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Näring

MER OM KOLESTEROL.
ÄR DU REDO ATT GÖRA EN FÖRÄNDRING?
Tror du att du är för ung eller för aktiv för att ha högt 
kolesterolvärde? Tänk om! Det är faktiskt så att alla kan 
vara i riskzonen på grund av flera olika livsstilsfaktorer som 
påverkar kolesterolhalten:

Mättade fetter och transfett som finns i kakor, feta mejeriprodukter och bearbetat kött kan bidra till högt kolesterol. Vi på Herbalife tycker du ska kunna 
unna dig dina älsklingssmaker. Testa därför att byta ut vissa produkter mot sundare alternativ – det minskar sannolikheten för att få högt kolesterol.

 • Rökning

 • Alkohol

 • En stillsittande livsstil

 • En osund kost

 • Om du har diabetes, högt blodtryck, 
är överviktig eller har fetma eller 
hjärtsjukdom i familjen*

IN MED…UT MED…

• Snacks som chips. De innehåller ofta mättade 
fetter som ger högt kolesterol, salt och socker.

• Friterad och stekt mat. Oljan innehåller ofta 
massor av onyttigt fett.

• Bearbetat kött. Testa magrare bitar rött kött 
istället. De innehåller mindre mättat fett.

• Raffinerade ”vita” kolhydrater som finns i kakor, 
bakelser, vitt bröd, vit pasta etc.

• Sunda snacks med enkel- och enkelomättat fett 
som nötter, fröer, sojabönor eller oliver.

• Pochera, grilla, ångkok och koka maten istället – 
då får du inte i dig onödiga mängder onyttigt fett.

• Fet fisk som lax innehåller hjärtvänliga fetter samt 
Omega-3s, eller magert fågelkött. Även soja- 
och vassleprotein är bra alternativa proteinkällor.

• Fiberkällor så som havre, fullkornsris, frukt och 
grönsaker som bidrar till ditt dagliga fiberintag.

* World Health Organisation. Global status report on non-communicable diseases 2014.
** NHS guidelines: High cholesterol – prevention. Posted 16/08/2013.

VISSTE DU DET HÄR?

HDL (High Density Lipoprotein) eller ”det goda kolesterolet” 
städar bort överblivet kolesterol (via levern) från blodet så att det 

inte täpper till dina artärer.

LDL (Low Density Lipoprotein) eller ”det onda kolesterolet” är 
den skadligare typen som transporterar kolesterol från levern till 

cellerna i kroppen. Om det finns för mycket LDL kan det ansamlas 
på väggarna i blodkärlen, vilket gör dem trängre (ateroskleros).

DET FINNS TVÅ TYPER AV KOLESTEROL:

Du kan förstås inte påverka riskfaktorer som 
går i släkten, men du kan se till att du får…

EN HJÄRTVÄNLIG KOST
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Fitness

När du är aktiv ökar det ”goda” kolesterolet (HDL) i blodet. Rörelse stimulerar transporten av fettdepåer till levern, och det hjälper 
hjärtat och blodkärlen att vara i gott skick. 150 minuters måttlig till intensiv träning varje vecka är allt som krävs** för att hjälpa till 
att sänka kolesterolvärdet. För att göra det lite enklare…

 • Ta med dig en vän och gör 
träningen till en hobby.

 • Gör det enkelt – promenera i 
20 minuter varje vardag och 
simma eller cykla en timme 
varje helg. Detta är en realistisk 
träningsplan som är tillräcklig 
för att nå veckans motionsmål.

 • Ta trapporna istället för 
hissen. Det här är en liten 
förändring som gör stor 
skillnad. Tänk på att försöka 
vara aktiv när möjlighet ges!

STATISTIK VISAR ATT  
133,3 MILJONER MÄNNISKOR  
I DE FEM STÖRSTA EUROPEISKA LÄNDERNA 
(TYSKLAND, FRANKRIKE, ITALIEN, SPANIEN, 
STORBRITANNIEN) HAR ETT HÖGT KOLESTEROLVÄRDE*.

REGELBUNDEN MOTION

MEN DET FINNS YTTERLIGARE ETT SÄTT ATT SÄNKA ELLER BIBEHÅLLA DINA KOLESTEROLNIVÅER! 
HAR DU HÖRT TALAS OM BETAGLUKANER SOM FINNS I VÅR NYA PRODUKT HERBALIFE BETA HEART®?

