
WELKOM BIJ 
HERBALIFE NUTRITION

https://www.mindset.online/voordelen/herbalife-member-worden/
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PROGRAMMA

• Trends gezonde actieve levensstijl

• Introductie van het bedrijf Herbalife 
Nutrition

• Zakelijke mogelijkheden:
- het consumeren van de producten 
- een eigen business opbouwen 

• Hoe te starten

Presentator
Presentatienotities
Bij punt 4: Wellicht 2 mogelijkheden waarom u hier bent.Ofwel u bent Herbalife gebruiker en komt  kijken naar de mogelijkheden betreft uw inkoopvoordeel, ofwel u bent op zoek naar een extra inkomen.
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TWEE UITDAGINGEN

Werk / inkomen / vrije tijd Levensstijl

Presentator
Presentatienotities
We hebben te maken met 2 uitdagingen. Het ene is ons werk waarmee we een inkomen verdienen om vrije tijd mee te kunnen kopen en het andere is onze levensstijl
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ONZE REALITEIT

1. Basisschool  Voortgezet onderwijs Baan zoeken

Carriere maken Een huis kopen Hoge lasten

 te weinig geld voor de leuke dingen die je wilt doen

 te weinig vrije tijd voor familie en vrienden
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WAT WIL JIJ DOEN MET JE LEVEN?

• Ambieer je een andere 
levensstijl?

• Wil je je meer inzetten om 
anderen te helpen?

• Wiens dromen maak je 
liever waar; die van jezelf
of die van een ander?

NIEUW
OUD

Presentator
Presentatienotities
Hier mogen we best eens over nadenken of bij stil staan
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• Hoge werkdruk / overwerk
• Niet de waardering krijgen die je verdient
• Je verdient niet wat je vindt wat je waard 

bent

GEVOLG
• Te weinig tijd voor je gezin & vrienden
• Te weinig tijd voor het huishouden 
• Te weinig geld om uit te geven
• Kans op burn-out 

UITDAGING 1 - WERKDRUK & INKOMEN

NEGATIEVE SPIRAAL 
met voortdurende 
spanning

Presentator
Presentatienotities
Denk aan de zorg of het onderwijs en kijk om je heen hoeveel mensen zich in een burn out situatie bevinden, ook jongeren!
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• Onze eetgewoonte is verslechterd
• We bewegen minder
• Onze voeding is veranderd
• Meer zittende levensstijl
• Drukkere levens dus alles moet snel snel!

GEVOLG
• Sneller vermoeid maar slecht slapen
• Problemen met gezondheid
• Niet lekker in je vel / kleding te strak
• Geen puf om met de kinderen te spelen
• Onnodig geïrriteerd tegen partner

UITDAGING 2 - LEVENSSTIJL
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• Een gezonde en actieve levensstijl leiden?
• Meer tijd met je gezin doorbrengen en toch fulltime verdienen?
• Per maand iets extra te besteden hebben?
• Een eigen bedrijf in de welzijnsindustrie?
• Andere mensen helpen bij het behalen

van hun dromen en doelen?

WAT ZOU JIJ HET LIEFSTE WILLEN?

Dit is allemaal mogelijk!
Met Herbalife Nutrition kies jij je eigen mogelijkheden!
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• Relatie tussen verzorging, voeding, 
en gezondheid blijft een hot en 
actueel topic!

