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Naša vízia
Pomáhať ľuďom meniť ich životný štýl.

Herbalife: 
pomáhame meniť životný štýl ľudí  
Už viac ako 30 rokov stojí Herbalife na poprednom mieste medzi 
spoločnosťami v oblasti vedy o výžive a regulácii hmotnosti.  
Herbalife je jednou z najväčších svetových spoločností  
zaoberajúcich sa priamym predajom.   
Cieľom spoločnosti je pomáhať ľuďom meniť ich životný štýl  
k lepšiemu, a to prostredníctvom produktov zameraných na regulá-
ciu hmotnosti, nutričných doplnkov, prípravkov  
na podporu energie a kondície a produktov  
pre vonkajšiu výživu. Výrobky sú určené všet-
kým, ktorí hľadajú optimálny životný štýl.
Naše produkty používajú každý
deň desiatky miliónov ľudí na celom
svete. Herbalife súčasne ponúka
aj skvelú príležitosť na podnikanie.
V súčasnosti disponuje širokou
sieťou nezávislých Členov  
vo viac ako 80 krajinách sveta.

V Slovenskej republike pôsobí  
Kontaktné centrum Herbalife  
od roku 1999. Od novembra 2009 
sídli na Hraničnej 24  
v Bratislave. Aj v Slovenskej  
republike sa môžeme pochvá-
liť desiatkami tisíc
spokojných zákazní-
kov, ktorí s pomocou 
produktov dosiahli trvalé 
výsledky a spoznali ten 
rozdiel.

Naše poslanie
Pomáhať ľuďom meniť ich životný štýl tým, že im poskytujeme tú najlepšiu
podnikateľskú príležitosť v oblasti priameho predaja a jedny
z najlepších nutricčných doplnkov a výrobkov pre reguláciu hmotnosti.

Naše hodnoty
Naši Členovia:       Riadime sa potrebami našich Členov a inšpirujeme sa ich príbehmi.

Naši investori:       Snažíme sa o ziskovosť a rast, aby sme zvyšovali hodnotu 
                             našich akcií.

Naši zamestnanci: Rešpektujeme jeden druhého, sme úspešní ako tím a ceníme  
                             si zmysel pre humor.

Naše výrobky:       Náš záväzok voči najvyšším vedeckým a bezpečnostným 
                             štandardom vo vývoji produktov a výrobe je základnou súčasťou   
                              nášho poslania v oblasti výživy. Sme produktmi našich výrobkov.

Naša práca:           Rozhodujeme sa iba na základe faktov. Pracujeme tvrdo  
                             a zodpovedne. Usilujeme sa o dosiahnutie prvotriednej kvality.

Naša etika:            Robíme veci správne, poctivo a eticky. Ideme priamou cestou.

Naša filozofia:        Používať, nosiť, hovoriť.

Náš prístup:           Činnosť musí byť zábavná, jednoduchá a očarujúca.
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#A481

Optimálna výživa
Herbalife ponúka širokú paletu vysokokvalitných
prípravkov, s pomocou ktorých môžete
poskytnúť organizmu optimálnu výživu po celý
deň. V našej ponuke nájdete ako prípravky pre
vyváženú vnútornú výživu, tak aj kozmetické
prípravky pre vyváženú vonkajšiu výživu.

Základom optimálneho aktívneho životného štýlu
je program vyváženej výživy, ktorý organizmu
poskytuje potrebné množstvo živín potrebných
pre jeho každodennú činnosť. Produkty Herbalife
sú jedinečnou voľbou, pretože vďaka svojmu
unikátnemu zloženiu podporujú udržanie
optimálnej kondície. Herbalife je oveľa viac než
len výživa.

Herbalife ponúka optimálnu výživu v kombinácii
s programami, ktoré možno individuálne upraviť
podľa aktuálnych potrieb každého jednotlivca.

Kruh optimálnej výživy 
Kruh optimálnej výživy je jednoduchým zobrazením toho,  
ako váš poradca pre wellness (nezávislý Člen Herbalife)  
zostaví program Herbalife tak, aby zodpovedal vašim  
potrebám.

