
 

Co bych měl vědět o členství v Herbalife Nutrition? 

 
 

Jak se mohu 
zapojit? 

Jako Člen Herbalife Nutrition můžete: 

• nakupovat produkty Herbalife Nutrition se slevou pro sebe nebo pro členy vaší domácnosti  

• využít podnikatelskou příležitost a prodávat výrobky Herbalife Nutrition s maloobchodním ziskem 

• využít podnikatelskou příležitost náborem jiných osob, které si přejí užívat nebo prodávat produkty 
Herbalife Nutrition 

 
Většina Členů se do sítě zapojí jen proto, aby získali slevu na produkty Herbalife Nutrition a 
podnikatelskou činnost nezahájí. V roce 2020 proto typický Člen negeneroval z Herbalife Nutrition 
žádný zisk. 

Co bych měl 
vědět o 
podnikatelské 
příležitosti? 

• Neexistuje žádná povinnost nákupu produktů, s výjimkou počáteční členské sady, která je známá 
pod názvem členský balíček Herbalife Nutrition (za cenu 1,194.29 Kč vč. DPH). 

• Členové si mohou sami nastavit svůj pracovní režim, mohou pracovat, jak chtějí a kdy chtějí. 

• Většina Členů u Herbalife Nutrition zpočátku pracuje jen na částečný úvazek, prodávají lidem, 
které znají nebo s nimiž se seznamují, a zisk mají jako přivýdělek. 

• Negarantujeme, že budete vydělávat. Jako v každém jiném podnikání někteří uspějí, jiní ne. 

• Úspěšné podnikání s Herbalife Nutrition vyžaduje schopnosti, tvrdou práci a čas. 

Jak mohu 
vydělávat? 

 

Doporučená prodejní 
cena pro zákazník 

Kč 1,266.22 

 
Cena pro Člena (s 
počáteční slevou 25% 
bez dopraného) 
 

 
Kč 974.21 

Potenciální zisk Kč 292.02 

 Peníze můžete vydělávat prodejem 
produktů Herbalife Nutrition, které 
nakupujete se slevou. Vaše počáteční 
sleva činí cca 25 %. Čím více 
prodáváte, tím vyšší máte slevu, až do 
maximální výše 50 %. Například 
počáteční sleva na Formula 1, což je 
nejprodávanější produkt Herbalife 
Nutrition, je uvedena vpravo:  
 

• Pokud koupíte 10 balení produktu s počáteční slevou, která se nevztahuje na dopravné a daň, a 
následně produkty prodáte za navrhovanou maloobchodní cenu, vyděláte 2,920.20 Kč před 
zdaněním. 

• Peníze získáváte rovněž z obratu Členů, o které se staráte jako sponzor. 

• Nemůžete vydělávat pouze náborem ostatních Členů a tím, že budete jejich sponzorem. 
 

Kolik mohu 
kromě 
maloobchodního 
zisku získat 
z obratu Členů, 
které jsem získal 
jako jejich 
sponzor? 

V roce 2020 bylo 8,116 Členů Členy HN alespoň 1 (jeden) celý rok.  
14 %, tj. 1,122 z nich kromě maloobchodního zisku získalo provize nebo bonusy díky obratu Členů, 
které získali jako sponzoři. V tabulce uvádíme jejich výdělek před zdaněním: 
 

Členové 1 rok + (1,122) 

50 % (asi 561) vydělalo více než 10,053 Kč 

Top 10 % (asi 112) vydělalo více než 175,237Kč 
 

Co když mi to 
nebude 
vyhovovat? 

• Členství můžete kdykoliv zrušit. Pokud tak učiníte během prvních 90 dní, můžete získat zpět cenu 
členského balíčku Herbalife Nutrition. 

• V případě zrušeného členství dostanete zpět plnou cenu všech neotevřených produktů, které 
jste koupili v posledním roce. Uhradíme rovněž dopravné. 

 
Pro více informací volejte oddělení členské podpory na tel. +420 239 050 365. 
 

PROHLÁŠENÍ O HRUBÉ PRŮMĚRNÉ ODMĚNĚ ZA ROK 2020 PRO ČESKOU REPUBLIKU 


