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De juiste keuze maken
Het valt soms niet mee om te besluiten om
de sprong te wagen en het roer om te gooien.
Wist u dat het opzetten van een gemiddelde
kleine onderneming duizenden euro’s kost
en dat de meeste nieuwe ondernemingen
binnen een jaar ten onder gaan? Met Herbalife
nemen we die zorgen weg. U hebt geen
verplichte voorraadadministratie, geen vaste
overheadkosten en geen investering, behalve
uw International Business Pack.
Of u nu vast zit in een uitzichtloze baan of
gewoon op zoek bent naar een extra inkomen,
Herbalife biedt u een unieke kans. Herbalife
biedt u de vrijheid om vanuit huis een zaak te
ontwikkelen, om uw eigen baas te zijn en om
de dingen precies op uw manier aan te pakken.
Nooit meer in de drukke spits. Nooit meer uw
gezin missen en bang zijn voor ontslag. Met uw
Herbalife business kunt u zo veel of zo weinig
doen als u wenst. Hoe ver u gaat en hoeveel u
verdient, ligt vanaf dit moment geheel en al aan
u. Met Herbalife werkt u hard en is de beloning
aanzienlijk, maar u werkt op een slimme manier,
u hebt plezier, u maakt uw dromen waar en u
schenkt andere mensen geluk.
Wat wilt u nog meer?
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Wie was Mark Hughes?
Mark was niet hoog opgeleid en kwam uit een eenvoudig gezin, maar was
wel intelligent. Daardoor kon hij goed met mensen van alle rangen en
standen overweg. Hij vond het heerlijk om het beste uit mensen te halen
door hen geloof in zichzelf en de kans om te slagen te geven.
Mark Hughes was de oprichter van Herbalife. Nadat zijn moeder was
overleden door een onbewuste overdosering van afslankpillen, wilde hij
een effectieve en veilige manier van gewichtsbeheersing vinden.
Geboeid door de kruidenremedies die hij in China zag en met de hulp van
ervaren diëtisten, bedacht Mark een product voor gewichtsbeheersing dat
miljoenen mensen ter wereld zou helpen.
Hij verkocht Formula 1  Voedingsshake, tot de dag van vandaag het
belangrijkste gewichtsbeheersingsproduct van Herbalife, vanuit zijn
kofferbak, waarna Herbalife een wereldwijd succes werd! Het bedrijf
is sindsdien goed opgeschoten. Herbalife werd een succes dankzij een
geweldig product en een dynamische, charismatische leider.
Herbalife eert deze man nog altijd met de jaarlijkse viering van
Mark Hughes Day.
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Met Herbalife kunt u…
n Meer vrijheid genieten
n Extra inkomen verdienen
n Meer tijd met uw gezin doorbrengen
n Uw eigen baas zijn
n Anderen helpen
…en al uw dromen laten uitkomen!
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Word onderdeel van iets groots

Door u aan te sluiten bij Herbalife wordt u
lid van een enorme wereldorganisatie die
trots is op haar notering aan de New York
Stock Exchange (NYSE). Herbalife bestaat
uit een netwerk van meer dan 1.9 miljoen
Onafhankelijke Distributeurs, ondersteund
door een toegewijd managementteam
Vandaag de dag is Herbalife in meer dan
72 landen over de hele wereld werkzaam met
meer dan 1.9 miljoen Onafhankelijke Herbalife
Distributeurs en een jaaromzet van meer dan
€2.5 miljard. En we zijn niet van plan het hierbij
te laten. Herbalife blijft nieuwe markten openen
en haar wereldwijde invloed uitbreiden.
6

Dankzij 30 jaar ervaring met succesvol
ondernemen hebben wij de juiste positie om
door te gaan met onze missie om mensen te
helpen om hun gezondheid en financiële welzijn
te verbeteren.
En nu consumenten wereldwijd bewuster in actie
komen tegen de toenemende zwaarlijvigheid,
biedt ons gewichtsbeheersingsprogramma
de ideale oplossing, waardoor de verkoop en
werving nog gemakkelijker gaat dan voorheen.
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Geniet van de voordelen:
n Een groot ondersteunend netwerk
n Een uitbreidende business met
enorm groeipotentieel
n Kans op buitenlandse reizen
n Trainingen door top-Distributeurs uit
de hele wereld
n Teamwork, motivatie en dynamiek!
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Schakel de tussenpersoon uit…

… en pluk de vruchten!
Herbalife is een directe verkoopsmethode,
waarbij u geld verdient door de tussenhandel
uit te schakelen. Hoe? Door directe verkoop is
de verspreiding van de producten direct naar
de klant mogelijk.
Directe verkoop is een dynamisch en snel
groeiend distributiekanaal en u boft dat u
deze methode op dit moment hebt ontdekt.
In 2007 waren de verkoopcijfers door de inzet
van meer dan 62 miljoen onafhankelijke
verkopers meer dan €84 miljard.*

Tussen 1998 en 2007 hebben de wereldwijde
bruto verkopen in de directe verkoopindustrie
meer dan USD 865 miljard bereikt!*
Herbalife is lid van een Amerikaanse
handelorganisatie, de Direct Selling Association
(DSA). Dit betekent dat we ons aan strenge
gedragsregels moeten houden, die ervoor zorgen
dat we onze klanten op geen enkele manier
misleiden. We nemen klanttevredenheid zeer
serieus, want we beseffen dat klanten ons
helpen om ons bedrijf op te bouwen en om ons
aanbod te blijven verbeteren.
De DSA Consumer Code is goedgekeurd door
het Office of Fair Trading van de Amerikaanse
overheid als model van goede bedrijfsvoering.

* Cijfers afkomstig van de World Federation of Direct Selling Associations.
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Directe verkoop
De voordelen voor u:
n De kans om uw eigen baas te zijn
n Een flexibel inkomen en dus de
onafhankelijkheid om uw activiteit
te kunnen uitoefenen waar en
wanneer het u uitkomt
n De kans om kwaliteitsproducten aan
te bieden in combinatie met een
uitstekende persoonlijke service
n Hogere standaarden van regulering
dan in de detailhandel

30-dagen Geld Terug Garantie – tevreden
binnen 30 dagen of vergoeding door uw
Onafhankelijk Herbalife Distributeur
We doen er alles aan om onze klanten
tevreden te houden.
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De weelderige vormen van Europa
Dit is echt de beste tijd ooit om met Herbalife een
business te ontwikkelen. U hebt de krantenkoppen
gezien. U hebt de artikelen gelezen. Het wereldwijde
probleem met gewichtsbeheersing rijst de pan uit.

Waarom zijn we zo zwaar?
n Technologie vermindert lichamelijke inspanning.
n Toegenomen welvaart leidt tot overmatige
consumptie.
n De portie-omvang is explosief gegroeid.
n We eten te veel voeding bron van “slechte”
koolhydraten en van “verkeerde” vetten.
Volgens een recente enquête die door Herbalife
werd gehouden om Distributeurs inzicht te
verschaffen in wereldwijde voedingskundige
trends worden Europeanen steeds dikker, maar
geloven we toch dat we over 5 jaar slanker
zullen zijn! Gemiddeld denkt 65% dat ze nu te
zwaar zijn, maar slechts 37% denkt dat ze over
5 jaar te zwaar zullen zijn.*
Het antwoord van Herbalife op dit moderne
dilemma is het Herbalife gewichtsmanagements
programma, dat bestaat uit gedegen advies op
basis van gezond verstand – gevarieerde en
uitgebalanceerde voeding eten, zoals voldoende
groenten en fruit, twee liter water drinken per
dag, zorgen voor voldoende lichaamsbeweging,
nachtrust en ontspanning en de voeding
aanvullen met het krachtige portfolio van
producten dat Herbalife biedt.

*Cijfers afkomstig uit een onderzoek van Herbalife in samenwerking met AC Nielson, bedrijf van marktinformatie. GB 2004.
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Zorg voor een optimale vitaliteit
met uitgebalanceerde voeding
Bij Herbalife vinden we dat iedereen elke dag uitgebalanceerde maaltijden
moet eten om zo alle voedingsstoffen binnen te krijgen die uw lichaam
nodig heeft. Deze voedingsstoffen kunt u het beste en het gemakkelijkst
vinden in voeding van het seizoen. Wanneer onze drukke levensstijl
het ons even moeilijk maken om een verse maaltijd te bereiden, zijn
voedingssupplementen de ideale manier om tekorten op te vullen.

