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Nyheter om produkter och näring

Varför vänta till sommaren?

Börja bygga  
strandkroppen 
redan i dag!
Näring | Fitness | Skönhet
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NÄRING

4 Att ersätta två dagliga måltider i en energibegränsad kost med 
måltidsersättningar har visat sig kunna bidra till viktnedgång 
som en del av en sund och aktiv livsstil.

HAVRE-ÄPPLEFIBER
• 5 g fiber per portion
• 6 fiberkällor
• Både lösliga och olösliga fibrer
• 15 kcal per portion

NYHET

PLAN FÖR ATT FÅ STRANDKROPPEN

ÄR KOLHYDRATER VERKLIGEN FIENDEN?
De senaste decennierna har kolhydrater gått från att hyllas till att 
bli viktnedgångens största fiende. Men är det här kontroversiella 
makronäringsämnet verkligen inte bra för dig? Susan Bowerman, fil. 
mag, dietist, och direktör för näringsutbildning på Herbalife, menar 
att kolhydraterna kanske bara är missförstådda…

Kolhydrater finns överallt…
Om man äter få eller inga kolhydrater undviker man ofta de mest 
välkända kolhydratkällorna som bröd, pasta och potatis, men visste 
du att det även finns kolhydrater i många andra livsmedel? Susan 
förklarar: ”Massor av livsmedel innehåller kolhydrater, och det är bra, 
eftersom kroppen behöver kolhydrater som bränsle.”

Bra eller dåligt
Susan betonar emellertid att alla kolhydrater är olika. Hon förklarar 
att ju mindre bearbetade kolhydraterna är, desto bättre är de. Ett 
exempel på bra alternativ är frukt, grönsaker, bönor och fullkorn. 
”Förutom att dessa livsmedel innehåller kolhydrater ger de oss också 
vitaminer och mineraler”, säger hon. ”Vegetabiliska livsmedel ger oss 
även kostfibrer och naturliga antioxidanter.”

De ”dåliga” kolhydraterna som man ska undvika är sådant som är 
bearbetat och raffinerat, det kan exempelvis vara socker, kakor, vit 
pasta, vitt mjöl. ”Sådant ger inte kroppen mycket mer än kalorier”, 
säger Susan. ”Därför är det vettigt att vi uppfyller behovet av 
kolhydrater från hälsosammare källor, eftersom vi då får i oss många 
andra näringsämnen på köpet.”

Fördelarna med fiber
Många människor känner inte till att fiber är en typ av kolhydrat. 
Fiber anses vara den viktigaste kostfaktorn som bidrar till att stödja 
en hälsosam matsmältning1 och bevara kroppen frisk. Fiber finns i 
exempelvis frukt, grönsaker och spannmål.

Vuxna rekommenderas att få i sig 25 g kostfiber om dagen2, men de 
flesta uppfyller inte sina dagliga fiberbehov3. Att äta fiberrika livsmedel 
och fibertillskott varje dag kan bidra till att du upplever fördelarna 
med fibrer.

Susan Bowerman, fil. 
mag, dietist, direktör 
för näringsutbildning på 
Herbalife.

Sommarens strandkropp formas under vintern, så nu är det hög tid att börja din resa mot 
att bli den bästa upplagan av dig själv. Nedan tipsar våra experter om hur du tränar och 
vad du bör äta för att må toppen – inifrån och ut – och hur du gör dig redo för sommaren.

1 Fiber från havrekorn bidrar till att öka avföringsvolymen.
2 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA).EFSA Journal 2010; 8(3):1462.
3 73% av männen och 87 % av kvinnorna får inte i sig rekommenderat dagligt fiberintag:  

The National Diet & Nutrition Survey (NDNS); volume 2, 2003.

BEVARA VÄTSKEBALANSEN
Kroppen fungerar bäst när den har god vätskebalans, så se 
till att dricka minst åtta glas vatten varje dag – undvik att få i 
dig tomma kalorier från läsk.

RÖR PÅ DIG

Kom ihåg att resultaten du uppnår beror till 80 procent på maten och till 

20 procent på motion, så varför inte testa några av Samantha Claytons 

träningstips för att forma kroppen? Läs mer om detta på nästa sida.

Ersätt två måltider om dagen med din favoritsmak av Formula 1-shaken4, 
plus en daglig portion av Havre-äpplefiber för att få hjälp att öka det dagliga 

fiberintaget. Avsluta dagen med en hälsosam och balanserad måltid.

