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វរឣង់បសសសវនឞេះររូឧបរររូឧបាឞចុេះហរថនឦខានឦើ ចុេះឞិងបាឞឧ ិឦររឡស់ឣករកុឣហុឞនដើឣបីដំន

ើ ឥកាឥពាកយន្នើ្ុំចូឦជា្មាជិកឞិងកិចចរឡឣ

នរឡៀងឥស្់អនក។ ្ូឣគូ្កនុងរសអស់នៅជាស់ឞឹងនោឦឞនោបាឤោនបាឞរាឤហដឦ់ឞូឧកាឥអេះអាងថាអនកបាឞអាឞឞិងឤឦ់ឡីកាឥកាឥពាឥដ៏្ំខាឞ់
ទំងនឞេះ។

ការទទ ួលស្គាល់
Herbalife មាឞនមាវឞភាឡនៅកនុងនោឦឞនោបាឤបដឦនឤើងមាឞនដើឣបីកាឥពាឥ្មាជិកទំងអ្់ឥស្់នឤើង។្ូឣឡិឞិរយនឡើង
ឧ ិញឞូឧកាឥធានា្តង់ដាមា្ ឞិងគូ្កនុងរសអស់នដើឣបីវវួឦស្គាឦ់ថាអនកបាឞអាឞ ឞិងឤឦ់ឡីចំឞុច

ឞិឣួឤៗ។

ឣិឞមាឞកាឥវិញអសបសឥមាររូឧបាឞទឣទឥ ឞិងកាឥចាស់នហតើឣចំណាឤផលលនដើឣគឺទស។
ររឣូឧឱ្យមាឞកាឥវិញបរឣួឤគរ់នដើឣបីកាលឤជា្មាជិក Herbalife ឬចូឦឥួឣនៅកនុងអាជីឧកឣម Herbalife គឺជាកពាចស់្មាជិក Herbalife ខានររូច។
ោមឞកាឥវិញហឦិរហឦររូឧបាឞទឣទឥ។ រស្ិឞនសើខំុ្នរជើ្នឥ ើ្កាឥវិញហឦិរហឦគឺខំុឤ
្ ឦ់ដឹងថាកាឥវិញឥស្់ខំុឣ
្ ិឞគួឥនឦើ្ឡីររឣូឧកាឥ ឬ
ចំឞួឞវឹករបាក់ផ្ទទឦ់ខួឞឥស្់
ល
ខំុន្ វ ខ្ំុនជឿជាក់ថាខ្ំុអាចឦក់សឞតនៅកនុងនឡឦនឧលាឣួឤបដឦ្ឣនហរុហឦ។
__

ខ្ំុវវួឦស្គាឦ់ឞិងឤឦ់រឡឣខាងនឦើ

មាឞកាឥសងវិឦឦុឤ្ងឧ ិញបាឞោ៉ា ងនឡញនឦញ កាឥធានា្ងរបាក់ឧ ិញកនុងឥឤៈនឡឦ 90 ផលៃ្រមាស់កាឥចំណាឤផឞកញ្ចស់្មាជិក Herbalife
រស្ិឞនសើ្មាជិកភាឡររូឧបាឞឦុសនចាឦ្រមាស់នហរុហឦណាឣួឤនឡើឤ។

រស្ិឞនសើខំុ្នរជើ្នដើឣបីនបាេះសង់្មាជិកភាឡឥស្់ខំុន្ ៅកនុង 90 ផលៃខំុមា
្ ឞ្ិវិធវវួឦបាឞនឡញនឦញផឞកាឥសងវិឦ្ងរបាក់ រផឣលវិញកញ្ច ស់
្មាជិក Herbalife ខានររូច។
__

ខ្ំុវវួឦស្គាឦ់ឞិងឤឦ់រឡឣខាងនឦើ

មាឞកាឥធានា្ងរបាក់ 100% នៅនឦើហឦិរហឦ សូកឥួឣទំងចំណាឤនឦើកាឥដឹកជញ្ូជ ឞ្រមាស់ហឦិរហឦរសគឦ់ររឡស់ឣកឧ ិញទំងអ្់បដឦបាឞ
វិញនៅឣុឞនឡឦ 12 បខនសើ្ិឞជា្មាជិកភាឡររូឧបាឞឦុសនចាឦនដាឤនហរុហឦណាឣួឤបាឞ។

រស្ិឞនសើ ្មាជិកភាឡឥស្់ខំុ្ររូឧបាឞឦុសនចាឦនដាឤរសកាឥណាឣួឤ ននាេះខ្ំុអាចសងវិឦហឦិរហឦបដឦឣិឞទឞ់នរសើរបា្់ ឞិងហឦិរហឦ