Naast goede eetgewoonten zoals het
eten van vers fruit en groenten en het
vermijden van zoete snacks en vet
voedsel, moet u genoeg bewegen, veel
water drinken, roken vermijden en uw
alcoholgebruik matigen.
En zodra u uw persoonlijke doel bereikt
heeft, moet u uw goede gewoonten
ook volhouden. Hier kan Herbalife u
bij helpen. Maak een afspraak met uw
Onafhankelijke Herbalife Distributeur,
die is er om u persoonlijk advies en
begeleiding te geven. Hij of zij zal ervoor
zorgen dat u zich nooit alleen zult
voelen en dus ook op de lange termijn
gemotiveerd zult blijven!
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Gezond blijven is leuk…
De principes van het ‘Vitale en Actieve
Levensstijl Programma’ van Herbalife:

Middelgrote, uitgebalanceerde en voedzame maaltijden en
tussendoortjes om uw brandstofniveau gedurende de dag te
reguleren en voedingsstoffen aan te vullen.
7 porties kleurrijk vers fruit en groente per dag voor voedzame
en antioxidante doeleinden
Goede hydratatie – 1,5 liter per dag
Geregeld bewegen, rust en ontspanning. Dit betekent 5 dagen
per week minimaal 30 minuten normale tot intense beweging.
En minstens 7 uur diepe slaap per nacht.
Stop met roken en beperk uw alcoholconsumptie
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Goede voeding uit een uitgebalanceerd en gevarieerd
dieet. Dit betekent de juiste balans tussen macro en
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Een goede voeding op lange termijn!
Goede voeding moet een leven lang
duren… en met Herbalife lukt dat.
Vanaf onze geboorte en gedurende ons hele
leven speelt voeding een belangrijke rol in ons
welzijn. Iedereen heeft vitamines en mineralen
nodig voor de juiste groei, ontwikkeling en
blijvende topconditie. Ons lichaam verandert
voortdurend, dus varieert onze behoefte aan
voedingsstoffen. Herbalife weet dat er op het
gebied van voeding niet één product is dat aan
al die wensen voldoet.
Onze Doelgerichte Voedingsproducten geven u de
steun die u nodig hebt voor een optimaal uiterlijk
en gevoel, ongeacht uw leefwijze of levensfase.
U kunt uw klanten Doelgerichte Voedings
producten aanbevelen om los te gebruiken
of in combinatie met hun persoonlijke
gewichtsbeheersingsprogramma, zodat aan
hun specifieke behoeften wordt voldaan.
U vindt hier alles, van milde dranken die
de spijsvertering bevorderen, tot krachtige
sportvoedingssupplementen voor dat
beetje extra!
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Kijk in onze Product Brochures en
trainingmaterialen voor alle eigenschappen
van onze producten ter ondersteuning van
goede voeding en een actieve levensstijl.
LENTE/ZOMER 2007
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Onthul uw schoonheidsgevoel
zowel van buiten als van binnen!
Kijk om u heen. Hoeveel verschillende
verzorgingsproducten ziet u dagelijks? Iedereen
wast zijn haar, neemt een douche of gaat in
bad. Overal om u heen zijn er mensen aan wie u
de Uitwendige Voedingsproducten van Herbalife
kunt aanbieden.

■ Basisgezichtsverzorging –
Nourifusion™

Het Uitwendig-voedingsproductengamma van
Herbalife bevordert een stralend lichaam zowel
van buiten als van binnen met:

■ Verstevigende Huidverzorging –
Body Buffing en Body Contouring

■ Revitaliserende Verzorging –
Radiant C™

■ Anti-Verouderingsverzorging –
Skin Activator™
■ Lichaams- en Haarverzorging voor
het hele gezin – Herbal Aloe
■ Geuren – Herbalife geuren

16

Title: Herbalife IBO 2010 – Book 1 ID: 2555-HL-IBO-Book-1_BENL

Proof: D Date: 01/04/10

Uitwendige Voeding
Iedereen moet zijn lichaam en gezicht
verwennen. Denk aan de effecten van:

■ zon, wind, hitte, kou en vervuiling
■ roken, alcohol, geneesmiddelen en
slechte voeding
■ stress en ongerustheid
■ veroudering

Deze effecten kunnen stuk voor stuk droogheid,
barsten, verbranden en verstopte poriën
veroorzaken. Ze kunnen zelfs de huidcellen
verzwakken of vernietigen, waardoor de
zachtheid en de elasticiteit van de huid in
gevaar komen, evenals het vermogen van de
huid om schade aan cellen te herstellen.
Herbalife biedt de juiste producten voor elk
huidtype en helpt om speciale behoeften
van de huid te verzorgen. Van milde huiden haarverzorging voor het hele gezin met
ons Herbal Aloë reeks tot verstevigende
toepassingen met de Body Buffing Scrub en
Contouring Crème en de revitaliserende effecten
van ons topproduct, Skin Activator™: u vindt
voor elke klant wel iets.
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Complete Lichaam Makeovers!
Bekijk deze testimonials over gewichtbeheersing – het bewijs!
Valerio Catalini, Italië
“Een Herbalife Formula 1 shake levert goede
brandstof; ik voel dat Formula 1 de beste
brandstof voor mijn lichaam is.”
“Ik gebruik de Herbalife® producten voor
goede voeding en gewichtsbeheersing. Ik heb
mezelf uitgedaagd voor een triatlon* - een
fascinerende sport met meerdere disciplines.”

Ik gebruikte verschillende Herbalife®
supplementen ter ondersteuning van mijn
training. Binnen enkele maanden lukte het me
om op tijd in vorm te komen voor de Michelob
ULTRA™ London Triathlon1.”
“Ik wilde Herbalife Formula 1 in eerste instantie
gebruiken om wat gewicht te verliezen en voor
andere welzijnsvoordelen. Een Herbalife F1
shake is de perfecte maaltijd voor- en na een
training aangezien het goede brandstof levert
die niet te zwaar valt. Ik neem twee of drie
shakes per dag naast een uitgebalanceerd en
gevarieerd dieet, en ik voel dat Formula 1 de
beste brandstof voor mijn lichaam is.*”
“Dus ik deed mee aan de triathlon in Londen en
ik voltooide de race zonder problemen en met
een geweldige score.”
“Ik voel me zekerder en jonger dan ooit! Ik denk
dat één van de geheimen van deze levensstijl
het opbouwen en behouden van magere
spiermassa is door middel van uitgebalanceerde
voeding en een actieve levensstijl.”
n Formula 1 shakes
n Instant Herbal Drank
n RoseOx™2

1

Michelob ULTRA is een handelsmerk van AnheuserBush. AnheuserBush is niet
verbonden aan Herbalife en onderschrijft de Herbalife® producten niet.

2

De naam RoseOx is eigendom van Zuellig Botanicals Inc.

* Herbalife® producten zijn niet speciaal ontworpen om bepaalde sportresultaten
te behalen maar ze kunnen handig zijn ter ondersteuning van een evenwichtige
levensstijl en welzijn.
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Margarethe Alaze, Duitsland
“In het begin stond ik afwijzend tegenover de
Herbalife®producten, maar sinds ik ze gebruik
geniet ik van een vitale actieve levensstijl –
op 70 jarige leeftijd!”
“Voordat ik de producten van Herbalife ontdekte
was ik erg dun en ik voelde me zowat uitgehold.
In december 2000 ontdekte ik de producten van
Herbalife® en ik begon ze te gebruiken want ik
had een interesse ontwikkeld voor het behouden
van een goede gezondheid door middel van
voeding en een evenwichtige levensstijl”
®

n Formula 1 shakes
n Personalised Protein Powder
n Herbalifeline
n Herbal Aloë Concentrate
n Vezels & Kruiden

“Ik begon met het gebruiken van de Herbalife
Formula 1 shakes, samen met Vezels en Kruiden
en Aloësiroop. In de morgen is het belangrijk
voor mij om mijn ochtendportie Aloësiroop te
drinken terwijl ik mijn voedingssupplementen
neem. Nu neem ik twee of soms zelfs drie
Formula 1 shakes per dag, als onderdeel van
een uitgebalanceerd en gevarieerd dieet om
mijn lichaam te voorzien van evenwichtige
voeding en om me te helpen mijn gewicht te
beheersen. Ik vind dat ze, in combinatie met
Formula 3 Personalised Protein Powder, een
goede bron zijn van eiwitten. Wat erg handig
is voor mij als vegetariër. Ik zorg er ook voor
dat ik veel fruit en groente eet.”
“Vandaag de dag kan ik met trots zeggen dat
ik een gezonde en actieve levensstijl heb. Ik
hou van joggen, wandelen, zwemmen en fietsen
en ik vind het ook leuk om te tuinieren, een
groot huis te onderhouden en te spelen met
mijn kleinkinderen.”

