltagelse er en personlig beslutning, der afgøres af deltageren og gæsten selv (uanset om han eller hun 
er medlem eller ej). Klubbens bestyrer må aldrig udtale eller antyde, at folk er forpligtet til at deltage. 
 
 
8.2.3 Klubaktiviteter og -tjenester 
Nutrition Clubs må tilbyde følgende til deres deltagere: 

• jævnlig mulighed for socialt samvær 
• hyppige uddannelses- og coachingsessioner (gruppe eller en-til-en) om ernæring og vægtregulering 

 
 
8.2.4 Tiltag for at få deltagerhenvisninger 
Klubbestyreren må tilbyde belønninger inden for rimelighedens grænse, såsom gratis produkter, for at henvise 
nye deltagere. Klubbestyreren må dog ikke udbetale kontanter eller kontantækvivalenter, der svarer til disse 
henvisninger. 
 
 
8.2.5 Kun autoriserede Herbalife Nutrition-produkter 
Der må kun serveres, sælges, promoveres eller på anden vis distribueres Herbalife Nutrition-produkter i en 
klub50. 
 
 
8.2.6 Produktforbrug og -tilbud 
Som klubbestyrer må man gerne tilbyde produkter såsom shakes, te og Herbal Aloe-drikke, og man må også 
tilbyde andre Herbalife Nutrition-produkter i overensstemmelse med reglerne.  
 
Alle Herbalife Nutrition-produkter skal tilberedes og indtages i overensstemmelse med instruktionerne på de 
trykte produkters etiketter, og medlemmerne må ikke tilføje alkoholholdige drikkevarer eller medicin til 
produkterne. Derudover må der ikke serveres tabletter i løsform i klubberne. Måltidserstatningsprodukter 
(MRP) og kosttilskudsprodukter (FS) må ikke serveres samtidig. 
 
Ved tilberedning af shakes, te og Herbal Aloe-drikkevarer eller andre Herbalife Nutrition-produkter til 
indtagelse, skal man som medlem:  

• informere kunden, hvis der er andre produkter tilsat de serverede Herbalife Nutrition-shakes, 
drikkevarer og andre produkter 

• informere deltagerne om eventuelle allergener, der kan være indeholdt i de fødevarer, der serveres, 
eller de produkter, som tilbydes i klubben 

• stille produktembalager eller produktetiketter til rådighed for deltagerne 

• foreslå, at kunden søger lægehjælp, hvis de har spørgsmål om forbruget af Herbalife Nutrition-
produkter 

 
Beslutningen om, hvorvidt Herbalife Nutrition-produkter skal indtages skal ene og alene træffes af kunden.  
 
 
8.2.7 Arrangementer 
Anerkendelse af, at sociale interaktioner er en værdifuld del af kluboplevelsen, serveres der produkter, som 
er beregnet til indtagelse i klubben. Kunderne må dog udføre op til to (2) komplette indtagelser per besøg, 
hvilket omfatter en shake, te, aloe eller andre produkter, der indtages i klubben. 
 
 
8.2.8 Produktdetailsalg 
Klubbestyrere må have et tilpas stort lager til rådighed med henblik på at servicere i klubben og med henblik 
på at sælge Herbalife Nutrition-produkter. 
 
Alle Herbalife Nutrition-produkter skal sælges uåbnede og i deres originale Herbalife Nutrition-emballage. 
 
Klubbens bestyrer må ikke: 

• sælge som individuelle enheder eller enkeltportioner, produkter, der ikke er emballerede og mærket 
til individuelt salg, herunder tabletter, som ikke må sælges eller uddeles som prøveprodukt 

• opslå produkt-, forbrugs- eller ingredienspriser 
• gøre brug af skrappe og presserende salgsteknikker 
• angive eller antyde, at produktkøb er nødvendigt for at kunne komme ind, deltage, besøge eller fortsat 

kunne deltage og besøge klubben 
 

 
50 Det er kun tilladt at sælge eller servere Herbalife Nutrition-produkter, der er godkendt til salg i Danmark, i danske klubber. Dog er 

shaketilbehør såsom frugt, grøntsager og smagsstoffer tiladte.  
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8.2.9 Vareprøver 
Produkterne må ikke udleveres som vareprøver, medmindre de er mærket med henblik på distribution i 
enkeltportioner. 
 
Produkter, der er emballeret af Herbalife Nutrition, men som ikke er mærket individuelt, må kun uddeles til 
besøgende, hvis de besøgende får uddelt en brugsvejledning, ernæringsoplysninger, ingredienser (fremhæv 
allergener) og andre oplysninger, som er at finde på det pågældende produkts produktetiket eller forsynes 
med en folder, flyer eller lignende sammen med produktet.  
 
 
8.2.10 Produktemballage og -udstilling 
Som klubbestyrer må man gerne udstille Herbalife Nutrition-produkter i deres originalemballage, 
produktrelateret litteratur og reklameartikler, forudsat at de ikke er synlige uden for klubben. 
 
 
8.2.11 Korrekt bortskaffelse af produktbeholdere 
For at beskytte sig mod dem, der forsøger at forfalske Herbalife Nutrition-produkter skal klubbens ansvarlige 
ødelægge emballage og gøre produktetiketterne ulæselige, inden alle tomme beholdere bortskaffes. 
 
 
8.2.12 Forbud mod at sælge Nutrition Clubs 
 
Overdragelse af lejemål: Som klubbestyrer må man ikke sælge sin klub til et andet medlem. Hvis en 
klubbestyrer ikke ønsker at fortsætte driften af sin klub, er det tilladt at overføre klubbens lejemål til et andet 
medlem. Før et andet medlem kan overtage lejemålet, skal medlemmet have været Herbalife Nutrition-medlem 
i mindst 90 dage og have fuldført registreringsprocessen på det pågældende tidspunkt. Klubbens bestyrer kan 
derefter overføre lejemålet til et andet medlem uden nogen form for gebyr, bortset fra overtagelsen af 
lejeforpligtelsen over for udlejer.  
 
Salg af ting, der anvendes i klubben: Klubbestyreren må gerne sælge møbler, inventar og udstyr, der 
anvendes i klubbens drift, til den nye lejer, hvis han eller hun ønsker at købe det. Købsprisen for lejerens 
forbedringer, møbler, inventar og udstyr må ikke overstige de afskrevne omkostninger for disse varer. 
 
 
8.2.13 Satellitklubber 
Som klubbestyrer må man tilberede og servere Herbalife Nutrition-produkter til kunder, der personligt er blevet 
inviteret til et arrangement væk fra deres Nutrition Club, uanset om de befinder sig i en anden bygning eller 
uden for i det fri (“satellitklubber”), forudsat at de har de eventuelle nødvendige tilladelser51 til at tilberede at 
servere fødevareprodukter. 
 
Produkterne skal tilberedes som individuelle portioner i henhold til instruktionerne på produktetiketten. Uanset 
om der tilberedes fødevarer ved en begivenhed til umiddelbar indtagelse eller på forhånd, skal klubbestyreren 
overholde gældende sundhedsbestemmelser. Det er vigtigt at følge alle gældende regler for servering og 
opbevaring af tilberedte fødevarer samt betingelserne for enhver tilladelse. 
 
Desuden er brug af fødevarelastbiler, stande, boder og lignende opsætninger ikke egnet til steder for 
satellitklubber og er ikke tilladt. 
 
 
8.3 MARKEDSFØRING, REKLAME OG ANNONCERING 
 
 
8.3.1 Udsagn og erklæringer 
Klubdeltagere kan dele deres oplevelser og erfaringer. Alle udsagn, erklæringer, produkter og personlige 
historier skal dog overholde lovgivningen og reglerne. Som klubbestyrer er man ansvarlig for alle udsagn og 
erklæringer, der fremsættes i hans eller hendes klub, uanset hvem der kommer med dem. 
 
Som klubbestyrer skal man altid gøre brug af ansvarsfraskrivelser og gøre, hvad alt hvad der er muligt for at 
rette eventuelle udsagn fremkommet i hans eller hendes klub, der ikke overholder lovgivning og regler52. 
 
 
  

 
51 En tilladelse kan være påkrævet afhængig af by eller stat. 
 

52 Se afsnit 6.1 Udsagn og erklæringer. 
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8.3.2 Tilbud om ernæringsråd til deltagere og gæster 
Som klubbestyrer må man godt tilbyde oplysninger om generel sundhed, wellness og ernæring i 
overensstemmelse med produktetiketter og materialer. Dette omfatter vejledning om produkter, anvendelse 
og grundlæggende fordele. Som bestyrer skal man også sørge for at have de rette produktberetninger, 
personlige beretninger og vægtreguleringsberetninger, mundtligt og på skrift (sammen med Herbalife Nutrition 
påkrævede ansvarsfraskrivelser), herunder men ikke begrænset til afsnit 6.1 Påstande og erklæringer. 
 
En klubbestyrer må ikke anføre eller antyde, at brugen af produkterne kan diagnosticere, behandle, forebygge 
eller helbrede en sygdom eller en medicinsk tilstand, og alle oplysninger, der gives til klubdeltagere og gæster, 
skal ske i overensstemmelse med oplysningerne på Herbalife Nutritions produkters etiketter og materialer. 
 
