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PRO 20 SELECT 
PROTEINSHAKE SOM 
MIXAS MED VATTEN

Remixa dina mellanmål med 
PRO 20 Select – den idiella 
proteinshaken! Nu kan du 

äta smarta mellanmål på ett 
nytt och spännande sätt.
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delar med sig av sina 
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vardagsmiddagar som inte 
bara smakar utsökt utan 
även är enkla att tillaga!

14

VETENSKAPEN 
BAKOM CR7 

DRIVE

Läs om några av de 
främsta fördelarna 

med CR7 Drive och 
forskningen som 
ligger till grund!

24
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Bli inspirerad av de här 
läckra och snabblagade 
recepten med PRO 20 

Select – perfekta att dela 
med släkt och vänner!
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NYÅRSLÖFTEN 
FÖR HUDEN

Här hittar du praktiska 
men effektiva nyårslöften 

för huden som hjälper 
dig att få utstrålning 
och självförtroende 

under 2018!

CRISTIANO RONALDO 
INPÅ LIVET

Fotbollsspelaren 
Cristiano Ronaldo pratar 

om mat och träning. Träffa 
mannen bakom målen.

HITTA RÄTT 
HUDVÅRDSPRODUKTER

Fet, torr eller blandhy… 
De här orden beskriver 
de olika hudtyperna. 

Hitta rätt produkter som 
kompletterar din hy perfekt!

28

26

22

ETT BALANSERAT 
NÄRINGSINTAG
Må bra, inifrån och ut! 

Hur gör du då detta? Jo, 
med ett balanserat och 

skräddarsytt näringsintag 
som stöder en hälsosam 

och aktiv livsstil.

NÅ 2018 ÅRS 
TRÄNINGSMÅL

Öka motivationen i 
år med Samantha 

Claytons 
träningspass för 

2018. Från yoga till 
boxning – här finns 

något för alla!

20

18

FÖLJ OSS
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.
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2017 har varit ännu ett spännande år för Herbalife Family 
Foundation. Vår Casa Herbalife i Zambia, Sara Rose Foundation, 
firade att vi stöttat dem i tio år, vi koordinerade hundratals timmar 

av frivilligarbete, och de insamlade medlen från Medlemmar 
och personal steg till oanade nivåer. Ni har utmanat er själva 

i maraton, cykellopp, boxningsmatcher, virtuella tävlingar, 
träningstimmar och mycket mer för att samla in pengar till HFF 

och hjälpa behövande barn. Chris O’Grady, brittisk medlem 
i GET Team, besteg till och med Kilimanjaro för att samla in 

pengar till HFF, och slog sitt eget mål på 5 000 euro! Ett stort 
tack till alla våra supporters, tillsammans förändrar vi folks liv.

Ge fantasin fria tyglar med den här receptskaparen och 
sätt ihop dina egna läckra shakes! Din shake, på ditt sätt: 

varför inte skapa en läcker proteinshake med nya PRO 
20 Select – proteinshaken som mixas med vatten. Besök 

www.myherbalifeshake.com/sv för att se själv!

BÄTTRE 
RECEPTINSPIRATION

I dag har vi fem stycken högteknologiska enheter 
spridda över världen. Två finns i USA och tre i 
Kina. Tillsammans omfattar de otroliga 136 288 
kvadratmeter – och då har vi ändå inte räknat med 
Herbalifes tre laboratorier i Shanghai, Los Angeles 
och Sao Paolo! Den forskning, utveckling och 
kvalitetskontroll som sker på de här enheterna 
är en viktig del av det som gör Herbalifes 
produkter så bra. Ta H.I.M. i Winston-Salem i 
USA som exempel. Här kan vi tillverka makalösa 
16 000 burkar med Formula 1 varje timme!

H.I.M.  
VÄRLDEN  
ÖVER

CASA 
HERBALIFE

HERBALIFE-
NYHETER
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NU LANSERAS PRO 20 SELECT PROTEINSHAKE SOM MIXAS MED 
VATTEN • SMARTARE MELLANMÅL • NYHETER OM HFF CASA

Vår nya proteinshake som mixas med vatten är här. Skapa smartare mellanmål med 
PRO 20 Select – den idiella proteinshaken!

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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proteiN

25 vitaminer 
& minerAler

LÅG SOCKerHaLTVeGETAriSK

gLUTeNFRi

mJÖLKFri

Proteinshake som mixas  
med vatten

PRO 20  
- Select -

Ställ krav på ditt mellanmål! PRO 20 Select är inte som en vanlig 
proteinshake – den innehåller de näringsämnen som kroppen behöver 
samtidigt som du inte gör avkall på dina näringsmässiga målsättningar.

Massor av nyttigheter utan att kompromissa med smaken.

Kontakta din Herbalife Medlem i dag.  
Recept finns på MyHerbalifeShake.com/sv

MER  
ÄN BARA 
PROTEIN

LEV väl
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Vi känner nog alla igen oss: När vintern kommer blir det svårare att 
hålla sig borta från tröstmaten, och vi stoppar i oss mellanmål som 
ofta har högt kaloriinnehåll men låga näringsvärden.

Dina mellanmål bör vara näringsmässigt balanserade, ha låg 
sockerhalt och ge dig näring! Kanske kan en proteinshake eller 
en skål med keso och lite frukt hjälpa dig att inte äta för mycket 
till middag.

En av de bästa sakerna med smarta mellanmål är att fiberrik frukt, 
grönsaker och fullkorn innehåller jämförelsevis få kalorier. Den här 
typen av mat kan du alltså äta regelbundet och få i dig både rätt 
mängder och något som håller hög kvalitet – utan att stoppa i dig 
för många kalorier.

VISSTE DU DET HÄR?
Du kan hjälpa kroppen att uppfylla 
sina näringsbehov genom att äta 

smarta mellanmål varje dag.

VISSTE DU DET HÄR?
Normalt sett blir vi hungriga var tredje 
till fjärde timme. Därför kan det vara 
bättre att äta flera mindre måltider 
under dagens lopp för att förhindra 

att äta för mycket under huvudmålen.

PRO 20 Select är den idiella proteinshaken!

En ny bundsförvant i din aktiva livsstil – PRO 20 Select innehåller 20 g protein och 

bidrar till att ge en balanserad tillförsel av protein under dagens lopp. Den här shaken 

kommer att bli din nya bundsförvant i din vardag så att du kan hålla ångan uppe och ha en 

aktiv livsstil – kanske kommer du att orka med de där gympassen efter jobbet?

Perfekt när du är i farten – går det för lång tid mellan måltiderna? För att undvika att 

energin dalar behöver du välbalanserade måltider och mellanmål. Även om du är ute och 

rör på dig kan du tillaga det här läckra och näringsrika mellanmålet på några sekunder. 

Allt som behövs är en flaska vatten – funkar när du har telefonkonferens, sitter på tåget 

eller har fastnat i en bilkö. Tillsätt tre måttskopor PRO 20 Select och skaka om – sedan är 

det klart! Håll ångan uppe och njut av din aktiva livsstil.

Petig med maten eller överkänslig? Nu kan du unna dig själv och ändå ställa krav 

på ditt mellanmål! Ge kroppen de näringsämnen som den behöver utan att göra avkall på 

dina preferenser eller få i dig sådant du inte tål. Den vegetariska shaken som är fri från mjölk 

och gluten och innehåller låg andel socker ger dig alla nyttigheter utan att kompromissa 

med smaken. Experimentera med dina favoriter från frukt- och grönsaksdisken för att 

skräddarsy receptet.

VÄND för inspireras av de läckra Dela en shake-recepten!

