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SKÖNHETSSIDOR

Vårda huden och håret – 
friska naglar, ändra din 
inställning & hudvård 

för män – och se hur du 
får sund lyster året om.

HUDVÅRDSETIKETTER, 
ALLA FAKTA

Till och med de mest 
insatta tycker ibland att 
hudvårdsprodukternas 
etiketter är förvirrande.  

Här förklarar vi med 
enkla ord.

GE TILLBAKA

De senaste nyheterna från 
Herbalife Family Foundation, 

och info om hur du gör 
för att engagera dig!
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NILE WILSON

Olympiern berättar vilka 
godsaker han unnar 

sig och vad han lyssnar 
på under träningen.

MÅNADENS 
TRÄNINGSPASS

Tröskar du runt i samma 
hjulspår? Få ny inspiration 

med den här säsongens 
favoritträning – yoga. 

Vår egen fitnessexpert 
förklarar allt.
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Du kan beställa produkter och material på följande sätt:

BESTÄLLNINGAR ONLINE: MYHERBALIFE.SE ELLER VIA HERBALIFE-APPEN.
TELEFONBESTÄLLNING: 08 517 619 15
POSTADRESS: HERBALIFE SWEDEN AB, BOX 556,  
101 31 STOCKHOLM
MARKNADSFÖRINGSMATERIAL:  
DU KAN BESTÄLLA VÅRA TRYCKSAKER AV HÖG  
KVALITET VIA TRYCKCKUTEN.SE. MER INFORMATION 
HITTAR DU PÅ: MYHERBALIFE.SE

Du kan också läsa 
Today på webben: 

HerbalifeToday.com/se

FÖLJ OSS
FACEBOOK.COM/HERBALIFE

TWITTER.COM/HERBALIFEEUROPE
YOUTUBE.COM/HERBALIFE

SKÖNHETS
bok

AKTIVT liv
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Vilka är Herbalife?

Herbalife skapar produkter av högsta kvalitet som backas upp av forskning 
och innehåller de näringsämnen som kroppen behöver för att hjälpa dig att 
få fantastiska resultat. Glöm alla trenddieter. Med Herbalife handlar det om 
att ha ett balanserat näringsintag och en hälsosam, aktiv livsstil som du kan 
(kommer att vilja) hålla fast vid.

Vilka är Herbalifes Medlemmar?

Våra Medlemmar är människor som har varit i din sits: De har velat förändra 
sina liv till det bättre. Hos Herbalife hittade de näringsrika och välsmakande 
produkter och en sund och aktiv livsstil. Och de förverkligade inte bara sina 
personliga målsättningar, de höll också fast vid dem. Därefter var nästa steg 
att hjälpa andra att göra samma sak. Din Medlem finns till hands för att ge stöd 
när du ställer upp mål och inleder ett hälsosamt program som passar dig.

Vilken är Herbalifes bästsäljande produkt?

Bland våra vetenskapligt baserade produkter hittar du bland annat 
Proteinbars, hudvård och en serie med idrottsnäring, men det är den 
banbrytande produkten Formula 1 som är vår absoluta bästsäljare. 
Den finns i tio läckra smaker och går snabbt och lätt att tillaga när  
du har ont om tid.

Hur hittar jag en Medlem?

Besök Herbalife.se och klicka på ”Hitta en Medlem”.

Kan jag bli Medlem?

Självklart! Har du redan kontakt med en Medlem ber du bara 
honom eller henne att hjälpa dig med en ansökan. Har du inte det 
kan du besöka Herbalife.se och klicka på fliken ”Affärsmöjlighet” 
som hjälper dig genom hela ansökningsförfarandet.

Hallå där!
Välkommen till Herbalife Today

Nu är det vår 
tur att ställa 

några frågor!

Vad krävs för att du ska 
bli den bästa versionen 

av dig själv?

Vill du få större 
välbefinnande eller bättre 

självförtroende? Kanske vill 
du bli en bättre idrottare? 

Oavsett hur din bästa 
version ser ut, vill vi hjälpa 
dig att nå målet. Läs vidare 

för att upptäcka massor 
av spännande fakta och få 
råd om ett hälsosammare 
liv som innehåller näring, 
träning och skönhet. Det 

kan bara inte slå fel när du 
har våra experter och din 
Medlem nära till hands!
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FÅ  E N  S U N D  L I V S ST I L  •  
F O R S K N I N G E N  B A KO M  P R O D U KT E R N A  •  G E  T I L L B A K A

En hälsosam, aktiv livsstil handlar lika mycket om ditt allmänna välbefinnande som om 
ditt utseende. Ställ dig själv frågan om du verkligen vet vad det innebär att vara hälsosam. 
Har du sattupp ett realistiskt mål? I det här numret får du hjälp att göra 2017 till ett år med 
bättre välbefinnande. Lycka till!

H A  E N  B A L A N S E R A D  L I V S S T I L

LEV väl

Title: Today Magazine TM188 – Quarter 1 2017  ID: 2272-5921-TM188_SW Page 5 Proof No: B   Date: 17/02/17



FÖRSTÅ.  
LYCKAS.  
BIBEHÅLL.

æ Varje nyår tar människor världen över steget in i 
ett nytt år, fyllda med motivation för sitt löfte att 

förändras. Men ett par månader senare har de flesta av 
oss halkat tillbaka i samma gamla vanor och glömt bort 
vad det var vi försökte uppnå.

Varför inte göra det här året till något annat? Forskning 
visar att sannolikheten för att du ska hålla fast vid en 
plan ökar om du har stöttning av andra*, så engagera 
dina vänner. Stötta varandra så att ni inte tappar målet 
ur sikte när motivationen sviktar. Välj en motionsform 
som du gillar och gör träningen till en rolig aktivitet. Gå 
en matlagningskurs och bli kreativ med hälsosamma 
recept. Belöna dig själv. Ställ upp ett realistiskt mål och 
skapa en plan för att nå målet på ett sunt sätt.

Glöm inte att din Herbalife Medlem finns på plats för att 
hjälpa dig. Han eller hon har varit i din sits och lyckats. 
Be dem om tips och förklara hur långt du vill ha nått 
vid samma tidpunkt nästa år. De ser till att du får rätt 
program som är skräddarsytt efter dina målsättningar.

BORTSE FRÅN VÅGEN

All vikt är inte lika, oavsett vad som står på vågen. Du 
har kanske hört folk säga att ”muskler väger mer än fett” 
men det är inte hela sanningen…

Ett kg fett väger ju lika mycket som ett kg muskler – ett 
kg är ju alltid ett kg. Skillnaden är emellertid hur mycket 
plats muskler respektive fett tar i kroppen. Ett kg fett tar 
upp mer plats i kroppen, jämfört med ett kg muskler som 
är tätare och kompaktare.

Det  innebär  at t  när  du bör jar  t räna och göra 
kostförändringar börjar du också förlora fett och bygga 

upp muskler. Eftersom en viss del av fettvävnaden som 
försvinner omvandlas till muskelmassa kan vikten vara 
densamma eller till och med öka.

Vad innebär detta för dig? Om du cyklar, gör yoga eller 
styrketränar regelbundet ska du inte stressa upp dig över 
vad vågen säger! Så länge som du äter en balanserad, 
näringsrikt kost och tränar kommer förhållandet mellan 
muskler och fett att förbättras**. Att ta hand om din hälsa 
och förbättra din livsstil är något som är bra för dig, så 
fokusera på ditt välmående istället för på vikten.

VAD INNEBÄR ”HÄLSOSAM” FÖR DIG?

När det gäller ”idealvikten” och att ta reda på vad en 
”sund vikt” innebär tittar många på kroppsmasseindexet 
BMI. Men är det verkligen till nytta att göra det?

BMI beräknas genom att använda måtten längd och 
vikt. Värdet som räknas fram placerar dig på en skala 
som delas in i fyra grupper som visar om du antingen är 
underviktig, normalviktig, överviktig eller lider av fetma. 
Ett BMI på mellan 18 och 25 anses vara normalt.

Men även om BMI kan vara praktiskt som grundläggande 
beräkningsmetod tar värdet inte hänsyn till kroppsfett 
eller muskelmängd. Att bara titta på längden och vikten 
är som att läsa en halv roman och sedan gissa sig till 

slutet. Med andra ord är kanske BMI inte alltid den mest 
lämpliga metoden.

Ett exempel är idrottare. De har en betydande andel 
muskelmassa och mindre andel kroppsfett än de 

Kontakta din 
Herbalife Medlem 

om du vill veta 
mer om hur du 

håller koll på dina 
framsteg och 
hur du kan nå 

dina hälso- och 
träningsmål.

