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Nyheter om produkter och näring

* Resultaten gäller för Serum som minimerar rynkor, Återfuktande nattkräm, Dagkräm som ger lyster, Skyddande fuktkräm SPF 30, Återfuktande ögonkräm och Uppstramande ögongel.

Anta utmaningen – 
få en hy med 
sundare utseende

NYHET!

Resultat på 
sju dagar.*
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ASPIRE

Ta hand om insidan i vinter
Nu när du har skaffat dig vinterns alla hudvårdsprodukter är det 
dags att tänka på att ta hand om koppen inifrån också. Formula 2 
Multivitaminkomplex innehåller fler än 15 vitaminer och mineraler 
som hjälper dig att uppnå hela dagsbehovet.

Vinterns värsta 
skönhetsmissar?
Hudvårdsregel 1 i vinter:  
Håll vätskebalansen
När det är varmt ute är det naturligt att man dricker mer. Men 
minska inte vattenintaget bara för att det har blivit kallt ute. 
Du är kanske inte så sugen på ett stort glas isvatten som du 
är på sommaren, men prova rumstempererat vatten eller en 
uppfriskande kopp varmt te för att fylla på med vätska.

Hudvårdsregel 2 i vinter:  
Ta hand om läpparna
Nariga läppar är inte kul – ofta gör de ont när de kommer ut 
i kylan och hudsprickorna gör det svårare för läppsminket att 
sitta kvar och se bra ut! Se till att skydda läpparna med ett 
återfuktande balsam med SPF. Även om det är kallt kan solens 
strålar skada läpparna, så glöm inte bort solskyddet.

Hudvårdsregel 3 i vinter:  
Använd solskydd
Kyla innebär inte att solens UV-strålning försvinner. Så snåla 
inte med solskyddsfaktorn bara för att det är vinter. Tycker du 
att vinterns hudvårdsrutin kräver extra återfuktning ska du hålla 
utkik efter återfuktande produkter med solskydd eller använda en 
solskyddsprodukt över din vanliga fuktkräm.

Hudvårdsregel 4 i vinter:  
Glöm inte händerna
Precis som på läpparna är huden på händerna tunn, ömtålig 
och känslig för kyla, vilket kan ger dig nariga händer när det är 
kallt. Smörj in händerna fler gånger om dagen med handkräm 
för att behålla fukten när det är kallt. Är du praktiskt lagd kan du 
ha med dig handkräm i en smidig reseförpackning eller ha en 
tub handlotion på kontoret, i bilen och i väskan. Och glöm inte 
handskarna! De håller dig inte bara varm, utan skyddar också 
huden på händerna från kylan.

Hudvårdsregel 5 i vinter:  
Tänk klokt när du väljer smink
Har du lagt märke till att det inte är lika lätt att få en snygg 
applicering av foundation och rouge på vintern? Det beror på 
att huden ofta är torrare under vintern, vilket kan göra att den 
flagar och får torra partier. I dessa lägen kan en primer bidra till 
att sminket får en jämnare yta. Du kan också testa en färgad 
hudkräm som både återfuktar huden och ger lätt täckning utan 
att torka ut. Oavsett vilket smink du väljer under vintern ska du 
hålla utkik efter återfuktande produkter. Generellt sett har krämiga 
rouger och flytande foundations fler återfuktande fördelar än de 
som är puderbaserade.

Hudvårdsregel 6 i vinter: Alla årstider 
kräver sina speciella produkter
Dina hudvårdsbehov kan variera dramatiskt under de olika 
säsongerna, speciellt om du bor på en plats med extrema 
temperaturskillnader mellan sommar och vinter (eller skillnader 
mellan utomhus- och inomhustemperaturen på grund av 
centralvärme). Det är bara du som vet vad som fungerar för 
just din hud. Om din hy brukar bli torrare på vintern än under 
andra årstider kan du överväga att byta till återfuktande 
sammansättningar i allt från rengöring till kosmetika.

Skriven av skönhetsexperten Jacquie Carter. Jacquie är direktör för yttre näring på Herbalife.

Få en felfri hy 

med härlig känsla 

med vinterns sex 

hudvårdsregler
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ASPIRE

Anta utmaningen – få en 
hy med sundare utseende
FILOSOFI
Näringsexperten Herbalife ger dig nu utomordentlig näring till huden. 
Våra hudvårdsprodukter innehåller fler än 15 vitaminer och botaniska 
ämnen och är fyllda av nyttigheter som berikar huden dagligen.

Snabba resultat på bara sju dagar.*
Våra kliniskt testade produkter hjälper dig att nå bästa möjliga 
dagliga resultat, exempelvis:

•	 Uttalad förbättring av hudens mjukhet, släthet, utstrålning, 
lyster och klarhet på bara sju dagar.**

•	 Gör rynkor och linjer mindre framträdande på bara sju dagar.***

 * Resultaten gäller för Serum som minimerar rynkor och Uppstramande ögongel.

