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NÄRING

För att hjälpa kroppen att bekämpa de främmande 
inkräktarna behöver din inre ”armé” den bästa möjliga 
näringen. Det är bland annat:

VITAMINER

A- och C-vitamin stödjer immunfunktionen och finns i citrusfrukt 
och gröna bladgrönsaker. Även C- och E-vitamin hjälper till att 
skydda cellerna från oxidativ stress.

MINERALER

Mineraler som zink bidrar till underhållet av ett hälsosamt 
immunsystem. Nötter, fröer och spannmål är goda källor till de 
här mineralerna i den dagliga kosten.

PROTEIN

Antikroppar är en specialiserad form av proteiner som tillverkas 
av de vita blodkropparna och har till uppgift att söka upp och 
förstöra invaderande virus och bakterier. För att kroppen 
ska kunna tillverka antikroppar behöver den få protein. Bra 
kostkällor är fet fisk, magert kött, ägg och sojabönor som även 
innehåller vitaminer och mineraler (B2, B12 och koppar), vilka 
bidrar till en normal immunfunktion.

MOTION

Forskning visar att immunsystemets funktion genomgår positiva 
förändringar varje gång kroppen utför ett måttligt ansträngande 
träningspass. Sett över tid ger allt detta färre sjukdagar med 
förkylningar och andra infektioner i de övre luftvägarna*.

I takt med att det blir kallare ute ökar risken för att 
bli förkyld med hosta och snuva. Eftersom maten 
du äter spelar roll för kroppens naturliga försvar, 

kommer här några kost- och livsstilstips som hjälper 
till att hålla immunsystemet i toppform…

SÅ GÖR DU:  
BEVARA HÄLSAN 
I VINTER

KNÄBÖJNINGAR

Stå med fötterna isär, något bredare 
än axelbrett. Höfterna ska vara över 
knäna och knäna över fotlederna. 
Sträck ut armarna parallellt med 
marken, handflatorna nedåt. Böj ner 
som om du skulle sätta dig i en stol. 
Ut med rumpan, ha bröstet upprätt. 
Ryggen ska vara rak och ryggraden 
neutral. De bästa knäböjningarna är 
de som går så djupt ned som din 
rörlighet tillåter. Sikta mot att gå ner 
så djupt att höfterna kommer under 
knäna om du kan göra det utan 
obehag. Spänn bålen och res dig 
till stående. Ha vikten på hälarna.

FÖRFLYTTNING 
I SIDLED

Stå med fötterna ihop och lätt 
böjda knän. Ta tre steg åt höger 
och sedan tre steg åt vänster. 
Börja långsamt 
och öka på 
hastigheten 
efter hand.

SKYDDA KROPPEN
Glöm inte att alltid värma upp före och varva ner 
och stretcha efter träningen. Om du har ledproblem, 
är överviktig eller har genomgått knä- eller 
höftoperationer ska du kontrollera med din läkare 
innan du gör träningspass med sidoförflyttningar.

Susan Bowerman,  
fil. mag, dietist, direktör 

för näringsutbildning 
på Herbalife.

Title: Aspire Insert - October 2015  ID: 2267-6361-TM183-Newsletter_SW Proof No: C   Date: 01/09/15



03 05 07

04 06

FITNESS

SÅ GÖR DU:  

TRÄNA SOM ETT PROFFS
De flesta av oss tränar bara kroppen genom att röra den i en riktning. Cykling, löpträning och många traditionella 

gymövningar fokuserar oftast på rörelser framåt och bakåt, men det finns tillfällen när det är viktigt att kunna förflytta 
sig sidledes, till exempel när man idrottare eller springer i ojämn terräng – och då måste du vara redo för detta. Genom 

att träna kroppen att röra sig i alla riktningar kan du förbättra dina idrottsprestationer genom att vänja den vid förflyttningar 
som den inte är van vid. Därför tränar världens bästa fotbollsspelare Cristiano Ronaldo** kroppen så att den är van vid att 
förflyttningar i alla riktningar. Om man spelar match på absolut toppnivå kan den här typen av träning göra stor skillnad.

Varför är det viktigt att ha en balanserad och funktionell kropp? Genom att träna småmuskler och senor som ger stabilitet 
och arbetar vid förflyttningar i sidled kan du minska skaderisken. Och alla idrottare kan vittna om att när det gäller skydd 
av lederna är det mycket bättre att förhindra skador än att rehabilitera en redan skadad led. Nedan visar Ronaldo en 
övning som stärker förflyttningar i sidled. Gör dem för att förbereda dig på det mesta och ta din träning till nästa nivå, 
oavsett vilken idrott du utövar.

