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Вкусни и
хранителни продукти,
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вашия здравословен и
активен начин на живот.
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СЪДЪРЖАНИЕ
Колко здрави искате да бъдете?
Научете резултатите от нашето
проучване, както и как да превърнете
целите си в реалност.
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Формула 1
Всичко, което трябва да знаете за
новото поколение Формула 1
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Витамини и минерали
Витамините и минералите са основни
микроелементи, които са необходими
за много от химичните реакции, които
протичат в тялото Ви всеки ден.
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Immune Booster
Immune Booster е хранителна добавка с
вкус на горски плодове. Богата на ключови
витамини и минерали, които допринасят за
нормалната функция на имунната система.
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Microbiotic Max
Създаден, за да Ви предложи
комбинация от пробиотик и пребиотични
фибри, които заедно спомогнат да
постигнете своите хранителни цели.
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Herbalife SKIN
Клинично тествана за сияйна
и подмладена кожа.
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Грижа за тялото и косата
Хидратиране и подхранване с
успокояващо Алое Вера.
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Винаги приемайте продуктите на Herbalife Nutrition®
като част от балансиранo и разнообразно хранене и
здравословен и активен начин на живот. За повече
информация за продуктите, посетете Herbalife.
bg или разговаряйте с Вашия Независим Член
на Herbalife Nutrition.
Защо Herbalife, защо сега
Свържете се с Вашия Независим Член и научете
повече за бизнес възможността, която компанията
ни предлага!
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Качествени продукти

ОТ

Семето до масата
Качествени продукти,
създадени за вас
Ние разбираме нуждите на нашите клиенти и
ги комбинираме с последните достижения в
науката. Нашите доктори, учени и хранителни
експерти работят с първокласни световни
партньори, за да доставят добро хранене
до клиентите. Herbalife Nutrition прави
научни инвестиции в нови лаборатории,
пособия за тестване, съоръжения, съставки
и научен талант, за да достигне строгите
стандарти на международната организация по
стандартизация (ISO) и NSF International.
Нашата цел е да направим балансираното
хранене лесно. За да направим това, ние
избираме да инвестираме в науката. Нашите
научни лидери (които включват д-р Дейвид

Хибър, председател на Консултативния съвет
по хранене на Herbalife Nutrition) прекарват
изминалите три десетилетия в създаване
на висококачествени, продукти за контрол
на калориите, които да направят Вашия нов
здравословен хранителен план по-лесен.
От Нобелов лауреат* по медицина до бивш
директор на Администрацията по храните и
лекарствата (FDA)**, всеки член на Консултативния
съвет по хранене на Herbalife Nutrition е на топ
ниво в своята област. Обединяваме техния опит,
за да създадем увереност у Вас за нашите
продукти, като същевременно гарантираме,
че науката зад тях е подкрепена от научна
литература и клинични проучвания.

Ние изграждаме глобална производствена мрежа. Нашите инвестиции в съоръжения, технологии и
ресурси, комбинирани с нашата ангажираност, за да произвеждаме самостоятелно повече продукти,
да подсилим нашето водещо качество и операционни способности.
ДАВИД ПЕЦУЛО, Главен оперативен директор на Herbalife Nutrition, Worldwide Operations
* Нобеловата Фондация няма връзка с Herbalife Nutrition и не разглежда, одобрява или подкрепя продукти на Herbalife Nutrition.
** FDA (Food And Drug Administration) - Администрация по храните и лекарствата
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Знаете ли, че?
Площта на съоръжението за иновации и
производство на Herbalife Nutrition в УинстънСалем, Северна Каролина е 74 000 кв. м. С
невероятната си обиколка от близо 5 км, това е
най-голямото съоръжение на Herbalife Nutrition
към днешна дата, което бе открито през май
2014 г. с цел повишаване на способността
ни да предоставяме най-добрите хранителни
продукти за хората по целия свят.

Нашите фермери
Посяват полетата

и Kултивират
земята

За да гарантират
качество

През целия
период

До Вашите
ръце

Съставки с цел

Създадени с грижа

Хранене, доставено до вас

Ние инвестираме в отговорно
земеделие и усъвършенствани
производствени методи, за
да създадем най-добрите
продукти. Имаме екип от
учени и производители от
цял свят, отдадени на това
да открият само най-добрите
източници на съставки.

Ние полагаме огромни
усилия, за да гарантираме, че
продуктите на Herbalife Nutrition®
отговарят или надвишават
различни индустриални
стандарти по отношение
на качеството. Можете да
бъдете сигурни в чистотата
и стойността на нашите
индивидуални съставки, както
и целостта на нашите процеси.

Чрез напреднали технологии ние
внимателно следим средата, в
която се съхраняват продуктите
ни. По този начин сме сигурни,
че те са точно толкова полезни
и мощни когато ги получите,
колкото са били и веднага
след производството им.
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Наука

Нашите
СПЕЦИАЛИСТИ

Росио Медина

Гари Смол

Кристи Апелханс

Кент Брадли

Вицепрезидент и член на
Консултативния съвет по
здравословно хранене

Член
на Консултативния съвет
по здравословно хранене

Вицепрезидент,
отдел „Безопасност на клиентите“ –
за целия свят

Директор
отдел „Здраве и
здравословно хранене“
към Консултативния съвет
по здравословно хранене

Джон Хейс, доктор
по философия

Луиджи Гратон

Дейвид Хибър

Стийв Хениг

Вицепрезидент,
отдел „Обучения“

Председател,
институт „Herbalife Nutrition“

Главен научен сътрудник,
заслужил член
към Консултативния съвет
по здравословно хранене

Член към Kонсултативния съвет
по здравословно хранене

6

Нашите забележителни специалисти в областта на здравословното
хранене и науката участват активно в разработването и тестването
на всички продукти на Herbalife Nutrition, за да гарантират, че те са
с най-високо качество. Тези специалисти подпомагат обучението и
развитието на дистрибуторите по целия свят, като им предоставят
инструменти, с които да вдъхновят хората да водят здравословен
и активен начин на живот. Специалистите ни са и членове на
различни изследователски и професионални сдружения и групи
по диететика по целия свят.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ ЕКСПЕРТИ

Сюзън Бауърман

Лора Шакон-Гарбато

Саманта Клейтън

Василиос Франкос

Старши директор и председател
отдел „Обучение по здравословно
хранене“ за целия свят
към Консултативния
съвет по диететика

Директор и председател
отдел „Продуктово обучение
по здравословно хранене“
към Консултативния съвет
по външно хранене

Вицепрезидент,
отдел „Спортни дейности и фитнес“

Старши корпоративен съветник,
отдел „Наука зад продуктите,
безопасност и съответствие“

