
 

Vad bör jag veta om att vara en Herbalife Nutrition Medlem? 

 

Hur deltar jag? Som Medlem i Herbalife Nutrition kan du:  

• Köpa produkter från Herbalife Nutrition med rabatt för eget eller hushållsbruk. 

• Delta i affärsmöjligheten genom att sälja Herbalife Nutrition-produkter med  vinstmarginal. 

• Delta i affärsmöjligheten genom att rekrytera andra som vill konsumera eller sälja Herbalife 
Nutritions produkter. 

 
Majoriteten av Medlemmarna går med bara för att få rabatt på Herbalife Nutrition-produkter 
och deltar inte i verksamheten. År 2020 fick den typiska Medlemmen inte intäkter från Herbalife 
Nutrition. 

Vad bör jag veta om 
affärsmöjligheten? 

• Det finns inga  andra obligatoriska inköp än det ursprungliga Medlemspaketet som också 
kallas Herbalife Nutrition Member Pack (430,02 SEK). 

• Medlemmar tycker om att kunna bestämma över sitt eget schema och välja hur och när de 
ska arbeta. 

• De flesta börjar sin Herbalife Nutrition-verksamhet genom att arbeta deltid och sälja till 
personer de  känner eller människor de möter som ett sätt att tjäna lite extra pengar. 

• Det finns inga garantier för att du kommer att tjäna pengar. I likhet med alla företagare 
kommer vissa Medlemmar att lyckas, medan andra inte gör det. 

• Att bygga en framgångsrik Herbalife Nutrition-verksamhet kräver skicklighet, hårt arbete 
och tid. 

 

Hur kan jag tjäna 
pengar? 

 

Rekommenderat 
försäljningspris 
 

SEK 512.26 

Medlemspris 
(med ursprunglig rabatt 
utan frakt och moms) 

SEK 392.34 

Potentiell vinst  SEK  119.93 

Du kantjänapengar genomatt sälja 
Herbalife Nutrition-produkter som du 
köper till ett rabatteratpris. Din 
ursprungliga rabatt är cirka 25 %. Ju 
mer du säljer, desto högre rabatt får 
du, men högst 50 %. Till exempel 
visas den första rabatten på Formula 
1, Herbalife Nutritions bästsäljande 
produkt till höger: 

 

•  Om du köper till den första rabatten och säljer 10 behållare till rekommenderat 
detaljhandelspris, inkluderat frakt och skatter, kommer du att tjäna 1199.3 kr före kostnader.  

• Du kan också tjäna pengar på försäljningen från personer du sponsrar. 

• Du kan inte tjäna pengar genom att bara rekrytera eller bara sponsra någon. 
 

Förutom intäkterna 
från 
produktförsäljningen, 
hur mycket skulle jag 
kunna tjäna på 
försäljningen från de 
Medlemmar jag 
sponsrar? 

År 2020 fanns det 8,103 Medlemmar som hade varit Medlemmar i minst ett (1) helt år.  
Utöver eventuell vinstmarginal tjänade 16 % eller 1,297 av dem provisioner eller bonusar på 
försäljningen från Medlemmar som de sponsrade. Här är vad de tjänade, före kostnader: 
 

Medlemmar 1 år + (1,297 st) 

50 % (cirka 649) tjänade mer än 3,843 kr 

10 % (cirka 130) tjänade mer än 53,478 kr 
 

Tänk om det inte 
fungerar för mig? 

• Du kan avsluta ditt medlemskap när som helst. Om du är inom de första 90 dagarna kan 
du avbryta och få full återbetalning av ditt Herbalife Nutrition-medlemspaket . 

• Om du avbryter ditt  medlemsskap kan du returnera oöppnade produkter du köpt under 
det senaste året för full återbetalning. Vi betalar till och med för frakt. 

 
Kontakta Medlemsservice på 08-517 619 15 för mer information. 
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