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Nyheter om produkter och näring

Fyller tanken på att visa upp sig i bikini dig 
med panik? Lugn, ännu är det inte för sent 
att komma i form till sommaren. Prova 
med att göra några små förändringar av 
kosten och dina dagliga rutiner så kan du 
åka till stranden med lugnt sinne!

Gör smarta val
Det är viktigt att dina måltider innehåller 
frukt, grönsaker, fullkorn, magert protein och 
mejeriprodukter med låg fetthalt. De här livsmedlen 
är näringsrika och har färre kalorier per tugga än 
osundare alternativ. Låt frukt och grönsaker bli ett 
gott mellanmål och drick massor av vatten istället 
för att välja mellanmål med hög kalorihalt och läsk.

Den bästa starten
De som äter frukost regelbundet lyckas bättre med 
att kontrollera vikten. Hoppar man över frukosten 
överkompenserar man ofta till lunch och äter då för 
mycket. Om du har svårt att få i dig en stor frukost 

kan du prova med en skål havregrynsgröt med 
lite utrört proteinpulver, lite färsk frukt med en stor 
sked keso eller yoghurt, eller ta en proteinshake 
med proteinpulver, mjölk och frukt.

Ta dig tid att motionera
Det är alltid svårt att hitta tid till att träna men 
motion är helt avgörande när det gäller viktkontroll. 
Om du tycker att det är svårt att hitta tid under 
dagen för ett motionspass kan du testa att ställa 
väckarklockan en halvtimme tidigare på morgnarna 
så att du hinner träna direkt på morgonen – detta 
är ett bra tillvägagångssätt om du vet med dig att 
du lätt övertalar dig själv att strunta i träningen efter 
jobbet. Om du inte är morgonpigg kan du testa 
plan B: ta en powerwalk på lunchen! Varför inte be 
en kollega följa med så att du får extra motivation 
och inte hoppar över någon promenad. Om du 
tycker att det är svårt att hitta en hel halvtimme 
kan du testa med tre eller fler mindre träningspass 
under dagen. Det går precis lika bra att ”samla 
ihop” den där halvtimmesmotionen i mindre pass 
under dagens lopp.

Ställ upp dina mål
Sätt upp ett specifikt mål som du vet att du 
kan nå. Inte bara ”jag ska träna mer”, utan 
”jag ska ta en rask halvtimmespromenad tre 
gånger i veckan”. Eller bestäm hur mycket du vill 
promenera varje dag och håll räkningen med en 
stegräknare. Det är väldigt motiverande att kunna 
göra en aktuell avläsning och se hur nära målet 
man är. Att sätta upp rimliga mål som du faktiskt 
kan nå kommer att leda till mer permanenta 
förändringar av din livsstil. Det leder i sin tur till 
framgångsrik viktkontroll över tiden.

Njut av dina framsteg
När du känner att du är på väg att tappa 
motivationen – det händer alla någon gång – ska 
du påminna dig själv om varför du började med 
den här makeovern till att börja med. Fokusera på 
framstegen istället för på misstagen. Stirra dig inte 
blind på vad vågen säger och beröm dig själv för 
alla dina goda vanor som du har anammat.

Få en 
sommarfin 
kropp

Herbalife24FIT-programmet har utvecklats av Robert Forster som är sjukgymnast och 
prestationsspecialist som arbetar med idrottare i absoluta världstoppen. Varje paket innehåller 
13 dvd-skivor tillsammans med en beskrivande fitnessguide och ett träningsschema.

H24 Fit dvd-paket 
Beställ det i dag!

Beställ ditt H24 dvd-paket redan i dag! SKU #U694

Title: Aspire Insert - April 2013  ID: 2257-5921-TM173-Newsletter-SW Proof No: B   Date: 15/03/13



Face Quencher

•	Ge trött hy omedelbar 
återfuktning och 
uppfräschning

•	Uppfriskande spray med 
antioxidantskydd

•	Praktisk 
resestorlek – 
fräscha upp 
huden var 
du än är!
50 ml #2997

SOMMARENS 
Formula 1 Express måltidsbar
Formula 1 Express hälsosam måltidsbar 
har samma fina näringsinnehåll som en 
F1-shake eller en hälsosam måltid.

