
Profil /Vilkår 
 
HELSEGRUPPEN.dk har markedsført Herbalifes produkter siden 1993. Jeg har i alle årene serviceret 
kunder i hele landet. Jeg selv og min familie er flittige brugere af alle Herbalifes produkter og kender 
værdien af disse fuldt ud. Udover at servicere kundegruppen, underviser jeg Herbalife-medlemmerne i 
bl.a.: Brugen af produkterne og kundeservice.  
Der holdes disse træninger både live og on-line. 
 
Når du handler hos HELSEGRUPPEN tilbydes du personlig opfølgning via telefon, sms eller mail. 
Dette skal forstås som et tilbud, som du kan til- eller fravælge. For de fleste brugere er det en stor 
hjælp at få et ugentligt opkald som støtte til et godt resultat ved vægtkontrol. 
 
Betaling som KLIENT 
Du kan betale sikkert, nemt og hurtigt med 
 
• VISA, Visa/Dankort eller MobilePay 
• Bankoverførsel til Midddelfart Sparekasse  reg. 1682 konto 3225494389  
• MobilePay.Business  60649547 
  
Levering 
HELSEGRUPPEN lagerfører samtlige varenumre og leverer normalt fra dag til dag. Produkterne sendes 
med. PostDanmark. Du kan følge din pakkes transport på Track & Trace. Hvis den bestilte vare mod 
forventning, ikke er på lager, kontaktes du inden for 24 timer eller førstkommende hverdag. 
 
 
Log in 
Hos HELSEGRUPPEN.dk følger vi den danske lovgivning og Herbalifes etiske regler om markedsføring 
og handel på internettet. Derfor kan vi ikke umiddelbart vise specifikke produkter og priser. 
 
Du får nemt og hurtigt et login ved at kontakte mig direkte på tlf: 60649547 eller udfylde skemaet på 
HELSEGRUPPEN.DK Når du har dit login, kan du handle nemt og hurtigt alle døgnets timer. Samtidig 
får du adgang til Kundecenter, hvor du kan tilpasse din profil og bl.a. følge dine ordrer.  
 
 
DU LOGGER IND VED AT BESVARE SPØRGSMÅLENE bla. Bliver du spurgt om du har været i 
kontakt med et dansk medlem. 
 
 
Til dette skriver du: 
• JA 

a) du sætter nu din kontakts navn på :  
 

• Aase Jensen ..  
 

b) sponsors medlems-nummer:  
 

• 07039584 
• Email: aase@helsegruppen.dk 
• Tlf: 60649547 

 
 
Når du har dit login, kan du handle nemt og hurtigt alle døgnets timer. Samtidig får du 
adgang til Kundecenter, hvor du kan tilpasse din profil og bl.a. følge dine ordrer.   
 
Priser 
Alle priser er incl. 25% moms. 
  
MEDLEM 
Hvis du ønsker at bruge Herbalifes produkter i længere tid kan du vælge at starte som selvstændigt 
MEDLEM, og kan NU få glæde af en medlemsaftale (International Members Pack - IMP). Du kan da 

http://www.postdanmark.dk/index.jsp
mailto:aase@helsegruppen.dk


indkøbe dine produkter online direkte fra Herbalife International og du har et medlems rettigheder og 
fordele.  Du kan bestille din Medlemspakke (IMP) her på HELSEGRUPPEN. 
 
Se også 	  http://www.herbalife.dk/  … 
  

• Find medlem … Aase Jensen  
•  ID 07039584 

 
  
Betaling som Medlem 
Du kan betale sikkert, nemt og hurtigt med 
 
• VISA, Visa/Dankort, Master Card 
• Bankoverførsel 
  
  
 
Tilfredshedsgaranti 
Herbalife har altid haft 30 dages returret på alle deres produkter. Dette betyder, at du kan returnere 
produkterne, hvis du er utilfreds. Du skal blot udfylde en beskrivelse om, hvorfor du er utilfreds og 
sende produkter og beskrivelse  retur til mig sammen med en kopi af din faktura.  
Husk også at oplyse dit kontonummer, så pengene kan overføres til dig. 
  
 
Forbehold 
HELSEGRUPPEN.DK tager forbehold for trykfejl, udgåede varer, prisstigninger o.l. 
  
 
Behandling af personlige oplysninger og sikkerhed 
HELSEGRUPPEN.DK gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din bestilling, 
dvs. navn, adresse, e-mail og varedata, der vedrører dig. Alle oplysninger behandles strengt fortroligt 
og vil aldrig blive videregivet til trediepart. HELSEGRUPPEN udsender Nyhedsbreve en gang imellem. 
Du kan til enhver tid framelde dig dette ved at klikke på afmeldingslinket. 
  
  
HELSEGRUPPEN har en sikker secure-tunnel hos PBS. Det betyder, at du nemt og sikkert kan handle 
og få ekspederet din ordre hurtigt. Alle data og transaktioner krypteres og beskyttes af  PBS  
Bestilling og straks-betaling kan foretages med MobilePay-business, eller produkter kan sendes pr 
efterkrav. 
Ligeså kan der betales med bankoverførsel. 
  
Jeg er glad for, at du har valgt at besøge min hjemmeside og ser frem til at servicere dig. 
  
Venlig hilsen 
HELSEGRUPPEN – for en sundere hverdag 
Aase Jensen 
Hartmannsvej 7, 
7100 Vejle 
 
Tlf: 60649547  // 75859547 
 
E-mail: aase@helsegruppen.dk 
 
www.helsegruppen.dk  
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http://www.herbalife.dk/
mailto:aase@helsegruppen.dk
http://www.helsegruppen.dk
mailto:aase@helsegruppen.dk

