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Allt du behöver veta 
om frukosten. Det finns 

goda skäl till varför 
frukosten är dagens 

viktigaste måltid.
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VAD LIGGER PÅ 

TALLRIKEN?

Nu när vintern är i antågande 
kan det vara skönt att värma sig 
med en läcker måltid som både 
smakar gott och är näringsrik. 
Susan Bowerman delar med 
sig av sina bästa vinterrecept.

14

EN INSTRUKTION TILL 
VINTERTRÄNINGEN

Samantha Clayton berättar 
hur du kan träna under 
vintern. Ta reda på hur 

mycket du behöver röra dig 
och hur du gör träningen kul!

23
SKRÄDDARSY EN 

NÄRINGSRIK FRUKOST

Börja dagen på bästa sätt 
– med den rätta frukosten! 

Här är några tips till hur 
du skapar en frukost som 

är lika unik som du är.
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FACEBOOK.COM/HERBALIFE

TWITTER.COM/HERBALIFE
YOUTUBE.COM/HERBALIFE

SKÖNHETS
bok

AKTIVT liv

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.

VÅRDA HUDEN  
UNDER VINTERN

När kylan kommer brukar 
huden bli torr eftersom 
det kalla vädret berövar 
huden sitt naturliga fett. 

Vårda och vitalisera 
huden i vinter med våra 
tips som ger hyn lyster!

VINTERHÅRET

Ta hand om håret i 
vinter med rätt vård 

och produkter. Håret 
kommer att tacka dig.

28

26

DELA EN 
SHAKE

Testa det här läckra 
vinterreceptet 

som får dig att må 
bra under kalla 

vinterdagar och ger 
immunsystemet 

en kick.

VINTERNS 
HEMMATRÄNING 
MED SAMANTHA

Med Samanthas 
hemmaträning 

behöver du 
inte tappa dina 
träningsmål ur 

sikte bara för att 
det blir kallt ute. 

Ambitionen är 
att förbli aktiv, 

oavsett väderlek.

20

18

BAKOM KULISSERNA MED... 
TORSTEIN STENERSEN

Spännande läsning om 
Torsteins inspirerande 

syn på träning, vilka hans 
favoritprodukter är och hur en 
typisk träningsdag kan se ut.

22
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Kcal
Protein

Kol
hydrater

Kostfiber
Fett

391 26g
38g

7g15g

Mixa & 
servera!

Hör av dig till oss, 
kanske visas dina 
recept här!

Månadens vinnande recept kommer från 
Tatiana Pinzaru från Rumänien

• 1 måttsked F1 choklad  

+ 1 måttsked PDM

• 1 tsk kokosflingor

• 1 måttsked F1 Tropisk frukt  

+ 1 måttsked PDM

• 1 tsk solrosfrön

• 1 måttsked F1 Hallon & 

blåbär + 1 måttsked PDM  

Mixa alla F1-skopor 

separat med vatten och 

varva ingredienserna!

Var kreativ
Skicka in ditt recept 
– glöm inte att skriva 
namn och vilket land 

du kommer från (bifoga 
foto om du har ett!):

TodayMagazine@Herbalife.com

Dina recept

Läs instruktionerna på produktetiketten noga när du 
använder Formula 1 måltidsersättningsshakes för att 
kontrollera eller hålla vikten.
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VA R F Ö R  Ä R  F R U KO ST E N  S Å  V I KT I G  O C H 
VA D  G Ö R  D E N  F Ö R  D I G ?  •  S K R Ä D DA R SY  E N 

N Ä R I N G S R I K  F R U KO ST  •  H F F - N Y H E T E R

Få ut mesta möjliga från frukosten varje morgon och skräddarsy den åt just dig!  
En bra morgon börjar här…

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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Den rekommenderade kalorimängden 
som en hälsosam frukost ska 

innehålla ligger på mellan 

15 och 25 procent 
av det dagliga energiintaget.

Frukostätare har vanligen 
hälsosammare vanor under dagen, 
vilket har positiv påverkan på deras 
allmänna hälsa och ger bättre 
viktkontroll. Dessutom kan ett 
intag av de rätta näringsämnena 
bidra till att förhindra sjukdomar.

Målet bör vara att du genom 
dagens första måltid får i dig mellan 

10 och 20 procent 
av det dagliga referensintaget (DRI) för 

vitaminer, mineraler och kostfiber.

Äter man frukost ökar 
intaget av vitaminer 
och mineraler, vilket – 
om frukosten hoppas 
över – vanligen inte 
kompenseras av 
någon annan måltid 
under övriga dagen.*

Att äta frukost med hög 
proteinhalt varje dag har 
visat sig kunna kopplas 
till större aptitkontroll 

och en minskad lust att 
äta, vilket resulterar i 

förbättrad viktkontroll.*

Frukosten är dagens 
första måltid och har 
till syfte att bryta den 
fasta man haft under 
natten. Den äts ofta 

inom två till tre timmar 
efter uppvaknandet.

VARFÖR ÄR  
frukosten  
SÅ VIKTIG?

För att förbättra det allmänna 
kostmönstret och överbrygga 

näringsgapen rekommenderas 
det att frukosten bör 

innehålla mat från minst tre 
olika livsmedelsgrupper.

* Leidy et al. (2013). Beneficial effects of a higher-protein breakfast on the appetitive, hormonal, and neural signals controlling energy intake regulation in 
overweight/obese, “breakfast-skipping,” late-adolescent girls. American Journal of Clinical Nutrition; 97(4):677-88

LEV väl
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TA REDA PÅ VAD  

KAN GÖRA FÖR DIG!

Behåll uthålligheten:
Att äta frukost förbättrar den kognitiva 
funktionen hos unga personer. Men 
det gäller inte för alla frukostar, så 

rekommendationen är att välja livsmedel 
som innehåller de primära näringsämnena 

som protein, ett urval av vitaminer och 
mineraler tillsammans med tillräckliga 
vätskemängder. Att äta frukost innan 

en fysisk aktivitet har en positiv inverkan 
på humöret, bidrar till att minska den 

mentala tröttheten och ökar vakenheten2.

Börja med en 
välbalanserad 

frukost för att gynna 
välbefinnandet:

Att börja dagen med att äta frukt 
är bra för alla frukostätare eftersom 
det ökar sannolikheten att uppfylla 

kravet på ”fem om dagen” och 
alla fördelar som detta ger3. Tillhör 

kunderna denna grupp bör de 
fokusera på att få i sig mat som är 
mycket näringsrik. En proteinshake 
med vitaminer och mineraler kan 
uppfylla deras behov. Detta kan 

kompletteras med ett urval av olika 
produkter som ger rätt vätskebalans.