Луи Игнаро

Дана Райън

Гари Суонсън

Михаил Ячила

Носител на Нобелова награда*
член на Консултативния съвет
по здравословно хранене

Директор,
отдел „Спортни дейности
и обучение“

Старши вицепрезидент,
отдел „Гаранция за качество и
качествен контрол“

Старши вицепрезидент,
отдел „Проучване и развитие“

* Фондацията „Алфред Нобел“ няма никакви връзки с Хербалайф и не разглежда, не одобрява и не рекламира продукти Herbalife®.
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Фондация „Herbalife Nutrition“

Ние сме

ПОСВЕТЕНИ

На идеята да спомогнем за премахването на глада и недохранването по
света чрез нашата програма „Здравословно хранене, за да няма глад“
Нашият проект работи в сътрудничество с програмата на ООН за
Устойчиво развитие и цел №2 – Премахване на глада.
Тази цел изисква смели действия за премахване на глада във всичките му
форми до 2030 г., за постигане на продоволствена сигурност, подобрено
здравословно хранене и насърчаване на устойчиво земеделие.
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През последните 25

години работихме с нашите

140 общностни партньори чрез нашата благотворителна
организация Фондация „Herbalife Nutrition“. Миналата година
нашите членове и персонал дариха 3,2

милиона

щатски долара за насърчаване на по-доброто
здравословно хранене и активния начин на живот и подкрепиха
над 90

000 деца в 50 държави.

„С думи не мога да опиша колко се гордея с вас!
Направихте Herbalife авторитет на добрата воля,
която вдъхновява всички нас вече повече от две
десетилетия, както и бъдещите поколения“.
- основател и първи дистрибутор на Herbalife Nutrition, Марк Хюз (1956-2000 г.)

Ще инвестираме 2 милиона щатски долара през следващите
три години, за да помогнем да се справим с тези спешни
проблеми. Ще направим това, като подкрепим неправителствени
и благотворителни организации по целия свят, ще дарим от
нашите продукти, ще осигурим експертна помощ и обучение в
областта на здравословното хранене, доброволчеството и редица
дейности, които да помогнат за повишаване на осведомеността.
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Постигнете целите си

Попитайте себе си

Колко здрави искате да бъдете?
Превръщането в най-добрата версия на себе си е
повече от това какво ще покаже кантарът. Това е
различно за всеки. Независимо дали става въпрос
за здравето, щастието, самочувствието или спортното
представяне, всичко започва с поставяне на цели.

САМО 15%

ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ

ЧУВСТВАТ, ЧЕ
„ЖИВЕЯТ МНОГО

1
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Резултатите са базирани на проучване на потребителите, посредством анкета,
проведено от Herbalife Nutrition през 2014 г. в 15 страни сред 15 000 респондента.

ЗДРАВОСЛОВНО“ 1 .

Какви са вашите фитнес цели?
Искате ли да имате тонизирано тяло без излишни
тлъстинки? Поставили ли сте си за цел да
оптимизирате своето хранене преди, по време
и след упражнения?

Към какво тегло се стремите?
Постигането на здравословно тегло може да
промени изцяло живота Ви, и докато това
изисква малко воля, не означава, че трябва да
се лишавате от вкусовете, които обичате.
Чрез екосистемата на Herbalife Nutrition ние
разработихме инструменти, с които да Ви окажем
подкрепа в постигането на теглото, което желаете,
да останете мотивирани и редовно да спортувате.

Как бихте могли да се
възползвате от по-здравословен
начин на живот?

85%
ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ
КАЗВАТ, ЧЕ БИХА
ИСКАЛИ ДА ВОДЯТ

ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН

Здравословният и активен начин на живот се
подхранва от здравословното хранене. Начинът, по
който се грижите за тялото си, отразява цялостното
Ви бщлагосъстояние и ежедневна издръжливост.
За да се радвате максимално на добро
физическо състояние, трябва да спазвате
балансиран хранителен план и режим на
спортна активност, който отговаря на Вашите
потребности и допълва начина Ви на живот,
без значение колко сте ангажиран.

НАЧИН НА ЖИВОТ1.
11

Го т в а р с к а к н и г а с р е ц е п т и

Преоткрийте
Готвенето
Поръчайте вашия екземпляр
на MyHerbalife.com или се
свържете днес с вашия
Член на Herbalife!
SKU 107K
Цена*: 32 лв.

* Препоръчителна цена за клиенти
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Социални
мрежи
Бианка К Кенд, Ирландия
Формула 1 с вкус на бананов крем е много кремообразен
и обожавам това.

Алисън Грифит-Браун, Великобритания
Аз и семейството ми се храним с Herbalife Nutrition над
10 години. Ние обожаваме продуктите за вътрешно и
външно хранене, и не бихме се лишили от тях нито за ден.
Благодаря, Herbalife Nutrition!

Катрина Корднер, Великобритания
Използвам продуктите от Май 2018г. и вече усещам
разликата. Чувствам се по-енергична от когато и да е било
преди, а на всичкото отгоре шейковете са и много вкусни.

Лола Стийл, Великобритания
Обожавам Herbalife Nutrition, и как ме кара да се чувствам.

@HerbalifeNutrition
www.myherbalifeshake.com
www.myherbalifeshake.com
#HerbalifeNutrition
#MyHerbalifeShake
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Оптимизирайте своето хранене

Оптимизирайте своето

хранене

Вашите цели и нужди са уникални за вас.
Постигането на желаните резултати започва с
балансирано хранене и здравословна активност. Но
зад устойчивите резултати има всеотдайност и план за
поддържане на вашата енергия, фокус и добра форма.
Денонощната програма за хранене на Herbalife Nutrition
ще ви помогне да достигате оптимални нива в тези
шест хранителни елемента, които са ключът към
вашия успех. Тези решения се основават на найновата наука и ви се предоставят с персонализираната
подкрепа на Членовете на Herbalife Nutrition.

1. Протеини
2. Витамини и минерали
3. Полезни мазнини
4. Фибри
5. Фитонутриенти
6. Хидратиране
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Идеална закуска

Здравословната закуска
на Herbalife Nutrition
Колко често пропускате закуска или си
вземате само кафе и тестено изделие на път,
за да преборите сутрешния глад? Веднъж
седмично? Два пъти? Всеки ден?
Закуска (англ. breakfast) означава „прекрати
глада“ (англ. break the fast), който се появява
през нощта. След приблизително 12 часа без
„гориво“ е лесно да разберем защо това е
най-важното хранене през деня - осигурява
енергията, необходима на тялото да стартира
деня. А с толкова много вкусни и хранителни
възможности, от които можете да изберете,
е време да приемете предизвикателството на
здравословната закуска - поглезете вкусовите
си рецептори сутрин и започнете деня силно!

