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Ge din 
skönhetsrutin en 

vårstädning

Få bränsle under 
träningen

Skapa en balanserad 
livsstil med nya 
PRO 20 Select

Läckra recept som 
frestar smaklökarna

VÄLKOMMEN SKÖNA VÅR!
Våren är här, dags att njuta!

Aktivt liv

Skönhetsbok
Ät rätt

Lev väl
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PRO 20 SELECT 
PROTEINSHAKE SOM 
MIXAS MED VATTEN

Har du någon 
överkänslighet? Äntligen 

kan du unna dig något gott! 
PRO 20 Select proteinshake 

som mixas med vatten är 
den perfekta proteinshaken.

06
FRÄSCHA UPP DIN  

BALANSERADE FRUKOST

Är du sugen på nya 
idéer som kan piffa till 

frukostrecepten? Då har du 
kommit rätt! Här får du ny 

inspiration till dina morgnar.

14

HERBALIFE24 
RECEPT

Recepten är perfekta 
både före eller efter 
träningen: en lätt 
joggingrunda eller 
ett intensivt pass.

21
RECEPT MED PRO 

20 SELECT

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

Select – idealiska att dela 
med släkt och vänner!

08
I DETTA NUMMER:
LEV väl ÄT rätt

Innehåll
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GE DIN 
SKÖNHETSRUTIN 
EN VÅRSTÄDNING

Laura Chacon-Garbato 
ger sina tips på hur du 
tar hand om huden den 

här årstiden! Allt från 
vilken mat du bör äta 
till vilka produkter som 
är bäst för din hudtyp.

UPPRÄTTHÅLL 
& ÖVERVINN

Samantha Clayton lär oss hur 
vi övervinner vår rädsla och 
kämpar mot att nå målen!

EN AVKOPPLANDE 
STUND

Unna dig själv en paus 
och skapa ett mini-spa 
där hemma! Koppla av 
och njut av den härliga 

våren – varför inte 
göra en nystart med 
en ny hudvårdsrutin?

25

26

22

VIKTEN AV 
VITAMINER OCH 

MINERALER
Får du i dig alla vitaminer 

och mineraler som du 
behöver? Läs vidare för att 

se hur du kan öka mängden 
viktiga mikronärings-

ämnen i kosten.

VAD SKA JAG ÄTA 
FÖRE TRÄNINGEN?

Brukar du fundera på 
vad du bör äta före 
träningen? Eller hur 
mycket? Här är en 

sammanfattning av 
allt du behöver veta 

om vilket bränsle 
du ska ge kroppen 

innan du tränar.

20

18

FÖLJ OSS
FACEBOOK.COM/HERBALIFE

TWITTER.COM/HERBALIFE
YOUTUBE.COM/HERBALIFE

SKÖNHETS
bok

AKTIVT liv

Läs Today på webben: 
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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PRO 20 SELECT PROTEINSHAKE SOM MIXAS MED VATTEN 
• PERSONER MED ÖVERKÄNSLIGHET • NYHETER OM HFF CASA

Ställ krav på din proteinshake! Ge kroppen de näringsämnen som den behöver utan att 
behöva göra avkall på dina preferenser eller få i dig sådant du inte tål.

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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Proteinshake som mixas 
med vatten

PRO 20 
- Select -

ENKEL  
OCH  

LÄCKER

PRO 20 Select är tillverkad utan genmanipulerade ingredienser, är gluten- 
och mjölkfri, innehåller inga konstgjorda smakämnen, konserveringsmedel 
eller färgämnen, har låg sockerhalt och är lämplig för vegetarianer.

Smaka själv. Kontakta din Herbalife Medlem idag!  
Recept finns på MyHerbalifeShake.com/sv

NATU
RLIG SMAK GLUTENFRI LÅG 

SOCKERHALTVEGETARISKMJÖLKFRI
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Ge kroppen de näringsämnen som den behöver utan att behöva göra avkall på dina preferenser  
eller få i dig sådant du inte tål.

Även om vi är på jakt efter mat 
som är enkel och lätt att äta i 
farten, blir vi alltmer medvetna 
om vilka näringsämnen kroppen 
behöver. Numera är det heller 
inte så komplicerat att förstå 
innehållsförteckningarna. Men det 
kan vara svårt att hitta en produkt 
som uppfyller alla kraven.

Oavsett hur noga du är med dina 
val av råvaror kan det ibland vara 
svårt att se till att du får i dig alla 
näringsämnen kroppen behöver 
varje dag. Vill du dessutom 
minska ditt koldioxidavtryck 
eller öka proteinintaget och 
oroar dig över alternativen på 
marknaden, kan PRO 20 Select 
vara precis det du letar efter.

Det fina med PRO 20 Select 
är att den är tillverkad utan 
genmanipulerade ingredienser, 
är gluten- och mjölkfri, inte 
innehåller konstgjorda smakämnen, 
konserveringsmedel eller färgämnen. 
Den har också lågt innehåll av socker 
och är perfekt för vegetarianer. 
Så oavsett vilka krav du har är den 
naturliga smaken hos PRO 20 Select 
det perfekta alternativet för alla!

ÄR DU ÖVERKÄNSLIG?  

ÄNTLIGEN KAN DU UNNA DIG!

LEV väl
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Vänd för att se läckra recept  
med PRO 20 Select från  
Share a Shake!

