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Nyheter om produkter och näring

Näring för ett bättre liv.

* Byt ut frukost eller lunch mot en Formula 

1 måltidsersättningsshake som en del 

av en energibegränsad kost om du vill 

kontrollera din vikt och må bra.

640 
kcal

Lunch: Måltid med

dubbel ostburgare

750 
kcal

Frukost: Latte och mu�  ns

220 
kcal

Formula 1 hälsosam* måltid
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Har din 
viktnedgång 
stagnerat?

För matdagbok för att hålla koll på ditt 
kaloriintag – kanske var du noggrannare 
när du började viktkontrollen och 
vägde och mätte upp allt du åt, men nu 
kanske du slappnat av och slutat vara 
så grundlig. Med en matdagbok kan du 
få hjälp att komma på rätt spår igen.

Ersätt två måltider om dagen med en 
proteinshake för att få hjälp att inte överskrida 
din kalorigräns. När du gör en shake 
vet du exakt vad den innehåller och hur 
många kalorier det fi nns i proteinpulvret, 
mjölken och frukten. Det gör att du slipper 
gissa när du räknar kalorier. Ät shaken 
två gånger om dagen och ät en vanlig, 
hälsosam måltid. Fyll på med proteinrika 
magra mellanmål, grönsaker och frukt. 

Ät ute mindre ofta. Det spelar ingen roll 
hur försiktig du tycker att du är när du 
äter på restaurang, det brukar ändå vara 
svårt att uppskatta exakt hur många 
kalorier du får i dig eftersom det är svårt 
att veta exakt hur maten har tillagats. 

Du kanske redan har nått din idealvikt. Se 
om du kan få hjälp med att kontrollera din 
kroppssammansättning. Muskler är ”tätare” 
och tar upp mindre plats än kroppsfett. 
Om du har mer muskler än genomsnittet 
kanske du väger mer än du tycker att du 
borde. Men om din andel kroppsfett ligger 
inom normalområdet kan du kanske inte 
gå ner så mycket, eller något alls, i vikt. 

Herbalifes 
näringsexpert Susan 
Bowerman tipsar 
om hur du kan börja 
gå ner i vikt igen: 

SAMANTHA CLAYTON, 
DIREKTÖR FÖR 
MOTIONSUTBILDNING 
PÅ HERBALIFE, HJÄLPER 
DIG ATT TA DIG UR 
MOTIONSSVACKAN OCH 
KOMMA IGÅNG MED 
TRÄNINGEN IGEN.

Samanthas enkla tips som 
hjälper dig att börja träna 
regelbundet på nolltid

Tro inte att du direkt kommer 
att bli lika vältränad som du 
var innan du slutade. Om du 
inte använder dina muskler 
och bygger eller bibehåller 
din styrka och uthållighet så 
tappar du snabbt formen. Så 
ha tålamod med dig själv och 
motionera alltid på en nivå som 
passar din nuvarande form.

Försök att sikta på tjugo eller 
trettio minuters motion om dagen 
i början, och träna utan att ta ut 
dig helt. När du tränat ett tag kan 

du antingen börja öka intensiteten 
eller lägga till tio minuter till 
ditt dagliga träningspass.

Använd din egen kroppsvikt 
för att bygga upp styrka och se 
till att du använder rätt teknik. 
Öka motståndet med 1-2 kilo 
varje vecka tills du når en 
intensitet som känns som 7-8 
av 10 (där 10 är det absoluta 
max som du klarar av). 

Använd intervallträning till 
din fördel. Genom att ta med 
vilopauser i beräkningen av 
din träningstid kan du börja 
i ett lugnt tempo. Börja med 
att vila mer än du jobbar, och 
ändra sen gradvis så att du vilar 
halva tiden och jobbar andra 
halvan av tiden, och så vidare.

Om du har en förnuftig och 
glad syn på det hela löper du 
mycket mindre risk att strunta 
i träningen i framtiden!
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Roasted Soy Beans 672g,
12 servings #3143

Byt ut chipsen

mot rostade

sojabönor

5 anledningar 
till varför 
mellanmål 
kan vara 
bra för dig

Välj smartare mellanmål

Du kan hjälpa kroppen uppfylla 
sina näringsbehov genom att 
äta mellanmål varje dag. Att 
småäta frukt och grönsaker 
kan hjälpa dig att få i dig minst 
5 portioner frukt och grönt 
om dagen, medan mellanmål 
som innehåller mejeriprodukter 
kan hjälpa dig att få i dig 
värdefullt protein och kalcium.

En av de bästa sakerna 
med en hälsosam kost är 
att fi berrik frukt, grönsaker 
och fullkorn innehåller 
jämförelsevis få kalorier. Det 
innebär att du regelbundet 
kan äta avvägda mängder av 
kvalitetsmat – utan att du får 
i dig stora kalorimängder.

14 bars per förpackning:

Choklad jordnöt #0259
Vanilj mandel #0258
Citrus citron #0260

Rostade sojabönor 672 g,
12 portioner #3143

Gourmet tomatsoppa 672 g,
21 portioner #0155

1

Genom att äta sunda 
mellanmål kan du hålla 
hungern stången och få 
en ständig energitillförsel 
under dagens lopp.

4
Hälsosamma, 
portionskontrollerade 
mellanmål kan vara värdefulla 
i den dagliga kosten och 
hjälpa dig att motstå 
osunda ”belöningar” som 
kan leda till viktuppgång.

3
Om du äter oftare kan det hjälpa 
dig att äta mer förnuftigt när det 
är dags för huvudmålen. Om du 
vet att du kommer att äta oftare 
kan du lära dig själv att nöja dig 
med mindre varje gång du äter 
eftersom du vet att du kommer att 
äta snart igen om ett par timmar.

2

5

Byt ut chokladen

mot en
proteinbar 

Byt ut vitlöksbrödet till 

förrätt mot Gourmet 

tomatsoppa

Kaloribesparing baseras på genomsnittliga värden för den typen av livsmedel.

med Herbalifes proteinrika snacks.

Kontakta din lokala oberoende Herbalifedistributör för att beställa redan idag

spara 120 kcal* spara 68 kcal* spara 130 kcal*
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Din oberoende Herbalifedistributör är:

I s s u e  1 7 5  –  I n s e r t  –  S w e d i s h  –  # 6 3 6 1 – S W – 7 5

Herbalifes utmärkta produktutbud av vetenskapligt avancerade 
näringsprodukter, 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.) Limited, Uxbridge, England, UB8 1HB, Storbritannien. Oktober 2013

Herbalife är stolt över att vara medlem i och stötta DSA och dess fristående konsumentkodex

HERBALIFES
NÄRINGSPRODUKTER
GER ENERGI ÅT DE BÄSTA

Herbalife är stolt över att vara 
global näringspartner till den 
internationella fotbollsstjärnan 
Cristiano Ronaldo.

Näring för ett bättre liv.

 Auktoriserad medlem 
av Direkthandelsföretagens 
Förening
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