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Herbal Aloe örtkoncentrat
•	 Färre	kalorier
•	 Innehåller	40	%	aloe	vera-juice
•	 Inga	artificiella	smakämnen	eller	färgämnen	

(gäller	endast	originalsmaken)
•	 Inget	tillsatt	socker	(gäller	

endast	mangosmaken)

Herbal Aloe örtkoncentrat

Original 240 ml #0025

Mango 473 ml #1065

Aloe vera är en växt vars sav används i Herbal Aloe örtkoncentrat med 
mangosmak. Den odlas och bearbetas i enlighet med Herbalifes Seed 
to Feed-strategi. Det innebär att ingredienserna genomgår en sträng 
kvalitetskontroll och att deras renhet och spårbarhet kan garanteras 
genom hela leveranskedjan.

När aloe veran skördats på Herbalifes gård i Mexiko skickas de råa 
ingredienserna till HIM (Herbalife Innovations and Manufacturing) i Lake 
Forest, Kalifornien där de bearbetas, testas och förpackas. Vi övervakar 
hela processen för att vara säkra på att tillverkningen uppfyller de högst 
ställda kraven och att våra distributörer och kunder får de absolut bästa 
produkterna.



Herbal Aloe  
Flytande hand- & kroppstvål

•	 Skonsamt rengörande ämnen från växtriket
•	 Tredubbelt mjukgörande och fuktgivande 

ämnen hjälper till att lindra torrhet och 
återfukta på djupet

•	 En blandning av extrakt från ökenväxter 
hjälper till att bevara en sund hud

•	 Innehåller inga sulfater och inga parabener

250 ml #2561

Herbal Aloe  
Stärkande balsam

•	 Stärker håret och gör det mjukare och 
mer silkeslent efter bara en användning*

•	 Avancerat balsam, berikat med 
veteprotein

•	 Färgbevarande sammansättning
•	 Innehåller inga sulfater och inga parabener

250 ml #2565

Herbalife Herbal Aloe  
Stärkande schampo

•	 Gör håret tio gånger starkare efter 
bara en användning

•	 Minskar brutna hårstrån med 90 procent
•	 Hydroliserat veteprotein hjälper till att 

skydda, reparera och stärka håret*
•	 Färgbevarande sammansättning
•	 Innehåller inga sulfater och inga parabener
•	 Du får bäst resultat om du avslutar med 

Herbal Aloe Stärkande balsam

250 ml #2564

Herbal Aloe  
Bad- och kroppstvål

•	 Rengör skonsamt utan att huden förlorar 
viktiga fetter

•	 En blandning av aloe vera, olivolja samt A-, 
C- och E-vitamin ger huden näring

•	 Fräsch, ren doft
•	 Innehåller inga sulfater och inga parabener

125 g #2566

Herbal Aloe  
Lindrande gel

•	 Har visat sig göra huden lenare 
och slätare

•	 Berikad med aloe vera och 
hudvårdande växtextrakt som 
återfuktar och ger huden lindring

•	 Parfymfri sammansättning
•	 Innehåller inga sulfater och 

inga parabener

250 ml #2562

Herbal Aloe  
Flytande hand- & kroppstvål

•	 Kliniska försök har visat att den 
återställer hudens fuktbalans på djupet

•	 Tillför fukt hela dagen
•	 Aloe vera och afrikanskt sheasmör 

absorberas snabbt och gör att huden 
känns mjuk och slät

•	 Innehåller inga sulfater och 
inga parabener

200 ml #2563

Herbal Aloe
Vackert hår. Hud med lyster.

* Vid användning tillsammans med Stärkande balsam i jämförelser med obehandlat hår. Resultaten baserar sig på en 
studie av hårstyrka och antalet brutna hårstrån. Genomsnittliga värden från kamningstest som genomförts av ett 
opartiskt forskningslaboratorium på ”skadade” hårlockar. Jämförelser av antalet skadade hårfibrer skedde mellan 
obehandlat hår och hår som behandlats med Herbal Aloe Stärkande schampo och Stärkande balsam.

Paolo Giacomoni, fil. dr
Direktör för yttre näring

Paolo Giacomoni, fil.dr, är en internationell 
auktoritet som har mer än 20 års 
erfarenhet av forskning och utveckling av 
hudvårdsprodukter. Han har doktorerat 
i biokemi, har en fil.mag. i fysik och har 
publicerat fler än ett hundra vetenskapliga 
studier inom områdena biokemi, cellbiologi, 
fotobiologi och hudåldrande. För närvarande 
leder Paolo Giacomoni Herbalifes utveckling 
av hud- och hårvårdsprodukter.

FORSKNINGSRESULTAT
•	 Gör håret tio gånger starkare
•	 Minskar brutna hårstrån med 90 procent

FÖRE

EFTER

Mycket skadat hårstrå.

Väsentlig förbättring av hårstråets struktur.

Stärkande  
schampo och balsam

PRODUKTER



Näringsmässiga aspekter av sojaprotein

•	Sojaprodukter har länge varit kända för sitt höga proteininnehåll och låga 
innehåll av mättat fett. Trots att proteinet kommer från växtriket är kvaliteten 
nästan jämförbar med animaliskt protein.

•	Sojabönor är det enda vegetabiliska livsmedel som innehåller samtliga åtta 
essentiella aminosyror.

•	Sojabönor innehåller nästan 40 procent protein, 20 procent fett, 35 procent 
kolhydrater och 5 procent mineraler.

•	Soja är en rik källa till A-, D- och E-vitamin och innehåller en ansenlig mängd 
B-vitaminer och mineraler som järn, koppar, zink, magnesium och fosfor.

