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NÄRING FÖR ETT BÄTTRE LIV

Njut av sommaren 
med Herbalife
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Vilken typ av mat är bra källor till kostfibrer?

Fokus på ingredienser: KOSTFIBER

En hel del kostfiberrik mat som frukt och grönsaker, havre, 
havrekli, psylliumfrö och linfrön innehåller stora mängder 
både lösliga och olösliga kostfibrer.
Lösliga kostfibrer: Frukt och grönsaker (särskilt apelsiner, 
äpplen och morötter), havre och havrekli, ärtor, bönor, 
linser, korn och nötter.
Olösliga kostfibrer: Frukt och grönsaker (med skalet på), 
fullkorn, vete, havre, nötter och frön.

Kostfibrer är också bra för viktkontrollen!
Att äta kostfiberrik mat gynnar inte bara hälsan, det kan 
även hjälpa till med viktkontrollen eftersom kostfibrer tar 
längre tid att passera genom matsmältningssystemet 
och därmed ger en längre mättnadskänsla.

Få hjälp att komma upp i rekommenderat 
dagligt kostfiberintag:
Varje Herbalife F1-shake innerhåller över 5 g 
kostfibrer.
Fiber- och örttabletter kan hjälpa dig att få 
en välfungerande matsmältning.

Man brukar säga att kostfibrer är något som ”håller magen igång”. 
Det beror på att de passerar genom matsmältningssystemet utan att 
brytas ner och samlar upp slaggprodukter på vägen. Kostfibrer är 
vikiga för hälsan och matsmältningen eftersom de håller magen aktiv.

Vilka är fördelarna med kostfibrer?
De hjälper matsmältningssystemet att smälta mat, underlättar 
näringsupptaget och hjälper till att förhindra förstoppning. 
Kostfibrer kan hjälpa till att stabilisera blodfettnivåerna.

Kostfibrer kommer från växtriket och det finns två typer: 
lösliga och olösliga kostfibrer.
Båda typerna förblir osmälta så istället för att ge energi har 
kostfibrer en rensande effekt på kroppen. Lösliga kostfibrer 
absorberar vatten och bildar en gel när de blandas. Olösliga 
kostfibrer skapar volym och hjälper maten att passera genom 
tarmen. Det är viktigt att äta både lösliga och olösliga kostfibrer.

Rekommenderat dagligt intag
Det rekommenderade dagliga intaget av kostfibrer för 
män och kvinnor är 24 g men de flesta har 
svårt att komma upp i den mängden.
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1. En balanserad kost är lika med vacker hud
En balanserad kost med mycket vitaminer och näringsämnen 
är viktigt för att få hud och hår med lyster.
Att äta en F1-shake varje morgon är ett bra sätt att få i sig de 
vitaminer och mineraler man behöver.

2. Applicera solskyddskräm från topp till tå
Att minimera solexponeringen och använda solskyddskräm är 
viktiga steg i din dagliga hudvårdsrutin.
Som tur är finns Herbalifes produktserier Skin Activator™, 
NouriFusion® och Radiant C™ som alla innehåller solskyddsfaktor.

3. Ingen rökning
Rökning har negativa effekter på hela kroppen, även huden. 
Det berövar huden viktigt syre, vilket kan leda till fina linjer 
och rynkor.

4. Försök att undvika ett stort koffein- och alkoholintag
Både koffein och alkohol kan torka ut huden.
NouriFusion® Moisture Mask kan hjälpa till att lindra 
effekterna av uttorkning.

5. Få din skönhetssömn
Det kallas skönhetssömn av en anledning och åtta timmar per 
natt gör stor skillnad. En god natts sömn kan delvis hjälpa till 
att återuppliva och fräscha upp trötta ögon.
Prova NouriFusion® Eye Gel, den kan hjälpa till att minska 
påsiga morgonögon.

6. Det handlar inte bara om ansiktet
Glöm inte att ge resten av kroppen lite omvårdnad. Håll 
dina händer, nagelband och fötter återfuktade – glöm inte 
bort armbågarna och knäna!
Herbal Aloe-produkterna är bra för hela kroppen och 
passar hela familjen.

7. Kom ihåg att le!
Ett leende lyser upp hela ansiktet och kan få dig att se yngre, 
vänligare och mer lättillgänglig ut.

Toppentips för en strålande hud

Prova det här goda receptet på F1-shake

Gör huden redo för sommaren!

Jordgubbsshake
½ lime, 1 bit (ungefär 75 g) ananas, 75 g jordgubbar, 1,5 dl mellanmjölk, 2 
tsk (26 g) Formula 1 Jordgubbe från Herbalife, garnera med kokosflingor.
Blanda ingredienserna och avnjut denna somriga jordgubbsshake.

Kliniska studier*
F1-shakes är bevisat effektiva vid viktkontroll:
– Två shakes om dagen för viktkontroll
– En shake om dagen för hälsosam näring

* Mer information om Herbalifes vetenskapliga studier på: http://www.herbalifescience.com/research
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Herbalifes enastående utbud av vetenskapligt 
a v a n c e r a d  n ä r i n g ,  v i k t k o n t r o l l  o c h 
kroppsvårdsprodukter backas upp av en 
personlig service och 30 dagars pengarna-
tillbaka-garanti. Fråga efter en produktbroschyr.

Din livslånga 

plan för wellness 

börjar i dag

Din oberoende Herbalifedistributör är:

Auktoriserad medlem  
av Direkthandelsföretagens 
Förening

F1
Njut av samma fördelar som hos 
den ursprungliga F1-shaken men 
utan gluten, laktos och soja.

•	 Innehåller en balanserad 
kombination av ärtprotein och 
växtbaserade kolhydrater som ger 
lång mättnadskänsla och bibehåller 
energinivåerna. Ät den som en del av 
en hälsosam och balanserad kost.

•	 Kalorikontrollerad med mindre 
än 220 kalorier per shake

•	 Skyddande antioxidanter, 
kostfibrer och örter

•	 22 essentiella vitaminer och mineraler

Är du intolerant mot gluten, soja eller laktos?  
Herbalife har svaret.

Free  
from-shake

Få i dig 
näringsämnena 
du behöver – 
fri från gluten, 

laktos och soja.
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