
 

* Základ slevy: Je to peněžní hodnota přiřazená každému výrobku,  
na které jsou založeny všechny výpočty slev a výdělků. 
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Co bych měl(a) vědět o tom, jaké to je být 
Distributorem Herbalife Nutrition? 

Jak se mohu 
zúčastnit? 

Jako Distributor Herbalife Nutrition můžete: 

• Nakupovat produkty Herbalife Nutrition se slevou pro vlastní potřebu nebo pro potřebu vaší domácnosti. 

• Podílet se na obchodní příležitosti prodejem produktů Herbalife Nutrition za účelem dosažení 
maloobchodního zisku. 

• Podílet se na obchodní příležitosti náborem dalších osob, které chtějí spotřebovávat nebo prodávat 
produkty Herbalife Nutrition. 

 
Pokud je jediným účelem Vašeho vstupu do společnosti Herbalife Nutrition získat slevu na výrobky, 
měli byste se poradit se svým sponzorem, zda by pro Vás nebyl vhodný program Preferovaný 
zákazník. Preferovaný zákazník nemůže prodávat výrobky, nabírat další osoby ani získávat 
víceúrovňové odměny, ale dostává slevu na výrobky.  Preferovaný zákazník může kdykoli přejít na 
pozici distributora a vybudovat si podnikání, a to tak, že dodrží proces konverze a zakoupí si konverzní 
balíček. 

 

Co bych měl(a) 
vědět o této 
obchodní 
příležitosti? 

• Kromě počáteční distribuční sady, která je známá také jako balíček Distributora Herbalife Nutrition 
(1,197.75 Kč) nejsou žádné povinné nákupy. 

• Distributoři si rádi určují svůj vlastní rozvrh a volí si, jak a kdy budou pracovat. 

• Většina lidí začíná svou obchodní činnost se značkou Herbalife Nutrition tím, že pracují na 
částečný úvazek a prodávají známým nebo lidem, které potkají, jako způsob, jak si přivydělat. 

• Neexistují žádné záruky, že vyděláte peníze. Stejně jako u všech podnikatelů platí, že někteří 
Distributoři uspějí, zatímco někteří ne. 

• Vybudování úspěšného podnikání Herbalife Nutrition vyžaduje dovednost, tvrdou práci a čas. 

Jak si mohu 
vydělat peníze? 

Peníze můžete vydělat tím, že budete 
prodávat produkty Herbalife Nutrition, 
které nakoupíte se slevou.  Vaše 
počáteční sleva je přibližně 25 % ze 
základu slevy*. Čím více prodáváte, tím 
vyšší je Vaše sleva, maximálně však do 
výše 50 % ze základu slevy*. Například 
počáteční sleva na produkt Formula 1, 
což je nejprodávanější produkt 
Herbalife Nutrition, je uvedena vpravo:  
 

• Pokud budete nakupovat s touto počáteční slevou a prodáte 10 balení za doporučenou 
maloobchodní cenu, a to i s dopravou, vyděláte 3,327.50 Kč před odečtením nákladů. 

• Můžete také vydělávat peníze z prodeje uskutečněného lidmi, které sponzorujete. 

• Peníze nemůžete vydělat pouze tím, že někoho rekrutujete nebo sponzorujete. 

 

Doporučená 
maloobchodní cena 

1,453.40 Kč 

Cena pro Distributora 
(s počáteční slevou před 
dopravou a daněmi) 

1,120.65 Kč 

Potenciální zisk  332.75 Kč 

Kolik bych mohl 
kromě 
maloobchodních 
příjmů vydělat 
na prodeji od 
Distributorů, 
které 
sponzoruji? 

V roce 2021 bylo 8,694 Distributorů, kteří byli Distributory alespoň 1 (jeden) celý rok.  
Kromě zisku z maloobchodního prodeje získalo 15 %, tj. 1,328 z nich, provize nebo bonusy z prodeje 
Distributorů, které sponzorovali. Zde je jejich výdělek před odečtením nákladů: 

 

Distributoři 1 rok+ (1,328) 

50 % (cca. 664) si vydělalo více než 10,816 Kč 

Nejlepších 10 % (cca. 133) si vydělalo více než 188,447 Kč 
 

Co když mi to 
nebude 
vyhovovat? 

• Distribuční smlouvu můžete kdykoli zrušit. Pokud neuplynulo ještě prvních 90 dnů, můžete odstoupit od 
smlouvy a získat zpět celou částku za balíček Distributora Herbalife Nutrition. 

• Pokud zrušíte distribuční smlouvu, můžete vrátit neotevřené produkty zakoupenén během 
posledního roku, a získat zpět celou částku. Platíme i za dopravu. 

 
Další informace získáte na čísle +420 239 050 365. 

 

 
 

PROHLÁŠENÍ O PRŮMĚRNÉ HRUBÉ ODMĚNĚ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE 
 


