
 

 

 

 

 

 

SLOVENSKÉ WEBOVÉ VYHLÁSENIE 
KONEČNÉ 
August 2019 
 
Spoločnosť Herbalife Nutrition uvádza svoje výrobky na trh prostredníctvom 
siete distribútorov, pretože sme presvedčení, že tento „Distribútorský rozdiel“ 
poskytne rady, podporu a komunitu, ktorú mnohí ľudia potrebujú, keď sa 
snažia zmeniť svoj životný štýl. Tento model priameho predaja, ktorý je 
regulovaný zákonom, používa mnoho spoločností na celom svete a spoločnosť 
Herbalife Nutrition dodržiava najvyššie etické normy v spôsobe, akým 
podnikáme, a rozširuje tieto normy na našich nezávislých distribútorov značky 
Herbalife. Dodržiavanie našich pravidiel – napríklad neposkytovanie lekárskych 
vyhlásení a neskresľovanie obchodných príležitostí – je prísne sledované a 
presadzované špecializovaným tímom pre dodržiavanie predpisov.  
 
Spoločnosť Herbalife Nutrition je v tomto odvetví lídrom v oblasti ochrany 
spotrebiteľa vďaka svojmu „zlatému štandardu“, ktorý zahŕňa 12-mesačnú 
záruku na 100 % vrátenie nákladov na stanie sa distribútorom, ako aj na všetky 
nepoužité výrobky. Spoločnosť Herbalife Nutrition tiež poskytuje 
perspektívnym distribútorom jasné, presné a včasné informácie o 
potenciálnom príjme a úsilí, ktoré je potrebné na získanie tohto potenciálneho 
príjmu. 
 
Spoločnosť Herbalife Nutrition je značkou č. 1 na svete v shakeoch, ktoré sú 
náhradou jedla – 20 % podiel na trhu v oblasti regulácie hmotnosti.(Zdroj: 
Euromonitor) 
 
V roku 2018 sa na celom svete predalo 77,1 milióna proteínových shakeov 
spoločnosti Herbalife Nutrition – každý deň sa spotrebovalo 4,8 milióna 
proteínových shakeov spoločnosti Herbalife Nutrition. 
 
Spoločnosť Herbalife Nutrition využíva pri tvorbe svojich výrobkov 
najmodernejšie technológie, vedecký výskum a údaje o spotrebiteľoch. Vývoj 
výrobkov spoločnosti Herbalife Nutrition riadi naše vedecké vedenie, ktoré 
tvoria odborníci na výživu a zdravie z celého sveta, ktorí sa aktívne podieľajú na 
programoch vývoja a testovania výrobkov spoločnosti. Zamestnávame viac ako 



 

300 vedcov, z ktorých 50 má titul PhD., ktorí sú členmi rôznych výskumných a 
profesijných spoločenstiev a dietetických skupín na celom svete.  
 
Kľúčoví vedúci pracovníci s neuveriteľnými znalosťami a skúsenosťami v oblasti 
zdravia a výživy: 
• Člen predstavenstva, Richard Carmona, MD, MPH, FACS, bol od roku 
2002 do roku 2006 17. generálnym chirurgom USA.  
• John Agwunobi, MD, MBA, MPH, viceprezident a hlavný odborník na 
zdravie a výživu v spoločnosti Herbalife, bol asistentom ministra zdravotníctva 
na Ministerstve zdravotníctva a služieb ľuďom v USA zodpovedného za 
prevenciu chorôb a podporu zdravia. 
• Poradný výbor pre výživu v spoločnosti Herbalife (NAB) sa skladá z viac 
ako 20 popredných odborníkov z celého sveta v oblasti výživy, vedy a zdravia, 
ktorí pravidelne prednášajú, recenzujú články a vykonávajú výskum v oblasti 
výživy. 
Výrobky spoločnosti Herbalife Nutrition sa vyrábajú na takých úrovniach kvality 
a bezpečnosti, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi a normami 
odvetvia. Spoločnosť Herbalife Nutrition berie kvalitu a bezpečnosť výrobkov 
veľmi vážne a to sa odráža v našom špičkovom systéme dohľadu po uvedení na 
trh a spôsobe, akým úzko spolupracujeme s predstaviteľmi mienkotvorcami, 
regulačnými orgánmi a vládami na celom svete. Spoločnosť Herbalife Nutrition 
investovala od roku 2010 do svojho programu „Od semienka k produktu“ viac 
ako 300 miliónov USD. Viac ako 65% našich výrobkov sa vyrába v prevádzkach 
patriacich spoločnosti Herbalife Nutrition. Transparentnosť je základom nášho 
programu Od semienka k produktu. Zabezpečuje identitu, sledovateľnosť a 
dodržiavanie správnych výrobných postupov pre všetky naše výživové výrobky. 
Naši zákazníci a distribútori preto môžu mať istotu, že  
to čo je na označení, je vždy aj vo výrobku. 
 