VILL DU GÅ NER I VIKT OCH 
ÖKA FIBERINTAGET?
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FITNESS

NYHET

5 ÖVNINGAR ATT ÖVERVINNA:

STYRKA & STABILITET
Statiska moment med sidoböjningar eller vridningar, t.ex. sidoplankan, är bra för fyrkantiga 
ländryggsmuskeln, quadratus lumborum, som har en stabiliserande funktion kring midjan. Denna 
muskel binder samman övre och undre delen av kroppen och är även viktig för djupandningen.

SKULPTERA MIDJAN
Vill du få en smalare midja måste du jobba med de inre och yttre sneda bukmusklerna – 
obliques – som sitter på midjans sida och ger stabilitet och används vid sidorörelser. Perfekta 
rörelser är sneda situps med lyfta ben.

HÅLL IN
Den djupa bukmuskeln kallas ibland ”platta magmuskeln”. Den sitter bakom de sneda 
bukmusklerna – obliques – och kring ryggraden för att skydda och ge stabilitet. Att träna 
den här muskeln är riktigt enkelt – dra bara in magen och håll kvar! Det kan du göra när och 
var som helst, så inga ursäkter godtas!

NER PÅ GOLVET
En populär Pilates-rörelse är att ligga ner och lyfta benen – det är också jättebra 

träning för att forma nedre magmusklerna. Benlyften är speciellt bra för de djupaste 
liggande magmusklerna – stora ländmuskeln eller psoas major.

SITUP & FORMA
Det berömda tvättbrädet som löper från främre delen av bröstkorgen till 

blygbenet heter raka bukmuskeln, rectus abdominis. För att låta de här 
musklerna jobba ska du göra övningar där du för kroppen framåt – 

bröstkorgen mot låren. Situps och crunches är klassiska exempel.

”Alla människor har 
tvättbrädesmuskler, 

men oftast ligger 
de dolda bakom 

ett lager kroppsfett. 
Genom att 

träna hela core-
området kan de 

bli större och mer 
definierade.” – 

Samantha Clayton

FOKUS PÅ MAGMUSKLERNA
Många träningsexperter är noga med att påpeka att fitness handlar om mer än bara platta magmuskler. Men trots detta anses 
en vältrimmad mage vara det yttersta tecknet på en god fysik. Många har träningsmålet att få antingen en smal midja eller 
ett framträdande sexpack – och magen är ett välkänt ”problemområde” när det handlar om viktkontroll. Men är verkligen ett 
tvättbräde en indikation på att man har god hälsa? Och gör du de bästa rörelserna för att forma magen? Motionsexperten 
Samantha Clayton har alla svar…

”Din ”core”, alltså musklerna kring bålen, magen och nedre delen av ryggen, består av mycket mer än tvättbrädesmuskler. Att ha ett sexpack 
eller tvättbräde betyder bara att man har låg procentandel kroppsfett”, förklarar Samantha. ”För att magmusklerna ska synas måste man 
förbränna fett, stärka musklerna och jobba med hela core-området. Även ett gott näringsintag är viktigt.” Starka muskler kring bålen bidrar 
också till bättre hållning och ger stabilitet, vilket kan göra att skaderisken under träning minskar.

Samantha Clayton, 
AFAA- och ISSA-tränare,  
direktör för internationell 

motionsutbildning, 
Herbalife.

Herbalife24 Restore är ett kosttillskott som tas till natten för alla 
som tränar extremt hårt. För mer information, besök Herbalife.se.

RESTORE 
IDAG, 
PRESTERA 
PÅ TOPP I 
MORGON.
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SKÖNHET

1 Försöken visade en betydande minskning med 57,6 % (i genomsnitt) av hudens fetthalt på de behandlade områdena.
2 Testad på försökspersoner med mätningar av hudens fukthalt i åttatimmarsintervall. Jämfört med starten uppvisade alla försökspersonernas hud en fördubbling av fukthalten efter åtta timmar.
3 Återfuktande nattkräm testades på försökspersoner med visuell expertbedömning av hudens släthet, mjukhet, lyster, utstrålning och klarhet som skedde efter två, fyra och sju dagar. Dagkräm som ger lyster testades på försökspersoner med visuell expertbedömning som 

skedde efter två, fyra och sju dagar. Skyddande fuktkräm SPF30 testades på försökspersoner med visuell expertbedömning som skedde efter fyra och sju dagar. I genomsnitt noterades en 46 procentig skillnad på försökspersonernas hud vid mätning av de olika parametrarna.
4 Försökspersoner genomgick kliniska tester av hudens strävhet, och resultaten mättes med Visioscan och Reverse Photo Engineering efter 0, 7 och 42 dagar.
5 Försökspersoner genomgick kliniska tester av hudens strävhet, och resultaten mättes med Visioscan och Reverse Photo Engineering efter 0, 7 och 42 dagar. Testad på försökspersoner med visuell expertbedömning av hudens släthet, mjukhet, lyster, utstrålning och 