De som äter frukost har ett större intag av vitaminer och 
mineraler, vilket – om frukosten hoppas över – vanligen 
inte kompenseras av någon av dagens övriga måltider.3

VISSTE DU DET HÄR?

Så hjälper frukosten 
dig att ändra 

kroppssammansättning:
Ett tillräckligt intag av protein i kombination 

med fysisk aktivitet bidrar till tillväxt 
och underhåll av muskelmassa.

Ska du rekommendera denna typ av 
kunder att äta något visst livsmedel 

ska du fokusera på att se till att de äter 
tillräckligt med protein och kostfibrer. 

Måltidsersättningar kan hjälpa dem som 
vill kontrollera vikten så att de får i sig det 

protein och de kostfibrer de behöver på ett 
kalorikontrollerat och portionskontrollerat sätt.

Bibehålla hälsan:
Att ha ett tillräckligt proteinintag under dagen, tillsammans 
med regelbunden fysisk aktivitet, kan hjälpa till att bibehålla 

den fysiska funktionen och minska förlusten av muskelmassa1.

Att starta dagen med något kostfiberrikt till frukost hjälper 
till att fördela det dagliga fiberintaget under dagen.

Eftersom kaloribehovet brukar avta när man blir äldre, 
är måltidsersättningar ett lämpligt alternativ om man vill 

kontrollera energiintaget utan att gå miste om näringsämnena.

1 Deer, RR. Volpi, E. (2015). Protein Intake and Muscle Function in Older Adults. Curr Opin Clin Nutr 
Metab Care.18, 248-253.

2 Referens: Cooper, S. B., S. Neveill, ME. (2011). Breakfast consumption and cognitive function in 
adolescent schoolchildren. Physiology & Behavior, 103, 431.

3 Lancaster, K. J., SS. Albertson, AM. Joshi, N. Holschuh, N. (2012). Breakfast consumption is 
associated with favorable nutrient intake and healthy body measures among ethnic US children: 
Results from NHANES 2003-08. FASEB. 26, 812.
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* Betaglukaner från havre har visat sig sänka blodets kolesterolhalt. Hög kolesterolhalt är en riskfaktor för utvecklingen av kranskärlssjukdom. Betaglukaner bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet. 
Den gynnsamma effekten erhålls med ett dagligt intag av 3 g betaglukaner från havre. Kranskärlssjukdom har flera riskfaktorer och att förändra en av dessa riskfaktorer kan, men behöver inte, ha gynnsam 
effekt. Betaglukaner från havre bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet. Hög kolesterolhalt är en riskfaktor för utvecklingen av kranskärlssjukdom. Kranskärlssjukdom har flera riskfaktorer och att 
förändra en av dessa riskfaktorer kan, men behöver inte, ha gynnsam effekt. Den fördelaktiga effekten erhålls vid ett dagligt intag av 3 g betaglukaner från havre, havrekli, korn, kornkli eller blandningar av dessa 
betaglukaner. OatWell™ är ett varumärke som tillhör DSM. HEART UK registreringsnummer 1003904. Denna burk med Beta heart® och godkännandet från HEART UK gäller endast för Storbritannien exkl. Irland.

DEN BÄSTA MORGONEN BÖRJAR HÄR

Formula 1 Hallon & blåbär 

SKU 2100

Herbal Aloe örtkoncentrat 

SKU 0006

Instant örtdryck – originalsmak 

SKU 0106

Börja dagen med rätt mängd 
protein och gör en shake med 
din favoritsmak av Formula 1. 

Den ger cirka 18 g protein vid 
tillagning med mellanmjölk.

Behöver du en koffeinboost? Varför 
inte testa vårt sortiment med 
Instant örtdryck som innehåller 
orange pekoe-te och grönt te? 
Herbalifes örtteer innehåller upp 
till 85 mg koffein per portion, 
vilket bidrar till att förbättra 

koncentrationen när dagen börjar.

En välsmakande lågkaloridryck 
som kan hjälpa dig att få 

vätskebalans. Tillsätt den bara 
till vatten för att få ett sundare 
alternativ till sötade drycker 

med högt kaloriinnehåll.

LEV väl
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DIN HERBALIFE-FRUKOST  
ÄR LIKA UNIK SOM DU ÄR

SKU 0267

SKU 1432

SKU 0242

SKU 1819 SKU 1800 SKU 2554

Kompromissa inte med 
intaget av idrottsnäring 
– ät Formula 1 Sport 

som din morgonshake och 
ge kroppen 18 g protein 
som bidrar till tillväxten av 
muskelmassa. (SKU 1432)

Beta heart® innehåller 
huvudingrediensen OatWell™ 

betaglukaner från havre som har 
visat sig sänka eller bibehålla 
blodets kolesterolhalt.* Tillsätt 
2 skopor Beta heart® till din 

F1-shake. (SKU 0267)

Ge kroppen optimala mängder 
vitaminer och mineraler 

genom att tillsätta Formula 2 
Vitamin- och mineralkomplex 
till din frukost. (SKU 1800 
Man, SKU 1819 Kvinna)

Öka proteinintaget i ett 
enkelt steg – komplettera 

din dagliga F1-shake 
med en portion Personligt 
proteinpulver. (SKU 0242)

Boosta din F1-shake 
med extra fibrer genom 

att tillsätta Havre-
äpplefiber (SKU 2554).
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HFF-
NYHETER

Stöd ditt lokala Casa Herbalife på:hrbl.me/casafriends 

Brett och Kelly Yeatman har utsetts till vinnare av 2017 Europe, Middle East 
and Africa Humanitarian Award för sitt engagemang och sin passion för 

samhällsaktiviteter och filantropi. Paret besöker ofta det sydafrikanska Casa 
Herbalife-programmet Acres of Love och är också förkämpar för djurens 

rättigheter, utbildning, näring och personlig utveckling för ungdomar i regionen.

Grattis  
Brett och Kelly Yeatman!

LEV väl
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ÄT SUNT I  V INTER •  NÄRINGSRIKA V INTERRECEPT  
•  SKAPA MÅLTIDER PÅ ENKELT V IS  

•  6  SÄTT ATT STÖDJA IMMUNSYSTEMET

Värm dig med dessa läckra, näringsrika vinterrecept. Håll fast vid dina hälsosamma 
måltidsvanor nu när vintern närmar sig. Det är lätt att skapa måltidsplaner med ingredienser 
som bidrar till immunsystemets normala funktion.