SMARTARE 
mellanmål M.S., RD, CSSD, CSOWM, 

FAND – DIREKTÖR, 
INTERNATIONELL 
NÄRINGSUTBILDNING 
OCH TRÄNING

NAMN
Susan Bowerman

EXPERTPROFIL
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Share a Shake

Kcal Protein Kol
hydrater KostfiberFett

220 23 g25 g 8,7 g3,2 g

Vitamininjektion
Den här shaken innehåller vitaminrika 
ingredienser. Några kvistar basilika 
funkar bra tillsammans med frukten.

• 3 måttskopor Herbalife PRO 20 Select 
proteinshake som mixas med vatten

• 2,5 dl kallt vatten
• 1,25 dl halverade jordgubbar
• 1,25 dl persikor i skivor
• 2 msk naturell grekisk yoghurt
• 4-6 blad färsk basilika eller en tsk torkad

Lägg alla ingredienser i en mixer 
och kör till en slät shake.

LEV väl
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Kcal Protein Kol
hydrater KostfiberFett

217 23 g21 g 10 g4,5 g

Kcal Protein Kol
hydrater KostfiberFett

248 32 g23 g 8,6 g3,2 g

Immunitets1 
booster
• 3 måttskopor Herbalife PRO 20 Select 

proteinshake som mixas med vatten
• 2,5 dl kallt vatten
• En mellanstor apelsin
• 1,25 dl morötter (kokta eller 

råa, färska eller frusna)
• 1/8 liten avokado
• En tsk malen ingefära

Lägg alla ingredienser i en mixer 
och kör till en slät shake.

1 Denna shake innehåller A- och C-vitamin som bidrar till 
immunsystemets normala funktion.

Shake med 
superfoods2
• 3 måttskopor Herbalife PRO 20 Select 

proteinshake som mixas med vatten
• 2,5 dl kallt vatten
• 1,25 dl blandade bär
• 10 röda vindruvor
• 1,25 dl babyspenatblad
• 2 tsk osötad kakao

Lägg alla ingredienser i en mixer 
och kör till en slät shake.

2 Denna shake är gjord med bär, spenat och kakao och 
innehåller antioxidanter tack vare vitamininnehållet. 
Vitamin C, vitamin E och zink bidrar till att skydda 
cellerna från oxidativ stress.
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nyheTer om HFF CasA

Dags ATT FirA

2017 har varit ett fantastiskt år för Herbalife Family 
Foundation i EMEA, i och med att tre länder öppnade 
sina första Casa Herbalife-program någonsin. Stort 
tack till alla Herbalife Medlemmar i Österrike, Ghana 
och Schweiz för deras hårda arbete och engagemang 
i att samla in pengar till HFF. Det är tack vare er som 
vi nu stöttar ännu fler barn inom EMEA.

Storbritannien var också med i firandet och la till ett ytterligare Casa Herbalife-program, vilket innebär att det nu 
finns 30 stycken Casa Herbalife-program i EMEA.

Casa Herbalife Spotlight: 
Österrike Ghana Schweiz
Verein Kinderhilfswerk stöttar barn och 
unga med fysiska funktionsvariationer 
och sociala problem, ofta från sårbara 
familjer. HFF:s bidrag används för 
att arrangera workshops kring näring 
och utbildningar tillsammans med 
nutritionister som lär barnen vikten 
av en hälsosam och varierad kost.
Plats: Traun, Österrike
#Antal barn som får stöd: 380
www.kinderhilfswerk.at

SOS Barnby i Tema tillhandahåller 
familjehem för utsatta och övergivna 
barn. HFF:s stöd har gått till att 
renovera köksinredningen och ersätta 
gamla köksredskap. Dessutom har 
SOS-mammorna utbildats om vikten 
av god näring, så att de kan hjälpa 
barnen de tar hand om att få en 
hälsosam uppväxt!
Plats: Tema, Ghana
#Antal barn som får stöd: 129
www.sosghana.org

Switzerland Kinderheim Friedau är 
ett hem för behövande barn. Bidraget 
från HFF hjälper organisationen att 
stötta barnens dagliga näringsbehov 
samt bidrar till utvecklingen av ett 
trädgårdsprojekt där barnen lär sig 
att plantera, odla och skörda färska 
frukter och grönsaker.
Plats: Koppigen, Schweiz
#Antal barn som får stöd: 20
www.kinderheimfreidau.ch

LEV väl
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LÄCKRA FRUKOSTRECEPT  
• NÄRINGSRIKA MIDDAGSRECEPT • ÄTER DU FÖR MYCKET?  

• ETT BALANSERAT NÄRINGSINTAG: PÅ HERBALIFES SÄTT

Susan Bowerman delar med sig av sina bästa råd om hur du kontrollerar kaloriintaget utan 
att göra avkall på läckra måltider. Hoppa ur sängen varje morgon för att avnjuta dessa 
aptitretande frukostrecept. Allt handlar om ett balanserat näringsintag och måttlighet.

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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Genom att hålla koll på ditt dagliga intag av 
kalorier samt mikro- och makronäringsämnen 
tar du reda på exakt vad du får i dig varje dag. 
Men många inser inte att den portion vi lägger 
på tallriken och den ”portion” som anges på 
livsmedelsförpackningen inte alltid är lika stor. 
Därför äter många mycket mer än de tror, utan 
att vara medvetna om det.

Enligt dietisten Susan Bowerman ligger det till 
så här: ”En ’serveringsportion’ är den mängd 
mat du själv lägger upp på tallriken, och denna 
är i många fall mycket större än den ’portion’ 
som listas på livsmedelsförpackningar eller i 
näringsrekommendationer.”

”Ett exempel är den officiella portionsstorleken 
för en muffin. I de flesta fall rör det sig om 30 g 
muffin, vilket är ett par tuggor”, förklarar Susan. 
”Men köper du en muffin på ett café eller bakar 
själv, är de troligen cirka fyra gånger större än 
den här rekommenderade portionsstorleken.” 
Det innebär att om du registrerar antalet kalorier 
för detta livsmedel kan du ha fel med upp till 75 
procent – en stor skillnad!”

Hon tillägger: ”Detsamma gäller pasta. De 
flesta av oss lägger upp minst tre gånger mer 
än den rekommenderade ’portionsstorleken’, 
många skulle nog tro att den rekommenderade 
port ionen rörde sig om ett t i l lbehör t i l l 
huvudrätten!”

För att komma till rätta med detta ger Susan 
följande tips: ”När du tittar på en förpackning 
där det står en viss portionsstorlek måste du ta 
reda på exakt hur mycket du kommer att äta. 
Det gör stor skillnad för kaloriintaget att lägga 
upp fyra eller fem portioner på tallriken istället 
för en, och detta kan självfallet också påverka 
dina målsättningar.”

Detta är skälet till att Herbalifes mellanmål är 
portionskontrollerade – det gör att du får hjälp 
att kontrollera kaloriintaget på ett lätt sätt utan 
att ge avkall på smaken. Dessutom har alla ett 
högt proteininnehåll! Testa ett chokladtäckt 
Proteinsnacks el ler en portion Rostade 
sojabönor eller Gourmet tomatsoppa när du är 
sugen på något kryddigare.

En klinisk studie visade att 
hälsosamma, kalorikontrollerade 
mellanmål i portionskontrollerade 
förpackningar hjälpte folk att äta 
mindre under måltiderna. Om du 

väljer rätt mellanmål tillför du kosten 
extra näringsämnen istället för att 
bara fylla på med tomma kalorier.

Mellanmål med hög proteinhalt 
är bra för att fylla på med bränsle 
efter träningen och för alla som vill 
få en definierad kropp, eftersom 
protein bidrar till att bygga upp 

och bevara muskelmassa.

* Bellisle, F. (2014). Meals and snacking, diet quality and energy balance. Journal of Physiology & Behavior: 2014 Jul;134:3843.

