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Nyheter om produkter och näring

NÄRING
MAT SOM GER 

IMMUNSYSTEMET EN 
BOOST OCH BIDRAR TILL EN 

HÄLSOSAMMARE VINTER.

FITNESS
LÅT 2015 BLI ETT RIKTIGT 

FITNESS-ÅR – PLUS: 
TESTA DEN OPTIMALA 

10-MINUTERSTRÄNINGEN.

SKÖNHET
VILL DU HA HEMLIGHETEN 

BAKOM HUD MED 
LYSTER? FÅ EXPERTENS 
BÄSTA SKÖNHETSTIPS.
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Susan Bowerman, fil. mag., dietist, CSSD.  
Direktör för näringsutbildning på Herbalife.

STÖD IMMUNSYSTEMET MED ETT GOTT NÄRINGSINTAG
Varje år är det samma sak. När vintern kommer sänks immunförsvaret och vi drabbas av säsongssjukdomar – allt från vanliga 
förkylningar till tärande influensa. Med det som de flesta av oss inte är medvetna om är att vi kan stödja kroppens inbyggda 
försvar genom maten vi äter. Här delar Susan Bowerman, fil.mag., dietist, CSSD, med sig av sina bästa tips som kan hjälpa dig 
att få en hälsosammare vinter.

PROTEIN
De flesta av oss vet att vi borde äta mer protein, men visste ni att vårt 
proteinintag även kan påverka kroppens förmåga att bekämpa sjukdomar? 
”Ditt immunsystem har ’specialtrupper’ i form av vita blodkroppar som 
tillverkar specialiserade proteiner som heter antikroppar. Deras uppgift 
är att leta upp och oskadliggöra virus och bakterier”, förklarar Susan 
Bowerman. Eftersom kroppen behöver protein för att tillverka de här 
antikropparna kan mat med högt proteininnehåll – fisk, sojaprodukter och 
magra mejeriprodukter – bidra till att stödja immunförsvaret.

FRUKT OCH GRÖNSAKER
Hälsofördelarna hos frukt och grönsaker är välkända, och speciellt 
när det handlar om att ge immunförsvaret en extra välgörande boost. 
”Fytonäringsämnena (naturliga ämnen i vegetabiliska livsmedel) som 
finns i frukt och grönsaker hjälper till att gynna hälsan tack vare 
innehållet av antioxidanter”, fortsätter Susan. ”Kroppen måste få 
en ständig tillförsel av antioxidanter för att minska den oxiderande 
påverkan och stödja immunförsvaret.”

SNÄLLA BAKTERIER
När det gäller matsmältningen säger Susan Bowerman så här. 
”Matsmältningssystemet innehåller miljarder bakterier som har många 
olika hälsofrämjande funktioner. Vissa hjälper till att smälta kostfiber, ta 
bort tarmgaser eller tillverka vitaminer som K och B12.” Har man fler 

snälla bakterier i systemet kan de övertrumfa de skadliga bakterierna 
som finns i mag-tarmkanalen och skydda från sjukdom. Susan 
rekommenderar syrade mejeriprodukter som yoghurt och kefir som 
några av de bästa källorna till goda bakterier.

”Ett gott kostintag lägger verkligen grunden ti l l god hälsa”, 
sammanfattar hon. ”För att hjälpa kroppen att bekämpa de främmande 
inkräktarna behöver din inre ’armé’ den bästa möjliga näringen.”

För mer information, besök HealthyLiving.Herbalife.se.

Ät alltid Herbalifes produkter som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.

VILL DU HA EN PRAKTISK, 
HÄLSOSAM FRUKOST?

Formula 2 – ett dagligt 
multivitaminkomplex som innehåller 

fler än 15 vitaminer och mineraler.

Formula 1 måltidsersättningsshake 
har en god balans mellan protein 

av hög kvalitet och essentiella 
mikronäringsämnen. Perfekt när 

tiden inte riktigt räcker till eller när 
du måste äta i flygande fläng.

