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Nyheter om produkter och näring

Hur mycket protein man behöver äta varje dag beror på flera 
olika faktorer som vikt och muskelmassa – man måste alltså titta 
på fler faktorer än att bara se till könet.

Eftersom protein är så viktigt för att underhålla din magra 
kroppsmassa (allt kroppen består av som inte är fett) beror det 
rekommenderade proteinintaget delvis på hur mycket mager 
kroppsmassa du har. Det bästa är att göra en beräkning av 
din kroppssammansättning (det finns en del personvågar för 
hemmabruk som gör detta) för att få reda på hur stor andel du har. 

Du kan också prata med din oberoende Herbalife Distributör om du 
vill ha hjälp med beräkningen. Därefter är det lätt att ta reda på hur 
mycket protein som just du rekommenderas att äta dagligen; en 
allmän tumregel är 1-2 g protein per halvkilo mager muskelmassa.

Även om du inte har tillgång till en våg som gör en kroppsanalys 
kan du beräkna proteinbehovet baserat på din aktuella vikt. 
Denna metod är inte helt optimal eftersom den inte tar hänsyn till 
hur mycket muskelmassa du har, men den tar i alla fall hänsyn till 
skillnaderna i kroppsstorlek.

Hur mycket protein bör man äta?

Så här beräknar du ditt 
proteinbehov:

Din vikt x 1.5 = antalet gram protein 
du behöver

kg

Den siffra du får fram ger ett ungefärligt 
värde för mängden protein i gram som du 
bör äta varje dag.

Exempel: En kvinna som väger 64 kg 
bör sikta på att äta 100 gram protein 
dagligen. En man som väger 80 kg bör 
minst försöka äta 120 gram protein.

Rik på soja- och vassleprotein som hjälper till att 
bygga upp mager muskelmassa och underhålla en 
sund benstomme. 5g protein per portion

Personligt proteinpulver #0242

Tillsätt till din Formula 1-shake för att få ett proteintillskott!
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Känner du dig hungrig före träningen 
eller under dagen?
Ett hälsosamt Proteinsnacks är perfekt före eller efter träningen.

Varje snacks innehåller 10 g protein underlättar muskeltillväxt 
och återhämtning.

Proteinsnacks

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

5 anledningar till varför 
mellanmål kan vara bra för dig

Är du sugen på något 
smakrikt istället?
Rostade sojabönor är ett läckert och smakrikt 
mellanmål som innehåller 9 g protein per 
portionspåse men bara 113 kcal för att 
hjälpa dig att kontrollera kaloriintaget.

Rostade sojabönor #3143

Genom att äta sunda 
mellanmål kan du hålla 

hungern i schack och få 
en ständig energitillförsel 

under dagens lopp.

Att äta oftare kan göra att 
du äter förståndigare när 

det väl är dags för huvudmålen. 
Dessutom kan du lära dig att minska 

på portionsstorlekarna om du äter 
mellanmål – du behöver ju inte äta dig 

proppmätt, för du vet att det snart 
är dags för en ny måltid.

Hälsosamma, 
portions kontrollerade 
mellanmål kan vara 

värdefulla i den dagliga 
kosten och hjälpa dig att 

motstå osunda ”belöningar” 
som kan leda till 

viktuppgång.

Du kan hjälpa 
kroppen uppfylla sina 

näringsbehov genom att äta 
mellanmål varje dag. Om din kost 

varje dag innehåller 5 till 7 portioner 
frukt och grönsaker samt några 
portioner mejeriprodukter så har 

du även uppfyllt dina proteinbehov. 
Men detta kan bli svårt om 
du försöker äta allt under 

bara tre måltider.

En av de bästa 
sakerna med en 

hälsosam kost är att fiberrik 
frukt, grönsaker och fullkorn 

innehåller jämförelsevis få kalorier. 
Det innebär att du regelbundet 
kan äta avvägda mängder av 
mat som håller hög kvalitet 

– utan att få i dig stora 
kalorimängder.
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Ät i rätt tid efter träningen
När du tränar blir musklerna väldigt känsliga för alla näringsämnen som finns tillgängliga i kroppen – 

men den känsligheten varar bara under en begränsad tid. Det är därför så många idrottare som vill optimera 

muskelåterhämtningen är så nog med det som ibland kallas ”det metabola fönstret” – den tidsperiod på mellan 

30-45 minuter efter träningen då man bör försöka fylla på med kolhydrater och protein. Under den här viktiga 

”tidsfönstret” är muskelcellerna känsligare för insulinets effekter (insulin är ett hormon som hjälper till att transportera 

aminosyra från protein ut i cellerna). Insulin hjälper även till att föra ut kolhydrater till cellerna, där de lagras som glykogen. 

Denna kolhydratdepå kan sedan användas för att ge energi till arbetande muskler under nästa träningspass.

Din kropp behöver protein efter träningen
Protein är viktigt för återhämtningen eftersom det hjälper till 

att stimulera musklernas reparation och tillväxt. Det perfekta 

mellanmålet efter träningen innehåller alltså en kombination av 

hälsosamma kolhydrater och protein, och därför äter idrottare ofta 

en fullkornsmörgås, en skål yoghurt med frukt, en proteinshake med 

mjölk och frukt eller särskilda återhämtningsdrycker.

Din kropp behöver kolhydrater efter träningen
Efter ett tufft träningspass har kroppen förbrukat massor av kolhydrater som ju är det primära bränslet som 

hjälper musklerna att jobba, och det är viktigt att fylla på de tömda depåerna så snabbt som möjligt. Den 

rekommenderade mängden är cirka 1,4 gram kolhydrater per kg kroppsvikt. Om du väger 75 kg innebär det alltså 

100 g kolhydrater. Hälsosamma kolhydratkällor som är bra att äta efter träningen är frukt, fullkorn och mejeriprodukter 

med naturligt förekommande kolhydrater.

Vad är bästa att dricka efter träningen?
Vatten är en utmärkt vätskeersättning eftersom du äter efteråt – via maten får du 

ju både kolhydrater och natrium (och troligen även lite kalium). Även sportdrycker 

är bra eftersom de inte bara tillför vätska och kolhydrater (några innehåller även lite 

protein – vilket kroppen också behöver) utan dessutom innehåller rätt balans av 

de salter som försvinner när du svettas. Ofta har de även en mild och söt smak 

som gör det lättare att dricka lite mer.

Fyll på med vätska och salter 
efter träningen
När du tränar gör svettningen att du förlorar viktiga kroppssalter som natrium 

och kalium, och de måste ersättas. Många avancerade idrottare väger sig 

före och efter träningen för att ta reda på hur mycket vätska de måste fylla på 

med. För varje halvkilo som du går ner under träningen bör du dricka cirka en 

halv liter vätska – alltså ungefär en liter vätska per kg viktnedgång.

ASPIRE

Vad är bäst 
att äta och 
dricka efter 
träningen?

Skriven av Susan Bowerman, fil. mag., dietist, CSSD. Susan är en av Herbalifes avlönade konsulter
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Kontakta din oberoende Herbalife Distributör idag!

Med rätt fokus kan du nå dina mål.

 ☑ Få bättre kost

 ☑ Upptäck nya produkter 
som smakar gott

 ☑ Var aktiv och nå dina mål

Lev till 
100 %

Din oberoende Herbalife Distributör är:

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

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.  
© 2014, Herbalife (U.K.) Ltd, Uxbridge,  
England, UB8 1HB. May 2014.

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening
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