Choklad jordnöt #3972  
Vanilj mandel #3968  
Citrus citron #3976

Rostade sojabönor #3143  
Gourmet tomatsoppa #0155

I motsats till vad många tror kan 
mellanmål vara bra om man försöker 
gå ner i vikt. Forskning visar att ett 
eller flera mellanmål under dagen 
utöver huvudmåltiderna INTE ökar 

det totala kaloriintaget eftersom man 
ofta äter mindre under huvudmålen*.

Visste du det här?

M.S., RD, CSSD, CSOWM, 
FAND – DIREKTÖR, 
INTERNATIONELL 
NÄRINGSUTBILDNING 
OCH TRÄNING

NAMN
Susan Bowerman

EXPERTPROFIL

ÄT rätt

Äter  

du  

för  

mycket?
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KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

236 21 g17 g 7 g10 g

KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

275 37 g14 g 13 g5 g

KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

361 46 g16 g 13 g13 g

Pannkakor på Formula 1

 - 2 måttskedar Formula 1 
Cookies & cream
 - 1 banan
 - 1 ägg
 - ½ tsk vaniljextrakt
 - 1 krm kanel

Overnight Oats

Vispa tills smeten blir slät och jämn.  
Tillaga 2-3 minuter per sida

Blanda samma alla ingredienser och ställ in 
i kylen över natten

Mixa i 30 sekunder

 - 2 måttskedar  
Formula 1 Vanilj
 - 1 måttsked Havre-äpplefiber
 - 0,8 dl valsade havregryn
 - 1,25 dl (75 g) färska eller 
frusna blandade bär
 - 2,5 dl kallt vattenSöt grön shake*

 - 2 måttskedar 
Formula 1 Vanilj
 - 50 g naturell, fettfri 
grekisk yoghurt
 - 4 spenatblad
 - 1 moget päron, skalat, 
urkärnat och hackat
 - 5 gröna eller röda vindruvor

* Läs instruktionerna på produktetiketten noga när du använder Formula 1  
måltidsersättningsshakes för att kontrollera eller hålla vikten. Våra produkter ger bara 
de angivna näringsmässiga fördelarna när de tillreds i enlighet med instruktionerna på 
produktetiketten. Vid skapandet av nya recept är det viktigt att säkerställa att det sammanlagda 
intaget av näringsämnen inte blir för högt. **Ha också i åtanke att om produkten används 
i uppvärmda recept kan vissa nivåer av angivna vitaminer minska.

Näringsinnehåll:

Näringsinnehåll:

Näringsinnehåll:

*exklusive extra topping

*exklusive extra topping

*exklusive extra topping
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KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

368 13,4 g24 g 4,4 g23 g

KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

155 23 g4,8 g 5,6 g3,5 g

6
4

V
V

Du hittar fler recept 

om du laddar ner appen 

HerbalifeGO. Finns i App 

Store och Google Play.

Nu när vintern är här känns det skönt att göra det bekvämt för sig i stugvärmen och trösta sig med den där maten som 
är fylld med kalorier men ofta innehåller få näringsämnen 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

GRÖNSAKSCURRYRATATOUILLE 
MED HALLOUMI

Ingredienser:

 + 2 tsk kokosolja eller smör
 + 2 rödlökar, skivade
 + 1 röd paprika, grovt tärnad
 + 2-3 vitlöksklyftor, grovhackade
 + 1 gul paprika, grovt tärnad
 + 2 zucchini, grovt tärnade
 + 1 aubergine, grovt tärnad
 + 6 tomater, grovt tärnade (eller en 

konservburk hackade tomater à 400 g)
 + 2 msk tomatpuré på soltorkade tomater eller vanlig tomatpuré
 + 1 tsk torkad oregano (eller en liten handfull färsk, finhackad)
 + 1 tsk torkad persilja (eller en liten handfull färsk, finhackad)
 + ½ tsk paprikapulver
 + 2 förpackningar halloumi à 250 g, skivad

Gör så här:

Tillsätt kokosolja eller smör i en djup stekpanna och hetta upp på svag 
värme innan lök, vitlök och paprika tillsätts. Tillaga i 2 minuter. Tillsätt 
resterande grönsaker och låt dem mjukna innan tomater, tomatpuré och 
örter tillsätts. Smaka av med svartpeppar och salt. Tillaga på svag värme 
i 5 minuter tills grönsakerna mjuknar. Låt dem inte bli överkokta – det finns 
inget värre än en slemmig ratatouille. Medan ratatouillen tillagas hettar du 
upp traktörpannan eller grillpannan med en smula kokosfett eller smör. 
Tillsätt sedan halloumiskivorna och tillaga på båda sidorna tills osten är 
gyllenbrun. Ta av ratatouillen från spisen, häll upp i skålar och toppa med 
halloumi. Servera direkt.

Ingredienser:

 + 1 tsk kokosolja eller smör
 + 1 stor rödlök, finhackad
 + 2-3 vitlöksklyftor, krossade
 + 1 bit, ca 2,5 cm lång, färsk ingefära,  

tunt skivad
 + 1-2 msk currypulver
 + 1-2 chilifrukter, finhackade
 + 1 röd paprika, hackad
 + 1 zucchini, tärnad
 + 1 aubergine, tärnad
 + 1 sötpotatis, tärnad
 + 1 burk hackade tomater
 + 2 stora handfullar babyspenat
 + En handfull färsk koriander, grovt hackad

Gör så här:

Lägg kokosfett, lök, ingefära och vitlök i en stor stekpanna eller djup 
traktörpanna. Fräs upp i en minut innan currypulver och chili tillsätts. 
Detta kan skapa en ganska stark arom så ha inte ansiktet rakt över pannan! 
Tillsätt lite vatten om det är för torrt. Tillsätt återstående grönsaker utom 
spenaten. Rör samman och tillaga på svag värme i 10-15 minuter eller tills 
grönsakerna mjuknat. Tillsätt spenat och koriander och tillaga i ytterligare 
5 minuter före serveringen.

Näringsinnehåll:

Vad ligger på tallriken?

Näringsinnehåll:

PORTIONER

ÄT rätt
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4Iv

KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

67 1,1 g9,8 g 0,8 g2,4 g

KcalProtein Kol
hydrater KostfiberFett

278 23 g23 g 5,6 g8,9 g

KcalProtein Kol
hydrater Fett Kostfiber

229 10 g29 g 2,6 g4,8 g

44

V

6

Iv

Iv

Iv

T O R S D A G

MAROCKANSK 
KYCKLINGTAGINE

O N S D A G

Ingredienser:

 + 400 oxfärs
 + 1 rödlök, finhackad
 + 1 ägg, uppvispat
 + 3 tsk paprika
 + 1 tsk chilipulver (eller mer om du 

vill ha dem extra kryddstarka!)
 + 2 tsk torkad persilja
 + 2 tsk oregano

Gör så här:

Blanda samman alla ingredienser i en skål och 
blanda noggrant. Rulla till små bullar och placera 
på en bakplåt. Täck köttbullarna med plastfilm 
och sätt in i kylen i en halvtimme. Du kan även 
sätta in dem i frysen. Jag sätter vanligen in 
bakplåten i frysen tills köttbullarna är genomfrysta 
och lägger sedan ner dem i en fryspåse. Gör man 
så klibbar de inte ihop och man kan ta ut så 
många köttbullar som man vill när det är dags.

När du vill ha köttbullar till middag bryner du 
dem i en panna med kokosfett eller olivolja 
tills de blir gyllenbruna och genomstekta. 
Servera med hemlagad pastasås på en bädd av 
spaghetti gjord av fullkornspasta eller zucchini.

Ingredienser:

 + Olivolja
 + 1 rödlök, finhackad
 + 2 vitlöksklyftor, krossade
 + 1 röd paprika, utan frön och tärnad
 + 1 konservburk hackade tomater à 

400 g eller 6 mogna tomater
 + 2,5 dl varm fiskbuljong
 + 1,5 dl vitt vin
 + 500 g fiskfilé eller andra fiskdelar
 + 100 g räkor (skalade och rensade)
 + 2 lagerblad
 + En handfull färsk persilja, hackad
 + Kryddor efter smak

Gör så här:

Hetta upp oljan i en gryta och fräs upp lök, 
vitlök och paprika i 2-3 minuter.