បដឦអាចឦក់ឧ ិញបាឞ ឬ្ំភាឥៈកាឥឦក់ររឡស់នៅនអាឤរកុឣហុឞឧ ិញបដឦខ្ំុបាឞវិញកនុងឥឤៈនឡឦ 12 បខចុងនរកាឤ្រមាស់ កាឥសងវិឦ្ង
របាក់នឡញនឦញផឞរផឣលវិញ (ឥួឣសញ្ូច ឦទំងរផឣលផឞកាឥឧ ិឦររឡស់ហឦិរហឦឣកនឞេះ)។ នដាឤរោឞ់បរនឝវើតាឣកាឥប
នឦខ 4 ផឞកញ្ច ស់ជា្មាជិក ឬ"្ំ

ុំ បសសសវគំឥ"ូ នៅនឦើសណា
ត ញ Kh.MyHerbalife.com ។

នាំ កុងបហន
ន
កផឞន្ៀឧនៅ

__ ខ្ំុវវួឦស្គាឦ់ឞិងឤឦ់រឡឣខាងនឦើ
ឣិឞមាឞររឣូឧកាឥកនុងកាឥវិញឧសកឥ
Herbalife ឥស្់អក
ន ននាេះនវ។

៍ កាឥឦក់ឞិងអាជីឧកឣមណាឣួឤនដើឣបីចាស់នហតើឣអាជីឧកឣម ឬវវួឦបាឞនជាគជ័ឤនៅកនុង្មាជិកភាឡ

ខ្ំុឣិឞររូឧបាឞទឣទឥនអាឤវិញឧសកឥ ៍ អាជីឧកឣមណាឣួឤ ឞិងអាចនរសើជំឞួឤហតឦ់ឡរ៌មាឞកាឥនោ្នា ឞិងឧសកឥ ៍ កាឥឦក់បដឦ Herbalife
នឝវើឱ្យអាចនរសើបាឞនដាឤឥរគិរផលល ឬចំណាឤរិចរួចសំហុរ។ ឣុឞនឡឦនសើកកលឹសអាហាឥសំស៉ាឞឥួឣទំងកលឹសណាឣួឤជាឣួឤឞឹង្កឣមភាឡ្ឣបទ ខ្ំុ
ររូឧបរជា្មាជិកោ៉ា ងនហាចណា្់ 90 ផលៃ ឞិងសញ្ច ស់ដំន

ើ ឥកាឥចុេះន្មេះកលឹសអាហាឥសំស៉ាឞចាំបាច់ឥស្់រកុឣហុឞ ឞិងឧគាស

បដឦររឣូឧឱ្យមាឞនៅនឡឦននាេះ។
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__

ខ្ំុវវួឦស្គាឦ់ឞិងឤឦ់រឡឣខាងនឦើ

នឤើងកំ

រ់ោ៉ាងចា្់ឡីហឦរសនោជឞ៍ផឞហឦិរហឦឞិឣួឤៗ ឞិងឧ ិឝីស្គស្រ្ត្ឣស្្សផឞកាឥនរសើរបា្់នដាឤផ្ទទឦ់នៅនឦើស្គលក្ញ្ញាហឦិរហឦ -

នឤើងចង់នឝវើឱ្យរបាកដចា្់ថាហឦិរហឦបដឦររឹឣររូឧររូឧបាឞនរសើរបា្់កុងឧ
ន ិឝីបដឦររឹឣររូឧ នដើឣបី្នរឣចបាឞឞូឧឦវធហឦឡិររបាកដ។ នឤើងហតឦ់
កាឥឥ ំឡឹងវុករបាកដឞិឤឣផឞឱ្កា្អាជីឧកឣម ឞិងកិចខ
ច ិរខំរសឹងបរសងទឣទឥឱ្យនដើឣបីវវួឦបាឞនជាគជ័ឤនៅរគស់ករឣិរ។

រ់ោ៉ាងចា្់ឡីរសនោជឞ៍ផឞហឦិរហឦឞិឣួឤៗ ឞិងឧ ិឝីស្គស្រ្ត្ឣស្្សផឞកាឥនរសើរបា្់នដាឤផ្ទទឦ់នៅនឦើស្គលកហឦិរហឦ ឬនៅកនុង
កាតាឡុកហឦិរហឦ Herbalife - នឤើងចង់ នឝវើឱ្យរបាកដថាឡិរជាហឦិរហឦបដឦររឹឣររូឧបដឦររូឧបាឞនរសើរបា្់ោ៉ាងររឹឣររូឧ នហើឤ្មាជិក
នឤើងកំ