Редовна балансирана закуска*
означава
• по-балансиран хранителен режим като цяло
• засилен прием на витамини и минерали
• по-голям шанс да спазвате изискването
„5 порции плодове или зеленчуци на ден“
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Какво всъщност е здравословна и балансирана закуска?
Здравословната закуска Ви помага да достигнете препоръчителния дневен прием на калории от:

ОТ ХРАНИ И
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

ВЪГЛЕХИДРАТИ

ОТ ХРАНИ И ДОБАВКИ

30%
МАЗНИНИ

ДО

40%

НАЙ-МАЛКО

ДО

30%
ПРОТЕИНИ

ОТ ХРАНИ И
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

Здравословната закуска на Herbalife Nutrition е вкусна, богата на хранителни вещества и
изисква малко или никаква подготовка. Дори може да бъде персонализирана специално за Вас!
ХРАНЕНЕ

Насладете се на кремообразен и вкусен шейк Формула 1 - всички
вкусове, докато контролирате калориите.
ХИДРАТИРАНЕ

Бъдете креативни и добавете в напитката с Хербал Алое концентрат
пресни плодове, зеленчуци и билки с вода. Започнете деня си с
уникален персонализиран вкус.
ОСВЕЖАВАНЕ

Събудете се с освежаваща Разтворима билкова чаена напитка,
която съдържа 85 мг** кофеин, ще ви съживи и ще ви помогне да се
почувствате по-енергични.

Попитайте вашия независим Член на
Herbalife Nutrition за идеалната закуска,
която работи най-добре за вас.
Пробният пакет е страхотен начин да
опитате продуктите и да почувствате
разликата!
* Публикация на Matthys C, et al., Public Health Nutr. 2007 Apr; 10(4): 413-21. Smith KJ, et al.
Am J Clin Nutr. 2010 Dec; 92(6):1316-25. Azadbakhtm, L et al. Nutrition. 2013 Feb;29(2):420-5.
** Препоръчително е да не се надвишава дневния прием от 400 мг. кофеин от всички източници.
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Протеини

Протеини

Като основен компонент на всяка клетка в тялото, протеините са
макронутриенти изградени от 21 “строителни елемента”, наречени
аминокиселини. Протеините допринасят за растежа на мускулната маса
и допринасят за поддържането на нормалното състояние на костите.
Без достатъчно протеин е трудно да поддържате балансиран режим на
хранене и да достигнете целите си.
Опитайте се да набавяте до 30% от дневния Ви калориен прием от протеини.
По време на тренировка и за възстановяване, тялото Ви се нуждае от повисок прием на протеини за растежа и поддържането на мускулите, затова
знайте, че нуждите от протеин могат да се различават. Активен мъж,
който консумира до 2 000 ккал на ден* и се опитва да изгради мускули,
трябва да се стреми да си набавя по 150 г 1 протеини дневно. За една жена,
която иска да контролира теглото си и консумира до 1 400 ккал на ден,
препоръчителният дневен прием ще бъде между 52-105г протеини.2

И ТАКА, С КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ХРАНЯ?
Комбинация от зеленчукови и животински източници на протеин всеки ден. Соята е един от найдобрите растителни източници на протеини, тъй като е “пълен” протеин, който осигурява достатъчна
част от всички основни аминокиселини. Другите източници на растителни протеини като ядки,
семена и леща не са “пълни протеини”. Затова се опитайте да комбинирате различни растителни
протеини, за да си осигурите по-добри пропорции аминокиселини. Що се отнася до животинския
протеин, висококачествените източници включват: риба, птиче месо, яйца и нискомаслени млечни
продукти, които осигуряват допълнително желязо, цинк и витамини от групата B.
* В контекста за контрол на теглото
1
Публикация на Jäger R, et al. J Int Soc Sports Nutr. 2017 Jun 20;14:20.
2
Публикация на Flechtner-Mors M. Diabetes Metab Res Rev. 2010 Jul;26(5):393-405.
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Силната двойка протеини

обогатява вашата закуска
Увеличете приема на протеини,
за да подкрепите целта си, като
комбинирате Протеиновa напитка
микс, Формула 1 от новото
поколение и вода - здравословна,
проста и питателна храна. Увеличете
ежедневния си прием на протеини с
вкусна и питателна напитка с вкус на
ванилия, готова за секунди; просто
добавете вода и я разклатете!

24 г
протеин

5г
фибри

С вкус на
ванилов крем
21 порции, 550 г
#4466

212
ккал

Вкус Ванилия
21 порции, 588 г
#2600
* При използване на шейковете Формула 1 заместители на хранения
за регулиране на телесното тегло, моля внимателно прочетете
инструкциите за приготвяне на етикета на продукта.
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Вкусно здравословно
хранене
Гъстият кремообразен шейк, който може да бъде приготвен за секунди,
осигурява отличен баланс между висококачествени белтъчини и ключови
макро и микронутриенти, което го прави идеален вариант за заместител
на хранения за регулиране на телесното тегло.
Всички вкусове Формула 1 от новото поколение съдържат съставки,
подходящи за вегани, без глутен и предоставят повече от една трета
от дневния ви препоръчителен прием на 25 витамини и минерали.
Вече няма нужда да избирате между здравословните храни и удобството –
шейк Формулa 1 от новото поколение се приготвя бързо и лесно!

Шейкове Формула 1
• научно обоснован и разработен от специалисти в областта на здравословното хранене
• клинични проучвания показват, че ежедневното заместване на едно хранене при
нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за поддържането на
телесното тегло след намаляването му*
• Формула 1 Без глутен, соя и лактоза е без глутен, соя и лактоза, когато се приготвя
според указанията.
18г
протеин**
на порция

5г
фибри на
порция

Без мляко и
млечни продукти

С вкус на
кафе лате
21 порции, 550 г
#4465
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С вкус на мента
С вкус на
и шоколад
пикантна ябълка
21 порции, 550 г 21 порции, 550 г
#4471
#4464

25 Витамини
& Минерали

Съставки,
подходящи
за вегани

С вкус на горски
плодове
21 порции, 550 г
#4470

* Публикация на Heymsfield SB, et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 May;27(5):537-49.
** Когато се приготвя с полуобезмаслено мляко.

