
 

Apa yang harus Saya ketahui sebagai seorang Member Herbalife 

Nutrition? 

Bagaimana Saya 
bisa 
berpartisipasi? 

Sebagai seorang Member Herbalife Nutrition, Anda boleh: 

• Membeli produk-produk Herbalife Nutrition dengan harga hemat untuk konsumsi Anda pribadi 
atau keluarga. 

• Ikut serta dalam peluang bisnis dengan menjual produk-produk Herbalife Nutrition untuk 
memperoleh pendapatan. 

• Ikut serta dalam peluang bisnis dengan merekrut orang lain yang ingin mengonsumsi atau 
menjual produk-produk Herbalife Nutrition. 

Kebanyakan Member bergabung hanya untuk mendapatkan harga hemat atas produk-produk 
Herbalife Nutrition dan tidak ikut serta dalam bisnisnya. Sebagai hasilnya, di tahun 2021, 
kebanyakan Member pada umumnya tidak menerima pendapatan dari Herbalife Nutrition.  

Apa yang harus 
Saya ketahui 
tentang peluang 
bisnis? 

• Tidak ada kewajiban pembelian selain paket bisnis yang disebut sebagai Herbalife Nutrition 
Member Pack - (Rp. 587,000.00) 

• Member bisa mengatur jadwal mereka sendiri dan memilih kapan dan bagaimana mereka 
bekerja. 

• Kebanyakan orang memulai bisnis Herbalife Nutrition mereka dengan bekerja paruh waktu dan 
menjual kepada orang yang mereka kenal atau orang yang mereka temui sebagai cara untuk 
memperoleh pendapatan tambahan. 

• Tidak ada jaminan bahwa Anda akan memperoleh uang. Seperti halnya semua orang yang 
berbisnis, sebagian Member akan sukses, sementara sebagian lainnya tidak. 

• Membangun bisnis Herbalife Nutrition yang sukses memerlukan keterampilan, kerja keras, dan 
waktu. 

Bagaimana Saya  
bisa mendapatkan 
uang? 

Anda bisa mendapatkan uang dengan menjual produk-
produk Herbalife Nutrition yang Anda beli dengan 
harga hemat. Penghematan awal Anda sekitar 25%. 
Semakin banyak Anda menjual, semakin tinggi 
penghematan Anda, hingga maksimal sekitar 50%. 
Contohnya, harga hemat awal pada Formula 1, produk 
terlaris Herbalife Nutrition yang ditampilkan di sebelah 
kanan:                       
• Jika Anda membeli dengan harga hemat awal ini dan menjual 10 kaleng dengan Harga Eceran 

yang Disarankan, diluar pengiriman dan pajak, Anda akan menghasilkan Rp. 982,500.00 
sebelum biaya pengeluaran. 

• Anda juga bisa mendapatkan uang dari penjualan yang dilakukan oleh orang-orang yang Anda 
sponsori.   

• Anda tidak bisa mendapatkan uang hanya dengan merekrut atau mensponsori seseorang saja.            

Selain dari 
pendapatan dari 
penjualan 
pribadi, berapa 
banyak yang bisa 
Saya peroleh dari 
penjualan 
Member-Member 
yang Saya 
sponsori? 

Di tahun 2021, ada 67,795 Member yang telah menjadi Member setidaknya selama 1 (satu) tahun 
penuh. Selain pendapatan dari penjualan pribadi, 23% atau 15,749 dari Member tersebut 
memperoleh komisi atau bonus dari penjualan Member yang mereka sponsori. Inilah yang mereka 
peroleh, sebelum pengeluaran: 
 

Member > 1 Tahun (15,749) 

50% (sekitar 7,875) memperoleh lebih dari Rp 4,063,523 

10% tertinggi (sekitar 1,575)  memperoleh lebih dari  
Rp 67,463,161 

1% tertinggi (sekitar 158)  memperoleh lebih dari  
Rp 964,659,488 

 
Pada tahun 2021, periode partisipasi 1% Member tertinggi berkisar dari 4 hingga 23 tahun. 



 

 
- 

Bagaimana jika 
itu tidak berhasil 
untuk Saya? 

• Anda bisa membatalkan membership Anda kapan saja. Jika membership Anda ada dalam 

periode 90 hari pertama, Anda bisa membatalkan dan menerima pengembalian dana penuh 

dari Herbalife Member Pack Anda. 

• Jika Anda membatalkan membership, Anda bisa mengembalikan produk-produk yang belum 

dibuka dan masih layak jual yang Anda beli untuk mendapatkan pengembalian dana penuh. 

Kami bahkan akan membayar biaya pengirimannya.  

 

Silakan hubungi (021) 8068 2700 untuk informasi lebih lanjut. 
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