Varför PRO 20 Select?
Kompromissa inte med smaken när du ska ge kroppen det dagliga intaget av viktiga mikronäringsämnen, 
protein och fibrer. Och det är lätt att vara kreativ med dina shakes, tillsätt bara frukt och grönsaker – 
alternativen är oändliga!

För att göra tillagningen snabb och enkel kan du ha olika sorters frusen frukt eller grönsaker till hands i frysen. 
Den subtila vaniljsmaken hos PRO 20 Select kommer att berika och intensifiera de färska smakerna.

Det är bara sätta igång – bli inspirerad av PRO 20 Select!
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Share a ShakeProteinKcal Kol
hydrater FibrerFett

25 g 15 g291 4 g15 g

Energishake med 
mandel och kaffe
En proteinrik shake som smakar 
lika gott som kafékaffe!

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

 • 1 kopp kallt kaffe
 • 2 tsk osaltat mandelsmör

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

LEV väl

Title: Today Magazine TM192 – Spring 2018  ID: 2276-5921-TM192_SW Page 8 Proof No: E   Date: 01/02/18

8  TODAY



ProteinKcal Kol
hydrater FibrerFett

21 g 22 g236 9 g7,2 g

ProteinKcal Kol
hydrater FibrerFett

23 g 25 g240 12 g5,3 g

Uthållighetsshake 
med blåbär och chia
 • 3 måttskopor Herbalife PRO 20 Select 
proteinshake som mixas med vatten

 • 2,5 dl kallt vatten
 • 1 msk chiafrön
 • 1,25 dl blåbär
 • 1/2 tsk Instant örtdryck,  
citronsmak

 • 4-6 färska myntablad eller 
1 tsk torkad mynta

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

Tropisk 
vitalitetsshake*
*Laddad med vitamin B6 och B12 som bidrar 
till en normal energigivande metabolism.

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

 • 2,5 dl kallt vatten
 • 1 msk osötade kokosflingor
 • 3 korkar Herbal Aloe 
örtkoncentrat, mangosmak

 • 1,25 dl ananasbitar

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

Fler recept finns på  
MyHerbalifeShake.com/se
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Nyheter

Casa Herbalife Spotlight:

Tjeckien

Detske Centrum Zlin tar hand om sårbara och 
funktionshindrade barn som är upp till tio år gamla 
och kommer från otrygga uppväxtförhållanden. 
Pengarna från HFF bidrar till att ge barnen tillgång 
till färsk och hälsosam mat, idrottsaktiviteter 
och utbildning som bygger upp goda mat- och 
näringsvanor som ger en sund tillväxt.
Plats: Zlin, Tjeckien
Casa Herbalife sedan: 2009
Antal barn som stöds: 30

www.dczlin.cz

Island

Fjolsmidjan hjälper missgynnade ungdomar mellan 
16 och 24 år genom att ge dem utbildning och 
stöd som uppmuntrar till en hälsosam livsstil och 
hjälper dem att bli delaktiga i samhället. Tack 
vare HFF får de högklassig näringsutbildning 
och välbalanserade måltider.
Plats: Reykjavik, Island
Casa Herbalife sedan: 2011
Antal barn som stöds: 90

www.fjolsmidjan.is

Sverige

Svenska donationer till HFF under 2018 kommer 
oavkortat att gå till Sveriges Stadsmissioner till förmån 
för bra näringsrik kost till utsatta barn i Sverige.

Online donationer:
www.herbalifefamilyfoundation.org/sweden

Zambia

Stiftelsen Sara Rose Foundation består av tre 
barnhem som tar hand om övergivna och föräldralösa 
barn, barn som lever på gatan samt undernärda barn, 
de flesta under fem års ålder. Pengarna från HFF 
hjälper stiftelsen att laga välbalanserade måltider 
tre gånger om dagen åt barnen och gynnar goda 
näringsvanor och en hälsosam livsstil.
Plats: Kitwe, Zambia
Casa Herbalife sedan: 2007
Antal barn som stöds: 700

www.sararosechildrenfoundation.com

Nyheter
Visste du det här? HFF stöder fler 
än 130 Casa Herbalife-program 
världen över, varav 31 i EMEA.

LEV väl
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SÅ GÖR DU EN FORMULA 1-SHAKE • FRÄSCHA UPP DIN 
BALANSERADE FRUKOST • SUNDA MÅLTIDSRECEPT TILL VÅREN

Susan Bowerman delar med sig av vårens bästa recept – enkla att tillaga och fullproppade 
med välgörande näringsämnen! Hoppa ur sängen varje morgon för att avnjuta dessa 
aptitretande frukostrecept.

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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SÅ GÖR DU EN foRMulA 1-SHAKE

ALTERNATIV 3

2 måttskedar Formula 1

2 msk Personligt  
proteinpulver

2,5 dl vatten

2,5 dl skuren frukt

CIRKA 19 – 20 G PROTEIN  
CIRKA 138 – 148 KCAL

BOOSTERS

Skräddarsy din shake genom att 
tillsätta produkter från Herbalife 
Nutritions sortiment:

PROTEIN
• Proteindrinkmix
• Personligt proteinpulver

FIBRER
• Havre-äpplefiber
• Fiber- och örttabletter

2 måttskedar Formula 1

2 måttskedar  
Proteindrinkmix

2,5 dl vatten

24 G PROTEIN    206 KCAL

ALTERNATIV 2

2 måttskedar Formula 1

2,5 dl mellanmjölk

CIRKA 18 G PROTEIN  
I GENOMSNITT 221 KCAL

ALTERNATIV 1

GÖR SÅ HÄR:
1. Börja med att hälla 2,5 dl vatten eller mjölk i din shaker eller mixer.