Без глутен

С вкус на
бананов крем
21 порции, 550 г
#4462

С вкус на
ванилов крем
21 порции, 550 г
#4466

GAN
VE

100%
V EGAN

Предложение за сервиране

С вкус на фин
шоколад
21 порции, 550 г
#4468

С вкус на ягодова
наслада
21 порции, 550 г
#4463

С вкус на хрупкава
бисквитка
21 порции, 550 г
#4467

Без соя, лактоза
и глутен с вкус
на малина и
бял шоколад
19 порции, 500 г
#4469

С вкус на
ванилов крем
30 порции, 780 г
#048K
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Протеини

Открийте още рецепти като тази в
готварската книга на Herbalife Nutrition.
Поръчайте вашето копие днес на
MyHerbalife.com или се свържете
с Член на Herbalife Nutrition!
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Великобритания

Подходящо за
вегетарианци

Порции: 2

Омлет с песто от
домати и халуми
Съставки:
• ½ с. л. зехтин (екстра върджин)
• 40 г нискомаслено халуми (неузряло козе
сирене), нарязано на малки кубчета
• 6-8 чери доматчета, срязани на половина
• 2 големи яйца
• 2 ч. л. песто от босилек, магданоз или див чесън
• 1 порция (32 г) Доматена гурме супа
Този омлет, с високо съдържание на белтъчини,
е идеалният избор за обяд или вечеря след
тренировка; а и не съдържа добавена захар.
В среден по размер тиган изпържете в
зехтин кубчетата халуми – до златисто.
Изсипете и чери доматите, срязани на половинки,
и бъркайте още минута – докато не омекнат.
Изцедете доматите и сиренето халуми;
оставете олиото в тигана.
Разбийте двете яйца, добавете към тях
пестото и доматената гурме супа, прибавете
и малко вода, ако е необходимо.
Когато омлетът започне да бълбука по
краищата, използвайте шпатула, за да
избутате сместа от 4-те краища към центъра
(като при часовника: от 3, 6, 9 и 12 ч.).
Не забравяйте да завъртате тигана всеки път,
когато прибутвате сместа към центъра.
Изсипете златистото сирене и доматите
отгоре и прегънете омлета като
палачинка. Сервирайте веднага.
Съвет: Ако предпочитате да не
консумирате млечни продукти,
заместете сиренето халуми с тофу.
В една порция*
Протеини

Kкал

19 g

273

Въгле Захари
Фибри Мазнини хидрати

3g

17 g

10 g

7g

* Само когато е приготвен според инструкциите на етикета на продукта, продуктът
предоставя пълните хранителни предимства, описани на етикета.
Рецептата е по идея на Рейчъл Алън

Доматена гурме супа
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13 г
протеини

8г
фибри

Express протеиново блокче

207
ккал
22 Витамини
& Минерали

• Протеиново блокче с добавени
витамини и минерали
• Перфектното лакомство,
когато имате нужда от чудесно
хранене в движение
• 32% от препоръчителния дневен
прием на фибри*
• Отличен баланс на основни
хранителни вещества, включително
основни витамини и минерали
• Подходящо за вегетарианци
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с вкус на шоколад
7 x 56 г, 392 г
#096K

Предложение за сервиране
* 25 грама фибри на ден е препоръчителният прием от EFSA.
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Протеини

Протеинова
Напитка Микс

15 г
протеини

Увеличете ежедневния
си прием на протеини с
вкусна напитка с аромат на
ванилия, която се приготвя
бързо и лесно!
• 15 г висококачествени
протеини
С вкус на Ванилия
21 порции, 588 г
#2600

• 7 г въглехидрати
• Подходящо за вегетарианци

Повишете приема си на
протеини с една лесна
стъпка – просто добавете
към своя шейк една
лъжица протеинов прах.
• Богат на белтъчини от соя
и суроватка. Протеинът
допринася за растежа
на мускулната маса и
за поддържането на
нормалното състояние
на костите.
• 5 г протеин на порция
• Подходящо за вегетарианци
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108
ккал

• 22 витамини и минерали

Формула 3
Персонализиран
Протеинов Прах

Оригинален
40 порции, 240 г
#0242

22 Витамини
& Минерали

5г
протеини

23
ккал

Ние полагаме грижи да
гарантираме, че всички
съставки в продуктите на
Herbalife Nutrition не са ГМО*.
Предложение за сервиране

* Съставките не са получени от генно модифицирани култури, в съответствие с приложимите регламенти на ЕС.
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Интелигентни

протеинови
закуски

Противно на общоприетото схващане, леката закуска може да бъде
полезна за тези, които се опитват да контролират своето тегло.
Освен това, тя е шанс да заредите тялото си с хранителни вещества!
Изследванията показват, че консумирането на здравословни междинни
закуски за контрол на калориите в опаковки с контролирани порции
води до по-малко ядене през деня1.

7г
ротеини

4г
фибри

104
ккал

110
ккал

Доматена Гурме Супа

Печени Соеви Зърна

Готова за секунди, тази
топла закуска осигурява
8 пъти повече протеин от
обикновена доматена супа2.

Здравословна солена закуска за вкъщи
или в движение, контрол на калориите
за ваше удобство.
• 9 г протеин, който допринася за
растежа на мускулната маса

• 104 ккал в 1 порция

• 110 ккал, за да управлявате
Вашия калориен прием

• Високо съдържание на
протеин, който допринася за
растежа на мускулната маса
• Високо съдържание на
фибри (4 г на порция)
• Само я разтворете в
гореща вода, според
инструкциите на етикета
• Със средиземноморски билки
за наситен вкус и аромат
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9г
протеини

• удобни индивидуални разфасовки, идеални
за консумация, когато сте в движение
Домат
21 порции, 672 г
#0155

• вкусни и леко осолени
Леко осолени
12 порции, 258 г
#3143

1
2

Публикация на Njike et al (2016). Snack food, satiety, and weight. Adv. in Nutrition, 7(5).
Съдържание на Храните: Агенция за Стандарт на Храните и Институт за Изследвания
на Храните в Обединено Кралство Великобритания, 2006г.

10 г
протеини

Прибл.
140 kcal

Протеинови Блокчета
Имате слабост към сладкото?
Задоволете шоколадовите
си желания с вкусна
високопротеинова закуска
или се насладете на тези
здравословни глезотийки
преди или след тренировка.
• Приблизително
139 ккал² в 1 блокче
• 10 г висококачествени
протеини, които допринасят за
растежа на мускулната маса
• Осигурява 16 г въглехидрати
на порция, за да Ви помогне
да се заредите за тренировка

Шоколад
и фъстъци
14 x 35 г, 490 г
#3972

Ванилия
и бадем
14 x 35 г, 490 г
#3968

Цитрус
лимон
14 x 35 г, 490 г
#3976
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Витамини и минерали

Витамини и
минерали
Витамините и минералите са основни микроелементи,
които са необходими за много от химичните реакции,
които изпълнява тялото Ви всеки ден. Много минерали
като калций и магнезий, имат също структурна роля в
тялото*. Въпреки това, тялото не може да произвежда
всички витамини и минерали, от които се нуждае,
за да функционира по най-добрия начин, затова
здравословната диета е толкова важна.
Балансираната диета помага да се доставят
необходимите витамини и минерали, но може да бъде
трудно да се консумират всички необходими хранителни
вещества, само чрез храна. Ежедневните хранителни
добавки от витамини и минерали могат да спомогнат
за достигане на препоръчителните дневни количества
на всяко едно хранително вещество всеки ден.