 
8.3.3 Klubannoncering og -kampagner 
Idet personlig interaktion understøtter direkte salg, er klubber ikke beregnet til at kunne tiltrække folk fra gaden. 
Derfor er reklame og salgsfremstød for den brede offentlighed begrænset til: 

• at fremme af tjenester, der leveres i klubben, såsom wellness-evalueringer eller wellness-
præsentationer  

• at give navnet på klubben53 og klubbens bestyrer  
• at angive klubbestyrerens telefonnummer og e-mail adresse 

 
Adressen og tiderne for en klub må ikke medtages i annoncen. Disse oplysninger må kun videregives til dem, 
der tidligere har haft personlig kontakt med klubbens bestyrer og har givet samtykke til dette.  
 
For at bevare det personlige aspekt ved direkte salg og for at beskytte relationer etableret med kunder, gælder 
ovenstående online- og offline-kommunikation.  
Hvis funktionaliteten tillader privat kommunikation, må man som mMedlem dele og inkludere yderligere 
oplysninger (for eksempel klubbens adresse), ellers må klubbens adresse ikke vises over for offentligheden. 
 
 
8.3.4 Personlige klubinvitationer 
I overensstemmelse med de grundlæggende principper for direkte salg må man som medlem forlænge 
klubinvitationer under en samtale eller sende skriftlige (herunder e-mail) invitationer efter en samtale.  
 
Klubinvitationer kan omfatte: 

• navn på klubben og klubbens bestyrer 

• klubbestyrerens telefonnummer 

• klubbestyrerens e-mailadresse 

• klubbens adresse 

• klubbens åbningstider 

• alt andet indhold, der er tilladt i henhold til reglerne 
 
Medlemmer må ikke sende skriftlige (herunder e-mail) invitationer uden forudgående samtykke fra 
modtageren om at modtage markedsføringskommunikation. 
 
 
8.3.5 Offentliggørelse på de sociale medier  
Adressen på en Nutrition Club kan oplyses på de sociale medier på følgende vis: 

• i opslag  

• på medlemmets hjemmeside eller Facebook-siden for Nutrition Club 

• ved kundens check-in, når man besøger en Nutrition Club-side 

• ved at oprette en side med “steder” eller liste på Facebook, Instagram og Google 
 
 
8.3.6 Skilteforbud for Nutrition Club i boligområde 
Klubber, der driver klubben fra boligområder (hjemmet), må ikke bruge udvendig skiltning af nogen art. Se 
regel 8.4.3 Klubbens udvendige skiltning for regler om skiltning for klubber i erhvervsejendomme. 
 
 
  

 
53 Klubbens navn må ikke bruge Nutrition Club eller andre af Herbalife Nutritions intellektuelle ejendom. Se regel 8.4.3 Klubbens 

udvendige skiltning og afsnit 6.2 Brug af Herbalife Nutritions immaterielle ejendom. 
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8.4 NUTRITION CLUBS, DER IKKE DRIVES I HJEMMET 

 

Aktiviteter, der udføres i erhvervslokaler, kan omfatte en Nutrition Club, et wellnesscentre, en aktiv 
livsstilsgruppe eller et kontor, der anvendes som base til regelmæssigt at danne rammerne for 
inviterede kunder til produktforbrug og afholdelse af sociale eller fællesaktiviteter med henblik på at 
promovere Herbalife Nutrition-produkter. Forberedelse til at udføre nogen af ovennævnte aktiviteter 
fra erhvervslokaler gør, at stedet skal registreres som erhvervslokale forud for åbning (se regel 8.4.1 
Registreringsproces). Registrering er påkrævet, uanset om erhvervslokalet er placeret i stueplan eller 
øvre etager i en bygning.  

 
Hvis et erhvervslokale udelukkende anvendes som et medlems kontor54, er der ikke noget krav om at registrere 
stedet hos Herbalife Nutrition. 
 
8.4.1 Registreringsproces 
Inden et medlem indgår en leasingaftale eller køber et fysisk sted til at drive en Nutrition Club, skal medlemmet: 

• have været Herbalife Nutrition-medlem i mindst 90 dage 
• have gennemført den af Herbalife Nutrition påkrævede proces på det pågældende tidspunkt for 

placering, dækning, forretningsplan, undervisning55 og andre forhold 
• registrere klubben online på www.myherbalife.com/da-DK 

 
Som medlem skal man overholde lokale regler, lovgivning og bestemmelser. 
 
 
8.4.2 Erhvervslokaler og servicevirksomheder 
Detailvirksomheder: Klubberne må ikke drives i detailvirksomheder. Detailvirksomheder defineres som faste 
forretningssteder, hvis primære aktivitet er salg eller levering af varer til forbrugerne på stedet. 
 
Servicevirksomheder: En klub må ikke drives i lokaler tilhørende en servicevirksomhed, hvis primære formål 
er at tilbyde fødevarer (såsom, men ikke begrænset til, restauranter, caféer, isbutikker osv.). Det er dog tilladt 
at drive klub i servicevirksomheder såsom skønhedssaloner, frisører, fitnesscentre og helseklubber, forudsat 
at klubbens aktiviteter og al skiltning er begrænset til et lukket rum og ikke er synlig for forbipasserende eller 
dem, der benytter servicevirksomheden og ikke er åben ud til gade eller stræde, galleri, indkøbscenter eller 
kommercielle salgsområder.  
 
 
8.4.3 Nutrition Club - udvendige skiltning 
 

Klubber må ikke være detailvirksomhed, café, restaurant eller takeout-virksomhed. Da personlige interaktioner 
er fundamentet for direkte salg, bør deltagere fra klubber tiltrækkes til en klub gennem en personlig invitation. 
Begrænset synlighed udvendigt i en klub understøtter det personlige forhold, som medlemmerne arbejder 
hårdt på at skabe som del af deres direkte salg-forretning. Disse begrænsninger vedrørende en klubs 
udvendige areal er med til at undgå at tiltrække forbipasserende. 

 
En Nutrition Club har muligvis ikke nogen form for skiltning, der identificerer deres klubben uden for deres klub 
eller i det område, der omgiver klubben. Dog er det tilladt at have en plade ved siden af døren ind til klubben, 
hvorpå der kun må stå medlemmets og klubbens navn, så længe følgende betingelser overholdes: 
 

• designet og indholdet på den foreslåede plade må ikke kunne opfattes som en butik, restaurant, 
franchise eller lignende funktion eller anden form for detailhandel og må ikke opfordre forbipasserende 
til at købe produkter 

 
• pladen må ikke være større end 594 x 841 mm (A1)56 

 
• som en del af registreringsprocessen er medlemmerne forpligtet til at indsende oplysninger om den 

pågældende plade (indhold og dimensioner) og klubbens udvendige areal 
 

 
54 En virksomhed i et erhvervslokale, som blot fungerer som virksomhedsbase, for eksempel. et sted hvorfra der foretages telefonopkald 

og virksomhedsoplysninger opdateres, og som ikke typisk anvendes til at rumme af kunder eller aktiviteter, der fremmer Herbalife 
Nutritions produkter eller forretningsmulighed. 
 

55 Få adgang til undervisning på www.myherbalife.com/da-DK. 
 

56 I nogle tilfælde kan formatet og layoutet af pladen ændres (for eksempel oval eller rund), men den samlede størrelse på pladen må 

ikke være større end 100 x 100 cm kvadratisk set. Besøg www.myherbalife.com/da-DK for eksempler.  

http://www.myherbalife.com/da-DK
http://www.myherbalife.com/da-DK
http://www.myherbalife.com/da-DK


Page 52 of 66    INDHOLD 603469-DA-00O (Corp. Version 34P) Rev. 26-April-2021 

• to klubber har muligvis ikke identiske eller tilnærmelsesvist navne eller plader, der minder om 
hinanden i en radius af 50 kilometer57 

 
• plader må ikke anvende gentagne navne med tal (for eksempel “Rockin’ Wellness 1” og “Rockin' 

Wellness 2”) 
 

• plader må ikke anvendes til at identificere en bestemt gruppe (geografisk placering, 
medlemsorganisation, Nutrition Clubs osv.) på en måde, der kan opfattes som franchise eller en del 
af en kæde af Nutrition Clubs; følgende er eksempler på forbudt skiltning med brug af identifikatorer 
for specifikke grupper: 

o “Glad ernæring Hillerød” 
o “Glad ernæring København” 
o “Glad ernæring Aarhus” 
o “Julies familieklub” 
o “Toms familieklub” 
o “Marys familieernæring” 

 
• plader må ikke identificere, antyde eller signalere, at kluboperatør er selvstændigt Herbalife Nutrition-

medlem (eller på anden vis indikere en Herbalife Nutrition-forretning) 
 

• plader må ikke reklamere for tjenester, der tilbydes som en del af en klub 
 

• plader må ikke angive eller antyde, at der kan købes Herbalife Nutrition-produkter på stedet 
 

• ålader må ikke gøre brug af Herbalife Nutritions intellektuelle ejendom, produktnavne eller brands, 
ordet “shake” eller andre ord, der kan antyde eller signalere, at man der findes Herbalife Nutrition-
produkter på stedet, såsom: 

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

 
• “åben” og “lukket” skilt må ikke kunne ses udefra 

 
Følgende er blot nogle få eksempler på, hvad der er tilladt og ikke tilladt i forhold til brug af plade: 
 

Tilladt Ikke tilladt 

“Kristinas Wellnesscenter” 
“Den sunde stjerneklub” 

“Feel Good-zone” 

“Kristinas shakecafé” 
“Sund ernæringsbar” 

“Herbalife Nutrition vægttabsshop” 

 
Forudsat at kluboperatøren overholder de ovennævnte punkter, er brugen af følgende vilkår og lignende vilkår 
acceptable: "klub," "center" eller "møde"; Klubbestyrerne må også bruge deres virksomhedsnavn eller navnet 
på den enkelte eller gruppen. 
 
