
 

Co trzeba wiedzieć na temat bycia Partnerem Herbalife Nutrition? 

 

W jaki sposób 
mogę korzystać 
z możliwości 
oferowanych 
przez Herbalife 
Nutrition? 

Jako Partner Herbalife Nutrition możesz: 

• kupować produkty Herbalife Nutrition z rabatem dla siebie lub rodziny, 

• korzystać z możliwości biznesowej, sprzedając produkty Herbalife Nutrition w celu osiągnięcia zysku 
detalicznego, 

• korzystać z możliwości biznesowej, rekrutując kolejne osoby, które chcą stosować lub sprzedawać 
produkty Herbalife Nutrition.  

 

Większość Partnerów Herbalife Nutrition dołącza tylko po to, by otrzymać rabat na produkty Herbalife 
Nutrition, natomiast nie korzysta z możliwości biznesowych. W efekcie w 2020 roku typowy Partner 
Herbalife Nutrition nie otrzymał wynagrodzenia od Herbalife Nutrition. 

Co trzeba 
wiedzieć  
o możliwości 
biznesowej? 

• Nie ma wymogu obowiązkowych zakupów poza zestawem początkowym, zwanym Pakietem 
Partnerskim Herbalife Nutrition (208 zł brutto).  

• Partnerzy Herbalife Nutrition samodzielnie decydują, jak i kiedy chcą pracować. 

• Większość osób rozpoczyna swój biznes Herbalife Nutrition, traktując go jako źródło 
dodatkowego dochodu i sprzedając produkty osobom, które znają lub spotykają. 

• Nie ma gwarancji, że zarobisz pieniądze. Jak w każdym biznesie, sukces odnosi część osób, nie 
wszyscy. 

• Budowanie biznesu Herbalife Nutrition przynoszącego sukcesy wymaga umiejętności, wytrwałej 
pracy i czasu. 

 

Jak mogę 
zarabiać 
pieniądze? 

 

Sugerowana cena 
detaliczna 

185 zł. 

 

Cena dla Partnera 
(ze zniżką 25%, bez kosztów 
wysyłki) 

 

142.18 zł. 

 

Potencjalny zysk 
 

 

42.82 zł. 
 

Możesz zarabiać na sprzedaży produktów 
Herbalife Nutrition, które kupujesz taniej 
jako Partner. Twój początkowy rabat 
wynosi 25%. Im więcej sprzedasz, tym 
wyższy rabat uzyskujesz, maksymalnie do 
50%. Zobacz w ramce obok, ile wynosi 
początkowy rabat na Formułę 1, najlepiej 
sprzedający się produkt Herbalife 
Nutrition:  

 

• Jeśli kupisz z rabatem 25% i sprzedasz 10 opakowań Koktajlu Formuła 1 po sugerowanej cenie 
detalicznej, zarobisz 428.20 zł (pomijając koszty wysyłki i podatki).  

• Możesz także zarabiać określoną prowizję od obrotów osób, które sponsorujesz. 

• Nie możesz zarabiać pieniędzy, ograniczając się do rekrutacji i sponsorowania. 
 

Ile mogę zarobić 
od obrotów 
Partnerów 

Herbalife 
Nutrition, 
których 
sponsoruję? 

W 2020 roku 9 399 osób było Partnerami Herbalife Nutrition przez co najmniej 1 (jeden) cały rok. 
17% z nich, czyli 1 627 osób, otrzymało - oprócz zysku detalicznego - prowizje lub premie od 
sprzedaży sponsorowanych przez siebie Partnerów Herbalife Nutrition. Oto ich przychody:  
 

Partnerzy Herbalife Nutrition od roku wzwyż (1 627) 

50% (814) zarobiło ponad 1 669 zł. 

10% najlepszych (163) zarobiło 29 015 zł. 

1% najlepszych (16) zarobiło ponad 369 255 zł. 

 
W 2020 r. wśród 1% Partnerów o najwyższych dochodach czas współpracy z Herbalife Nutrition 
wyniósł od 10 do 29 lat. 

A co, jeśli ten 
biznes okaże się 
nie dla mnie?  

• Możesz zrezygnować z Umowy Partnerskiej w dowolnym momencie. Jeśli podejmiesz taką 
decyzję w ciągu pierwszych 90 dni, możesz otrzymać zwrot kosztów zakupu Pakietu 
Partnerskiego Herbalife Nutrition. 

• Jeśli anulujesz Umowę Partnerską, możesz zwrócić nieotwarte i zakupione w ciągu ostatniego 
roku produkty, by otrzymać pełen zwrot kosztów. Ponosimy nawet koszty ich wysyłki.  

 

Skontaktuj się z Działem Obsługi Herbalife Nutrition, by uzyskać więcej informacji. 
 

OŚWIADCZENIE O ŚREDNICH PRZYCHODACH WYPŁACONYCH W 2020 ROKU PARTNEROM HERBALIFE NUTRITION W POLSCE 