2. Tillsätt Formula 1, Herbalife Nutrition-booster samt frukt och grönsaker efter smak.

3. Tillsätt 4-5 iskuber.

4. Mixa eller shaka ordentligt. Vill du ha en tjockare shake, mixar du i låg hastighet i ett par minuter.  
Vill du ha en tunnare eller mer snabblagad shake använder du en shaker istället för en mixer.

Tänk på att för att en shake ska räknas som en måltid måste den innehålla minst 12,5 gram protein och 200 kcal.

ÄT rätt

Title: Today Magazine TM192 – Spring 2018  ID: 2276-5921-TM192_SW Page 12 Proof No: E   Date: 01/02/18

12  TODAY



ProteinKcal Kol
hydrater FibrerFett

11 g 43 g286 4 g7 g

ProteinKcal Kol
hydrater FibrerFett

11 g 22166 3 g4 g

Tropisk njutning

2 msk (26 g) Formula 1 Choklad*

3 msk grekisk yoghurt med låg 
fetthalt

2,5 dl vatten

1 msk havregryn

8 russin

1 tsk apelsinzest

2 måttskedar (26 g) Formula 1 
Tropisk frukt*

6 hasselnötter

2,5 dl fruktjuice

3 färska myntablad

1 nypa färsk, riven ingefära

Chokladnjutning

Fler recept finns på MyHerbalifeShake.com/se
*Läs instruktionerna på produktetiketten noga när du använder Formula 1 måltidsersättningsshakes för att kontrollera eller hålla vikten.

Näringsvärde (med juice)

Näringsvärde (med juice)
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HERBALIFE ALOEDRYCK
Vatten

Citron

Lime
Ingefära

Herbal Aloe örtkoncentrat, 
 

originalsmak 15 ml

KCAL: 22  |  KOlHYDRATER: 6 G

SKRÄDDARSY DIN HÄLSOSAMMA FRUKoST

Vatten
Citron
Jordgubbar
Hallon
Mynta
Instant örtdryck, originalsmakLåt stå i kylen i fyra timmar så att smakerna utvecklas

HERBALIFE ISTE

KCAL: 6  |  KOlHYDRATER: 1,4 G

ÄT rätt
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Servera en uppiffad morgonshake!

2 måttskedar Formula 1 Vanilj*
2,5 dl mellanmjölk
2 skivor ananas
4 färska spenatblad
1 msk blandade nötter

KCAL: 377  |  KOlHYDRATER: 41 G  |  PROTEIN: 22 G  |  FETT: 15 G  |  FIBRER: 6 G

REMIXA DIN MORGoNSHAKE

DEN bäSTA MORGONEN böRjAR HäR

2 måttskedar Formula 1 Jordgubbe2,5 dl mandelmjölk½ banan
2,5 dl jordgubbar1 msk havregrynKokosflingor (valfri topping)Mixa Formula 1-pulvret med mjölken och 

servera i din favoritskål – toppa med 
jordgubbar, banan och havregryn!

FRUKoSTSKÅL*

KCAL: 315  |  KOlHYDRATER: 43 G  |  PROTEIN: 14 G  |  FETT: 11 G  |  FIBRER: 9 G
*Inte ett måltidsersättningsrecept.
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Våren är äntligen här, så varför inte väcka smaklökarna till liv med läckra recept som innehåller säsongens ingredienser. 
Testa något nytt den här veckan – recepten du hittar här är läckra, näringsrika och bäst av allt: lätta att tillaga!

Vad ligger på tallriken?

Vegetarisk rätt Icke vegetarisk rätt Antal portioner

Laxburgare med sötpotatis och chili

 • 75 g ströbröd eller polenta (majsmjöl)
 • 300 g färsk eller konserverad lax
 • 350 g sötpotatis, kokt och mosad
 • 2 msk cream cheese
 • 4 vårlökar, finhackade
 • 2 chilifrukter, finhackade
 • 1 tsk malen spiskummin
 • 1 msk citronjuice
 • En liten handfull korianderblad, finhackade
 • 2 ägg, vispade

1. Blanda ströbröd eller polenta med salt 
och peppar och ställ åt sidan.

2. Ångkoka sötpotatisen tills den mjuknar. Mosa väl innan 
du tillsätter lax, cream cheese, vårlök, chili, spiskummin, 
citronjuice och örter. Smaka av med kryddor.

3. Forma smeten till burgare. Om den är för lös kan du 
tillsätta lite vetemjöl. När du har format laxburgarna kan 
du låta dem vila en stund eller fortsätta med paneringen.

4. För att panera fiskburgarna penslar du dem med lite 
uppvispat ägg och doppar dem sedan i ströbrödet. 
Det kan bli lite kladdigt! Lägg därefter burgarna 
på ett smort bakplåtspapper och ställ in i kylen i 
10 minuter så att de sätter sig. Därefter kan du 
antingen fortsätta med att tillaga dem eller frysa ned 
dem. Ska de frysas ned sätter du in plåten i frysen 
tills burgarna är genomfrusna. Lägg sedan över 
dem i en plastpåse eller lägg bakplåtspapper mellan 
varje burgare och placera i frysbar burk i frysen.

