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NÄRING

Genom att hålla koll på ditt dagliga intag av 
kalorier samt mikro- och makronäringsämnen 
tar du reda på exakt vad du får i dig varje dag. 
Men eftersom många inte inser att det finns en 
skillnad mellan ”portionsstorlek” och det som 
de lägger upp på tallriken äter de mycket mer 
än de tror, utan att veta om det.

Enligt dietisten Susan Bowerman ligger det till så 
här: ”En ’serveringsportion’ är den mängd mat 
du själv lägger upp på tallriken, och denna är i 
många fall mycket större än den ’portionsstorlek’ 
som listas på livsmedelsförpackningar eller i 
näringsrekommendationer.”

”Ett exempel är den officiella portionsstorleken 
för en muffin. I de flesta fall rör det sig om 30 g 
muffin, vilket är ett par tuggor”, förklarar Susan. 
”Men köper du en muffin på ett café eller bakar 
själv, är de troligen cirka fyra gånger större än 
den här rekommenderade portionsstorleken.” 
Det innebär att om du registrerar antalet kalorier 
för detta livsmedel kan du ha fel med upp till 75 
procent – en stor skillnad!”

Hon tillägger: ”Detsamma gäller pasta. De flesta 
av oss lägger upp minst tre gånger mer än den 
rekommenderade ’portionsstorleken’, många 
skulle nog tro att den rekommenderade portionen 
rörde sig om ett tillbehör till huvudrätten!”

För att komma till rätta med detta ger Susan 
följande tips: ”När du tittar på en förpackning 
där det står en viss portionsstorlek måste du ta 
reda på exakt hur mycket du kommer att äta. 
Det gör stor skillnad för kaloriintaget att lägga 
upp fyra eller fem portioner på tallriken istället 
för en, och detta kan självfallet också påverka 
dina målsättningar.”

Detta är skälet till att Herbalifes mellanmål är 
portionskontrollerade – det gör att du får hjälp 
att kontrollera kaloriintaget på ett lätt sätt utan 
att ge avkall på smaken. Dessutom har alla ett 
högt proteininnehåll! Testa ett chokladtäckt 
Proteinsnacks el ler en portion Rostade 
sojabönor eller Gourmet tomatsoppa när du är 
sugen på något kryddigare.

En klinisk studie visade att 
hälsosamma, kalorikontrollerade 
mellanmål i portionskontrollerade 
förpackningar hjälpte folk att äta 

mindre under dagens lopp**. Om du 
väljer rätt mellanmål tillför du kosten 

extra näringsämnen istället för att 
bara fylla på med tomma kalorier.

Mellanmål med hög proteinhalt 
är bra för att fylla på med bränsle 
efter träningen och för alla som vill 
få en definierad kropp, eftersom 
protein bidrar till att bygga upp 

och bevara mager muskelmassa.

* Bellisle, F. (2014). Meals and snacking, diet quality and energy balance. Journal of Physiology & Behavior: 2014 Jul;134:38-43.
** Stroebele, N., Ogden, L.G., Hill, J.O. (2009). Do calorie-controlled portion sizes of snacks reduce energy intake. Appetite; 52:793–796.

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

Herbalife Proteinsnacks #0260  
Rostade sojabönor #3143  
Gourmet tomatsoppa #0155

I motsats till vad många tror kan 
mellanmål vara bra om man försöker 
gå ner i vikt. Forskning visar att ett 
eller flera mellanmål under dagen 
utöver huvudmåltiderna INTE ökar 

det totala kaloriintaget eftersom man 
ofta äter mindre under huvudmålen*.

VISSTE DU DET HÄR?
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FITNESS

BALETT ÄR RÄTT

Om du har som mål att få en dansarliknande fysik med långa 
muskler, elegant rörelsemönster och vacker hållning kan du anmäla 
dig till en balettkurs. Träningsexperten Samantha Clayton förklarar 
att baletträning eller balettstångspass består av traditionella rörelser 
som sedan anpassats för att alla nivåer. ”Under passet används en 
balettstång som hjälper dig att balansera medan du gör rörelserna med 
hjälp av isometrisk styrketräning (kroppen hålls stilla samtidigt som du 
spänner vissa muskelgrupper), kombinerat med många repetitioner 
med små rörelseutslag.” ”Det här är en mycket effektiv träning som 
kombinerar skonsam styrketräning där den egna kroppen används som 
vikt med flexibilitet och koordination.” De långsamma och medvetna 
muskelrörelserna bidrar till att ge muskelkontroll och stabilare bålmuskler.

