
*База для розрахунку вартості - це грошовий еквівалент, присвоєний кожному продукту,  
на якому базуються всі розрахунки знижок і прибутку. 
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Що мені слід знати про статус Незалежного Партнера? 

Як я можу брати 
участь? 

Будучи Незалежним Партнером Herbalife Nutrition, Ви можете: 
• Купувати продукти Herbalife Nutrition зі знижкою для особистого споживання. 
• Будувати бізнес, продаючи продукцію Herbalife Nutrition і отримуючи роздрібний дохід. 
• Будувати бізнес, залучаючи нових Незалежних Партнерів, які хочуть купувати продукти 

Herbalife Nutrition для особистого споживання або продажу клієнтам. 
 

Якщо Ви бажаєте долучитися до компанії Herbalife Nutrition лише з метою отримання знижки на продукти 
Herbalife Nutrition, рекомендуємо обговорити це з Вашим спонсором, можливо програма 
Привілейованого Клієнта підійде саме Вам. Привілейований Клієнт не може продавати продукти,  
залучати і спонсорувати нових Незалежних Партнерів чи отримувати додаткову винагороду, проте 
отримує знижки на продукти. Привілейований Клієнт може перейти в статус Незалежного Партнера та 
розвивати свій бізнес у будь-який момент. Для цього необхідно слідувати процедурі конвертації та 
придбати Перехідний набір Незалежного Партнера. 

Що мені слід 
знати про 
бізнес-
можливості? 

• Від Незалежного Партнера не вимагається обов'язкове придбання продуктів, за винятком Набору 
Незалежного Партнера вартістю 721 гривню. 

• Незалежні Партнери самостійно визначають спосіб ведення бізнесу і кількість часу, які вони готові 
присвятити цій діяльності. 

• Більшість людей починають бізнес з Herbalife Nutrition для отримання невеликого додаткового 
доходу. Вони продають продукти своїм знайомим і приділяють бізнесу невелику частину свого часу. 

• Дохід від бізнесу не гарантований. Як і в будь-якому іншому бізнесі, деякі Незалежні Партнери 
добиваються успіху, а деякі ні. 

• Побудова успішного бізнесу з Herbalife Nutrition вимагає навичок, старанної роботи і часу. 

Як я можу 
заробити? 

Ви можете отримувати дохід, продаючи 
продукти Herbalife Nutrition, які Ви самі 
купуєте зі знижкою. Ваша первинна знижка 
становить приблизно 25% від Бази для 
розрахунку вартості*. Чим більше продукту Ви 
продаєте, тим більша Ваша знижка, 
максимальний розмір якої становить 50% від 
Бази для розрахунку вартості*. Наприклад, 
справа показана первинна знижка на 
коктейль Формула 1, продукт-бестселер 
Herbalife Nutrition: 
 
• Наприклад, якщо Ви купуєте коктейль з первинною знижкою і продаєте 10 банок за 

рекомендованою роздрібною ціною, Ви можете заробити 1 500 гривень без урахування Ваших 
витрат, вартості доставки і податків. 

• Ви також можете отримати дохід з продажів Незалежних Партнерів, Спонсором яких Ви є. 
• Ви не можете отримати дохід, займаючись виключно залученням і спонсорством нових 

Незалежних Партнерів. 

 

Рекомендована 
роздрібна ціна 665 грн 

Ціна Незалежного 
Партнера 
(з первинною знижкою без 
урахування вартості 
доставки та податків) 

515 грн 

Можливий дохід 150 грн 

Крім роздрібних 
доходів, який 
дохід я можу 
отримати з 
продажів 
Незалежних 
Партнерів, 
спонсором яких 
я є? 

У 2021 кількість Незалежних Партнерів, що мають даний статус мінімум протягом 1 року, склала 19 452 
особи. Крім роздрібного доходу, 24% або 4 667 з них, отримали винагороди або бонуси з продажів 
Незалежних Партнерів, Спонсорами яких вони є. Нижче наведено їх доходи без обліку витрат: 
 

Незалежні Партнери 1 + рік (4 667) 

50% (приблизно 2 334) заробили більш ніж 4 983 гривні 

ТОП 10% (приблизно 467) заробили більш ніж 74 732 гривні 

ТОП 1% (приблизно 47) заробили більш ніж 939 856 гривень 
 
У 2021 році термін ведення бізнесу Herbalife Nutrition ТОП 1% Незалежних Партнерів склав від 5 до 29 
років. 

Що робити, 
якщо мені не 
підійшов бізнес 
з Herbalife 
Nutrition? 

• Ви можете розірвати Договір з Herbalife Nutrition в будь-який момент. Якщо Ви розриваєте 
Договір протягом 90 днів з моменту його укладення, Ви можете отримати повне відшкодування 
вартості Набору Незалежного Партнера Herbalife Nutrition. 

• Якщо Ви розриваєте Договір, Ви можете повернути продукти, які зберегли товарний вигляд, 
придбані Вами протягом останнього року, і отримати повне відшкодування їх вартості. Компанія 
також оплачує доставку. 

 

Додаткову інформацію Ви можете отримати за номером телефону 0 800 3000 35. 

 
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ ПРО СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ВИНАГОРОД, ВИПЛАЧЕНИХ КОМПАНІЄЮ HERBALIFE 

NUTRITION НЕЗАЛЕЖНИМ ПАРТНЕРАМ HERBALIFE NUTRITION В УКРАЇНІ У 2021 РОЦІ 