Deze resultaten zijn niet standaard. Individuele resultaten variëren.
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Complete Lichaam Makeovers!
Bekijk deze testimonials over gewichtbeheersing – het bewijs!
Martyn Farmer, Verenigd Koninkrijk
“Voor mijn werk was ik veel op reis, ik werkte
veel en op verschillende tijden en mijn
levensstijl bestond uit verkeerde voeding
en geen actieve beweging.”
“In 1990 zag ik mijn vader veranderen:
Ik was zo onder de indruk van de verbetering
in zijn gezondheid dat ik simpelweg niet anders
kon dan vragen, ‘wat ben je aan het doen?’
Persoonlijkwas ik niet in goede vorm.”

“Mijn drukke werkleven begon me langzaam
parten te spelen: mijn gewicht nam toe en
mijn energieniveau daalde, net zoals mijn
frustratieniveau trouwens. Mijn normale
reactie; meer hardlopen en minder eten
werkte simpelweg gewoon niet meer.”
“Op mijn vaders advies koos ik mijn
favoriete Herbalife producten en begon een
voedingsprgramma. De resultaten waren
fantastisch – het was gemakkelijk vol te
houden, zeker tijdens het reizen. Mijn trek in
tussendoortjes stopte en belangrijker; mijn
energieniveau schoot omhoog.”
“Ik heb dat gewichtsverlies weten te behouden
en nu, bijna 20 jaar later, voel ik me fitter
dan ooit en ik geniet een echte evenwichtige,
actieve Herbalife levensstijl. Dit wil zeggen dat
ik ieder jaar met vrienden ga klimmen in de
Alpen, fietsen, skiën en ik ga rennen door onze
lokale heuvels.”
n Formula 1 shakes
n Fibrebond
n N.R.G. – Nature’s Raw Guarana

Deze resultaten zijn niet standaard. Individuele resultaten variëren.
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Irina Medvedeva, Rusland
“In het verleden sloeg ik vanwege mijn strakke
tijdschema wel eens maaltijden over. Sinds ik
Formula 1 gebruik bemerk ik een verbetering van
mijn vitaliteit. Ik zorg ervoor dat ik iedere dag begin
met een smakelijke, voedzame Formula 1 shake. Ik
ben gewicht verloren* en voel me 10 jaar jonger!”

n Aloësiroop
n Formula 1 shakes
n Skin Activator™ lijn
n Thermojetics Instant Kruidendrank

“Ik begon met het gebruik van enkele uitwendige
voedingsproducten van Herbalife® en toen besloot
ik Formula 1, en later Thermojetics®en Aloësiroop
te gebruiken. Nu gebruik ik verschillende
Herbalife® producten.”
“In het verleden sloeg ik vanwege mijn strakke
tijdschema mijn ontbijt en lunch over maar dat
vulde ik op met een grote hoeveelheid voedsel in de
late avond, wat niet ideaal was. Nu ben ik slechts
een paar minuten bezig met het bereiden van een
lekkere en voedzame shake. Herbalife Formula 1
heeft niet alleen wonderen gedaan voor mijn
figuur* en heeft me geholpen vitaal te houden,
het heeft ook mijn inkomen omhoog gebracht**
omdat ik sindsdien een Onafhankelijke Herbalife
Distributeur ben geworden. Mijn mede Distributeurs
zijn geïnspireerd door mijn enthousiasme en
vitaliteit; we vinden het echt leuk wat we doen
dus we werken met passie!”
Mijn evenwichtige levensstijl, aangevuld met
Herbalife® producten, betekent dat ik me elke dag
geweldig voel. Ik blijf actief door iedere week te
badmintonnen en aan yoga te doen. Ik voel me alsof
ik mijn levensvuur heb aangewakkerd en ik wil er
iedere dag beter uitzien.”
*

Deze resultaten zijn niet noodzakelijk gegarandeerd. Individuele resultaten
kunnen variëren. Het Herbalife® WeightManagement programma kan alleen
helpen bij afvallen of gewichtsbeheersing als het deel uitmaakt van een calorie
gecontroleerd dieet.

** Inkomens zijn van toepassing op bovenstaande personen en zijn geen garantie
op uw eigen inkomen, noch is dit de norm. Verdiensten hangen af van
verschillende factoren waaronder uw zakelijke vaardigheden en de moeite en
tijd die u in uw bedrijf stopt.
*** Deze resultaten zijn niet standaard. Individuele resultaten variëren.
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Sportondersteuning
Al enkele jaren levert Herbalife voedingskundige ondersteuning om atleten
op alle niveaus te helpen om hun lichamelijke topprestaties te bereiken.
Herbalife gebruikt krachtige antioxidanten en de werking van eiwit om
klanten te helpen het voedingskundige overwicht te vinden dat ze zoeken.

Top Kanoster Attila Vajda
Als tiener was Attila Junior Europees
Kampioen en hij ging door met het winnen
van verschillende prestigieuze titels. Herbalife
heeft hem verschillende jaren gesteund. Nadat
hij brons had gewonnen op de Olympische
Spelen in 2004 werd Attila in één klap een
superster in zijn land Hongarije.
In 2005, leed zijn optreden onder de afleiding
van zijn nieuw verworven roem, maar in 2006
herpakte Attila zichzelf, hij begon met een nieuw
regime van een evenwichtige, actieve levensstijl
die duidelijk zijn vruchten afwierp: in zomer van
2008 op de Olympische Spelen in Beijing won hij
een gouden medaille voor sprint kanoën.
“De belangrijkste boodschap van Herbalife is
goede voeding voor een evenwichtige en actieve
levensstijl,” zei Neil Spiers, Vice President van
Noord Europa bij Herbalife. “Attila Vajda is een
getalenteerde atleet die het belang van goede
voeding kent bij het behalen van pieken in zijn
elite sport. Hij is een perfecte referentie voor ons
merk en zal voor een enorme dosis opwinding bij
onze Europese Distributeurs zorgen.”
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Attila Vajda

Met Herbalife als zijn officiële voedingssponsor
begrijpt Attila de kracht van gewichtsbeheersing
en energie controle. Hij gebruikt onze producten
en zegt: “wanneer ik me moe voel of niet kan
concentreren neem ik Liftoff voor mijn training
en competities. Ik raad het iedereen aan.”
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De principes van Herbalife bij sportondersteuning
Brandstof bijvullen – koolhydraten vormen de sleutel tot het voeden van
uw spieren met de benodigde energie voor het sporten. Zij verhogen de
glycogeenopslag, die op zijn beurt energie levert die tijdens het sporten
te allen tijde beschikbaar moet zijn. Maar u hebt diverse bronnen van
koolhydraten nodig, met name complexe koolhydraten: volkorenpasta,
-graanproducten of -brood, havermout of zelfs gedroogde vruchten.
Als u vlak voor een race of evenement nerveus bent en uw maag
wellicht niet tegen vast voedsel kan, probeer dan een maaltijdvervanger
met koolhydraten, zoals een ShapeWorks® Formula 1 – Evenwichtige
Maaltijdshake van Herbalife, een shake die bomvol zit met koolhydraten,
eiwitten, vitamines en mineralen en die met halfvolle melk kan worden
gemengd als onderdeel van een aangepaste voeding voor het evenement.
Aanvullen – tijdens of na uw lichaamsbeweging zijn proteïnerepen van
Herbalife een perfecte, gemakkelijke manier om uw lichamelijke behoefte
aan eiwitten gedeeltelijk aan te vullen. Dit ondersteunt de aanvulling
van koolhydraten in vloeibare of vaste vorm direct na de inspanning, als
onderdeel van een normale herstelstrategie. De proteïnerepen van Herbalife
bevatten 10 gram eiwitten en ongeveer 16 gram koolhydraten, dus het is
belangrijk om wat extra koolhydraten uit een aanvullende bron op te nemen.