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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ÄR RÄTT NÄR DET 
HANDLAR OM FETT
Vi behöver små mängder fett i vår kost 
men de flesta av oss äter för mycket. 

Vissa fetter – som de som finns naturligt 
i fisk, nötter, oliver och avokado – är 
nyttigare än andra. Nyttigt fett ger 

smak, så lägg avokado eller nötter i 
salladen eller häll en skvätt smakrik 

olivolja på ångkokta grönsaker.

ÄR RÄTT  
INNAN DU 

TRÄNAR
Du behöver bunkra upp med energi 
innan du tränar – särskilt om du 
tränar direkt på morgonen. Om du 
har ont om tid att äta före passet, 
fungerar lättsmält mat som shakes, 
soppa eller yoghurt bra. Om du 
har någon timme på dig att smälta 
maten innan du tränar bör du äta 
en riktig måltid med hälsosamma 
kolhydrater som fullkornsbröd, -ris 
eller -pasta samt frukt och grönsaker. 
Det ger styrka och uthållighet.

ÄT RÄTT INNAN DU 
HANDLAR MAT
Om du handlar på tom mage kommer du att 
känna dig som ett barn i godisaffären – allt 
ser gott ut. Ät ett proteinsnacks, en frukt 
eller handfull nötter innan du ger dig av så 
blir du mindre frestad. Skriv en inköpslista 
– och gör ditt bästa för att följa den.

SE TILL ATT DU 
FORTSÄTTER ATT 
ÄTA RÄTT NU NÄR 
EN NY ÅRSTID 
NÄRMAR SIG OCH 
KYLAN BÖRJAR 
GÖRA SIG PÅMIND.

ÄT rätt

Toppentips:

Hälsosamma  

måltider:
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ÄT RÄTT DIREKT 
EFTER TRÄNINGEN
Efter ett rejält träningspass kan kroppen 
vara tom på energi så försök att äta 
någonting inom 30-45 minuter efter 
träningen. Musklerna behöver frukt, 
grönsaker och fullkorn för att bygga 
upp sina kolhydratdepåer – och 
protein för återhämtningens skull.

ÄT RÄTT NÄR 

DU ÄTER UTE

Nu för tiden äter vi ute så ofta att det 

inte längre känns som något speciellt. 

Stå emot lusten att frossa när du äter 

på restaurang. Om du försöker dra ner 

på kaloriintaget kan du dela en förrätt 

med en vän och beställa in en extra 

sallad. Eller så kan du hoppa över de 

stärkelserika sidorätterna och ta mer av 

grönsakerna istället. Be att få dressing 

och sås vid sidan av, då kan du själv 

kontrollera hur mycket du äter av den.

ÄT RÄTT DIREKT 
NÄR DU STIGIT UPP
Du måste inte äta det första du gör, men 
det är viktigt att äta på morgonen. De som 
äter frukost regelbundet lyckas bättre med 
att kontrollera vikten. De som hoppar över 
frukosten överkompenserar ofta till lunch 
och äter då för mycket. Om du har svårt 
att få i dig en stor frukost kan du prova 
med en skål havregrynsgröt med lite utrört 
proteinpulver, lite färsk frukt med en stor sked 
keso eller yoghurt, eller ta en proteinshake 
med proteinpulver, mjölk och frukt.

ÄR RÄTT PÅ KVÄLLEN

Många av oss äter lätta måltider, eller inget alls, 
under dagen och kompenserar med stora mängder 
kalorier mellan middagen och läggdags. Men när 
du äter det mesta av ditt dagliga intag på kvällen får 
hjärnan och musklerna inte den energi de behöver 
för dina dagliga fysiska och mentala aktiviteter. 
Fördela istället kalorierna jämnt över dina måltider 
och mellanmål. Om du lägger på dig vikt på grund 
av småätandet under kvällen kan du prova att borsta 
tänderna direkt efter middagen. Det är ett av de bästa 
sätten att signalera att du ätit färdigt för dagen.

VISSTE DU DET HÄR?

Under vintern är det viktigt att immunsystemet 
är så starkt som möjligt. Formula 2 Vitamin- 
och mineralkomplex som skapats speciellt 

för män resp. kvinnor ger kroppen ett allsidigt 
näringsstöd med 24 viktiga näringsämnen.

SK
U 
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0

0
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U 
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KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

150 20g8g 4g5g

KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

295 10g27g 3g16g

4
4

V
Iv

Du hittar fler recept 

om du laddar ner appen 

HerbalifeGO. Finns i App 

Store och Google Play.

Nu när kylan så sakteliga är på väg känns det enkelt att gömma sig i stugvärmen och trösta sig med sådan där mat som är 
fylld med kalorier men ofta innehåller få näringsämnen och näring av sämre kvalitet. Ofta saknar vi matlagningsinspiration 
och är trötta efter jobbet, och det kan räcka för att få oss att lägga upp något onyttigt på tallriken. Med de här välsmakande 
vinterrecepten från den legitimerade dietisten Susan Bowerman kan du avnjuta goda fem vardagsmiddagar! De är inte 
bara läckra och näringsrika utan även snabblagade!

M Å N D A G T I S D A G

LAMMGRYTABROCCOLI-  
SOPPA

Ingredienser:

 + 1 msk olivolja
 + 1 mellanstor lök, hackad
 + 1 vitlöksklyfta, krossad
 + 1 lagerblad
 + 450 g broccoli, hackad
 + 1 liten potatis, skalad och tärnad
 + 6 dl kycklingbuljong
 + Salt och peppar efter smak
 + ½ citron, pressad

Gör så här:

Hetta upp olivolja på medelvärme i en stor kastrull. Fräs upp lök och vitlök 
tills de mjuknar, det tar tre till fyra minuter. Tillsätt lagerblad, broccoli, 
potatis och buljong. Låt koka upp. Sänk sedan till medelvärme och låt 
puttra vidare under lock i cirka 10 minuter tills broccolin börjar mjukna, 
men fortfarande är klargrön. Avlägsna lagerbladet. Mixa soppan i omgångar 
i en mixer eller matberedare. Smaka av med salt och peppar samt tillsätt 
citronjuice. Värm upp soppan i kastrullen före serveringen om det behövs.