klarhet som skedde efter två, fyra och sju dagar.
6 Testad på försökspersoner med mätningar av hudens fasthet och elasticitet med visuell expertbedömning som skedde efter sju och 42 dagar. Hos 45 procent av testpersonerna sågs förbättringar av fastheten/elasticiteten i huden under ögat efter 42 dagar. Förbättrar 

påsighet med i genomsnitt 45 procent efter sju dagar, enligt visuell bedömning.
7 Försökspersoner genomgick kliniska tester av hudens strävhet, och resultaten mättes med Visioscan efter 0, 7 och 42 dagar. Testad på försökspersoner med mätningar av hudens fukthalt i åttatimmarsintervall. Jämfört med starten uppvisade alla försökspersonernas 

hud väsentliga ökningar av fukthalten efter åtta timmar.

Är du trött på att mötas av ditt glåmiga vinteransikte i spegeln? Vill du få fräschare hy? Skönhetsexperten 
Jacquie Carter förklarar: ”Steg ett är att identifiera din hudtyp så att du säkert använder de bästa 
produkterna som uppfyller just dina behov. De flesta av oss har antingen torr eller fet hy, men det finns 
även andra faktorer som bidrar till hudens tillstånd som kosten, vädret och solexponering.” Här avslöjar 
Jacquie fyra steg som ger ansiktet härlig lyster med hjälp av Herbalife SKIN…

1. RENGÖR & STRAMA UPP

Oavsett vilken hudtyp du har är det viktigt att använda en bra rengöringsprodukt utan 
sulfater. Är din hy torr? Testa då återfuktande Lindrande rengöringsgel med aloe som 
innehåller skonsam aloe vera. Är hyn fet hjälper de djuprengörande mikropärlorna 
i Polerande rengöringsgel med citrusfrukt till att minska hyns fetthalt1 och ge hyn 
en sund lyster. Jacquie förklarar: ”Glöm inte ansiktsvatten eftersom det ger extra 
återfuktning och bidrar till att avlägsna överskottsfett.” Herbalife SKIN har ett alkoholfritt 
Energigivande ansiktsvatten med örter som fräschar upp och återfuktar.

2. ÅTERFUKTA OFTA

En långtidsverkande fuktgivande produkt bidrar till att ge slät och mjuk hy. Välj 
Dagkräm som ger lyster för att få strålande ansiktshy tillsammans med Återfuktande 
nattkräm. Ska du vistas i solen? Då är det viktigt att skydda hyn från de skadliga UVA-/
UVB-strålarna som får huden att åldras med Skyddande fuktkräm SPF30. Det spelar 
ingen roll vilken produkt du väljer – alla tre har i försök visat sig fördubbla hudens 
fukthalt under åtta timmar2, ge mjukare hy med bättre lyster på bara sju dagar3 samt 
göra fina linjer och rynkor mindre framträdande4.

3. SKÄM BORT DIG SJÄLV

När det handlar om ansiktsskrubbar säger Jacquie att det är viktigt att exfoliera 
regelbundet. ”Exfoliering ger hyn en härlig glöd och ser till att hudvårdsprodukterna kan 
penetrera huden effektivare, vilket ger välbehövlig återfuktning.” Hon fortsätter: ”Lägg 
också en ansiktsmask en gång i veckan – det kan bidra till att förbättra hudporernas 
utseende.” Testa den antioxidantrika Direktverkande ansiktsskrubben med bär eller 
den krämiga Renande lermasken med mynta. Vill du se resultat på bara sju dagar5? 
Komplettera då din hudvårdsrutin med Serum som minimerar rynkor.

4. KLARA ÖGON

Vill du bevara ditt ungdomliga utseende kan det vara bra att använda specialprodukter 
för den känsliga hyn i ögonkonturen. Uppstramande ögongel6 hjälper till att minska 
påsighet och att öka hudens fasthet och elasticitet. Återfuktande ögonkräm är bra 
när ögonkonturen behöver lite extra återfuktning och du vill göra fina linjer och rynkor7 
mindre framträdande.

VACKER SOMMARHUD 
BÖRJAR HÄR

Jacquie Carter,  
skönhetsexpert och 

direktör för yttre 
näring vid Herbalife.

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. April 2015.

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening

Herbalife is proud to be a member and supporter of the DSA and its independent consumer code
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