Všetky výrobky Formula 1 spoločnosti Herbalife Nutrition sa vyrábajú v súlade s 
nariadením Komisie 1413/2016, v ktorom sa podrobne stanovujú požiadavky 
na zloženie, ktoré musí výrobok spĺňať, aby sa považoval za náhradu jedla pri 
regulácii hmotnosti. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vykonal 
nezávislé posúdenie náhrad jedla v súlade so smernicou EÚ č. 96-8-ES o 
diétach so zníženou energetickou hodnotou a vydal kladné stanovisko 
(https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/1466 ) . Európska komisia 
následne schválila tieto dve zdravotnícke stanoviská týkajúce sa náhrady jedla 
pri regulácii hmotnosti a udržiavaní hmotnosti: 
 



 

1. „Nahradenie jedného hlavného jedla denne v rámci diéty s obmedzenou 
energetickou hodnotou náhradou jedla prispieva k udržiavaniu hmotnosti po 
úbytku hmotnosti.“ 
2. „Nahradenie dvoch hlavných jedál denne v rámci diéty s obmedzenou 
energetickou hodnotou náhradami jedla prispieva k úbytku hmotnosti.“ 
 
Okrem toho sa vykonalo množstvo klinických štúdií na zistenie účinnosti 
výrobkov Formula 1 spoločnosti Herbalife Nutrition ako náhrady 
jedla(Flechtner-Mors, Boehm, Wittmann, Thoma, & Ditschuneit, 2010; Hsiu-
Chuan Lee et al., 2015; K. M. Gapparova, M. Zeigarnik, V. Pilipenko, & C. Yu. G, 
2011; Lee et al., 2009; Treyzon et al., 2008).  
 
Nezávislé klinické skúšky tiež zdôrazňujú účinnosť náhrad potravín 
obohatených o bielkoviny pre bezpečnú reguláciu hmotnosti(Chen et al., 2016; 
Gulati et al., 2017; Li et al., 2010). 
 
Distribútorský rozdiel spoločnosti Herbalife Nutrition – podpora, poradenstvo a 
komunita, ktorá prichádza s našimi výrobkami – je to, čo nás odlišuje. Skvelý 
príklad tejto hodnoty je zdôraznený v štúdii o účinnosti viac než 90.000 
nutričných klubov spoločnosti Herbalife Nutrition po celom svete(Das et al., 
2017). 
 
Program zabezpečovania kvality Informed-Sport potvrdzuje, že výrobky 
Herbalife24 pre výživu pri športe boli testované na zakázané látky popredným 
svetovým antidopingovým laboratóriom LGC. Podrobnosti nájdete tu 
https://www.informed-sport.com/certified-product-brands 
 
Sortiment Formula 1 spoločnosti Herbalife Nutrition je navrhnutý tak, aby 
pomohol spotrebiteľom dosiahnuť a udržať si zdravú cieľovú hmotnosť, čo 
znamená, že výrobky nielenže musia poskytovať skvelú výživu, ale musia byť 
tiež uspokojivé a chutné. Naši zákazníci nám hovoria, že sladkosť pomáha v 
oboch ohľadoch, a preto používame fruktózu – ovocný cukor, ktorý je 
najsladším zo všetkých prirodzene sa vyskytujúcich uhľohydrátov(Grembecka, 
2015). Štandardná dávka nového vylepšeného výrobku Formula 1 obsahuje od 
3,6 g do 6,5 g fruktózy, čo je menej ako v malom jablku alebo hruške.  
Neexistuje žiadny odporúčaný príspevok EÚ pre fruktózu, ale osvedčené 
pravidlo pre väčšinu zdravých ľudí je okolo 50 gramov cukru za deň.   
Upravené zloženie sortimentu výrobkov Formula 1 spoločnosti Herbalife 
Nutrition obsahuje teraz 25 vitamínov a minerálov. Okrem toho sú všetky 
prísady vegánske, bezlepkové a väčšina z nich neobsahuje umelé farbivá a 



 

príchute. V mnohých výrobkoch sa ako sladidlo používa stévia.  Ovsená a 
jablčná vláknina spoločnosti Herbalife Nutrition neobsahujú žiadne umelé 
sladidlá. 
 