Tillsätt resterande ingredienser och blanda väl. 
Smaka av med kryddor. Täck med lock och låt 
varsamt puttra på låg värme i 30 minuter. Servera 
i en skål med lite hackad persilja på toppen.

Gör så här:

Skär kycklingen i mindre bitar. Lägg ner i en 
skål. Lägg 2 msk smält kokosfett, kryddor, chili, 
hälften av de hackade örterna och tomaterna i en 
matberedare. Kör till en marinad. Häll marinaden 
över kycklingbitarna och täck med plastfilm. 
Låt marinera över natten eller minst två timmar. 
Låt kycklingen stå i rumstemperatur i en timme 
innan du tillagar den. Hetta upp lite olivolja på 
medelvärme i en traktörpanna. Tillsätt lök, vitlök 
och paprika och tillaga i 3-5 minuter. Tillsätt 
sedan kycklingen men undvik i det här skedet 
att hälla i för mycket av marinaden. Tillaga i fem 
minuter innan resten av ingredienserna tillsätts, 
inklusive resterande marinad. Låt småkoka på låg 
värme i 5 minuter innan resterande örter tillsätts. 
Låt varsamt puttra på låg värme i ytterligare 
20 minuter. Servera med couscous, quinoa eller 
blomkålsris som alternativ med låg kolhydrathalt.

KRYDDIGA KÖTTBULLAR

F R E D A G

FISKGRYTA MED 
RÄKOR OCH TOMAT

Näringsinnehåll:

Näringsinnehåll:

PORTIONER

Vegetarisk rätt Icke vegetarisk rätt Antal portioner

Ingredienser:

 + 2 msk kokosfett, smält
 + 400 g kyckling (lår eller bröst), tärnad
 + 2,5 cm ingefära, finhackad
 + 2 tsk paprikapulver
 + 1 tsk spiskummin
 + 2 tsk gurkmeja
 + 1 tsk kanel
 + ½ tsk malen ingefära
 + Liten handfull myntablad
 + Liten handfull korianderblad
 + 1 chilifrukt, finhackad
 + 1 stor rödlök, skivad
 + 2 vitlöksklyftor, grovhackade
 + 1 grön paprika, grovt tärnad
 + 1 sötpotatis, skalad och skuren i bitar
 + 1 morot, tärnad
 + 60 g gröna bönor
 + 1 konservburk kikärtor à 400 g, avrunna
 + 1 konservburk à 400 g hackade tomater
 + 3 dl kyckling- eller oxbuljong

Näringsinnehåll:
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Vitaminer och mineraler krävs för att utföra många av de kemiska reaktioner som pågår i kroppen varje dag. Somliga 
mineraler (som kalcium och magnesium) har även strukturella funktioner i kroppen. En balanserad och varierad kost 
gör det enklare att få i sig alla de essentiella vitaminerna och mineralerna, och även ett dagligt multivitamin- och 
mineraltillskott kan bidra till att ge dig de rekommenderade dagliga intagen.

Vi känner ju alla till hur viktigt det är att äta en balanserad kost, men det kan faktiskt vara svårt att få i sig alla vitaminer 
och mineraler som vi behöver via maten. Varje vitamin och mineral har olika roller i kroppen. Vissa ger dig fördelar 
som kan vara extra bra för dig som person, som att exempelvis stötta ditt immunsystem. Män och kvinnor har inte 
samma kroppsstorlek, metabolism och fysiologi och behöver därför olika mycket vitaminer och mineraler för att få 
ett optimalt näringsintag. Vitamin- och mineralkomplex Man och Kvinna är ett tillskott som bidrar till att ge kroppen 
bästa möjliga välbefinnande och stödja prestationerna!*

Får du i dig tillräckligt?

Kalium

Vitaminer & mineraler

Magnesium

Folsyra

Kalcium

* På produktetiketten finns det mer information om fördelen med 
de olika näringsämnen som ingår i varje sammansättning.

A-  
vitamin

B6-  
vitamin

OMEGA-3  
fettsyrorC-  

vitamin

ÄT rätt
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FormuLa 2

ViTAMiN- & miNERALKOMpLeX 
man & KviNnA

Immunsystemet  
Innehåller A- och C-vitamin 

som bidrar till immunsystemets 
normala funktion

Muskelfunktion  
Innehåller magnesium 
som bidrar till normal 

muskelfunktion.

Energimetabolism  
Innehåller riboflavin som 

bidrar till en normal 
energiomsättning.

Mentala prestationer 
Innehåller pantotensyra som 

bidrar till normal mental 
prestationsförmåga.

Hormonaktivitet 
Innehåller vitamin B6 
som bidrar till att reglera 
hormonaktiviteten.

Energimetabolism  
Innehåller B12 som  
bidrar till en normal 
energiomsättning.

Skeletthälsa 
Innehåller kalcium som 
behövs för att bibehålla 
normal benstomme.

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

Oberoende av om du äter en eller två Formula 1shakes om 
dagen har Vitamin & mineralkomplex utformats för att ge 
kroppen de näringsämnen den behöver i korrekta mängder. 
Be din Herbalife Medlem att berätta mer om detta.

ELLER

SAMmAnsÄTtNInG soM FUNgeraR TiLLSAmMAnS meD Din FAVORItsmAK AV FOrmuLa 1

På produktetiketten finns det mer information om fördelen med de olika näringsämnena som ingår i varje sammansättning.

Allsidigt näringsstöd med 24 viktiga näringsämnen inklusive 
mikronäringsämnen som kroppen inte kan tillverka på egen hand 
eller inte tillverkar i tillräckliga mängder.

Särskilt skräddarsydd för att uppfylla behoven hos män respektive 
kvinnor samt ge optimala mängder vitaminer och mineraler.

Utvecklad av näringsexperter, stöds av beprövad vetenskap.

Vitamin- & mineralkomplex Man #1800
Vitamin- & mineralkomplex Kvinna #1819
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hydration

Ett sunt näringsintag över tiden handlar om att hitta rätt balans. I denna 
ekvation ingår det rekommenderade intaget av makronäringsämnena 
protein, fett och kolhydrater som ska balanseras med vitaminer och 
mineraler och kombineras med träning och ett fullgott vätskeintag. 
Nyckeln är att få i sig alla dessa näringsämnen från de rätta livsmedlen.

Du känner troligen redan till fördelarna med att äta tillräckligt med 
protein, som ju är en viktig del av alla kroppens celler. Men det du 
kanske inte är medveten om är att kolhydrater och fett är lika viktiga. 
Ofta sker det missförstånd när man pratar om makronäringsämnen, 
och därför är det bra att känna till skillnaden mellan vilka typer av dem 
som ger kroppen bränsle och innehåller nyttiga näringsämnen.

När det handlar om fetter är omättade fetter som de fleromättade (t.ex. 
omega-3) bättre än mättat fett. De omättade fetterna kommer främst 
från vegetabiliska källor och kan bidra till att hålla blodets kolesterolhalt 
på en normal nivå.

Även kolhydrater kan klassas som ”nyttiga” och ”onyttiga”. Kolhydrater 
är den bränslekälla som kroppen föredrar, och därför är det viktigt 
att du äter rätt typer av kolhydrater för att få energi till aktiviteter och 
alla kroppsfunktioner. Försök begränsa intaget av starkt bearbetade 
kolhydrater som inte ger kroppen så mycket mer än kalorier. Välj 
naturliga kolhydrater istället. De ger dig både energi, vitaminer, mineraler 
och i vissa fall kostfibrer. n

Herbalifes synsätt när det gäller ett balanserat näringsintag handlar inte om att räkna kalorier. 
Det handlar heller inte om att du aldrig ska få njuta av smakerna du gillar eller att utesluta 
vissa livsmedelsgrupper som kolhydrater. Oavsett vilka mål du har, vill vi hjälpa dig att bli en 
hälsosammare och lyckligare version av dig själv, så att du kan må så bra och se så bra ut som 
du förtjänar. Hur gör du då detta? Jo, med ett balanserat och skräddarsytt näringsintag som 
stöder en hälsosam och aktiv livsstil.

