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LEV SUNT 
PÅ RESAN

Här är tips till dig 
som är på resande 

fot – oavsett om 
det är privat eller i 

tjänsten – så att du 
inte ska tappa dina 
träningsmål ur sikte 

när du är ute och far.

06
VAD LIGGER PÅ 

TALLRIKEN?
Få fin inspiration till 

sommarsalladen! Dietisten 
Susan Bowerman delar med 

sig av 5 hälsosamma och 
lättlagade salladsrecept!

12

DIN DAGLIGA 
FRUKOSTUTMANING
Vad tycker du är svårast 
på morgnarna? Att äta 

rätt frukost? Herbalife har 
svaret på hur du kan ge din 

dagliga rutin en nystart.

17MULTIVITAMIN 
OCH MINERAL®

NYHET! Särskilt 
skräddarsydd för 
att uppfylla män 

respektive kvinnors 
behov och ge optimala 

mängder vitaminer 
och mineraler.

08

Innehåll

I DETTA NUMMER:
LEV väl ÄT rätt
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SKÖNHETSSIDOR
Är huden redo för 

sommaren? Lägg till de 
här enkla stegen i din 
hudvårdsrutin och få 

omedelbar utstrålning!

THE MOVEMENT
Missa inte årets 

Movement-aktiviteter. 
Bli med i hejarklacken 

eller utmana dig 
själv till nya mål!

SOMMARHUDENS 
BÄSTA VÄNNER

Vår skönhetsexpert 
Laura Chacon-Garbato 
berättar vilka produkter 

som är bäst för olika 
hudtyper. Nu när solen 

lyser är det dags att 
hitta produkterna som 
skyddar och återfuktar.

30

28

22

SOMMARENS MÅSTEN

Vi har samlat ihop 
alla måsten som 

krävs för att få en 
perfekt sommar. 

Vilken blir din favorit?

MER OM STYRKA
Samantha 

Clayton berättar 
vilka fördelar 

styrketräning kan 
ha. Förbättra och 

öka. Samantha 
förklarar allt.

20

18

Läs Today på webben på: 
HerbalifeToday.com

Redo att beställa?

Prata med din Herbalife Medlem.

Har du inte installerat Herbalife-appen än?  
Ladda ner den gratis via 

AppStore eller Google Play.

FÖLJ OSS
FACEBOOK.COM/HERBALIFE

TWITTER.COM/HERBALIFE
YOUTUBE.COM/HERBALIFE

SKÖNHETS
bok

AKTIVT liv
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Känner du någon som kan dra nytta av

en hälsosam och aktiv livsstil?

Din Herbalife Medlem 
kan berätta mer.

Det är enklare än 
du kanske tror att 
komma igång som 
Herbalife Medlem.
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L E V  S U N T  PÅ  R E S A N  •  F O R S K N I N G E N  B A KO M  VÅ R  N YA 
P R O D U KT  •  L A  G A L A X Y  B E S Ö K E R  C A S A  H E R B A L I F E

Glöm inte att sätta upp ditt eget välbefinnande på att göra-listan. Det är viktigt att ta hand 
om sig själv och göra något lite extra för att få en hälsosam och aktiv livsstil. Låt detta bli 
en sommar att minnas!

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

LEV väl
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Har du planerat in någon rolig resa i 
sommar? Tänk på att du inte behöver 

plocka upp en massa osunda vanor 
för att ha kul på semestern. Följ bara 
motionsexperten Samantha Claytons 

råd till hur man håller sig i form och är 
hälsosam när man är på resande fot…

SÅ  

SAMANTHA CLAYTON
AFAA- OCH ISSA-TRÄNARE, 

DIREKTÖR FÖR INTERNATIONELL 
MOTIONSUTBILDNING, 

HERBALIFE.

LEVER  
DU SUNT 

PÅ RESAN

LEV väl
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ANLÄND UTVILAD 
TILL RESMÅLET

Om du vill ha en aktiv 
semester och undvika 
stress är det viktigt att 
du är avkopplad när du 

kommer fram till resmålet 
– är du inte det, slinker det 
ofta ned onyttiga måltider. 

Öronproppar, en ögonmask, 
nackkudde och stödstrumpor 

för flyget (som underlättar 
cirkulationen i benen) gör 

resan bekvämare och hjälper 
dig att vara utvilad och ha 

energi när du kommer fram.

TA KONTROLL 
ÖVER MATEN

Maten på flygplatser och 
flygplan är ofta full av 

onyttiga ingredienser med 
högt kaloriinnehåll, så var 
förberedd med praktiska, 

kalorikontrollerade måltider som 
du kan äta i flygande fläng, 

exempelvis Herbalife Formula 1 
Express måltidsbars – en 

hälsosam måltidsersättning 
som innehåller fibrer, protein 

och essentiella näringsämnen.

GÖR EN MOTIONSPLAN

Du kan inte träna utan dina 
träningskläder, så glöm 
inte att packa ner dem! 

Träningskläder är praktiska 
och lätta och du kan ha på 

dig löparskorna när du reser – 
de är väldigt bekväma. Innan 
du åker kan du reka och hitta 
bra löpslingor eller kolla om 
hotellet har ett gym. Du kan 

också göra motionen till en del 
av din resa genom att utforska 
området till fots eller på cykel.

VAR KONSEKVENT

Samantha sammanfattar det 
på ett bra sätt: ”Det bästa 
du kan göra för att hålla 
formen under semestern 
är att sätta hälsan främst, 

oberoende av var du befinner 
dig eller hur ditt schema ser 
ut. Att vara så disciplinerad 
och konsekvent som möjligt 

hjälper dig att nå målen.”

EXPERIMENTERA  
MED OLIKA TYPER AV MAT

När du är i ett främmande land 
och slipper vardagsrutinen 

kan du ta dig tid att leta reda 
på hälsosamma livsmedel, 

experimentera med ny mat och 
testa det lokala köket. Skaffa 

dig uppslag till hur du kan 
piffa till höstens veckomeny 

när du kommer hem!

INGA URSÄKTER: DU 
KAN TRÄNA ÖVERALLT!

Om du tränar en kvart om 
dagen under semestern 

behåller du fokus på dina 
mål. Du mår också bättre 

och kan unna dig alla 
semesternjutningar med 

bättre samvete. Här kommer 
några övningar som du kan 
göra var som helst, när som 

helst och som inte kräver 
någon utrustning. Upprepa 

övningarna så många gånger 
som du orkar, och glöm inte 
att stretcha före och efter.

