
ASPIREVÅREN 

2016

FITNESS

SKÖNHET

NÄRING

Title: Aspire Insert - April 2016  ID: 2269-6361-TM185-Newsletter_SW Proof No: D   Date: 23/02/16



NÄRING

Man brukar ju säga att något sätter krydda 
på livet – och det är verkligen sant när 
det gäller Herbalife! Behöver du boosta 
motivationen ska du bli kreativ med dina 
shakes! Använd Herbalife Formula 1 som 
bas och mixa den med egna kombinationer 
av frukt och grönsaker för att blanda olika 
smaker och skapa en läcker shake som 
är fullpackad med extra näringsämnen.

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

på Herbalife.

VARFÖR TILLSÄTTA BLÅBÄR?

Blåbär har en söt men ändå 
syrlig smak och innehåller även 
C-vitamin som hjälper till att skydda 
cellerna från oxiderande stress.

VARFÖR TILLSÄTTA ANANAS?

Ananas är en tropisk frukt med 
fräsch smak, och 100 g innehåller 
1,4 g kostfiber och 47,8 mg 
C-vitamin. C-vitamin bidrar till ett 
normalt fungerande immunsystem.

VARFÖR TILLSÄTTA YOGHURT?

Mager grekisk yoghurt gör inte 
bara din shake tjockare, den 
ger också kroppen kalcium, 
protein och A-vitamin.

VAD SÄGS OM EN SHAKE SOM FÅNGAR 
SMAKEN AV SOMMAR? TESTA DET LÄCKRA 
RECEPTET MED ANANAS OCH BLÅBÄR!

Cirka  

300  
kcal

IDROTTSNÄRING, 
OAVSETT VAD DU 

TRÄNAR

SMAKEN AV 
SOMMAR

Mer information 
finns på 
herbalife24.se

God 
MORGON

ìì 2 måttskedar Formula 1 jordgubbe

ìì 2,5 dl mellanmjölk

ìì 1 msk grekisk yoghurt med låg fetthalt

ìì 15 blåbär

ìì 60 g ananas

Fråga din Herbalife Medlem om vilken Hälsosam frukost som passar  dig bäst!
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FITNESS

EXPERTPROFIL

AFAA- OCH ISSA-
TRÄNARE, DIREKTÖR 
FÖR INTERNATIONELL 
MOTIONSUTBILDNING, 
HERBALIFE.

NAMN
SAMANTHA CLYATON

Oavsett om du tränar för att du tycker att det är kul eller för att hålla dig hälsosam, kan det ibland vara svårt när man har en hektisk livsstil att hitta 
en ledig timme där man kan fokusera på träningen. Men det är mycket enklare att hitta en halvtimme: speciellt om du har ett snabbt konditionspass 
att tillgå! Det här passet sätter hela kroppen i rörelse och stärker alla kroppsmuskler med största fokus på benen med rörelser som du kan 
göra var som helst, när som helst. Vad väntar du på? Byt om till träningskläderna och få upp pulsen – din sommarkropp kommer att tacka dig.

VARFÖR VÄNTA TILL SOMMAREN?
Testa den här snabba kondisövningen, skapad för en stressig livsstil

Avsluta halvtimmespasset med att varva ner med sju 
minuters promenad i lagom takt eller lätt joggning. 
Glöm inte att också stretcha efter träningen.

Stå med tårna lätt 
utåtriktade. Ställ dig på 
tå. Böj knäna i en halv 
knäböjning medan du 
räknar till två – hälarna 
ska inte röra i golvet, 
ha ryggen rak. Räta 
sedan på knäa igen, 
räkna till två. Spänn 
magmusklerna för 

att få stabilitet – håll i 
en bänk eller en stol 
för att få stöd om du 
behöver. Upprepa i 

45 sekunder och vila 
sedan i 15 sekunder. 
Upprepa tre gånger.

Ligg på rygg med 
böjda knän och ha 

fotsulorna mot golvet. 
Placera en mellanstor 
gummiboll, pilatesring 

eller ihoprullad handduk 
mellan knäna. Spänn 
de inre lårmusklerna 
och tryck på bollen/

handduken så hårt som 
du kan i 30 sekunder. 

Gör sedan snabba 
småtryckningar i 

20 sekunder. Koppla av 
i 10 sekunder. Upprepa 
tre gånger. För att göra 
det svårare kan du lyfta 

fötterna från golvet 
ett par centimeter.

KNÄBÖJNINGAR 
MED PLIÉ

INNERLÅRSPRESS”Att stärka benen med kroppsbärande övningar hjälper dig att få mer väldefinierade 
muskler.” Upprepa de tre övningarna nedan (promenera/jogga emellan) två gånger 
från start till slut – använd gärna hantlar om du vill ha extra motstånd.