V strede kruhu sa nachádzajú základné výrobky Herbalife,  
ktoré predstavujú základ vyváženej výživy:  
Formula 1 – Výživná koktailová zmes, Formula 2 Multivitamínový 
komplex a Vláknina a bylinky. Tieto produkty vám pomôžu 
odštartovať vašu cestu za úspechom – dosianutie optimálneho 
aktívneho životného štýlu.

ZÁKLADNÉ PRODUKTY

Katalógové
číslo 

Názov
produktu

Odporúčaná  
predajná cena v €

0141 Formula 1 – vanilka 41,35

1922 Formula 1 – vanilka 780g 51,33

0142 Formula 1 – čokoláda 41,35

0143 Formula 1 – jahoda 41,35

4462 Formula 1 – s banánovou príchuťou 41,35

0146 Formula 1 – cookies & cream 41,35

4464 Formula 1 – s pikantnou jablkovou príchuťou 41,35

2100 Formula 1 – Malina a čučoriedka 41,35

2789 Formula 1 – Mäta a čokoláda s chrumkami 41,35

3118 Formula 1 Free – vanilka 45,50

2669 F1 Express tyčinka – čokoláda, 7 ks 23,70

2670 F1 Express tyčinka – ovocná s jogurtovou príchuťou, 7 ks 23,70

1800 F2 Multivitamín pre mužov 22,80

1819 F2 Multivitamín pre ženy 22,80

3114 Fiber & Herb – vláknina & bylinky (180 tabliet) 21,71

0155 Gurmánska paradajková polievka 51,70

A481 3-dňový skúšobný balíček 9,24

#2670

#2669

#0155

#1800

#3114

#1819

#4462#0141

#0142#1922

#0143

#4464

#0146

#3118

#2100

#2789
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Na vonkajšom okraji kruhu  
sa nachádzajú produkty pre cielenú
výživu, ktorých základ tvoria práve
výrobky pre vyváženú výživu.

Individuálnou úpravou a výberom
vhodných produktov je možné
vytvoriť program na mieru podľa
potrieb každého jednotlivca. Treba
pamätať aj na fyzickú aktivitu.
Vhodné pravidelné cvičenie je
dôležitou súčasťou kruhu  
optimálnej výživy. 

Všetky produkty Herbalife pre
reguláciu hmotnosti sú určené
na použitie len ako súčasť opti-
málneho jedálneho lístka v spojení  
s pravidelnou fyzickou aktivitou. 
Nech už je vaším cieľom schudn-
úť, alebo si udržať optimálnu  
kondíciu, vždy vieme, ako vám pomôcť!