Regenereren – eiwit is een belangrijke voedingsstof in het proces van
celherstel. Uw lichaam vervangt elke seconde ongeveer vijf miljoen cellen als
natuurlijk onderdeel van leven en ademhalen. Als u zich inspant, krijgen uw
spieren er van langs en kunnen er nog meer lichaamscellen afsterven. Eiwit
is een aminozuur en kan uw spiervezels helpen om sneller en effectiever te
herstellen. U kunt een kwalitatief goed soja-eiwitpoeder gebruiken om uw
eiwitinname aan te vullen, zoals Formula 3 – Personalised Protein Powder*.
Eiwit kan ook helpen om een magere spiermassa te handhaven, waardoor een
gunstiger lichaamssamenstelling ontstaat om te sporten.

Herstellen – Sporters maken door het gebruik van zuurstof om energie te
creëren een grote hoeveelheid vrije radicalen aan. De vrije radicalen zijn
een natuurlijk bijproduct van dit proces en zijn in verband gebracht met
de schade aan gezonde cellen. Het lichaam kan zichzelf tegen deze vrije
radicalen verdedigen door de eigen voorraad antioxidanten te gebruiken.
Deze antioxidanten komen voor in fel gekleurd vers voedsel, zoals fruit,
groenten en salades. Als de behoefte zich voordoet, kan een hoogwaardig
supplement met antioxidanten helpen om deze vrije radicalen te bestrijden.
Het lichaam gebruikt voedsel en aanvullende antioxidanten om een sneller
herstel te bewerkstelligen en om spierpijn, stijfheid en vermoeidheid te
helpen verminderen. Dat is belangrijk wanneer u tussen de inspanningen
door slechts korte tijd hebt om te herstellen.
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U kunt het ook!
Succes, vrijheid en een geweldige leefwijze
De succesverhalen van sommige top-Distributeurs leden van de Chairman’s Club van Herbalife
klinken wellicht als een sprookje, maar hun leven is echt werkelijkheid. Ze hebben door hard
werken, vastberadenheid en volharding de top bereikt. Hun verhaal is niet kenmerkend voor elke
Distributeur, maar is motiverend, ontroerend en spannend. Lees verder en ontdek hoe ze hun
huidige positie hebben bereikt.

Carol en Alan Lorenz

Markus Lehmann

Kennismaking met Herbalife gaf Carol en Alan Lorenz
een leven vol welzijn en financiële onafhankelijkheid. Ze
hadden het moeilijk na een reeks financiële tegenslagen,
en Carol had op haar werk een ernstig ongeval gehad.

Toen Markus Lehmann in 1991 kennismaakte met het
Herbalife concept, was hij meteen verkocht. ‘Ik ben
geboeid door de Herbalife producten. Bovendien leidt
hun populariteit tot meer bestellingen. Het idee om een
product in een dermate grote en populaire markt te
verspreiden, wekte meteen mijn enthousiasme!’

Toen Carol Distributeur werd van Herbalife, was Alan nog
niet overtuigd, maar een ontmoeting met Mark Hughes
veranderde alles. Nog geen half jaar nadat Carol Herbalife
Distributeur was geworden, zagen ze dat ze kans maakten
om nummer 1 ter wereld te worden – en dat lukte!
Carol en Alan schrijven hun succes toe aan consequent
zijn en hard werken. ‘We hebben nooit een organisatie
hoeven herbouwen; hij wordt gewoon steeds groter en
beter. Het volgende doel is de Founder’s Circle.’
Ze denken dat een toevallige ontmoeting of een
visitekaartje van iemand een deur kan openen
of een andere kans kan bieden. ‘Toeval bestaat
niet,’ verklaren ze. ‘Het gaat erom hoe goed je deze
toevallige ontmoetingen kunt herkennen en benutten.
Dat vormt het verschil.’
24

In het begin droomde hij ervan zijn schulden af te
betalen. Terugkijkend zegt Markus: ‘Ik vind het grappig
als ik aan die tijd denk en aan hoe gemakkelijk de
eerste dromen, toen ze waren vervuld, ‘leefstijldromen’
werden (zoals een mooi huis, een Ferrari) en hoe
er steeds meer wensen, dromen en doelstellingen
bereikbaar werden!’
Wat betekent Herbalife nu voor Markus? ‘Mijn leven
draait om Herbalife en het betekent een verzekerde
toekomst, en bovendien de mogelijkheid om mensen
over de hele wereld een kans te bieden op een gelukkig
en voorspoedig leven!’
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Yvonne en Martin Ernst

Bea en Ronald Bos

‘We hadden een extra inkomen nodig en zagen dat veel
mensen succes hadden met Herbalife. Hun verhalen
vormden een motivatie en moedigden ons aan om in
onszelf te geloven.’

Net als bij veel Herbalife Distributeurs was de kans
om voor zichzelf te beginnen voor Bea en Ronald Bos
het belangrijkste motief om Distributeur te worden.
Nu zijn Bea en Ronald leden van de Chairman’s Club
bij Herbalife. Hun business bevindt zich voornamelijk
in Nederland. Ze proberen een goed voorbeeld te zijn
voor iedereen die zij ontmoeten en vooral voor nieuwe
Distributeurs. Hun leidinggevende vaardigheden blijken
duidelijk op diverse meetings en evenementen, zoals
conferentiegesprekken met de Chairman’s Club, Sales
and Planning en Sales Committees en meetings met
European Sales and Planning.

‘We kunnen ons drie bepaalde situaties nog herinneren:
toen we van Mark Hughes de speld van het President’s
Team ontvingen, onze toelating tot de Chairman’s
Club in München door onze upline Markus Lehmann,
en toen we Martin’s ouders hun speld van het
President’s Team gaven.’
‘Toen we onze doelstellingen hadden bereikt, wisten we
dat onze dromen konden uitkomen. Eerst schonken de
producten ons welzijn. We konden ons gewicht beheersen
en werden sportief. Dromen als onbeperkt winkelen en
dure auto’s zijn sindsdien voor ons in vervulling gegaan.
We wonen in een groot stadsappartement en hebben een
zomerhuis aan de mooie Cote d’Azur. Er is voldoende
personeel voor de huishouding, het koken, boodschappen,
tuinieren en alle dingen die je niet graag zelf doet.’

‘Persoonlijk zou ik me een leven zonder Herbalife niet
kunnen voorstellen,’ zegt Bea. ‘En net als aan het begin
van onze Herbalife activiteit kijken we nog altijd uit naar
Herbalife evenementen, overal en ongeacht hun omvang.
We luisteren graag naar de verhalen over succes
en gewichtsbeheersing, die ons telkens weer raken.
Telkens weer blijkt dat Herbalife volop kansen biedt.’
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U kunt het ook!

Amertat Cohn

Natália Ferreira

Amertat Cohn had geen motiverender verhaal kunnen
schrijven dan zijn eigen opkomst van documentaire
regisseur tot internationaal business-succes.

Na een evenement met Mark Hughes in 1992 was
Natália overtuigd dat haar toekomst bij Herbalife lag.