Ett vanligt utfall i 
långsam takt. Stå 

med god balans över 
kroppens mittpunkt, 

och lyft sedan ett ben 
till midjehöjd. Håll kvar. 
Ta ett steg ut, cirka en 
meter. Böj bakre knäet 

och sänk ned till ett 
utfall. Båda knäna ska 

vara i 90 graders vinkel. 
Håll kvar. Lägg tyngden 

på främre foten, och 
för sedan fram bakre 
foten till främre. Ställ 
dig upp och upprepa 

rörelsen på andra sidan. 
Fortsätt i 45 sekunder.

Stå med fötterna ihop 
och i en neutral position. 
Samtidigt som vänster 
ben är rakt, tar du ett 

steg åt sidan med 
höger ben. Böj knäet. 
Håll kvar i 3 sekunder 
och för sedan tillbaka 

högerbenet till 
startpositionen. Gör 

5 utfall med ena benet 
och byt sedan sida.

Stå med fötterna 
axelbrett isär och 

händerna på höfterna. 
Böj knäna långsamt 
medan du räknar till 

två ner i en knäböjning. 
Pausa och sträck 

sedan ut benen och 
lyft långsamt upp och 

höger ben åt sidan 
medan du räknar till två. 
Spänn magmusklerna 
för att få balans. Sänk 
benet samtidigt som 

du böjer på båda 
benen tillbaka till 

knäböjningen. Upprepa 
på andra sidan.

LÅNGSAMMA 
UTFALL

UTFALL ÅT 
SIDAN

KNÄBÖJNINGAR
MED SIDOLYFT

SPRING ELLER JOGGA PÅ PLATSEN I 
15-30 SEKUNDER MELLAN VARJE OMGÅNG

”Fördelarna med konditionsträning är stora, speciellt om du kör intervallträning och 
utmanar kroppen med olika intensitetsnivåer.” Nedanstående övningar kan göras 
inomhus där du har begränsat med utrymme eller utomhus, och ska upprepas 
fyra gånger, från start till slut.

i 30 sekunder i 
måttlig takt

i 30 sekunder i 
måttlig takt

GÅ JOGGA
i 30 sekunder i  

hög takt

LÖP

STEGET

STEGET

STEGET

STEGET

KONDIS

BENÖVNINGAR

LÅRKÖRARE

NEDVARVNING

01

02

03

04
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SKÖNHET

Om du vill få klarare ansiktshy är rengöringen viktig, och det är 
avgörande att använda en bra rengöringsprodukt i din dagliga 
hudvårdsrutin. Följ tipsen nedan från vår skönhetsexpert Jacquie 
Carter för att komma på rätt väg…

 P Rengör huden två gånger om dagen: morgon och kväll innan du 
lägger dig. Bara för att huden ser ren ut, är den inte det. Även om du inte 
kan se det, gömmer sig massor med osynliga orenheter från exempelvis 
luftföroreningar på hudytan.

 P Undvik att tvätta med vanligt tvål, använd istället skonsamma 
rengöringsprodukter för ansiktet som är speciellt framställda för just din 
hudtyp. Framför allt personer med känslig hy kan få hudreaktioner av 
för starka produkter.

 P Skölj ansiktet med vatten efter ansiktstvätten. Använd ljummet vatten, 
för varmt eller för kallt vatten kan irritera huden.

 P Exfoliera huden minst en gång i veckan. En skonsam exfoliering 
avlägsnar döda hudceller och ger en slätare och klarare hy. Och precis 
som när det gäller rengöring ska du använda en produkt som är 
anpassad för din hudtyp.

 P Var försiktig när du rengör hyn kring ögonen och applicerar ögonkräm. 
Kring ögat sitter den tunnaste huden, så var alltid lite extra försiktig här.

 P Unna dig en ansiktsbehandling ibland om du kan. Precis som du går till 
tandläkaren och rengör tänderna, behöver även huden en djuprengöring! 
Hur ofta du behöver gå och vilken typ av ansiktsbehandling du ska göra 
beror på din hudtyp.

TILL RENARE 

HUDSTEG 

Större förpackningar, mer valuta för pengarna, samma fina resultat!

*Jämfört med motsvarande Herbalife SKIN-produkter i storleken 30 ml.

Jacquie Carter 
skönhetsexpert och 

direktör för yttre 
näring på Herbalife

#0827
#0829#0828

#0830

67 % MER*

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening

Kontakta mig i dag för att få mer information:

I s s u e  1 8 5  –  I n s e r t  -  Swed i s h  -  # 6 3 6 1 – S W – 8 5

Herbalifes utmärkta produktutbud 
av vetenskapligt avancerad näring, 
viktkontroll och kroppsvårds
produkter backas upp av personlig, 
trevlig service och en 30 dagars 
pengarnatillbakagaranti. Fråga 
efter den senaste produktkatalogen.
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Herbalife is proud to be a member and supporter of the DSA and its independent consumer code
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