En normal andel 
kroppsfett är  

14-18 procent  
för män och  

20-25 procent för 
kvinnor. Vill du 
veta hur stor 
andel du har?  
Din Herbalife 
Medlem gör 

bedömningar 
av din kropps-

sammansättning 
och jobbar sida 
vid sida med dig 
under hela din 

resa.

LEV väl

GÖR 2017 TILL ÅRET NÄR DU NÅR HELA VÄGEN IN I MÅL – 
OCH STANNAR KVAR DÄR.
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 * Hersey et al. Prevent. Med. 2012; 54.

 ** Garbe, CE. Et al. (2011) American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, 
and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. American College of Sports Medicine; 43(7).

 *** Vasconcelos, Fde A et al. (2010). Sensitivity and specificity of the body mass index for the diagnosis of overweight/obesity in elderly. Cad. Saude Publica; 26(8).

flesta av oss, och normalt sett får idrottare 
personifiera god hälsa. Men eftersom de har 
en stor andel muskelmassa som väger mer än 
samma mängd fett*** visar deras BMI-värde 
att de är ”överviktiga” eller ”feta”.

Även personer som har vad som kallas ”smal 
fetma” kan drabbas av felaktiga BMI-värden. 
Trots att de har en hög andel kroppsfett är 
deras figur och längd proportionerliga till vikten. 
De har alltså ett ”normalt” BMI, men värdet 
döljer en ohälsosam kroppssammansättning.

Det är därför som du rekommenderas att 
fokusera på att minska andelen kroppsfett 
och öka andelen muskelmassa i en hälsosam 
och aktivt livsstil när du vill förändra kroppens 
sammansättning.

KROPPENS BEHOV –  
EN FÖRKLARING

Precis som en bil fungerar kroppen bäst när 
den får bränsle av hög kvalitet. När det gäller 
kroppen kommer energin från näringsämnena 
i maten. Ju bättre mat du stoppar i dig, 

desto mer energi och näringsämnen får du 
och desto bättre kan kroppen prestera. Ett 
exempel är protein. Protein är inte bara ett hett 
ämne inom idrotts- och styrketräningsvärlden 
utan också en essentiell beståndsdel i alla 

kroppens celler. I kroppen har proteinet många 
funktioner, exempelvis att bidra till att öka 
tillväxten av muskelmassa och att underhålla 
muskler och en normal benstomme.

Vår Näringsfilosofi rekommenderar att du 
får i dig upp till 30 procent av det dagliga 
kaloriintaget från protein, kanske i form 
av lax, magert fågelkött, sojabönor, magra 
mejeriprodukter eller Herbalife-produkter 
med hög proteinhalt som den krämiga 
Prote insdr inkmixen e l ler  våra läckra, 
chokladtäckta Proteinbars.

VAD ÄR EN  
TANITA-VÅG?

Tanita-vågar är ett bra sätt för 
att få en heltäckande syn på 
din kroppssammansättning. 
Tanita-vågar använder sig av 
BIA-tekniken (bioelektrisk 

impedansanalys) och mäter vikt, 
andelen kroppsfett, andelen vätska i 
kroppen, muskelmassa och mycket 

mer som är praktiskt att veta när 
man ställer upp mål och läser 

av framstegen. Be din Herbalife 
Medlem att berätta mer om detta.

Vill du se hela sortimentet hittar du det i Herbalifes  
produktkatalog (herbalifeproductbrochure.com/se)  

eller genom att kontakta din Herbalife Medlem

23 139 110 108

5g 10g 9g 15g

Kcal Kcal Kcal Kcal

Protein Protein Protein Protein

FORMULA 3 PERSONLIGT 
PROTEINPULVER

SKU #0242

PROTEINSNACKS:  
CHOKLAD JORDNÖT

SKU #0259

ROSTADE SOJABÖNOR

SKU #3143

PROTEINDRINKMIX

SKU #2600

FÅR DU I DIG TILLRÄCKLIGT MED PROTEIN?

Alla angivna värden är per portion.
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LEV väl

† Genomsnittsinnehållet av EPA och DHA är tre gånger högre jämfört med den nuvarande sammansättningen av Herbalifeline.
1 EPA och DHA bidrar till den normala funktionen av hjärtat. *Den gynnsamma effekten erhålls vid ett dagligt intag av 250 mg 

EPA och DHA.
2 DHA bidrar också till att bevara hjärnan och synens normala funktioner. De gynnsamma effekterna erhålls vid ett dagligt intag 

av 250 mg DHA.
3 DHA och EPA bidrar till att bibehålla normala triglyceridnivåer i blodet. Den gynnsamma effekten erhålls vid ett dagligt intag 

av 2 g EPA och DHA.

För mer  
information, besök 
friendofthesea.org

Allt du  
behöver veta om 

Herbalifeline® Max
Vad är Herbalifeline® Max?

Ett nytt och förbättrat 
kosttillskott från Herbalife som 
innehåller hållbart framställd 
fiskolja med höga halter 
omega-3-fettsyror (EPA och 
DHA). Främsta egenskaper hos 
den nya sammansättningen:

Högre halter EPA och DHA per 
kapsel†, vilket är gynnsamt för 
hjärtat1, synen2 & hjärnan2.

• EPA och DHA bidrar till 
upprätthållandet av normalt 
blodtryck, och bidrar också 
till att bibehålla normala 
triglyseridnivåer i blodet.3

• Fler fördelar per kapsel! 
Nu kan du gynna hjärtat, 
hjärnan och synen i en 
och samma kapsel1,2

• Ny, hållbart tillverkad 
fiskolja som godkänts 
av Friend of the Sea

• Ny vegetarisk gelkapsel

Varför är EPA & 
DHA så viktiga?

Studier visar att den 
västerländska kosten ofta 
innehåller väldigt lite av 
de långkedjiga omega-3-

fettsyrorna eikosapentaensyra 
och dokosahexaensyra (EPA 
och DHA). Eftersom dessa 
fettsyror bidrar till att underhålla 
ett sunt hjärta, rekommenderar 
den europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet EFSA 
vuxna att ha ett dagligt intag 
på 250 mg EPA och DHA5. För 
att få i sig de rekommenderade 
mängderna Omega-3 i kosten 
måste man äta två portioner fet 
fisk varje vecka. För vissa kan 
emellertid detta vara svårt att 
få i sig, och då kan ett tillskott 
som Herbalifeline® Max komma 
väl till pass!

Hur bidrar 
Herbalifeline® Max 

till en normal hjärnfuktion?

Herbalifeline® Max innehåller 
DHA, och forskningen var visat 
att ett intag av DHA stöder 
en normal hjärnfunktion6. 
Studier har visat att DHA är 
ett betydelsefullt strukturfett i 
hjärnans vävnad, och det finns 
rapporter som påvisar negativa, 
kliniska symptom vid DHA-brist. 
Baserat på dessa uppgifter 
har EFSA kommit fram till att 
ett intag av DHA bibehåller en 
normal hjärnfunktion.
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4 EPA och DHA bidrar till att upprätthålla normalt blodtryck. Den gynnsamma effekten erhålls vid ett dagligt intag av 3 g EPA och DHA. Det kompletterande intaget 
av EPA och DHA i kombination får inte överskrida 5 g

5 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2010; 8(3); 1461
6 EFSA Journal 2010;8(10):1734.
7 Hibbeln, J. R., Nieminen, L. R., Blasbalg, T. L., Riggs, J. A., & Lands, W. E. (2006). Healthy intakes of n-3 and n-6 fatty acids: estimations considering worldwide 

diversity. Am J Clin Nutr, 83(6 Suppl), 1483S-1493S.

Bidrar till hjärtats 
normala funktion1

Bibehåller  
normal syn2

Bidrar till att bibehålla 
normala triglyceridnivåer 

i blodet3

Bibehåller normal 
hjärnfunktion2

Bibehåller normalt 
blodtryck4

30 kapslar – SKU 0043

1 kapsel

4 kapslar

5 kapslar

How many Herbalifeline® Max capsules do I 
need to take per day to reap these benefits? 

(Hur många Herbalifeline® Max-kapslar måste 
jag ta om dagen för att få dessa fördelar?)

För mer  
information, prata 
med din Herbalife 

Medlem och beställ 
redan i dag!

Kan forskningen 
visa att EPA & 

DHA har effekt på hjärtats 
normala funktion?

Forskning har kunnat bevisa 
att ett intag av DHA och 
EPA har positiv effekt på 
bibehållandet av en normal 
hjärtfunktion6. Internationella 
studier har visat att länder 
med högst intag av omega-3-
fettsyrorna EPA och DHA 
har längst frekvens av 
allmän dödlighet (oavsett 
orsak), dödlighet vid stroke 
samt dödlighet vid hjärt- 
och kärlsjukdomar samt 
koronar hjärtsjukdom7.