 
8.4.4 Nutrition Club - udvendig 
Klubber må ikke være detailvirksomhed, café, restaurant eller takeout-virksomhed. For at undgå misforståelser 
fra forbipasserende må klubber ikke have udendørsborde, stole eller andre siddepladser. 
 
Døre og vinduer i ikke-private klubber skal være dækket til. Alternativt kan dørene og vinduerne være delvist 
dækket, hvilket betyder, at den øverste del af vinduet eller døren kan efterlades udækket, så længe det er 
placeret på en sådan måde, at det indvendige af klubben og aktiviteter ikke er synlige for folk uden for klubben. 
  
Dækningsmaterialet skal være frostet eller uigennemsigtigt, og enten skal det være almindeligt og uden brand 
eller også må materialet indeholde tekst, grafik, farver, billeder eller foto på betingelse af følgende forhold. 
 
Dør- og vinduesdækning må ikke: 

• vise Herbalife Nutrition-branding (navne, logoer, produkter osv.) eller gøre brug af Herbalife Nutritions 
intellektuelle ejendom 

• vise "før og efter" billeder sammenlignende billeder 

 
57 Dette vil omfatte alt, hvad der er synligt udefra, som kan antyde, at stedet er en franchiseforretning. 
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• indeholde ordet "shake", billeder eller shakes eller andre produkter (ej heller hvis de er uden 
varemærke) 

• angive eller antyde (selv uden ord), at der kan købes Herbalife Nutrition-produkter indenfor, eller at 
kluboperatør driver en Herbalife Nutrition-forretning 

• angive de tjenester, der tilbydes via klubben 
• to klubber, der drives fra samme forretningslokaler fra samme organisation må ikke have 

dækningsmateriale, der er ens eller minder om hinanden 
 

• følgende er heller ikke tilladt i forhold til klubbens ydre: 
− kreditkortmærkater eller -skilte 
− billeder af shakes, blendere, mad eller fødevareprodukter 
− telefonnummer 
− webstedshenvisninger såsom “www”, “.com” og “.dk” 
− logoer, taglines eller slogans (en tagline er et beskrivende udtryk brugt sammen med navnet 

på en klub) 
 
Kluboperatør skal med henblik på gennemgang Herbalife Nutrition forelægge vindues- og dørafdækning, som 
han eller hun påtænker at bruge. Dette skal ske inden klubben åbner for at undgå unødvendige udgifter, som 
skyldes, at forholdene ikke overholder Herbalife Nutritions adfærdsregler. 
 
 
8.4.5 Kasseapparater 
Eftersom Nutrition Clubs ikke er butikker, må kasseapparater, pengekasser og lignende heller ikke være 
synlige for klubbens deltagere. 
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Kapitel 9 Konkurrenceudfordringer 
 

Konkurrenceudfordringer (herefter kaldet “udfordringer”) er en valgfri driftsmetode, der anvendes, arrangeres 
og drives af selvstændige Herbalife Nutrition-medlemmer (“medlemmer”). Udfordringer er en god måde for 
medlemmerne at tiltrække nye kunder på ved at arrangere en rekreativ aktivitet. Disse udfordringer har til 
formål at fremlægge et rekreativt format for deltagerne som en hjælp til, at de kan nå deres egne helse- og 
kropsmål. De kan fokusere på forbedringer for dem selv eller blot på at være bedre end den forgangne dag. 
De kan også inkludere konkurrenceudfordringer såsom kropstransformationsudfordringer, 
vægtkontrolmaratoner eller lignende, som kan hjælpe deltagerne med at nå deres ønskede kropsmål og som 
oftest ikke er baseret på ren vægtregulering. Udfordringer bør ikke opmuntre deltagerne til at udfordre deres 
kropsbegrænsninger og ikke tilskynde, at deltagerne regulerer så stor en mængde vægt som mulig.  

 
Selvom disse udfordringer er en sjov måde for deltagerne at lære mere om Herbalife Nutrition-
produkterne og opnå deres krops- og trivselsmål, er det vigtigt, at reglerne overholdes. 
 
 
9.1 LOTTERIER 
 
9.1.1 Forbud mod lotterier  
Lotterier er strengt forbudt. Et arrangement er et lotteri, hvis: 
 

a. personer skal betale for at deltage i arrangementet, 

b. der i løbet af arrangementet uddeles én eller flere gevinster til én eller flere deltagere, og 

c. priserne uddeles gennem en proces, der afhænger ene og alene af tilfældigheder 

 
Medlemmer har ikke lov til at arrangere lotterier, hvor deltagerne skal købe billetter for at vinde pengepræmier.  
 
 
9.2 KONKURRENCEUDFORDRINGER  
 
Konkurrenceudfordringer er gevinstkonkurrencer eller kampagnekonkurrencer baseret ene og alene på 
færdigheder og deltagerens præstation. 
 
For at begrænse konkurrencepresset og fremme en bedre håndtering af udfordringen skal man som medlem, 
der afholder en udfordring opfordres til at have et begrænset antal deltagere i deres udfordring, hvilket gør det 
muligt for at udvikle et personligt forhold til hver enkelt deltager og yde god kundeservice (se regel 4.3.8 
Kundeservice). 
 
Vinderen må aldrig findes på baggrund af held eller tilfældigheder, men ved hjælp af objektive, bedømmende 
kriterier. Følgende regler gælder for konkurrenceudfordringer.  
 
 
9.2.1 Gebyr ikke for vindings skyld  
Medlemmer må gerne afkræve et rimeligt deltagergebyr58 for at deltagelse i udfordringen, forudsat at:  
 

• alle opkrævede penge går til dækning af udgifter til at afholde udfordringen 

• opkrævede penge (eksklusive produktsalg) ikke sker for egen vindings skyld59 

• opkrævede penge ikke anvendes som tilskyndelse eller belønning for, at man som deltager bliver 

Herbalife Nutrition medlem 

 
Man som medlem må ikke tilbageholde gevinster.  
 
Ingen andre betalinger eller køb må betales af deltagerne, medmindre denne betingelse er medtaget i vilkår 
og betingelser for udfordringen og gjort tilgængelig for deltagerne, inden de tilmelder sig udfordringen. 
 
 
9.2.2 Gevinstgrænse  
Der er ingen grænse for antallet af gevinster60, der kan uddeles. Gevinster kan være: 

 
58 Deltagergebyret kan være pålagt moms. Som medlem skal man henvise til sine personlige juridiske og skattemæssige rådgivere, hvad 

angår disse forhold, inden udfordringen arrangeres.  
 

59 Som medlem skal man gemme detaljerede fortegnelser og understøttende dokumentation i en periode på to (2) år, hvor deres udgifter 

og opkrævede gebyrer specificeres. Herbalife Nutrition kan bede om kopier for at sikre, at disse overholder regel 3.3.1 Salg af 
forretningsværktøjer skal ske uden fortjeneste, som forbyder medlemmer fra at tjene penge på forretningsværktøjer. 
 

60 Gevinsten kan eventuelt være pålagt moms og indkomstskat. Som medlem skal man henvise til sine personlige juridiske og 

skattemæssige rådgivere, hvad angår disse forhold, inden Udfordringen arrangeres. 
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• pengerelaterede (for eksempel kontanter)  

• ikke-pengerelaterede (for eksempel vouchere, gavekort, produkter osv.)  

• anerkendelse  

 
Der ikke er nogen begrænsning for, hvor længe en udfordring må vare. 
 
Den maksimale gevinst per person må ikke overstige 8 000 kroner, og forudsætningen for udbetaling af 
gevinster et at udfordringen varer 21 dage eller derover. 
 
Vindere, der deltager i udfordringer, som er kortere end 21 dage, må kun anerkendes og belønnes med 
Herbalife Nutrition-produkter eller -forbrugsvarer. 
 
Derudover skal varigheden skabe et sikkert og sundt niveau, som forebygger deltagerne i at dyrke usunde og 
usikre metoder (se regel 9.2.7 Ingen usunde metoder) og bør give deltagerne tilpas tid til at kunne fordybe dig 
i en udfordring og nå deres mål, samtidig med at der udvises respekt for en balanceret kropstransformation. 
 
