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Čo by som mal vedieť o členstve v Herbalife Nutrition? 

 
 

VYHLÁSENIE O HRUBEJ PRIEMERNEJ ODMENE ZA ROK 2021 PRE SLOVENSKÚ 
REPUBLIKU 

Ako sa môžem 
zapojiť? 

Ako Člen Herbalife Nutrition môžete: 
• nakupovať produkty Herbalife Nutrition so zľavou pre seba alebo pre členov svojej domácnosti 
• získať podnikateľskú príležitosť predajom výrobkov Herbalife Nutrition s maloobchodným 

ziskom 
• získať podnikateľskú príležitosť náborom iných osôb, ktoré si prajú užívať alebo predávať 

produkty Herbalife Nutrition 
 
Väčšina Členov sa do siete zapojí len preto, aby získali zľavu na produkty Herbalife Nutrition, 
podnikateľskou činnosti však nezačnú. V roku 2021 preto typický Člen negeneroval z Herbalife 
Nutrition žiadny zisk. 

Čo by som mal 
vedieť 
o podnikateľskej 
príležitosti? 

• Neexistuje žiadna povinnosť nákupu produktov, s výnimkou počiatočného členského balíčka, 
ktorý je známy pod názvom členský balíček Herbalife Nutrition (43.93 €). 

• Členovia si môžu sami nastaviť svoj pracovný režim, môžu pracovať, ako chcú a kedy chcú. 
• Väčšina Členov v Herbalife Nutrition spočiatku pracuje len na čiastočný úväzok, predávajú 

ľuďom, ktorých poznajú alebo s ktorými sa zoznamujú, a zisk majú ako privyrobenie si. 
• Negarantujeme, že budete zarábať. Ako v každom inom podnikaní niektorí uspejú, iní nie. 
• Úspešné podnikanie s Herbalife Nutrition vyžaduje schopnosti, tvrdú prácu a čas. 

Ako môžem 
zarábať? 

 

Doporučená predajná 
cena pre zákazníka EUR 49.91 

Cena pre Člena  
(s počiatočnou zľavou bez 
dopravného) EUR 38.44 

Potencionálny zisk EUR 11.47 

Peniaze môžete zarábať predajom 
produktov Herbalife Nutrition, ktoré 
nakupujete so zľavou. Vaša 
počiatočná zľava je približne 25% zo 
základu zľavy*. Čím viac predávate, 
tým vyššia je Vaša zľava, maximálne 
však do výšky 50% zo základu zľavy*. 
Napríklad počiatočná zľava na produkt 
Formula 1, čo je najpredávanejší 
produkt Herbalife Nutrition, je uvedená 
vpravo: 
 
• Ak kúpite 10 balení produktu s počiatočnou zľavou, ktorá sa nevzťahuje na dopravné a dane, 

a následne produkty predáte za navrhovanú predajnú cenu, zarobíte  114.70 € pred 
zdanením. 

• Peniaze získavate zároveň z obratu Členov, o ktorých sa staráte ako ich sponzor.  
• Nemôžete zarábať iba náborom ostatných Členov a tým, že budete ich  sponzorom. 
 

Koľko môžem 
okrem 
maloobchodného 
zisku získať 
z obratu Členov, 
o ktorých sa 
starám ako 
sponzor? 

V roku 2021 bolo 5,380 Členov Členmi HN aspoň 1 (jeden) celý rok.  
15 %, t. j. 824 z nich okrem maloobchodného zisku získalo provízie alebo bonusy vďaka obratu 
Členov, ktorých získali ako sponzori. V tabuľke uvádzame ich zárobok pred zdanením: 
 

Členovia 1 rok + (824) 

50 % (asi 412) zarobilo viac než 394 € 

Top 10 % (asi 83) zarobilo viac než 7,340 € 
 

Čo ak mi to 
nebude 
vyhovovať? 

• Členstvo môžete kedykoľvek zrušiť. Ak tak urobíte počas prvých 90 dní, môžete získať späť 
cenu členského balíčka Herbalife Nutrition. 

• V prípade zrušeného členstva dostanete späť plnú cenu všetkých neotvorených produktov, 
ktoré ste kúpili v poslednom roku. Uhradíme taktiež dopravné. 

 
Ak chcete viac informácií, kontaktujte oddelenie členskej podpory na tel. +421 268 623 247. 
 