Vad är blodets 
triglyceridnivåer?

Triglycerider finns i fetter i 
kosten och lagras också i 

kroppen från energikällor som 
kolhydrater, protein och fett. 
Det är viktigt att ha normala 
triglyceridnivåer eftersom det 
håller hjärtat och blodkärlen 
i gott skick. Vetenskapliga 
fakta har gjort att EFSA har 
fastställt att intaget av DHA 
och EPA bibehåller normala 
triglyceridnivåer i blodet3. 
Både EPA & DHA finns i 
Herbalifeline® Max!

Hur påverkar 
EPA & DHA 

mitt blodtryck?

Vetenskapliga fakta visar 
att ett förhöjt blodtryck kan 
förändra artärernas normala 
struktur och funktion. EFSA 
har dragit slutsatsen att ett 
intag av DHA och EPA hjälper 
till att bibehålla ett normalt 
blodtryck4 (EFSA, 2009), 

vilket bidrar till att skydda 
mot att utveckla hjärt- och 
kärlsjukdomar.

Och vad gäller  
för synen?

DHA:s roll i näthinnans 
funktion är väl bevisad. 
Den stöder synfunktionen 
och är en viktig del av 

hornhinnans struktur och 
spelar därför en roll för 
synutvecklingen. DHA finns 
i högst koncentration i 
hornhinnan, vilket innebär 
att DHA stöder en normal 
synfunktion.
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@Herbalife

HERBALIFES FOTOAPP
FOTA, ANPASSA, DELA!

HAR DU TESTAT DEN ÄN?
Hör upp alla selfie-älskare, fotonördar och sociala medieslavar! Herbalife lanserar 
nu sin fotoapp som gör dina foton till något alldeles extra.

Skräddarsy dina foton med stickers och ramar som har Herbalife-tema och dela 
sedan dina skapelser på Facebook och Twitter eller ladda ner till ditt fotoalbum!

Vi vet att du tar fantastiska bilder på läckra 
shakes och din hälsosamma och aktiva livsstil 

och nu vill vi se alla dina ögonblick! Bli en 
del av Herbalifes Instagram-gemenskap 
och dela dina bilder under hashtaggen:

#HerbalifeMoments.

Det är hur enkelt som helst! Besök bara

HERBALIFEPHOTOAPP.COM

STEG 1: Ladda upp  
ditt foto

STEG 2: Lägg till dina 
favoritstickers och filter

STEG 3: Skicka in 
fotot till Herbalife

STEG 4: Dela  
med vännerna!

BEK
AN

TA 
DIG

 ME
D 

#HERBALIFEMOMENTS
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ÄT  S O M  E N  E X P E R T  •  S N A B B A  T I P S  •  D E L A  D I N A  R E C E P T

Den bästa måltiden smakar gott men är också bra för midjemåttet! Här kommer några 
snabba tips och lättlagade, näringsrika måltider som kommer att göra dina middagsgäster 
på gott humör året om. Även välsmakande shakes väntar på att mixas samman – och nu 
vill vi höra dig berätta om dina bästa recept!

I N S P I R AT I O N  T I L L  B ÄT T R E  N Ä R I N G

ÄT rätt

Title: Today Magazine TM188 – Quarter 1 2017  ID: 2272-5921-TM188_SW Page 11 Proof No: B   Date: 17/02/17



ÄT rätt

GE SMAK!
DE FLESTA AV OSS DRICKER INTE 

TILLRÄCKLIGT MED VATTEN. 
ETT TIPS ÄR ATT PIFFA TILL 

VATTNET MED NÅGON NATURLIG 
SMAKSÄTTARE SOM CITRON ELLER 
LIME, GURKA, BÄR, FÄRSK MYNTA 

ELLER EN BIT FÄRSK INGEFÄRA.  
DU KAN OCKSÅ TESTA 

HERBALIFES HERBAL ALOE 
ÖRTKONCENTRAT! (#0006)

ETT LITET 

UNDERVERK
Det finns massor av olika fröer, från solros 
till sesam, och alla har en sak gemensamt: 

Ett högt näringsinnehåll. Fröer ger smak och 
skapar struktur i maten, de innehåller nyttiga 

fetter och fibrer och bidrar även med små 
mängder vitaminer och mineraler. Några av 
de bästa fröerna är chia, som är en rik källa 
till lösliga fibrer och kan absorbera upp till 

tio gånger sin egen vikt i vatten, och linfrön, 
som innehåller omega-3-fetter och kostfibrer 
och är det frö som innehåller mest lignaner, 
vilka fungerar som antioxidanter i kroppen.

Toppentips:

Hälsosamma  

måltider:

DET SPELAR INGEN ROLL VEM DU FRÅGAR: EN AV DE BÄSTA VANORNA FÖR ATT LYCKAS ÄTA HÄLSOSAMT ÄR ATT FÖRBEREDA MÅLTIDERNA. ATT  
TILLAGA HÄLSOSAMMA MÅLTIDER I FÖRVÄG – REDO ATT ÄTAS NÄR DU BLIR HUNGRIG – GÖR DET MINDRE SANNOLIKT ATT DU STOPPAR I DIG OSUND  
OCH BEARBETAD MAT. BEHÖVER DU INSPIRATION? LÄS VIDARE…

ENKLA MÅLTIDSFÖRBEREDELSER…

GRYTRÄTTER
Att tillaga gryträtter  
där du har protein,  

grönsaker och kolhydrater i  
en och samma rätt är praktiskt och 
ger mindre disk. Det gör det också 

enklare att göra storkok som du 
kan förvara i kylen och äta senare 
i veckan. Grytor, stuvningar och 

ugnsomeletter är bra storkoksrätter, 
så ha några favoriter till hands när 
matlagningsinspirationen slår till.

HÄLSOSAMMA 
BASVAROR

Att ha grönsaker, frukt, 
kött och räkor i frysen 
och skafferiet fyllt med 

fullkornsprodukter, bönor 
på burk, buljongtärningar, 
örter och kryddor innebär 
att du snabbt och lätt kan 
fixa till en hälsosam soppa, 

gryta eller pastarätt.

FÖRBERED EN  
MEN TILLAGA TVÅ

Om ett recept anger att du  
ska använda en halv grönsak kan 

du hacka upp hela och stoppa 
hälften i kylen till nästa dag.  

Du kan också tillaga fler portioner 
råris eller quinoa och ha i frysen.  

Bryner du kycklingfärs till 
spaghettisåsen kan du tillaga lite 
extra och använda det som blir 
över i tacos eller fyllda paprikor.
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Visste du att A-vitamin är viktigt för ögats, hudens och 
benstommens hälsa? Livsmedel från växtriket som innehåller 
ämnen som heter karotenoider (betakaroten, lykopen & lutein) 
är en vegetarisk källa till A-vitamin, och de har ofta en stark färg 
vilket gör dem enkla att hitta i grönsaksdisken! Här är fem-i-
topp-listan att lägga på tallriken:

1. MORÖTTER innehåller så mycket betakaroten att en enda morot 
kan bidra till att du uppnår det rekommenderade dagliga intaget 
av A-vitamin. Koka, ugnsstek eller ät dem råa – du bestämmer!

2. PAPRIKA, oavsett om du väljer gul, grön eller röd innehåller 
de karotenpigment som ger dem sin färg. Ha dem i sallader, 
ugnsstek dem hela eller njut dem råa tillsammans med hummus!

3. SQUASH/PUMPA som halloweenpumpa och butternutpumpa 
innehåller betakaroten. Ugnsstekning tar fram deras naturligt 
söta smak, och tillsammans med lök, vitlök och linser skapar 
de en läcker soppa.

4. TOMATER får mycket av sin röda färg från karotinoiden 
lykopen. Färska tomater är goda till mycket medan burktomater 
är ett billigare alternativ som enkelt förvandlas till såser eller kan 
användas i stuvningar och grytor.

Karotinoider gömmer sig i bladgrönt också!

5. SPENAT innehåller en karotenoid som heter lutein. Den färska 
spenaten har mild smak och är perfekt i sallader. Frusen spenat 
är den perfekta tillsatsen i soppa, pastasåser och annat.

VÄLJ ORANGE

VILL DU SOVA  
BÄTTRE?

Ät då inte för mycket  
fett till middagen. Det tar 
längre tid att smälta en 

fet måltid medan måltider 
med lägre fetthalt smälts 

snabbare. Kolhydrater  
bidrar till att stimulera de 
kemikalier i hjärnan som 

hjälper dig att koppla  
av och somna.

