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Hva bør jeg vite om å være distributør i Herbalife Nutrition? 

 
 

OVERSIKT OVER GJENNOMSNITTLIG BRUTTO KOMPENSASJON I 2021 FOR NORGE 

Hvordan kan jeg 
delta? 

Som distributør i Herbalife Nutrition kan du: 
• Kjøpe Herbalife Nutrition-produkter med rabatt til eget bruk eller husholdningsbruk. 
• Delta i forretningsmuligheten ved å selge Herbalife Nutrition-produkter for å oppnå 

fortjeneste fra detaljsalg. 
• Delta i forretningsmuligheten ved å rekruttere andre som ønsker å konsumere eller selge 

Herbalife Nutrition-produkter. 
 
Hvis ditt ønske ved å bli medlem i Herbalife Nutrition er å oppnå rabatt på produktene, bør du 
diskutere med din sponsor hvorvidt FordelskundeProgrammet er riktig for deg. En 
Fordelskune kan ikke selge produkter, rekruttere andre eller motta multi-level 
kompensasjoner, men vil motta en rabatt på produktene. En Fordelskunde kan konvertere til 
Distributør og bygge forretning på hvilket som helst tidspunkt ved å følge konverterings 
prosessen og kjøpe konverteringspakken.  

Hva bør jeg vite 
om forretnings-
muligheten? 

• Det er ingen påkrevde kjøp annet enn Herbalife Nutrition distributørpakke – (NOK 412.96). 
• Distributører liker å bestemme sin egen timeplan og velge hvordan og når de skal jobbe. 
• De fleste starter sin Herbalife Nutrition-virksomhet ved å jobbe deltid og selge til folk de 

kjenner eller folk de møter som en måte å tjene litt ekstra penger på. 
• Det er ingen garantier for at du vil tjene penger. Som med all forretningsdrift vil noen 

distributører lykkes, mens andre ikke vil. 
• Å bygge opp en vellykket Herbalife Nutrition-virksomhet krever dyktighet, hardt arbeid og 

tid. 

Hvordan kan jeg 
tjene penger? 

 Foreslått utsalgspris NOK 592.86 
Distributørpris 
( med innledende 
rabatt før frakt og 
avgifter ) 

NOK 460.36 

Potensiell fortjeneste NOK 132.51 

Du kan tjene penger ved å selge 
Herbalife Nutrition-produkter som du 
kjøper med rabatt. Din første rabatt er 
på ca. Din første rabatt er ca. 25 % av 
fortjenestebeløpet*. Jo mer du selger, 
desto høyere rabatt, opptil maksimalt 
50 % av fortjenestebeløpet*. Som 
eksempel vises den innledende 
rabatten på  Formula 1, Herbalife 
Nutritions bestselgende produkt til høyre:   
 
• Hvis du kjøper med denne innledende rabatten og selger 10 bokser til den foreslåtte 

utsalgsprisen, med frakt og avgifter, tjener du NOK 1325.05 før utgifter. 
• Du kan også tjene penger på salg som gjøres av personer du er sponsor for. 
• Du kan ikke tjene penger ved kun å rekruttere eller sponse noen. 

I tillegg til 
inntektene fra 
detaljsalg, hvor 
mye kan jeg 
tjene på salg 
gjort av 
distributører jeg 
sponser? 

I 2021 var det 12 063 distributører i Norge som hadde vært distributører i minst 1 (ett) helt år.  
I tillegg til fortjeneste fra detaljsalg tjente 18 % eller 2 166 av dem provisjoner eller bonuser på 
salg gjort av distributører de sponset. Her er deres utbetalinger fra Herbalife Nutrition: 
 

Distributører 1 år + (2 166) 

50 % (ca. 1 083) tjente mer enn NOK 2 965 

Topp 10 % (ca. 217) tjente mer enn NOK 35 795 

Topp 1 % (ca. 22) tjente mer enn NOK 645 828 
 
I 2021 varierte det fra 5 til 28 år på hvor lenge de beste 1 % distributørene hadde vært i 
Herbalife Nutrition. 

Hva om det ikke 
fungerer for 
meg? 

• Du kan når som helst si opp distributørforholdet ditt. Du kan i løpet av de første 90 dagene 
si opp og få full refusjon av Herbalife Nutrition distributørpakke. 

• Hvis du sier opp distributørforholdet ditt kan du returnere uåpnede produkter du har kjøpt 
i løpet av det siste året for å få full refusjon. Vi betaler til og med frakt. 

 
Kontakt oss på 67 12 66 66 for mer informasjon. 