 
9.2.3 Refundering  
I tilfælde hvor der opkræves et deltagergebyr skal man som medlem give fuld refundering af deltagergebyret, 
hvis deltageren beder om dette (uanset årsag eller ej) inden for de første 14 dage efter denne har tilmeldt sig 
og betalt for udfordringen. Hvis ydelsen allerede er leveret i annulleringsperioden, kan deltageren få en delvis 
refundering.  
 
Deltagerne kan når som helst afslutte deres deltagelse i udfordringen og anmode om fuld refundering (uanset 
om det sker inden for de første 14 dage eller ej), hvis de føler sig utilpasse eller oplever sundhedsmæssige 
problemer. 
 
Hvis en deltager uanset årsag ikke er helt tilfreds med sit køb af Herbalife Nutrition-produkter i forbindelse 
med en udfordring, har deltageren lov til at returnere produktet og få fuld refundering eller produktombytning 
inden for 30 dage fra den dato, hvor deltageren har modtaget produktet (se regel 4.1.4 Returpolitik for kunden). 
 
 
9.2.4 Reklamemateriale  
Når man som medlem skaber reklamemateriale, skal man overholde følgende:  
 

• Som medlem skal man tilvejebringe og fremlægge alle gældende vilkår og betingelser eller 
oplysninger forbundet med deltagelsen i udfordringen (vilkår og betingelser for udfordringen). Alle 
vigtige vilkår og betingelser (dvs. hvor undladelsen af sådanne vilkår og betingelser sandsynligvis vil 
vildlede deltageren) skal være medtaget i de indledende reklamemateriale, alternativt hvor pladsen er 
trang, skal medlemmet medtage så mange af disse oplysninger som muligt og skal informere 
deltagerne klart og tydeligt om, hvor de kan finde en alternativ kilde (for eksempel via et link), hvor alle 
gældende betingelser og vilkår fremgår klart og tydeligt.  

 
• Udfordringen må ikke promoveres som en konkurrence, hvor deltagernes mål er at regulere så megen 

vægt som muligt, da dette kan fortolkes som, at man som medlem opmuntrer deltagerne til at regulere 
mere vægt, end hvad der anses som sundt.  

 
• Som medlem skal man understrege, at udfordringer er en sjov rekreativ aktivitet, der giver deltagerne 

mulighed for at nå deres egne personlige trivsels- eller kropsmål. 
 

• Materialet bør aldrig angive eller indikere, at Herbalife Nutritions produkter (i modsætning til en 
velafbalanceret kost, passende væskeindtagelse og motion) er nødvendige for at nå deltagernes 
vægtreguleringsmål, muskelopbygningsmål, kropstransformationsmål eller lignende mål. 

 
• Materialet bør henvise til, hvor vigtig en varieret, balanceret sund kost, en sund livsstil og motions 

vigtige betydning. 
 

• Som medlem må man ikke referere til mængden eller graden af vægtregulering, reduktion af kropsfedt 
eller muskelopbygning hos en person, eller vise før og efter-billeder af en person i kampagne- eller 
reklamemateriale.   

 
• Som medlem må man ikke promovere eller reklamere for usunde metoder eller overdrevne 

kropstransformationsresultater.  
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• Ethvert indhold i udfordringsmaterialet eller eventuelle anbefalinger til deltagerne i løbet af 
udfordringen må ikke omfatte lægelig rådgivning eller specifik ernæringsrådgivning eller læne sig op 
ad lægelig eller anden professionel behandling. 

 
• Reklamemateriale må ikke være vildledende og skal altid overholde adfærdsreglerne og al gældende 

lokal lovgivning og bekendtgørelser, inklusive men ikke begrænset til følgende regler: 
 

o 6.1 Påstande og repræsentationer 
o 6.3 Annoncer og kampagner 
o 7.5 Sociale medier 

 
• Medlemmerne skal sikre, at de har tilladelse til at kontakte folk, og de skal respektere enhver 

anmodning om at stoppe kontakten, som de måtte modtage. Uopfordret kommerciel kommunikation 
er som regel forbudt. Dette gælder for al elektronisk kommunikation, inklusive men ikke begrænset til 
de sociale medier, e-mails, opkald osv. Se følgende regler: 

 
o 7.4 E-mails  
o 7.5.11 Ingen upassende kommunikationspraksis  
o 7.6 Telemarketing  
o 12 Beskyttelse af privatliv og data 

 
• Reklamer og annoncer skal repræsentere, at udfordringen tilbydes af medlemmet og ikke 

virksomheden (se afsnit 6.2. Brug af Herbalife Nutritions immaterielle rettigheder). 
 
Som medlem, der promoverer for en udfordring, er ansvarlig for alle aspekter og alle stadier af deres 
kampagner og skal planlægge på forhånd for at sikre, at der er tilstrækkeligt med ressourcer til at administrere 
og afholde udfordringen, uden at der opstår eventuelle undgåelige forhold. 
 
 
9.2.5 Annoncering af gevinst 
Selvom der ikke er nogen grænse for antallet af gevinster, der må uddeles, må annoncering og reklamer, der 
refererer til gevinstens værdi ikke udgøre en samlet værdi for alle gevinster på mere end 40 000 kroner. 
Annonceringer og reklamer skal også indeholde en klar og tydelig ansvarsfraskrivelse, hvor det fremgår den 
samlede gevinst én enkelt person kan vinde (se regel 9.2.2 Gevinstgrænse). 
 
 
9.2.6 Annoncering af Udfordringer, der afholdes i en Nutrition Club 
Når man promoverer udfordringer, der afholdes i en Nutrition Club, må den klubansvarlige kun dele følgende 
kluboplysninger: 
 

• navnet på klubben og klubansvarliges navn 

• klubansvarliges telefonnummer  

• klubadresse  

• klubansvarliges e-mailadresse  

• klubbens åbningstid 

• andet indhold, der er tilladt i henhold til reglerne 

 
 
9.2.7 Ingen uhensigtsmæssige metoder 
For at kunne skabe et sikkert og sundt miljø, der afholder deltagerne fra at engagere sig i usunde og usikre 
metoder, skal man som medlem, der afholder en udfordring:  
 

• Sørge for at sikre, at deltagerne ikke deltager i udfordringen på en uansvarlig måde, især på en måde 

der kan udgøre en trussel over for en kundes velbefindende. Det er vigtigt at vejlede deltagerne i at 

få rådgivning af egen læge og kostvejleder. 

 
• Kontakte deltagerne med jævne mellemrum for at tilbyde og yde støtte, for at holde øje med deres 

proces og for at lære deltagernes personligt mål at kende.  

 
• Sørge for at diskvalificere enhver, der anvender usunde metoder og praktiserer en usund adfærd. Det 

gælder især praktisering af (eller virker til at have gennemgået) et usundt vægtregulerings- eller 

kropstransformationsforløb. Dette bør medtages i vilkårene og betingelserne for udfordringen og i al 

reklamemateriale. 

 
Tilvejebringelse af oplysninger og vejledning 
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• Som medlem må man ikke give specifikke råd eller oplysninger om sundhed, fysisk trivsel og 

ernæring, medmindre medlemmet er professionelle diætister og kostvejledere61. 

 
• Som medlem må man dog godt tilbyde overordnede oplysninger om sundhed, fysisk trivsel og 

ernæring, der stemmer overens med produktlabels, Herbalife Nutrition-materiale og lokal lovgivning. 

Dette omfatter rådgivning om produkterne, brugen af dem samt grundlæggende fordele.  

 
• Som medlem må man ikke angive eller antyde, at produkterne kan diagnosticere, behandle, forhindre 

eller kurere sygdomme eller lidelser, og al information, som gives, skal stemme overens med de 

oplysninger, som findes på Herbalife Nutritions produktlabels og -materiale. 

 
 
9.2.8 Købsbetingelser 
Som medlem må man gerne kræve, at deltagerne køber produkter for at kunne deltage i en udfordring, når 
blot dette overholder gældende lov og regler.  
 
Når produktkøb er påkrævet: 
 

• skal deltagerne informeres om eventuelle krav om produktkøb og produktpriser, inden de tilmelder sig 

udfordringen (se regel 9.2.11 Vilkår og betingelser for udfordringen) 

• krav om produktkøb og produktpriser skal medtage i al form for reklame og annoncering (se regel 

9.2.4 Reklamemateriale) 

• som medlem skal man overholde kunderefunderingsreglen (se regel 4.1.4 Returpolitik for kunden) 

• Som medlem må man kun sælge et rimeligt antal produkter til deltagerne 

• produktet skal være tilgængeligt til samme udgift, det normalt sælges til uden for udfordringen 

• produktkøbet må ikke være repræsenteret som gebyr for at kunne deltage og blive medlem (se regel 

1.1.1 Indkøbsbegrænsninger) 

 
 
9.2.9 Minimumsalder 
Minimumsalderen for at kunne deltage i udfordringen er 18 år.  
 
 
9.2.10 Overholdelse af gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser 
Som ved alle driftsmetoder skal man som medlem overholde Herbalife Nutritions adfærdsregler og al 
lovgivning og alle bekendtgørelser, der gælder i forbindelse med organisering og afholdelse af en udfordring, 
herunder men ikke begrænset til virksomhedslicenser, forbrugerbeskyttelse, reklamer generelt og for 
ernæringsprodukter, lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred og data og skatteforpligtelser, og 
medlemmet skal altid konsultere egen juridisk, skattemæssig og forretningsmæssig rådgiver ved organisering 
af udfordringer. 
 