5. Tillaga genom att grilla eller steka 
tills de blir gyllenbruna.

6. Servera med en läcker sallad.

PORTIONER

ÄT rätt
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ProteinKcal Kol

hydrater FibrerFett

21 g 34 g316 4 g10 g



ProteinKcal Kol
hydrater FibrerFett

25 g 15 g291 4 g15 g

ProteinKcal Kol
hydrater FibrerFett

9 g 20 g240 2 g15 g
V

Iv

Svamp- och cashewlimpa

 • 1 tsk kokosolja
 • 2 rödlökar, hackade
 • 2-3 vitlöksklyftor, 
grovhackade

 • 2 paprikor, skivade
 • 3 chorizokorvar, skivade
 • 500 g kyckling i bitar 
(bröst eller lår)

 • 2 msk paprika

 • 4 dl kycklingbuljong
 • 1 burk hackade tomater
 • 3 tsk tomatpuré (gärna 
på soltorkade tomater)

 • 1 tsk oregano
 • En liten handfull 
hackad persilja

 • 30 g oliver (valfritt)

1. Förvärm ugnen till 180 °C.
2. Hetta upp kokosoljan på medelvärme i en traktörpanna eller gryta.
3. Tillsätt lök, vitlök, paprika och chorizo och tillaga i 5 minuter.
4. Tillsätt kycklingbitarna och bryn dem.
5. Lägg ner resten av ingredienserna i pannan, smaka av 

med kryddor och låt varsamt puttra i 5 minuter.
6. Ta bort kastrullen från värmen och lägg innehållet 

i en ugnsfast form. Täck med lock eller folie 
och tillaga i ugnen i cirka 25 minuter.

7. Servera med ångkokta gröna grönsaker.

Gryta med chorizo och kyckling

 • 1 stor rödlök, finhackad
 • 200 g cashewnötter, hackade (kör 
dem i mixer, det underlättar)

 • 250 g champinjoner (hackade)
 • 50 g ströbröd (om du håller nere på 
kolhydraterna kan du ersätta med 
25 g mandel- eller kokosmjöl)

 • 2 tsk jästextrakt

1. Stek löken i lite olja tills den 
blir genomskinlig.

2. Tillsätt svamp och nötter och 
stek vidare i 5 minuter.

3. Tillsätt jästextrakt och sedan ströbröd.
4. Lägg smeten i en avlång form 

klädd med bakplåtspapper och 
tryck ner smeten i botten.

5. Tillaga i ugnen i 40 minuter.

Du kan frysa limpan (före tillagningen) 
och använda vid behov.

PORTIONER

PORTIONER
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VIKTEN AV  
VITAMINER OCH MINERAlER
I en perfekt värld skulle vi alla få i oss de vitaminer och 
mineraler vi behöver varje dag från maten vi äter. Men 
många av oss har stressiga och pressade liv. Vissa 
har inte tid att skapa en detaljerad och välgenomtänkt 
kostplan som tillgodoser alla behoven. Därför spelar 
vitamin- och mineraltillskott en viktig roll eftersom de 
har utformats för att komplettera och stötta den dagliga 
kosten och för att bidra till att säkerställa att vi har ett 
optimalt intag av essentiella mikronäringsämnen.

Det är viktigt med en hälsosam och balanserad kost 
för att få i sig alla näringsämnen som är avgörande för 
hälsan. Men bara ett fåtal av oss tycker att det är lätt 
att få i sig de optimala mängderna. Användningen av 
vitamin- och mineraltillskott kan minska de kostmässiga 
gapen och förbättra näringsstatusen, utan att överskrida 
de säkra nivåerna för intag. Det finns många skäl till 
varför man kan behöva komplettera kosten med ett 
vitamin- och mineraltillskott, det kan exempelvis bero på 
faktorer som ålder, kön, kostvanor och livsstil. Herbalife 
kan hjälpa till att komplettera kosten med vitamin- och 
mineraltillskott som uppfyller just dina behov.

FORMULA 2 VITAMIN- OCH MINERALKOMPlEX MAN
Vitamin- och mineralkomplex Man är 
ett mångsidigt och expertutvecklat 
kosttillskott för män som innehåller 
24 viktiga näringsämnen. Produkten 
innehåller essentiella vitaminer och 
mineraler i rätt mängder som bidrar till 
att uppfylla mäns dagliga behov.

VISSTE 
DU DET HÄR?

Eftersom män och kvinnor har 
olika kroppsstorlek, metabolism 
och fysiologi behöver de olika 

mycket vitaminer och mineraler 
för att få ett optimalt 

näringsintag.

FORMULA 2 VITAMIN- OCH MINERALKOMPlEX KVINNA
Vitamin- och mineralkomplex Kvinna 
är ett mångsidigt och expertutvecklat 
kosttillskott för kvinnor som innehåller 
24 viktiga näringsämnen. Produkten 
innehåller essentiella vitaminer och 
mineraler i rätt mängder som ger näring 
och stöder kvinnors specifika hälsobehov.

SKU 1800

SKU 1819

FORMULA 1 HÄLSOSAM MÅLTIDSSHAKE
Formula 1 näringsshake är en läcker, 
näringsrik och praktisk, hälsosam 
måltidsersättningsshake som har perfekt 
balans av högkvalitativt protein, kostfiber och 
viktiga näringsämnen. Formula 1 är också en 
utmärkt multivitaminkälla som innehåller mer 
än 20 vitaminer och mineraler, vilket hjälper 
dig att uppnå det dagliga referensintaget. SKU 0141

ÄT rätt
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HJÄLP TILL ATT GE TRÄNINGEN BRÄNSLE •  
HERBALIFE24 SHAKE-RECEPT • UPPRÄTTHÅLL & ÖVERVINN

Läs mer om vad du ska äta före träningen och hur viktigt det är med kolhydrater för att ge 
träningen bränsle. Dessutom får du läckra Herbalife24-recept, perfekta att avnjuta före eller 
efter träningen!

T R Ä N A  M O T  M Å L E T

AKTIVT liv
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DETTA BÖR DU ÄTA  
FÖRE TRÄNINGEN
Eftersom kolhydrater är så viktiga för kroppens motor bör det du 
äter före träningen ha ganska stort innehåll av kolhydrater. Det är 
också bra med lite protein. Protein saktar ner matsmältningen en 
smula, så att kolhydraterna tar sig ut i blodbanan lite långsammare 
och jämnare. Men du bör inte äta massor med fett precis innan 
du tränar, det kan göra matsmältningen alltför långsam och ge dig 
en jobbig mättnadskänsla. Spara de fiberrika livsmedlen till efter 
träningen eftersom de också tar en stund på sig att passera igenom 
kroppens system.

När det gäller vilka specifika livsmedel man bör äta före ett 
träningspass finns det inga fastställda regler. En smoothie på 
frukt, mjölk och proteinpulver fungerar bra om du tränar i ganska 
nära anslutning till en måltid. En kalkon- eller kycklingmacka och 
en skål soppa till lunch har smälts ganska väl om du ger dig ut i 
joggingspåret under eftermiddagen. Tränar du på morgonen men 
inte gillar frukostmat kan du äta vad du är sugen på. De flesta tycker 
inte att det är något ”fel” med att äta en skål müsli till kvällsmat, så 
varför skulle det då vara ”fel” att äta middagsrester till frukost?

När bör du äta före träningen?
Det finns riktlinjer för när måltiderna bör ätas men du måste förstås 
själv känna vad som är rätt för dig. Vissa kan äta som vanligt före 
träningen, medan andra föredrar att inte ha så mycket magen. 
Generellt sett är det så att ju längre tid du har på dig att smälta 
måltiden före träningen, desto större och stadigare kan den vara.

Om du ska träna inom en timme efter måltiden är det bäst med en 
liten, halvstadig eller flytande måltid. Exempelvis kan en smoothie 
vara både lätt och lättsmält. Ska du träna på eftermiddagen bör du 
klara dig på en vanlig och välbalanserad måltid till lunch. Om du 
har ett tufft träningspass precis före kvällsmaten behöver du ett lätt 
mellanmål på eftermiddagen – en liten yoghurt med frukt fungerar 
till exempel bra.

Hur mycket bör du äta 
före träningen?
Många idrottare vill veta exakt vad de bör äta före träningen, och 
riktlinjerna är mycket specifika. De flesta motionärer använder bara 
trial and error-metoden tills de kommer på vilket matschema som 
fungerar för dem.

Idrottare som ligger i träning rekommenderas att äta mellan 1 och 
4 gram kolhydrater per kg kroppsvikt, 1-4 timmar före träningen. 
Skälet till variationerna beror på hur snabbt efter måltiden du ska 
träna. Ju längre tid du har på dig att smälta maten, desto mer kan 
du äta före träningen.

AKTIVT liv
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ProteinKcal Kol
hydrater FibrerFett

22 g 45 g361 7 g11 g

ProteinKcal Kol
hydrater FibrerFett

16 g 11 g172 8 g5 g

HERBALIFE24 RECEPT

Ingredienser
 • 2 måttskedar Formula 1 
Sport (Vanilj)*

 • 1 måttsked Personligt 
proteinpulver

 • 2,5 dl mandelmjölk
 • 1 msk jordnötssmör
 • 1 banan

Powershake med jordnötssmör

Ingredienser
 • 2 måttskedar Formula 
1 Sport (Vanilj)*

 • 1 måttsked Havre-äpplefiber
 • 1 måttsked Personligt proteinpulver
 • 2,5 dl osötad mandelmjölk
 • Färska myntablad

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

Se fler recept på  
MyHerbalifeShake.com/SE Unleash the Beast

Näringsvärde med 
mandelmjölk

Näringsvärde med 
osötad mandelmjölk
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SÅ ÖVERVINNER IDROTTARE 
RÄDSLAN
Idrottare släpper inte taget om rädslan, istället utnyttjar de rädslan för att hjälpa 
dem att lyckas. Detta kan låta underligt för vissa, men jag tror att alla förstår när 
vi tittar lite närmare på rädsla.

Rädsla är en känsla som kan gynna frisättningen av adrenalin i blodbanan. Som skydd 
kickar försvarsmekanismen (”kämpa eller fly”) in och våra kroppar förbereder sig för 
att agera. I idrott och andra tävlingsmiljöer är det oftast inte en hotande fara som 
skapar ett adrenalinpåslag utan snarare en blandning av förväntan och spänning. 
Idrottare tränar sig själva varje dag för att hantera dessa känslor på ett positivt 
sätt som förbättrar deras prestationer.