HAR DU DET STRESSIGT? 
VILL DU HA EN 
HÄLSOSAM MÅLTID 
ATT ÄTA I FARTEN? VI 
HAR ALLT DU BEHÖVER…
TESTA FORMULA 1 EXPRESS MÅLTIDSBAR SOM FINNS I 
SMAKERNA CHOKLAD ELLER RÖDA BÄR OCH YOGHURT.

 D VÄLSMAKANDE

 D PRAKTISKA

 D NÄRINGSRIKA

 D HÖG PROTEINHALT

#2669

#2
67

0

Title: Today Magazine TM188 – Quarter 1 2017  ID: 2272-5921-TM188_SW Page 13 Proof No: B   Date: 17/02/17

 TODAY  13



KcalProtein Kol-
hydrater

Kost-
fiberFett

205 14g24g 3g5g

KcalProtein Kol-
hydrater

Kost-
fiberFett

260 31g32g 4g12g

4Nv 4Nv

Vi har väl alla upplevt det. Du har ätit hälsosamt och näringsrikt hela dagen, bara för att ramla på sista hindret: vardagens 
kvällsmat. I teorin borde ju dagens sista måltid vara den enklaste att styra eftersom du oftast äter kvällsmat hemma och 
inte ute på stan. Men för det mesta saknar vi matlagningsinspiration och är så trötta efter jobbet att vi istället lägger 
upp någon onyttig och bearbetad färdigrätt på tallriken. Men det är slut med det nu! Med de här välsmakande recepten 
från legitimerad dietist Susan Bowerman kan du avnjuta fem vardagsmiddagar som är både goda och näringsrika!  
Och du behöver inte vara kock för att laga god mat – följ bara de enkla recepten så kan du imponera på ditt middagssällskap, 
kväll efter kväll.

M Å N D A G T I S D A G

KYCKLING & GRÖNSAKER  
MED RÅRIS

KRYDDSTARKA  
APELSINRÄKOR

Ingredienser:

 + 3 apelsiner
 + 1 msk olivolja
 + 1 röd paprika, finstrimlad
 + 675 g stora färska räkor, 

skalade och rensade
 + ½ tsk salt
 + ¼ tsk röda chiliflingor
 + 3 vårlökar, hackade
 + Servera med blandade 

bladgrönsaker (valfritt)

Gör så här:

Riv 1 tsk apelsinskal och pressa sedan ut 0,6 dl apelsinjuice från apelsinen. 
Skala de återstående apelsinerna, klyfta dem och halvera sedan klyftorna. 
Ställ åt sidan. Hetta upp en stor stekpanna på hög värme och tillsätt oljan. 
När oljan börjar bubbla tillsätts paprikan. Fräs upp i ett par minuter tills den 
börjar mjukna. Tillsätt räkor, salt, chiliflingor och apelsinjuice och fortsätt 
steka i 3-4 minuter. Rör tills räkorna är ogenomskinliga och genomstekta. 
Ta pannan från spisen, rör ned apelsinbitarna och avsluta med att strö över 
vårlök. Servera med blandade bladgrönsaker (valfritt).

Ingredienser:

 + 2 plommontomater, utan fröer, tärnade
 + ½ liten lök, tärnad
 + 1 morot, riven
 + 1 msk olivolja
 + 1 msk currypulver
 + Ett par krm kanel
 + 300 g snabbkokt råris
 + 6 dl kycklingbuljong
 + 675 g kycklingbröst skuret i stavar
 + 1 apelsin, skalad och skivad
 + 2 msk hackad persilja
 + 2 msk hackade pistagenötter

Gör så här:

Värm olivoljan på medelvärme i en stekpanna och fräs upp tomater, lök och 
morot tills de börjar mjukna. Rör ner currypulver, kanel och råris. Tillsätt försiktigt 
kycklingbuljongen och låt koka upp. Arrangera kycklingfiléerna i en spiralform 
över riset, täck med lock och sänk värmen till medellåg. Låt puttra i 15-20 
minuter tills vätskan har absorberats och riset är genomkokt. Garnera med 
apelsinskivor, persilja och hackade pistagenötter.

Näringsinnehåll:

Vad Ligger På Tallriken?

Näringsinnehåll:

PORTIONER

ÄT rätt
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4Nv

KcalProtein Kol-
hydrater

Kost-
fiberFett

335 45g24g 8.5g8g

KcalProtein Kol-
hydrater

Kost-
fiberFett

365 38g19g 8g15g

KcalProtein Kol-
hydrater

Kost-
fiberFett

260 15g19g 6g14g

4Nv6V

V

4V

T O R S D A G

QUINOA MED 
EDAMAME-SALLAD, 

TOFU-DRESSING

O N S D A G

Ingredienser:

 + 3 msk olivolja
 + 1 medelstor gul lök, tunt skivad
 + 2 kanelstänger eller 1 tsk malen kanel
 + 600 g torkade röda linser
 + 1½ tsk hackad färsk ingefära 

eller ½ tsk torkad ingefära
 + 2 lagerblad
 + 6,25 dl grönsaksbuljong
 + 1 tsk salt
 + ½ tsk malen cayennepeppar (valfritt)
 + ½ citron
 + 370 g naturell, fettfri grekisk yoghurt
 + Hackad koriander till garnering

Gör så här:

Hetta upp olivolja på medelvärme i en stor 
kastrull eller gryta. Tillsätt lök och fräs upp 
under ständig omrörning tills den mjuknar. 
Tillsätt kanel, linser, ingefära, lagerblad och 
cayennepeppar (om du vill) och fräs vidare i cirka 
10 minuter så att smakerna utvecklas. Tillsätt 
kycklingbuljong, 2,35 dl vatten och salt. Riv 
citronskalet och pressa sedan ut citronjuicen. 
Ta bort kärnorna. Tillsätt sedan juicen och 
citronskalet till linsgrytan. Låt koka upp och 
sänk sedan till låg värme, täck med lock och 
koka vidare tills linserna är mjuka, det tar cirka 
40 minuter. Rör om ofta. Tillsätt vatten vid 
behov så att grytan inte blir för torr. Toppa varje 
portion med yoghurt och hackad koriander.

Ingredienser:

 + 2 msk olivolja
 + 4 lammstekar med ben, 

cirka 100 g per styck
 + 2 medelstora rödlökar, skurna i klyftor
 + 400 g körsbärstomater
 + 100 g svarta oliver, urkärnade
 + 150 g zucchini, skivad
 + 150 g aubergine, tärnad
 + 0,8 dl oxbuljong
 + 1 msk oregano
 + Salt och peppar

Gör så här:

Förvärm ugnen till 200 °C. Hetta upp olivolja 
på medelvärme i en stor stekpanna. Lägg ner 
köttet och krydda med salt och peppar. Låt steka 
i 4-5 minuter tills de fått fin färg. Vänd en gång. 
Lägg lammet i en stor ugnsform tillsammans 
med alla grönsakerna. Häll över buljongen och 
strö över oreganon. Ugnsstek i 20 minuter eller 
tills köttet faller isär när du testar med en gaffel.

Ingredienser:

Till salladen:
 + 190 g quinoa
 + 5 dl grönsaksbuljong
 + 280 g färska/frusna, skalade 

edamamebönor (tina dem om de är frusna)
 + 1 medelstor morot, riven
 + 75 g konserverade, avrunna, rostade 

röda paprikor skurna i skivor
Till dressingen:
 + 2 msk parmesanost, riven
 + 2 vitlöksklyftor
 + 1 msk dijonsenap
 + 1½ tsk vitvinsvinäger
 + 1 msk citronjuice
 + 1½ tsk worcestershiresås
 + 240 g mjuk silkentofu
 + 2 msk olivolja
 + Salt och peppar efter smak
 + Blandade bladgrönsaker

Gör så här:

Om quinoan inte är sköljd sköljs den i ett durkslag 
för att ta bort bitterämnena. Koka upp buljongen 
i en medelstor kastrull på hög värme. Tillsätt 
quinoan och låt koka upp. Täck med lock, sänk 
värmen och låt sjuda i cirka 8 minuter. Sprid ut 
edamamebönorna över quinoan utan att röra i 
kastrullen. Täck åter med lock och koka vidare 
tills bönorna och quinoan är mjuka, cirka 7-8 
minuter till. Häll av ev. kvarvarande vätska och lägg 
sedan quinoan och bönorna i en stor skål. Rör ner 
den rivna moroten och de skivade paprikorna. 
Låt svalna medan du tillagar dressingen. Lägg alla 
dressingingredienser i en mixer och kör till en slät 
salsa. Smaka av med kryddor. Blanda varsamt ner 
dressingen i quinoasalladen när den har svalnat. 
Servera på en sallad med bladgrönt om du vill.