ETT BALANSERAT NÄRINGSINTAG:  

PÅ HERBALIFES SÄTT

UPP TILL 30 %  
PROTEIN  

FRÅN MAT OCH KOSTTILLSKOTT

VITAMINER &  
MINERALER

OMEGA-3

MINDRE  
MÄTTAT  
FETT

VILA

MOTION

40 %  
KOLHYDRATER  

FRÅN MAT OCH KOSTTILLSKOTT

UPP TILL 30 %  
FETTER  

FRÅN MAT OCH KOSTTILLSKOTT

25 g  
FIBRER

VÄTSKEBALANS

FYTONÄRINGSÄMNEN

herbALiFe  
bALAnSerAT 

NÄRINGSINTAG

ÄT rätt
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NÅ DINA TRÄNINGSMÅL I ÅR • SAMANTHA CLAYTONS 
TRÄNINGSPASS FÖR 2018 • FORSKNINGEN BAKOM CR7 DRIVE

Samantha Clayton berättar om sin favoritträning under 2018. Här finns allt från yoga till 
boxning och du hittar säkert något du gillar. Lycka till med träningen i år!

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

æ Alla som är intresserade 
av träning vet nog att det 

man äter före, under och efter 
träningen kan ha stor inverkan 
på idrottsprestationerna och 
kroppssammansättningen.

Vill du få största möjliga 
effekt av dina träningspass 
på gymmet eller utomhus är 
det viktigt att du ger kroppen 
bästa möjliga bränsle.

Utan ett gott näringsintag kan 
träningen faktiskt leda till att 
kroppen berövas de essentiella 

näringsämnen den behöver till 
reparation och återbildning.

Så här i närheten av nyår är 
det många som fokuserar på 
att sätta upp mål och ta fram 
en plan för hur de ska nås. 
Eftersom vi gärna vill bidra till 
att 2018 blir året då du når dina 

träningsmål, bad vi Samantha 
avslöja sina bästa träningsrutiner 
och näringsprodukter beroende 
på vilket mål man vill uppnå.

Jobba hårt, träna hårt och se 
hur målen förverkligas med 
Herbalifes plan: 80 % näring, 
20 % träning.

SAMANTHA 
CLAYTON

AKTIVT liv
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SAMANTHAS 
FAVORITYOGA
STÄLLNINGAR

SAMANTHAS 
BÄSTA 

RÖRELSER 
FÖR ATT FÅ 

DEFINIERADE 
MUSKLER

Hunden som sträcker 
ut benens baksida 

och ger definition åt 
övre ryggmusklerna 

och axlarna.

Bryggan som 
stärker rumpan och 
baksidan av låret.

Krigaren ett som 
stärker benen och 
stretchar bålen.

Plankan och 
sidoplankan som är bra 

för att få definierade 
magmuskler.

Knäböjningar som 
låter rumpan och 

benen jobba.

Stående rodd som 
tränar trapezius och 

axlarna.

Armhävningar som 
låter bröstet och 

bålen jobba.

Utfall åt sidan som 
stärker inre och 

yttre lårmusklerna.

BALETT ÄR 
RÄTT

Träningsexperten 
Samantha Clayton 

förklarar att 
baletträning eller 
balettstångspass 

består av traditionella 
rörelser som sedan 

anpassats för att alla 
nivåer. Under passet 

används en balettstång 
som hjälper dig att 

balansera medan du 
gör rörelserna med 
hjälp av isometrisk 

styrketräning (kroppen 
hålls stilla samtidigt 

som du spänner 
vissa muskelgrupper), 

kombinerat med 
många repetitioner 

med små rörelseutslag.

Barrpass kombinerar 
skonsam styrketräning 
där den egna kroppen 

används som vikt 
med flexibilitet 

och koordination. 
De långsamma 
och medvetna 

muskelrörelserna 
bidrar till att ge 

muskelkontroll och 
stabilare bålmuskler.

Glöm inte att 
spänna rumpan!

BOXA LOSS

Boxning innehåller 
rörelser som gynnar 
fettförbränning och 

ger definierade armar, 
bål och lår – alltså 

en helkroppsträning 
som du kan göra 
var som helst, när 

som helst när du väl 
lärt dig rörelserna. 

Du hittar Samanthas 
favoritrörelser till 

boxningsträningen 
på Healthy 

Living-sidorna på 
Herbalife.co.uk.

Boxning förbränner 
kalorier, frigör stress 

och hjälper till att 
forma starka muskler 

och en slimmad 
fysik. ”Boxning 
är en kanonbra 

träningsform för man 
låter hjärt-kärl- och 

respirationssystemen 
jobba, bygger upp 

styrka och förbättrar 
koordinationen – och 
allt sker samtidigt”, 
säger Samantha.

UT OCH CYKLA

Du kan välja mellan 
en träningscykel 
hemma eller på 

gymmet eller testa 
spinning (som ofta är 
högintensiv och sker 
med musik på hög 
volym och massor 
med peppning). 

Ett annat alternativ 
är att plocka fram 
den vanliga cykeln 
och ta en cykeltur 
i omgivningarna 

eller kanske börja 
cykelpendla till jobbet.

Cykling är en 
lågintensiv 

motionsform som 
kan skräddarsys till 

dina träningsmål och 
intressen. Oavsett 
hur du väljer att 
cykla får du bra 

kaloriförbränning, 
du bygger muskler, 

utmanar uthålligheten 
och förbättrar 

konditionsnivån.

2 0 1 8  Å R S  T R Ä N I N G S P A S S  A V  S A M A N T H A  C L A Y T O N

Title: Today Magazine TM191 – Winter 2018  ID: 2275-5921-TM191_SW Page 21 Proof No: D   Date: 07/12/17

 TODAY  21

http://co.uk/


CRISTIANO RONALDO 

INPÅ LIVET

Mannen bakom 
idrottslegenden

Det syns i hans ögon. Modet, passionen och den rakbladsvassa koncentrationen. När den 
internationella fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo går in på planen, blir fotbollen till något mer än 
bara en sport. Varje match är en utmaning i hans ständiga strävan att bli en bättre idrottare. Ronaldo 
har förstås sin rena fysiska talang – styrkan, hastigheten och smidigheten. Men även om Ronaldo 
säkert har blivit genetiskt välsignad med fysisk styrka, har hans teknik finslipats under år av ihärdig 
träning och gott näringsintag. Ronaldos kraftfulla blandning av intelligens och muskler gör honom 
till en av de bästa fotbollsspelarna någonsin.
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MED DRIVKRAFT 
FÖR FRAMGÅNG

Under åren har Ronaldo ständigt pressat sig 
själv i situationer där andra idrottare kanske 
hade slängt in handduken. ”Jag är alltid 
fokuserad på att förbättra mig själv”, säger 
han. ”Det kommer inifrån. Man kan ha talang 
och potentialen att bli en stor idrottare, men 
det krävs hårt arbete. Jag har alltid fokus på 
träning och match, och jag är helt engagerad 
i detta eftersom det är viktigt för min karriär. 
Det är det som gör att jag ständigt får resultat 
och förbättrar mitt spel.”

Världen över bevittnar miljontals fans denna 
passion när de går och ser en match där 
Ronaldo spelar.

”Det har ökat min motivation att jobba mer 
och bli bättre, både i dag och i framtiden”, 
säger Ronaldo när vi pratar om hans följare 
på sociala medier. ”Jag vet att var jag än är 
i världen, har jag massor med fans. Därför 
försöker jag alltid spela bra.”

Inte ens när Ronaldo attackeras av kritiker 
låter han sig inte nedslås. Det gör istället att 
han sporras till att prestera bättre. ”Det ger 
mig extra kraft”, säger han. ”Speciellt under 
bortamatcher när åskådarna buar. Det ger 
mig extra motivation för jag vill visa dem att 
de har fel och att detta är mitt kall.”

FOKUSERAD 
PÅ TRÄNING

Även om Ronaldo för fram att hans gener 
bidrar till framgångarna, vill han också betona 
träning och motion. ”Visst är generna viktiga”, 
säger han. ”Men om du jobbar hårt blir du 
bättre, oavsett gener. Det är oerhört viktigt 
att vara i form. För mig blir det ett av mina 
vapen som jag tror ger mig en fördel över 
andra spelare.”

”DET ÄR OERHÖRT VIKTIGT 
ATT VARA I FORM. DET ÄR 

ETT AV MINA VAPEN.”

När Ronaldo tittar in i framtiden är hans fokus 
att bibehålla sin starka muskulösa fysik – och 
bygga upp kroppen ännu mer. ”Det kommer 
att krävas engagemang och hårt arbete, men 
jag kommer att göra allt för att hålla samma 
form framöver. Ju längre man spelar, desto 
fler svårigheter möter man och desto fler 
småskador, men jag kommer att pressa mig 
själv tills kroppen ger mig svaren jag vill ha.”

HÄLSOSAMT 
NÄRINGSINTAG

Ronaldo börjar morgonen med en god frukost 
som ger kroppen bränsle under dagen och 
har en god balans mellan högkvalitativt 
protein, kolhydrater och nyttiga fetter.

”ETT GOTT NÄRINGSINTAG 
ÄR ALLTID VIKTIGT, MEN DET 
ÄR EXTRA BETYDELSEFULLT 

EFTER TRÄNING ELLER 
MATCH NÄR MUSKLERNA 

BEHÖVER ÅTERHÄMTA SIG.”

”För mig är ett gott näringsintag A och O – 
det gäller för såväl toppidrottare som vanligt 
folk som tränar, oavsett nivå”, förklarar han. 
”Ett gott näringsintag är alltid viktigt, men det 
är extra betydelsefullt efter träning eller match 
när musklerna behöver återhämta sig.”

Men även om Ronaldo är strikt med kosten, 
är han inte rädd för att fuska lite ibland. ”Jag 
försöker äta bra, ta bra kosttillskott och dricka 
tillräckligt. Men om jag blir sugen och unnar 
mig själv en kaka någon gång ibland är det 
inte hela världen”, säger han.

Herbalife har varit stolt global näringspartner till 
Ronaldo sedan juli 2013. När han upptäckte 
produkterna var det deras höga kvalitet 
som direkt fångade hans uppmärksamhet. 
Herbalife och Ronaldo har också samarbetat 
vid framtagningen av en sportdryck med 
kolhydrater och elektrolyter i Herbalife24-
serien – CR7 Drive.

”Herbalifes produkter är fantastiska, och de har 
hjälpt mig massor”, säger Ronaldo. ”Även om 
det finns många bra produkter på marknaden, 
är Herbalife min personliga favorit. Jag tror på 
dem eftersom de stöder mitt träningsupplägg, 
och jag är stolt över att få vara en del av 
Herbalife-familjen.” n

SNABBA FAKTA

NATIONALITET:
Portugis

NUVARANDE KLUBBLAG:
Real Madrid C.F.

TIDIGARE KLUBBLAG:
Sporting CP, 
Manchester United

TRÖJNUMMER: 7

POSITION:
Forward

Smeknamn:
CR7

INNEHAR REKORDET FÖR:
Flest gjorda mål under 
en säsong för Real 
Madrid

ANDRA 
IDROTTSINTRESSEN:
Tennis, pingis, basket, 
boxning
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AVANCERAD 
VÄTSKEBALANS*
FÖR ALLA VARS ÖDE 
DRIVER DEM

FÖR MER INFORMATION,  
BESÖK HERBALIFE24.COM

CR7 DRIVE
INGA ARTIFICIELLA SÖTNINGSMEDEL

KOLHYDRATER OCH ELEKTROLYTER 
FÖR ATT SKAPA VÄTSKEBALANS  
OCH UTHÅLLIGHET*

SUBTIL, UPPFRISKANDE SMAK

Drive portionspåsar x 10 portioner #1467  
CR7 Drive burk x 20 portioner #1466

Cristiano ronaldo
Idrottare sponsrad av Herbalife

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

AKTIVT liv
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Förutom en idrottares genetiska sammansättning och en optimerad träningsplan tror man att det bästa sättet att 
garantera optimala prestationer under långa uthållighetspass är att dricka vätska och inta kolhydrater1. Därför har 
Herbalife inlett ett samarbete med den världsberömda fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo för att tillsammans med 
honom skapa en ny idrottsnäringsprodukt som har tagit vätskeersättning och prestationer till en helt ny nivå. Här tittar 
vi några av de främsta fördelarna med den nya produkten CR7 Drive och avslöjar forskningsarbetet som ligger bakom.

#01FÖRDEL:  
CR7 Drive förbättrar vätskeupptaget 
under träning*

* Drycker med kolhydrater och elektrolyter förbättrar 
vätskeabsorptionen under fysisk träning*

FORSKNINGEN:
Svettningen är kroppens sätt att reglera temperaturen. Under fysisk 
träning svettas man ut mellan en halv till två liter vätska i timmen, även 
om mängderna varierar med träningens intensitet, miljöfaktorer (som 
varmt väder) och personliga anlag. Men kroppen förlorar inte bara vatten 
när den svettas, även små mängder elektrolyter som natrium, kalium 
och magnesium går förlorade. Eftersom uttorkning leder till en försämrad 
aerob prestation och ökad upplev ansträngning bör ersättningen av 
vätska och elektrolyter under träningen vara en prioritet.

#02FÖRDEL:  
CR7 Drive bidrar till att stödja 
uthållighetsprestationer under 
längre träningspass**

**Drycker med kolhydrater och elektrolyter bidrar till att upprätthålla 
uthållighetsprestationer under längre uthållighetsträning.

FORSKNINGEN:
När kroppens kolhydratdepåer töms och när du blir uttorkad på grund 
av vätske- och elektrolytförlusten som sker via svettningen försämras 
dina idrottsprestationer och kroppen känns utpumpad.

Lyckligtvis finns det vetenskapliga rön som visar att intaget av 
drycker med kolhydrater och elektrolyter, som CR7 Drive, kan bidra 
till att bibehålla prestationsnivån under längre träningspass. Studier 
visar också att i jämförelse med vanligt vatten bidrar drycker med 
kolhydrater och elektrolyter till att upprätthålla kroppens vätske- och 
elektrolytbalans, ett ökat vattenintag under träningen samt till att 
upprätthålla dina prestationsnivåer ända till slutet av ett långt och 
hårt träningspass eller en tävling2,3,4,5. Resultatet är att produkter som 
CR7 Drive är ett bra val för att fylla på bränsledepåerna vid träning 
från start till mål.

#03FÖRDEL:  
Att dricka CR7 Drive efter hård 
träning och/eller tävling bidrar 
till att underlätta musklernas 
återhämtning***

***Kolhydrater bidrar till återställningen av en normal muskelfunktion 
(kontraktion) efter högintensiv och/eller långvarig fysisk träning som 
har lett till muskeltrötthet och att kroppens depåer av glykogen i 
skelettmuskulaturen har tömts.