SKRINNAREN

Stå med fötterna höftbrett isär. 
Hoppa cirka en halvmeter åt höger 
och landa på högerfoten samtidigt 
som du sveper vänster fot diagonalt 
bakom höger ben. Samtidigt svingar 
du vänster arm framför kroppen 
och höger arm bakom ryggen. 
Sedan gör du samma sak 
åt vänster, så att du växlar 
arm- och benrörelser.

BURPEES

Sätt dig på huk och placera 
händerna på golvet framför dig, 
precis utanför fötterna. Hoppa 
bak med båda fötterna i plankan. 
Gör en armhävning (lägg dig på 
knä om du vill göra en enklare 
variant). Efter armhävningen, när 
kroppen åter är i plankan, hoppar 
du in med fötterna mot händerna 
och gör sedan ett upphopp med 
höjda armar. Hela denna 
rörelse utgör en repetition.

HINDERLÖPNING

Sätt ut markeringar (t.ex. koner eller 
vattenflaskor) med tio stegs avstånd 
på en uppmätt sträcka. Sträckan 
avgörs ofta av hur mycket 
plats du har tillgänglig – den 
kan vara 20 eller 50 steg 
lång. Löp i sicksack mellan 
hindren. Upprepa 
fem gånger.

UTFALL ÅT SIDAN

Stå med rak kropp och parallella 
fötter. Ta ett stort steg åt höger, 
cirka en meter, med höger fot. 
Böj inte på fötterna. Vänster 
ben ska vara rakt och du ska 
böja i höger höft. Sänk kroppen 
mot golvet så långt du kan 
med raka fötter utan att känna 
obehag. Håll kvar i två sekunder 
och pressa sedan tillbaka 
kroppen till startpositionen och 
upprepa på motsatta sidan.

SIDOHOPP

Stå med fötterna ihop 
och lätt böjda knän. Stå 
på vänster sida om en 
markering på golvet. Håll 
ihop knäna och hoppa åt 
höger över markeringen, 
och hoppa sedan direkt 
tillbaka igen till vänster.

SKRÄDDARSY DIN TRÄNING

• Långsam och fokuserad: Träna 
långsamt med kontrollerade rörelser de 
första gångerna. Gör repetitionerna i din 
egen takt. Gör 12 repetitioner av varje 
övning och gå igenom hela programmet 
tre gånger (höger + vänster = 1 repetition).

• Snabbt och smidigt: När du känner dig 
säkrare på sidoförflyttningar kan du göra 
detta pass som en intervallträning. Gör 
varje rörelse i låg intensitet i 30 sekunder 
och öka sedan tempot till maxnivå (hög 
intensitet) i 30 sekunder. Vila i 30 sekunder 
och gör sedan nästa rörelse. Upprepa 
hela programmet tre eller fyra gånger. 
Det blir ett pass på cirka 45 minuter.

* Nieman, D.C. (2003). Current Sports Medicine Reports; September 2003, volume 2, issue 5, pp. 239-242.
** Vinnare av 2014 års guldboll (FIFA® Ballon d’Or). Herbalife har ingen affärsmässig relation med FIFA.
*** Drycker med kolhydrater och elektrolyter bidrar till upptaget av vätska under fysisk träning och bidrar till att underhålla uthållighetsprestationer under längre träningspass.

FÅR DU UT MESTA MÖJLIGA FRÅN DIN TRÄNING?

Många lägger ner tid på att bli aktiva och gör en insats för må bra och få en snyggare kropp. Men utan 
ett effektivt och balanserat näringsintag kan det vara svårt att nå sina mål. Det är här Herbalife24 kommer 
in i bilden. Det är en serie med idrottsnäring som skapats för att hjälpa kroppen under förberedelse, 
träning och återhämtning. Seriens senaste tillskott, CR7 Drive, är en god sportdryck med kolhydrater 
och elektrolyter som bidrar till att upprätthålla vätskebalansen och att ge bränsle åt din aktiva livsstil***.
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DEN STORA DAGEN
#8569

TVÅ DYGN KVAR… 

Det finns väl inget som får en att känna sig så snygg 
och må så bra som silkeslen hud? Exfoliera från 
topp till tå med en skrubbkräm och/eller Herbalife 
massage- och cellulitborste (SKU #8569). Ta i en 

smula men var ändå försiktig med huden.