Toen hij naar Los Angeles verhuisde, vond hij niet
meteen werk als regisseur.
Op een dag ontdekte Amertat de zakelijke mogelijkheden
van Herbalife. Aan het einde van zijn tweede jaar als
Distributeur bereikte Amertat het Millionaire Team.
Daarna verhuisde hij naar Frankrijk en bouwde in heel
Europa aan zijn Herbalife business, evenals in Thailand,
India en de Verenigde Staten.
Amertat heeft de ideale onafhankelijke business
gevonden voor zijn levenswijze. ‘Mijn Herbalife business
biedt me de vrijheid om mijn business te ontwikkelen en
wanneer ik wil, waar ik wil en om tijd vrij te maken voor
mezelf en mijn gezin.’
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Ze zette haar universitaire studies voort, oefende haar
activiteit uit wanneer ze kon en kwalificeerde zich na
voor het President’s Team.
“Ik heb helemaal geen spijt dat ik me volledig op de
Zakelijke Kans van Herbalife heb gestort. De laatste
jaren waren geweldig; ik heb mijn doelen bereikt en
mijn dromen realiseren zich nu”, vertelt ze.
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Pedro en Juliane Cardoso

Michaël Palmstierna Hamilton

Pedro Cardoso is zeer bescheiden. ‘Ik ben een
eenvoudige vent,’ zegt hij, ‘gewoon een Distributeur
die elke dag met mensen over Herbalife praat.’ Maar
deze ‘simpele vent’ heeft een organisatie van 12.500
Supervisors opgebouwd. Hoe heeft hij dat gedaan?
Als volgt, volgens Pedro: ‘Ik vond iets wat werkte en
doe het nu al 12 jaar elke dag.’

Succes is Michaël Palmstierna Hamilton niet vreemd.
Tien jaar lang had de in Zweden geboren atleet een
succesvolle carrière als professionele squashspeler in
Parijs. “Toen mijn sportcarrière tegen het einde aanliep
nam ik wat de meest logische stap leek: ik opende een
fitness- en squashclub,” vertelt Michaël.

Pedro, een voormalig transportopzichter voor een groot
cosmeticabedrijf, begon zijn Herbalife business toen
een vriend hem meenam naar een Herbalife Opportunity
Meeting.
‘Ik wist meteen dat deze business op een sterk plan
rustte dat, als ik het volgde, mij succesvol kon maken,’
weet Pedro nog.
Pedro verwent zichzelf met dure speeltjes – een jacht,
nieuwe auto’s, prachtige huizen – maar de grootste
beloning is niet te koop. ‘Ik kan bij mijn vrouw Juliane
en onze geweldige kinderen zijn,’ legt hij uit. ‘We zijn er
altijd voor elkaar. Dat is het beste van deze business.’

Maar toen maakte Michaël ook kennis met mislukking.
“Binnen een jaar,” zo zegt Michaël, “stond mijn
sportclub op het randje van faillissement en had ik
een schuld van één miljoen Amerikaanse dollar. Maar
gelukkig liep, voordat ik de club sloot, Chairman’s
Club lid John Tartol een keer binnen en hij veranderde
daarmee mijn leven. Ik nam net afscheid van een
zakelijke kans toen een nieuwe zakelijke kans letterlijk
voor de deur stond.”
Binnen korte tijd bereikte hij het President’s Team
niveau. Michaël realiseerde zich toen het grenzeloze
potentieel van Herbalife. “Sindsdien bouw ik wereldwijd
aan mijn organisatie,” zegt hij.
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U kunt het ook!

Leon and Irina Waisbein
Leon Waisbein is geboren en opgegroeid in het
uitdagende klimaat van Siberië. Na zijn opleiding en
militaire dienst, ging hij geneeskunde studeren aan de
lokale universiteit. Hier ontmoette hij zijn vrouw Irina.
Na de instorting van de Sovjet Unie besloot hij met zijn
vrouw Irina naar Israel te immigreren om terug te gaan
naar familieleden die daar woonden. Ze ondervonden de
moeilijkheden van een jong stel in een nieuw land – het
bouwen van een huis, geen vaste baan en het stichtten
van een gezin.
Ze waren zo bezig met het onderhouden van hun gezin,
dat Leon en Irina hun studie geneeskunde niet konden
afmaken. Leon werd sinaasappelplukker. “Het was
geweldig”, herinnert Leon zich, “frisse lucht, een eindeloze
voorraad sinaasappels en $400 per maand – dat had ik
nooit gehad in Siberië! Het enige probleem dat ik had was
dat er af en toe een sinaasappel uit de boom kon vallen.”
De Herbalife® producten en de zakelijke mogelijkheid
werd door hun vriend Nikolay Mill bij het echtpaar
geïntroduceerd. Leon’s ouders en grootmoeder
begonnen de producten ook te gebruiken en door de
goede resultaten die zij boekten besloot Leon full time
Distributeur te worden.
28

Leon vond het belangrijk om nooit een Herbalife
evenement of kwaliﬁcatie te missen. Achttien van zijn
downline Distributeurs gingen in 1993 met hem mee
naar de Extravaganza in Bacelona. Vanaf toen heeft de
Waisbein onderneming zich internationaal uitgebreid. In
1994 werden Leon en Irina Chairman’s Club leden, en
nu, 15 jaar later, zijn ze leden van de Founder’s Circle.
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Koplopers in de wetenschap
Ter ondersteuning van haar streven om toonaangevende innovatieve producten te ontwikkelen in de
voedingsindustrie, heeft Herbalife een indrukwekkend team van vooraanstaande wetenschappers,
artsen en voedingskundige experts samengesteld ter begeleiding van het ontwikkelingsproces en
het onderzoek.
Chief Scientific Officer
Een Chief Scientific Officer met een internationale reputatie is een
ondersteuning van de constante inzet van Herbalife om voedingsproducten
en gewichtbeheersingsproducten te ontwikkelen die tot de beste ter
wereld behoren. In deze nieuw gecreëerde functie is productontwikkelaar,
Steve Henig, bezitter van een doctorsgraad, verantwoordelijk voor het
toezicht op de visie en richting van de Research & Development van het
bedrijf en de productvernieuwingen en –ontwikkeling. Hij houdt toezicht
op de Internationale Adviesraad voor Voeding en is verantwoordelijk voor
productkwaliteit, -veiligheid en –werkzaamheid.

De Internationale Adviesraad voor Voeding
Met als voorzitter Professor David Heber**, bezitter van een doctorsgraad,
streeft de Internationale Adviesraad voor Voeding (NAB - Nutrition Advisory
Board) naar vooruitgang op het gebied van voedingskundige wetenschap. De
adviesraad bestaat uit wereldwijd gerespecteerde wetenschappers, inclusief
de Nobelprijswinnaar Louis Ignarro*. Hiermee slaat Herbalife een nieuw pad in
op weg naar wereldwijd aanzien in de wetenschap. De met prijzen bekroonde
wetenschappers en voedingskundige experts van de NAB leiden onze
productonderzoeken en productontwikkelingsprojecten. Hun omvangrijke kennis
omtrent de gunstige eigenschappen van producten dient als belangrijke bron
van expertise voor het samenstellen van de producten en programma’s van
Herbalife. Luigi Gratton is Vice-President Education binnen de NAB.

Herbalife zet zich in voor het ontwikkelen
van voeding…

Steve Henig, Bezitter
van een Doctorsgraad
Chief Scientific Officer

• Uitvoerige ervaring bij grote
bedrijven zoals Ocean Spray
Cranberries, Inc. en ConAgra
Grocery Products.
• Diploma in voedingswetenschap
pen van de Rutgers Universiteit.

David Heber, Bezitter
van een Doctorsgraad

Voorzitter van de Internationale
Adviesraad voor Voeding (Nutrition
Advisory Board - NAB) van Herbalife.
• Als professor verbonden aan
de Universiteit van Californië
in Los Angeles, Department
of Medicine**
• Directeur Center for Human
Nutrition, Universiteit van
Californië in Los Angeles**
• Directeur Clinical Nutrition
Research Unit, Universiteit van
Californië in Los Angeles**

Luigi Gratton

Vice-President Education.
• Gediplomeerd aan The American
Board of Family Practice (het
Amerikaanse bestuur van
huisartsen) en aan The American
Board of Physician Nutrition
Specialists (het Amerikaanse
bestuur van voedingsartsen).
• Mastersdiploma Volksgezondheid.
• Als klinisch arts verbonden aan
de Universiteit van Californië in
Los Angeles, Center for Human
Nutrition; onderzoek naar
“risicofactoren bij obesitas”*

Lou Ignarro, Bezitter
van een Doctorsgraad
Nobelprijswinnaar*

* De Nobelprijs is een geregistreerd handelsmerk van de Nobelcommissie.
** Vernoemingen zijn alleen ter illustratie. De Universiteit van Californië (UCLA) raadt uit beleidsoogpunt
geen specifieke diensten of producten aan.
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• 1998 Nobelprijs voor medicijnen
• Befaamd Professor in
farmacologie aan de Universiteit
van Californië in Los Angeles,
School of Medicine**
• Winnaar van de “Basic Research
Prize” in 1998 van de American
Heart Association
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“Het ‘Mark Hughes Cellular and Molecular
Nutrition’ Laboratorium is opgericht aan
het UCLA ‘Centre for Human Nutrition’ met
behulp van een donatie van Herbalife. Haar
missie is om de voedingswetenschap naar
een nieuw niveau te tillen door middel van
de meest vooruitstrevende onderzoeks- en
ontwikkelingstechnologieën. Hierdoor loopt het
lab voorop op het gebied van de ontwikkeling
van voeding en natuurlijke producten.”