Som medlem skal man også overholde alle krav, der er fastlagt af tredjeparts platforme. 
 
 
9.2.11 Vilkår og betingelser for udfordringen 
Som medlem skal man sikre, at alle deltagere udstyres med vilkår og betingelser for udfordringen. Disse vilkår 
og betingelser skal være klar inden eller på det tidspunkt, hvor man tilmelder sig. Det skal være lettilgængelige 
i løbet af hele udfordringen og skal omfatte, men ikke begrænset til, følgende:  
 

• arrangørens (medlemmets) fulde oplysninger (inklusive kontaktoplysninger)  

• kvalifikationskrav 

• oplysninger om udfordringen (for eksempel start- og slutdato, online eller offline osv.) 

• instruktioner og krav til, hvordan man deltager, inklusive eventuelle omkostninger 

• eventuelle begrænsninger eller restriktioner (for eksempel aldersmæssige eller geografiske 

begrænsninger) 

• oplysninger om gevinster, inklusive det samlede antal gevinster og gevinstens værdi  

• objektive vurderingskriterier (hvordan og hvornår vinderen afgøres) 

• offentliggørelse af vinderen eller vinderne (for eksempel hvis vinderens navn offentliggøres online) 

• oplysninger om levering og afhentning af gevinster 

• klageprocedure 

 
61 Råd, der specifikt gælder sundhed, fysisk trivsel og ernæring, kan kræve specifikke professionelle kvalifikationer og en tilladelse. Det 

anbefales på det kraftigste, at medlemmet tjekker kravene hos de lokale autoriteter. 
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• annullering og refundering 

• meddelelse om beskyttelse af privatlivets fred  

• alle oplysninger, der er påkrævet i henhold til gældende lov 

 
 
9.2.12 Kommunikation 
Deltagerne skal give skriftligt samtykke til, at et medlem deler deres resultater, inklusive billeder.  
 
Derudover skal man som medlem sikre, at når deltagerne deler de resultater, de har opnået ved at deltage i 
udfordringen, eller man som medlem deler sine egne resultater, sker det i overensstemmelse med afsnit 6.1 
Udsagn og præsentationer og lokal lovgivning, samt at korrekte ansvarsfraskrivelser anvendes. 
 
 
9.2.13 Databeskyttelse og fortrolighed  
Se kapitel 12 Beskyttelse af privatlivet og data for yderligere oplysninger om indsamling og sikring af 
personoplysninger. 
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Kapitel 10 Håndhævelse af reglerne 
 

Reglerne beskytter Herbalife Nutritions forretningsmulighed og varemærke. Overtrædelser kan have en 
negativ indvirkning på lovgivere, medier og den almene befolkning og deres syn på Herbalife Nutrition, vores 
produkter og Medlemmer. Selvom mange overtrædelse af reglerne kan løses ved at undervise Medlemmerne 
om reglerne og forretningsskik, findes der tilfælde, hvor regelbrud kræver strengere konsekvenser. 

 
For at beskytte Herbalife Nutrition og dets Medlemmers goodwill og gode renommé opfordrer Herbalife 
Nutrition sine Medlemmer straks at rapportere påståede brud mod Herbalife Nutritions regler, så snart bruddet 
opdages. Herbalife Nutrition håndterer generelt kun klager, som er indtruffet inden for et år, fra at Medlemmet 
kendte til eller burde have kendt til overtrædelsen, men forbeholder sig ret til at gennemføre en udredning når 
som helst.62 
 
10.1 KLAGEPROCEDURE 
Et Medlem bør skriftligt rapportere mistænkelige overtrædelser til Herbalife Nutrition. 63  De påkrævede 
oplysninger omfatter klagens natur og de faktuelle oplysninger, som understøtter påstanden.64 Klagen skal 
underskrives og indeholde Medlemmets Herbalife Nutrition ID-nummer. 
 
 
10.1.1 Forespørgsler og undersøgelse 
Hvis Herbalife Nutrition afgør, ene og alene ud fra eget skøn, at klagen indeholder tilstrækkeligt med 
oplysninger for at støtte anklagen, vil en Herbalife Nutrition-repræsentant kontakte det Medlem, klagen angår 
og give ham/hende mulighed for at komme med et svar. 
 
I visse tilfælde kan det blive krævet, at Medlemskabet pålægges restriktioner i forbindelse med undersøgelsen. 
Disse restriktioner kan omfatte forbud mod at deltage i Herbalife Nutritions events og andre inddragelser eller 
forbud, såsom: 
 

• Købsprivilegier. 

• Betaling af Discountrabatter. 

• Betaling af TAB Team produktionsrabatter. 

• Belønninger eller fordele (f.eks. rejser, nåle osv.). 

• Tale ved Herbalife Nutritions sponsorerede træningsseminarer eller andre møder. 

• Inddragelse af alle kvalifikationer, som kan være under behandling. 

• Retten til at præsentere sig som Herbalife Nutrition-Medlem.  
 
Herbalife Nutrition forbeholder sig retten til at offentliggøre Medlemmets navn, overtrædelse og konsekvenser. 
 
 
10.1.2 Sanktioner 
Overtrædelse af reglerne kan føre til juridiske eller regulative udfordringer for Herbalife Nutrition og udsætter 
alle Medlemmers forretning for fare. Derfor skal konsekvenserne være betydelige. Herbalife Nutrition afgør 
helt efter eget skøn en passende straf baseret på, hvilken type overtrædelser, der er sket, og hvilke 
konsekvenser overtrædelsen har haft. Disse kunne omfatte: 
 

• Frakendelse af alle Medlemsrettigheder og -privilegier. 

• Økonomiske sanktioner. 

• Forpligtelse til at refundere Herbalife Nutritions juridiske omkostninger. 

• Forbud mod at deltage eller tale ved events sponsoreret af Herbalife Nutrition 

• Udelukkelse fra deltagelse i den årlige Mark Hughes-bonus. 

• Diskvalifikation fra deltageles i produktionsrabatsystemet. 

• Permanent tab af linje. 

• Justering af salgspoints og indtjening65 

• Opsigelse af Medlemskab (se ”Ophævelse af Medlemskab” nedenfor). 
 
Hvis Herbalife Nutrition konkluderer, at andre Medlemmer har hjulpet til, opmuntret til eller været en del af 
overtrædelserne, kan Herbalife Nutrition også holde disse Medlemmer ansvarlige for overtrædelserne. 

 
62 Herbalife Nutritions håndhævelse betyder ikke, at Herbalife Nutrition er forpligtet til at betale kompensation for tab af fortjeneste eller 

goodwill. 
 

63 Klagen kan sendes til Herbalife Nutrition med posten eller via e-mail til mpcdenmark@herbalife.com. 
 

64 Faktuelle oplysninger omfatter navn, adresser og telefonnumre på de involverede personer, samt datoer, tidspunkter, steder m.m. 
 

65 Justering af salgspoints og indtægter, dvs. korrigerende handlinger, der anses for at være løse overtrædelse mod reglen om dobbelt 

medlemskaber, omfatter ikke aktiviteter, som ligger længere tilbage end to år fra datoen for klagemålet blev modtaget af Herbalife 
Nutrition. Justering af salgspoints og indtjening omfatter også korrigerende tiltag med henblik på at løse overtrædelser af manipulation af 
salgs- og marketingplanen og forbud mod salg på auktionssider og tredjeparts online-markedspladser. 

mailto:mpcdenmark@herbalife.com
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Herbalife Nutrition forbeholder sig retten til at offentliggøre medlemmets navn, oplysninger og forhold i 
forbindelse med overtrædelsen samt konsekvenser. 
 
 
10.1.3 Anmodning om fornyet overvejelse (ikke relateret til opsigelse) 
Et Medlem kan indsende en anmodning til Herbalife Nutrition og bede dem om at genoverveje deres beslutning 
inden for 15 dage fra beslutningsdatoen. Det Medlem, som beder om genovervejelse, kan indsende yderligere 
oplysninger, som han/hun mener bør tages i betragtning samt angive, hvorfor disse oplysninger ikke blev 
indleveret i forbindelse med den første undersøgelse. Hvis der ikke indsendes en anmodning om 
genovervejelse inden for den angivne 15 dages periode, afvises anmodningen, selvom Herbalife Nutrition helt 
efter eget skøn forbeholder sig ret til at undersøge det indleverede bevismateriale, der er indleveret efter de 
angivne 15 dage. 
 
 
10.1.4 Opsigelse af Medlemskab 
Det er helt op til Herbalife Nutrition selv at opsige et Medlemskab, hvis Medlemmet overtræder reglerne.66 
 
Ophævelsen er gældende fra den dato, der angives i den skriftlige besked, som Herbalife Nutrition sender til 
Medlemmet. Når et Medlemskab opsiges, er en af konsekvenserne, at Medlemmets ret til at stille krav til 
Herbalife Nutrition ophører.  
 
