
ASPIRE

JU
LI

 2
01

4

Nyheter om produkter och näring

Får du i dig tillräckligt med protein?
Proteindrinkmixen är ett bra sätt att hjälpa dig att uppnå det dagliga proteinintaget.
Denna mångsidiga produkt med vaniljsmak kan ätas på två olika sätt!

Tillred den som ett gott och kalorikontrollerat mellanmål med hög proteinhalt eller tillsätt 
den till din favoritsmak av Formula 1-shake för att få en läckert fyllig och krämig dryck.

Proteindrinkmixen har följande näringsmässiga fördelar:
•	 15 g protein av hög kvalitet

•	 7 g kolhydrater

•	 20 vitaminer och mineraler

•	 Kan tillredas med vatten

Vill du förbränna fler kalorier efter träningspasset?
Låt mig då få presentera EPOC – Excess Post-Exercise Oxygen 
Consumption (förhöjd syrekonsumtion efter träning eller 
”syreskuld”). EPOC är namnet på den process som skapar extra 
kaloriförbränning som ett resultat av ett motionspass. Många 
fokuserar bara på kalorierna som förbränns under själva träningen, 
men sanningen är att kroppen fortsätter att förbränna kalorier en 
lång tid efter det att du lämnat gymmet.

Kroppen förbränner nämligen kalorier under återhämtningen. Ett 
hårt och snabbt träningspass kräver längre återhämtning än ett 
mjukare, mindre intensivt pass. Återhämtning är samlingsnamnet 
för alla de processer som sätts igång i kroppen efter träningen. Det 
kan exempelvis vara att fylla på energidepåerna, transportera ut 
nytt glykogen till musklerna, omvandla mjölksyra till pyrodruvsyra 
etc. Dessa inre processer kräver bränsle och kroppens prioriterade 
bränslealternativ är det lagrade fettet.

Vilken typ av motion ger de största EPOC 
fettförbrännande fördelarna?
Kroppen måste återhämta sig efter alla typer av motion, men för 
att kunna dra nytta av EPOC krävs det anaerob och aerob träning. 
Du måste lära känna din kropp för att förstå vad som är effektivast 
för dig, men detta är mina fem favoritövningar som gynnar 
EPOC fettförbränning.

1. HIIT (högintensiv intervallträning)
Det är välkänt att HIIT förbränner stora mängder kalorier under en 
kort tidsperiod. I och med att intensiteten är hög kommer din kropp 
att jobba med återhämtningen hela dagen efteråt.

2. Spinning
Ett bra, statiskt cykelpass ger både aerob träning med inslag av 
snabbare anaerob träning. På ett spinningpass kan du normalt 
sett styra intensiteten på din egen träning själv.

3. Viktträning
Att lyfta vikter och styrketräna anstränger musklerna, speciellt 
när du lyfter för att öka muskelmassan med långsamma och 
kontrollerade rörelser. Kroppen kräver energi för att reparera 
sig själv efter ett hårt viktpass.

4. Sprintträning
En normal sprintträning är anaerob och högintensiv. Detta 
är (förstås) före detta OS-sprintern Samantha Claytons 
”favoritpass för att få en bra efterförbränning.”

5. Aerobicspass
Ett intensivt dans- eller steppass med måttlig intensitet och hög effekt 
och som varar i minst en timme leder till hög kaloriförbränning såväl 
under passet som när du kommer hem. Försök hitta ett pass med hopp, 
sparkar och annat som får dig att lyfta båda fötterna från marken.
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Skrivet av Samantha Clayton, AFAA, ISSA.  
Samantha är direktör för näringsutbildning på Herbalife.
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Piffa upp frukosten, ät en smarrig lunch eller skapa 
en läcker middag… med en Formula 1-shake.
En Formula 1-shake, som endast innehåller 200 kcal per portion, är ett 
praktiskt och hälsosamt alternativ till en måltid med högt kaloriinnehåll. 
Formula 1-shakes är rika på protein från soja och mjölk och ett bra alternativ 
om du vill bygga upp mager muskelmassa med hjälp av motion.

Very 
Cherry

Heta sommardagar + fruktiga 
shakes = direkt svalka.

Denna Very Cherry-shake är kanongod!

Very Cherry
Formula 1 Vanilj – 2 skopor

2,5 dl mellanmjölk

¼ frusen banan

1,25 dl frusna 
körsbär

295 kcal
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Glöm inte vätskebalansen i sommar
När sommaren är som varmast är det viktigt att inte glömma  
bort att fylla på med vatten.

Håll koll på de här fem tecknen på att du kan vara uttorkad.

1 – Du är torr i munnen
Detta kan förstås tyckas självklart – om du är törstig har du troligen inte druckit tillräckligt. Detta stämmer förstås, 
men tänk på att ibland känner man inte törst förrän man redan har hunnit bli relativt ”uttorkad” – vilket är ett skäl till 
att framför allt idrottare uppmuntras att dricka regelbundet under dagen. Dessutom avtar törstresponsen när man 
åldras, och därför är det bra att skapa sig en hälsosam ”vätskevana” tidigt.

2 – Urinen blir mörk
När kroppen har en god vätskebalans syns det på urinens färg. Om den är ganska klar – så pass att du kan läsa 
tidningen genom den – då är det bra. Utan tillräckligt med vätska blir urinen koncentrerad och får mörkare färg. 
Urinen ska mer likna citronlemonad än äpplejuice.

3 – Magen sköter sig inte regelbundet
För att få en välfungerande avföringsfunktion krävs det tillräckligt med vätska. Därför kan förstoppning bero 
på att du inte dricker tillräckligt med vatten. De flesta anser att kostfiber är den viktigaste faktorn för att få en 
välfungerande tarmhälsa. Men för att de vattenlösliga fibrerna ska kunna göra sitt jobb ordentligt måste de få 
suga åt sig vatten så att fibrerna sväller – när de sväller underlättas borttransporten.

4 – Din andedräkt är inte helt angenäm
När munnen blir torr får den mindre saliv – och saliv spolar bort de 
naturligt förekommande bakterierna i munhålan. När bakterierna 
livnär sig på matrester och hudceller i munnen börjar de föröka sig, 
vilket gör din andedräkt lite illaluktande – ungefär som på morgonen 
när du vaknar. Vatten hjälper till att hålla saliven flödande och kan 
minska uppbyggnaden av bakterier.

5 – Träningen är inte så bra som den kunde vara
För att hjälpa kroppen att producera den energi som musklerna 
behöver för att skapa bränsle till träningen krävs det vatten. Om du 
inte har en god vätskebalans kan du bli tom på energi. Därför är 
det så viktigt att dricka tillräckligt före och under träningen.

Skriven av Susan Bowerman, fil. mag., dietist, CSSD. Susan är en av Herbalifes avlönade konsulter.

Håll huvudet kallt i sommar…
med ett glas Herbal Aloe örtkoncentrat i mangosmak

– en lågkaloridryck: ett sundare alternativ till 
sötade drycker med högt kaloriinnehåll.

473 ml  SKU#1065

Herbal Aloe 

Örtkoncentrat är ett 

bra sätt att friska upp 

smaken på ditt vatten 

och hålla kroppen väl 

hydrerad.
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VILKET ÄR DITT  
MÅL I SOMMAR?

NÅ MÅLET MED HERBALIFE

VIKTNEDGÅNG MINDRE 
KROPPSFETT

ÖKAD 
MUSKELMASSA

Din Oberoende Herbalife Medlem:
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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. July 2014.

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening
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