Vyjádření společnosti Herbalife ve věci produktu Herbalife 24 Formula 1 SPORT
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Herbalife je globální nutriční společnost, která již od roku 1980 mění životy lidí
prostřednictvím svých produktů. V České republice působí již od roku 1992. Oficiální
produkty Herbalife jsou dostupné výhradně prostřednictvím nezávislých členů Herbalife,
kteří nabízejí nutriční produkty, produkty pro kontrolu hmotnosti, energetické a fitness
produkty, včetně produktů osobní péče, které jsou plně v souladu se všemi příslušnými
evropskými a českými právními požadavky.
Společnost Herbalife si je vědoma toho, že některé z jejích produktů dováží do České
republiky firma CALWELL s.r.o., aniž by byla oprávněna tento produkt dovážet a navíc
jsou její praktiky diskutabilní.
Verze produktů Herbalife určené pro americký trh, které nejsou v souladu s českou nebo
evropskou legislativou, se tedy získávají nelegálně a jsou v prodeji na českém trhu.
Uvedené produkty se následně přeprodávají konečným zákazníkům pomocí následujících
webových stránek www.herbaprodukt.cz a www.alfafit.cz.
Společnost Herbalife je těmito nekalými praktikami znepokojena a poskytla Státní
zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) informace o tom, že uvedené firmy začaly
prodávat a nadále prodávají produkty Herbalife podvodným způsobem. Společnost
Herbalife v této záležitosti plně spolupracuje a bude i dále spolupracovat se SZPI při
podrobném zkoumání porušování těchto práv duševního vlastnictví.
Produkty, které dováží firma CALWELL s.r.o. a distribuuje Alfafit a Herbaprodukt, nejsou
v souladu s uvedenými předpisy z následujících důvodů:
 Produkt se vyrábí pouze pro americký trh a odpovídá legislativě USA, ne však
legislativě České republiky a EU – a to včetně obsahu vitamínů a minerálních látek.
 Dózy F1 Sport, které obsahují 780g produktu jsou většinou americkým produktem.
V Evropě momentálně Herbalife distribuuje pouze dózy F1 Sport s obsahem 524g a
jediný produkt s gramáží 780g určený pro český a slovenský trh je F1 s příchutí
vanilky.
 Na produktu nejsou štítky, které odpovídají EU a české legislativě.
 Některé produkty byly otevřeny a byl z nich odstraněn čárový kód uvedený na
produktu. Otevírání a nové uzavírání produktu ještě předtím, než se dostane
k zákazníkovi, zvyšuje riziko kontaminace, protože takový produkt již není nadále
hermeticky uzavřený. Navíc může zmíněné otevření balení ovlivnit jeho dobu expirace.
 Označení produktu se odstraněním čárového kódu změní, a tím se ztíží jeho správná
identifikace a zpětná dohledatelnost. Zmíněná dohledatelnost zajišťuje bezpečnost pro
zákazníka, protože pokud nastane problém, umožňuje rychlé a efektivní provedení
nápravných opatření (například stáhnutí produktu z trhu).
 Z obrázků uvedených SZPI je zřejmé, že produkt je přelepený špatně natištěným
štítkem jako herbaprodukt.cz. Oficiální štítek pro Herbalife Formula 1 Sport pro Českou
republiku je znázorněný v dolním rámečku. Obsah vitamínu D, který byl testován Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekcí, je z produktu F1 Sport Creamy Vanilla
(SKU1412US) určeného pro americký trh. Porce 26 g je uvedená na oficiálním štítku
Herbalife US a má obsahovat 130% denní dávky (DV), což odpovídá 13 mcg vitamínu
D. To je v souladu s obsahem vitamínu D produktu pro americký trh a s testováním,
které provedla SZPI. Na štítku firmy herbaprodukt.cz je uvedeno 18 mcg, což
znamená, že toto množství je nesprávné a skutečně zavádějící.
Společnost Herbalife si váží loajality všech svých členů a zákazníků a důrazně
doporučuje, aby nakupovali oficiální a schválené produkty Herbalife pouze prostřednictvím
Nezávislých členů Herbalife.

Abychom zamezili uvedeným nelegálním praktikám, společnost Herbalife vyzývá
všechny zákazníky, kteří si zakoupili jakýkoli produkt HERBALIFE 24 – FORMULA 1 –
SPORT přes internet, aby v případě, že:
 je produkt přelepený štítkem s černým písmem na bílém podkladu,
 chybí čárový kód, nebo je zřejmé, že byla odstraněna část štítku,
kontaktovali Herbalife na +420 235 090 252 nebo prostřednictvím
objednavkycz@herbalife.cz.
Všichni zákazníci, kteří se obrátí na společnost Herbalife v období mezi 11.7. a 12.8.
2016, a nahlásí produkt HERBALIFE 24 – FORMULA 1 – SPORT, který si zakoupili přes
internet, a který má výše uvedené charakteristiky, dostanou jako náhradu pravý
produkt Herbalife určený pro český trh.
Zde je obrázek nevyhovujícího produktu s přelepeným štítkem firmou
herbaprodukt.cz, který obsahuje nesprávnou informaci o obsahu produktů:

Obrázek oficiálního produktu Herbalife, který je v souladu s EU a českou legislativou:

O Herbalife:
Globální nutriční společnost Herbalife působí v České republice už od roku 1992. Všechny
její produkty jsou k dispozici výhradně prostřednictvím nezávislých členů Herbalife ve více
než 90 zemích světa. Společnost v souladu se svým dlouhodobým závazkem bojuje
s celosvětovým problémem špatné výživy a obezity tím, že zákazníkům nabízí vysoce
kvalitní produkty na bázi osobního přístupu členů Herbalife a také komunitě, která své
zákazníky inspiruje k tomu, aby žili zdravým a aktivním životem.
Společnost podporuje nadaci Herbalife (Herbalife Family Foundation - HFF) a její
programy nazvané Casa Herbalife, jejichž prostřednictvím poskytuje dětem v nouzi
správnou výživu. V roce 2009 Herbalife navázala partnerství s Dětským centrem Zlín,
které poskytuje ochranu a pomoc malým dětem a dětem v nouzi. Také sponzoruje více
než 190 světových atletů, týmů a sportovních akcí po celém světě, jako je Cristiano
Ronaldo, tým LA Galaxy a přední sportovci v mnoha dalších sportovních disciplínách.
Herbalife má celkem 8 000 zaměstnanců po celém světě a její akcie se obchodují na
newyorské burze (NYSE: HLF) s čistým obratem prodeje 4,5 miliard dolarů v roce 2015.
Více informací naleznete na Herbalife.com nebo IAmHerbalife.com.