Et opsagt Medlem67 må heller ikke længere:  
 

• drive forretning som Medlem. 
• præsentere sig som selvstændigt Herbalife Nutrition-Medlem, 
• bruge Herbalife Nutritions varenavn, logo, varemærke og anden immateriel ejendom. 
• deltage i Herbalife Nutritions undervisning, møde, sociale arrangementer og kampagner selv som 

ægtefælle eller et Medlems gæst. 
 
 
10.1.5 Anke en opsigelse 
Et Medlem kan anmode Herbalife Nutrition om at genoverveje sin beslutning om opsigelse inden for 15 dage 
fra beslutningsdatoen. Det Medlem, som beder om genovervejelse, kan indsende yderligere oplysninger, som 
han/hun mener bør tages i betragtning samt angive, hvorfor disse oplysninger ikke blev indleveret i forbindelse 
med den første undersøgelse. Hvis der ikke indsendes en anmodning om genovervejelse inden for den 
angivne 15 dages periode, afvises anmodningen, selvom Herbalife Nutrition helt efter eget skøn forbeholder 
sig ret til at undersøge det indleverede bevismateriale, der er indleveret efter de angivne 15 dage. 
 
Appellen vil derefter blive undersøgt af en komité, der består af en udpeget repræsentant fra salgsafdelingen, 
Medlemsservice og den juridiske afdeling (”Undersøgelseskomitéen”). En majoritet af undersøgelseskomitéen 
kan beslutte, at Medlemskabet ophæves eller genoptages, eller pålægge en anden konsekvens for de 
påståede overtrædelser. Undersøgelseskomitéen vil ved sin endelige beslutning overveje, om den påståede 
overtrædelse var grov. 
 
Denne beslutning betyder ikke, at Herbalife Nutrition er forpligtet til at betale kompensation til Medlemmer for 
tab af fortjeneste, goodwill eller lignende. 
 
  

 
66 En ophævelse betyder en total annullering af et Medlemskab og tilbagekaldelse af Medlemmets ret til at drive sin Herbalife Nutrition-

forretning. Dette omfatter annullering af Medlemmets ret til at modtage yderligere indtjening fra sit Medlemskab, uanset om de tilfalder før 
eller efter ophævelsesdatoen. 
 

67 Disse forbud gælder også for Medlemmer, som opsiger sit Medlemskab eller på anden vis forlader Herbalife Nutrition-forretningen, 

mens de udredes for eventuel overtrædelse af reglerne.
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Kapitel 11 Yderligere juridiske foranstaltninger 
 
Nedenfor refereres til ”aftalen”, hvilket betyder Medlemsansøgningen og hele den kontraktmæssige 

relation mellem Medlemmet og Herbalife Nutrition. 
 
11.1 ERSTATNING 
I den udstrækning, loven tillader det, skal hverken Herbalife Nutrition eller Medlemmet holdes ansvarlig for 
eventuelle indirekte, uforudsete skader, følgeskader, specielle skader samt resulterende skader eller 
bodserstatning af enhver art, inklusive og uden begrænsning ethvert tab af goodwill, forretningsmuligheder, 
overenskomster, gevinster eller indtægter under andre juridiske eller retsbestemt system, og uanset om 
risikoen for sådanne skader har været kendt af begge parter. 
 
 
11.1.1 Frafaldelse og udsættelse 
Herbalife Nutrition forbeholder sig ret til at håndtere et Medlems overtrædelse af reglerne helt efter eget skøn. 
Undlader, afviser eller forsømmer Herbalife Nutrition at udøve nogle af rettigheder, beføjelser eller 
valgmuligheder, som gives i forhold til aftalen, indebærer dette ikke, at Herbalife Nutrition giver afkald på at 
træffe foranstaltninger eller udøve de rettigheder indeholdt i denne aftale. 
 
 
11.1.2 Konsekvenser 
Hvis en eller flere bestemmelser i aftalen anses for værende ugyldige, ulovlige eller ikke-gennemførlige i nogen 
som helst henseende, skal den eller disse adskilles fra aftalen uden at påvirke gyldigheden af den resterende 
aftale, som skal forblive i fuld kraft og effekt. Desuden skal en bestemmelse automatisk tilføjes aftalen, som 
er så lig den bestemmelse, der er blevet fjernet, som muligt, og som er lovlig, gyldig og retskraftig. 
 
 
11.1.3 Lovvalg og valg af forum 
Eventuelle tvister, som opstår i relationen mellem Herbalife Nutrition og Medlemmer, skal styres af Danmarks 
lovgivning uden hensyn til modstridende love. 
 
Enhver tvist skal behandles i en juridisk forhandling i en kompetent domstol i Danmark.  
 
 
11.1.4 Skadeserstatning 
Et Medlem skal erstatte, forsvare og holde Herbalife Nutrition skadesløs fra enhver retssag, handling, krav, 
anklage eller påstand, inklusive alle relaterede omkostninger eller erstatningskrav og forpligtelser, som 
relaterer til eller opstår i forbindelse med Medlemmets misligholdelse af aftalen eller Medlemmets håndtering 
af sin Herbalife Nutrition-forretning. Herbalife Nutrition kan blandt andet afsætte beløb, som selskabet skylder 
Medlemmet, med henblik på at dække sådanne erstatninger. 
 
 
11.1.5 Krav Medlemmerne imellem 
Herbalife Nutrition skal ikke holdes ansvarlig over for noget Medlem for omkostninger, tab eller udgifter, som 
Medlemmets lider direkte eller indirekte som et resultat af en handling, undladelse eller udeladelse, som 
udføres af et andet Medlem. 
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Kapitel 12 Beskyttelse af privatlivet og data 
 

Medmindre andet er angivet, indsamler, anvender og deler Herbalife Nutrition “personoplysninger” (for 
eksempel for- og efternavn, postadresse, by, postnummer, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkort- og 
bankoplysninger) i henhold til selskabets politik om privatlivets fred, som findes på www.herbalife.dk/footer-
pages/politik-om-privatlivets-fred-og-cookies/.  
 
Grundet multi-level marketings unikke natur må medlemmerne modtage personoplysninger om andre direkte 
fra Herbalife Nutrition, såsom oplysninger om andre medlemmer i et medlems downline eller kunder eller 
henvisninger, der viser interesse for Herbalife Nutritions produkter eller ydelser, eller personer, som anvender 
vores online-tjenester og mobilapplikationer (“websteder”). Downline-organisationen består af alle de 
medlemmer, der er personligt sponsoreret af et specifikt medlem, og alle andre personer, som sponsoreres af 
de efterfølgende medlemmer. Giver Herbalife Nutrition personoplysninger til et medlem, er han eller hun 
ansvarlig for disse oplysninger og skal sørge for, at de forbliver strengt fortrolige.  
 
Som medlem må man kun anvende disse personoplysninger som dataansvarlig med henblik på at udvikle 
sine relationer til deres downline, kunder og henvisninger i forbindelse med sin Herbalife Nutrition-forretning. 
Som medlem må man kun anvende disse personoplysninger til andre formål, hvis den pågældende person er 
blevet informeret af medlemmet, og medlemmet har sikret, at der er et korrekt juridisk grundlag for denne form 
for yderligere brug. Eksempler på korrekt juridisk grundlag for brug er: 
 

• Samtykke fra pågældende person 

• At du overholder en juridisk forpligtelse  

• At du udarbejder en kontrakt med pågældende person (såsom en aftale om at sælge dem produkter) 

• Din juridiske forretningsmæssige interesse, forudsat at denne interesse ikke opvejes af privatlivets fred 
for den pågældende person 

 
Brugen af data til marketingformål kræver udtrykkelig samtykke fra den pågældende person. 
 
En af de måder, hvorpå Herbalife Nutrition deler oplysninger med medlemmerne på, er ved hjælp af 
linjerapporter. Disse rapporter indeholder oplysninger om andre medlemmer i et medlems downline. Det kan 
være oplysninger såsom navn og kontaktoplysninger, deres Herbalife Nutrition medlemsnummer og 
forretningsrelaterede oplysninger såsom niveau eller status, salgspoints og salgsstatistikker. Linjerapporter 
uddeles til medlemmerne i dybeste fortrolighed og til det ene formål at kunne støtte medlemmerne i deres 
videre udvikling af deres Herbalife Nutrition-forretning. Linjerapporter om sponsorskabslinjer, herunder alle 
personoplysninger og andre oplysninger indeholdt heri, er fortrolige, ejendomsbeskyttede 
forretningshemmeligheder ejet af Herbalife Nutrition. 
 
Som medlem må man ikke indsamle, videregive eller indhente fortrolige oplysninger ej heller personlige eller 
almene oplysninger om andre Herbalife Nutrition-medlemmer, deres kunder eller fordelskunder eller deres 
kunder, undtagen i forbindelse med deres egne downline-organisationer og udelukkende med det formål at 
promovere deres Herbalife Nutrition-forretning samt lede, motivere og træne deres downline-organisationer. 
 