• Obesitas epidemie

• Groei van eigen ondernemerschap*

• Verouderende populatie die gezond 
en fit wil blijven

TRENDS 

* Bron: CBS en KVK – Rapport Bedrijvendynamiek

Presentator
Presentatienotities
Niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bijna iedereen is wel bezig met zich goed en fit voelen of te minderen. Met Herbalife kun je ze helpen.Obesitas kunnen we met Herbalife niet bestrijden. We zijn immers geen medicijn. Herbalife helpt meer in de vorm van preventie. Hoe kun je voorkomen dat obesitascijfers toenemen? Door informatie, educatie en mensen te laten ervaren hoe ze kunnen minderen.Het aantal zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) in Nederland groeit explosief. In 2018 startten er maar liefst 168.000 zzp'ers (15% meer dan in 2017).Jongeren zien het idee van voor een baas werken steeds minder zitten. Ze willen zelf bepalen waar en hoe ze werken, en ook dat kan met Herbalife!We worden steeds ouder. Liefst wel in goede gezondheid. Dat kan als je gezond eet en blijft bewegen. 
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Bronnen
* World Health Organization
** De Telegraaf  - Gert van Harskamp 02 feb. 2018 in FINANCIEEL
*** Vance.nl  & HR bedrijf Tentoo

• Wereldwijd obesitas percentage is bijna verdrievoudigd sinds 1975.

• In 2016 hadden meer dan 1.9 miljard volwassenen last van overgewicht 

– hiervan waren er meer dan 650 miljoen obees.*

ENORME ZAKELIJKE KANSEN

• In 2017 een record aantal nieuwe eigen bedrijven in 

Nederland**

• Het aantal freelancers in Nederland steeg in de 

periode van 2014 t/m 2017 met maar liefst 35%

• Opvallend is de groei onder jongeren t/m 25 jaar.***
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HERBALIFE NUTRITION BIEDT OPLOSSINGEN

Presentator
Presentatienotities
Bewegen in een groep onder begeleiding van een coachTrainingen (zowel offline als online en zowel binnenland als buitenland) om je te ontwikkelenWetenschappelijk bewezen, uitgebalanceerde voedingsproducten en –supplementen die je op elk moment van de dag in kunt passen Geen kuur of dieet - Aanvulling voor balans in je voedingSamen sporten en bijdragen aan het goede doelDe vrijheid om te werken waar en wanneer jij dat wilt en dus met je kinderen te kunnen zijn
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INTRODUCTIE HERBALIFE NUTRITION INT.

• Opgericht in 1980 in USA
• Gezonde actieve levensstijl
• Beursnotering NYSE (code 

HLF)
• Tientallen miljoenen klanten 

wereldwijd
• Gevestigd in meer dan 90 

landen
• Meer dan 4 miljoen 

Onafhankelijke Members 
wereldwijd
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CEO HERBALIFE NUTRITION - JOHN AGWUNOBI

• Agwunobi was Secretaris van gezondheid in Florida en later assistent 
Secretaris van Gezondheid voor het Amerikaanse Ministerie van 
Gezondheid. 

• Hij hield toezicht op de Centers for Disease Control, National Institutes
of Health, de Food and Drug Administration, het kantoor van de 
Directeur Generaal Volksgezondheid en tal van andere openbare 
gezondheidsbureaus en -programma’s. 

• Bij HN sinds 2016 als Chief Health and Nutrition Officer.

• Leidde het Herbalife Nutrition Institute, de Herbalife Nutrition Advisory
Board en de Herbalife Dietetic Advisory Board.

• Werkte samen met de Ph.D.s en wetenschappers van het bedrijf aan de 
integratie van voedingswetenschap in de producten.

• CEO en Chairman of the Board sinds 30 maart 2020
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HOOFDKANTOOR NEDERLAND & BELGIË

• Sinds 1993 in Nederland / 1994 België
• Hoofdkantoor in Utrecht
• Team van 30 medewerkers dat zich 

inzet voor NL en BE
• Distributiecentrum voor heel Europa in 

Venray
• Erkend voor beste logistieke 

werkzaamheden 
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WAAR WIJ VOOR STAAN

Door de beste uitgebalanceerde voeding met 

regelmatige lichaamsbeweging en de één-op-

één ondersteuning van jou als Herbalife-coach 

te combineren, behaalt jouw klant de beste 

resultaten!

