
ТАҢДАУЛЫ ТҰТЫНУШЫ

HERBALIFE NUTRITION 
ТАҢДАУЛЫ ТҰТЫНУШЫСЫ 
Бұл сол атаудағы бағдарламада тіркелген 
жән тапсырыстарды тікелей компанияға 
орналастыруға және өзінің жеңілдігін 
арттыруға құқығы бар клиент.
 
Әрбір Тәуелсіз Серіктестің Демеушісі
(Тәуелсіз Серіктесі) болады.
Таңдаулы Тұтынушы  Herbalife nutrition
өнімдерін жеке пайдалану үшін сатып алады, 
Компаниядан эксклюзивті материалдарға 
қол жеткізе алады және Тәуелсіз Серіктес
статусына өтуге құқылы.
Тіркелу үшін сіздің Демеушіңіздің 
(Тәуелсіз Серіктесіңіздің) ID-нөмірі қажет.

ЖЕҢІЛДІКТЕР:
Таңдаулы Тұтынушының жеңілдіктер шкаласы 
15%-дан 35%-ға дейін. Жеңілдіктер әрқашан
сақталады.

ТАПСЫРЫСТАР:
  
Таңдаулы Тұтынушы тапсырыстарды Компанияның
Сату Орталықтарында және онлайн Myherbalife.com 
сайтында орналастыра алады.

МҮМКІНДІКТЕР:
• 

• 

•

Бағдарлама Ресей, Украина және Қазақстан 
аумағында тұратын азаматтар үшін қол жетімді.  

ТАҢДАУЛЫ ТҰТЫНУШЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ ТУРАЛЫ
ӨЗІҢІЗДІҢ КЕҢЕСШІҢІЗДЕН (ДЕМЕУШІҢІЗДЕН) КӨБІРЕК БІЛІҢІЗ!

Компаниядан акцияларға қатысу.

Эксклюзивті материалдарға қол жеткізу: тамақтану 
жөніндегі халықаралық сарапшылармен вебинар-
лар,  сертификатталған фитнес-жаттықтырушылар-
мен бейне жаттығулар, тамақтану күнделіктері және 
тағы басқалар.

Демеушіде (Тәуелсіз Серіктесте) оқу және Herbalife 
Nutrition бірге Бизнесті құру үшін Тәуелсіз Серіктес 
статусына өту мүмкіндігі.



ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛИЕНТ

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ КЛИЕНТ 
HERBALIFE NUTRITION  

Это клиент, который зарегистрировался в одноименной 
Программе и имеет право размещать заказы напрямую        
в Компании и повышать свою скидку.

У каждого Привилегированного Клиента есть свой 
Спонсор (Независимый Партнер).

Привилегированный Клиент приобретает продукцию 
Herbalife Nutrition для личного использования, имеет 
доступ к эксклюзивным материалам от Компании и право 
перейти в статус Независимого Партнера.

Для регистрации в Программе необходим ID-номер 
вашего Спонсора (Независимого Партнера).

СКИДКИ:
Шкала скидок Привилегированного Клиента от 15% до 
35%. Скидка сохраняется навсегда.

ЗАКАЗЫ:
  
Привилегированный Клиент может размещать заказы                 
в Центрах Продаж Компании и онлайн на сайте 
Myherbalife.com.

ВОЗМОЖНОСТИ:
• Участие в акциях от Компании

• Доступ к эксклюзивным материалам: вебинарам 
с международными экспертами по питанию, 
видеотренировкам с сертифицированными фитнес-
тренерами, дневники питания и многое другое.

• Прохождение обучения у Спонсора (Независимого 
Партнера) и возможность перейти на статус 
Независимого Партнера, чтобы начать строить Бизнес 
вместе с Herbalife Nutrition.

Программа доступна для граждан, проживающих 
на территории России, Украины и Казахстана.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРОГРАММЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО КЛИЕНТА 
У ВАШЕГО КОНСУЛЬТАНТА (СПОНСОРА)!
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