	
  

HERBALIFE:
EN ØKONOMISK FORRETNINGS-MULIGHED:
Herbalifes førsteklasses produkter tilbyder følgende:
•
•
•
•

Succesrig vægtregulering
Bedre ernæring
Bedre personlig pleje
Muligheden for økonomisk gevinst

Videnskabeligt sammensat med din succes for øje
Herbalifes innovative produkter er udviklet af forskere, og ernæringseksperter, som har haft dine personlige
velværemæssige mål i tankerne.
Hvor Herbalifes naturbaserede formularer er designet til at give livslang velvære, udgør løftet om
forretningsmuligheden også din økonomiske succes et givtigt potentiale.
Eksperter, du kan stole på Herbalifes Videnskabelig Rådgivende Komité, udgør den rådgivende styrke
bag Herbalifes brancheførende succes:
Holdet består af velrenommerede forskningseksperter, som leder udviklingen af Herbalifes produkter ved
hjælp af forskning og produkttests, så Herbalifes kvalitet overholder branchens højeste standarder.

STØTTE, DU KAN REGNE MED

	
  

	
  

Med et hold bestående af mere end 1 million selvstændige medlemmer, som anbefaler Herbalifes
produkter i mere end 90 lande på verdensplan (og et årligt detailsalg på over 7,8 mia mia. Dollars i
2014), kan du være sikker på, at du altid har den nødvendige støtte inden for rækkevidde, så du kan
opnå succes.

Når du er klar til at ændre livsstil, vil det være os en glæde at støtte dig hele vejen, når du kontakter :
Aase Jensen
Tlf.:	
  60	
  64	
  95	
  47	
  /	
  email:	
  aase@helsegruppen.dk	
  

Værd at vide om Herbalife
•

Herbalife er blandt verdens største sundhed og ernærings firmaer.

•

Herbalife Int. har en omsætning på over 7,8 mia. dollars (2014) om året.

•

Herbalife forhandles Internationalt i mere end 90 lande

•

Herbalife har eksisteret på marked siden 1980

•

Herbalife tilbyder 30 dages fuld tilfredsheds garanti på alle produkter.

•

Herbalife har over 100 millioner klienter, der alle har resultater.

•

Herbalife er videnskabeligt dokumenteret kosttilskud.

•

Grunden og drivkraften er baseret på egne resultater.

Herbalife Nutrition er et globalt ernæringsfirma, hvis formål er at gøre verden sundere og gladere. Vores
vision for ernæring er - at ændre folks liv med gode ernæringsprodukter og –programmer. Sammen med
vores uafhængige distributører fra Herbalife Nutrition er vi forpligtet til at levere løsninger på de
verdensomspændende problemer med dårlig ernæring og fedme, en aldrende befolkning, offentlige
sundhedsomkostninger og en stigning i iværksættere i alle aldre. Vi tilbyder højkvalitets videnskabsbaserede
produkter, hvoraf de fleste er produceret i Company-operated faciliteter, en-til-en coaching med en
uafhængig Herbalife Nutrition-distributør og en støttende fællesskabstilgang, der inspirerer klienter til at tage
imod en sundere og mere aktiv levevis.
Vores målrettede ernæring, vægtstyring, energi og fitness og personlig plejeprodukter er udelukkende
tilgængelige til og gennem dedikerede Herbalife Nutrition distributører i mere end 90 lande.
Gennem vores virksomheders sociale ansvarstiltag støtter Herbalife Nutrition. Herbalife Family Foundation
(HFF) og vores Casa Herbalife-programmer for at hjælpe med at bringe god ernæring til børn i nød. Vi er
også stolte over at sponsorere mere end 190 verdensklasse atleter, hold og begivenheder rundt om i verden,
herunder Cristiano Ronaldo, LA Galaxy og mange olympiske hold.
Herbalife Nutrition har over 8.000 ansatte over hele verden og handles på New York Stock Exchange
(NYSE: HLF) med en nettoomsætning på over 7,8 milliarder dollars i 2014.

	
  