FOKUSERA PÅ DIG SJÄLV

Använd din ledighet till att 
vila, få lite extra sömn och 
ta hand om dig själv. Äkta 
avkoppling och meditation 
kan förbättra ditt allmänna 
välbefinnande och till och 

med ge bättre prestationer.

DRICK MASSOR 
MED VATTEN

Om du bevarar 
vätskebalansen på resan 

och under vistelsen hjälper 
du kroppen att fungera som 

den ska. Kom ihåg: om 
du tränar och/eller svettas 
när det är varmt måste du 

dricka mer än vanligt.

Bilden är endast ett exempel.
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Produkten innehåller 24 vitaminer och 
mineraler i rätt mängder som bidrar 
till att uppfylla mäns hälsobehov.

Immunsystem
Innehåller A- och C-vitamin 
som bidrar till immunsystemets 
normala funktion.

Mental prestationsförmåga
Innehåller pantotensyra som bidrar till 
normal mental prestationsförmåga.

Energiomsättning
Innehåller riboflavin som bidrar 
till en normal energiomsättning.

Muskelfunktion
Innehåller magnesium som bidrar 
till normal muskelfunktion.

NYHET

Formula 2  
Multivitamin och mineral 

man och kvinna
Mikronäringsämnen spelar en stor roll i kroppen – de styr olika processer som kan påverka hälsa och 

välbefinnande. Men det är inte alltid enkelt att nå upp till de dagliga rekommenderade nivåerna för dessa 
näringsämnen enbart via kosten, inte ens om man äter en hälsosam och balanserad kost.

Varför är det viktigt att ta ett 
könsspecifikt multivitamintillskott?

Eftersom män och kvinnor har olika kroppsstorlek, metabolism och fysiologi 
behöver de olika mycket vitaminer och mineraler för att få ett optimalt näringsintag.

Multivitamin och mineral man  #1800

* Källa: EFSA, 2009; Mensink et al., 2013]

VISSTE DU DET HÄR?
Upp till fyra av tio män (vissa 

skillnader finns mellan olika länder) får 
inte i sig tillräckligt med A-vitamin. Män 

behöver mer A-vitamin än kvinnor.

LEV väl
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Hormonaktivitet
Innehåller vitamin B6 som bidrar 
till att reglera hormonaktiviteten.

Huden, håret och 
naglarnas hälsa

Innehåller zink som bidrar till att 
bibehålla normal hud, hår och naglar.

Skeletthälsa
Innehåller kalcium som behövs för 
att bibehålla normal benstomme.

Energiomsättning
Innehåller vitamin B12 som bidrar 

till en normal energimetabolism.

För bästa möjliga välbefinnande och prestationer.
 DAllsidigt näringsstöd med 24 viktiga 
vitaminer och mineraler, inklusive 
mikronäringsämnen som klassas som 
”essentiella” som vi måste tillföra kroppen 
utifrån via kosten.

 DSärskilt skräddarsydd för att uppfylla män 
respektive kvinnors behov och ge optimala 
mängder vitaminer och mineraler.

 DUtvecklad av näringsexperter, stöds av 
beprövad vetenskap.

Sammansättning som fungerar tillsammans 
med din favorit-Formula 1-shake.

Oberoende av om du äter en eller två Formula 1-shakes om dagen har Multivitamin 
och mineral utformats för att ge kroppen de näringsämnen den behöver i 

korrekta mängder. Be din Herbalife Medlem att berätta mer om detta.

Multivitamin och mineral kvinna #1819

Produkten innehåller 24 vitaminer och mineraler i 
rätt mängder som ger näring och stöder kvinnors 

specifika hälsobehov.

VISSTE DU DET HÄR?
Upp till 60 procent av kvinnorna i Europa 

(vissa skillnader finns mellan länderna) får inte 
i sig tillräckligt med kalcium, vilket kan bidra 

till ökad förlust av benmassa hos vuxna.

* Källa: Mensink et al., 2013; EFSA, 2015]

ELLER

Title: Today Magazine TM189 – Summer 2017  ID: 2273-5921-TM189_SW Page 9 Proof No: C   Date: 07/06/17

 TODAY  9



EN KAPSEL, SÅ MÅNGA FÖRDELAR.
TA HAND OM DITT HJÄRTA, DIN HJÄRNA OCH DINA ÖGON.
Ett kosttillskott som innehåller hållbart framställd fiskolja 
med höga halter Omega-3-fettsyror (EPA och DHA).

HÖGRE halter av EPA och DHA per kapsel†,  
vilket är gynnsamt för hjärtat*, synen** och hjärnan**

NY sammansättning med 5 viktiga påståenden

NY hållbart framställd fiskolja, godkänd av Friend of the Sea

NY vegetarisk gelkapsel

• DHA bidrar också till att bevara hjärnan och synens normala funktioner.**

• EPA och DHA bidrar till hjärtats* normala funktion, normala kolesterolnivåer  
i blodet*** samt ett normalt blodtryck****

• Alla ingredienser i Herbalifeline® Max är inkapslade i en vegetarisk gelkapsel

För mer information, prata med din Herbalife Medlem och beställ redag i dag!

För mer information, 
besök friendofthesea.org

Bidrar till hjärtats 
normala funktion*

Bibehåller normala 
kolesterolnivåer 

i blodet***

Bibehåller normalt 
blodtryck****

Bibehåller normal 
hjärnfunktion**

Bibehåller 
normal syn**

1 kapsel

4 kapslar

5 kapslar

† Genomsnittsinnehållet av EPA och DHA är tre gånger högre jämfört  
med den nuvarande sammansättningen av Herbalifeline.

*Den fördelaktiga effekten erhålls vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA.
**De fördelaktiga effekterna erhålls vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.
***Den fördelaktiga effekten erhålls vid ett dagligt intag av 2g EPA och DHA.
***Den fördelaktiga 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.

30 kapslar - SKU #0043
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HÄLSOSAMMA MÅLTIDER,  V I  SVARAR PÅ FRÅGOR 
OM KOLHYDRATER •  SOMMARENS MÅSTEN •  

VAD L IGGER PÅ TALLRIKEN?

Piffa till salladerna i sommar med dessa fem läckra recept. Supergoda men snälla mot 
figuren! Du får också veta allt du behöver om kolhydrater och sommarens absoluta måsten.  
Vad väntar du på?