Ingredienser:

 + 2 msk olivolja
 + 800 g lammbog utan ben,
 + skuren i 2,5 cm stora bitar
 + 3 mellanstora lökar, hackade
 + 6 morötter, skurna i 5 cm långa bitar
 + 2 selleristjälkar, grovhackade
 + 6 vitlöksklyftor, skalade och finhackade
 + 1 konservburk (400 g) hackade tomater
 + 2,5 dl rödvin
 + 1 lagerblad
 + 2 tsk salt
 + 1 tsk svartpeppar

Gör så här:

Hetta upp olivoljan i en kastrull på medelvärme och bryn köttbitarna i 
omgångar. När köttet fått fin färg tillsätts den hackade löken, moroten, 
sellerin och vitlöken. Stek vidare i cirka 8 minuter. Tillsätt tomater, vin, 
lagerblad, salt och peppar och rör om väl. Låt koka upp. Sänk sedan värmen 
och låt puttra vidare under lock i cirka 2,5 timme eller tills köttet är mört.

Näringsinnehåll:

Vad ligger på tallriken?

Näringsinnehåll:

PORTIONER

ÄT rätt
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4Iv

KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

295 6g35g 2g15g

KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

215 21g23g 5g5g

KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

145 28g4g 2.5g3.5g

64 V

V

4

Iv

Iv

T O R S D A G

KRYDDIG  
FISKSOPPA

O N S D A G

Ingredienser:

 + 600 g hela körsbärstomater
 + 3 msk olivolja
 + 4 vitlöksklyftor, skalade och finhackade
 + 1 tsk torkade chiliflingor
 + 2 tsk torkad oregano
 + 4 kycklingbrösthalvor, med ben, 

utan skinn, cirka 175 g per styck
 + 2 msk hackad färsk persilja (frivilligt)

Gör så här:

Förvärm ugnen till 230 °C (gasläge 8). 
Blanda varsamt samman tomater, olivolja, 
vitlök, chiliflingor och mejram i en stor skål. 
Lägg kycklingbrösten i en ugnsform med kant 
och placera sedan tomatblandningen i ett lager 
runt kycklingen. Krydda kyckling och tomater 
med salt och peppar. Ugnsstek kycklingen 
i cirka 35 minuter, vänd köttet efter halva 
tiden, tills kycklingen är genomstekt. Lägg 
kycklingbrösten på ett serveringsfat, skeda 
upp tomaterna och ringla över skyn. Avsluta 
med att toppa med färsk persilja om du vill.

Ingredienser:

 + 1 msk olivolja
 + 50 g blandade, råa och finhackade 

grönsaker (broccoli, morot, paprika, 
zucchini, tomat, lök etc.)

 + ¼ tsk malen gurkmeja
 + 170 g okokt quinoa, vilken sort 

som helst (skölj först i kallt vatten 
om den inte är försköljd)

 + 5 dl grönsaksbuljong

Gör så här:

Hetta upp olivolja i en kastrull på medelvärme 
tills den börjar bubbla. Tillsätt de hackade 
grönsakerna och fräs upp under ständig 
omrörning tills de börjar mjukna, 3-4 minuter. 
Tillsätt quinoan och rör en minut eller två 
för att rosta fröna lätt. Tillsätt buljongen 
och låt koka upp. Täck med lock, sänk till 
medellåg värme och låt sjuda i ytterligare 
10-12 minuter tills vätskan har absorberats.

Gör så här:

Hetta upp olivoljan på medelvärme i en stor 
gryta. Lägg ner lök, paprika, svamp och 
vitlök och stek upp under omrörning i 8-10 
minuter. Tillsätt kycklingbuljong, spiskummin, 
cayennepeppar, salt, peppar och lagerblad. 
Låt sjuda i 30 minuter. Rör om då och då. 
Tillsätt räkor och kammusslor, täck grytan och 
låt sjuda i ytterligare 10-15 minuter. Avsluta 
med att röra ner persilja före serveringen.

GRILLADE 
KYCKLINGBRÖST

F R E D A G

GRÖNSAKS-  
QUINOA

Näringsinnehåll:

Näringsinnehåll:

Näringsinnehåll:

PORTIONER

Vegetarisk rätt Icke vegetarisk rätt Antal portioner

Ingredienser:

 + 1 msk olivolja
 + 160 g tärnad gul lök
 + 75 g grovhackad röd paprika
 + 75 g grovhackad grön paprika
 + 50 g skivade champinjoner
 + 2 vitlöksklyftor, finhackade
 + 2,5 dl kycklingbuljong
 + 800 g konserverade hela 

plommontomater
 + ½ tsk malen spiskummin
 + ¼ tsk cayennepeppar
 + ¼ tsk salt
 + ¼ tsk färskmalen peppar
 + 1 lagerblad
 + 225 g färska eller frusna kokta 

räkor, skalade och rensade
 + 175 g färska eller frusna kammusslor
 + 1 msk hackad persilja
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Made EasyMade Easy

STEG 2 TILLSÄTT GRÖNSAKER

VÄLJ 1 VÄLJ 2

TILLAGADE GRÖNSAKER, GRÖNSAKSSOPPA, TOMATSÅS (1 KOPP)

FRI  
MÄNGD

FRI  
MÄNGD

RÅA GRÖNSAKER

VÄLJ 2 VÄLJ 3

GREKISK YOGHURT 
(FETTFRI ELLER 

MAGER)
½ KOPP

ÄGG
1 HELT

KESO, RICOTTA 
(FETTFRI ELLER 

MAGER)
½ KOPP

BÖNOR, LINSER 
ELLER SOJABÖNOR

½ KOPP  
TILLAGADE

TOFU
100 g  

(¼ FYRKANT)

TEMPEH ELLER  
SEITAN

85 g

25 g PROTEIN
400 KCAL

40 g PROTEIN
600 KCAL

STEG 1 BÖRJA MED PROTEIN

115 g  
TILLAGAD

170 g  
TILLAGAD

KYCKLING  
ELLER KALKON

FISK MAGERT OXKÖTT SKALDJUR FLÄSK 
ELLER LAMM 
(FRANSYSKA)

Om du bara har rätt stöd kan det vara lika 
lätt att äta nyttigt som att räkna till tre! 
Följ bara vår stegvisa måltidsbyggare för att 
skapa hälsosamma, balanserade måltider 
som stöder din skräddarsydda plan.