CITRONDOFTANDE 
LINSER

F R E D A G

UGNSSTEKT LAMM MED 
MEDELHAVSGRÖNSAKER

Näringsinnehåll:

Näringsinnehåll:

Näringsinnehåll:

PORTIONER

Vegetarisk rätt Icke vegetarisk rätt Antal portioner
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shake  En  

I FARTEN

ÄT rätt

Besök Herbalifes YouTube-

kanal eller ladda ner 

receptboken Dela en shake 

från MyHerbalife.com
.
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Läs instruktionerna på produktetiketten noga när 
du använder Formula 1 måltidsersättningsshakes 
för att kontrollera eller hålla vikten.

S
K

U
 2

10
0

2 måttskedar  
Formula 1 Hallon 

och blåbär
2,5 dl  

kokosmjölk
1 msk havregryn

½ tsk vaniljextrakt

INGREDIENSER

INGREDIENSER

INGREDIENSER

2 måttskedar Formula 1 vanilj
1 måttsked Beta heart®

2,5 dl vatten
1,25 dl spenat

1 tsk riven, färsk ingefära
2,5 dl frusna persikor

1 tsk honung

Näringsinnehåll:

Protein: 7 g | Kaloriinnehåll: 192 kcal  
Kolhydrater: 38 g | Fett: 2 g | Fibrer: 7 g

Ta hand om både kropp och hjärta i vår 
med en fruktig, näringsrik och välsmakande 
shake gjord med Herbalife Beta heart® som 
innehåller betaglukaner från havre, vilka har 
visat sig sänka blodets kolesterolhalt*.

S
K

U
 0

26
7

MARS

* Betaglukaner från havre har visat sig sänka blodets kolesterolhalt. Hög kolesterolhalt är en riskfaktor för utvecklingen 
av kranskärlssjukdom. Den gynnsamma effekten erhålls med ett dagligt intag av 3 g betaglukaner från havre.

MAJ

Näringsinnehåll:

Protein: 12 g | Kaloriinnehåll: 209 kcal  
Kolhydrater: 25 g | Fett: 6 g | Fibrer: 4 g

Sommaren är runt hörnet! Gör dig redo 
att välkomna sol och värme genom att 
mixa ihop den här bärsmakande shaken 
som får dig i sommarstämning direkt.

Näringsinnehåll:

Protein: 22 g | Kaloriinnehåll: 352 kcal  
Kolhydrater: 42 g | Fett: 10 g | Fibrer: 5 g

Ge dina smaklökar det de vill ha i påsk – 
den läckra smaken av choklad och 
jordnötter, förstås! Mixa ihop den här 
läckra shaken och njut av varje droppe!

Läs instruktionerna på produktetiketten noga när 
du använder Formula 1 måltidsersättningsshakes 
för att kontrollera eller hålla vikten.

APRIL

S
K

U
 0

14
2

2 måttskedar
Formula 1 Choklad
2,5 dl mellanmjölk

1 msk havregryn
½ msk jordnötssmör 

(med lägre fetthalt)
½ banan
4 isbitar

PIGG  
PERSIKA

NÖTCHOKLAD

BÄRIG  
KOKOS
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Vi vill gärna 
höra från dig!
Se ditt eget recept 
i tidningen!

Dela med dig av ditt favoritrecept som  
bygger på Herbalife Havre-äpplefiber –  
kanske kan du se det i ett kommande  
nummer av Today!

SK
U 

25
54

Var kreativ
Skicka in ditt  

recept – glöm inte  
att skriva namn, nivå och 

vilket land du kommer 
från (plus ett foto om  

du har ett!):

TodayMagazine@Herbalife.com
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MÅNADENS TRÄNINGSPASS + TRÄFFA IDROTTAREN + FIXA FORMEN

Gör dig redo att svettas! I det här numret berättar vår expert om månadens träning – 
yoga – och hur du fixar formen genom att göra trendiga knäböjningar! Du får även träffa 
den olympiske gymnasten Nile Wilson och höra honom berätta vilken träningsmusik han 
lyssnar på, vilken favoritmat han har och mycket mer.

T R Ä N A  M O T  M Å L E T

AKTIVT liv

Title: Today Magazine TM188 – Quarter 1 2017  ID: 2272-5921-TM188_SW Page 19 Proof No: B   Date: 17/02/17



AKTIVT liv

EXPERTEN SÄGER… Vår egen fitnessexpert och f.d. proffsidrottare Samantha Clayton är en aktiv 
förespråkare för yoga. Så här säger hon om månadens träningspass:

æ Yoga utövas världen över och är en uråldrig träningsform som är 
känd för att öka välbefinnandet. Under ett yogapass rör du dig 

vanligen följsamt genom olika ställningar som förbättrar flexibilitet och 
styrka med fokus på andning och andlighet. Ett yogapass handlar 
ofta om att skapa sinnesro och stilla tankarna.

Hastigheten, typen och ställningarnas fokus varierar beroende på 
vilken yogastil du väljer, och detta gör att ett yogapass är lika njutbart 
för nybörjare som för erfarna yogis. Det finns exempelvis hathayoga 
som innehåller långsamma rörelser (perfekt för nybörjare) där varje 
ställning hålls kvar i ett par andetag, medan vinyasayoga är mer 
dynamisk. Här synkroniseras andningen med rörelserna i snabbare 
takt. Är du ute efter ett pass som fokuserar på att skapa balans 
mellan kropp och tankar kan du testa yinyoga. Här håller man varje 

rörelse i flera minuter och den meditativa och stärkande stämningen 
hjälper dig att sträcka ut och varva ner.

Även om ställningarna är desamma oavsett vilken typ av yoga du 
utövar varierar innehållet i ett pass och ordningen du utför dem i 
beroende på din instruktör. Det ena undantaget är bikramyoga. 
Detta är en yogaform som utövas i ett rum som är uppvärmt till cirka 
40 grader och alla pass genomförs med samma 90-minuterssekvens 
som innehåller 26 yogaställningar, vilket innebär att du vet vad du 
ska göra varje gång du rullar ut mattan. Värmen kan göra det här 
till en intensiv träningsrunda, så se till att dricka rikligt med vatten 
och vila vid behov. Även värmeyoga utövas i ett uppvärmt rum men 
skiljer sig från bikram eftersom denna yogatyp inte är begränsad till 
de 26 ställningarna.

Vilka är fördelarna med yoga?

”Yoga lugnar inte bara sinnet utan är 
också en fysisk utmaning som passar 
såväl nybörjare som proffsidrottare. 
Det finns många former av yoga och 
var och en har egna fördelar, så därför 
är det viktigt att hitta den form som är 
rätt för dig.”

Vilken är din egen favorit ställning 
i yogarummet?

”Jag älskar alla krigarställningarna 
eftersom de fokuserar på styrka och 
att ha kroppen i rätt position. Om jag 
måste välja en favorit säger jag omvänd 
krigare. Det är en energigivande ställning 
som kräver koncentration och känns 
skön för rygg och bål.”

Vad gör yoga för dig?

”Jag behöver yoga i mitt liv för att 
hjälpa mig att fokusera på mig själv 
och vara närvarande i nuet i mer än 
en halvtimme åt gången. Mina tankar 
brukar flyga och fara, så yoga är 
perfekt för mig och hjälper mig att 
bli stark till både kropp och själ.”

Hur ofta utövar du yoga?

”Jag gör yoga fyra dagar i veckan: två gånger i 
ett pass på 90 minuter och två gånger hemma, 
20 minuter varje gång, för att minska stressen 
innan jag somnar. Yoga hjälper mig att sova 
gott. Det är också en favorit som jag instruerar 
andra i. Jag är instruktör för en blandad 
yogaklass med styrkeinslag som fokuserar 
på uthållighet och stabilitet.”

T R Ä N I N G S P A S S :
Månadens 

YOGA
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skaffa  
PRYLARNA

1. Träningslinne, dam, blå S Y574/ M Y575/ L Y576/ XL Y577 2. CR7 Drive 1466  
3. Nike capribyxa, dam, svart S B217/ M B218/ L B219/ XL B220 4. Prana capribyxa,  

dam, blå S T517/ M T518/ L T519/ XL T520 5. Neonfärgad shaker, rosa I044  
6. Thrive damtröja lila S Y558/ M Y559/ L Y560/ XL Y561 7. Neonfärgad shaker, orange I043  

8. Thrive damtröja rosa S T513/ M T514/ L T515/ XL T516 9. H24 Hydrate 1433

SAMANTHA!
TRÄNA MED 

Besök Herbalifes YouTube-kanal där du hittar många av Samanthas 
träningsvideor med pass som du kan göra hemma. Sök efter 
”Samantha Clayton yoga” i sökfältet för Herbalifes YouTube-kanal 
och unna dig själv fem minuters egentid med hennes video som 
handlar om stresskontroll ”Yoga Moves for Stress Reduction”.