PRODUKTY S OBSAHOM PROTEÍNU

Katalógové 
číslo 

Názov
produktu

Odporúčaná  
predajná cena v €

0242 Formula 3 – proteínový doplnok v prášku 28,95

3968 Proteínové tyčinky – vanilkovo-mandľové,, 14 ks 19,11

3972 Proteínové tyčinky – čokoládovo-arašidové, 14 ks 19,11

3976 Proteínové tyčinky – citrónové, 14 ks 19,11

2600 Protein drink mix vanilla 49,64

PRODUKTY S OBSAHOM RASTLINNÉHO PROTEÍNU

Katalógové 
číslo 

Názov
produktu

Odporúčaná  
predajná cena v €

3143 Pražené sójové bôby, 12 ks balení 20,00

DOPLNKOVÉ PRODUKTY – AKCELERÁTORY

Katalógové 
číslo 

Názov
produktu

Odporúčaná  
predajná cena v €

0104 Cell Activator (90 tabliet) 36,37

0050 Thermo Complete® (90 tabliet) 47,83

0105 Thermojetics® – bylinný koncentrát 50 g 27,20

0106 Thermojetics® – bylinný koncentrát 100 g 48,20

0255 Bylinný čaj – príchuť citrón 50 g 27,20

0257 Bylinný čaj – príchuť broskyňa 50 g 27,20

1065 Bylinný koncentrát z Aloe, príchuť mango 36,80
0006 Bylinný koncentrát z Aloe 36,80

#0242 #3968

#3972

#3976

#3143 #0104#2600
#0050

#0105
#0106

#0255
#0257 #1065 #0006



5

ENERGIA A FITNESS

Katalógové 
číslo 

Názov
produktu

Odporúčaná 
predajná 
cena v €

3151 LiftOff™ – pomaranč, 10 vreciek 30,71

3152 LiftOff™ – citrón/limetka 10 vreciek 30,71

0124 Guarana (60 tabliet) 27,14

VÝŽIVOVÝ ŠPORTOVÝ RAD HERBALIFE24

Katalógové 
číslo 

Názov 
produktu

Odporúčaná 
predajná 
cena v €

1432 H24 Formula 1 Sport – vanilka 62,00

1433 H24 Hydrate – pomaranč 45,00

1435 H24 Prolong – citrus 61,00

1436 H24 Rebuild Endurance – vanilka 88,00

1437 H24 Rebuild Strength – čokoláda 57,48

1466 CR7 Drive – dóza 21,00

1467 CR7 Drive, 10 vreciek 13,00

CIELENÁ VÝŽIVA

Katalógové 
číslo 

Názov
produktu

Odporúčaná 
predajná 
cena v €

0043 Herbalifeline MAX 28.40

0139 Rose Guard® (60 tabliet) 39,73

2630 Niteworks 15 dní 46,03

2554 Multivlákninový nápoj 32,00

0020 XtraCal (90 tabliet) 18,33

0267 Beta Heart 40,10

Energia a fitness
POVZBUDENIE PRE VAŠE TELO

Po celodennom namáhavom programe
a riešení každodenných náročných úloh
organizmus iste ocení produkty, ktoré mu
pomôžu udržať optimálnu hladinu energie.

Produkty Herbalife pre energiu a fitness sú
tým, čo potrebujete pre udržanie optimálnej
hladiny energie a sústredenia po celý deň.

Výživový športový
rad Herbalife24
ŠPORTOVÁ VÝŽIVA BEZ KOMPROMISOV

Rad Herbalife24 je vyvinutý na základe
najnovších vedeckých poznatkov a či už
ste príležitostný bežec, nadšený návštevník
posilňovne, alebo vrcholový športovec,
Herbalife24 ponúka všetky produkty potrebné
na prípravu, tréning a regeneráciu.

Herbalife24 je prvý nutričný rad podporujúci
výkon športovcov po celých 24 hodín.

#0124 #3152 #3151

#1432
#1433 #1436#1435 #1437

#1467

#1466

#2630 #0043

#0020#0139

Cielená výživa
BUĎTE MLADÍ SRDCOM

Či už hľadáte podporu pre optimálnu činnosť srdca, 
tráviace ústrojenstvo, imunitný systém, vitalitu ale-
bo máte špecifické požiadavky na výživu, ktorým sa 
musia muži aj ženy v rôznych životných obdobiach 
prispôsobiť, my vám ponúkame riešenie!

Vyberte si vhodné prípravky z palety produktov 
Herbalife pre cielenú výživu a vytvorte si 
individuálny program podľa vašich potrieb.

#2554

#0267
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#305A

DOPLNKOVÉ PREDMETY

Katalógové 
číslo 

Názov
produktu

Odporúčaná 
predajná 
cena v €

305A Krabička na tablety – stredná, 5 ks 6,81

8777 Krabička na tablety – malá, 10 ks 14,47

A727 Krabička na tablety - malá, 1ks 1,52

302A Nádoba na Formulu 1, 10 ks 9,00

Jednoduchá príprava,
praktická preprava
PRAKTICKÉ DOPLNKY HERBALIFE

Herbalife ponúka aj rôzne doplnky a predmety,
ktoré vám uľahčia prípravu koktailov a prepravu
vašich oblúbených produktov. Môžete ich
potom mať kedykoľvek pri sebe bez toho,
aby ste museli nosiť celé balenie. Požiadajte
svojho osobného poradcu o radu,  
ktoré z ponúkaných možností budú pre váš  
životný štýl najvhodnejšie.