NÄRING
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Nu är det dags att få upp flåset! Gör var och en 
av följande rörelser i 30 sekunder. Upprepa så 
många gånger som du orkar.

DEN OPTIMALA 
10-MINUTERS-  
TRÄNINGEN

Känner du inte till rörelserna? Du kan se 
Samantha Claytons demonstrera allihop 
på HealthyLiving.Herbalife.co.uk.

NYTT ÅR.  
NYTT  

TÄNKESÄTT.

Det nya året är här, och det är hög tid att börja uppfylla alla dina hälso- och 
fitnessmål. För att hjälpa dig på traven ger Herbalifes träningsexpert Samantha 
Clayton dig här en trestegsguide som visar hur du kan göra 2015 till ditt bästa 
motionsår någonsin!

1. STÄLL UPP MÅL
Tänk på att ställa upp mål som är enkla men specifika. De måste vara möjliga att 
uppnå och lätta att genomföra: t.ex. ta en tio minuter lång promenad varje dag 
eller kom i sådan form att du kan delta i ett femkilometerslopp om tre månader. 
Det kan öka motivationen om du berättar för andra om dina mål. Glöm inte att 
planera för att lyckas – inte för att misslyckas. Välj en aktivitet som du gillar att göra!

2. HA EN POSITIV MENTAL INSTÄLLNING
Tänk positivt och kom ihåg: skjut inte upp det – börja träna idag! Små 
förändringar blir stora när man lägger ihop dem och resultatet kan bli en 
genomgripande förändring av din livsstil. Bara en sådan enkel sak som att 
använda positiva ord som ”jag kan” kommer att uppmuntra dig att hålla fast vid 
din träningsplan. Ersätt negativa tankar med positiva affirmationer som: ”Jag 
kommer att bli den bästa versionen av mig själv” och ”Jag är redo att förbättras”. 
Har du en optimistisk livssyn får du ofta positiva resultat.

3. PLANERA & MOTIVERA
Avsätt tid i ditt dagliga schema för att bli aktiv. Sikta på att lägga in en 
halvtimmes motion tre dagar i veckan. Håll motivationen uppe genom att göra 
träningen till en kul hobby och engagera släkt och vänner så att ni tillsammans 
får en hälsosam och aktiv livsstil. Om du känner för att ge upp kommer de 
att övertala dig att fortsätta. Att ha något som lockar dig kan ge dig lite extra 
motivation under de dagar då det känns tungt.

FYLL PÅ MED BRÄNSLE, KOM TILLBAKA MED KRAFT.

Vad? Herbalife24 Rebuild Strength: återhämtningsdryck 
med hög proteinhalt utan artificiella färgämnen, 
sötningsmedel eller smakämnen.

När? Efter anaerob träning och/eller styrketräning.

Varför? Innehåller 25 g protein som bidrar till tillväxten 
och underhållet av mager muskelmassa genom att ge 
uttröttade muskler protein. Järn bidrar till den normala 
energimetabolismen, bildandet av röda blodkroppar 
och syretransporten i kroppen.

ONT OM TID?  
INGA PROBLEM.

DYNAMISK UPPVÄRMNING:

KONDITIONSPASS:

Vår stressade livsstil innebär ofta att vi inte 
har tid att gå på gymmet, men det är ingen 
ursäkt för att vara inaktiv. Det räcker med att 
träna tio minuter varje dag för att förbränna 
fett med detta dynamiska konditionspass.

Samantha Clayton, AFAA, ISSA;  
Direktör för internationell 

motionsutbildning, Herbalife.