31

Title: Herbalife IBO 2010 – Book 1 ID: 2555-HL-IBO-Book-1_BENL

Proof: D Date: 01/04/10

Bent u klaar om uw financiële
onafhankelijkheid op te bouwen?
Als werknemer verkoopt u uw tijd voor geld en
wordt u alleen betaald voor gewerkte uren.

Zo werkt het…

Ondernemers benutten de tijd en inzet
van anderen!

De kracht van duplicatie!

Herbalife biedt u daartoe de kans!
Stelt u zich voor dat u telkens weer wordt
betaald voor uw werk van vandaag. U kunt
nu beginnen. Natuurlijk moet u wel even hard
werken om de beloningen van morgen te
genereren. Maar dat is de moeite waard als u
bedenkt hoeveel u kunt verdienen. Met Herbalife
zijn de mogelijkheden eindeloos!

U begint uw business door een solide basis
op te bouwen van klanten die u maandelijks
verkoopwinst opleveren. Tegelijkertijd werft
u natuurlijk mensen voor uw organisatie die
u traint om hetzelfde te doen als u. Ook traint
u hen om andere mensen te zoeken om hen te
helpen. En al snel ziet u uw organisatie groeien!
Door de mensen die u sponsort te helpen en te
trainen en te laten zien hoe u dit proces op de
leden van uw organisatie toepast, profiteert u
van één van de beste vergoedingsplannen voor
Onafhankelijke Distributeurs die er bestaan!

Winst is beter dan loon. Loon geeft u
een bestaan, winst geeft u een fortuin.
Jim Rohn, 1930-2009

U kunt al snel extra inkomen verdienen
– al vanaf uw eerste verkoop!
32
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Internationale Zakelijke
Kans van Herbalife
n Bouw plaatselijk en internationaal
een winstgevende business
n Geen voorgaande ervaring of
opleiding vereist
n Lage opstartkosten
n Geen kantoor, winkel, voorraad.
U kunt gewoon vanuit huis uw
activiteit uitoefenen
n Ontwikkel uw zaak in uw eigen
tempo, deeltijd of voltijd
n Ontvang de training en steun die
u nodig hebt om uw doelstellingen
te bereiken

Krijg extra inkomen door…
n Herbalife producten te verkopen
De enige beperking van uw winst
bent u zelf.
n Een team van Herbalife Distributeurs
op te bouwen
Eén van de beste
vergoedingenplannen voor
Distributeurs in deze branche.
34
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Een geweldige manier
om geld te verdienen
U kunt het volgende verdienen:
Directe verkoopwinst (25% – 50%)
n Kortingen op detailverkopen aan klanten.
Commissies op de groothandelsverkopen
(tot 25%)
n Het verschil tussen wat u voor producten
betaalt en wat de Distributeurs in uw
organisatie voor producten betalen.
Royalty’s (tot 5%)
n Als Supervisor kunt u tot 5% verdienen
over het bedrag van de facturen van de
Supervisors, tot drie actieve niveaus in
uw organisatie.

Maandelijkse productiebonussen (2%, 4%,
6% of 7% over het organisatievolume)
n Bonussen voor TAB Teamleden.
Jaarbonussen
n Een bonus voor top-Distributeurs, als
erkenning voor hun uitstekende prestaties.
Kwalificeer u voor speciale Vakanties en
Traningsevenementen
n Beloningen voor uitzonderlijke prestaties
gedurende het jaar.

Plus:
Andere speciale acties en uitzonderlijke
bonussen gedurende het jaar!
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Zo genereert u omzet uit
verkoop en groothandel
U, als Supervisor
Volgens onderstaand voorbeeld verdient u het verschil tussen uw
kosten en de kosten van uw Distributeurs – op basis van onderstaand
voorbeeld zou dat 25 € zijn.

Voorbeeld van een commissie
Het verschil tussen uw korting en hun korting wordt
De Distributeurs in uw organisatie
kopen producten tegen een

Tot 25%
van de
groothandelverkopen

uw inkomen op de groothandelsverkopen

korting tussen
25% en 42%
U, als Supervisor
Verkoopprijs

100 €

Kosten voor u

50 €

Winst

50 €

Voorbeeld van een inkomen op detailverkopen bij 50%

50% van
de detailverkopen

Wanneer u deze producten verkoopt
koopt een product tegen een

korting van 50%

verdient u een inkomen op detailverkopen

U, als Distributeur
Verkoopprijs

100 €

Kosten voor u

75 €

Winst

25 €

Voorbeeld van een inkomen op een detailverkoop bij 25%
Wanneer u onze producten verkoopt,
koopt een product tegen een

korting tussen
25% en 42%

25 – 42%
van de
detailverkopen

verdient u een inkomen op detailverkopen
Het is een promotor of deelnemer in een handelsschema wettelijk
verboden om iemand over te halen een betaling te doen door
voordelen te beloven die gepaard gaan met het werven van anderen.
Laat u niet misleiden door beweringen dat hoge inkomens
gemakkelijk te bereiken zijn.
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Vermenigvuldig uw inkomen
met de Royalties*
* De Royalties zijn betalingen aan volledig
gekwalificeerde Supervisors. Verdien tot 5%
van het maandelijkse organisatievolume
van drie niveaus van actieve Supervisors
van uw organisatie.
Volumepunt = puntwaarde die aan elk
Herbalife product is toegekend.
Royalty-punten = een percentage van het
volume waarover een Supervisor Royalties
ontvangt.
U kunt net zoveel Supervisors van het 1ste
niveau sponsoren als u wilt, overal in de
Herbalife wereld.

U kunt tot 5%
Royalty-punten
verdienen op
drie niveaus
Voorbeeld

U

Supervisor met 2500 Volumepunten

In dit voorbeeld is het TOTAAL
Royalties = 1500 Royalty-punten

1ste niveau

5% = 500 Royalty-punten

2de niveau

5% = 400 Royalty-punten

3de niveau

5% = 600 Royalty-punten

Supervisor met 10.000 Volumepunten

Supervisor met 8000 Volumepunten

Supervisor met 12.000 Volumepunten
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Hoe een inkomen uit detailverkoop,
groothandelsverkoop en royalties
te verdienen
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Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

U Zelf

U Zelf

U Zelf

Supervisor 2.500 Volumepunten

Supervisor 2.500 Volumepunten

Supervisor 2.500 Volumepunten

U heeft 2 Supervisors

U heeft 3 Supervisors

U heeft 5 Supervisors

2 Supervisors

3 Supervisors

5 Supervisors

brengen ieder 2.500 Totaal Volumepunten in

brengen elk 2.500 Totaal Volumepunten in

brengen ieder 2.500 Totaal Volumepunten in

= 5000 Organisatievolumepunten
Royalty = circa € 270/maand

= 7500 Organisatievolumepunten
Royalty = circa € 410/maand

= 12500 Organisatievolumepunten
Royalty = circa € 680/maand

Zij hebben ieder 2 Supervisors

Zij hebben ieder 3 Supervisors

Zij hebben ieder 5 Supervisors

4 Supervisors

9 Supervisors

25 Supervisors

brengen ieder 2.500 Totaal Volumepunten in

brengen ieder 2.500 Totaal Volumepunten in

brengen ieder 2.500 Totaal Volumepunten in

= 10000 Organisatievolumepunten
Royalty = circa € 540/maand

= 22500 Organisatievolumepunten
Royalty = circa € 1230/maand

= 62500 Organisatievolumepunten
Royalty = circa € 3400/maand

Zij hebben ieder 2 Supervisors

Zij hebben ieder 3 Supervisors

Zij hebben ieder 5 Supervisors

8 Supervisors

27 Supervisors

125 Supervisors

brengen ieder 2.500 Totaal Volumepunten in

brengen ieder 2.500 Totaal Volumepunten in

brengen ieder 2.500 Totaal Volumepunten in

= 20.000 Organisatievolumepunten
Royalty = circa € 1080/maand
of
een totaal van 35.000
Organisatievolumepunten
Uw Royalty = circa € 1890/maand,
plus de Productiebonus van 2%
= circa € 760/maand

