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

Proteinets 
fördelar

Medelhavskosten:
Därför är den 
så populär

Din kost och 
skönhetssömn
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Fokus på ingredienser: Protein

Vilken typ av mat är bra källor till protein?

Eftersom protein är ett av de viktigaste näringsämnena 
kroppen behöver, bör vi få i oss rätt mängd varje dag. 
Protein består av ”byggstenar” som kallas aminosyror. 
Många av dessa aminosyror betecknas som essentiella 
eftersom kroppen inte kan tillverka dem själv. De måste 
alltså tillföras via kosten.

Olika typer av mat innehåller olika mängder aminosyror. 
Protein betecknas som antingen fullvärdigt eller icke 
fullvärdigt. Generellt sett är animaliskt protein fullvärdigt 
eftersom det innehåller alla essentiella aminosyror, medan 
icke fullvärdigt protein (vissa växtproteiner) innehåller 
några men inte alla aminosyror.

Prova det här goda receptet på F1-shake

Hasselnötsshake
 J 2 måttskedar F1 med vaniljsmak
 J 1,5 dl sojamjölk
 J 2 msk lättyoghurt
 J 1 msk hackade hasselnötter

Blanda ingredienserna och njut av denna nötiga vaniljshake.

Magert rött kött, kalkon, kyckling, fi sk och ägg är 
bra källor till animaliskt protein.

Bra källor till växtprotein är soja, bönor, linser och ärtor. 
De enda växtproteiner som innehåller alla essentiella 
aminosyror är sojabönor (och därmed sådan mat som 
görs på soja) och ett frö som kallas quinoa.

Man kan tillsätta proteinpulver som görs av soja, 
vassle (från mjölk) eller äggvitor till maten för att öka 
proteininnehållet.

Tillsätt Herbalifes F3 Personligt proteinpulver i din 
F1-shake för att få extra protein varje dag.

Ett närings-
riktigt frukost-

alternativ
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Medelhavskosten

Ät rätt och sov gott

Att få en god natts sömn borde vara både enkelt och 
naturligt. Men ett stressigt liv och hektiskt schema kan 
göra det svårt att äta ordentligt, och dåliga matvanor kan 
hindra oss från att få en god kvalitetssömn.

Dr Luigi Gratton tipsar om god näring för en 
god nattsömn.

 J Ät en lättare middag bestående av främst sallat, 
grönsaker, frukt, fullkorn och bönor

 J En tallrik linssoppa med sallad och en frukt till efterrätt
 J Om du vet att koffein håller dig vaken ska du undvika 

koffeinhaltiga drycker 6-8 timmar före sänggående
 J Håll alkoholintaget måttligt för att undvika en 

störd nattsömn
 J Drick merparten av ditt vätskeintag under dagen 

och håll igen efter middagen. Drick bara en liten 
mängd vatten om du t.ex. behöver ta mediciner 
vid sänggåendet

 J Om du äter något litet innan sänggående, välj 
mat som innehåller mycket kalcium som främjar 
muskelavslappning

 J Ett glas varm mjölk är ett gammalt beprövat knep

Medelhavskosten är populär och det är ju inte så konstigt 
– härliga smaker i kombination med hälsofördelar. Ja tack!

Medelhavskosten kännetecknas av:

1. Mycket jungfruolivolja (används istället för 
smör och margarin)

2. Mycket grönsaker, frukt, sädesslag, bönor, 
baljväxter, frön och nötter

3. Måttligt intag av fisk och då främst fet fisk
4. Lågt till måttligt intag av mejeriprodukter och då främst 

ost och yoghurt. Se upp med det mättade fettet i 
mejeriprodukterna

5. Lågt till måttligt intag av ägg (ca 3-4 ägg per vecka)
6. Att undvika behandlad mat och äta säsongsfärsk mat
7. Ett eller två små glas rött vin till huvudmåltiderna

Herbalife erbjuder nu en smak av Medelhavet med 
nyheten Gourmet tomatsoppa smaksatt med basilika 
och oregano. Ett sunt och mättande mellanmål.

Så vad väntar du på?
Prata med din distributör och prova den i dag!
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 J Innehåller 40 procent aloe vera-gel 
från aloe-plantans blad

 J Tillsätt Herbal Aloe örtkoncentrat 
med mangosmak till vatten och 
få en dryck med uppfriskande 
smak. Den kan hjälpa dig med 
det dagliga vätskeintaget på 
2-2,5 liter om dagen

 J Finns nu i en större flaska – 
31 serveringar

 J Tillsätt till din F1-shake och få 
en tropisk mangosmak

Variera din hälsosamma 
frukost med Herbal 
Aloe örtkoncentrat med 
mangosmak.

Herbal Aloe 
örtkoncentrat, 
mangosmak!

PROVA DEN NYA SMAKSENSATIONEN!
KOMMER SNART!

Mango-
smak
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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

Title: Aspire Insert - Quarter 2 2011  ID: 2249-6361-TM165-Insert-SW Proof No: B   Date: 25/02/11