YOUTUBE.COM/HERBALIFE

DU BESTÄLLER VIA DIN HERBALIFE MEDLEM!
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Nile 
WILSON
æ 2016 års bronsmedaljör i räck i OS, 

Europamästare i räck, silvermedaljör i VM, 
dubbel guldmedaljör i Samväldesspelen… Listan 
över Nile Wilsons idrottsframgångar kan göras lång. 
Vi satte oss ner med den världsberömda gymnasten 
och Herbalife-sponsrade idrottaren för att få veta 
mer om mannan bakom medaljerna.

De senaste åren har 21-åringen från Leeds i England nått stora 
framgångar, både individuellt och i lag. Bara under 2016 tog den 
här talangen hem två prestigefyllda titlar: guld i gymnastik-EM i 
räck, som första brittiska idrottare att göra detta, och OS-brons i 
samma disciplin.

Nile säger så här om sin OS-erfarenhet: ”Det var de bästa tre 
veckorna i mitt liv. Det var en fantastisk upplevelse och något 
som jag har drömt om sen barnsben. Bara det att få bo i OS-
byn tillsammans med mina idoler och världsberömda idrottare 
var overkligt.”

Han fortsätter att berätta om några av de mest minnesvärda 
upplevelserna från evenemanget: ”Jag gick ständigt omkring 
med ett stort leende på läpparna och bara insöp atmosfären. 
Själva gymnastiktävlingen var fantastisk och att klara av alla mina 
program och komma hem med en medalj blev kronan på verket.”

Stöder du de 
Herbalife-sponsrade 
idrottarna i ditt 
land? Rachele Bruni,  

Italien, simning
Marios Georgiou,  

Cypern, gymnastik
Jonathan Demont,  

Schweiz, Freestyle BMX

Namn:  
Nile Wilson

Födelsedatum:  
17 januari 1996

Land:  
Storbritannien

B A K O M  K U L I S S E R N A  M E D …

AKTIVT liv

Title: Today Magazine TM188 – Quarter 1 2017  ID: 2272-5921-TM188_SW Page 22 Proof No: B   Date: 17/02/17



Vilken är din favoritidrott  
förutom gymnastik?

”Jag är idrottstokig rent allmänt, och 
efter gymnastiken är golf min stora 
passion. Jag gillar också att spela biljard. 
Jag kan inte utöva idrotter där det finns 
risk att jag skadar mig, så det är ganska 
tur att jag gillar just golf och biljard!”

Har du några hobbyer  
utanför idrotten?

”Jag älskar att redigera videor. Jag har 
en egen YouTube-kanal som fokuserar 
på att hjälpa och inspirera unga 
gymnaster. Jag gillar 
också att spela Call of 
Duty på PlayStation!”

Har du en speciell träningslåt?

”Nej, jag har inte en speciell låt, 
men jag älskar housemusik. 
Jag spelar det alltid i gymmet, 
till de andra gymnasternas fasa!”

Vilken är din favoritmat?

”Allt handlar ju om att skapa balans, men 
om jag måste välja något är det stek och 
pommes. Jag gillar godis och choklad, 
men precis som alla andra äter jag det 
bara som en extra belöning ibland. Man 
måste vara aktiv och förbränna det.”

Hur kopplar du av?

”Jag chillar med familjen och träffar 
kompisar så ofta som jag kan.”

Vilket är ditt favoritresmål?

”Jag och min familj har 
åkt till Ayia Napa på 
semester i många år, 
så jag har massor med 
fina minnen därifrån.”

Vad saknar du mest  
när du är ute och reser?

”Min egen säng och så 
förstås min familj.”

Vilka idrottare ser du upp till?

”Det måste nog bli killarna i det brittiska 
landslaget i gymnastik som har satt 
gymnastik på kartan här i England.”

Hur ser ditt 
träningsschema  
ut varje vecka?

”Jag tränar mer än 30 timmar i veckan, 
varje vecka. Vanligen börjar jag träna vid 
lunchtid så att jag kan få tillräckligt med 
sömn, och så slutar jag vid 19 eller 20 på 
kvällen. Lördagar är träningsfri dag men 
oftast simmar och bastar jag den dagen 
för att koppla av. Träningsintensiteten 
förändras under året beroende på 
vilka tävlingar vi förbereder oss för.”

Vilken Herbalife24- eller 
annan Herbalife-produkt 
tycker du bäst om?

”Herbalife24 Rebuild 
Strength är min 
favorit. Den smakar 
gott och är perfekt 
för min idrott. Styrka 
och kraft är de 
viktigaste delarna i 
gymnastik, och jag 
känner verkligen 
att den gör nytta.”

”Det är en ära  
att få arbeta 

tillsammans med  
ett så välrenommerat 

företag och alla 
människor som får 

det att hända.”

Vad tycker du om att vara en  
Herbalife-sponsrad idrottare?

”Produkterna är toppenbra men det 
handlar faktiskt mer om personerna. 
Jag har lärt känna massor med 
människor och fått ofattbart stöd 
från Herbalifes gemenskap under 
åren. De kontaktar mig regelbundet 
på sociala medier och jag försöker 
svara på så mycket som jag hinner 
med. Samarbetet med Herbalife 
gör att det känns som om jag 
är delaktig i en större familj.”

Det råder ingen tvekan om 
att Niles karriär kommer att 

fortsätta spikrakt uppåt.

Du kan följa Nile 
på sociala medier: 

@nilewilson

Tine Holst,  
Tyskland, triathlon

Aurélie Muller,  
Frankrike, simning

AJAX, Nederländerna, 
fotbollsklubb
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æ Samantha säger: 
”Knäböjningar är en enkel 

och klassisk rörelse som vi alla gör 
varje dag när vi sätter oss ner, vilket 
gör det till den perfekta funktionella 
träningsformen i vardagen.”

Muskler som tränas: 
”Under en knäböjning får flera 
olika muskler i underkroppen jobba: 
sätesmuskeln, lårmusklerna och 
hamstringmusklerna. Oavsett om 
du använder din egen kroppsvikt 
eller fria vikter får också 
bålmusklerna jobba hårt för att 
hjälpa kroppen ha rätt position. 
Använder du en gymmaskin krävs 
mindre balans, och då behöver 
inte bålen jobba så hårt.”

Gör så här: ”Stå rakt upp med 
fötterna höftbrett isär. Ha händerna 
på höfterna, bakom huvudet eller 
utsträckta framför dig. Böj knäna 
och ha kroppsvikten på hälarna, 
på samma sätt som om du skulle 
sätta dig ner. När kroppen når en 
sittande position (90 grader) reser 
du dig upp i stående igen. Klarar 
du av det, kan du böja mer i knäna 

så att du går lite längre 
ner än 90 grader.”

Knäböjningar eller squats får benmusklerna att jobba hårt och är ett regelbundet inslag i många 
träningspass. Och inte undra på det, de kan varieras i det oändliga, formar kroppen och kan utföras 

var som helst, när som helst. Men gör du dina knäböjningar på rätt sätt? En felaktig knäböjning 
leder snabbt till skador som kan ge bestående men. För att hjälpa dig att träna säkert och effektivt 

bad vi Samantha Clayton, direktör för internationell motionsutbildning på Herbalife, om råd.

En instruktion till knäböjningar

Fixa formen

När du klarar av att göra en perfekt 
funktionell knäböjning med kroppen 

som vikt rekommenderar Samantha…

Ett steg 
längre:

Vanliga misstag att undvika:
 + ”Det är alltid viktigt att vara försiktig med ryggraden under träning och speciellt 

vid knäböjningar. Skydda ryggen genom att ha neutral ryggrad. Undvik att 
böja dig framåt eller att titta ner i golvet. Fäst blicken framför dig och ha hakan 
parallellt med golvet, var rak i ryggen och öppna upp bröstet.”

 + ”För tunga lyft kan ge felställningar av kroppen så var noga när du väljer vikter. 
Använder du skivstång rekommenderar jag frontböj där du har stången på 
kroppens framsidan. Med stången på axlarna kan du ofta lyfta tyngre, men 
för att lära sig rätt kroppsställning är det bäst att ha vikterna framför kroppen 
eller längs sidorna.”

