
 

Hvad skal jeg vide om det at være Herbalife Nutrition-Medlem? 

 
- 

Hvordan kan jeg 
deltage? 

Kære Herbalife Nutrition-Medlem skal du : 

• Købe Herbalife Nutrition-produkter med rabat til dit eget eller hustandens forbrug. 

• Deltage i forretningsmuligheden ved at sælge Herbalife Nutrition-produkter for at opnå en 
detailfortjeneste. 

• Deltage i forretningsmuligheden ved rekruttere andre, der ønskerat anvende eller sælge 
Herbalife Nutrition-produkter. 

 
Flertallet af Medlemmerne deltager kun for at få rabat på Herbalife Nutritions produkter og 
deltager ikke i forretningen. Derfor modtog et typisk Medlem ikke indtjening fra Herbalife 
Nutrition i 2020. 

Hvad skal jeg vide om 
forretningsmulighede
n? 

• Der er ingen påkrævede køb ud over den indledende Medlemssætogså kendt som 
Herbalife Nutritions Medlemspakke (DKK 348,39). 

• Medlemmer planlægger selv deres tid og vælger selv, hvornår de arbejder. 

• De fleste starter deres Herbalife Nutrition-forretning ved at arbejde på deltid og sælge til 
folk, de kender, eller folk, de møder som en måde at tjene lidt ekstra penge på. 

• Der er ingen garanti for, at du vil tjene penge. Som alle forretningsfolk vil nogle 
Medlemmer få succes, hvor det ikke sker for andre. 

• Opbygning af en succesfuld Herbalife Nutrition-forretning kræver dygtighed, hårdt arbejde 
og tid. 

Hvordan kan jeg tjene 
penge? 

 

Vejledende udsalgspris 
 

DKK 420.87 

Medlemspris 
(med indledende rabat 
uden forsendelse og 
skatter) 

DKK 322.34 

Potentiel fortjeneste DKK  98.53 

Dukan tjenepenge ved atsælge 
Herbalife Nutrition-produkter, som 
du køber med rabat. Din indledende 
rabat er ca. 25 %. Jo mere du 
sælger jo højere er din rabat op til 
et maksimum på 50 %. For 
eksempel vises den indledende 
rabat på Formula 1  Herbalife 
Nutritions bedst sælgende produkt til højre: 

 

• Hvis du køber til denne indledende rabat og sælger 10 beholdere til den foreslåede 
detailpris, inklusive fragt og afgifter, tjener du  DKK 985,3 før udgifter. 

• Dukanogså tjenepenge på det, dem du sponsorerer, sælger. 

• Du kanikketjenepenge vedkun at rekruttere eller sponsorere nogen. 
 

Ud over 
detailindtjeningen 
hvor meget kan jeg så 
tjene fra salget udført 
af de Medlemmer, jeg 
sponsorerer? 

I 2020 var der 3.232 medlemmer, som havde været medlemmer i mindst 1 (et) helt år.  
Ud over detailfortjenesten optjente 16 % eller 532 af dem grossistrabat eller bonus fra salg 
fortagtet fra Medlemmer, som de sponsorerede. Her er hvad de tjente, før betaling af udgifter: 
 

Medlemmer 1 År + (532) 

50 % (ca. 266) tjente mere end DKK 3.418 

De øverste 10 % (ca. 53) tjente mere end DKK 48.912 
 

Hvad hvis det ikke 
virker for mig? 

• Du kan til enhver tid annullere dit Medlemskab. Inden for de først 90 dage kan du 
annullere og modtage fuld refundering af din Herbalife Nutrition-Medlemspakke. 

• Annullerer du dit Medlemskab, kan du returnere uåbnede produkter , du har købt inden 
for det sidste år, og få fuld refundering. Vi betaler endda for forsendelse. 

 
Kontakt 3848 7766 for yderligere oplysninger. 
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