PÅ ETT LÄTT SÄTT

VEGETARISK VARIANT

LäMplIG FöR 
VEgETARIANER

ÄT rätt
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STEG 3 TILLSÄTT FULLKORN/STÄRKELSE

VÄLJ 1 VÄLJ 2
RIS  

(RÅ- ELLER  
VILDRIS)
½ KOPP,  

TILLAGAT

100 %  
FULLKORNSBRÖD 

ELLER KEX
1 SKIVA, ½ PITABRÖD,  
½ ENGELSK MUFFINS, 
4 MEDELSTORA KEX

TORTILLAS
2 AV MAJS, 

1 MEDELSTOR 
AV VETE 

(FULLKORN)

BÖNOR, ÄRTOR, 
MAJS ELLER 

LINSER
½ KOPP, 

TILLAGADE

POTATIS  
(VANLIG ELLER 
SÖTPOTATIS)

½ MELLANSTOR

PASTA, 
QUINOA, HIRS, 

KORNGRYN 
ELLER BULGUR

½ KOPP, 
TILLAGAD

STEG 4 TILLSÄTT NYTTIGT FETT SOM SMAKgIVARE

115 g  
TILLAGAD

170 g  
TILLAGAD

OLIVOLJA
1 MSK

NÖTTER
1 HANDFULL

HUMMUS, MAGER 
SALLADSDRESSING, 

MAJONNÄS, 
GRÄDDFIL, 
VINÄGRETT

2 MSK

AVOKADO
½ LITEN

PARMESAN  
ELLER MAGER 

FETAOST
2 MSK

FRÖER ELLER 
NÖTBASERAT 

SMÖR
1 MSK

STEG 5 KRYDDA PÅ!

FRI  
MÄNGD

FRI  
MÄNGD

ÖRTER &  
KRYDDOR

CITRON VITLÖK VINÄGER SALSA &  
TABASCO

SENAP

GRILLAD LAX,  
MORÖTTER OCH PASTA
• Grillad lax

• Ångkokta morätter med limejuice och dill

• Fullkornspasta blandad med 
vitlök och persilja

• Grönsallad med vinägrett på olivolja

WOKAD TOFU  
MED INGEFÄRA OCH VITLÖK
• Wokad tofu och edamamebönor 

med broccoli, ingefära och vitlök

• Råris

• Grönsallad med sesamdressing

WRAP OCH SOPPA  
MED KALKON
• Fullkornstortilla

• Grillat kalkonbröst

• Hackad sallat, tomater, lök

• Hummus

• Grönsakssoppa

SLå IhOp AllT OcH SKApA ENKLA, läcKRA RäTTER!

LäMplIG FöR 
VEgETARIANER

LäMplIG FöR 
VEgETARIANER

LäMplIG FöR 
VEgETARIANER
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KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

282 28g13g 7g23g

Share a 
Shake

6 sätt att stödja  
immunsystemet i vinter

Vitlök
Även vitlök är bra för immunsystemet 
och kan stödja kroppens naturliga 
försvar mot mikroorganismer. 
Vitlök innehåller allicin, ett 
potent fytonäringsämne som 
kan bidra till hjärt-kärlhälsan.

Ingefära
Ingefära har antioxiderande och 
immunologiska egenskaper 
och bidrar till att bibehålla 
immunfunktionen.

Morot
Vitamin A bidrar till att bibehålla 
normal synförmåga och 
immunsystemets normala funktion.

Citrus
Citrusfrukter som apelsin, 
mandarin, grapefrukt, citron 
och lime är en utmärkt källa 
till C-vitamin som bidrar till 
immunsystemets normala funktion.

Protein
Välj näringsrika källor med 
komplett aminosyraprofil.

Gurkmeja
Den aktiva ingrediensen i gurkmeja 
heter kurkumin. Kurkumin är 
en antioxidant som bidrar till 
matsmältningsfunktionen.

Gyllene kryddor
2 måttskedar Herbalife Formula 1 Vanilj
2,5 dl mandelmjölk
100 g mango
½ banan
½ msk riven ingefära
½ msk gurkmeja
½ msk chiafrön
½ msk kanel
1 msk honung
+ 2 tabletter Formula 2 Vitamin &  
mineralkomplex

Se fler recept på  
www.MyHerbalifeShake.com/YouTube

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

ÄT rätt

Title: Today Magazine TM190 – Autumn 2017  ID: 2274-5921-TM190_SW Page 18 Proof No: D   Date: 19/09/17

18  TODAY



T R Ä N A  H E M M A  •  S Ä S O N G E N S  E V E N T S 
•   H A N D L E D N I N G  T I L L  V I N T E R T R Ä N I N G E N

Håll kylan borta med vinterns hemmaträning av Samantha. Läs mer om vår sponsrade 
Talang Torstein Stenersen och hans karriär. Dessutom en handledning till vinterns träning!

T R Ä N A  M O T  M Å L E T

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

NAMN
SAMANTHA CLAYTON

EXPERTPROFIL

det här behöver du:

Det bör ta cirka 30 minuter att köra det här passet. Sikta på att göra varje övning minst tre gånger. Det bästa av allt 
är att du kan göra hela passet hemma hos dig själv om du inte vill ge dig ut i vintermörkret.

En stabil stol
En 
uppsättning 
hantlar

En matta eller 
halksäkra 
golv

Uppvärmning före passet
Det är viktigt att förbereda kroppen på träningen. Lägg minst 10 minuter på att 
värma upp kroppen med konditionsträning. Du kan exempelvis jogga på stället 
i fem minuter och sedan göra jumping jacks eller hoppa rep. Om det inte är för 
kallt kan du gå ut: gå en runda runt kvarteret och jogga sedan lätt en runda.

VINTERNS 
HEMMATRÄNING 
MED SAMANTHA

SAMANTHA!
TRÄNA MED 

Besök Herbalifes YouTube-kanal där du hittar många 
av Samanthas träningsvideor med pass som du kan 
göra hemma. Sök även 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

AKTIVT liv
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KcalProtein
Kol

hydrater
KostfiberFett

242 31g26g
4g2g

Vinterträning, övning 1: Arm- och axelkombo med vikter

Stå med fötterna axelbrett isär. Håll vikterna längs kroppens sidor. 
Använd båda armarna och pressa upp vikterna mot överkroppen för 
att träna biceps. Vrid sedan på handlederna så att handflatorna är 
vända mot varandra. Pressa upp vikterna över axelhöjd för att låta 
musklerna kring axlarna jobba. Upprepa 12 gånger.

Vinterträning, övning 2: Plié-böjning och armar

Den här knäböjen tränar benen, sätesmuskeln, lårens insida och 
trapezius. Stå med fötterna lite mer än höftbrett isär, tårna ska peka 
utåt. Håll vikterna diagonalt framför dig med handflatorna mot kroppen. 
Sänk sakta ner kroppen i en knäböj som om du skulle glida ner längs 
en vägg – ha ryggen rak. När du reser dig upp i stående drar du in 
vikterna mot bröstet – låt armbågarna gå före. Upprepa 12 gånger.

