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VISSTE DU DET HÄR?

VISSTE DU DET HÄR?

VISSTE DU DET HÄR?

Näring

Tänk på att även 
livsmedel med hög 
vätskehalt bidrar till 
din vätskebalans. 
Några sådana är 

slanggurka (96 % vatten) 
och vattenmelon 

(92 % vatten).

Att skriva ner hur 
mycket du dricker 
kan hjälpa dig att 
uppnå det dagliga 

vätskeintaget! Testa att 
fylla en tvålitersflaska 
med vatten och drick 
under dagens lopp.

Uttorkning kan göra 
att du blir trött, så börja 
morgonen med ett glas 
vatten och fyll på med 
vätska under dagen för 
att undvika tröttheten 

på eftermiddagen.

”En människas kropp består till 60 procent av vatten, och de 
flesta kemiska reaktioner i kroppen kräver vatten för att kunna 
utföras. Att känna törst är kroppens sätt att påminna dig om att 
dricka mer. Uttorkning kan leda till negativa effekter som trötthet, 
torr hy, muskelkramper och förstoppning. Försök få i dig det 
rekommenderade intaget på cirka två liter vätska om dagen.

Du kan självfallet dricka vatten men även andra drycker 
räknas. Det är bra om du inte får i dig för stora mängder juice, 
läsk och smaksatta kaffedrycker eftersom de har högt innehåll 
av socker och kalorier som kan leda till oönskad viktuppgång. 
Om du inte gillar smaken av vanligt vatten kan du tillsätta 
en skiva citron eller lime, färsk mynta eller lite frukt. Du kan 
också testa Instant örtdryck eller den goda Herbalife Aloe 
örtkoncentrat som du ser nedan!”

DRICK UPP
Fråga experterna

BESÖK SIDORNA OM HÄLSOSAM LIVSSTIL PÅ HERBALIFE.SE 
FÖR FLER TIPS OM NÄRING, FITNESS OCH KROPPSVÅRD. Herbal Aloe örtkoncentrat, mango #1065  

Herbal Aloe örtkoncentrat, original #0006

Varmt ute? Svalka 
dig med Herbal Aloe 

örtkoncentrat.

Ge vattnet en uppfriskande smak 
med Herbal Aloe örtkoncentrat. 

Drycken finns i två smaker 
och är ett sundare alternativ 
till sötade drycker med högt 
kaloriinnehåll. Den innehåller 
också 40 % aloe vera-juice 

som utvinns via kallpressning 
som är det bästa sättet för att 

få aloe av högsta kvalitet.

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

EXPERTPROFIL:
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Fitness

Supergod sportdryck 
med kolhydrater och 

elektrolyter som återställer 
vätskebalansen och 

ger uthållighet*.

Fråga din Medlem 
om Herbalife24 
CR7 Drive i dag

”Det är viktigt att du dricker rätt mängd 
vatten före, under och efter träningen. 
Vatten reglerar kroppstemperaturen, smörjer 
lederna och hjälper till att transportera runt 
näringsämnen som håller dig frisk. Om du 
inte har vätskebalans kan du heller inte 
prestera på topp. En god vätskebalans gör 
att du mår bättre under träningen.”

DRICK UPP, TRÄNA HÅRT!
Fråga experterna 

* Drycker med kolhydrater och elektrolyter bidrar till upptaget av vätska 
under fysisk träning och bidrar till att underhålla uthållighetsprestationer 
under längre träningspass.

WWW.HERBALIFE24.SE

4 
Äntligen är det sommar och alla är på jakt efter enkla träningspass som hjälper till 
att ge en snygg strandkropp. Oroa dig inte, motionsexperten Samantha Clayton 
har träningstipsen! Använd vikter för att öka intensiteten och försök utmana dig 
själv genom att öka antalet repetitioner med 10 varje gång du gör övningarna.

ÖVNINGAR FÖR EN 
SNYGG SOMMARFIGUR

Enkel cykelsitup: Är du nybörjare har du ena foten i 
golvet med böjt knä. Fokusera på en sida åt gången.

Tänk på hållningen: Upp med bröstet, upp med hakan, spänn magen. Under utfallet 
ska främre knäet vara rakt över ankeln och bakre knäet peka rakt ner mot golvet.

Håll ut: håll kvar bryggan eller höj och sänk i 30 sekunder för att få 
en extra utmaning och låta rumpmusklerna jobba lite extra.

Mål med övningen: Försök sänka ner så att låren är parallellt med 
golvet och ha rak rygg. Håll kvar i 10 sekunder innan du trycker 

ifrån med hälarna och höjer upp kroppen. Spänn rumpan.

CYKELSITUP

UTFALL
Muskler som tränas:  
ben & bål

Muskler som 
tränas: magen

Muskler som 
tränas: rumpanBRYGGA

Muskler som tränas:  
ben & rumpa

KNÄBÖJNINGAR

SKU #1466

SKU #1467

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

NAMN
SAMANTHA CLAYTON

EXPERTPROFIL
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Skönhet

Fråga din Medlem om 
Herbalife SKIN i dag!

NU ÄNNU STÖRRE!
Vill du betala mindre för mer skönhet? De nya förpackningarna med dina favoritprodukter från Herbalife SKIN 
innehåller nu 50 ml och ger ännu bättre valuta för pengarna! Du får alltså 67 procent mer till 30 procent lägre 

pris! De lyxiga krämerna och de kliniskt testade sammansättningarna är samma som vanligt – den enda 
skillnaden är att varje flaska räcker längre samtidigt som de bidrar till att ge din hy en strålande lyster!

De produkter som säljs i större förpackningar med 50 ml är Herbalife SKIN Återfuktande nattkräm • Herbalife SKIN 
Skyddande fuktkräm SPF 30 • Herbalife SKIN Serum som minimerar rynkor och Herbalife SKIN Dagkräm som ger lyster

”Det är viktigt att dricka tillräckligt om 
du vill få en hy med en hälsosam och 
ungdomlig look. Att vara uttorkad kan 
visa sig i hudens utseende. Tänk på att 
ju torrare hy du har, desto mer syns fina 
linjer och rynkor. Drick rikligt med vatten 
och använd hudvårdsprodukterna från 

Herbalife® för att återställa fuktbalansen 
och få en välfungerande hy. Kom ihåg 
att en hälsosam hy är en vacker hy!”

DRICK FÖR ATT 
FÅ VACKRARE HY

Fråga experterna

EXPERTPROFIL:

Jacquie Carter  
Internationell 
produktutbildare, 
yttre näring

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening

Kontakta mig i dag för att få mer information:

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

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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