Förklaringen till hur det här kan hjälpa dig att nå dina mål är följande: Är du förberedd 
och har en åtgärdsplan kan du träna ditt sinne att övervinna de negativa känslor som 
hindrar dig och du behöver inte vara idrottare för att ha glädje av mental träning.

UPPRÄTTHÅLL  
& ÖVERVINN
Oavsett vilket mål du har måste du först tro på dig själv och sedan 
följa en plan om du vill lyckas. Jag har tidigare berättat hur man 
gör för att ställa upp mål och hur man tänker som en idrottare, 
men i dag ska vi prata om att släppa taget om rädslan.

SÅ ANVÄNDER DU RÄDSLAN FÖR 
ATT NÄRMA DIG MÅLEN
Du behöver inte vara proffsidrottare för att träna på att möta din rädsla. I vår vardag kan 
det finnas saker som vi vill göra men inte gör eftersom vi är rädda för att misslyckas.

Att förändra sin livsstil, speciellt för att uppnå viktnedgång och hälsomål, 
leder ofta till oro och rädsla. Rädslan för att misslyckas eller oron inför det 
okända kan vara sådant som hindrar dig från att testa nya saker. Nedan får du 
tre enkla tips som du kan testa själv för att få hjälp att övervinna rädslan och 
träna på att övervinna negativa känslor och förvandla dem till framgång.

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

NAMN
Samantha Clayton

EXPERTPROFIL
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Skriv en positiv affirmation och säg den varje dag. Ju mer du intalar dig själv att du kan lyckas, desto mer 
kommer du att börja tro på att det är sant. Ett exempel från min gamla träningsdagbok när jag var elitidrottare 
är: ”Jag är stark, jag är kraftfull, jag föddes för att tävla på världsnivå”. Eller en annan från dagarna när jag 
försökte bli av med gravidkilona: ”Jag kommer att återfå min kropp som den var före graviditeten. Jag är stark 
och fokuserad”. Att ha en positiv mental inställning kan inspirera dig till att fortsätta din hälsoresa.

Många idrottare kommer att berätta att den mentala sidan av idrotten är viktigare än den fysiska 
aspekten och att en nyckel till att förverkliga sina drömmar är att tro på sig själv.

Om du under årens lopp ständigt har börjat och slutat med viktkontroll och hälsomål, kan du få stor 
glädje av att testa en nytt och positivt tänkesätt. Tänk på att din rädsla för att misslyckas inte behöver 
stå i vägen för din framgång. Det är bättre att testa och misslyckas än att inte testa alls.

Skriv en lista på det värsta som skulle hända om du 
misslyckas. Detta ger dig ofta perspektiv och får dig 
att inse att du bara bör sätta igång med ditt projekt. 
Har du för många tankar som virvlar runt i skallen, 
kan saker och ting verka svårare är de är. Vi kan 
alla ha överdriven fantasiförmåga ibland, och därför 
kan du analysera dina rädslor om du skriver ner 
dem och granskar dem för att se om de är giltiga.

Skriv ner dina mål och testa att använda S.M.A.R.T 
målformulering. Att ha ett tydligt slutmål och en tidsram 
hjälper dig de dagar när motivationen känns svag. En 
känsla av att sakna kontrollen kan leda till negativa 
känslor. Jag anser att tydlig målformulering kommer 
att ge dig fullständig kontroll över din framgång.

DEFINIERA  
DITT MÅL:

ANALYSERA  
RÄDSLAN:

POSITIVT  
TÄNKANDE:
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EN AVKOPPLANDE STUND •  
GE DIN SKÖNHETSRUTIN EN VÅRSTÄDNING

Unna dig själv en paus och skapa ett mini-spa där hemma! Dessutom får du fräscha tips 
på tillskott till din skönhetsrutin.

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

SKÖNHETS
bok
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En avkopplande stund

Ta dig tid att 
göra… vad du vill!
Alla har nåt speciellt som de gillar att göra för att 
koppla av. De kan vara att sjunka ner i ett skumbad 
eller gå en rask promenad. Eller kanske att bläddra 
igenom favorittidningen eller börja läsa den där boken 
som du har liggande. Oavsett vilket: strunta inte i den 
välbehövliga jagtiden utan skäm bort dig själv.

Skrubba bort dagen.
Vissa dagar vill man bara skrubba bort sina 
problem. Varför inte göra det till en fullödig 
upplevelse och använda en exfolierande skrubb 
som doftar gott och innehåller skrubbande 
partiklar som avlägsnar döda hudceller? 
Du kommer att känna dig som en ny människa när 
du känner hur mjuk och silkeslen huden har blivit.

Lägg en ansiktsmask.
Du behöver inte gå till en hudterapeut eller ett spa för att få 
en effektiv ansiktsmask, med bra produkter kan du faktiskt få 
samma högkvalitativa upplevelse hemma. Välj en mask som har 
en inspirerande doft, som rosmarin eller mynta. Applicera den 
på ansiktet, låt den torka och vänta sedan på resultaten. Varför 
inte applicera masken medan du kopplar av i badet? Låt ångan, 
bubblorna, de aromatiska dofterna och avkopplingen samverka. 
Masker med bentonitlera har fantastiska huduppstramande 
och absorberande egenskaper. Dessutom ger känslan av den 
silkeslena och släta leran en riktigt härlig upplevelse.