И ТАКА, С КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ХРАНЯ?
Повечето храни, които консумирате, ще осигурят някои важни витамини и
минерали. Някои от храните, които са с високо съдържание на хранителни вещества
включват плодове, зеленчуци и зърнени храни. Всяко хранително вещество има
различна употреба в организма, така че различните хора могат да се възползват от
увеличаването на приема на различни витамини или минерали. Спанакът е богат
на витамини С и Е, които допринасят за защите на клетките от оксидативен стрес,
докато фосфорът и калцият в млякото, киселото мляко и семената допринасят за
поддържането на нормалното състояние на костите. Витамините от групата B помагат
на тялото да превърне храната в гориво**, и витамин К допринася за поддържането
на нормалното състояние на костите и е необходим за нормалното кръвосъсирване.

* Калций и магнезий допринасят за поддържането на нормалното състояние на костите и зъбите.
** Витамини B1, B2, B3, B5, B6, B12 допринасят за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия.
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Комплекс от Витамини и Минерали за

Мъже и Жени

Формулиран да работи в
комбинация с любимия
ви шейк Формула 1

За оптимално представяне и благосъстояние.

• Цялостна хранителна добавка с 24 ключови хранителни
вещества, включително и микронутриенти, които тялото не
може да създаде само или от които не може да произведе
достатъчно количество.
• Разработен специално за нуждите на мъжете и жените, за да
осигури оптималните количества витамини и минерали.
• Създаден от експерти в храненето и подкрепен от научни
доказателства.
За мъже

60 таблетки 84,3 г

#1745

За жени

60 таблетки 84,3 г

#2038

Независимо от това дали приемате
един или два шейка Формула 1
дневно, Комплексът от витамини и
минерали е разработен по начин,
който осигурява на тялото правилните
количества хранителни вещества,
от които се нуждае. Свържете се с
Вашия Независим Член на Herbalife
Nutrition, за да разберете как.

или

Хормонална
Активност

Здраве за
Костите

Имунна
Система

Енергиен
Метаболизъм

Енергиен
Метаболизъм

Здраве за
Кожата, Косата
и Ноктите

Мускулна
Функция

Умствена
Дейност

Моля, разгледайте етикета на продукта за повече информация относно
конкретните хранителни ползи, налични във всяка формула.
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Интелигeнтно хранене
за вашата имунна система

Immune Booster е богат на ключови витамини и минерали, които допринасят
за нормалната функция на имунната система. Те включват: витамини С и
D, Селен и Цинк. Също така съдържа EpiCor ®, научно доказана съставка на
основата на сушен дрожден фермент.
Immune Booster се предлага на отделни сашета и е чудесен, когато сте
в движение!
Смесете 1 саше (3,7 g) с 150 ml вода и разбъркайте докато се разтвори.
Консумирайте 1 чаша, веднъж на ден по време на хранене.
Използвайте този продукт като елемент от балансиран и разнообразен
режим на хранене, част от здравословен и активен начин на живот.

80 mg
Витамин C

10 μg
Витамин D

55 μg
Селен

10 mg
Цинк

Immune Booster
• Съдържа EpiCor®;
• Витамини С и D, Селен
и Цинк допринасят за
нормалната функция на
имунната система;
• Витамин С, Селен и
Цинк допринасят за
защитата на клетките
от оксидативен стрес;
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С вкус на
горски плодове
10 x 3.7g, 37g
#2273

Единствено с илюстративна цел.
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Извлечете
максимума
от тялото си

Независимо от това колко стар, млад, здрав или
активен сте, грижата за телата ни и получаването
на хранителни вещества е изключително важно.
С ежедневното си хранене може да не си набавяте
подходящите количества от всички хранителни
елементи, от които имате нужда. Точно тук
хранителните добавки могат да помогнат, тъй като
те са чудесен начин да си осигурите препоръчителния
дневен прием на хранителни вещества. Витамините
и минералите подпомагат цялостното добро здраве
и жизненост, и са от съществено значение за
нормалния растеж и развитие на организма.

Thermo Complete®
• Уникална смес от естествен източник на
кофеин – зелен чай и йерба мате
• Витамин C допринася за намаляването на
чувството на отпадналост и умора

Витамин
C

• Съдържа 328 мг кофеин за 4 таблетки***
90 таблетки, 78,9 г

#0050

Xtra-Cal®
Хранителна добавка с калций, витамин
D и магнезий – за ежедневен прием.
• Съдържа калций, необходим за поддържането
на нормалното състояние на костите и зъбите.
• Осигурява 100% от хранителните референтни
стойности, за да ви помогне да получите
необходимия дневен прием на калций.
• Съдържа също и магнезий, мед, манган и цинк
#0020

90 таблетки, 131 г

* Balz Frei, Bruce N. Ames, Jeffrey B. Blumberg, Walter C. Willett. Enough Is Enough. Annals of Internal Medicine,
2014; 160 (11): 807 DOI: 10.7326/L14-5011.
** NRV = Хранителни Референтни Стойности.
*** Препоръчителният дневен прием на кофеин – от най-разнообразни източници – не трябва да надвишава 400 мл.
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витамин
Д

Калций и
Магнезий

B
витамини

Cell Activator
За енергичност и метаболизъм на въглехидратите
• специална формула, която съдържа витамините
от група B (B1, B2, B6), манган и мед, които
допринасят за нормалното протичане на
метаболизма и производството на енергия.
• Съдържа цинк, който допринася за нормалното
протичане на метаболизма на въглехидратите
• Минералите цинк, мед и манган също допринасят
за защитата на клетките от оксидативен стрес
90 капсули, 48,1 г

#0104

Нискокалорична Енергийна
Напитка LiftOff ®
• Нискокалорична енергийна напитка – по всяко време
и навсякъде.
• 10 ккал в 1 порция, чудесен заместител на газираните
напитки със захар
• 100% от Хранителни референтни стойности витамин C допринася за намаляването на чувството
на отпадналост и умора
• 100% от хранителните референтни стойности витамини от група B (B1, B2, B3, B5, пантотенова
киселина, биотин), които допринасят за нормалното
протичане на метаболизма и производството на енергия
• Съдържа кофеин на прах и естествен кофеин от гуарана
• Всяка порция осигурява 75 мг кофеин
С вкус на зелен лимон, 10 х 4,5 г таблетки, 45 г
Витамин
BиC

10
ккал

#3152
75 мг
кофеин
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Полезни Мазнини

Полезни Мазнини

Вашето тяло се нуждае от малки количества мазнини, за да функционира правилно,
но има разлика между тези, които са добри за Вас и тези, които не са. Ненаситените
мастни киселини (напр. полиненаситени като Омега-3 мастни киселини) се смятат за
по-добри, тъй като могат да спомогнат за контрол на холестерола в кръвта в рамките на
нормалните граници*. Диета, богата на наситени мазнини (от преработени пакетирани
закуски и храни с животински като масло), може да допринесе за повишаване на
нивата на холестерол в кръвта и свързаните с това здравословни проблеми.
Тъй като мазнините са много концентриран източник на калории, Философията
за храненето на Herbalife Nutrition препоръчва приемането на до 30% от калориите
за деня от мазнини, със специално подчертаване на оптимизиране на приема,
състоящ се от здравословни видове мазнини. Типичният западен режим на хранене
осигурява много повече общи мазнини и наситени мазнини отколкото имаме нужда.

