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NÄRING FÖR ETT BÄTTRE LIV

Sommarens hudvård 
fixas med Herbalife



Klara, färdiga, lyster…

Hudens utseende och känsla. 
På hud som är glåmig, sträv och 
fjällande har gamla hudceller 
ännu inte försvunnit helt. 
När exfolieringen har skett 
syns det genom att man får 
en klarare och lenare hud.

Som tonåringar återskapas hela vårt yttre hudlager i 
genomsnitt var 14:e till var 20:e dag. När vi når 40-årsåldern 
kan exakt samma process ta upp till 45 dagar. Resultatet är 
grov, uttorkad och glåmig hud som känns sträv att röra vid. 
För att plocka fram vårt vackraste jag behöver vi lite hjälp 
på traven. Det är då en bra och exfolierande skrubbkräm 
– som Herbalife NouriFusion exfolierande skrubb – blir en 
viktig del av vår hudvårdsrutin.

Hemligheten bakom en hud som har en sund och ungdomlig 
look är att ge cellförnyelsen lite hjälp på traven för att hålla 
den i form. Och det är just detta som en exfolierande skrubb 
gör. Den innehåller små partiklar som hjälper till att avlägsna 
det yttersta lagret av döda hudceller genom den friktion som 
uppstår när du gnider in den exfolierande skrubben. När du 
”skrubbar” avlägsnas de döda hudceller som har byggts upp 
så att de nya kan framträda. Förutom att du ser fräsch ut kan 
en exfoliering även göra följande:

�� Avlägsna smuts och orenheter som kan 
täppa till porerna
�� Förbättra hudens struktur
�� Hjälpa till att göra rynkor och linjer mindre framträdande
�� Ge huden en slät och mjuk känsla
�� Ge ett jämnare resultat när du lägger makeup
�� Ge andra hudvårdsprodukter möjlighet att 

tränga djupare in i huden

Finns det något bevis för att detta sker?

Herbalife-experten Jacquie Carter delar med sig av sina 
bästa tips på hur du får en vacker kropp lagom till sommaren.

Exfoliering…
är inte direkt det mest glamourösa ämnet när det handlar 
om hudvård. Exfoliering är kroppens naturliga process att 
göra sig av med det översta lagret av döda hudceller för att 
låta de nya hudcellerna som har skapats komma fram. Du 
kanske inte tror mig, men vi människor gör oss ständigt av 
med miljontals av hudcellspartiklar. Som tur är försvinner inte 
hela huden på en gång – som hos en orm – men varje dag 
avlägsnas små cellpartiklar utan att vi ens märker det.



Ge din 
livsstil en 
storstädning

När värmen kommer och vi börjar klä oss i mer 
avslöjande kläder är det svårt att strunta i det överskott 
som vi lagt på oss under vintern. Därför är detta det 
perfekta tillfället att göra en nystart och gå igenom din 
kost och din livsstil. Gör ett par enkla förändringar nu, 
så kommer du att vara i toppform i sommar.

�� Sikta på att få 30 minuters motion varje dag – det 
behöver inte vara löpning eller träning på gymmet. 
Välj en aktivitet som du gillar. Så länge som du får upp 
pulsen och blir andfådd räknas det! Få ut mesta möjliga 
av det varma vädret och de ljusa kvällarna och ta en 
promenad på lunchen eller cykla till jobbet. Många säger 
att de har för mycket att göra för att hinna motionera, 
men 30 minuter om dagen har de flesta tid med.

�� Variera kosten genom att äta från de fem huvudsakliga 
livsmedelsgrupperna nedan. Det gör inte bara måltiderna 
godare, du ger också kroppen alla de näringsämnen 
den behöver för att fungera som den ska och ha en 
hög energinivå. Ät många olika livsmedel från de första 
fyra grupperna. Försök minska på livsmedel som har 
ett högt innehåll av mättat fett och socker. Leta efter 
hälsosammare alternativ som innehåller omättade fetter 
som fet fisk, nötter, fröer, avokado, olivolja och grönsaker.

�– Frukt och grönt.
�– Stärkelserik mat som ris, pasta, bröd och potatis. 
Det allra bästa är att välja fullkornsvarianter.
�– Protein – som kött, fisk, ägg och bönor.
�– Mjölk och mejeriprodukter.
�– Livsmedel som innehåller fett och socker.

�� Skriv en matjournal eller en viktdagbok för att hålla 
motivationen på topp och hjälpa dig att hålla fokus. 
Skriv ner allt du äter för att få en mer realistisk bild 
av vad du ger din kropp varje dag. Det är lätt att 
man glömmer bort alla de där små mellanmålen. 
Allteftersom veckorna går kan du se tillbaka och märka 
hur långt du har kommit. Det är ett bra sätt för att inte 
tappa ditt mål ur sikte.

�� Försök inte att gå ner för mycket för snabbt. Det bästa 
är att ha en långsam och stabil viktnedgång på ett 
halvt till ett kg i veckan. En snabbantning kan få kilona 
att försvinna snabbare, men på lång sikt får du kämpa 
för att hålla fast vid den restriktiva kosthållningen och 
när du väl återgår till din vanliga kost kommer kilona 
att återvända. Det låter kanske inte som så mycket att 
gå ner ett kg i veckan, men allteftersom veckorna går 
kommer du att se hur din figur förändras.

�� Håll vätskebalansen. Det är viktigt att dricka mycket 
vatten eftersom våra kroppar förbrukar cirka 1,5 liter varje 
dag – och ännu mer när det är varmt eller vid motion. 
Ibland kan man misstolka törst för hunger, så testa att 
dricka ett glas vatten istället för att ta ett mellanmål och 
känn efter om du fortfarande är hungrig efter det.

�� Tänk inte så mycket på vad vågen visar. Fokusera mer 
på de beteendeförändringar som du gör och mindre 
på vikten. När du har ersatt de gamla vanorna med 
en ny och hälsosam livsstil kommer du säkert att 
se resultat på vågen.



Herbal 
Aloe
Vackert hår.  
Hud med lyster.

�� Rik på sheasmör som kliniskt bevisat 
kapslar in fukt hela dagen

�� Lenare och starkare hår efter bara en användning

�� Innehåller inga sulfater och inga parabener

�� Fräsch och uppfriskande ny doft

Prata med din Herbalifedistributör för att få mer information och för att beställa de här fina, nya produkterna.8403
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Herba l i fes  utmärkta  produktutbud av 
vetenskapligt avancerad näring, viktkontroll 
och kroppsvårdsprodukter backas upp av 
personlig, trevlig service och en 30 dagars 
pengarna-tillbaka-garanti. Fråga efter den 
senaste produktkatalogen.

Din livslånga 

plan för wellness 

börjar i dag

Din oberoende Herbalifedistributör är:

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening