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
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KcalProtein Kolhy-
drater KostfiberFett

115 6g1g 2g10g

KcalProtein Kolhy-
drater KostfiberFett

140 17g3g 2g8g

4 4VV

Ta farväl av smaklösa sallader med de här läckra recepten från vår expert, nutritionisten Susan Bowerman. De här goda 
salladerna är inte bara fulla av nyttigheter utan kommer också att få smaklökarna att jubla! Perfekt till middagen på altanen.

M Å N D A G T I S D A G

SALLAD MED MAJS 
OCH ZUCCHINI

TOMAT- OCH 
ÖRTSALLAD

Ingredienser:

 + 3 msk olivolja
 + 2 tsk rödvinsvinäger
 + ½ tsk salt
 + ¼ tsk svartpeppar
 + ½ tsk socker
 + 2 msk hackade färska 

örter (persilja, dill, basilika, 
timjan, oregano, dragon)

 + 600 g körsbärstomater 
skurna i halvor (det är fint 
att blanda röda och gula)

Gör så här:

Vispa samman olivolja, vinäger, salt, peppar och socker i en mellanstor 
skål. Tillsätt örter och tomater och blanda väl så att dressingen täcker  
alla ingredienser.

Ingredienser:

 + 2 msk olivolja
 + 2 gula zucchini, halverade 

och tunt skivade
 + 1 grapefrukt eller 2 

apelsiner, skalade, halverade 
och tunt skivade

 + 150 g gula småtomater 
(cherry eller andra), halverade

 + 1 msk balsam- eller 
rödvinsvinäger

 + 1 tsk torkad basilika
 + Salt och peppar efter smak
 + Vitlök, valfritt

Gör så här:

Hetta upp olivolja på medelvärme i en mellanstor kastrull. När oljan blivit 
varm tillsätts majs och zucchinibitar. Fräs tills grönsakerna mjuknar men 
ändå har lite tuggmotstånd. Lägg över majs och zucchini i en salladsskål. 
Tillsätt tomat, vinäger, basilika, salt och peppar och rör om ordentligt.

Näringsinnehåll:

Vad ligger på tallriken?

Näringsinnehåll:

PORTIONER

Sommarsallader

Du hittar fler recept 

om du laddar ner appen 

HerbalifeGO. Finns i App 

Store och Google Play.

ÄT rätt
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4Iv

KcalProtein Kolhy-
drater KostfiberFett

160 19g3g 3g9g

KcalProtein Kolhy-
drater KostfiberFett

95 9g1g 3g7g

KcalProtein Kolhy-
drater KostfiberFett

160 18g2g 5g10g

44V V

V

4V

T O R S D A G

MOROT- OCH 
SPISKUMMIN-SALLAD

O N S D A G

Ingredienser:

 + 2 l bladgrönt (fritt val: mixa 
t.ex. babyspenat, ruccola, 
grönkål, rosé, isberg etc.)

 + 1 grapefrukt eller 2 apelsiner, skalade, 
halverade och tunt skivade

 + ½ dl apelsinjuice
 + 2 msk honung
 + 2 msk olivolja
 + 1 schalottenlök, finhackad
 + Salt och peppar
 + 1 msk fröer (pumpa eller solros), valfritt
 + Rödbeta, skivad (frivilligt)

Gör så här:

Blanda varsamt bladgrönt med citrusskivor 
i en stor salladsskål. Gör dressingen i 
en separat skål genom att vispa ihop 
apelsinjuice, honung, olivolja, schalottenlök, 
salt och peppar. Häll dressingen över 
salladen och blanda så att hela täcks. 
Strö över fröerna före serveringen.

Ingredienser:

 + ½ dl citronjuice
 + 2 msk färsk dragon eller 1 msk torkad
 + 3 msk extra virgin olivolja
 + Salt och färskmalen svartpeppar
 + 2 syrliga äpplen, skalade och 

urkärnade, sedan halverade och 
så tunt skivade som möjligt

 + 2 stora fänkålar, så tunt 
skivade som möjligt

Gör så här:

Till dressingen: Blanda samman 
citronjuice, dragon och olivolja i en liten 
skål. Smaka av med salt och peppar.

Mixa varsamt fänkåls- och äppleskivor 
och blanda dem sedan med dressingen. 
Denna sallad håller sig i kylen och 
smakar lika gott dagen efter.

Ingredienser:

 + 6 stora morötter, skalade 
och tunt slantade

 + Juicen från 1 citron
 + 1 vitlöksklyfta, finhackad
 + ½ tsk malen spiskummin
 + ½ tsk paprika
 + ¼ tsk malen kanel
 + Salt och peppar efter smak
 + 2 matskedar extra virgin olivolja
 + ½ dl färsk koriander eller bladpersilja

Gör så här:

Koka morötterna tills de börjar mjukna 
men har kvar lite tuggmotstånd i en stor 
kastrull i 1-2 minuter. Häll av kokvattnet 
och skölj sedan i kallt vatten tills de svalnat. 
Låt rinna av. Blanda samman citronjuice, 
vitlök, spiskummin, paprika och kanel i en 
skål. Smaka av med salt och peppar. Häll 
sedan långsamt i olivoljan under omrörning. 
Tillsätt morötter och bladgrönt till skålen 
med dressing och blanda samman.

Observera: Denna sallad håller sig 
i kylen i ungefär ett dygn.

GRÖNSAKER 
MED CITRUS

F R E D A G

FÄNKÅLS- OCH 
ÄPPLESALLAD

Näringsinnehåll: Näringsinnehåll: Näringsinnehåll:

PORTIONER

Vegetarisk rätt Icke vegetarisk rätt Antal portioner
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Vi svarar på frågor om kolhydrater
HÄLSOSAMMA MÅLTIDER:

ÄR KOLHYDRATER VERKLIGEN 
FIENDEN?
De senaste decennierna har kolhydrater gått från att hyllas till att 
bli viktnedgångens största fiende. Men är det här kontroversiella 
makronäringsämnet verkligen inte bra för dig? Susan Bowerman, 
fil. mag., dietist, och direktör för näringsutbildning på Herbalife, 
menar att kolhydraterna kanske bara är missförstådda! Om 
man äter få eller inga kolhydrater alls undviker man ofta de mest 
välkända kolhydratkällorna som bröd, pasta och potatis, men visste 
du att det även finns kolhydrater i många andra livsmedel? Susan 
förklarar: ”Massor av livsmedel innehåller kolhydrater, och det är 
bra, eftersom kroppen behöver kolhydrater som bränsle.”

Susan betonar emellertid att alla kolhydrater är olika. Hon förklarar 
att ju mindre bearbetade kolhydraterna är, desto bättre är de. Ett 
exempel på bra alternativ är frukt, grönsaker, bönor och fullkorn. 
”Förutom att dessa livsmedel innehåller kolhydrater ger de oss 
också vitaminer och mineraler”, säger hon. ”Vegetabiliska livsmedel 
ger oss även kostfibrer.”

De kolhydrater som man ska undvika finns i sådant som är 
bearbetat och raffinerat, det kan exempelvis vara kakor, kex, vit 
pasta, bröd på vetemjöl samt maträtter som exempelvis pizza. 
”Sådant ger inte kroppen mycket mer än kalorier”, säger Susan. 
”Därför är det vettigt att vi uppfyller behovet av kolhydrater från 
hälsosammare källor, eftersom vi då får i oss många andra 
näringsämnen på köpet.”

VARFÖR ÄR KOSTFIBRER SÅ VIKTIGA?
Många känner inte till att kostfibrer är en typ av kolhydrat. 
Fibrer anses vara en av de viktigaste kostfaktorerna1 och finns i 
exempelvis frukt, grönsaker och spannmål.

Vuxna rekommenderas att få i sig 25 g kostfiber om dagen2,  
men de flesta når inte upp till detta3. Att äta fiberrik mat och  
ta ett kostfibertillskott varje dag kan bidra till att du upplever 
fördelarna med fibrer.

Testa Herbalife Havre-äpplefiber – ett kalorikontrollerat 
alternativ som innehåller 5 g kostfiber per portion. Det 
allra bästa är att det smakar gott och är sockerfritt!

VILL DU GÅ NER I VIKT4 
OCH ÖKA FIBERINTAGET?
Ersätt två måltider om dagen med din 
favoritsmak av Formula 1-shake4, plus 
en daglig portion av Havre-äpplefiber 
för att bidra till att öka det dagliga 
fiberintaget. Avsluta dagen med en 
hälsosam och balanserad måltid.

ÄT rätt
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Kom ihåg att resultaten du uppnår 

beror till 80 procent på maten du 

äter och till 20 procent på motionen 

du utövar, så varför inte testa några 

av Samantha Claytons träningstips 

för att forma kroppen?

80 % 20 %

VISSTE DU DET HÄR?
En portion Beta heart® 

innehåller 6 gram fibrer som även bidrar till att sänka 
blodets kolesterolhalt.

Gå till sidan 22
 nu!

1 Fiber från havrekorn bidrar till att öka avföringsvolymen.
2 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA).EFSA Journal 2010; 8(3):1462.
3 73 % av männen och 87 % av kvinnorna får inte i sig de dagliga rekommenderade fibermängderna: The National Diet & Nutrition Survey (NDNS); volume 2, 2003.
4 Att ersätta två måltider om dagen med måltidsersättningar som en del av en energibegränsad kost bidrar till viktnedgång.
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DIN FAVORITSHAKE –  

NU ÄNNU STÖRRE!
en månads användning av Formula 1 Vanilj i en ny stor burk

*Innehåller 30 portioner. Räcker i en månad om du äter en shake om dagen.
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Förutom att ge energi (kalorier), bör en hälsosam frukost ge dig 
de näringsämnen kroppen behöver. Frukosten bör innehålla minst 
20-25 procent av ditt dagliga näringsbehov, och tänk på att det inte 
räcker med att äta vilken frukost som helst – den ska vara hälsosam.

Den bästa morgonen 
BÖRJAR HÄR

INLED DIN 
HÄLSOSAMMA 

FRUKOSTUTMANING 
MED ETT PROVA 

PÅ-PAKET

GE NÄRING
Ont om tid? Det tar mindre än 

en minut att mixa ihop en 
Formula 1-shake: en läcker frukost 

att njuta av hemma, på jobbet 
eller på resande fot. Finns i flera 
smaker och går snabbt att tillreda. 
Varje shake innehåller mellan 17 och 19 g 
protein och färre än 230 kcal per portion. 
Den innehåller också fibrer för att hjälpa 
dig uppfylla det dagliga kostfiberintaget, 

plus extra vitaminer och mineraler2. Blanda 
gärna ner frukt, nötter och sallat för att  

leka lite med smakerna.

FRÄSCHA UPP
Börja morgonen med 
uppfriskande Instant 

örtdryck som innehåller 
85 mg koffein per portion – 

hjälper dig att bli pigg när du 
behöver det. Instant örtdryck 
finns i flera olika smaker. Den 

kan drickas varm eller kall 
och har lågt kaloriinnehåll 
(endast 6 kcal per portion).

”ÖKA FIBERINTAGET  VID FRUKOSTEN”
Testa Havre-äpplefiber för att öka det dagliga fiberintaget och stödja en sund matsmältning. Innehåller 5 g fiber och bara 15 kcal per portion. Rör ut i vatten eller tillsätt till din favoritsmak av Formula 1!

REDAKTÖRENS RÅD:

FÅ VÄTSKEBALANS
Ge vattnet en fräsch smak med 

Herbal Aloe örtkoncentrat: 
ett smakrikt lågkalorialternativ till 

sötade drycker. Innehåller  
40 procent aloe vera-juice från  

aloe-plantans blad och finns  
med eller utan tillsatt mangosmak.  

Tillsätt bara till vatten – underlättar för 
dig att få i dig det rekommenderade 

vätskeintaget på 2-2,5 liter om dagen.

1 Fiber från havrekorn bidrar till att öka avföringsvolymen.

2 Att ersätta en måltid om dagen med en måltidsersättning 
som en del av en energibegränsad kost bidrar till att hålla 

vikten efter viktnedgång.
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Uppdatera träningsgarderoben i sommar  
med de senaste plaggen från Herbalife.  

Nå dina mål samtidigt som du håller stilen.

Sommarens 
måsten

* NRV = Referensvärde för näringsämne
** Läs instruktionerna på produktetiketten noga när du använder Formula 1 måltidsersättningsshakes för att kontrollera 

eller hålla vikten.

Frusen proteinglass  
på Formula 1.

Perfekt efter utomhusaktiviteten! Återfukta 
och ge huden lindring med denna 
lätta gel, berikad med aloe vera.

Pigga upp dig i sommar med den 
läckra smaken av Instant örtdryck.

NYHET! Herbalifes dagliga multivitamin 
för män resp. kvinnor. Det enkla sättet 
att stödja kroppen med de 24 vitaminer 

och mineraler som den behöver.

SKU 2562

SKU I044

Den här lågkaloridrycken kan hjälpa dig att få 
vätskebalans under dagens lopp. Tillsätt vatten, 
blanda och häll sedan över i din Herbalife-flaska.

• 2 måttskedar Formula 1 jordgubbe

• 2 dl lättmjölk eller sojamjölk

• 1,5 dl fettfri grekisk 

yoghurt i vaniljsmak

• 70 g frusna blandade bär

Lägg alla ingredienser i en mixer och 

kör till en slät smet. Häll upp i fyra st. 

glassformar à 80 ml. Ställ in i frysen 

i minst två timmar före servering.

SKU T497 TILL T500
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S O M M A R E N S  T R Ä N I N G S PA S S  •  
T R Ä F FA  I D R OT TA R E N  •  F I X A  F O R M E N

Nu är det åter dags att svettas och bli stark med Samantha Clayton. Här hjälper hon dig att 
fixa formen med den perfekta armhävningen! Dessutom ger PT:n David Ewald dig sina bästa 
träningstips, från bålstyrka till anklarna!

T R Ä N A  M O T  M Å L E T

AKTIVT liv

Title: Today Magazine TM189 – Summer 2017  ID: 2273-5921-TM189_SW Page 19 Proof No: C   Date: 07/06/17



æ Samantha Clayton  
(fitnessexpert, f.d. tävlings-

sprinter och direktör för tränings-
utbildning på Herbalife) berättar vilka 
fördelar styrketräning kan ha.

”Oavsett ålder bör alla göra någon 
typ av regelbunden styrketräning. 
När vi är unga är det ofta enklare 
att prestera på topp. När vi 
åldras minskar förmågan att fixa 
formen enkelt och vi måste göra 
en ansträngning för att behålla 
styrkan och kondisen.

Många tror att styrketräning bara är 
något för idrottare eller för folk som 
vill få stora muskler. Men kroppen har 
faktiskt glädje av motståndsbaserad 
träning – styrketräning – även när 
man inte har målet att få muskulös 
kropp eller prestera bättre som 
idrottare. När vi åldras förlorar 
vi naturligt muskelmassa och 
bentätheten börjar avta. Även om vi 
inte kan förhindra åren från att gå, kan 
vi åldras bättre genom att ta hand om 
kroppen med ett gott näringsintag 
och genom ett träningsprogram som 
innehåller motståndsbaserad träning.”

STYRKA
MER OM 

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

NAMN
SAMANTHA CLAYTON

EXPERTPROFIL

AKTIVT liv
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”Utmana hela tiden dig själv. 
Det är viktigt med progressiv 
träning om du vill att din 
styrketräning ska ge resultat 
och skapa förbättring över 
tiden. Gör du bara samma sak 
om och om igen får du inte de 
resultat som du vill ha. Lyfter 
du samma motstånd samma 
antal repetitioner under varje 
träning, förändras din kropp 
inte. Vid någon punkt måste 
du försöka göra fler repetitioner 
eller öka på motståndet.”

”Ta i lite. Stimulera musklerna 
genom att träna hårt. Använd 
din egen kropp som motstånd 
eller lyft vikter regelbundet, 
tre till fyra gånger i veckan. 
Träna både över- och 
underkroppen så att kroppen 
får en bra muskelbalans.”

”Lägg in vila. Att 
överträna kan göra att din 
återhämtningsförmåga 
minskar, och om du tränar 
för mycket kan du till och 
med försämra resultatet. 
Det tar tid att se resultat, 
så lägg in 1-2 vilodagar per 
vecka. Dina muskler växer 
och blir starkare med tiden.”

”Motivation. Alla behöver 
motivation för att skapa en 
träningsrutin och hålla fast vid 
den. Det viktiga är att skapa 
rutiner som är realistiska. 
Ett tips kan vara att hitta en 
träningskompis så att ni kan 
stötta och peppa varandra.”

SAMANTHAS TIPS
Nu när du vet hur viktigt och bra för kroppen det är med styrketräning kan du läsa 

vidare för att få Samanthas tips på hur vi börjar bygga upp muskelmassan.

DE 3 FRÄMSTA 
FÖRDELARNA 
MED STYRKE-
TRÄNING:

01 
”Förbättrar förmågan 
att utföra vardagliga 

aktiviteter. Ju starkare muskler 
du har, desto enklare är det att 
bära hem tunga matkassar, ta 
upp barnen i famnen eller ta 
ner något från översta hyllan 
i köket. Vardagsaktiviteter 
blir enklare att utföra när 
vi är i form och starka.”

02 
”Ökar kaloriför bränn-
ingen. Styrketräning 

ökar kroppens metabola 
hastighet, vilket gör att kroppen 
förbränner fler kalorier under 
dagens lopp – till och med när 
du sover! Detta gör det mycket 
enklare både att uppnå en 
långsiktig viktnedgång och att 
bidra till att behålla en optimal 
kroppssammansättning.”

03 
”Förbättrar balans 
och stabilitet. Har du 

starkare muskler blir det enklare 
för dig att hålla balansen när 
du är i rörelse. Ju starkare 
du är, desto stabilare blir 
kroppen när du utför dagliga 
aktiviteter, tränar eller idrottar.”
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THE MOVEMENT
Genom The Movement ska vi visa upp Herbalife som ett 
företag med fokus på Hälsosam, Aktiv Livsstil – genom våra 
Medlemmar, vår sammanhållning, vår sportanda och våra 
produkter – lokalt där du bor!

Vi vill tacka alla som har engagerat sig i årets nominering till 
The Movement 2017 – vi fick in elva spännande förslag på 
arrangemang med god geografisk spridning, vilket vi är väldigt 
nöjda med. Kommittén för idrott och sponsring, bestående av 
Madeleine Rydberg och David Karlsson Möller, var helt eniga i sin 
bedömning, och med stöd från vår S&P-grupp har vi nu glädjen 
att meddela att samtliga kommer att få stöd till att genomföra sina 
lokala projekt. I år kommer vi både att ha kortare motionslopp och 
maraton, triatlon och flera hinderlopp på menyn och vi uppmanar 
alla att anmäla sig själva och sina kunder som deltagare. 
Samtidigt önskar vi alla eldsjälar lycka till. Vi hejar på er!