•	Sammansatt med en utmärkt balans av 
viktiga näringsämnen som exempelvis 
höga nivåer av protein och kostfiber, 
linolsyra, tillsatta vitaminer och mineraler.

•	 13 g protein per bar hjälper till att 
bygga upp mager muskelmassa

•	 8 g kostfiber per bar hjälper dig 
att uppnå det rekommenderade 
dagliga kostfiberintaget

•	Kalorikontrollerad: 207 kcal per bar
Choklad #2669,  
Röda bär och yoghurt #2670

Sommarens hudvård
När sommarkläderna åker på visar vi mer hud och då är det inte så 
underligt att vi vill att huden ska vara så vacker som möjligt.

Exfoliera huden en eller två gånger i veckan för att bidra till att få klarare, 
lenare och ungdomligare hy. Exfoliering är kroppens naturliga process 
att göra sig av med det yttersta lagret av döda hudceller för att låta de 

nya hudcellerna som har skapats komma fram. Genom att använda en 
exfolierande kräm underlättar du detta. De små partiklarna i krämen 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. Efter exfolieringen ska du alltid smörja in med en återfuktande 
kräm som Herbal Aloe eller Body Contouring Creme för att få silkeslen hud.

Body Contouring Crème  
Body Buffing Scrub

•	 Innehåller multisyror från frukter och växter som 
bidrar till att förbättra hudens struktur och spänst

•	Gör huden silkeslen, mjuk och spänstig för 
att ge huden lyster

•	Exfolierar huden 
samtidigt som den 
mjukgör och slätar ut

•	Hjälper till att snabba 
upp hudens naturliga 
exfolieringsprocess
Body Buffing Scrub #0353,  
Body Contouring Creme #0354

Herbal Aloe lindrande gel
Återfuktar och ger näring – gör 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
200 ml #2562
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VISSTE DU DET HÄR?
De främsta orsakerna till hudens åldrande är 
solning, dålig kost, brist på motion, stress, för 
lite sömn, miljöföroreningar, rökning och hög 
alkoholkonsumtion. Det är lika viktigt att ta hand om 
kroppens utsida som insida.

Formula 1-shake
En god och hälsosam måltid med en utmärkt balans 
av högkvalitativt protein från soja och mjölk, essentiella 
mikronäringsämnen och tillsatta ört- och växtextrakt.

•	Bygger på forskningsresultat: Kliniska studier visar att ett 
dagligt intag av måltidsersättningshakes som en del av 
en kaloribegränsad kost är ett bevisat effektivt sätt för 
att kontrollera vikten i kombination med måttlig motion

•	 Formula 1 är rik på protein (18 g per portion) från soja 
och mjölk och är ett bra alternativ 
om du vill bygga upp mager 
muskelmassa med hjälp av motion

•	Kalorikontrollerad: 220 kcal per portion
Burk 550 g:  
Vanilj #0141,  
Choklad #0142,  
Jordgubb #0143,  
Tropisk frukt #0144,  
Cappuccino #1171,  
Cookies & Cream #0146,  
F1 Free From vaniljsmak #3118

VIKTIGASTE
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Herbal Aloe
Vill du ha vackert hår  
och hud med lyster?

Beställ redan  
i dag!
Innehåller inga parabener eller sulfater och hela serien 
är så mild att den kan användas av alla, varje dag!

Sex produkter med en underbar doft, specialframställda 
för att ge lyster från topp till tå!

Stärkande schampo och balsam 
reparerar håret och gör det hälsosamt glänsande.

Flytande hand- och kroppstvål eller vanligt tvål 
rengör skonsamt och gör huden ren, mjuk och slät.

Hand- och kroppslotion och Lindrande gel 
återfuktar huden och gör den mjuk och strålande.

Din oberoende Herbalifedistributör är:

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

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.

Tryckt i Europa. Corporate Marketing.  
© 2013, Herbalife (U.K.) Ltd, Uxbridge,  
England, UB8 1HB. April 2013.

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening
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