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Nyheter om produkter och näring

Ny Formula 1 
Mintchoklad i 
begränsad upplaga

Har du testat den än?

Ny 
sommar 
smak
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SAMANTHA CLAYTON 
HJÄLPER DIG ATT HITTA 
OCH BLI VÄN MED DIN 
TRÄNINGSPERSONLIGHET
Som motionsexpert blir jag orolig när jag hör talas om jojobantning och folk som 
börjar och slutar träna om vartannat eftersom det kan förstöra långsiktiga närings- 
och motionsplaner. För att försöka stoppa denna trista cykel har jag identifierat tre 
träningspersonligheter. Ta dig en titt och fundera igenom vilken personlighetsgrupp du 
hör hemma i – eller är du kanske en kombination av alla tre?

MARTINIMOTIONÄR
Du måste arbeta i din egen takt.

•	Försök att träna smart – inte hårt. Planera till att börja med inte in fler än 
två träningsdagar i veckan och fortsätt sedan att öka gradvis.

•	Under den första månaden bör du träna på en intensitetsnivå som ligger 
ungefär på 5 eller 6 av 10 – öka sedan intensiteten i små steg. Detta gör 
att du kan behålla motivationen och hålla fokus.

•	Din entusiasm är en gåva som kan ge dig oerhörd framgång om du sätter 
upp ett konkret mål och en plan som trappas upp gradvis medan du 
bygger upp styrka, uthållighet och energi.

TRENDMOTIONÄR
Har du den här personligheten måste du troligen ha lite press på dig.

•	Genom att börja träna med en vän eller skriva in dig på en sexveckskurs 
kommer du kunna ta dig förbi femveckorströskeln som är den tidpunkt då 
de flesta har lättast för att sluta eller byta till en annan träningsstil.

•	Använd bara ditt modeberoende för att belöna dig själv när du har 
åstadkommit någonting – att få ett nytt linne eller en ny pryl ska vara en 
belöning och inte en muta!

LARVMOTIONÄR
Med din träningspersonlighet kommer du att få bäst resultat genom att gå 
med i en grupp.

•	Hitta en promenadgrupp, en viktminskningsgrupp eller be en vän bli din 
”sparringpartner”. Om du ber en hurtig kollega att hjälpa dig att ta första 
steget kommer resten av resan att komma naturligt.

•	Jag vet att det första steget alltid är svårast men känslan att du faktiskt 
klarar av saker kommer snart att ge dig ett stort mentalt lyft.

MARTINIMOTIONÄR
Är du entusiastisk över att starta en ny träningsform? Jobbar du så hårt 
första och andra dagen att du knappt kan röra dig den tredje?

Är du en martinimotionär har du en tendens att kasta dig in i aktiviteten med 
liv och lust men slutar sen lika snabbt på grund av bristande intresse – eller 
så fortsätter du i ett så halsbrytande tempo att det slutar med skador eller 
att du tar ditt förnuft till fånga.

TRENDMOTIONÄR
Har du alltid rätt saker med till varje aktivitet?  
Och är du dessutom alltid noga med att ha rätt kläder och utrustning till  
varje aktivitet?

En trendmotionär är alltid redo med de senaste prylarna och redskapen. 
Du visar stolt upp ditt gymkort och det känns grymt när du stiger in genom 
gymmets dörrar och får visa upp ditt medlemskort. Du kommer in i en 
träningsrytm och ser fram emot att bli vältränad och få mer energi, men livet 
kommer emellan och dina gymbesök blir färre och färre eller upphör helt.

LARVMOTIONÄR
Vill du verkligen göra förändringar men är du rädd för att du inte kommer att 
klara det?  
Har du alltid en anledning till varför det inte är rätt att börja just nu?