#8777 
#302A

#8697

#8705

#314A

#311A

#307A

DOPLNKOVÉ PREDMETY

Katalógové 
číslo 

Názov
produktu

Odporúčaná 
predajná 
cena v €

311A Krajčírsky meter 5,49

314A Drvic tabliet 3,73

307A Mini mixér 5,26

300A Odmerka, 10 ks 15,61

247A Odmerka, 1ks 1,63

8710 H24 Fľaša na vodu, 750 ml 6,48

8711 Športová fľaša, 500 ml 5,84

245A CR7 Drive športovná fľaša na vodu, 550 ml 6,01

296A Šejker, 5 ks 13,46

295A Šejker, 1 ks 2,83

8705 Smart šejker 8,22

I041 HERBALIFE neónový šejker zelený 8,22

I042 HERBALIFE neónový šejker modrý 8,22

I043 HERBALIFE neónový šejker oranžový 8,22

I044 HERBALIFE neónový šejker ružový 8,22

I045 HERBALIFE neónový šejker fialový 8,22

#I041
#I042
#I043
#I044
#I045

#300A

#296A #8710 #8711 #245A
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Herbalife SKIN

Inteligentná pleťová výživa.
Výsledky za 7 dní.

Herbalife, odborník na výživu,
vám prináša profesionálnu
vonkajšiu výživu pre vašu pleť. 
S viac ako 15 vitamínmi a rastlinný-
mi výťažkami je táto starostlivosť  
o pleť pre vás ako stvorená.

Katalógové 
číslo

Názov
produktu

Odporúčaná 
predajná 
cena v €

0765
Upokojujúci čistiaci
prípravok s Aloe

20,49

0766
Rozjasňujúci čistiaci
prípravok s citrusom

20,49

0767
Povzbudzujúci
bylinkový toner

15,53

0829 Sérum proti vráskam 53,05

0830
Denný hydratačný
krém

39,96

0770 Spevňujúci očný gél 32,24

0771
Hydratačný očný
krém

32,24

0772
Ovocný peeling
INSTANT REVEAL

16,03

0773
Čistiaca ílová maska
s mätou

17,37

0827 Výživný nočný krém 39,96

0828
Hydratačný krém  
s ochranným 
faktorom SPF 30

39,96

#0767 #0765 #0766 #0772#0771 #0830 #0827 #0773#0829 #0770 #0828
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#0867

SKU Názov produktu Odporúčaná 
predajná 
cena v €

0867 Herbalife skin 7-denná výsledková sada 22,50

 

#2561 #2563#2562

#2566 #2565#2564

Herbal Aloe

NÁDHERNÉ VLASY. ŽIARIVÁ PLEŤ.

Zmeňte svoje každodenné zvyky s pomocou jedinečného radu  
produktov Herbal Aloe – šesť prípravkov špeciálne vytvorených  
pre starostlivosť o vaše telo od hlavy až po päty.

HERBAL  ALOE

Katalógové 
číslo

Názov
produktu

Odporúčaná 
predajná 
cena v €

2561 Herbal Aloe – umývací telový gél 13,32

2562 Herbal Aloe – upokojujúci gél 12,59

2563 Herbal Aloe – krém na ruky a telo 12,59

2564 Herbal Aloe – posilňujúci šampón 12,67

2565 Herbal Aloe – posilňujúci kondicionér 12,67

2566 Herbal Aloe – osviežujúce telové mydlo 8,50



© 2018 Herbalife International, Inc. Všetky práva vyhradené. Vytlačené na Slovensku.

Váš Nezávislý Člen Herbalife:

30-dňová ZÁRUKA vrátenia peňazí
Ak počas 30 dní nasledujúcich po doručení výrobkov nebudete s vysokokvalitnými výrobkami
Herbalife® plne spokojní, vaše peniaze vám budú v plnej výške vrátené.
Robíme všetko pre to, aby naši zákazníci boli spokojní.

Dosiahnite výsledky s pomocou osobného poradcu Herbalife
Úlohou Nezávislého Člena Herbalife je byť vašim „osobným poradcom Herbalife“ na každom kroku vašej cesty. Pomôže vám:
• stanoviť dosiahnuteľné individuálne ciele
• prispôsobiť použitie výrobkov vašim potrebám
• sledovať váš postup
• ponúkne rady a skúsenosti, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť stanovené ciele
• dodá inšpiráciu a motiváciu, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky

NEZABUDNITE, ŽE AJ VY SA MÔŽETE STAŤ NEZÁVISLÝM ČLENOM
HERBALIFE A OSOBNÝM PORADCOM PRE WELLNESS.

KÚPTE SI ČLENSKÝ BALÍČEK ZA 53,32 EUR.

Podrobné informácie získate u vášho Člena Herbalife alebo v brožúre o produktoch.

www.skherbalife.sk