= 67.500 Organisatievolumepunten
Royalty = circa € 3690/maand
of
een totaal van 97.500
Organisatievolumepunten
Uw Royalty = circa € 5330/maand,
plus de Productiebonus van 4%
= circa € 4270/maand

= 312.500 Organisatievolumepunten
Royalty = circa € 17000/maand
of
een totaal van 387.500
Organisatievolumepunten
Uw Royalty = circa € 21080/maand,
plus de Productiebonus van 6%
= circa € 25420/maand

Totaal aan Royalty’s
circa € 2650/maand*

Totaal aan Royalty’s
circa € 9600/maand*

Totaal aan Royalty’s
circa € 46500/maand*

RATIO: 1VP: 1,31
dwz : 1VP = 1,18 USD (wisselkoers : 1 USD = 0,90€)
*	Dit zijn slechts voorbeelden van wat u kunt bereiken. Wij willen niet de suggestie wekken dat voor iedereen dezelfde resultaten zijn weggelegd.
Hoe snel u vordert, hangt direct af van uw persoonlijke ambitie en wilskracht.
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Netwerkmarketing
Hoewel netwerkmarketing al meer dan 50 jaar
bestaat, blijft het de trend van de toekomst. Wat
hier namelijk wordt gecombineerd is technologie,
de kracht van het vrije ondernemerschap en
de dynamiek van mensen die samenwerken om
elkaar te helpen slagen.

Kent u iemand in het buitenland, of komt er
iemand op bezoek die binnenkort naar zijn
eigen land terugkeert?
U bent misschien maar één gesprek
verwijderd van internationaal zakendoen!

Samenwerkend vrij ondernemerschap
in actie
Dankzij netwerkmarketing kunt u uw eigen
verkoopsinspanningen vermenigvuldigen
en uw inkomen verhogen door aan de
inspanningen van andere Onafhankelijke
Distributeurs deel te nemen.
U doet dit door andere mensen te sponsoren
zodat zij uw voorbeeld van detailverkoop en
sponsoring navolgen.

n Persoon tot persoon
n Rechtstreeks aan de klant
n Grensoverschrijdend
n Inkomenpotentieel
n Royalties
n Erkenning
Internationaal inkomen
Omdat Herbalife een internationaal bedrijf is,
kunt u klanten vinden en Distributeurs sponsoren
in alle landen waar Herbalife zaken doet.
De verkoopsvolumes uit alle landen tellen
samen mee voor kwalificaties, beloningen
en bonussen.
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De kracht van duplicatie
Zo werkt het:

Stel dat u kunt kiezen tussen eenmalig direct
100.000€ ontvangen of één cent die elke dag,
slechts 28 dagen achter elkaar, in waarde
exponentieel zich vermenigvuldigt.
Wat zou u kiezen?

Bouw een solide basis van klanten die
u maandelijks winst opleveren over
detailverkopen. Zoek tussen hen of bij andere
mensen, personen voor uw organisatie die u
traint om hetzelfde te doen als u. Train hen ook
om andere mensen te zoeken om hen te helpen.
Het zal niet lang duren voordat uw organisatie
tientallen mensen omvat! Door de mensen die
u sponsort te helpen en te laten zien hoe ze dit
proces op hun organisatie kunnen dupliceren,
kunt u delen in de aantrekkelijke bonussen
en commissies die Herbalife uitkeert over uw
verkoopsvolumes. Wanneer u het voorbeeld
geeft van detailverkoop en sponsoring, zullen
anderen dat voorbeeld volgen. Laat het principe
van duplicatie voor u werken!

De meeste mensen zouden de 100.000€ kiezen
omdat ze denken dat het een hoger bedrag
is. Maar zij gaan voorbij aan de kracht
van duplicatie.
Die cent die zichzelf dagelijks verdubbelt, komt
op de 28ste dag neer op ruim 1,3 miljoen euro!
Met het Marketingplan van Herbalife kunt u het
principe van duplicatie beheersen!

Marketingplan
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Marketing Plan Training Online!
Een essentiële tool om u te helpen het Marketing
Plan volledig te begrijpen, zijn de trainingvideos
die u online kunt vinden op myherbalife.com
(klik op “Herbalife’s Aangepaste Marketing Plan”).
Deze zijn geproduceerd in samenwerking met
top Distributeurs. De trainingvideo ondersteunt
de informatie die u in Boek 4 kunt vinden,
waardoor het Marketing Plan een leuke
visuele ervaring wordt.

duct DVD-I nsert ID: NL-BE NL
Proof: C Date: 17/11/ 09
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Kijk eens naar alle mogelijke
inkomsten die u te wachten
kunnen staan:
Detailverkoopwinst
Tot 50% met de detailverkoop van Herbalife
producten aan gebruikers.

Commissies
Dit is het verschil tussen wat u betaalt voor
uw producten en wat de Onafhankelijke
Distributeurs in uw organisatie betalen voor hun
producten. U kunt tot 25% commissies krijgen.

Royalties
Als Supervisor met Volledig Gekwalificeerde
of zich kwalificerende Supervisors in uw
organisatie kunt u zich kwalificeren voor het
verdienen van Royalties van 1 tot 5% van uw
maandelijkse organisatievolume.

TAB Team - Productiebonus
Als lid van het TAB Team, kunt u in aanmerking
komen voor een productiebonus van 2% tot 7%
over het organisatievolume van uw organisatie.

n	De leden van het Global Expansion Team

(GET) kunnen 2% verdienen over het volume
van hun groep tot en met het eerste in
aanmerking komende TAB Team-lid voor
een bonus.

n	De leden van het Millionaire Team kunnen
2% tot 4% verdienen over het volume
van hun groep tot en met het eerste in
aanmerking komende TAB Team-lid voor
een bonus.
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n	De leden van het President’s Team kunnen
2% tot 7% verdienen over het volume
van hun groep tot en met het eerste in
aanmerking komende TAB Team-lid voor
een bonus.

President’s bonus
Dit is een jaarlijkse bonus voor leden van
het President’s Team die zich gekwalificeerd
hebben. U mag dan meedoen aan een
wereldwijde bonus, op basis van een
percentage van de jaarverkopen.

President’s Team Plus aanvullende
beloningen
Jaarlijks worden horloges met diamanten en
juwelen van beroemde merken aangeboden
aan Wereldwijde Herbalife Distributeurs als
erkenning van een opvallend succes.

Vakanties en speciale Trainingen
Kwalificeer u en combineer vakanties en
trainingen op allerlei exotische locaties
over de hele wereld.

Aanvullende beloningen
Win prijzen of verdien extra bonussen ter
gelegenheid van speciale acties. Krijg de
mogelijkheid om bij meetings van het bedrijf te
spreken om andere Distributeurs op te leiden.
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Aantrekkelijk?
Natuurlijk. Ons Marketingplan is één
van de beste in onze branche.
Dankzij dit plan, kunt u – en al
uw Distributeurs - tot 73% van de
bedrijfsomzet realiseren!
Het richt zich op een optimale beloning
voor uw inspanning en op het bieden
van een onmiddellijk en voortdurend
inkomen, zodat u zich kunt verheugen
op een mooie toekomst!

Om alle stappen uit het Herbalife Marketingplan
en de manier waarop u alle niveau’s opklimt om
de top te bereiken volledig te begrijpen, kijkt u
online, in het Marketingplan boek hoe u stap
voor stap het beste uit dit Marketingplan kan
halen. Het laat u zien hoe u elk nieuw niveau
kunt bereiken…en wat uw voordelen daar zijn.
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Success Training Seminars (STS)
Samen betrokken zijn bij succes!

