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N Ä R I N G  F Ö R  E T T  B Ä T T R E  L I V

Herbalife och 
fem små måltider 

om dagen för 
ett sundare, 
mer aktivt liv
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måltidsplan
för ett sunt och aktivt liv

Tredje veckan

Prova den här enkla och hälsosamma 
måltidsplanen med fem små måltider. 
Den är framtagen för att vara 
näringsmässigt balanserad och ger 
dig protein, sammansatta kolhydrater, 
nyttiga fetter och ett antal vitaminer 
och mineraler.

Var aktiv och drick mycket vatten
Glöm inte bort att hålla dig aktiv 
och försök att dricka två liter vatten 
om dagen. Tillsätt Herbalife Aloe 
örtkoncentrat för variation.

Minska stressnivån
Prova att undvika koffein för att hjälpa 
till att sänka stressnivån. Prova örtte 
som ett alternativ. Herbalife har Instant 
örtdryck som är en uppfriskande dryck, 
kall som varm.

Få i dig tillräckligt med protein
Kom ihåg att ta reda på hur mycket 
protein som är rätt för dig och din 
livsstil. Ett enkelt sätt är att använda 
Herbalifes proteinberäknare för att 
ta reda på hur många kalorier och 
hur mycket protein du behöver och 
sedan anpassa mängden i den här 
måltidsplanen därefter. Använd den här 
måltidsplanen som inspiration till att 
laga och äta mer hälsosam mat.

Anpassa recepten och måltidsalternati
ven så att de passar din personliga smak 
och dina behov. För att få vegetariska 
alternativ kan du byta ut de animaliska 
produkterna mot sojabaserad mat, tofu, 
bönor eller linser.

F1-shaker kan ersätta vilken 
måltid som helst. Prova F1 Express 
måltidsbar när du är i farten. 
Herbalifes Proteinsnacks och 
nya Gourmet tomatsoppa är 
bra mellanmålsalternativ och är 
kalorikontrollerade så de påverkar 
inte ditt viktkontrollprogram.

Börja i dag och ta dina första steg 
mot en mer hälsosam livsstil. Din 
kropp kommer att tacka dig för det.

Snabba och hälsosamma måltidsalternativ

Hälsosam frukost Hälsosamt mellanmål Hälsosam lunch Hälsosamt mellanmål Hälsosam middag

1 500 
kcal
84 g protein

F1shake, Instant örtdryck och 
Aloe örtkoncentrat + frukt

Hälsosam måltidsbar 
och ett glas vatten

F1shake, Instant örtdryck och Aloe 
örtkoncentrat + frukt + 25 g mandlar

Frukt och proteinsnacks 
eller frukt och soppa Hälsosam middag

270 207 420 200 450 kcal

18 13 18 10 25 protein

Hälsosam frukost Hälsosamt mellanmål Hälsosam lunch Hälsosamt mellanmål Hälsosam middag

2 000 
kcal
86 g protein

F1shake, Instant örtdryck och 
Aloe örtkoncentrat + frukt

Hälsosam måltidsbar 
och ett glas vatten Hälsosam lunch + 25 g mandlar

Frukt och proteinsnacks 
eller frukt och soppa Hälsosam middag

270 207 550 200 650 kcal

18 13 20 10 25 protein
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(Kcal anges i ungefärliga värden och ska bara användas som riktlinjer)

Hälsosam frukost

Snabb och sund frukost:
Banan och F1 Cookies & 
Cream-shake
Blanda 2 mått F1 Cookies & 
Cream-shake, 1 banan, 2,5 dl 
mellanmjölk och isbitar
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Hälsosam måltidsbar 
och ett glas vatten Hälsosam lunch + 25 g mandlar
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18 13 20 10 25 protein

(Kcal anges i ungefärliga värden och ska bara användas som riktlinjer)

Hälsosam frukost

Snabb och sund frukost:
Banan och F1 Cookies & 
Cream-shake
Blanda 2 mått F1 Cookies & 
Cream-shake, 1 banan, 2,5 dl 
mellanmjölk och isbitar

Hälsosamma lunch- och middagsförslag  
på bara några minuter:
200 g fet fisk (t.ex. grillad lax, sardiner eller 
makrill) och tomat- och löksallad

Magert nötkött med ugnsrostad rödlök och 
ruccola- och parmesansallad

Hälsosam lunch och hälsosam middag

OM DU ÄR
Mycket aktiv: Öka portionsstorleken av protein, 

kolhydrater och grönsaker i huvudmåltiderna.
Viktkontroll: Byt ut bröd eller andra kolhydratkällor 

mot mer grönsaker, ät frukt till mellanmål eller 
minska portionsstorleken på mellanmålen
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Kryddstark, smakrik och näringsriktig!

Nya Gourmet tomatsoppa

Herbalifes nya vetenskapligt avancerade soppa 
innehåller prebiotiskt inulin och lykopen som 
förekommer naturligt i tomater.

Ett hälsosamt mellanmål med bara 104 kcal är 
idealiskt för viktkontroll och som ett sätt att få i 
sig ett hälsosamt näringsintag varje dag.

 J Hög andel protein och kostfiber som 
hjälper dig att få en längre mättnadskänsla

 J Smaksättningen med basilika och oregano 
för tankarna till Medelhavet

Gourmet tomatsoppa som en 
del av din måltidsplan med 
fem små måltider

Nya Gourmet tomatsoppa passar perfekt i 
din dagliga hälsosamma måltidsplan som 
en av dina fem små måltider.

Avnjut den kryddstarka, välsmakande och 
näringsriktiga soppan som ett mellanmål på 
för- eller eftermiddagen eller som en förrätt 
till middagen.

Värm dig i vinter med nya 
Gourmet tomatsoppa

I s s u e  1 6 4  –  I n s e r t  -  S w e d i s h  -  # 6 3 6 1 – S W – 6 4Tryckt av Antilope, Lier, Belgien. Corporate Marketing. © 2011, Herbalife (U.K.) Ltd, Uxbridge, England, UB8 1HB. January 2011.

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
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