BESTÄLL NU ELLER BE DIN HERBALIFE MEDLEM BERÄTTA MER!

HÖG  
FIBERHALT

KÄLLA TILL PROTEIN 
SOM BIDRAR TILL TILLVÄXT  
OCH UNDERHÅLL AV MUSKELMASSA

KALORIKONTROLLERAD: 
25 KCAL PER 
MÅTTSKED

NATURLIG VANILJSMAK 
LÄCKER MIXAD MED VATTEN

PERFEKT ATT TILLSÄTTA I DIN 
FORMULA 1-SHAKE

S
KU

 #0267
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Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening

Kontakta mig i dag för att få mer information:

I s s u e  1 8 7  –  I n s e r t  -  Swed i s h  -  # 6 3 6 1 – S W – 8 7

Herbalifes utmärkta produktutbud 
av vetenskapligt avancerad näring, 
viktkontroll och kroppsvårds-
produkter backas upp av personlig, 
trevlig service och en 30 dagars 
pengarna-tillbaka-garanti. Fråga 
efter den senaste produktkatalogen.

© 2016, Herbalife (U.K.) Limited, Uxbridge, England, UB8 1HB. October 2016. Tryckt i Europa.

Herbalife is proud to be a member and supporter of the DSA and its independent consumer code

En bra, daglig 
hudvårdsrutin 

med kliniskt testade 
produkter som Herbalife 
SKIN®. ”Ett bra serum, 
en daglig återfuktande 
kräm och en fylligare 
nattkräm krävs för att 
upprätthålla hudens 
fuktbarriär och ge 
ansiktshyn näring.”

Ät en hälsosam kost och ta 
näringstillskott vid behov. Att äta fisk 
eller ett fiskoljetillskott är bra eftersom 

EPA och DHA bidrar till hjärtats 
normala funktion. Vitaminrika livsmedel 
har massor av fördelar för huden och 

håret. Några exempel är A-vitamin 
som bidrar till att bibehålla normal 
hy, C-vitamin som bidrar till normal 
kollagenbildning och E-vitamin som 
skyddar cellerna mot oxidativ stress.

Skydda huden 
från solexponering. 

Produkter som 
Herbalife SKIN 

Skyddande 
fuktkräm SPF 30 

är ett bra val!

Att ha en aktiv livsstil. 
Varför inte höja pulsen med 
ett av Samantha Claytons 

träningspass eller göra 
enkla livsstilsförändringar 

som att ta trapporna 
istället för hissen?

* Resultaten gäller för Herbalife SKIN Serum som minimerar rynkor, Återfuktande nattkräm, Dagkräm som 
ger lyster, Skyddande fuktkräm SPF 30, Återfuktande ögonkräm och Uppstramande ögongel.

Utmana dig själv och få strålande, 
slätare hy med ungdomlig look.

Få resultat på 7 dagar* 
med Herbalife SKIN.

Det är ett faktum att vi alla åldras, och huden med oss. Men det betyder inte att vi inte kan ha vacker hud. Här 
berättar vår skönhetsexpert Jacquie Carter mer om hur du får en hy som ser lika ung ut som du känner dig…

”Det finns två typer av hudåldrande, kronologiskt och miljömässigt. Kronologiskt åldrande innebär alla de saker som sker på naturlig väg när vi 
åldras. Det är bland annat: 1) förlust av kollagen och fett, vilket kan ge upphov till fina linjer och slapp hud; 2) hormonpåverkan som kan ge torrare 
hy, och 3) tyngdkraften som drar allting nedåt och får huden att förlora sin fasthet.

När det gäller det miljömässiga åldrandet är det direkt länkat till vår livsstil. Såväl goda som dåliga vanor speglas i hudens utseende, och allt 
från, kost, motion, solexponering och vilka hudvårdsprodukter vi använder spelar roll. De goda nyheterna är att det finns saker vi kan göra för att 
underhålla en sund, ren och fin hy, till och med när vi åldras.”

HerbalifeSKIN.com

S1FFRA
ÅLDER ÄR BARA EN 

Skönhet
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