Ta ett avkopplande skumbad
Tappa upp ett varmt bad, häll i badskum, tänd ett par stearinljus, 
sätt på lite musik och sänk ner kroppen i total avkoppling. 
Ingenting går upp emot ett varmt bad – det får musklerna att 
slappna av, öppnar porerna och rensar stressade tankar.

Återfukta från 
topp till tå.
Ingenting går upp emot att smörja in sig med 
återfuktande kräm direkt efter en hudexfoliering eller 
ett bubbelbad. Applicera hudlotion innan huden har 
torkat helt eftersom det kapslar in den välbehövliga 
fukten. Resultatet blir en hud som ser ungdomligare 
ut med en härligt silkeslen och mjuk känsla. Ta ett 
par extra minuter och koppla av medan du njuter 
och fokusera på tår, fötter, ben och armar. Lite 
massage och en bra fuktkräm kommer definitivt 
att få dagens stress att försvinna.

SKU 2563

SKU 0773 SKU 0772
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Ge din skönhetsrutin en vårstädning
Rengör alltid huden två gånger om dagen: varje 
morgon och varje kväll innan du lägger dig. Bara för 
att huden ser ren ut, är den inte det. Risken att den är 
täckt med osynliga orenheter som kan skada huden är 
stor. Dem måste vi bli av med.

Undvik att tvätta med vanlig tvål. Använd 
istället skonsamma rengöringsprodukter 
för ansiktet som är speciellt 
framställda för just din hudtyp.

Tänk på att aldrig torka ansiktet med den vanliga 
handduken. Om den inte är ren kan du överföra 
bakterier till ditt rena ansikte. Testa genom att lukta 
på den. Luktar handduken inte som om den kom direkt 
från linneskåpet kan det vara en god idé att byta den.

Skölj bara huden med ljummet vatten, varken 
för varmt eller för kallt vatten är bra. Extrema 
temperaturer kan irritera huden och skada den.

Exfoliera huden minst en gång i veckan. En skonsam 
exfoliering avlägsnar döda hudceller, vilket ger 
slätare och klarare hy. Se till att hitta en skrubb 
som passar din hudtyp, precis som när du väljer 
rengöringsprodukt.

Unna dig en ansiktsbehandling ibland. Precis 
som du går till tandläkaren och rengör tänderna, 
behöver även huden en djuprengöring. Hur ofta 
du behöver en ansiktsbehandling beror på din 
hudtyp. Diskutera med din hudterapeut för att 
avgöra hur ofta du behöver en djuprengöring.

Var försiktig när du rengör huden kring ögonen. 
Hudlagret kring ögat är det tunnaste på kroppen. 
Var extra varsam här.

sidor
SKÖNHETS

SKÖNHETS bok

DIREKTÖR FÖR 
UTBILDNING OM 
NÄRINGSPRODUKTER, 
NÄRINGSUTBILDNING 
OCH UTVECKLING

NAMN
Laura Chacon-Garbato

EXPERTPROFIL
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Applicera produkterna i rätt ordning.
Varje hudvårdsrutin har steg som bör följas i rätt ordning för att få bästa resultat. Det är viktigt att följa 
anvisningarna och att applicera produkterna så som det anges. Rengöring är det första steget, följt av 
ansiktsvatten, serum och återfuktning. Applicerar du produkterna i fel ordning kan du till och med få negativ 
effekt eller ingen effekt alls. Serum har exempelvis förmågan att tränga djupare ner i huden än fuktkrämer och 
måste alltså appliceras först. Applicerar du serumet över fuktkrämen kan det inte tränga ner i huden och göra 
sitt jobb. Om du inte applicerar i rätt ordning kan du få en negativ reaktion. Så applicera bara så som det 
rekommenderas för att få vackrare hud.

Testa de här stegen och se om du upplever en förändring. Du måste ta hand om huden så att den kan 
ta hand om dig.

Försumma inte kosten
De flesta av oss känner säkert till hur viktigt det är att ha en hälsosam kost. Ett gott näringsintag är bra för 
hela kroppen och hjälper oss både att se bra ut och må bra. Huden är en direkt avspegling av allt som sker 
inuti kroppen. Har du inte ett gott näringsintag kommer de negativa spåren efter detta att kunna ses på 
huden. Din hud kommer att sakna den där sunda lystern som vi alla vill ha. Allt du stoppar i munnen kan 
påverka hudens utseende.
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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.
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FLER ÄN  

4 MILJONER 
SHAKES  
ÄTS 

VÄRLDEN  
ÖVER  
VARJE DAG!

*Source Euromonitor International Limited; per Consumer Health 2017ed, meal replacement and protein supplements definitions; combined % RSP share GBO, 2016 data.

VÄRLDENS fRÄMSTA  

VARUMÄRKE
INoM MÅLTIDSERSÄTTNING OCH 
PROTEINTILLSKOTT TIlLSAMMANS*.
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Protein
Kcal

Kol
hydrater

Fibrer
Fett

30 g 60 g
433

12 g8 g

• 2 måttskedar 

Formula 1 Vanilj*

• 2,5 dl mellanmjölk

• 1 måttsked Havre-

äpplefiber

• 2 måttskedar 

Personligt 

proteinpulver

• 2,5 dl (170 g) melon

• 1 liten banan

Mixa  
& servera!

