
O Firmie Herbalife   
 
 
Filozofią Herbalife jest dostarczenie światu najlepszych i bezpiecznych produktów do 
kontrolowania wagi ciała, produktów odżywczych i kosmetycznych. Firma Herbalife 
przywiązuje dużą wagę do stosowania ziół i innych naturalnych składników we 
wszystkich produktach. Nasza filozofia zakorzeniona jest w koncepcji bazującej na jak 
najlepszym odżywianiu organizmu zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym, dlatego 
gdy stosujesz nasze produkty Twój organizm łatwiej będzie w stanie odeprzeć 
negatywny wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Nazywamy to optymalnym 
żywieniem., które krok po kroku doprowadzi Cię do poziomu zdrowej, energicznej i 
witalnej osoby, którą niewątpliwie się staniesz. 
Firma Herbalife została założona w 1980 roku przez 24 letniego Marka Hughes'a, po 
tym jak jego matka, hollywoodzka aktorka uzależniła się od przepisywanych na receptę 
farmakologicznych środków odchudzających i zmarła na skutek przypadkowego 
przedawkowania. Mający wówczas 18 lat Mark postanowił znaleźć metodę pozwalająca 
ludziom bezpiecznie kontrolować swoja wagę i zajął się z wielką pasją problemem 
racjonalnego odżywiania i kontrolą wagi. Pojechał do Chin, kraju w którym tradycja  
medycyny naturalnej sięga 3.000 lat . Po powrocie zaraził swoją ideą specjalistów z 
dziedziny odżywiania, doprowadził do połączenia wiedzy medycznej Chin i Tybetu  z 
technologią laboratoriów agencji kosmicznej NASA. W 2003 roku firma pomogła 
stworzyć Laboratorium Odżywiania Molekularnego i Komórkowego w Centrum 
Odżywiania Człowieka na Uniwersytecie Kalifornijskim ( UCLA ). Dzięki dostępowi do 
najwyższych technologii oraz własnym posiadanym licznym patentom jest w tej 
dziedzinie wiodącą firmą na świecie. 
 
Grupa sławnych naukowców składających się ze specjalistów ds. żywienia, lekarzy i 
dietetyków opracowała naturalny, oparty na ekstraktach ziołowych program 
odżywiania i kontroli wagi ciała oraz specjalny program odnowy biologicznej. Efektem 
używania produktów jest polepszenie stanu zdrowia organizmu oraz samopoczucia i 
wyglądu. Po wielu badaniach produkty zostały wprowadzone na rynek. Aby zapewnić 
najlepszą opiekę klientom Herbalife, Mark przyjął dla swej firmy system sprzedaży 
bezpośredniej poprzez Niezależnych Dystrybutorów i Konsultantów. Preparaty są 
dystrybuowane łącznie z bezpłatną konsultacją i opieką  , dlatego też nigdy nie będą 
dostępne w aptekach tym bardziej, że firma jest przedstawicielem „przemysłu” zdrowia 
odcinając się definitywnie od „przemysłu chorobowego” ( odn.google- Paul Zane Pilzer). 
Zebraliśmy gremium uznanych naukowców i ekspertów ds. odżywiania, którzy jako 
Rada Naukowa Herbalife, w oparciu o najnowsze odkrycia nauki, liczne badania oraz 
starożytną wiedzę o ziołach i roślinach opracowali spektrum zdrowych programów oraz 
ukierunkowanych na klientów produktów, które posiadają najwyższą, gwarantowaną 
jakość.  
Akcje Herbalife notowane są na giełdzie NASDAQ, gdzie ze względu na niezwykłe 
wyniki sprzedaży budzą duże zainteresowanie inwestorów. Herbalife jest członkiem 
Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (w USA – DSA w Polsce - PSSB). 
Dzisiaj, po 30 latach, Herbalife to korporacja osiągająca 4 miliardy $ rocznego obrotu, 
działająca w ponad 65 krajach  z liczbą ponad 60 mln zadowolonych konsumentów na 
całym świecie ( udokumentowane podziękowaniami ! ). Rok po roku Herbalife 
wprowadza swoje produkty do kolejnych  krajów (aktualnie 69 krajów).  
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Szybki i dynamiczny rozwój Herbalife stał się możliwy dzięki Niezależnym 
Dystrybutorom, którzy czerpią korzyści finansowe i zadowolenie z prowadzenia 
własnego biznesu. Produktów Herbalife nie można kupić w żadnym sklepie, aptece, 
hurtowni, a nawet siedzibie firmy. Są one udostępnione jedynie przez sieć 
upoważnionych dystrybutorów firmy.  
 
Co wyróżnia firmę Herbalife? 
1.W Radzie Naukowej Herbalife zasiadają m.in. laureaci Nagrody Nobla i wybitni 
lekarze w swoich dziedzinach. 2.Wykorzystanie technologii XXI wieku do produkcji 
naturalnych preparatów odżywczych i produktów do pielęgnacji ciała, przeciwstawione 
coraz powszechniejszej chemizacji i technologii, które niszczą nasze zdrowie. 3.Herbalife 
korzysta jedynie z najzdrowszych, naturalnych składników pozyskiwanych z najmniej 
zanieczyszczonych części naszego globu przy zachowaniu maksymalnej aktywności 
biologicznej preparatów i stopniu ich przyswajania przez organizm ludzki. 

 

 

 

WWW.HYGIAINO.COM 


