
Jeg bliver ofte spurgt om, hvad forskellen er på Herbalife og 
Nupo// eller Herbalife og Nutrilett og Allevo 

Jeg kender ikke produkterne fra hverken Nupo, Nutrilett eller Allevo. Så jeg kan ikke udtale mig 
om det. Men derimod kender jeg en hel del til produkterne fra Herbalife 

OG har jeg nydt mine Herbalife smoothie, HVER eneste dag, siden April 1994, og jeg vil ikke 
undvære dem. De smager vidunderligt og mætter mig ganske fint i ca. 3 – 3½ time. 

Min personlige erfaring er, at jeg har tabt mange kilo og centimeter og har fået en fantastisk 
energi og overskud ved at spise min Herbalife shake som morgenmad, og jeg tager endnu en 
shake til frokost. Min aftensmad  er sund, farverig og ofte med fisk. 

Jeg vil gerne komme med fakta omkring Herbalife: 

• Herbalife er verdens største firma inden for kost og ernæringsprodukter. 
• Der er faktisk mere end 100+ millioner personer som spiser Herbalife hver dag!. 
• Der er også mere end 70 millioner beviste produktresultater. 
• Herbalifes ernæringshake er den mest brugte shake i verdenen. 
• Herbalife’s ernærnings shake er myndigheds godkendt i mere end 95 forskellige lande, incl. DK og 

de øvrige skandinaviske lande. 
• Desuden er Herbalife’s ernærningsrige shake det mest brugte måltidserstatnings produkt i hele 

verdenen. 
• Herbalife har vores egen videnskabelige rådgivende komite, som består af nogen af de 

allerdygtigste læger og videnskabsfolk, som er forskere i human ernæring, og samtidig er med til at 
produktudvikle. En af de mest anerkendte i verden er : 

• Dr. David Heber. I 2012 blev han endnu engang kåret som den bedste læge i USA 
• Louis Ignarro, Ph.D., som modtog i 1998 Nobelprisen i “fysiologi & medicin” 1998 
• Men noget af det der er allervigtigst, er den 30 dages tilfredshedsgaranti, som Herbalife tilbyder. 

 

 

 

 

 
 

LAD OS PRISSAMLIGNE LIDT  
	  

OG - vi sammenligner hvis du ønsker at tabe dig: 



I forhold til vejledende udsalgs priser! 
 
 

  Herbalife Ernæringsshake 
(morgenmad og frokost) 

Nupo Blueberry 
Raspberry Diet 

shake 

Allevo 
High 

protein 
pulver 

Nutrilett 
Strawberry 

Shakes 

Tilbyder 30 dages fuld 
tilfredshedsgaranti Ja Nej Nej Ikke oplyst 

Portioner pr. stk/ks/dåse 21 12 14 10 

Antal x alm mad fx 
aftenmad sammen med din 
familie 

(anbefales ifgl. 
deklaration) 

1 0 0 0 

Antal x om dagen: (oplyst 
af producenten) mht. 
Shakes 

2 6 6 5 

Hvor mange dage rækker 
det til pr: stk/ks/dåse 10,5 2 2,3 2 

      

Pris pr. portion ift. vejl. 
pris oplyst af producenten 18,52 kr. 11,91 kr. 8,9 14 kr. 

Pris pr dag i forhold til 
vejl. pris oplyst af 
producenten 

37,05 kr. 71,48,kr. 53,4 69,98 kr. 

Det koster en måneds 
forbrug (30 dage) 1.111,43 kr. 2.144,25 kr. 1602 kr 2.099,25 kr. 

Så meget er de dyre end 
Herbalife 0 1.032,82 490,57 987,82 



 

Så når jeg hører, at Herbalife er dyrt, så kan jeg desværre ikke se, hvordan det hænger 
sammen…….… for i mit hoved….. Så er HERBALIFE billigt!  Hvad synes du? 

Har du nogen spørgsmål til mig omkring produkterne fra Herbalife, er du altid velkommen til at 
kontakte mig:  

Interesseret i herbalife? 

Kontakt:  
Aase Jensen 
Selvstændig HERBALIFE Medlem 
Mobil: 6064 9547 

	  