Nästa steg, då? Gör dina naglar själv eller boka in manikyr. 
En eller två dagar före festen är det dags att göra naglarna – då blir det 
ingen utväxt, du behöver inte oroa dig över att kladda till dina nymålade 
naglar samma dag som festen och lacket hinner inte slitas.

Det är också viktigt att du får din skönhetssömn, så att du ser utvilad 
och fräsch ut. Lägg dig därför i tid kvällen före! Ligger du och stirrar i 
taket utan att kunna somna kan du skriva en att göra-lista. Sedan kan 
du koppla av i vetskapen att du tar itu med allt på listan en annan gång. 
Gör du det blir det enklare att njuta av festen dagen efter!

Ett bra tips på lite sista minuten-fix är att lägga en påse is på eventuella kvisslor 
innan du sminkar dig för att dämpa svullnader. Har du påsar under ögonen? 
Lägg på en tepåse, det lindrar. Lägg först in två använda tepåsar kylen i en 
halvtimme. Koppla sedan av i sängen med tepåsarna över dina slutna ögon i 
tio minuter. Undvik svart te om du har blek ansiktshy – det svarta teet kan färga 
av sig tillfälligt på huden!

Drick massor av vatten. Vätskebalansen är viktig för att se fräsch 
och strålande ut – dag som natt!

Följande tips kanske verkar självklart, men frestas inte att använda 
en produkt som du inte använt tidigare samma dag som festen går 
av stapeln. Det sista du vill ha är en hudirritation. Håll dig till det du 
känner till! Andra saker att undvika samma dag som du ska gå 
ut är att vaxa eller plocka ögonbrynen samt att färga håret. 
Och det bästa tipset kommer till sist: Om du inte redan 
gör det – se dig själv i spegeln och rocka din naturliga 
skönhet! Hoppas du får kul!

EN MÅNAD INNAN…

Det kan tyckas tidigt, men om du börjar planera frisyr, makeup 
och feststassen redan nu, behöver du inte känna stress när det 
drar ihop sig! Boka in en klipptid (toppa eller klipp en helt ny frisyr) 
en eller två veckor före festen för att bli av med slitna toppar men 
behålla längden. Om du gör det lite i förväg får frisyren tid att ”sätta 
sig” i god tid till festen.

Skäm bort ansiktshyn med en djuprengöring och ansiktsbehandling. 
Plocka/vaxa/tråda ögonbrynen om du vill. Försök att undvika att 
göra detta dagarna före festen – huden kan bli irriterad! Om du 
vill kan du använda brun utan sol – en del mår bättre när de är lite 
solbruna. Tillhör du den skaran ska du lägga följande på minnet: 
Exfoliera huden (använd Herbalife massage- och cellulitborste) 
kvällen innan du applicerar BUN-produkten och återfukta 
regelbundet. Detta är speciellt viktigt på knän och armbågar.

December månad med alla jul- och nyårsfester närmar sig med stormsteg! 
Vår skönhetsexpert Jacqui Carter, direktör för yttre näring, hjälper dig här med 
tips på hur du förbereder dig för att verkligen glittra på festerna. Det spelar ingen 
roll om du har en månad, två veckor eller bara två dagar på dig. Alla kan må bra och 
få en strålande look med Jacquis enkla handledning som innehåller råd om allt från 
ansiktsrengöring och hårvård till sista minuten-tips som räddar kvällen.

SÅ GÖR DU:  
STRÅLA PÅ ALLA FESTER

TVÅ VECKOR INNAN…

m
ån

ad veckor

Det tar ungefär 30 dagar innan man ser verkliga 
resultat av en effektiv hudvårdsrutin, så när 
det handlar om huden är det viktigt att du har 
en långsiktig planering. Ta först reda på vilken 
hudtyp du har genom att tvätta ansiktet med en 

rengöringsprodukt som är avsedd för normal hy. Skölj 
av och badda huden torr. Vänta en timme och känn 
sedan om huden känns stram eller fjällig. Gör den det 
anses den vara ”torr”. Om huden istället blir glansig 
och det känns som om du måste torka av den med 

en ansiktsservett är den troligen ”fet”. Om pannan 
och näsan känns lite feta men övriga huden är torrare 
har du ”blandhy”. Passar din hud inte in på någon av 
dessa beskrivningar? Då är den ”normal”. Det är bra 
att göra detta inför varje ny säsong eftersom hudens 

behov kan förändras med vädret.

NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT – 

SKÖNHET

Jacquie Carter
Skönhetsexpert och direktör 
på Herbalife för yttre näring

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. October 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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