FORSKNINGEN:
Forskningen har visat att ett intag av glukosgivande kolhydrater 
direkt efter ansträngande träning kan underlätta en normal 
muskelfunktions återhämtning. För att man ska få några positiva 
effekter måste den största mängden konsumeras inom fyra till sex 
timmar efter det hårda träningspasset. Om man översätter det till 
olika kroppssammansättningar innebär det att en person som väger 
70 kg måste konsumera 280 g kolhydrater inom 4-6 timmar efter 
träningen: för de flesta är detta inte en helt lätt uppgift! Därför är det 
bra att mer än 75 procent av kilokalorierna från CR7 Drive kommer från 
kolhydrater som snabbt tas upp av kroppen och går ut i blodbanan 
i form av glukos.

”Ansträngande eller hård träning” definieras som högintensiv eller 
långvarig träning som leder till muskeltrötthet och att kroppens depåer 
av glykogen i muskulaturen töms – när du känner att du inte längre 
kan upprätthålla aktiviteten på samma nivå6

RESULTATET?
Att inta en dryck med kolhydrater och elektrolyter som CR7 Drive 
under längre träningspass bidrar till vätskeabsorptionen och bidrar till 
att upprätthålla uthållighetsprestationer. När drycken intas efter hård 
träning stöder den också en normal muskelfunktions återhämtning. 
Så, se till att träningen ger bäst resultat genom att sätta CR7 Drive 
överst på inköpslistan över det du ska få i dig under återhämtningen 
efter träningen!
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VETENSKAPEN BAKOM  
CR7 DRIVE
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NYÅRSLÖFTEN FÖR HUDEN •  
HITTA RÄTT PRODUKTER FÖR DIN HUDTYP

Enkla nyårslöften för huden som hjälper dig att möta det nya året! Och känner du egentligen 
till vilka produkter som är rätt för din hudtyp?

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

SKÖNHETS
bok
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Se till att få en god natts sömn!

När vi pratar om huden kan sömnbrist leda till att 
ålderstecknen ökar. Sömnbrist kan också förvärra 
befintliga hudåkommor som akne. När vi är trötta 
ser huden också trött ut, den ser uttorkad ut, tappar 
sin ungdomliga lyster och blir glåmig. Kom ihåg att 
ansiktsmusklerna slappnar av under sömnen och det kan 
bidra till att släta ut fina linjer och rynkor som kan ha uppstått 
i ansiktet. Efter en god natts sömn vaknar vi utvilade och 
med fräsch hy. Så för att få en bra allmänhälsa och ett 
fräscht utseende är en god nattsömn det bästa nyårslöftet.

Och glöm inte…

Använd en hudkräm med SPF 30 som skyddar mot både 
UVA- och UVB-strålning för att inte utsätta huden för skadlig 
solstrålning. Snåla inte utan smörj in fötter, ben, armar, 
armbågar och framför allt ansiktet och gör detta till ett 
nyårslöfte som du verkligen håller!

Använd fuktkräm på ansikte 
och kropp varje dag!

Det finns många faktorer som kan göra att huden torkar ut. Långa, varma 
duschar, tvålprodukter som är för starka och till och med väderleken kan 
påverka huden negativt. Men om du bara lägger en minut om dagen på 
att återställa huden kommer den att kännas skönare och få ett bättre 
utseende. Så, ta en extra minut nästa gång du stiger ur duschen och smörj 
in dig med lotion från topp till tå. Om du gör det medan huden fortfarande 
är lite fuktig, hjälper hudkrämen till att kapsla in hudens naturliga fukt.
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Ta hand om huden under 2018
Här är några praktiska och 
effektiva nyårslöften för huden 
som du lätt kan hålla!
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DIREKTÖR FÖR 
UTBILDNING OM 
NÄRINGSPRODUKTER, 
NÄRINGSUTBILDNING 
OCH UTVECKLING

NAMN
Laura Chacon-Garbato

EXPERTPROFIL

sidor
SKÖNHETS
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Fet, torr eller blandad hy. De här orden beskriver 
ofta de olika hudtyperna. Hitta rätt produkter som 
kompletterar din hy perfekt! Men det kan ibland 
vara svårt att avgöra i vilken grupp din egen hy 
hamnar. Den här enkla handledningen hjälper dig 
att få en bra hudvårdsrutin.

Det är viktigt att identifiera din hudtyp så att du 
använder de bästa produkterna som uppfyller 
just dina behov. De flesta hamnar i grupperna fet, 
torr eller mittemellan – blandhy – men visste du 
att din hudtyp kan förändras snabbt och gör det 
regelbundet? Både interna faktorer som kosten 
och externa faktorer som väder, solexponering och 
hudvårdsrutin kan bidra till hudens skick. Hudtypen 
kan till och med påverkas av att gå från ett varmt 
eller fuktigt klimat till ett luftkonditionerat rum.

Men egentligen spelar det ingen roll vilken hudtyp 
du har – en sund hudvårdsrutin och en god kost 
kan hjälpa dig att få vacker hud som känns underbar. Granska regelbundet din hud för 
att vara säker på att du använder lämpliga hudvårdsprodukter.

Serien Herbalife SKIN har produkter som passar alla hudtyper och innehåller fler än 
15 vitaminer och örtextrakt som berikar huden och hjälper dig att få bästa möjliga 
resultat, varje dag. På bara sju dagar* kan dessa kliniskt testade produkter bidra till att 
ge dig mjukare, slätare hy med bättre utstrålning** och mindre framträdande fina linjer 
och rynkor***.

*  Resultaten gäller för Serum som minimerar rynkor, Återfuktande nattkräm, Dagkräm som ger lyster, Skyddande fuktkräm SPF 30, Återfuktande 
ögonkräm och Uppstramande ögongel.

** Testad på 30 personer: visuell expertbedömning av hudens släthet, mjukhet, utstrålning och klarhet som skedde efter två, fyra och sju dagar.
*** Testad på 30 personer: hudens strävhet mättes med Visioscan efter 0, 7 och 42 dagar.

ESSENTIELLT 
FÖR ALLA 

HUDTYPER…

Herbalife SKIN Skyddande 
fuktkräm SPF 30 är en 

långtidsverkande återfuktning 
som gör huden slätare 

och mjukare på bara sju 
dagar***. Den har inga 

tillsatta parabener och ger 
ett bredspektrigt UVA-/
UVB-skydd. Lämplig 

för alla hudtyper.
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FET HY
Om hyn är fet har den ofta mycket talg (sebum) i T-zonen 
på pannan, näsan, kinderna och hakan. Din rengöring 
och ditt ansiktsvatten bör hjälpa till att avlägsna och få 
bukt med fettet på hudytan. Har man fet hy är det vanligt 
med synliga porer. Detta kan en ansiktsmask hjälpa till att 
åtgärda. Vilka fördelar finns det då? Fina linjer och rynkor 
är mycket mindre framträdande om man har fet hy.

BLANDAD HY
Har du hud som varken känns torr 
eller fet anses den vara ”normal”, 
medan hud som både är torr 
och fet kallas ”blandhy”. Har du 
denna hudtyp ska du välja en 
rengöring som antingen korrigerar 
det feta eller det torra i hyn 
(beroende på vilket du upplever 
är det största problemet). Följ 
sedan samma hudvårdsrutin 
enligt anvisningarna. Produkter 
som används en gång i veckan 
som exfolierande skrubbkräm 
och masker kan behandla utvalda 
områden i eller i hela ansiktet, 
beroende på din ansiktshy.
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TORR HUD
Känns det som om din hud är lite torrare? Synliga tecken 
på detta är torra, flagande partier, ojämn hudton eller 
glåmig hy samt mindre porer. Har du torr hy måste du ha 
en återfuktande rengöring och en fyllig nattkräm. Exfoliera 
regelbundet för att hjälpa till att avlägsna döda hudceller 
från hudytan. Exfoliering ger hyn en härlig glöd och ser till 
att hudvårdsprodukterna kan penetrera huden effektivare, 
vilket ger välbehövlig återfuktning.
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Kcal
Protein

Kol
hydrater

Kostfiber
Fett

241 42 g
13 g

5 g3 g

• 2,5 dl fettfri 

yoghurt

• 2 måttskedar 

Formula 1  

choklad

• 1 liten banan

• 1 tsk hackad mandel  

(till topping)

• 1 tsk chiafrön 

(till topping)

Mixa & 
servera!