Presentator
Presentatienotities
Waarom zijn wij, wat doen wij, wanneer?
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ONZE VOEDINGSFILOSOFIE

OPTIMALISEER 
JE

VOEDING

Presentator
Presentatienotities
Zoals jullie wel weten heeft hebben we bij Herbalife verschillende producten die gericht zijn op het optimaal voeden van je lichaam. Wat het lichaamsdoel ook is, gewicht verliezen, aankomen, meer spiermassa, fitter worden je gewicht behouden, onze producten passen in een levensstijl die een leven lang meegaat.Je lichaam heeft elke dag voedingsstoffen uit de deze categorieen nodig. Alle HN producten vallen in 1 van deze categorieen.
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Om de kwaliteit te kunnen 
waarborgen heeft Herbalife 
Nutrition besloten om een groot 
deel van het productieproces in 
eigen beheer te houden.

Van het zaadje tot het eindproduct 
kun je er verzekerd van zijn dat we 
optimale kwaliteit leveren.

“FROM SEED TO FEED”
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1The Nobel Foundation has no affiliation with Herbalife and does not review, approve or endorse Herbalife® products

• Meer dan 300 wetenschappers werken
aan onze productkwaliteit en veiligheid

• Onze ultramoderne apparatuur en 
kwaliteitscontrolesystemen voeren 
gedurende het gehele productieproces 
tests uit

• We zorgen ervoor dat elk product 
optimaal voldoet aan wettelijke 
kwaliteitsnormen

WETENSCHAP
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SPONSORSHIPS & BRANDING

https://herbalife24.com/stories/

Presentator
Presentatienotities
We versterken ons merk ook door verschillende sponsorschappen aan te gaan.Strong Viking Obstacle Run, de Rode Duivels (3e op het WK van 2018) en Basketball bond Cats & LionsProud sponsor of over 190 sporting events, athletes and teams around the world including more than 70 top athletes in Europe
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De Herbalife Nutrition Foundation (HNF) is een wereldwijde non-profit 
organisatie die liefdadigheidsorganisaties financiert om ervoor te zorgen dat 
kinderen gezonde voeding, onderwijs en de steun van vrijwilligers uit de 
gemeenschap krijgen. 

SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

Presentator
Presentatienotities
Het Vergeten Kind zet zich in voor een positieve omgeving voor kwetsbare kinderen met een moeilijke thuissituatie. Een omgving waar het veilig is, waar warmte en positieve aandacht is. Waar ze samen (leren) spelen en vrienden maken, zodat het zelfvertrouwen groeit. Waar zorgen en nare herinneringen plaatsmaken voor succesmomenten en een glimlach.VZW Wagenschot vormt als Pedagogisch Centrum de draaischijf voor verschillende initiatieven op opvoedkundig en onderwijs vlak. �Deze initiatieven richten zich naar jongeren en gezinnen waar gedrag- en emotionele problemen een rol spelen
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WAAROM ONZE PRODUCTEN NIET IN DE WINKEL LIGGEN

• Persoonlijk advies en begeleiding aan klanten 
• Grootst mogelijke kans van bereiken van duurzame resultaten
• Enthousiaste klanten delen kennis en ervaring, netwerken 

Dit creëert kansen voor iedereen! 

Presentator
Presentatienotities
30 dagen geld terug garantie
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NETWERK MARKETING

Verbeter je eigen voedingspatroon en levensstijl met de 
producten van Herbalife Nutrition…

... en verdien een parttime of 
fulltime inkomen door anderen 
te helpen hetzelfde te doen!
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ONEINDIG VEEL VOORDELEN

 Zelf een healthy active lifestyle leiden

 Anderen helpen met het behalen van hun gezondheidsdoelen

 Werken waar jij wilt en wanneer jij wilt

 Extra beloning d.m.v. Promoties & kwalificaties cadeaus & reizen

 Een grote groep ‘collega’s’ waar je mee kunt samenwerken

 Persoonlijke ontwikkeling

 Een extra inkomen “THE SKY IS THE LIMIT !”

VRIJHEID en PLEZIER!
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DRIE MOGELIJKHEDEN

1. Member eigen gebruik - bestel producten bij Herbalife met een inkoopkorting 
van 25% en bespaar aanzienlijk per maand voor je eigen producten en je gezin.