HUvUDUPPGIFTER:

Stötta – heja och gör 
er hörda, var kreativa, 

stöd alla deltagare! 
Det intryck som ni gör 

formar folks uppfattning 
om Herbalife.

Dryckesstationer: 
uppställning, tillredning 
och upphällning av CR7 

Drive, hygienkontroll, 
utdelning, färskt vatten.

Tältteam, prata med 
folk, dela ut tröjor, 

hålla i provsmakning.

Varumärkning på 
eventet: Banderoller, 
tält, dryckesstationer, 

goodiebags etc.

Sätta ihop ett team, 
hålla möten och 

informera, dela upp 
arbetsuppgifter, 

arrangera möten.  
Vem ansvarar?

Marknadsföring före 
och efter! Använda 
sociala medier, Fit 

Clubs och möten. Ha 
kul och var kreativa!

AKTIVT liv
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LINNÉMARSCHEN
Plats: Borås
Datum: 22 april

RINGSJÖN RUNT
Plats: Höör
Datum: 3 juni

STRANDJOGGEN
Plats: Uddevalla
Datum: 6 juni

VÄTTERNRUNDAN
Plats: Motala
Datum: 9 juni

ÖSTERÅKERSMILEN
Plats: Åkersberga
Datum: 10 juni

BODEN FORTRESS
Plats: Boden
Datum: 17 juli

MUDLIFE
Plats: Älvdalen, Dalarna
Datum: 29 juli

SALTARÖ ULTIMATE
Plats: Värmdö, Stockholm
Datum: 12 augusti

KUNGSBACKA RIVER
Plats: Kungsbacka
Datum: 19 augusti

ACTION RUN
Plats: Borås
Datum: 19 augusti

STENSTANSLOPPET
Plats: Sundsvall
Datum: 1 september

WILD WEST RUN
Plats: Boden
Datum: 2 september

BOCKSTENSTUREN
Plats: Varberg
Datum: 2 september

MOVEMENT-AKTIVITETER 2017*

*Aktiviteterna är inte helt fastställda och avvikelser kan förekomma, vi hoppas däremot få möjlighet att närvara på alla de ovanstående.
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1. Spänn magmusklerna 
och bålen genom 
att dra in naveln 
mot ryggraden.

2. Ha bålen spänd under 
hela armhävningen.

SAMANTHAS GUIDE TILL DEN 
PERFEKTA ARMHÄVNINGEN:

Lås inte armbågarna, 
låt dem vara lätt böjda.”

Armhävningar är en utmärkt helkroppsträning. Här förklarar träningsexperten 
Samantha Clayton steg för steg hur den ska göras, hur du ska hålla 
kroppen och hur du kan göra armhävningar, oberoende av fitnessnivå.

Den perfekta armhävningen
Fixa formen

”Börja på golvet i plankans 
position och placera 
händerna något bredare 
än axelbrett på golvet.

1. Andas in samtidigt 
som du långsamt 
böjer armbågarna och 
sänker ner kroppen 
tills armbågarna är i 
90 graders vinkel.

2. Andas ut samtidigt 
som du pressar 
upp kroppen till 
utgångsläget.

AKTIVT liv
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Håll kroppen rak från 
huvudet till tårna utan att 

låta magen sjunka ner 
eller böja på ryggen.

VAD ÄR EN ARMHÄVNING?

”En armhävning är en enkel rörelse som aktiverar många muskler samtidigt och både gör 
dig starkare i överkroppen och bålen”, förklarar Samantha. ”En korrekt utförd armhävning 
stärker musklerna i bröstet, axlarna, triceps, ryggen, magen och till och med benen.”

Armhävning på ett ben  
gör att magmusklerna får 

jobba mer! Byt ben så att du 
omväxlande har höger och 

vänster ben i luften och i golvet. 
Det här utmanar balansen och 
tränar bålmusklerna intensivare.

Armhävning med  
upphöjda fötter  
kräver mer styrka i 

överkroppen. Placera 
fötterna på ett trappsteg 

eller en bänk och gör sedan 
armhävningen som vanligt.

”Diamant-armhävning”  
 utmanar både balansen och 

överkroppen. Ha fötterna nära 
ihop och forma händerna 

på golvet i en diamantform 
istället för under axlarna.

Oavsett vilken typ du gör ska du börja med tre omgångar med åtta 
stycken armhävningar och öka på till tre omgångar med tolv.

REDO FÖR EN MER AVANCERAD VERSION?

01 02 03

Ställ dig på tå så att du 
balanserar på händer och tår.

Du kan ha fötterna närmare 
ihop eller bredare isär, 
beroende på vad som 
känns bäst för dig. Ju 

bredare isär fötterna är, 
desto enklare blir det.

Vill du se Samantha visa den perfekta armhävningen?  Då kan du  besöka Herbalifes YouTube-kanal!

Är du inte redo 
att göra en hel 

armhävning än?

Du kan ändå få 
armhävningens fördelar 

med Samanthas 
modifierade version mot 

en vägg eller genom 
att använda ett bord 
eller en stabil stol.

”Stå en bra bit ifrån 
väggen eller möbeln som 
du använder och använd 

samma teknik som beskrivs 
ovan. Därefter kan du 

gå vidare till armhävning 
stående på knä. Detta 

är en modifierad version 
av en vanlig armhävning 
där du står på knä istället 
för på tårna. Se bara till 
att ha knäna, höfterna 
och axlarna i rak linje.”
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Kondis
Dynamisk uppvärmning:

En stressig livsstil betyder ofta att det kan vara svårt att avsätta tid för gymmet, men det betyder inte att du måste vara 
inaktiv. Du behöver bara lägga 10 minuter om dagen för att öka förbränningen med denna dynamiska konditionsträning. 
Det bästa är att du kan göra den både inne och ute! Ta tillfället i akt nu när det blir varmare och träna utomhus – ensam 
eller tillsammans med en kompis.

Kondispass:
Nu är det dags att få upp flåset! Gör alla de 

nedanstående övningarna i 30 sekunder.

Jogga på  
stället

Jumping  
jacks

Liten 
knäböjning med 

höjda armar

Knäböjning 
åt höger med 
armhöjning 

åt sidan

Jogga på stället
Sidohopp, 
hoppa från 
sida till sida

Djup knäböjning 
med axelpress

Knäböjning åt 
vänster med 
axelhöjning

SOMMARENS 
TRÄNINGSPASS

YOUTUBE.COM/HERBALIFE

Är det någon av dessa 
rörelser som du inte känner 
till? Besök då Herbalifes 
YouTube-kanal och se 
Samanthas demonstrationer 
under Fit Tips.