•	Soja är även en bra källa till saponiner, isoflavoner, fytoöstrogen samt 
antioxidanter (lecitin och E-vitamin).

Hälsofördelar hos sojaprotein

Sojaprotein har många positiva hälsofördelar.

•	Sänker det totala kolesterolvärdet vid hyperlipidemi

•	Minskar symptomen under och efter klimakteriet

•	Minskar förlusten av benmassa hos postmenopausala kvinnor.

•	Är en utmärkt proteinkälla för laktosintoleranta

•	Tack vare ett högt innehåll av kostfibrer och lågt glykemiskt index kan 
sojaprotein hjälpa till vid viktkontroll

Fördelarna med sojaprotein

Sojaprotein kommer från sojabönan. Det finns uppgifter som indikerar att en kost med 
ett högt innehåll av vegetabiliska produkter, jämfört med en kost med ett högt innehåll 
av animaliska produkter, hjälper till att minska kolesterolkoncentrationen och risken 
för att utveckla hjärtsjukdomar. Vegetabiliskt protein som sojaprotein verkar sänka 
kolesterolkoncentrationen hos människor och djur, men exakt hur det sker förblir 
oklart. Enligt en hypotes beror sojaproteinets effekt på kolesterolkoncentrationen 
främst på dess sammansättning av aminosyror. Men ett antal andra ingredienser 
i sojaprodukter, i synnerhet fytoöstrogen, har associerats med sänkning av 

blodfetter. Studier på människor 
med hyperkolesterolami som fått äta 
isolerat sojaprotein som innehåller 
62 mg isoflavoner visade att den 
totala kolesterolkoncentrationen 
sänktes med 10 procent.

Ät direkt när du stigit upp. Du måste inte äta det första 
du gör, men det är viktigt att äta på morgonen. De som 
äter frukost regelbundet lyckas bättre med att kontrollera 
vikten. De som hoppar över frukosten överkompenserar 
ofta till lunch och äter då för mycket. Om du har svårt för 
en stor frukost kan du prova med en skål havregrynsgröt 
med lite utrört Formula 3 Personligt proteinpulver, lite 
färsk frukt med en stor sked keso eller yoghurt, eller en 
proteinshake med proteinpulver, mjölk och frukt.

Ät innan du åker och handlar mat. Om du handlar 
på tom mage kommer du att känna dig som ett barn 
i godisaffären – allt kommer att se gott ut. Ät ett 
proteinsnacks, en frukt eller handfull nötter innan du ger 
dig av så blir du mindre frestad. Skriv en inköpslista – och 
gör ditt bästa för att följa den.

Ät rätt sorts fett. Vi behöver små mängder fett i vår kost 
men de flesta av oss äter för mycket. Vissa fetter – som 
de som finns naturligt i fisk, nötter, oliver och avokado 
– är nyttigare än andra. Nyttigt fett ger smak, så tillsätt 
avokado eller nötter i salladen eller häll en skvätt smakrik 
olivolja på ångkokta grönsaker.

Ät innan du tränar. Du behöver bunkra upp med 
energi innan du tränar – särskilt om du tränar direkt 
på morgonen. Om du har ont om tid fungerar lättsmält 
mat som Formula 1-shakes, soppa eller yoghurt bra. Om 
du har någon timme på dig att smälta maten innan du 
tränar bör du äta ett riktigt mål mat med hälsosamma 

kolhydrater som fullkornsbröd, -ris eller -pasta samt frukt 
och grönsaker. Det ger styrka och uthållighet.

Ät direkt efter träningen. När du tränat ordentligt kan 
kroppen vara tom på energi så försök att äta någonting 
inom 30-45 minuter efter träningspasset. Musklerna 
behöver frukt, grönsaker och fullkorn för att bygga upp sina 
kolhydratdepåer – och protein för återhämtningens skull.

Ät rätt när du äter ute. Nu för tiden äter vi ute så ofta att 
det inte längre känns som något speciellt. Stå emot lusten 
att frossa när du äter på restaurang. Om du försöker dra 
ner på kaloriintaget kan du dela en förrätt med en vän 
och beställa in en extra sallad. Eller så kan du hoppa över 
de stärkelserika sidorätterna och ta mer av grönsakerna 
istället. Be att få dressing och sås vid sidan av så kan du 
själv kontrollera hur mycket du äter av den.

Ät rätt på kvällen. Många av oss äter lätta måltider, 
eller inget alls, under dagen och kompenserar med stora 
mängder kalorier mellan middagen och läggdags. Men när 
du äter det mesta av ditt dagliga intag på kvällen får hjärnan 
och musklerna inte den energi de behöver för dina dagliga 
fysiska och mentala aktiviteter. Fördela istället kalorierna 
jämnt över dina måltider och mellanmål. Om du lägger 
på dig vikt på grund av småätandet under kvällen kan du 
prova att borsta tänderna direkt efter middagen. Det är ett 
av de bästa sätten att signalera att du ätit färdigt för dagen.

RÄTT näring
Att äta rätt innebär mer än att bara äta rätt sorts mat 
– det handlar även om att äta den vid rätt tider. Vi har 
samlat några bra tips som hjälper dig att få rätt på det!

Ordförande för Herbalife Nutrition Institute 
och Herbalifes näringsråd

David Heber  
fil. dr
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Pigga upp dig med Instant örtte

Släck törsten med 
Herbal Aloe örtkoncentrat

Vispa ihop en Formula 1-shake

Din oberoende Herbalifedistributör är:

I s s u e  1 7 0  –  I n s e r t  -  S w e d i s h  -  # 6 3 6 1 – S W – 7 0

Herbalifes	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.
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