Choklad- och 
bananshake

Dina recept

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

Månadens vinnande recept 
kommer från Lorna Eppel från 
Johannesburg i Sydafrika

Skicka in ditt recept – 
glöm inte att skriva 

namn och vilket land 
du kommer från (bifoga 

foto om du har ett!):

Var kreativ

TodayMagazine@Herbalife.com
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Känner du någon som kan dra nytta av 

en hälsosammare, 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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Proteinshake som 
mixas med vatten

PRO 20  
- Select -

DINA MÅL

DIN SHAKE

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

Projektkod 2275

© 2018 Herbalife International of America, Inc.

Herbalife (U.K.) Ltd, Uxbridge, England, UB8 1HB.  
Januari 2018. 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 
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.

I s s u e  1 9 1
S w e d i s h

# 5 9 2 1 - S W - 9 1/Herbalife

/Herbalife /herbalife

/Herbalife

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening
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Ta med 
kunderna 
på en  
resa

NYHET
My Herbalife-

event & 
-kampanjer

VILL DU VETA MER OM 

MEDLEMSAKTIVERING? 

HÄMTA HEM BROSCHYREN 

OM AKTIVA MEDLEMMAR 

FRÅN MYHERBALIFE.SE NU!
INU

TI ASPIRE
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Hjälp dina kunder att nå sina resultat genom att ta 
med dem på en unik resa. 
Med ett effektivt försäljningsargument beskriver 
du de fina fördelarna samtidigt som du bekräftar 
dem genom att visa vilka resultat som kan uppnås!

Steg 1:
”BÖRJA MeD 
EN NÄRINgSRIK 
FRUKOSt”

Steg 2:
”SKRÄDDARSY DERAS 

NÄRINgSPLAN”

TA MeD KUNDERNA  
PÅ EN ReSA

Ta reda på deras mål och hur deras livsstil ser ut 
och visa vilka ytterligare fördelar de kan uppnå 

genom att följa en skräddarsydd plan.

På nästa sida visas några uppslag… 
Det kan vara att hjälpa dem att få i sig rätt 
mängder nyttiga fetter, optimera intaget av 

mikronäringsämnen eller göra kosten hjärtvänlig.

¹ På produktetiketten och i produktinformationen finns det mer information om fördelen med de olika näringsämnena som ingår i varje sammansättning.
² Vitamin C och E, riboflavin, koppar, selen och mangan bidrar till att skydda cellerna från oxidativ stress.
³ Betaglukaner från havre har visat sig sänka/minska blodets kolesterolhalt. Hög kolesterolhalt är en riskfaktor för utvecklingen av kranskärlssjukdom. Betaglukaner bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer 

i blodet. Den fördelaktiga effekten erhålls vid 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 betaklukaner från havre, havrekli, korn, kornkli eller blandningar 
av dessa betaglukaner.

Jag vill  
fokusera på…VÄLBEFINNANDE 

”En må bra-känsla”

HÄLSOSAM VIKT 
”Gå ner eller hålla vikten”

UPPRÄTTHÅLLA 
HÄLSAN 

”Känna mig frisk”

VÄLTRÄNAD 
& AKTIV 

”Ha god självkänsla”

PIGgA UPP
VÄTSKEBALANSNÄRING

Title: Aspire Insert - Winter 2018  ID: 2275-6361-TM191-Aspire_SW Proof No: A   Date: 10/11/17



Uppnå smart hälsa

VÄLBEFINNANDE – höga halter Omega-3
Hjälper dig att få balans mellan intaget av Omega-3 och Omega-6.

HÄLSOSAM VIKT1 – nyttiga fetter, få kalorier
Tillför essentiella fetter till kosten utan att du överskrider kaloriintaget.

UPPRÄTTHÅLLA HÄLSAN – hållbar hälsa
Under hela livet är Omega-3-fetter essentiella för att bibehålla ett hälsosamt hjärta, hjärnfunktionen, synen och blodtrycket.

VÄLTRÄNAD OCH AKTIV – skydda dina prestationer
Bibehåller ett hälsosamt hjärt-kärlsystem.

VÄLBEFINNANDE – ge kosten en boost
En portion Beta heart® innehåller betaglukaner3 från havre som kan bidra till att bibehålla kolesterolnivåerna.

HÄLSOSAM1 VIKT – utan att överskrida kaloriintaget
Det är viktigt att äta en kost med så lite mättat fett som möjligt. Ett tillskott med Beta heart® betaglukaner från havre har i 
kliniska försök visat sig sänka kolesterolhalten.

UPPRÄTTHÅLLA HÄLSAN – skydda hjärtats funktion
I takt med att vi åldras får ett högt kolesterolvärde allt större inverkan på hälsan. Betaglukaner från havre har visat sig sänka 
eller bibehålla blodets kolesterolhalt3.

VÄLTRÄNAD OCH AKTIV – dags att nå nästa nivå
Din dagliga träningsrutin är bra för kroppen, och ett tillskott av betaglukaner från havre hjälper till att sänka det ”onda” 
kolesterolet i blodet.

Ha en hjärtvänlig livsstil

VÄLBEFINNANDE – balans i vardagen
Ge kroppen den mängd mikronäringsämnen som just du behöver varje dag.

HÄLSOSAM1 VIKT – optimera kosten
Ta en F2-tablett om du äter två F1-shakes om dagen för att få ett optimalt näringsintag under viktkontrollen.

UPPRÄTTHÅLLA HÄLSAN1 – i dag och i morgon
Ta två F2-tabletter om du äter en F1-shake om dagen för att skydda och ge näring åt kropp och sinne2.

VÄLTRÄNAD OCH AKTIV – stöd dina prestationer
Multivitaminer är särskilt viktiga för personer som är väldigt aktiva. Kalium, kalcium, magnesium och D-vitamin bidrar till 
normal muskelfunktion.

Uppnå din optimala nivå
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VI HAR SKAPAT EN HeLT NY SIDA FÖR MY 
HERBALIFE-EVeNEMANG & KAMPANJER!
Kolla in det nya utseendet och den användarvänliga layouten 
och ta del av Herbalifes alla toppenfina evenemang.
Och du behöver inte vara Medlem – alla kan gå in och titta 
på de offentliga evenemangen utan att behöva logga in.

NY PROFIL, FRÄSCH DESIGN + 
INtUITIVA OCH LÄTTANVÄNDA 
FUNKTIONER.

I FARTEN ELLER VIA DAtORN, 
VÅR NYA SIDA FUNKAR ÄVeN 
PÅ MOBILEN.

LÄTt AtT HItTA EVeNEMANG 
BASERAt PÅ VAR DU BEFINNeR DIG, 
DIN TEAMNIVÅ OCH KAtEGORI.

gEOgRAFISK LOKALISeRING 
FILTRERAR EVeNTS SOM ÄR NÄRA, 
SÖKNING VIA gOOgLE MAPS.

NYHET!
MY HERBALIFE-
EVeNT OCH -KAMPANJER

SÖK: EVENEMANg & KAMPANjER – MYHeRbALIFE.SE

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening

Kontakta mig idag för att få mer information:
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Herbalife is proud to be a member and supporter of the DSA and its independent consumer code

Herbalifes utmärkta produktutbud 
av vetenskapligt avancerad näring, 
viktkontroll och kroppsvårds-
produkter backas upp av personlig, 
trevlig service och en 30 dagars 
pengarna-tillbaka-garanti. Fråga 
efter den senaste produktkatalogen.
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