Výrobok spoločnosti Herbalife Nutrition s kyselinou Omega 3 – Herbalifeline 
Max – je vyrobený z rybích olejov získaných etickým spôsobom a je 
certifikovaný Asociáciou priateľov mora.  
 
Sójový proteín je dobre preskúmaná zložka výživy, ktorá je bezpečná, keď sa 
používa podľa pokynov zdravých spotrebiteľov. Výrobky spoločnosti Herbalife 
Nutrition obsahujú izolát sójového proteínu, ktorý je vysoko stráviteľný proteín 
s vysokou koncentráciou proteínov.(Hughes, Ryan, Mukherjea, & Schasteen, 
2011; WHO, 2007). Sója je udržateľný zdroj prírodného proteínu, ktorý 
produkuje viac proteínu na aker a na výrobu využíva menej environmentálnych 
zdrojov ako iné formy bielkovín. Sója obsahuje izoflavóny – zlúčeninu s 
podobnou chemickou štruktúrou ako estrogén, ktorá sa nachádza aj v 
arašidoch, cíceri a inom ovocí a zelenine. Izoflavóny vykazujú určité vlastnosti 
podobné estrogénom, ale neexistuje vedecký dôkaz o tom, že pravidelné 
užívanie sójového proteínu má akékoľvek nežiaduce účinky na hladiny 
hormónov (J. B. Hamilton-Reeves, S. Banerjee, SK. Holzbeierlein, JM. Thrasher, 
JB. Kambhampati, S. Keighley, J. Veldhuizen, PV., 2013; J. M. Hamilton-Reeves 
et al., 2013; Yan, 2009). 
 
Spoločnosť Herbalife Nutrition sa snaží poskytovať diétne možnosti pre rôzne 
chute, preferencie a výživové potreby. Mlieko a sója patria medzi najbežnejšie 
potravinové alergény, na ktoré majú niektoré osoby intoleranciu, takže 
vyrábame aj výrobky, ako napríklad Formula 1 Free From, s alternatívami 
proteínov, ktoré neobsahujú mlieko/sóju, ako napríklad hrach.  
 
Používanie prísad bez GM je v EÚ veľmi prísne kontrolované a všetky výrobky 
vnútornej výživy uvádzané na trh v rámci EMEA sa vyhýbajú používaniu 
geneticky modifikovaných (GM) prísad. 
 
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich výrobkov, prísad alebo máte 
akékoľvek zdravotné otázky, obráťte sa na miestny tím služieb členom alebo 
pošlite e-mail na adresu gpmss@herbalife.com 
 
Spoločnosť Herbalife Nutrition je partnerom viac ako 200 športových podujatí, 
tímov a športovcov z celého sveta, vrátane LA Galaxy, Kráľovskej belgickej 
futbalovej asociácie (KBVB), Medzinárodného pohára majstrov 2019 a 



 

niekoľkých basketbalových tímov v Európe, ako aj národných olympijských 
združení a špeciálnych svetových olympijských hier. 
 
Spoločnosť Herbalife Nutrition spolupracuje s vládami a organizáciami na 
celom svete a je ich partnerom pri riešení problému obezity alebo jednoducho 
na tom, aby naše komunity boli zdravšie a šťastnejšie. Ako príklady uvádzame 
Medzinárodný inštitút biologických vied, IADSA, Rada pre zodpovednú výživu, 
Potravinové doplnky v Európe. 
 
Spoločnosť Herbalife Nutrition je členom Združení priameho predaja vo väčšine 
krajín, v ktorých pôsobí – iba v Európe máme predsedníctvo v štyroch DSA a 
pozíciu v správnej rade v ďalších siedmich združeniach. 
 
Spoločnosť Herbalife Nutrition sa venuje zlepšovaniu života detí na celom 
svete tým, že poskytuje zdravú výživu a výchovu k zdravej výžive deťom v núdzi 
prostredníctvom Nadácie Herbalife Nutrition Foundation (HNF). Nadácia HNF 
každoročne slúži viac ako 90.000 deťom vo viac ako 50 krajinách. Naši 
distribútori a zamestnanci sa vracajú späť do svojich komunít tým, že 
dobrovoľne venujú svoj čas a podporujú programy, ktoré propagujú správnu 
výživu a aktívny životný štýl, vrátane programu Casa Herbalife nadácie HNF. 
Okrem podpory rôznych oblastí a organizácií, ktoré propagujú verejné zdravie, 
spolupracujeme aj s organizáciami, ako je Americký červený kríž a Americká 
spoločnosť pre rakovinu.   
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