И ТАКА, С КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ХРАНЯ?
Здравословните мазнини са тези в рибата, ядките, зехтина и авокадото. За да си осигурите
тези добри за Вас Омега-3 мастни киселини, консумирайте риба поне два пъти седмично,
в т.ч. една порция мазна риба като сьомга или скумрия, като част от здравословно и
балансирано хранене. Хранителна добавка може да бъде от полза за помощ за получаване
на ползите от EPA и DHA (Омега-3 мастни киселини), за да запазите сърцето си здраво и
да поддържате нормалното функциониране на мозъка и зрението1, както и поддържане на
нормално кръвно налягане4, и нормални нива на триглицериди в кръвта3.

* DHA и EPA допринасят за поддържането на нормални нива на триглицериди в кръвта. Благоприятният ефект се постига с ежедневно приемане на 2 г от EPA и DHA.
** EPA и DHA допринасят за нормалната функция на сърцето (този ефект се получава при дневен прием на 250 mg EPA и DHA).
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Herbalifeline Max®
Хранителна добавка, която съдържа устойчиво добити рибени масла с високо
съдържание на омега-3 мастни киселини (EPA и DHA). ДОПРИНАСЯ ЗА ПО‑ВИСОКИ
нива на EPA и DHA, които носят ползи за сърцето1, зрението2 и мозъка2.
Подобрена формула с 5 ключови твърдения.
• Рибено масло, добито по устойчиви методи и признато от Friend of the Sea
• Вегетарианска гел-капсула
• Всяка капсула съдържа 375 mg EPA и 250 mg DHA

За повече информация,
моля посетете
FRIENDOFTHESEA.ORG

• DHA допринася за поддържането на нормална функция на мозъка и
нормално зрение2.
• EPA и DHA допринасят за нормалното функциониране на сърцето1, както и
за поддържането на нормални нива на триглицериди в кръвта3, и нормално
кръвно налягане4.

УПОТРЕБА

• Съдържа етерични масла от мащерка и мента, зa по-свеж вкус

✔✔ Допринася за нормалното функциониране на сърцето1
✔✔ Поддържа нормално зрение2
✔✔ Поддържа нормална функция на мозъка3
✔✔ Поддържа нормални нива на триглицериди в кръвта3
✔✔ Поддържа нормално кръвно налягане4

1
2

30 капсули, 42 г
#0043

3
4

Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 250 мг EPA и DHA.
Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 250 мг DHA.
Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 2 г EPA и DHA.
Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 3 г EPA и DHA.
Допълнителният дневен прием на 5 г EPA и DHA в съчетание не трябва да се превишава.
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Фибри
Овесено-Ябълкова Напитка
Вкусен начин да увеличите
ежедневния прием на фибри и
да подпомогнете храносмилане1.
Сега без захар4!
• 5 г фибри на порция
• Нискокалорична – 18 ккал на порция
• 6 източника на фибри
• Съдържа както разтворими,
така и неразтворими фибри
• Формула без захар⁴ и без
изкуствени подсладители
• Насладете се на напитката
с вода или я добавете към
любимия си шейк Формула 1

Фибри
Фибрите са вид (трудносмилаем)
въглехидрат, който има ключова роля за
нормалното храносмилане1. Има два вида
фибри - разтворими и неразтворими.
За разлика от други сложни въглехидрати,
фибрите не могат да бъдат лесно разградени
от храносмилателната система, затова
голяма част от тях преминават несмлени
през тънките черва, като помагат на
отделителната система.
Фибрите са най-важният хранителен
фактор за подпомагане на нормалната
храносмилателна функция1, заради което
се препоръчва възрастните да консумират
25 г фибри на ден2. И все пак изследванията
показват, че в някои европейски страни
средният прием на фибри е по-малък
от половината от препоръчителното
количество 3. Ако настоящият Ви прием на
фибри е нисък, увеличете консумацията на
фибри постепенно и пийте достатъчно вода.
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5г
фибри

18
ккал

деликатен
ябълков вкус
30 порции, 204 г
#2554

Beta Heart ®
Beta heart® съдържа ключовата съставка OatWell™ овесен бета-глюкан,
която установено понижава* или поддържа** холестерола в кръвта.
• 3 г овесени бета-глюкани, които допринасят за понижаването* на нивата
на холестерола в кръвта
• 3г овесени бета-глюкани, които допринасята за поддържането на нивата
на холестерола в кръвта** (2 лъжици)
• Смесете 2 лъжици с водата, любимата си напитка или шейк
• Без захар
• Без изкуствени подсладители
• Високо съдържание на фибри (3 г на мерителна лъжица)
• 25 ккал на мерителна лъжица
Влакнините от овесено зърно допринасят за увеличаване на обема на изпражненията
EFSA Панел за диетични продукти, хранене и алергии (NDA).EFSA Journal 2010; 8(3):1462.
3
Nutr Res Rev. 2017 юли 5:1-42.
4
Съдържа 0,1 г захар с естествен произход на порция.
* Установено е, че овесеният бета-глюкан намалява холестерола в кръвта. Високото ниво на холестерол е рисков фактор за развитието на
коронарно сърдечно заболяване. Благоприятният ефект се получава при прием на 3 г овесен бета-глюкан на ден. Коронарната болест на
сърцето има множество рискови фактори и промяната на един от тях може да има или да няма благоприятен ефект.
** Бета-глюканите допринасят за поддържането на нормална концентрация на холестерол в кръвта, Ползотворният ефект се получава при
ежедневен прием на 3 г бета-глюкани, получени от овес, овесени трици, ечемик или ечемичени трици, или от смес от такива бета-глюкани.
OatWell™ е търговска марка на DSM.
1
2

25
ккал

3г
фибри

с вкус на
Ванилия
30 порции, 229 г
#0267
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Фибри