En larvmotionär är desperat efter förändringar men rädd för att misslyckas. 
Du sitter och planerar men vågar dig ändå aldrig ut ur din bekväma kokong. 
Varje måndag säger du till dig själv att det här är veckan som du äntligen ska 
börja, men redan på eftermiddagen har du hittat en ursäkt och du tänker att 
det nog är bättre att börja nästa vecka. Ursäkterna kan vara allt från vädret 
till familjeangelägenheter eller bara att du känner dig för trött. Matcha din 
motionsrutin med din personlighet

HITTA DIN TRÄNINGSPERSONLIGHET

SAMANTHA 
CLAYTON
Ledare för motionsutbildning 
på Herbalife
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Uppfriskande och lindrande 
drycker med aloe
HERBAL ALOE 
ÖRTKONCENTRAT, 
MANGO
Låg kalorihalt – ett sundare 
alternativ till sötade drycker 
med högt kaloriinnehåll.

•	 Innehåller 40 procent aloe vera-
juice från hela aloe-blad

•	 Ger vattnet en fräsch smak, vilket underlättar 
ett vätskeintag på 2-2,5 liter om dagen

•	 Mangosmaken är framställd utan artificiella 
smakämnen eller färgämnen

•	 Finns även i originalsmak som ger 
vattnet en naturlig citronsmak utan 
konstgjorda sötningsmedel eller 
färgämnen (innehåller tillsatt socker)

INSTANT ÖRTDRYCK
En uppfriskande lågkaloridryck med grönt och svart te.

•	 Låg kalorihalt med cirka 6 kcal per portion

•	 En unik blandning av orange pekoe – ett traditionellt svart te – och grönt 
te med extrakt av malva, hibiskus och kardemummafrö

•	 En kopp Instant örtdryck innehåller 85 mg koffein som hjälper dig 
att vara alert och förbättrar koncentrationsförmågan

•	 Uppfriskande varm eller kall dryck

Återuppliva & förfriska dig

Näringsexperten Susan Bowerman visar hur små justeringar i dina matlagningsrecept 
kan leda till stora kaloriminskningar. Du behöver bara byta ut vissa ingredienser 
för att göra den hemlagade maten väldigt mycket nyttigare.

Det första steget är att titta på ingredienslistan i receptet och se om du kan byta 
ut någonting för att minska fett och kalorier eller för att öka näringsvärdet.

– skulle naturell yoghurt kunna fungera istället för gräddfil?
– går det att ersätta oxköttfärs med kalkonköttfärs?
– kan du öka fiberinnehållet genom att använda råris istället för vitt ris?

Kan du smyga ner lite frukt i salladen eller i ett av tillbehören? Genom att använda snarlika 
ingredienser kan du reducera kaloriintaget med ganska mycket.

•	Smaksätt ångkokta grönsaker med citron, vinäger, örter, vitlök, lök och kryddor istället 
för att förlita dig på smör eller såser.

•	Grönsaker och frukt som är djupfrysta är lika näringsrika och fräscha som de färska 
varianterna. Djupfryst kan ibland även vara billigare och gör att du alltid kan äta sådant 
som inte går att hitta vissa delar av året.

•	 Tillaga dubbla portioner av rätter som fungerar bra att frysa in som soppor, 
grytor och stuvningar. På det sättet kan du plocka fram något nyttigt från 
frysen istället för att beställa snabbmat när du inte orkar laga mat själv.

•	 Lägg till tärnade grönsaker i soppor, tacoröra, köttfärslimpa, gryta,  
tonfisk- eller kycklingsallad och pastasåser för att minska kalorihalten  
och öka näringsinnehållet.

•	Använd mörkgröna bladgrönsaker istället för isbergssallad i sallader för  
att öka näringsinnehållet.

SMÅ JUSTERINGAR AV DINA RECEPT KAN LEDA 
TILL STORA KALORIMINSKNINGAR.

ASPIRE

PRODUKTER

HÄLSOSAM LIVSSTIL

Original 100 g #0106
Original 50 g #0105
Citron 50 g #0255
Hallon 50 g #0256
Persika 50 g #0257

Herbal Aloe Örtkoncentrat, mango 473 ml #1065
Herbal Aloe örtkoncentrat, original 473 ml #0006

SUSAN BOWERMANNäringsexpert och legitimerad dietist
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BYT TILL EN  

SHAKE
”Jag bytte och sparade 300 kalorier om dagen”

Din oberoende Herbalifedistributör är:

I s s u e  1 7 4  –  I n s e r t  -  S w e d i s h  -  # 6 3 6 1 – S W – 7 4

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.	July	2013.

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening
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