Vinterträning, övning 3: Dips på stol

Nu är det dags att stärka tricepsmuskeln på armens baksida. Sitt i 
stolen och sätt händerna på sitsen. Placera sedan fötterna rakt framför 
dig med låren är parallellt med golvet. Sänk dig ner från stolen – när 
du böjer armarna ska armbågarna hamna bakom dig och stödja 
kroppsvikten. Avsluta genom att pressa upp kroppen till utgångsläget. 
Upprepa 12 gånger.

Vinterträning, övning 4: Balans på händer och knä

Denna helkroppsrörelse får magmusklerna, armarna och benen att 
jobba. Ställ dig på händer och knän. Ställ dig så att handlederna är 

direkt under axlarna och höfterna är över knäna. Försök ha ryggen rak. 
Räta sedan ut vänster ben och lyft upp det en bit bakom dig. Samtidigt 
lyfter du höger arm rakt framför dig. Du kan antingen hålla kvar i denna 
position eller dra ihop knät mot bröstet och armbågen mot knäet. 
Upprepa 12 gånger och gör sedan samma sak på andra sidan.

Vinterträning, övning 5: Nigande utfall med benlyft

Det här utfallet tränar lårens in- och utsida samt sätesmusklerna. Stå 
rakt upp och placera händerna på en stolsrygg för att få balans. Gör 
ett utfall bakåt med vänster ben. Flytta vänster ben över på höger sida, 
en liten bit över kroppens mittlinje. Böj knäet på främre benet (höger) 
för att sänka ner kroppen i en nigning. Se till att knäet är i linje med tån. 
Spänn bålmusklerna och ha ryggen rak. Res dig upp i stående och 
ha bakre foten böjd när du för samman bakre benet med det främre. 
Upprepa 12 gånger och gör sedan samma sak på andra sidan.

Vinterträning, övning 6: Brygga med bröstpress

Den här rörelsen låter bröstet, bålen och sätesmusklerna jobba. 
Börja med att ligga på ryggen och göra bryggan genom att pressa 
sätesmusklerna och höja upp höfterna från golvet. Kroppen ska 
bilda en rak linje från axlarna till knäna. När du kan hålla kvar i denna 
position, lägger du till bröstpressen. Håll vikterna med handflatorna 
framåt och i linje med bröstet. Pressa upp vikterna, håll kvar i en 
sekund och återvänd sedan till startpositionen.

Enkelt recept 
efter träningen

• 5 skopor Herbalife24  
Rebuild Strength

• 2,5 dl vatten
• 150 g frusna jordgubbar
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TORSTEIN 
STENERSEN
æ Torstein Stenersen är med i svenska landslaget i skidskytte 

och har använt Herbalifes produkter i många år. ”I dag finns 
det många som har möjlighet att träna sin idrott på heltid och 
nivån blir bara högre och högre. Det är enkelt att träna mycket och 
bra, så därför beror slutresultatet alltmer på återhämtningen och 
ett korrekt näringsintag. Med Herbalife som tillskott kan du vara 
helt säker på att du har ett riktigt näringsintag och därmed kan du 
maximera både träning och återhämtning.”

Torstein tränar cirka 900 timmar varje år och dessutom tränar han cirka 200 timmars 
skytte. Detta kan innebära att han förbränner mer än 6 000 kcal om dygnet. Då 
är det extremt viktigt att ha ett riktigt näringsintag och god återhämtning. Därför 
har Torstein valt att komplettera sin kost med produkter från Herbalife för att vara 
säker på att han får i sig alla de näringsämnen och kalorier som han behöver.

”Utan Herbalife tror jag inte att jag hade klarat av att upprätthålla den kvalitet 
och träningsmängd som jag har idag. Landslaget tränas av Wolfgang Pichler som 
styr oss med järnhand och dagarna är både långa och tuffa. Men det är verkligen 
intressant att se hur mycket kroppen klarar av bara du får i dig rätt näring. Jag 
har kommit till många kollegors undsättning ute på längre träningsrundor med 
Prolong från H24-serien.”

I slutet av april 2016, dagen innan träningssäsongen började, var Torstein 
inblandad i en ATV-olycka. Läkarna konstaterade att han fått ett kompressionsbrott 
och två mindre brott på ryggraden. Men redan tio dagar efter olyckan var han 
tillbaka i träningsspåren igen. Säsongen fick inledas med 2,5 månads rehab och 
alternativ träning.

”Det var extremt tufft för mig att komma tillbaka till 100 procent rätt träning. De 
första 1,5 månaderna växlade jag mellan cykel och löpband inomhus, till att 
börja med kunde jag bara gå uppför backarna. Jag köpte snöskor och reste till 
Åre flera gånger och gick upp och ner för Åreskutan (1 367 möh). Mentalt sett 
var det en kämpig tid, men samtidigt fick jag ett nytt perspektiv på livet. Jag var 
bara några millimeter ifrån att bli sittande i rullstol men jag klarade mig och är 
i dag helt återställd. Det är lätt att ta saker och ting för givna, speciellt när det 
gäller kroppen. Läkarna sa att utan min vältränade rygg, hade jag suttit i rullstol 
idag. Det jag vill säga till alla är: ta vara på kroppen, var aktiva och prioritera 
näringsintaget så att hela du blir starkare, inifrån och ut!

I juni, cirka en månad efter olyckan, tränade jag totalt 100 timmar, de flesta 
inomhus. Alla som har tränat inomhus vet hur mycket man svettas efter bara ett 
litet tag. Ett par gånger fick jag till och med låna en svabb för att torka upp den 
svettpöl som hade samlats på golvet efter mina genomkörare. Sådan här träning 
sliter på kroppen och utan Herbalifes Hydrate och CR7 hade jag aldrig klarat av 
att genomföra pass efter pass med en sådan kvalitet som jag gjorde.”

Stöder du de 
Herbalife-sponsrade 
idrottarna i 
ditt land? Julia Roth,  

Golf
Åsa Lundström,  

Triathlon
Ebba Larsson,  
Hästhoppning

Namn:  
Torstein Stenersen

Födelsedatum:  
16 oktober 1988

Land:  
Sverige

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

AKTIVT liv
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Hur ser en vanlig träningsdag 
ut för dig, och hur äter du?

07:00 Frukost. 4 dl havregrynsgröt 
med 10-15 hela mandlar och 
kanel. En Formula 1 Sport-shake. 
1 stort glas vatten med Hydrate.

08:30-09:30 Skytteträning.

09:30-12:00 Skidor/

rullskidor, intensitet I2 
(20 % av maxpuls), 
ett vätskebälte 
med Prolong.

Direkt efter träningen: En H24 
Rebuild Endurance-shake.

12:30 ”Svensk lunch”, det vill 
säga en tillagad måltid.

En flaska Hydrate efter lunch, 
speciellt om det är varmt ute.

14:30 Mellanmål. Tre smörgåsar med 
pålägg + en Formula 1 Sport-shake.

15:10 Första flaskan med Niteworks 
för att öka blodcirkulationen.

15:30-18:00 Träning. Styrketräning + 
löpning. CR7 Drive på flaska under 
träningen och direkt efter styrketräningen 
en Rebuild Strength-shake.

Vilka är dina favoritprodukter 
från Herbalife?

”Jag kan inte klara mig utan Formula 1 
Sport, Prolong, CR7 Drive, Hydrate 
och Rebuild Strength från H24-serien 
som jag använder varje dag.”

”Jag blir väldigt 
motiverad av de 

unika utmaningarna 
i min idrott. Man 

måste både 
kunna åka skidor 
och skjuta. I mitt 
samarbete med 
Herbalife siktar 

jag på VM och en 
dag hoppas jag 

kunna ta hem ett 
guld från OS!”

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.”

Mitja Kylliäinen,  
Finland, Triathlon

Meeri Räisänen,  
Finland, Ishockey

David Ewald,  
Norge, Bodybuilding

Det råder ingen tvekan om 
att hans karriär kommer att 

fortsätta spikrakt uppåt.

Följ Torstein på 
sociala medier: 

@torsteinstenersen
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NYTT TÄNKESÄTT.

DYNAMISK UPPVÄRMNING:

DEN OPTIMALA 
10-MINUTERS-  

TRÄNINGEN
Vår stressade livsstil innebär ofta att vi inte har tid 
att gå på gymmet, men det är ingen ursäkt för att 
vara inaktiv. Det räcker med att träna tio minuter 
varje dag för att förbränna fett med detta dynamiska 
konditionspass.

KONDITIONSPASS:

Nu är det dags att få upp flåset! Gör var och en av 
följande rörelser i 30 sekunder. Upprepa så många 
gånger som du orkar.

Vill du se hur 
Samantha Clayton 
utför varje rörelse? 
Besök Herbalifes 

YouTube-kanal

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

NAMN
SAMANTHA CLAYTON

EXPERTPROFIL

1. SÄTT UPP MÅL

Tänk på att sätta upp mål som är enkla men specifika. De måste 
vara möjliga att uppnå och lätta att genomföra: t.ex. ta en tio minuter 
lång promenad varje dag eller kom i sådan form att du kan delta i ett 
femkilometerslopp om tre månader. Det kan öka motivationen om du 
berättar för andra om dina mål. Glöm inte att planera för att lyckas – 
inte för att misslyckas. Välj en aktivitet som du gillar att göra!

2. HA EN POSITIV MENTAL INSTÄLLNING

Tänk positivt och kom ihåg: skjut inte upp det – börja träna idag! Små 
förändringar blir stora när man lägger ihop dem och resultatet kan bli 
en genomgripande förändring av din livsstil. Bara en sådan enkel sak 
som att använda positiva ord som ”jag kan” kommer att uppmuntra dig 
att hålla fast vid din träningsplan. Ersätt negativa tankar med positiva 
affirmationer som: ”Jag kommer att bli den bästa versionen av mig 
själv” och ”Jag är redo att förbättras”. Har du en optimistisk livssyn 
får du ofta positiva resultat.

3. PLANERA & MOTIVERA

Avsätt tid i ditt dagliga schema för att bli aktiv. Sikta på att lägga in en 
halvtimmes motion tre dagar i veckan. Håll motivationen uppe genom 
att göra träningen till en kul hobby och engagera släkt och vänner så att 
ni tillsammans får en hälsosam och aktiv livsstil. Om du känner för att 
ge upp kommer de att övertala dig att fortsätta. Att ha något som lockar 
dig kan ge dig lite extra motivation under de dagar då det känns tungt.

ONT OM TID?  
INGA PROBLEM.

0:30  
sek

Marschera på 
stället, cirkla 
med armarna

0:30  
sek

Marschera med 
höga knän, 
svinga armarna

0:30  
sek

Jogga på 
stället

10x Tåhäv-
ningar

10x Knäböj-
ningar

10x Små  
utfall

Marschera 
på stället Jumping jacks

Små 
knäböjningar 
+ höjda 
underarmar

Sidoböjning  
(höger) med 
armhöjning

Jogga på  
stället

Hoppa från 
sida till sida

Djupa 
knäböjningar 
med axelpress

Sidoböjning 
(vänster) med 
axelhöjning

AKTIVT liv
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S KÖ N H E T S S I D O R  
•  S LU T  PÅ  T R I ST  V I N T E R H Å R

Ta hand om huden och håret under den kalla årstiden med 
de här enkla förändringarna. Stråla inifrån och ut i vinter!

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

SKÖNHETS
bok
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UNDER VINTERN BLIR LUFTEN 

TORRARE OCH INOMHUSVÄRMEN 

KAN TORKA UT HYN. DÄRFÖR 

ÄR DET VIKTIGT ATT SE TILL 

ATT VINTERNS HUDRUTIN TAR 

HÄNSYN TILL DETTA SÅ ATT HUDEN 

FORTSÄTTER ATT STRÅLA.

HUDVÅRDSREGEL NR 1 I VINTER:
BEVARA VÄTSKEBALANSEN

När det är varmt ute dricker du automatiskt 
mer vätska. Men minska inte på vattenintaget 

bara för att det blir kallt ute! Även om 
du kanske inte blir sugen på isvatten 

som på sommaren kan du pigga upp dig med 
rumstempererat vatten eller uppfriskande 
varmt te för att bevara vätskebalansen.

HUDVÅRDSREGEL NR 2 I VINTER:
TA HAND OM LÄPPARNA

Nariga vinterläppar är inte vackra att se på 
och de kan också göra ont när de spricker i 

kylan. Dessutom blir det svårare för läppstiftet 
att fästa och se bra ut! Skydda läpparna 
med en fuktgivande läppbalsam med SPF.

HUDVÅRDSREGEL NR 3 I VINTER:
ANVÄND SOLSKYDD

Bara för att temperaturen sjunker försvinner inte 
UV-strålningen, så glöm inte att smörja in dig med 
SPF i vinter. Om du behöver extra återfuktning 
kan du testa fuktgivande solskyddskrämer eller 
ta solskyddskräm över din vanliga fuktkräm.

VISSTE DU DET HÄR?

Herbalife SKIN 
Skyddande fuktkräm med 
SPF 30 ger bredspektrigt 

skydd mot UVA-/UVB-
strålning.
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SKÖNHETS bok
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HUDVÅRDSREGEL NR 4 I VINTER:
GLÖM INTE HÄNDERNA

Precis som på läpparna är huden på händerna 
tunn och känslig, vilket gör att den kan bli 

narig när det är kallt. Använd handkräm för att 
återfukta händerna och smörj in flera gånger 
under dagen. Det är praktiskt att alltid ha 
med sig en tub handkräm i resestorlek eller 
att ha en i skrivbordslådan, i bilen och i 
väskan. Glöm inte att använda handskar när 
du går ut. De håller dig inte bara varm, de 
skyddar också huden på händerna från kylan!

HUDVÅRDSREGEL NR 5 I VINTER:
SMARTA SMINKVAL

Har du lagt märke till att foundation eller rouge 
inte fäster lika bra på vintern? Det beror på att 
huden brukar bli torrare så att den flagnar och 
får torra partier. Om det händer kan du testa 
att använda en primer som hjälper sminket att 
appliceras jämnare eller en hudfärgad fuktkräm 

som både återfuktar och ge lite täckning utan att 
torka ut hyn. När du ska välja vinterns smink ska 
du hålla utkik efter fruktgivande sammansättningar 

(t.ex. krämig rouge och flytande foundation).

HUDVÅRDSREGEL NR 6 I VINTER:
KANSKE SKA DU ANVÄNDA OLIKA PRODUKTER  

BASERAT PÅ ÅRSTID

Din hud kan behöva olika produkter beroende på 
vilken årstid det är, speciellt om du bor på en 
plats med stora temperaturväxlingar (eller om det 
är stora variationer mellan temperaturen inomhus 
och utomhus på grund av centralvärme). Bara du 
vet vad som känns skönt för din hud. Om din hy 
blir torrare under vintern kan du exempelvis 
testa produkter som har återfuktande formulas 

både när det gäller rengöring och smink.

VISSTE DU DET HÄR?

Herbal Aloe Hand- och 
bodylotion har i kliniska 
försök visat sig återfukta 

huden på djupet.

SKU 2563

* 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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BANNLYS  
 trist  
VINTER-  
HÅR

SLUTA MISSHANDLA HÅRET
Så här är det: För att få vackrare hår måste vi behandla 
det varsamt. Överst på listan står att sluta misshandla håret! 
Stoppa undan de supervarma hårfönarna, locktängerna 
och plattängerna och låt håret vila lite. För hög värme skadar 
håret eftersom det avlägsnar fukt från hår och hårbotten och 
med tiden kan de naturliga fetterna som skyddar försvinna. 
Resultatet av det blir torrt, slitet och skört hår.

Så ge håret en paus från värme. Försök lufttorka håret 
minst en gång i veckan så att håret får vila från skadande 
stylingverktyg. Om du ändå använder värmeverktyg ska 
du använda de lägsta värmeinställningarna och testa 
att applicera en värmeskyddande produkt i håret för att 
skapa en barriär mellan håret och värmen och förhindra 
skador. Ju snabbare du slutar misshandla håret, desto 
sundare hår får du.

TA DIG TID TILL HÅRVÅRD
Vissa dagar är så stressiga att håret hamnar längst ner på 
åtgärdslistan. Och oftast är det vårt eget fel att håret ser trist 
ut. Det kan till och med vara bättre att hoppa över morgonens 
hårtvätt om du inte har tid att göra det på rätt sätt.

Det finns ett par enkla riktlinjer till hur man tvättar håret på 
bästa sätt:

• Massera hårbottnen för att bli av med fett och 
hårprodukter.

• Skölj noga så att allt schampo och balsam försvinner. 
De flesta schampon och balsam behöver sköljas 
med mycket vatten för att smuts och restprodukter 
ska försvinna samt för att frigöra de vårdande 
ingredienserna. Om du inte sköljer håret ordentligt 
kan det bli hängigt, fett och svårt att reda ut.

• När du tror att du har sköljt tillräckligt, skölj då lite till. 
Använd aldrig riktigt hett vatten utan skölj med svalt 
eller ljummet vatten eftersom det bidrar till att stänga 
hårstråets fjällskikt och ge mer glans.

FORMULA 2 
VITAMIN- OCH 
MINERALKOMPLEX  
FÖR KVINNOR
Innehåller zink som 
bidrar till att bibehålla 
normalt hår.

SKÖNHETS bok
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Ärligt talat, det enda som är sämre än en dålig dag är en 
dålig hårdag! Följ de här snabba och enkla stegen för att 
slippa dåliga hårdagar för alltid. Hälsosamt hår är härligt hår!

Välj sulfatfritt! Sulfater 
är starka, uttorkande och 

får håret att tappa färg.

Ta det lugnt med olika hårprodukter för att undvika 
att håret får för mycket av det goda – det kan 
göra det livlöst, svårt att hantera och fett.

Överväg att investera 
i en bra hårtork med 
jonteknik. Det kan göra 
att hårtorkningen går 
snabbare och skadar 
håret mindre. Kom 
ihåg att det ofta är så 
att ju högre ljud din 
hårfön ger ifrån sig, 
desto sämre kvalitet.

SKU 2564

SKU 2565

Håll utkik efter 
effektiva återfuktande 
och vårdande 
ingredienser när 
du väljer schampo 
och balsam.

VISSTE 
DU DET 

HÄR?
Ge ditt hår 

en vårdande 
intensiv-

behandling – 
låt Herbal Aloe 
Balsam verka 
i fem minuter 

innan du sköljer 
ur för att få ett 

supermjukt och 
glänsande hår.

Håret är mest ömtåligt 
när det är blött, så 
var varsam när du 
kammar blött hår. 
Vänta med att sätta 
upp det i hästsvans 
eller fläta tills det är helt 
torrt. Det bidrar till att 
skydda mot skador.

När du tror att du har sköljt 
håret tillräckligt, räkna då 

till tio och skölj lite till.

Snabba tips som gör varje dag till en  

’BRA HÅRDAG’
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VARJE FRAMgÅNG 
BÖRJAR MED  
ETT MÅl  
VILKET ÄR DITT?
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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 2: Dela med 
vännerna!

HaR du testat 
DEn än?

BEKANta DIG MEd 
HERBALIFEs FOTOApp

FotA, aNpaSSA, DELa!

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

Projektkod 2274

© 2017 Herbalife International of America, Inc.
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September 2017. Tryckt i Europa.

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 
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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 
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Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening

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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