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

NAMN
SAMANTHA CLAYTON

EXPERTPROFIL

0:30  
sek

10x
Marschera på stället och 

cirkla med armarna Tåhävningar

Marschera på stället och 
pendla med armarna Knäböjningar

Jogga på stället Låga utfall

AKTIVT liv
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S KÖ N H E T S S I D O R  •  S Å  FÅ R  D U  F I N  S O M M A R H Y

Fram med hudborsten och ta några tag för att få en somrig lyster. Var förberedd när 
värmen slår till och skydda huden. Vet du vilka produkter som skyddar just din hudtyp? 
Laura Chacon-Garbato har svaret!

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

SKÖNHETS
bok
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BORSTA BRA

Vissa vitaminer och mineraler 
har stor betydelse för huden, 
håret och naglarnas hälsa. Är 
din hud glåmig? Är naglarna 
sköra eller håret för torrt? Allt 
detta kan orsakas av en brist 
på vitaminer och mineraler 
i kosten. B-vitaminer som 
biotin, niacin och B2 spelar 
stor roll för att bibehålla en 
normal hy. De här vitaminerna 
finns i nötter och fröer, ägg 
och balj- och ärtväxter. 
Även A- och C-vitamin, 
som finns i citrusfrukter och 
grönsaker som morötter 
och butternutpumpa, har 
betydelse. När det gäller 
mineraler ska du se till att 

äta tillräckliga mängder med 
zink som finns i nötter, bönor 
och fullkorn. Mejeriprodukter 
och alger ger dig de 
mängder jod som behövs.

Tycker du att det är svårt 
att äta balanserat varje dag 
kan ett multivitaminpreperat 
hjälpa dig att nå upp till de 
dagliga referensvärdena 
för näringsämnen (NRV) för 
vitaminer och mineraler. Testa 
Herbalife F2 Multivitamin 
som innehåller fler än 20 
olika vitaminer och mineraler 
för att uppfylla män resp. 
kvinnors unika behov.

VAD HAR DU 
PÅ TALLRIKEN?

NÄR SOMMAREN KOMMER STÅR GLÖDANDE 

SOMMARHUD ÖVERST PÅ MÅNGAS ÖNSKELISTOR. 

HÄR KOMMER NÅGRA BRA TIPS SOM HJÄLPER DIG 

ATT FÅ VACKER HY FRÅN TOPP TILL TÅ…

Skador som orsakas av solen 
har visat sig har flera negativa 
skönhetseffekter och därför 
ger Herbalife SKIN Skyddande 
fuktkräm SPF 30 bredspektrigt 
UVA- och UVB-skydd. Den här 
långtidsverkande fuktkrämen 
har i försök visat sig fördubbla 
hudens fukthalt under åtta 
timmar* och ge mjukare, 
slätare hy med bättre lyster 
på bara sju dagar.**

GE SKYDD

Använder du fuktkräm 
regelbundet? Att dricka vatten 

är som att ge huden återfuktning 
inifrån, så se till att dricka minst 
åtta glas vatten varje dag – det 
hjälper till att ge en hud med 

hälsosam lyster och skölja bort 
giftämnen som annars kan visa 

sig som glåmig, uttorkad hy. Har 
du en god vätskebalans hjälper 

du kroppen att prestera på topp, 
och det är extra viktigt när man 
tränar på varmare breddgrader.

Drick dig 
vacker

Förutom aloe innehåller vår Herbal Aloe-serie 
välgörande örtextrakt. Produkterna är också 
fria från tillsatta sulfater och parabener som kan 
beröva huden de naturliga fetterna. Herbal Aloe 
Hand- och kroppslotion innehåller fylligt, afrikanskt 
sheasmör och lindrande aloe vera som är toppen 
för att ge händer och kropp näring hela dagen.

ALOE, ALOE, ALOE
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BORSTA BRA
EXFOLIERING ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT FÅ EN FELFRI HY. SKÖNHETSEXPERTEN 

LAURA CHACON-GARBATO FÖRKLARAR: ”GENOM ATT TORRBORSTA HUDEN 
FÅR MAN MJUKARE HUD ÖVER HELA KROPPEN – DET ÄR SNABBT, BILLIGT OCH 

EFFEKTIVT! TORRBORSTNING TAR INTE BARA BORT DÖDA HUDCELLER UTAN GÖR 
OCKSÅ HUDEN SLÄTARE OCH BIDRAR TILL ATT FÖRBÄTTRA CIRKULATIONEN.” DET 
ÄR OCKSÅ GANSKA BILLIGT ATT KÖPA EN BORSTE. MEN NÄR DET HANDLAR OM 
VÅRDA ANSIKTET ÄR DET FÅ SAKER SOM SLÅR HERBALIFES HUDVÅRDSSERIE. 

TESTA DEN POLERANDE RENGÖRINGSGELEN MED CITRUSFRUKT ELLER DEN 
DIREKTVERKANDE ANSIKTSSKRUBBEN MED BÄR EN GÅNG I VECKAN. BÅDA HAR EN 
UNIK SAMMANSÄTTNING MED VITAMIN B3, ANTIOXIDERANDE C- OCH E-VITAMINER SAMT 

ALOE VERA – DET BIDRAR TILL ATT GE DIG DEN MJUKA, SLÄTA HUD DU FÖRTJÄNAR.

* Testad på försökspersoner med mätningar av hudens fukthalt 
i åttatimmarsintervall. Jämfört med starten uppvisade alla 
försökspersonernas hud en fördubbling av fukthalten efter åtta timmar.

** Försökspersoner genomgick kliniska tester av hudens 
strävhet, och resultaten mättes med Visioscan och 
Reverse Photo Engineering efter 0, 7 och 42 dagar.
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RENGÖR  
& STRAMA UPP
Oberoende av vilken hudtyp du 
har är det oerhört viktigt att ha en 
bra rengöringsprodukt utan tillsatta 
parabener och sulfater. Är din hy torr? 
Testa då återfuktande Lindrande 
rengöringsgel med aloe som 
innehåller skonsam aloe vera. Är 
hyn fet hjälper de djuprengörande 
mikropärlorna i Polerande 
rengöringsgel med citrusfrukt till 
att minska hyns fetthalt1 och ge hyn 
en sund lyster. Laura förklarar: ”Glöm 
inte ansiktsvatten eftersom det ger 
extra återfuktning och bidrar till att 
avlägsna överskottsfett.” Energigivande 
ansiktsvatten med örter är alkoholfritt 
och fräschar upp och återfuktar.

