
www.herbalino.com

Herbalife Üyesi olarak
kaydolmak için adımları
izleyin ve üye paketini
doğrudan Herbalife'dan
sipariş edin

KLAVUZU
KULLANI



HERBALIFE
KAYIT
Bu çevrimiçi kayıt birkaç dakika içinde elde edilebilir ve giriş yaptıktan
sonra %50'ye varan indirimlerle ürün satın alabilirsiniz!

Yeni üyeler getirerek, olumlu sonuçlarınız neticesinde liderlik ettiğiniz
üyelerin satışından komisyon da kazanabilirsiniz!

Herbalife Üyesi olarak kaydolmak için bir sponsorunuz olması gerekir.
Bu nedenle, eğer bize kayıt olursunuz, Herbalino'nun bilgisinden,
uluslararası ve internet sunumumundan faydalanabilirsiniz.

Herbalife Üyesi olarak kaydolmak için Herbalife Üye Paketini (HMP)
satın almanız gerekir. Bunu, önce bizimle (düzenli olarak doğrudan
daha ucuzdur) veya doğrudan Herbalife tarafından kayıt olduktan
sonra satın alabilirsiniz.

Not: Kayıt için kimlik veya Pasaport ve HMP (Herbalife Üye Kiti)
satın almak için belki de bir kredi kartı gereklidir.



İlk adım www.myherbalife.com adresini ziyaret etmektir.

Herbalife'a Katıl sekmesindeki Apply Online (Çevrimiçi Başvurmak)
düğmesine tıklamanız gereken aşağıdaki ekrana geleceksiniz.

Bunu yaptıktan sonra, bir
hesap oluşturma sayfasına
geleceksiniz. Bilgilerinizi
aşağıda verilen bloklara
dolduracaksınız.

HERBALIFE ÜYESI OLARAK
ÇEVRIMIÇI KAYIT OLMAK İÇIN
ŞU ADIMLARI İZLEYIN:

ADIM 1

ADIM 2



ADIM 3

ADIM 4

Herbalife üyeliğinizi seçin. Üye olma ve Herbalife ürünlerini
kullanma veya distribütör olma seçeneğiniz vardır. Distribütör
olarak ürünleri kullanabilir ve artık gelir elde edebilirsiniz.

Üye olarak kaydolun. Sponsorunuzun kimliğini ve sponsorunuzun
soyadının ilk üç harfini eklemeniz gerekir.

Bu, ihtiyacınız olacak bilgilerdir:
Sponsorun Kimliği: 4410500636
Sponsorun soyadının İlk 3 Harfi: SCH

Kaydolurken Sponsorun Soyadının İlk 3 Harfini, yani SCH ve Sponsor
Kimliği: 4410500636 kullanın

Harika gidiyorsunuz. Artık bilgilerinizi doldurduğunuza göre, bir sonraki
sayfaya geleceksiniz. Ev adresinizi ve telefon numaranızı girmeniz
gerekecektir.

Siz veya eşiniz daha önce hiç Herbalife işinde bulunmadıysanız veya
geçmişte üye olmamışsanız, kutuyu işaretlemeyin ve ileriye tıklayın.
Yazdığınız e-posta gösterilecektir ve bir PIN oluşturmanız istenilecektir.

Üye olarak sisteme girmek için buna ihtiyacınız olacaktır, bu yüzden
bunu bir yere yazdığınızdan ve kaydettiğinizden emin olun.



ADIM 5

ADIM 6

ADIM 7

Herbalife Bağımsız Üyelik sözleşmesini okuyun ve sayfanın
altındaki ileri düğmesine tıklayın

Son olarak, bu sayfanın alt kısmında, "Altın Standart Garantilerini
ve Brüt Tazminat Beyanını okudum ve anladım” yazısını
işaretleyeceksiniz.”

Herbalife üyelik başvuru sözleşmesini gözden geçirin ve kabul edin.
Bu, Herbalife Dağıtıcısı olarak başvurunuzla ilgili ek bilgileri kapsar.
Bu sayfanın altındaki kutuyu işaretleyip İleri'yi tıklayacaksınız.

Bilgileri gözden geçirin ve onaylayın. Her şeyin doğru
göründüğünden emin olun ve sayfanın altındaki komutları izleyin,
ardından mavi İleri düğmesini tıklayın.

İyi iş!



Ronny Schuerch
Bize ulaşınBağımsız Herbalife Beslenme Üyesi

Posta kutusu 4242
CH-4002 Basel

+41 58 255 06 59
+41 79 550 19 90
contact@herbalino.com

BIZE ULAŞIN