 + ”Man kan anpassa och försvåra en vanlig knäböjning på massor av olika sätt 
för att passa alla nivåer. Mitt bästa tips är att om något gör ont ska du undvika 
att göra detta och testa övningen på ett annat sätt.”

1.
”Lägg till lite motstånd  
med hantlar och  
öka böjningen.”

2.
”En knäböjning på ett 
ben utmanar ben- och 
bålmuskler ännu mer.”

3.
”Att sitta mot väggen 
(en 90 graders knäböjning 
mot en vägg) får musklerna 
att jobba isometriskt. Öka 
tiden för att bli starkare.”

4.
”Hoppande knäböjningar 
är en avancerad variant 
som ökar muskelkraften.”

EXPERTPROFIL

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

NAMN
SAMANTHA CLAYTON

AKTIVT liv
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S K Ö N H E T S S I D O R  |  H U D V Å R D S I N G R E D I E N S E R ,  A L L A  FA K TA

Slät hy, en ungdomlig lyster och glansigt, böljande hår: På våra Skönhetssidor hittar du 
all information du behöver. Missa inte artikeln på sidan 28 som ger dig alla fakta om de 
ingredienser som listas på etiketterna på vanliga hudvårdsprodukter.

M Å  B R A ,  I N I F R Å N  O C H  U T

SKÖNHETS
bok
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ÄVEN OM DU INTE KAN FÅ NAGLARNA 
ATT VÄXA SNABBARE KAN DU SE 

TILL ATT FÅ I DIG DE NÄRINGSÄMNEN 
SOM BEHÖVS FÖR ATT GÖRA DEM 
STARKA OCH FRISKA. DE BÄSTA 

NAGELTILLSKOTTEN ÄR PROTEIN**  
ZINK OCH SELEN.

NÄRINGSÄMNEN  
& NAGELHÄLSA

EN VACKER 
INSTÄLLNING

HAR DU HAFT DAGAR NÄR DET KÄNNS SOM 
OM DU INTE KOMMER TILL DIN RÄTT UTAN 

ATT KUNNA LISTA UT VARFÖR? DU SER JU 
TROLIGEN LIKADAN UT VARJE DAG, VILKET 

ÄR ETT BEVIS PÅ ATT SKÖNHET TILL STOR DEL 
HANDLAR OM DIN INSTÄLLNING. HÄR KOMMER 

NÅGRA TIPS FRÅN VÅR SKÖNHETSEXPERT 
JACQUIE CARTER SOM HJÄLPER DIG ATT 

KÄNNA DIG VACKER, VARJE DAG.

Det är lika viktigt för män som för kvinnor att ha 
en hälsosam hudvårdsrutin. Testa Herbalife SKIN 

för att få en uttalad förbättring av hudens mjukhet, 
släthet, utstrålning, lyster och klarhet på bara 

sju dagar**! Dessa lyxiga hudvårdsprodukter är 
fyllda med välgörande ingredienser som berikar 
huden, inklusive en unik blandning av vitaminer, 
aloe vera och andra botaniska ingredienser.

SLÄTARE HY MED  
UNGDOMLIG LOOK:

Det här är inte bara för kvinnor!

Mer information om 
Herbalife SKIN får du av 
din Herbalife Medlem 
eller genom att besöka 

HerbalifeSKIN.com

sidor
SKÖNHETS

1. SJÄLVFÖRTROENDE: Sluta upp 
att tänka negativt och tänk positiva 
tankar under dagen. Fokusera på 
det du tycker om med dig själv!

2. LE: Att le får oss inte bara att må bättre, 
det ger oss också en härlig utstrålning.

3. ACCEPTERA DIG SJÄLV: Att ständigt 
jämföra sig med andra är ett säkert 
sätt att känna osäkerhet. Du är 
unik och det är en gåva.

4. EN NY LOOK: Har du fastnat i gamla 
hjulspår? Att fräscha upp håret, din 
sminkning eller garderoben kan göra 
underverk. Skapa en stil som känns bra!

5. TÄNK PÅ HÅLLNINGEN: Hur du sitter 
och står säger en hel del om din självkänsla. 
En god hållning utstrålar självförtroende 
och balans, så var uppmärksam på när 
du sjunker ihop och räta på ryggen!

6. UNNA DIG SJÄLV NÅGOT: Vi behöver 
alla skämmas bort ibland, speciellt när vi 
känner oss trötta, stressade eller oroliga. 
Avsätt lite tid, en timme eller en hel dag, 
för att hitta tillbaka till ditt äkta jag. Med 
en avkopplad sinnesstämning blir det 
lättare att betrakta sig själv positivt.

SKÖNHETS bok
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SKU #2564

SKU #2565

ALLA SCHAMPON ÄR  
INTE LIKA!

VILL DU FÅ STARKT 
HÅR MED FRÄSCH 
LOOK SKA DU ANVÄNDA 
ETT MILT SCHAMPO 
OCH BALSAM SOM 
PASSAR DIN HÅRTYP. 
VARFÖR INTE TESTA 
SULFATFRIA MÄRKEN 
SOM FÖRBÄTTRAR 
HÅRETS STYRKA?

VISSTE DU DET HÄR?

Herbalifes hårvårdsserie Herbal 
Aloe har i kliniska bevis visat sig 
stärka och reparera håret och 
göra det mjukt och silkeslent***. 
Serien innehåller välgörande örter, 
passar hela familjen och har inga 
tillsatta sulfater eller parabener.

Vill du ha fler skönhetstips?
Besök sidorna för en sund livsstil på Herbalife.se!

Vill du ha en hälsosam utstrålning året om?
Vi vill väl alla ha klar och fräsch hy, men vet du hur du gör för att få det?

Det du äter visar sig 
i huden och kan vara 

skillnaden mellan 
mjuk och strålande 
istället för torr och 

glåmig! Därför är det 
så viktigt att ha ett 
gott och balanserat 

näringsintag och 
att dricka tillräckligt 

med vatten.

Rengöring är alltid 
första steget i en bra 
hudvårdsrutin. Välj en 
bra rengöringsprodukt 
som passar din hudtyp 
och var noga med att 

avlägsna allt smink 
och alla orenheter. 

Därefter applicerar du 
ett bra ansiktsvatten 

och en fuktkräm, både 
morgon och kväll.

Även om det är vinter 
kan solens UVA-/

UVB-strålning orsaka 
hudskador, för tidigt 

åldrande och glåmighet. 
Använd en bredspektrig 

fuktkräm med SPF 
som Herbalife SKIN 
Skyddande fuktkräm 

SPF 30 varje dag – den 
har visat sig fördubbla 

hudens fukthalt 
under åtta timmar*.

Stress, på jobbet eller 
inom andra områden 

i livet, kan leda till 
glåmig hud. Annat med 
negativ hudpåverkan 
är centralvärme och 

luftkonditionering. Det 
bästa sättet att åtgärda 

detta är att gå ut 
utomhus, stilla tankarna, 
få tillräckligt med sömn 
och återfukta huden.

Det är inte bara 
midjemåttet som mår 

bra av träning! När 
du rör på kroppen 
och får upp pulsen 

transporteras syresatt 
blod till cellerna, och 

det gör att glåmig, trist 
hy får en hälsosam 
och strålande lyster.

 * Dimitris, R., & Ralph, D. (2012). Management of simple brittle nails. Dermatologic Therapy, 25(6), 569-573.)
 ** Testad på försökspersoner med mätningar av hudens fukthalt i åttatimmarsintervall. Jämfört med starten uppvisade alla försökspersonernas hud en fördubbling av fukthalten efter åtta timmar.
 *** Vid användning tillsammans med Stärkande balsam i jämförelser med obehandlat hår. Resultaten baserar sig på en studie av hårstyrka och antalet brutna hårstrån. Genomsnittliga värden från 

kamningstest som genomförts av ett opartiskt forskningslaboratorium på ”skadade” hårlockar. Jämförelser av antalet skadade hårfibrer skedde mellan obehandlat hår och hår som behandlats med 
Herbal Aloe Stärkande schampo och Stärkande balsam.
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HUDVÅRDS
ETIKETTER,  
Alla skönhetsmärken strävar efter att göra sina senaste skönhetsprodukter lyxigare och mer fördelaktiga än de 
föregående. Visst är det bra med snygga förpackningar, vetenskaplig terminologi och kändisar som förespråkar 
märket, men det enda sättet för dig att förstå om ditt favoritmärke är bra för just dig är att sätta dig in i vad som står 
på etiketterna. Läs vidare för att få veta mer om vad jargongen döljer.

alla fakta

Frasen: Kliniskt testad

Detta betyder att produkten har testats av en läkare. Det viktigaste är 
egentligen vad som står efter ”kliniskt testad” eftersom det berättar vad 
som testades: t.ex. ”Herbalife SKIN-produkterna är kliniskt testade för 
att hjälpa dig att uppnå bästa möjliga dagliga resultat.”

