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NÄRING FÖR BÄTTRE 
PRESTANDA

HERBALIFE24 baserar sig på det senaste i forskningsväg och är 
utformat för alla – oavsett om du ger dig ut i joggingspåret ibland, 
går på gymmet varje dag eller är en elitidrottare. HERBALIFE24 
har alla produkter du behöver för att underlätta dina förberedelser, 
din träning och din återhämtning.

HERBALIFE24

■	 7 premiumprodukter* för ett dagligt näringsintag, 
goda prestationer och återhämtning

■	 Kan skräddarsys baserat på just din 
träningsmängd och dina prestationsbehov

■	 Sammansättningarna baseras på det senaste i forskningsväg

■	 Alla produkter är testade för förbjudna 
ämnen av en oberoende part

* Produkterna för förberedelse och återhämtning är under utveckling.

HERBALIFE24
NÄRINGSSTÖD DYGNET RUNT

Du kan skräddarsy den dagliga produktanvändningen baserat på 
dinaprestationer och dina behov av återhämtning.

*Produkterna för förberedelse och återhämtning är under utveckling.

FORMULA 1 SPORT

HYDRATE

PREPARE*

PROLONG

REBUILD ENDURANCE

REBUILD STRENGTH

RESTORE*
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GÖT DET LILLA EXTRA

HERBALIFE24

FORMULA 1 SPORT
Balanserade måltider för idrottare
■	 Mjölkprotein stöder mager muskelmassa
■	 Blandning av kolhydrater som ger 

omedelbar och oförminskad energi
■	 C- och E-vitamin samt selen 

ger antioxiderande skydd
■	 Innehåller L-glutamin

PROLONG
Förbättra dina idrottsprestationer och få snabbare återhämtning
■	 Stöd prestationen med kolhydrater från olika källor, protein och natrium
■	 Innehåller protein som stöder muskelsyntesen och musklernas återhämtning
■	 B-vitaminer, som B1 och B12, stöder energiomsättningen
■	 Hela dagsbehovet av C-vitamin hjälper till att bekämpa fria radikaler
■	 Isoton sammansättning som ger effektiv upptagningavkolhydrater och vätska

HYDRATE
Stöder återställningen av 
vätskebalansen med elektrolyter
■	 God vätskebalans, när som helst, för alla
■	 Hela dagsbehovet av antioxiderande C-vitamin
■	 Innehåller elektrolyter, natrium, kalcium 

och magnesium för att ge snabb 
återställning av kroppsvätskorna

■	 Låg kalorihalt och sockerfri
■	 De energistödjande B-vitaminerna 

inkluderarB1 och B12

* Produkterna Prepare och Restore är under utveckling.

PREPARE*
Sammansättning med 
kväveoxid och kreatinin 
före träningen

REBUILD  
ENDURANCE
Snabbare återhämtning, bygg upp musklerna
■	 Innehåller protein från mjölkproteinkoncentrat 

och vassleproteinisolat
■	 Utformad för att hjälpa till ge snabbare 

återhämtning med en unik blandning av 
kolhydrater och protein som stöder musklernas 
glykogenpåfyllning och bygger upp musklerna 
under den viktiga perioden efter träningen

■	 L-glutamin stöder immunsystemet som 
får utstå påfrestningar vid träning

■	 Innehåller aminosyran L-karnitin som 
underlättar muskelmetabolismen och 
återhämtningen efter träning

REBUILD 
STRENGTH
Förbättra bestående 
muskeluppbyggnad och återhämtning
■	 Varje portion innehåller 25 g 

av högkvalitativt protein från 
mejeriprodukter plus L-glutamin 
och grenade aminosyror (BCAA)

■	 Järn förbättrar bildandet av röda 
blodkroppar och syretransporten 
till alla vävnader

■	 BCAA stöder muskelsyntesen och 
återhämtningen efter träning, för att 
underlätta snabbare återhämtning

■	 Hög proteinhalt och en specialblandning 
med kolhydrater ger trötta muskler 
aminosyror efter anaerobisk träning

RESTORE*
Sammansättning med 
antioxidanter för natten 
och immunsystemet

PRODUKTHANDLEDNING EFTER OLIKA AKTIVITETER

FORMULA 1 SPORT

HYDRATE

PREPARE*

PROLONG

REBUILD ENDURANCE

REBUILD STRENGTH

RESTORE*

UTHÅLLIGHET ALLASTYRKETRÄNINGMOTIONSIDROTT LAGIDROTT

Staplarna anger behöv för varje produkt – från låg till hög – beroende på din aktivitet, träning, prestation och återhämtning
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Kontakta din lokala oberoende Herbalifedistributör för att få veta mer om HERBALIFE24.

BESTÄLL I DAG

NÄRINGSSTÖD 
FÖR IDROTTAREN 
DYGNET RUNT

Alla produkter i serien HERBALIFE24 
är testade för förbjudna tillsatser 

så att du ska kunna känna dig 
trygg när du använder dem.
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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