UT OCH CYKLA

Cykling är en lågintensiv motionsform som kan skräddarsys till dina 
träningsmål och intressen. Du kan välja mellan en träningscykel 
hemma eller på gymmet eller testa spinning (som ofta är högintensiv 
och sker med musik på hög volym och massor med peppning). 
Ett annat alternativ är att plocka fram den vanliga cykeln och ta en 
cykeltur i omgivningarna eller kanske börja cykelpendla till jobbet. 
Oavsett hur du väljer att cykla får du bra kaloriförbränning, du bygger 
muskler, utmanar uthålligheten och förbättrar konditionsnivån. ”Det 
finns massor med möjligheter att anpassa ett cykelpass för att få 
önskat svar från kroppen, som att variera avståndet, hastigheten eller 
motståndet”, förklarar Samantha. ”Att cykla är också den perfekta 
intervallträningen, och det är en träningsform som både passar 
elitidrottare och nybörjare.”

BOXA LOSS

Vill du ha en träningsform där du bränner kalorier och minskar stressen? 
Då ska du testa boxning! Starka muskler, mager fysik och snabba rörelser 
är standard för boxare – och det finns ett skäl till detta. ”Boxning är en 
kanonbra träningsform för man låter hjärtkärl- och respirationssystemen 
jobba, bygger upp styrka och förbättrar koordinationen – och allt sker 
samtidigt”, säger Clayton. Boxning innehåller rörelser som gynnar 
fettförbränning och ger definierade armar, bål och lår – alltså en 
helkroppsträning som du kan göra var som helst, när som helst när 
du väl lärt dig rörelserna. Du hittar Samanthas favoritövningar när det 
gäller boxning och instruktioner till hur de ska utföras och vilka fördelar 
boxningsträning ger under Hälsosam livsstil på www.herbalife.co.uk.

Om du vill nå dina mål måste du göra ett åtagande att ta dig dit, men det måste vara kul att göra det! Med stödet från 
din Herbalife Medlem, en balanserad, hälsosam kost och regelbunden motion kan du se till att 2016 blir året då dina 
målsättningar infrias. Vad är då nyckeln till det hela? Att hitta en träningsform som du gillar. Här kommer nu tre nya 
aktiviteter som du kan lägga till i det nya årets träningsschema – de är roliga, effektiva och kan utföras av alla, oavsett 
vilken nivå man befinner sig på!

FYLL PÅ MED BRÄNSLE OAVSETT 
TRÄNINGSFORM MED HERBALIFE24

Nya 
tränings
pass att 
testa under  

2016
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SKÖNHET

Expertens råd för att få  
HÄLSOSAM HY, OAVSETT ÅLDER
Huden är kroppens största organ och det är också här man ser de första 
ålderstecknen. De goda nyheterna är att det finns ett par enkla steg som 
alla kan göra för att få en vacker hud medan vi åldras. De synliga tecknen 
på åldrande hy är exempelvis fina linjer, rynkor samt torr och påsig hy. 
Även om vi inte kan förhindra hudens åldrande (eller något annat åldrande 
i kroppen) kan vi ge näring och rengöra den så att den ser sund och 
strålande ut, oberoende av vår ålder.

HA EN DAGLIG HUDVÅRDSRUTIN

Alla bör ha en daglig hudvårdsrutin som ger vacker hy som känns bra. Se bara till att 
produkterna du använder passar just din hudtyp. Det grundläggande är att börja 
med en bra rengöringsprodukt och fuktkräm som gör huden ren och återfuktad. 
Att använda ett serum, en nattkräm och en särskilt framtagen ögonprodukt till 
kvällen bidrar också till att bevara hudens fukt och göra hyn smidig.

UNDVIK SOLEN

Det är viktigt att skydda huden för att hålla ålderstecknen borta. Numera vet vi 
att solens skadliga UV-strålning ger negativa skönhetseffekter under hela året 
– inte bara under sommaren! Försök därför undvika att exponera oskyddad 
hud för solen. Använd en fuktkräm med bredspektrigt solskydd, SPF 30, om 
du tänker vara i solen under längre perioder. Glöm inte att smörja in kroppen 
under dagens lopp för att få maximalt skydd.

HA EN SUNDARE LIVSSTIL

Regelbunden motion och en balanserad kost gör att kroppen fungerar på 
bästa sätt, och det visar sig också i ditt ansikte genom strålande hy som har 
en fin lyster. C- och E-vitamin är extra viktiga och kan göra stor skillnad för hyn 
om du ser till att din kost och dina hudvårdsprodukter innehåller dessa! Om det 
finns en livsstilsfaktor som ska undvikas så är det rökning eftersom detta ofta 
ger en glåmig, uttorkad hy.

Jacquie Carter
Skönhetsexpert och 
direktör på Herbalife 

för yttre näring

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

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

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. © 2016, Herbalife (U.K.) Ltd, Uxbridge, England, UB8 1HB. January 2016.

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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