Läsarnas recept

Månadens vinnande recept kommer 
från Paola Fontana från Italien

Skicka in ditt recept 
till oss! Glöm inte att 
skriva ditt namn, ditt 
land och skicka med 

ett foto till:

Var kreativ

TodayMagazine@Herbalife.com

Melon- och 
bananshake

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

Fler recept finns på 
MyHerbalifeShake.com/se
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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 2276

© 2018 Herbalife International of America, Inc.

Herbalife (U.K.) Ltd, Uxbridge, England, UB8 1HB.  
April 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 2
S w e d i s h

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

/Herbalife /herbalife

/Herbalife

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening
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192: VÅREN 2018

”Det som skiljer oss från andra är våra 
utbildade och kunniga distributörer som 

möter sina kunder ansikte mot ansikte 
och tillhandahåller skräddarsydda 

näringsprodukter och motionstjänster. Det 
är det som ger Herbalife det lilla extra.”

Rich Goudis  
Koncernchef, CEO  
Herbalife Nutrition

NYA
HERBALIFE.SOCIAL

VILL DU VETA MER OM 

MEDLEMSAKTIVERING? 

HÄMTA HEM BROSCHYREN 

OM AKTIVA MEDLEMMAR 

FRÅN MYHERBALIFE.SE NU!
INU

TI ASPIRE
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ATT GÖRA VÄRLDEN  
SUNDARE OCH GLADARE  
BÖRJAR MED DIG
Herbalife Nutritions syfte är att göra världen gladare och sundare. Och som aktiv distributör är du delaktig i 
detta löfte. Oberoende av vilka mål din kund har – att gå ner i vikt, äta nyttigt eller komma i form – är det ingen 
snabb lösning att skaffa sig en hälsosam och aktiv livsstil, och för att lyckas krävs det engagemang, stöttning 
och motivation.

Din roll är att peppa och vara vägvisare på kundens resa för att hjälpa dem att få resultat som är hållbara, vare 
sig det handlar om vikten eller livsstilen.

Här är fyra enkla steg som hjälper dig att coacha kunderna genom deras omvandling:

Hitta behovet och ställ upp ett mål

Wellness-analyser

Presentera lösningar och gör en plan

Börja med frukosten

Uppgradera till en optimal näringsplan

Tappa inte målet ur sikte

Följ upp, inspirera, motivera

Utbildning och hälsa och en aktiv livsstil

Uppmärksamma resultaten

Berätta kundernas historier

Ge erkännande till deras framgångar

HERBALIFE-verksamhet
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VÅRA MEDLEMMAR ÄR VÅR KONKURRENSFÖRDEL!
RESULTAT GENOM coachning & sTötTniNg

KUNDENS 
RESULTAT

HÄLSOSAM,  
AKTIV LIVSSTIL

UTBILDNING NÄRINGSPRODUKTER

COACHEN

STÖTTANDE GEMENSKAP

Här är ”ingredienserna” som hjälper dig att lyckas:

1. Sluta aldrig lära dig
Bekanta dig med vår produkt- och näringsutbildning samt med affärsverktygen.

2. Dra nytta av PAM
Programmet för aktiva Medlemmar ger dig kunskapen och verktygen för att locka till sig, behålla och 
utöka kundbasen samtidigt som du får hjälp att nå dina egna näringsmässiga och träningsmässiga mål

3. Glöm inte dina egna mål!
Håll motivationen uppe och ha koll på näringsintaget och dina livsstilsvanor. Vårt mål är att göra världen 
hälsosammare och lyckligare, och förändringen bör börja med oss själva. Om du är entusiastisk över produkterna 
och har en hälsosam och aktiv livsstil kommer dina resultat att inspirera andra att följa i dina fotspår.

4. Förbli inspirerad!
Behöver du lite extra motivation är det bara att kontakta din coach eller mentor för att få en energikick. 
Herbalifes gemenskap är en obegränsad inspirationskälla.
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3 ENKlA STEG

EN NY OCH EFFEKTIV SOCIAL MEDIEPLATTFORM

*Testa gratis i 14 dagar. Efter 14 dagar är kostnaden 9,99 US-dollar per 
månad eller 99 US-dollar per år (eller motsvarande i din lokala valuta).

©2018 Herbalife. Alla rättigheter förbehållna.

SKAPA
Professionella inlägg 
med Herbalife Nutritions 
mallar och bilder

HANTERA
Alla dina konton från sociala 
medier på en plats

ANVÄND
Tusentals färdiga inlägg och 
veckovis schemaläggning

ANALYSERA
Hur dina inlägg presterar för att 
få en optimal innehållsstrategi

GÅ TILL  
HerbalifeSocial.com

LOGGA IN MED DITT  
myHerbalife-ID

STARTA EN  

KOSTNADSFRI PROVPERIOD!*

Auktoriserad medlem av 
Direkthandelsföretagens 
Förening

Kontakta mig idag för att få mer information:

I s s u e  1 9 2  –  I n s e r t  -  Swed i s h  -  # 6 3 6 1 – S W – 9 2

© 2018, Herbalife (U.K.) Limited, Uxbridge, England, UB8 1HB. April 2018. Tryckt i Europa.

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.

Title: Aspire Insert - Spring 2018  ID: 2276-6361-TM192-Aspire_SW Proof No: A   Date: 26/01/18