2. Parttime Member - promoot Herbalife actief en omring je met een groep van 
enthousiaste productgebruikers. Met een inkoopkorting van 25% – 50% kun je 
parttime een extra inkomen verdienen van bijv. €1500* per maand of meer.

3. Full time Member - bouw een team van productgebruikers én members voor 
een royalty- en bonusinkomen. 
Hierbij zijn de mogelijkheden van je inkomsten onbeperkt.

* Indicatieve verdiensten bij het hebben van ca 30 klanten
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PARTTIME/FULLTIME MEMBER WORDEN

• Herbalife Member worden = 
producten bestellen met 
inkoopkorting

• Jouw productervaring kan 
zorgen voor andere 
productgebruikers

• Als Herbalife Member kun je 
Herbalife actief leren promoten

• Enthousiaste productgebruikers 
kunnen ook Member worden

• Herbalife beloont je dan 
maandelijks met commissie 

Hoe werkt het?



ERVARINGEN

Disclaimer: Persoonlijke resultaten en inkomens zijn niet standaard. Individuele 
resultaten variëren. Het inkomen dat men via Herbalife Nutrition verdient hangt 
volledig af van de inzet en tijd die men eraan besteed.

Presentator
Presentatienotities
Wie is er nog maar pas gestart met het eten vd producten (3-4 mnd)Wie is er gestart op de wijze die we vandaag zullen trainen? Wie heeft een fantastisch verhaal die je niemand wilt onthouden?(Wie werkt er parttime met HBL?) En wie fulltime?
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LAAT JEZELF ZIEN

• Als Herbalife Nutrition Member inspireer je anderen met jouw 
resultaat

• Leer actief te promoten d.m.v. bijvoorbeeld:
 Vertel over je resultaat

 Try Out Pakket

 Welzijnsevaluaties

 Fitclub / Bootcamp / Wandelclub

 Social Media

 Beauty nights / Cooking clubs
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BOUW EEN TEAM
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• Support van je eigen sponsor / coach (online & offline)

• Online support MyHerbalife.nl / MyHerbalife.be  Leercentrum met 
verschillende online trainingen & Masterclasses

• Volg virtuele trainingsprogramma’s: HOM, STS, LDW

• Member Services team altijd bereikbaar gedurende kantooruren & online

TRAINING & ONDERSTEUNING
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TOOLS DIE JE WORDEN AANGEREIKT

• Je eigen GRATIS website en webshop

• Marketing materialen van alle producten

• Productbrochure & kwartaalblad voor klanten
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TOOLS DIE JE WORDEN AANGEREIKT

• Platform met recepten  MyFoodboost.be / MyFoodboost.nl

• Websites met artikelen en recepten om te delen met je klant ter 
inspiratie en betrokkenheid (MyLifeHerbalife.nl & 
MyLifeHerbalife.be)
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STARTEN IS EENVOUDIG

• Licentie om producten te bestellen/ 
membership = 50,- euro.

• Start met 25 % inkoopkorting.

• Geen grote voorraad of kostbare investeringen nodig.
• Start zelf met een gepersonaliseerd Herbalife programma.
• Voel, zie en ervaar het verschil!
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GOLD STANDARD

We zijn er trots op onze klanten de Gold Standard Garantie te
kunnen geven:

• Lage opstartkosten

• Geld terug garantie (90 dagen)

• Vooraf uitgebreide en duidelijke informatie over de zakelijke
mogelijkheid en de mogelijke verdiensten

• Geschreven bevestiging van begrip regels door nieuwe
Members vereist

Presentator
Presentatienotities
Je hoeft geen groot pand aan te schaffen, geen personeel, geen voorraad (j.e kunt de bestelde producten direct bij de klant laten leveren vanuit HN)
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”YOU ARE THE CREATOR OF YOUR OWN DESTINY“

-HERBALIFE’S OPRICHTER, MARK HUGHES-
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Making the World Healthier and Happier 
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