1 Försöken visade en betydande minskning med 57,6 % (i genomsnitt) av hudens fetthalt på de behandlade områdena.
2 Testad på försökspersoner med mätningar av hudens fukthalt i åttatimmarsintervall. Jämfört med starten uppvisade alla försökspersonernas hud en fördubbling av fukthalten efter åtta timmar.
3 Testad på 30 personer: visuell expertbedömning av hudens släthet, mjukhet, utstrålning och klarhet som skedde efter två, fyra och sju dagar. Dagkräm som ger lyster testades på försökspersoner med visuell 

expertbedömning som skedde efter två, fyra och sju dagar. Skyddande fuktkräm SPF30 testades på försökspersoner med visuell expertbedömning som skedde efter fyra och sju dagar. I genomsnitt noterades 
en 46-procentig skillnad på försökspersonernas hud vid mätning av de olika parametrarna.

4 Försökspersoner genomgick kliniska tester av hudens strävhet, och resultaten mättes med Visioscan och Reverse Photo Engineering efter 0, 7 och 42 dagar.
5 Försökspersoner genomgick kliniska tester av hudens strävhet, och resultaten mättes med Visioscan och Reverse Photo Engineering efter 0, 7 och 42 dagar. Testad på 30 personer: visuell expertbedömning av 

hudens släthet, mjukhet, utstrålning och klarhet som skedde efter två, fyra och sju dagar.

Laura Chacon-Garbato
Direktör för 
internationell utbildning, 
näringsprodukter

Är du trött på att mötas av ditt 

glåmiga vinteransikte i spegeln? Vill 

du få fräschare hy? Steg ett är att 

identifiera din hudtyp så att du säkert 

använder de bästa produkterna som 

uppfyller just dina behov. De flesta 

av oss har antingen torr eller fet hyr, 

men det finns även andra faktorer 

som bidrar till hudens tillstånd som 

kosten, vädret och solexponering.

Vacker 
sommarhud 
börjar här

FRÅN VÄNSTER: SKU 0765, SKU 0766  
OCH SKU 0767
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BEVARA 
FUKTHALTEN
En långtidsverkande fuktgivande produkt bidrar till 
att ge slät och mjuk hy. Välj Dagkräm som ger 
lyster för att få strålande ansiktshy tillsammans 
med Återfuktande nattkräm. Ska du vistas i 
solen? Då är det viktigt att skydda hyn från de 
skadliga UVA-/UVB-strålarna som får huden 
att åldras med Skyddande fuktkräm SPF30. 
Det spelar ingen roll vilken produkt du väljer – 
alla tre har i försök visat sig fördubbla hudens 
fukthalt under åtta timmar2, ge mjukare hy 
med bättre lyster på bara sju dagar3 samt göra 
fina linjer och rynkor mindre framträdande4.

6 Testades på försökspersoner med visuell expertbedömning som skedde efter 
fyra och sju dagar. Hos 45 procent av testpersonerna sågs förbättringar av 
fastheten/elasticiteten i huden under ögat efter 42 dagar. Förbättrar påsighet 
med i genomsnitt 45 procent efter sju dagar, enligt visuell bedömning.

7 Försökspersoner genomgick kliniska tester av hudens strävhet, och resultaten mättes 
med Visioscan efter 0, 7 och 42 dagar. Testad på försökspersoner med mätningar 
av hudens fukthalt i åttatimmarsintervall. Jämfört med starten uppvisade alla 
försökspersonernas hud väsentliga ökningar av fukthalten efter åtta timmar.

KLARA ÖGON
Vill du bevara ditt ungdomliga 
utseende kan det vara bra att använda 
specialprodukter för den känsliga hyn i 
ögonkonturen. Uppstramande ögongel6 

hjälper till att minska påsighet och att 
öka hudens fasthet och elasticitet. 
Återfuktande ögonkräm är bra 
när ögonkonturen behöver lite extra 
återfuktning och du vill göra fina linjer 
och rynkor7 mindre framträdande.

SKÄM BORT  
DIG SJÄLV
När det handlar om ansiktsskrubbar säger 
Laura att det är viktigt att exfoliera regelbundet. 
”Exfoliering ger hyn en härlig glöd och ser till 
att hudvårdsprodukterna kan penetrera huden 
effektivare, vilket ger välbehövlig återfuktning.” 
Hon fortsätter: ”Lägg också en ansiktsmask en 
gång i veckan – det kan bidra till att förbättra 
hudporernas utseende.” Testa den antioxidantrika 
Direktverkande ansiktsskrubben med bär eller 
den krämiga Renande lermasken med mynta. Vill 
du se resultat på bara sju dagar5? Komplettera då din 
hudvårdsrutin med Serum som minimerar rynkor.

FRÅN VÄNSTER: SKU 0830, SKU 0827, SKU 0828

FRÅN VÄNSTER: SKU 0772, SKU 0773  

OCH SKU 0829

FRÅN VÄNSTER: SKU 0770 OCH SKU 0771
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of the DSA and its independent consumer code
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Alla produkt- och företagsnamn som åtföljs av ett ® eller ™ är registrerade eller håller 
på att registreras av Herbalife International Inc. Alla rättigheter förbehållna. Inga delar av 
denna eller andra publikationer som framställts av Herbalife International får återges eller 
kopieras genom tyckning, ljud- eller bildinspelning, utan föregående skriftligt tillstånd av 
Herbalife International.
Med förbehåll för fel och förbiseenden.

Uttalanden i denna publikation, gjorda av Herbalifes konsumenter och/eller Herbalifes 
oberoende distributörer, har inte gjorts i syfte att sälja någon Herbalifeprodukt.

Användningen av Herbalifes produkter beskrivs utförligt i Herbalifes produkt-
beskrivningar 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 enskild distributörs insats i verksamheten.
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Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening

#TRuETOyOURSTORy

VART KOMMER DINA 
MÅLSÄTTNINGAR 
ATT FÖRA DIG?

Den internationella fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo 
får det att se så enkelt ut, men bakom varje seger finns 
en målsättning som bottnar i passion och hängivenhet 
samt stödet från Herbalifes näringsprodukter som bidrar 
till att förbättra prestationerna.

Vart kommer dina målsättningar att föra dig?
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