Som medlem må man også godt indsamle personoplysninger fra personer direkte eller på anden vis, såsom 
når man indsamler kontakt- og betalingsoplysninger fra kunderne for at kunne gå videre med ordren. Som 
medlem skal man rette sig efter gældende lovgivning om privatlivets fred og databeskyttelse, herunder 
internationale dataoverførselsrestriktioner, hvad angår alle personoplysninger, der indsamles af medlemmet 
(fra Herbalife Nutrition eller på anden vis) i forbindelse med medlemmets Herbalife Nutrition-forretning. I de 
tilfælde, hvor et medlem indsamler personoplysninger eller deler personoplysninger, som denne indsamler 
hos Herbalife Nutrition, accepterer dette medlem at tilvejebringe al nødvendigt samtykke i henhold til gældende 
lovgivning. Som medlem må man ikke bruge personoplysninger til andre formål end det specifikke formål, 
hvortil de var indsamlet, medmindre den pågældende udtrykkelig har givet medlemmet lov til dette, eller 
medmindre de har andet egnet juridisk grundlag for yderligere brug som angivet ovenfor. 
 
Derudover er det medlemmets eget ansvar at opretholde sikkerheden i forhold til alle personoplysninger, som 
han eller hun modtager, og at kun opbevare sådanne oplysninger så længe som nødvendigt til at dække det 
formål, hvortil de blev indsamlet, eller som krævet lovgivningsmæssigt (hvilken af disse der er længst). 
 
Derudover afhængig af gældende lovgivning kan personer have forskellige rettigheder i forhold til deres 
personoplysninger, såsom adgang, ændring, begrænsning af eller genstand for behandling, portabilitet til en 
anden kontrollant og sletning. Disse rettigheder er underlagt begrænsninger fremsat lovgivningsmæssigt.  
 
Du bedes være opmærksom på, at lovgivning om beskyttelse af privatlivets fred og data ofte har strengere 
krav i forhold til samtykke, sikkerhed og fastholdelse for særlige kategorier inden for personoplysninger såsom 
data om sundhed og fysisk trivsel, biometriske data og data vedrørende børn og mindreårige. Som medlem 
må man for eksempel kun indsamle oplysninger der relaterer til sundhed og fysisk trivsel såsom kropsvægt 
og -målinger samt livsstil (for eksempel i forbindelse med wellness-evalueringer eller konkurrencer, såsom 
kropstransformationsudfordringer og vægtkontrolmaratoner), hvis medlemmet har opnået udtrykkeligt 
samtykke til dette, og dette samtykke kan trækkes tilbage af den pågældende person når som helst.  

http://www.herbalife.dk/footer-pages/politik-om-privatlivets-fred-og-cookies/
http://www.herbalife.dk/footer-pages/politik-om-privatlivets-fred-og-cookies/
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Kapitel 13 Definitioner 
 
Ansøger: En person, der søger om at blive Herbalife Nutrition-Medlem. 
 
Ansøgning: Herbalife Nutrition-Medlemsansøgning og -aftale. 
 
Tilknytning: Kombinationen af salgspoints mellem det oprindelige Medlemskab og det separate Medlemskab, 
som blev oprettet af den skilte part i en skilsmisse eller ophør af livspartnerskab, for at indtægterne kan 
beregnes. 
 
Automatisk opringning: Udstyr, der automatisk ringer telefonnumre op, herunder enhver form for digitaliseret 
udstyr, der udfører opringningsfunktionen, uanset om maskinen er forprogrammeret med en nummerliste eller 
ringer numre op tilfældigt. 
 
Masseudsendelse via fax:: Udsendelse af en fax til modtagere, som ikke har bedt om at få den, inklusive 
udstyr, der kan sende flere faxeksemplarer til mange modtagere. 
 
Forretningsværktøjer: Et salgsværktøj, der ikke leveres af Herbalife Nutrition. 
 
Klub: Nutrition Club.  
 
Liste over personer, som ikke ønsker at modtage e-mail: En liste, der udarbejdes og vedligeholdes af et 
Medlem for at holde styr på og ikke udsende til de personer, som har angivet, at de ikke ønsker at modtage 
e-mails. 
 
Etablerede forretningsrelationer (Established Business Relationship – EBR):: En tidligere relation 
mellem et Medlem og en telefonabonnementsindehaver, der er baseret (1) på abonnentens indkøb eller 
transaktion, der har fundet sted inden for de seneste 18 måneder, som sker umiddelbart efter datoen for 
telefonopkaldet, hvis forholdet ikke er afsluttet tidligere eller eller (2) en forespørgsel om produkter eller 
tjenester inden for tre måneder umiddelbart efter datoen for telefonopkaldet, hvis forholdet ikke er afsluttet 
tidligere. Hvis abonnenten beder Medlemmet om at stoppe med at ringe, betyder det, at den etablerede 
forretningsrelation ophører, selvom abonnenten fortsætter med at handle hos Medlemmet. 
 
Gebyr: Årligt administrationsgebyr for Medlemskab. 
 
Tidligere deltager: Et tidligere Medlem, en tidligere ægtefælle, livspartner eller andre, som har deltaget i et 
Medlemskab. 
 
Herbalife Nutritions immaterielle ejendom: Omfatter materiale, som Herbalife Nutrition har ophavsretten til, 
såsom varemærker, varenavne, varemærkning og forretningshemmeligheder. 
 
HNMP: Herbalife Nutritions Medlemspakke. 
 
Udsagn om indtægter: Enhver påstand, som vedrører et Medlems aktuelle eller fremtidige indtægt. 
 
Linjerapporter: Disse rapporter indeholder oplysninger om andre Medlemmer i et Medlems Downline, såsom 
deres navn og kontaktoplysninger, deres Herbalife Nutrition ID-nummer og forretningsoplysninger såsom 
niveau eller lignende, salgspoints og salgsstatistikker. 
 
Leads: Personer, der har vist interesse for produkterne eller forretningsmuligheden fra Herbalife Nutrition samt 
leadsrelateret annoncering, annoncer eller prøvepakker. 
 
Livspartner: En person, der er angivet af et Herbalife Nutrition-Medlem som livspartner på begæring om tillæg 
til Livspartnerblanketten.  
 
Udsagn om livsstil: Alle former for udsagn om indtægt. 
 
Materiale: Herbalife Nutrition-producerede tryksager og salgshjælpemidler. 
 
Medlemsservice: Herbalife Nutritions Medlemsservice, som kan kontaktes på 3848 7766 eller +47 6712 6668, 
hvis man ringer fra udlandet. 
 
MLM: Multilevelmarketing 
 
Nutrition Club Operator: Også kendt som “bestyrer” er et selvstændigt Herbalife Nutrition-medlem, som 
driver en Nutrition Club. 
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Inaktivitetsperiode:  En venteperiode, hvor tidligere deltager ikke må deltage i Herbalife Nutritions forretning 
på nogen måde forud for sponsorskiftet. 
 
Venteperiode:  
• Supervisorer og derunder niveauer – et år  
• World Team og derover niveeauer – To år fra tidspunktet for opsigelse eller forfald af det årlige 

servicegebyr for medlemskab 
 
Se regel 2.1.9 Inaktivitetsperiode for yderligere oplysninger.   
 
Personlige oplysninger: Oplysninger om en person såsom for- og efternavn, postadresse, by, stat, 
postnummer, telefonnummer, e-mailadresse, kreditkortoplysninger og bankoplysninger. 
 
Forudgående udtrykkelig accept: En skriftlig aftale eller e-mail mellem et Medlem og forbruger, der klart og 
tydeligt fastslår, at forbrugeren er indstillet på at blive kontaktet af Medlemmet vedrørende Herbalife Nutrition-
produkter eller -muligheden, herunder telefon- og faxnummer, som dette Medlem må anvende til at kontakte 
den pågældende person.  
 
Undersøgelseskomité: En komité, der undersøger en appel i forhold til en beslutning om ophævelse. 
Komitéen består af en udpeget repræsentant fra salgsafdelingen, Medlemsservice og den juridiske afdeling. 
 
Regler: Herbalife Nutritions adfærdsregler og alle øvrige regler, politikker og retningslinjer, som Herbalife 
Nutrition offentliggør eller kommer til at offentliggøre i fremtiden. 
 
Salgs- og marketingsplan: Herbalife Nutritions salgs- og marketingsplan.  
 
Sponsor: Et Medlem, der bringer en anden person ind i Herbalife Nutrition som Medlem. 
 
Telemarketing: Salg, handel, markedsføring, reklamefremstød eller informationer om et produkt eller tjeneste 
ved hjælp af en telefon, mobiltelefon, sms, fax, automatisk opringning, forudindspillet eller kunstig 
stemmebesked eller lignende løsninger. 
 
Tredjepartssider: Auktionssider og tredjeparts online-markedspladser. 
 
Den modtagende part: Det Medlem til hvem, et Medlemskab overføres. 
 
Den overdragende part: Det tidligere Medlem, der overfører sit Medlemskab til en anden person. 
 