Microbiotic
Max

Microbiotic Max е разработен така,
че да Ви предложи комбинация от
пробиотик и пребиотични фибри,
които заедно да Ви помогнат да
постигнете своите хранителни цели.
С фин аромат на ванилия, всяка
порция съдържа 2 милиарда живи
бактерии от щамовете Bifidobacterium
lactis и Lactobacillus helveticus. Този
продукт е с високо съдържание на
влакнини и се предлага в сашета
на прах, което го прави идеален
за Вас – дори да сте в движение.
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Microbiotic Max
• Съдържа комбинация от пробиотик и пребиотични фибри
• Всяка порция съдържа 2 милиарда живи бактерии (CFU)
• Без подсладители, оцветители или консерванти
• Няма нужда от съхранение в хладилник
• Предлага се в кутия с 20 отделни сашета
• Идеален избор, когато сте в движение
• Без добавени захари
С вкус на ванилия

Пробиотик

20 сашета, 2 г всяко, 40 г

Пребиотични
фибри

Без
глутен

С високо
съдържание на
влакнини

#173K

Насладете се на

Microbiotic
Max с вода

или с любимия
Ви шейк

Формула 1*.

Единствено с илюстративна цел.
*Моля, добавете Microbiotic Max към шейка, след като вече е приготвен в блендер; използвайте течности с температура под 25°C, за да не промените ефективността на продукта.
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Хидратиране

Хидратиране
Човешкото тяло съдържа 60% вода и повечето
химически реакции в тялото се нуждаят от
вода, за да се проведат. Водата също допринася
за регулиране на телесната температура и
поддържане на нормалните физически и
когнитивни функции**. Повечето от химичните
реакции в тялото също протичат във водна
среда*. Недостатъчният прием течности
може да доведе до негативен ефект върху
тялото, така че за поддържане на нормални
физически и когнитивни функции се старайте
да консумирате препоръчителния прием от
приблизително 2 литра течности на ден (при
жените) и 2,5 литра (при мъжете). В идеалния
случай това би трябвало да е вода, но напитки
като плодов сок и билков чай също

се зачитат
към дневния прием течности. Тук е мястото да
отбележим, че храни с високо съдържание на
вода също помагат да Ви поддържат хидратирани.
Помнете да увеличавате приема течности по
време на тренировка или в горещо време, за да
компенсирате загубеното количество чрез потта*.
* EFSA Панел за диетични продукти, хранене и алергии. EFSA Journal 2010; 8(3):1459
** За да се постикне ефектът, който се твърди, трябва да се консумират поне 2 л. вода от всички източници.
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Хербал Алое Концентрат
Вкусна и нискокалорична напитка, която ви
помага да сте добре хидратирани. Добавете
я към вода за по-здравословна алтернатива
на висококалоричните безалкохолни напитки
със съдържание на захар.
• съдържа 40% сок от Алое Вера, извлечен от
цели листа Алое Вера
• желето Алое се извлича с помощта на студена
обработка, което е най-добрият начин за
постигане на висококачествен гел
• освежава водата с приятен привкус, за да Ви
помогне да постигнете подходящия прием на
течности – 2-2,5 литра/ден
• Вкус на манго без добавена захар, изкуствени
оцветители
• Предлага се също в оригинален вкус с
естествен цитрусов привкус, без изкуствени
подсладители или оцветители

40%
Алое Вера

Предложение за сервиране

Хербал Алое
Концентрат
31 порции, 473 мл
Оригинал
#0006

Хербал Алое
Концентрат
31 порции, 473 мл
С вкус на манго
#1065
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Хидратиране
Разтворима Билкова Чаена Напитка
Събудете се с Разтворима билкова чаена напитка с 85 мг кофеин**,
която ще ви помогне да се чувствате по-енергични, когато имате
нужда от нея. С ниско съдържание на калории и с зелен, и черен
чай, това е вкусна напитка независимо дали ѝ се наслаждавате
топла или студена.
• Нискокалорична напитка – приблизително 6 ккал в 1 порция
• Уникална смес от портокалово пико – традиционен черен чай и зелен
чай c екстракти от цвят на малва и хибискус и семена кардамон
• нашият зелен чай е извлечен във водна среда, за да Ви дадем
пълната гама съставки, които се намират в зеления чай
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6
кал

Оригинал
58 порции, 100 г
#0106

Оригинал
29 порции, 50 г
#0105

аромат лимон
29 порции, 50 г
#0255

* Препоръчително е да не се надвишава дневния прием от 400 мг. кофеин от всички източници.

аромат праскова
29 порции, 50 г
#0257
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Herbalife SKIN

SKIN

Почистване, тонизиране,
третиране, таргетиране,
хидратиране

Стягащ околоочен гел / 15ml - #0770
Помага за подобряване външния вид на деликатната зона
около очите, като увеличава еластичността на кожата.*

Енергизиращ тонер с билки

/ 50ml - #0767

Съдържащият алое вера тонер за лице без алкохол с
цитрусов аромат на мандарина осигурява хидратация и
освежава уморената кожа.

Серум против стареене

/ 50ml - #0829

Този мулти-функционален серум помага за намаляване на
видимите признаци на стареене.*

Почистваща глинена маска с мента /
120ml - #0773
Тази богата, кремообразна глинена маска има абсорбиращите
и тониращи ефекти на бентонитната глина, с които
отстранява замърсяванията и абсорбира излишната мазнина.
Нормална До Мазна Кожа

Почистващ и изглаждащ цитрус гел
150ml - #0766

Микрочастиците за дълбоко почистване освежават кожата
Ви, за да ѝ придадат здравословен блясък.
Нормална До Мазна Кожа

Почистващ и успокояващ алое лосион /
150ml - #0765
Този нежен лосион оставя кожата Ви чиста и мека
Нормална До Суха Кожа
* Тестван върху лица за измерване на стегнатостта и еластичността посредством експертна визуална категоризация на интервали от седем и 42 дни.
При 45% от лицата на 42-я ден се наблюдава подобрение в стегнатостта/еластичността на кожата около очите.
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/

Знаете ли, че?
Нашата линия продукти
за грижа за кожата няма
добавени парабени, сулфати
и е дерматологично тествана.

Нощен регенериращ крем

/ 15ml - #0827

Този богат, луксозен крем доставя така необходимата
хидратация на кожата през нощта. Дългосрочната хидратация
Ви позволява да се събудите с по-мека, по-гладка кожа.

Почистващ скраб с плодове / 120ml - #0772
Богат на антиоксиданти скраб с плодови семена за
ексфолиация, които помагат за постигане на мека,
гладка кожа.