Frasen: Dermatologiskt testad

Produkten har inte visat sig orsaka negativa hudreaktioner under 
dermatologiska tester – detta är definitivt en fördel när det gäller 
hudvårdsprodukter! Det är dock värt att tänka på att den enes hud 
inte är den andres lik och att vissa kan reagera annorlunda.

Frasen: Inga tillsatta sulfater

Sulfater är syntetiska rengöringsmedel som ofta används i 
kosmetikbranschen. Dessvärre är sulfater väldigt starka och 
kan torka ut hud och hår. Turligt nog är det lätt att hitta dem på 
produktetiketterna. Försök undvika ingredienser som slutar på ”sulfat” 
som ammoniumlaurylsulfat och natriumlarylsulfat. Produkterna i 
Herbalife SKIN och Herbal Aloe har inga tillsatta sulfater!

Frasen: Inga tillsatta parabener

Parabener är syntet iska konserver ingsmedel som många 
kosmetiskföretag använder för att ge produkterna längre hållbarhet. 
De här kemikalierna är emellertid inte så bra för vare sig hud eller hår, 
så försök välja skönhetsprodukter ”utan tillsatta parabener”.

Vad är kollagen?

En typ av protein som håller huden slät, spänstig och fyllig. Kollagen 
bryts ner när vi åldras, vilket leder till fina linjer, rynkor och slapp hy.

Vad är antioxidanter?

Molekyler som reparerar hudens fuktbarriär och skyddar mot skador 
som orsakas av fria radikaler (som luftföroreningar och UV-strålning). 
Vanliga antioxidanter i hudvård är C- och E-vitaminer, extrakt från 
antioxidantrika livsmedel som granatäpple samt grönt och vitt te.

Vad är peptider?

Delar av kortkedjiga aminosyror (som är proteinets byggstenar). Vissa 
peptider har en hudlindrande effekt medan andra har visat sig förbättra 
hud med rynkor och fina linjer.

Visste du det här?
Ingredienserna på produktetiketten anges i fallande 
ordning (för koncentrationer som finns i upp till en 

procent), vilket betyder att de som står i slutet finns i 
mindre mängder. Ingredienser som utgör mindre än en 

procent av produkten kan anges i fritt vald ordning.

Hur lång hållbarhet  
har produkten?

Kosmetiska produkter som har en livslängd som understiger 
30 månader måste ha ”Bäst före”-datum på förpackningen. 
Om produkten håller i mer än 30 månader måste det anges 
hur många månader efter öppnandet av produkten som den 
går att använda. Vanligen används en symbol med en öppen 

burk och antalet månader angivet tryckt inuti eller bredvid.

Visste du  
det här?

Produkterna i Herbalife SKIN är dermatologiskt 
och kliniskt testade för att du som kund ska kunna 

känna dig trygg med din dagliga hudvårdsrutin!

* Sulfatfri gäller för de skummande rengöringsprodukterna: Lindrande rengöringsgel med aloe, 
Polerande rengöringsgel med citrusfrukt och Direktverkande ansiktsskrubb med bär.

SKÖNHETS bok
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Vad döljer sig i din hudvård… och varför?
Gurkextrakt

Detta fräschar upp hyn och 
ger en svag doft åt lyxiga 

produkter som Herbalife SKIN 
Uppstramande ögongel och 

Återfuktande ögonkräm.

(#0770, #0771)

Macadamianötolja
En olja som är rik på naturliga 
fettsyror. Den är mjukgörande 

och återfuktande samtidigt 
som den gör att huden känns 
slät och fast. Du hittar den i 
Herbalife SKIN Återfuktande 

nattkräm, Dagkräm som 
ger lyster och många fler.

(#0827, #0830)

Grapefruktolja
Eterisk olja från grapefrukt 
har en uppiggande arom 

och är rik på antioxiderande 
C-vitamin. Herbalife SKIN 

Polerande rengöringsgel med 
citrusfrukt är ett perfekt val!

(#0766) 

Grönmyntaolja
Myntan har en 

energigivande men 
ändå avkopplande arom 
och används ofta som 

alternativ till pepparmynta 
för att ge hyn svalka. 
Du kan testa den i 

Herbalife SKIN Renande 
lermask med mynta!

(#0773)

Aloe vera
Det är väl känt att aloe vera har 

svalkande, återfuktande och 
uppmjukande egenskaper. Den 
används i hela Herbalife SKIN-

serien och Herbal Aloe-serien med 
kroppsvård och hårprodukter.

Bentonitlera
Denna lera användas för att 
avlägsna överskottsfett och 

orenheter från huden och finns 
ofta i masker som den fylliga 
och krämiga Herbalife SKIN 

Renande lermask med mynta.

(#0773)

Lyxig, vetenskapligt bevisat effektiv 
hudvård för män och kvinnor! Besök:

HerbalifeSKIN.co.uk
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Herbalife Family Foundation HFF skapades 1994 av Mark Hughes och arbetar för att underlätta utsatta barns liv genom att förbättra deras näringsintag. Vad har du gjort på sistone för att göra skillnad? Skänk pengar till HFF, så stöder du tillsammans med oss Casa Herbalife-programmen som gör ett fantastiskt arbete över hela EMEA.

GE  
NÅGOT 
TILLBAKA

HFF
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Herbalife Family Foundation 
finns nu på Facebook!

æ Med 124 Casa 
Herbalife-program 

i fler än 50 länder jorden 
över (varav 25 är i EMEA), 
hjälper Herbalife Family 
Foundation mer än 100 
000 barn varje dag att nå 
sin fulla potential genom 
ett bättre näringsintag och 
förbättrat välbefinnande.

Stiftelsen är icke 
vinstdrivande och delar 
ut bidrag till befintliga 
välgörenhetsorganisationer 
för att säkerställa att barn 
får sund näring samt 
näringsutbildning, säker 
mat och köksredskap. 
Inget av detta skulle vara 
möjligt utan frivilligarbetare 
och donationer.

Om du redan är volontär 
inom Herbalife Family 
Foundation eller skänker 
pengar vill vi berätta att det 
är generositeten och det 
uppriktiga engagemanget 
från dig och andra som 

gör att vi kan hjälpa 
barn och lokalsamhällen 
världen över. Vill du ha mer 
information om hur man blir 
givare eller engagerar sig 
frivilligt är du välkommen 
att besöka hemsidan. Där 
står allt du behöver veta.

HerbalifeFamilyFoundation.org

Vill du ha HFF:s 
uppdateringar i ditt 

Facebook-flöde? Följ 
och gilla HFF:s sida! Här 
får du nyheter från våra 
Casa Herbalife-program 

runt om i världen och kan 
se vilken skillnad vi gör 

för behövande barn.

Besök oss på Facebook:  
@HerbalifeFamilyFoundation

FöLj HFF!
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Användningen av Herbalifes produkter beskrivs utförligt i 
Herbalifes produktbeskrivningar som ges ut av företaget 
Herbalife. Dessa är de enda beskrivningar på vilka 
försäljningen av Herbalifes produkter ska baseras. 
Uttalanden från Herbalifes konsumenter och/eller Herbalifes 
självständiga distributörer ska på inga som helst villkor 
uppfattas som att Herbalifes produkter ska användas till 
något annat än enligt beskrivningarna i Herbalifes egen 
litteratur och innehållsdeklarationer.

Herbalifes produkter kan hjälpa till att kontrollera vikten 
endast som del av en kalorikontrollerad kost.

Inkomsterna som beskrivs i detta nyhetsbrev anger ingen 
automatisk förtjänst. De verkliga intäkterna beror på varje 
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Facebook.com/HerbalifeSweden
Twitter.com/HerbalifeEurope

Youtube.com/Herbalife
instagram.com/herbalife

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

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening

HerbalifeGO är här! Ladda hem den nu och 
dra nytta av fördelarna: här finns allt du 

behöver från Herbalife nära till hands!

 DStäll upp mål för 
näringsintag och 

kroppssammansättning

 DVälj måltidsplaner

 DBeställ produkter

 DFå regelbundet personligt 
stöd från din Medlem

 DSe Herbalife-videor om 
näring och träning

 DSe de senaste nyheterna 
från Herbalife

 DLäs och dela 
kundnyhetsbrevet

Kolla in den nya 
måste ha-appen

Ladda ner 
Herbalife nu 

via App Store! 

(Vänta inte!  

Den är helt 
gratis!)
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