Udfordringer: Kropstransformationsudfordringer, vægtkontrolmaratoner og andre former for udfordringer, der 
vedrører trivsel eller krop. 
 
Konkurrenceudfordringer: Fungerer som en valgfri driftsmetode, der er tilgængelig for alle medlemmer. 
Konkurrenceudfordringer kan omfatte færdighedsbaserede konkurrencer (for eksempel 
kropstransformationsudfordringer, vægtkontrolmaratoner og andre former for udfordringer, der vedrører trivsel 
eller krop), hvor vinderen findes ved hjælp af en række kriterier. 
 
Lotteri: Lotterier er strengt forbudt. Et lotteri er en salgsfremmende foranstaltning, hvor der indgår en gevinst, 
og hvor vinderen udelukkende afgøres ud fra tilfældigheder, og hvor det kræver penge eller oplysninger for at 
kunne deltage. Medlemmer har ikke lov til at arrangere lotterier, hvor deltagerne skal købe billetter for at vinde 
pengepræmier. 
 
Vægtkontrolmaratoner: Vægtkontrolmaratoner er en god måde at opnå små, men vedvarende og konstante 
sunde livsstilsændringer. Et maratonteam kan konkurrere mod andre teams om at opnå de bedste resultater. 
Et maraton består af 9 personer, inklusive en teamkaptajn, og varer gennemsnitlig 10 dage. Deltagerne kan 
deltage i maratonen igen og igen, indtil de har opnået deres ønskede ernæringsresultater eller for at opretholde 
dem. Generelt set er gevinsten ved maratoner som oftest anerkendelse og ikke-likvide gevinster, idet 
maratoner er af kort varighed. 
 
Deltager: En person, der deltager i en udfordring. 
 
Gevinst (konkurrenceudfordringer): Alle deltager får tilbudt noget værdifuldt og vinderen eller vinderne 
belønnes. 
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ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIREKTE SALG  
 
Dette er et resumé af de vigtigste principper i den kodeks for direkte salg, som beskytter forbrugeren og den 

direkte sælger. Kodeksen er et middel til selvregulering, der er udviklet af Seldia, og som alle Seldias 
medlemmer er forpligtet til at følge. 

 
 
 
INDLEDNING 
 
Seldia har tiltrådt denne adfærdskodeks for at sikre, at forholdet mellem virksomheder, direkte sælgere og 
forbrugere er baseret på tillid og fairness.  
 
Reglerne i kodeksen er ikke vedtaget ved lov, men de kan være mere vidtrækkende end den gældende 
lovgivning. Virksomheder, der ønsker at være medlem af Seldia, er forpligtet til at tiltræde og håndhæve denne 
adfærdskodeks for at kunne blive optaget i og fortsætte deres medlemskab af Seldia.  
 
Der findes 28 nationale foreninger for direkte salg i Europa, som er medlemmer af Seldia. Hver enkelt forening 
er forpligtet til at indarbejde indholdet i reglerne i denne kodeks i deres egne nationale kodekser.  
 
Enhver virksomhed, der er medlem af en af de nationale foreninger for direkte salg, er forpligtet til at kræve, 
at foreningens direkte sælgere følger standarderne i den relevante nationale kodeks og dermed også 
standarderne i Seldias adfærdskodeks. 
 
 
 
ADFÆRD OVER FOR FORBRUGERE  
 
Som forbruger kan jeg forvente: 
 
 
01 Gennemsigtighed  
Direkte sælgere skal fra første kontakt med forbrugeren give forbrugeren de oplysninger, der er påkrævet ved 
lov (Forbrugerrettighedsdirektivet).  
 
02 Fortrydelsesret og tilbagelevering af varer  
Direkte sælgere skal informere forbrugeren om fortrydelsesretten (14 dage), som indebærer, at forbrugeren i 
den nævnte periode har ret til godtgørelse af betalinger eller handlede varer.  
 
03 Garanti og eftersalgsservice  
Vilkårene for en eventuel garanti, oplysninger om detaljer og begrænsninger i forbindelse med 
eftersalgsservice, navn og adresse på garanten, garantiens varighed og den afhjælpning, køberen har ret til, 
skal være tydeligt anført på ordreblanketten eller i andre medfølgende skriftlige materialer eller følge med 
produktet.  
 
04 Respekt for privatlivets fred  
Direkte sælgere må ikke kontakte forbrugeren på tidspunkter og måder, der er forstyrrende. Direkte sælgere 
skal træffe passende foranstaltninger til at sikre beskyttelse af alle personlige oplysninger, som faktiske eller 
potentielle kunder afgiver.  
 
05 Fairness  
Direkte sælgere må ikke misbruge den enkelte forbrugers tillid og skal respektere forbrugeres manglende 
erhvervsmæssige erfaring. Direkte sælgere må ikke udnytte en forbrugers alder, sygdom, mentale eller fysiske 
skavanker, godtroenhed, manglende forståelsesevne eller manglende sprogkundskaber. Virksomheder og 
direkte sælgere skal undlade at bruge sammenligninger, der vil kunne virke vildledende, eller som ikke er 
forenelige med principperne for fair konkurrence. Deres adfærd skal være i overensstemmelse med europæisk 
lovgivning.  
 
06 Opfyldelse  
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Enhver ordre skal ekspederes så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for 30 dage efter 
den dag, der følger efter dagen, hvor forbrugeren har underskrevet ordren, medmindre parterne har aftalt 
andet. Forbrugeren skal informeres, hvis virksomheden eller den direkte sælger ikke kan opfylde sin del af 
aftalen, fordi de bestilte produkter ikke er tilgængelige.  
 
07 Gratis klageadgang for forbrugere  
Forbrugeren har adgang til en gratis mæglingsprocedure, hvis der opstår uenighed i forbindelse med en klage 
til en virksomhed, der driver direkte salg. 
 
 
 
ADFÆRD OVER FOR DIREKTE SÆLGERE  
 
Som direkte sælger kan jeg forvente: 
 
 
01 Fair rekruttering  
Virksomheder og direkte sælgere må ikke anvende vildledende, misvisende eller unfair rekrutteringsmetoder 
i deres omgang med potentielle eller eksisterende direkte sælgere.  
 
02 Gennemsigtighed  
De oplysninger, en virksomhed forsyner sine direkte sælgere og potentielle direkte sælgere med vedrørende 
forretningsmuligheden og de tilknyttede rettigheder, forpligtelser, typiske omkostninger og udgifter, skal være 
nøjagtige og fuldstændige. Virksomheder må ikke præsentere fordelene ved salgsmuligheden over for en 
potentiel direkte sælger på en urigtig eller misvisende måde.  
 
03 Realistisk og nøjagtig indtjening  
Virksomheder og direkte sælgere må ikke give en vildledende fremstilling af deres direkte sælgeres faktiske 
eller potentielle omsætning eller indtjening. De angivelser af forventet indtjening, der gives til potentielle direkte 
sælgere, skal være realistiske og nøjagtige. Udsagn om indtjeningen og fordelene ved forretningsmuligheden 
skal være faktuelle og dokumenterede.  
 
04 Rimelige gebyrer  
Startinvesteringen i form af et gebyr for at indtræde i forretningsmuligheden skal være af rimelig størrelse. 
Virksomheder skal forbyde deres direkte sælgere at markedsføre eller kræve at andre køber materialer, der 
ikke er i overensstemmelse med virksomhedens politikker og procedurer.  
 
05 Respekt for privatlivets fred  
Virksomheder og direkte sælgere må kun kontakte direkte sælgere på en rimelig måde og på rimelige 
tidspunkter, og de skal træffe passende foranstaltninger til at sikre, at alle personlige oplysninger er beskyttet.  
 
06 Fortrydelsesret  
Den direkte sælger har en periode på mindst 14 kalenderdage, hvor vedkommende har ret til at trække sig ud 
af medlemsaftalen uden at ifalde en bøde og uden  
 
07 Tilbagekøbsgaranti  
Når den direkte sælger ophører med sin forretning, skal virksomheden tilbagekøbe alle usolgte men salgbare 
produkter, der er købt af den direkte sælger inden for de forudgående tolv måneder. Den direkte sælger skal 
modtage mindst 90 % af købsprisen. En virksomhed må ikke kræve eller opfordre til, at den direkte sælger 
køber et produktlager af en urimelig stor størrelse.  
 
08 Uddannelse og oplæring  
Virksomheder skal sørge for passende uddannelse og oplæring af direkte sælgere, så de kan drive forretning 
på en etisk forsvarlig måde, herunder informere dem om de gældende etiske regelsæt, om det pågældende 
marked og om produktet. Oplæringen skal være gratis eller kunne fås til en rimelig pris. 
 
 
Principperne bag kodekserne, der er beskrevet i denne brochure, er implementeret i de kodekser, som de 
enkelte nationale foreninger for direkte salg har tiltrådt, og som omfatter både disse principper og konkrete 
nationale krav.  
 
 
Den fuldstændige tekst af Seldias europæiske adfærdskodekser kan fås hos: http://seldia.eu/  
 

http://seldia.eu/