FITNESS

0:30  
sek

Marschera på 
stället, cirkla 
med armarna

0:30  
sek

Marschera med 
höga knän, 
svinga armarna

0:30  
sek

Jogga på 
stället

Marschera 
på stället Jumping jacks

Små 
knäböjningar 
+ höjda 
underarmar

Sidoböjning  
(höger) med 
armhöjning

Jogga på  
stället

Hoppa från 
sida till sida

Djupa 
knäböjningar 
med axelpress

Sidoböjning 
(vänster) med 
axelhöjning

10x Tåhäv
ningar

10x Knäböj
ningar

10x Små utfall
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SKÖNHET

HÅLL VÄTSKEBALANSEN
De flesta av oss har nog hört den gamla rekommendationen att dricka 
mer vatten, och om man vill må bra och få vacker hud är detta helt 
avgörande, berättar dermatologen Carolin Klussmann.

”Kroppen behöver vatten för att smälta maten, underlätta 
blodcirkulationen och spola bort giftämnen”, förklarar hon. ”En god 
vätskebalans stabiliserar hudbarriären som är den som återfuktar huden 
och lägger grunden till cellomsättningen och kollagentillverkningen.”

Hur mycket bör man dricka? ”Jag ger män rådet att dricka omkring 
3 liter vätska om dagen, kvinnor bör dricka cirka 2,2 liter”, säger hon. 
”Detta handlar om det totala vätskeintaget. I genomsnitt står maten 
vi äter för 20 procent av vårt vätskeintag.”

FÅ DIN SKÖNHETSSÖMN
”I mina ögon är sömn det bästa antiaging-tipset”, säger Carolin 
Klussmann. ”Om man har sovit illa under lång tid, syns det på huden 
som blir slapp, påsig och glåmig.”

När vi undrar hur sömnbrist påverkar ansiktshyn svarar hon: ”Om man 
inte får tillräckligt med sömn förvärras befintliga hudåkommor eftersom 
sömnbrist ökar inflammationer. Eftersom kollagentillverkningen ökar 
när vi sover, innebär mindre sömn att det finns mindre mängder 
kollagen tillgängligt för kroppen att använda som ersättning för det 
som inflammationen brutit ned. Tillväxthormoner ökar och stimulerar 
cell- och vävnadsreparationen under natten, så utan sömn går 
reparationsprocessen på sparlåga, vilket leder till åldrande.”

VAR MER AKTIV
Enligt Carolin Klussmann är det även viktigt med motion: ”Att röra på sig är 
en av de viktigaste sakerna man kan göra för att åldras bra och ha hälsan.”

”Om du vill ha hy med utstrålning måste du helt enkelt motionera”, 
fortsätter hon och förklarar: ”Fysisk aktivitet ökar cirkulationen och ger 
huden fler näringsämnen och syre, vilket leder till förbättrad hudhälsa.” 
Hon sammanfattar: ”Cellförnyelsen går snabbare och kroppens 
naturliga kollagenproduktion ökar.”

FÅ RÄTT LYSTER
Ofta kommer den glåmiga hudtonen som ett brev på posten 
när det blir kallt ute – men så behöver det inte bli den här 
vintern! Dermatologen Carolin Eva Sophie Klussmann, fil. dr, 
berättar om tre enkla livsstilsförändringar du kan göra för att 
bidra till att få hälsosam hy med härlig lyster.

* Resultaten gäller för Serum som minimerar rynkor, Återfuktande ögonkräm, Återfuktande nattkräm, Dagkräm som ger lyster, Skyddande fuktkräm SPF30, Uppstramande 
ögongel. Testade på 30 personer: Visuell expertbedömning av hudens släthet, mjukhet, utstrålning och klarhet som skedde efter två, fyra och sju dagar.

Resultat på 7 dagar.*
Förbättra hudens utseende med vår unika blandning 
av vitamin B3, antioxiderande C- och E-vitaminer 
samt aloe vera och andra botaniska ingredienser.

Carolin Klussman, fil. dr, medlem av 
Herbalife Nutrition Advisory Board.

Kontakta mig i dag för att få mer information:
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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.  
© 2015, Herbalife (U.K.) Ltd, Uxbridge,  
England, UB8 1HB. January 2015.

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening
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