Wat is een STS?

Het is bekend dat mensen die samenwerken
meer bereiken dan wanneer zij afzonderlijk
werken. Terwijl traditionele bedrijven hiertoe
ontbijt- en lunchvergaderingen organiseren,
gaat Herbalife een stapje verder. Als Distributeur
hebt u het geluk dat u toegang hebt tot
meetings die diepgaande training bieden en
kunt u ook van een ondersteunend netwerk
genieten. Wees aanwezig bij onze Success
Training Seminars, regelmatig georganiseerd.

Een maandelijks één- of tweedaags
trainingsseminar van Herbalife dat plaatsvindt
tijdens een weekend op verschillende locaties
in het land, en dat door Distributeurs
georganiseerd wordt.
Dit is uw kans om andere Distributeurs te
ontmoeten en belangrijke businessideeën uit
te wisselen.
U hoort er de beste Distributeurs van Herbalife
hun succestips geven, evenals Distributeurs
in alle stadia van hun business uitleggen hoe
de Herbalife producten hun levensstijl, zowel
lichamelijk als financieel hebben verbeterd.

Wat u er leert
De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt.
U kunt het volgende leren:

n Hoe u klanten moet vinden
en behouden en een solide
verkoopbusiness kunt opbouwen
n Hoe u uw wervingsvaardigheden
kunt verbeteren
n Manieren om uw administratie te
vereenvoudigen en uw tijd beter
in te delen
n Hoe u een leider kunt worden
Het bijwonen van een STS zou wel eens het beste
kunnen zijn wat u voor uw business doet. Vraag
uw sponsor dus naar de volgende bij u in de buurt
of kijk op www.myherbalife.com voor informatie!
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Herbalife vieringen!

Het nuttige met het aangename verenigen
Uiteraard wordt business afgewisseld met
ontspannen. Herbalife Distributeurs weten
hoe ze een feestje moeten bouwen!
We hebben in de loop der jaren veel plezier
gehad, van STS-feestjes en jubilea tot regionale
Extravaganza’s in Europese topsteden of
vakanties met leiders van Herbalife.
Goed werk verdient een beloning en daarom
beperken we ons niet alleen in het zakendoen,
maar feesten we ook graag! Zodra u Distributeur
wordt, kunt u zich kwalificeren voor exclusieve
vakanties en gerichte trainingsevenementen
over de hele wereld. Vakanties en trainingen
van Herbalife nemen u mee naar spannende
locaties die befaamd zijn om zon, zee,
romantiek en nog veel meer! En de
training die u ontvangt, is één van
de beste in onze branche! De beste
manier om iets van de wereld te zien
en tegelijkertijd uw zakelijke
vaardigheden te ontwikkelen!
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Doe mee en kwalificeer u nu voor:

n Spetterende jaarlijkse Extravaganza’s
op Europese toplocaties
n Vakanties op exotische locaties
n Wereldwijde Extravaganza’s in de VS
n Feestelijke diners, feestjes
en fotomomenten met de
‘Legendes van Herbalife’
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U kunt over de hele
wereld zakendoen
Kent u iemand in het buitenland?
Het geweldige aan Herbalife is dat u over de
hele wereld uw zaak kunt ontwikkelen. U kunt
met uw Eiwitplanner zelfs telefonisch een
lichaamsanalyse uitvoeren!
Ga eens na met wie u contact zou opnemen.

n Kent u iemand in het buitenland?
n Kent u iemand die familie in het
buitenland heeft?
n Gaat u binnenkort op reis naar
het buitenland?
U bent misschien maar één telefoongesprek
verwijderd van de internationaal zakendoen!
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Het is meer dan een business…
… Het is een manier
van leven!
n Geniet en maak vrienden
voor het leven
n Deel gemeenschappelijke
interesses met positieve,
gemotiveerde mensen
n Geniet van de roes die
ontstaat als u mensen
helpt hun levensstijl te
verbeteren
n Ervaar persoonlijke groei
en verrijk alle aspecten
van uw leven
www.myherbalife.com
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Herbalife op het internet
Herbalife.com en myherbalife.com belichten
onze internationale aanwezigheid en groei.
Het is de hoogste prioriteit van Herbalife om
u te voorzien van recente en relevante
informatie over verkopen, marketing en
zakendoen. Er bestaan geen betere manier
om dat te doen dan via het internet.
Herbalife.com is de site voor klanten van
Herbalife, voor iedereen toegankelijk, een plaats
om geïnteresseerde potentiële klanten op te
wijzen en waar u zelf meer kunt ontdekken over
de geschiedenis, de business en de producten
van Herbalife. De site is een prima startpunt
om alles over Herbalife en onze waarden te
leren en een handig referentiepunt voor alle
Distributeurs, zowel oude als nieuwe.

Myherbalife.com is de portaalsite voor
Distributeurs. Op het speciaal voor u als
Distributeur opgezette myherbalife.com vindt
u informatie over lopende trainingssessies
en belangrijke afspraken voor Distributeurs.
Deze site spreekt uw taal en houdt u op de
hoogte van nieuws over Herbalife uit de hele
wereld. Met www.hlc.myherbalife.com kunt u
ook uw emailaccount beheren, uw persoonlijke
gegevens bijwerken en toegang verkrijgen tot
de geweldige Business Tools Online!

www.herbalife.com

www.herbalifecentral.com
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Business Tools… Online
Business Tools Online biedt u 24 uur per
dag, 365 dagen per jaar professionele
business tools met één click van de muis!
Dankzij de eenvoudige navigatie en de toegang
tot allerlei materialen is deze online-service
onmisbaar voor elke Distributeur.

U kunt GRATIS tools downloaden uit de
volgende categorieën:

n Klantenbijlagen
n Zakelijke bijlagen
n Inspirerende verhalen
n Factsheets
n Shake recepten
n Meetings

www.myherbalife.com

n Zakelijke tips
n Posters
Business Tools Online is specifiek opgezet
als hulp bij het ondersteunen van uw
businessdoelstellingen en geeft u een
perfecte, professionele voorsprong.
Ga naar Herbalifecentral.com, klik op Business
Tools Online (BTO) en bekijk de site vandaag nog!
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De winnende formule
Uw gratis maandblad!
Today Magazine is een maandelijkse uitgave die
u GRATIS bij elke productbestelling ontvangt.
Today Magazine wordt geschreven en
vervaardigd met u als uitgangspunt en is erop
gericht om u regelmatig nieuws te brengen
over nieuwe producten, acties, evenementen,
trainingssessies en nog veel meer.
Today Magazine is een kwartaalblad van
vandaag dat u tevens regelmatig advies biedt
over welzijn, van matig eten tot huidverzorging
in de zon, dat u met uw klanten kunt delen.
Onze businessartikelen staan vol met tips
van topDistributeurs en aanwijzingen om uw
business gemakkelijk en eenvoudig te leiden.
Op de maandelijkse erkenningspagina’s worden
ook alle toppers stuk voor stuk genoemd terwijl
zij de ladder van ons Marketingplan beklimmen.

Bij elke uitgave ontvangt u tevens
een kleurrijke klantenbijlage van
4 pagina’s, die zich richt op
verschillende gebieden van
klantenzorg. U vindt er ook
motiverende verhalen en
regelmatige welzijnstips om
met zowel nieuwe als potentiële
klanten te delen.

11/05/09
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Wat is uw
volgende stap?

n Lees de andere boeken over de
International Business Opportunity
n Lees de Herbalife literatuur en
de productbrochure
n Lees de Herbalife literatuur
en de Productbrochure
n Begin de Herbalife producten
te gebruiken en houd uw voortgang/
resultaten bij
n Praat met iedereen die u kent over
de Herbalife producten
n Gebruik de beschikbare tools,
waaronder Business Tools Online
(BTO)
n Volg het businessadvies in Boek 2
en ga op zoek naar nieuwe klanten
n Praat met uw sponsor over
aanstaande trainingsevenementen
n Zie uw business groeien en bloeien!
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U weet maar nooit wat er gebeurt als
u zich door hen laat motiveren. U weet
maar nooit wat er gebeurt als u in hen
gelooft. U weet maar nooit wat er gebeurt
als u hen navolgt.

Jim Rohn – 1930 - 2009
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