 ** Testad på 30 personer: visuell expertbedömning av hudens släthet, mjukhet, utstrålning och klarhet som skedde efter två, fyra och sju dagar.

 *** Testad på 30 personer: hudens strävhet mättes med Visioscan efter 0, 7 och 42 dagar.

Anta sju dagars hudvårdsutmaningen  
Prata med din Herbalife Medlem för mer information.

Energigivande 
ansiktsvatten 
med örter

Polerande 
rengöringsgel 
med citrusfrukt

Lindrande 
rengöringsgel 
med aloe

Direktverkande 
ansiktsskrubb 
med bär

Renande 
lermask 
med mynta

Återfuktande 
ögonkräm

Uppstramande 
ögongel

Serum som 
minimerar 
rynkor

Dagkräm som 
ger lyster

Återfuktande 
nattkräm

Skyddande 
fuktkräm 
SPF 30

80%
Maximal förbättring av släthet, lyster,  

utstrålning och klarhet gäller för  
Serum som minimerar rynkor.

80%
Maximal förbättring av mjukhet,  

släthet, lyster, utstrålning  
och klarhet gäller för  

Återfuktande nattkräm.

Title: Aspire Insert - October 2014  ID: 2263-6361-TM179-Newsletter_SW Proof No: B   Date: 10/09/14



Tomma kalorier är – helt enkelt – de kalorier i maten som till 
största delen saknar ett betydande näringsvärde. Men de här 
tomma kalorierna kan snabbt öka på och bli många. De flesta 
fetter och tillsatta sockerarter räknas som ”tomma” eftersom de 
inte ger kroppen så många – om ens några – vitaminer, mineraler, 
växtbaserade näringsämnen eller kostfibrer. Det enda de ger är 
större mage, bredare höfter och omfångsrikare lår. Så låt dig inte 
luras av uttrycket – tomma kalorier är allt annat än tomma.

Byt livsmedel med tomma kalorier 
mot näringsrik mat
Att mat med tomma kalorier leder till ett ökat intag av kalorier som 
du egentligen inte behöver är bara en del av problemet – det finns 
flera andra. Fettrik och sockrad mat tar upp plats i magsäcken 
– plats som egentligen borde vara reserverad för den där nyttiga 
maten som ger kroppen alla de näringsämnen den behöver.

Lösningen är egentligen mycket enkel: eftersom mat med tomma 
kalorier har ett högt kaloriinnehåll och lågt näringsinnehåll ska du 
lägga om dina kostvanor och välja mat som är raka motsatsen. 
Leta alltså efter mat som har massor av näringsämnen men relativt 
lågt kaloriinnehåll. Den här ”näringstäta” maten – grönsaker, frukt 
och magert protein – innehåller inte bara massor med näring utan 
är dessutom mättande, utan att du behöver slå i kaloritaket.

Det är inte så svårt att lista ut vilken mat som är näringstät. 
Eftersom fetter är kaloritäta (det finns ungefär 40 kcal i en liten 
smörklick), kan du öka näringstätheten och minska intaget av 
tomma kalorier på ett enkelt sätt genom att byta produkter med 
hög fetthalt mot magrare varianter. Enkla byten – som att ersätta 
standardmjölk mot mellanmjölk eller att välja kalkonfärs istället för 
ox- och fläskfärs – är ett bra sätt att börja.

En annan ledtråd till matens näringstäthet är dess vatteninnehåll. 
Vatten ger volym – men inga kalorier – till mat som frukt och 
grönsaker, vilket gör att de har relativt lågt kaloriinnehåll och 
är mättande. De innehåller dessutom massor av vitaminer, 
mineraler, växtbaserade näringsämnen och kostfiber. Därför kan 
det vara en god idé att inleda varje måltid med en grönsallad eller 
grönsakssoppa så du bygger upp mättnaden med mat som har 
lågt kaloriinnehåll. Frukt och grönsaker är bra mellanmål, och 
tillsätt grönsaker till huvudmålen som soppor, stuvningar, grytor 
och pastasåser. Det ger ökad volym och mer näring.
Skriven av Susan Bowerman, fil. mag., dietist, CSSD.  
Susan är en av Herbalifes avlönade konsulter.

Så undviker du tomma kalorier

Värm dig i vinter
Gourmet tomatsoppa är ett läckert, hälsosamt* och värmande 
mellanmål – perfekt under kyliga vinterdagar!
104 kcal hjälper dig att kontrollera kaloriintaget. Det höga proteininnehållet 
hjälper till att bygga upp mager muskelmassa, och det höga fiberinnehållet 
hjälper dig att få i dig den dagliga mängd som rekommenderas. Ät som en 
del av en balanserad kost och en hälsosam, aktiv livsstil.

Din Oberoende Herbalife Medlem:

I s s u e  1 7 9  –  I n s e r t  -  S w e d i s h  -  # 6 3 6 1 – S W – 7 9

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. October 2014.

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening
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