ទំងអ្់វវួឦឡរ៌មាឞបាឞររឹឣររូឧនដើឣបីឞិោឤអំឡី ហឦិរហឦដឦ់អរិលិជឞឥស្់ឡួកនគ។ ដូចោននឞេះបដឥនឤើងបាឞហតឦ់ឞូឧឡ័រ៌មាឞររឹឣររូឧអំឡី
ឦវធហឦហិឥញ្ាឧរថុបដឦ្មាជិក Herbalife្នរឣចបាឞ ដូនចនេះវាអាចររូឧបាឞបចកឥ ំបឦកជាឣួឤអនកបដឦររូឧបាឞនគប

នាំឱ្យឞូឧឱ្កា្អាជីឧកឣម

Herbalife។កាឥធានាអេះអាងណាឣួឤបដឦខ្ំុនឝវើឱ្យអំឡីហឦិរហឦ Herbalife® ឬអំឡីឱ្កា្អាជីឧកឣម Herbalife ររូឧបរស្្សចាស់ ជាកាឥឡិរ ឣិឞ
សំភាឞ់

មាឞអ្តុតាងជាលាឤឦកខអកសឥជាឣុឞ
ឞិងស្្សជាឣួឤឞឹងកាឥធានាអេះអាងនឝវើនឡើងនៅកនុង្មាាឥៈសចចុសបឞនបាឞនចញហាឤនដាឤ
Herbalife។ ខ្ំុឣិឞអាច្ឥន្ឥកាឥធានាអេះអាងឧ ិឝីឡាបាឦនរាគ
ឬកាឥឡាបាឦនរាគណាឣួឤអំឡីហឦិរហឦ Herbalife® (នទេះសីជាវាជាសវ

ឡិនស្គឝឞ៍ផ្ទទឦ់ខួឞឥស្់
ល
ខំុ)្ នឦើកបឦងបរមាឞបចងនៅកនុង្មាាឥៈបាឞនចញហាឤនដាឤ Herbalife ឬនរសើន្មេះឥស្់រក្ួង្ុខាអិបាឦ (FDA)
ឬវីភានក់ងាឥចាស់ណាឣួឤនហសងនវៀរនៅនឡឦបដឦរំណាងឱ្យហឦិរហឦ Herbalife ®។
__ ខ្ំុវវួឦស្គាឦ់ឞិងឤឦ់រឡឣខាងនឦើ
នឤើងហតឦច
់ ា្់លា្់ររឹឣររូឧឞិងទឞ់នឡឦនឧលាសងាាញនដើឣបីអនាគរ្មាជិកទក់វងឞឹងរបាក់ចំ

ូ ឦមាឞ្កាតឞុឡឦ។

ឣឞុ្សបដឦចូឦឥួឣកនុងរកុឣឥស្់រកុឣហុឞ្រមាស់នហរុហឦជានរចើឞ។ ឣឞុ្សជានរចើឞរោឞ់បរចង់វិញហឦិរហឦHerbalife®កនុងរផឣលឦក់

ដុំ។ អនកខលេះនវៀរចង់កស្គងអាជីឧកឣមឥស្់ឡួកនគផ្ទទឦ់ឣួឤ។ នសើនោឦនៅឥស្់ខំុគ
្ ឺកាឥកស្គងជាអាជីឧកឣមននាេះខ្ំុ ឤឦ់ថាវាររូឧកាឥកាឥងាឥ
ឞិងកាឥឤកចិរតវុកដាក់កាឥឦំបាកកនុងកាឥនឝវើឱ្យវាវវួឦបាឞនជាគជ័ឤ។

ខ្ំុឤឦ់ថាន្ចកតីបលលងកាឥ ៍ ផឞ្ំ
ង្ឥុសឣឝយឣបដឦខាង
នរកាឣគឺអាចឥកបាឞនៅនឦើ kh.MyHerbalife.com នហើឤគឺជាឡរ៌មាឞ្ិវិធររឹឣបរអំឡីឦវធហឦហិឥញ្ាឧរថុបដឦរកុឣហុឞ្មាជិកបាឞ្នរឣច
។ ខ្ំុបាឞសញ្ញ
ជ ក់ថាខ្ំុឣិឞឡឹងបហែកនឦើឡ័រ៌មាឞនហសងនវៀរណាឣួឤនវ។
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