Дневен хидратиращ крем

Предпазващ овлажнител SPF 30
50ml - #0828

/

Дълготрайният хидратиращ крем прави кожата гладка и мека.
Осигурява UVA/UVB защита

Хидратиращ околооен крем / 15ml - #0771
Намалява появата на фини линии и бръчки около очите, в зона,
която има по-слаба секреция от мастните и потните жлези,
което я прави изключително податлива на дехидратация.

/ 50ml - #0830

Хидратиращият крем с озаряващи свойства придава на
лицето Ви здравословен блясък. Кожата изглежда сияйна,
дори и без грим.
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Гр и ж а з а T я л о т о и K о с а т а

Хербал Алое

Укрепете и възстановете косата си
Заздравяващ шампоан Хербал Алое / 250ml - #2564

РЕЗУЛТАТИ ОТ
ИЗСЛЕДВАНИЯТА:

• косата е 10 пъти по-здрава само след една употреба*

• прави косата 10 пъти по-здрава

• накъсването на косъма се намалява с 90%
• микропротеините възстановяват,
заздравяват и предпазват косата*
• формула, запазваща цвета на косата

Заздравяващ балсам Хербал Алое / 250ml - #2565
• укрепва кичурите за по-меко и копринено усещане само след
едно измиване
• съвременен продукт с високо съдържание на житен протеин
• формула за защита на косата
• Без добавени парабени

• накъсването на косъма се
намалява с 90%

ПРЕДИ

Силно нарушена
структура на
кутикула на косъма

СЛЕД

Значително
подобрение на
структурата на
кутикула на косъма

* Когато се използва в комбинация със Заздравяващ балсам Хербал алое на нетретирана коса. Резултатите са базирани на изследване, свързано със заздравяването и
предотвратяването на начупването на косъма. Изследването е проведено от независима лаборатория за изследвания на “повредени” кичури коса. Сравнени са третирана със
Заздравяващ шампоан Хербал Алое и Заздравяващ балсам Хербал Алое и нетретирана коса.
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Знаете ли, че?
Подложете косата си на интензивно
лечение с балсам – оставете
Заздравяващия балсам Хербал
алое 5 минути да подейства, преди
да изплакнете косата си, която ще
сияе и ще бъде мека като коприна.

РЕЗУЛТАТИ ОТ
ИЗСЛЕДВАНИЯТА:
• хидратиране през
целия ден
• оставя кожата
много по-мека

Oсвежете и съживете

Овлажнете и нахранете

Сапун за баня и тяло Хербал Алое /
125g - #2566

Лосион за ръце и тяло Хербал Алое /
200ml - #2563

• нежно почиства без да изсушава кожата

• клинично доказано овлажнява кожата за
по‑дълбоко подхранване

• съставките от Алое Вера, зехтин и витамин А,
С и Е подхранват кожата
• свеж и приятен аромат
• без добавени парабени

Почистващ лосион за ръце и тяло Хербал
Алое / 250ml - #2561
• мек лосион с растителни съставки
• трайно омекотяващи овлажнители спомагат
за облекчаване на сухотата и дълбоко
овлажняват кожата
• смес от екстракти от пустинни растения –
за по‑здрава кожа
• Без добавени парабени и сулфати

• хидратиране през целия ден
• Алое Вера и африканското масло от Карите
попиват по-бързо и оставят кожата гладка и мека
• Без добавени парабени

Успокояващ гел Хербал Алое /
200ml - #2562
• клинично доказано прави кожата по-мека и гладка
• с богато съдържание на Aлое Вера и други
растения за омекотяване и овлажняване на
кожата
• формула без аромат
• Без добавени парабени
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Спортно хранене

CR7 DRIVE
Заредете тренировките си и подобрете хидратацията си.**
✔✔ Вкусна и освежаваща въглехидратно-електролитна напитка, която да приемате по време на тренировка.
✔✔ Въглехидратно-електролитен разтвор, който доказано допринася за поддържането на издръжливостта.*
✔✔ Допринася също за усвояването на вода по време на тренировка.**
✔✔ Съдържа основни електролити: 249 mg натрий и 142 mg магнезий в една порция.
✔✔ CR7 Drive има осмоларност от 222 mOsm/kg.
✔✔ 100% от RI на витамините тиамин и B12, които допринасят за нормалното
протичане на метаболизма и производството на енергия.***
✔✔ Под 100 калории в една порция, за да ви помогне да управлявате приема на калории.
✔✔ Без изкуствени подсладители.

витамини
Тиамин
& B12

97
kcal

натрий &
магнезий

с вкус на Акай Бери
20 порции, 540 g
#1466

* Въглехидратно-електролитните разтвори допринасят за поддържането на издръжливостта при продължително физическо натоварване.
** Въглехидратно-електролитните разтвори увеличават усвояването на вода по време на физическо натоварване.
*** Витамините тиамин и В12 допринасят за нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия. RI: Референтни количества за прием.

52

53

Списък на продуктите
стр.

22/23

Формула 1
С вкус на бананов крем, 550 г
С вкус на кафе лате, 550 г
С вкус на пикантна ябълка, 550 г
С вкус на мента и шоколад, 550 г

Цена*
#4462
#4465
#4464
#4471

86 лв
86 лв
86 лв
86 лв

Формула 1
С вкус на ванилов крем, 780 г
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* Препоръчителна цена за клиенти

С вкус на фин шоколад, 550 г

#4468 86 лв

Без соя, лактоза и глутен с вкус
на малина и бял шоколад, 500 г #4469 86 лв

стр.

26

Цена*

Express Протеинови Блокчета
Шоколадов вкус - 7x56 г

Цена*
#096K

41 лв.

стр.

стр.

28/29

30

Цена*
#2600 103 лв.
#0242

86 лв
86 лв
86 лв
86 лв

стр.

Формула 3 Персонализиран Протеинов Прах
Оригинал, 240 г

#4470
#4463
#4467
#4466

22/23

#048K 115 лв.

Протеинова Напитка Микс
Вкус Ванилия, 588 г

Цена*

Цена*
С вкус на горски плодове, 550 г
С вкус на ягодова наслада, 550 г
С вкус на хрупкава бисквитка, 550 г
С вкус на ванилов крем, 550 г

Доматена гурме супа
Домат, 672 г

Цена*
#0155

84 лв.

#3143

39 лв.

Печени соеви зърна
69 лв.

Леко осолени, 12 x 21,5 г

Протеинови Блокчета

стр.

стр.

31

33

Цена*
#3972
#3968
#3976

Шоколад и фъстъци, 14x35 г, 490 г
Вкус ванилия и бадем, 14x35 г, 490 г
Вкус Цитрус лимон, 14x35 г, 490 г

НОВО

52 лв.
52 лв.
52 лв.

Формула 2 комплекс от витамини и минерали
МЪЖЕ - 60 таблетки, 84,3 г
ЖЕНИ - 60 таблетки, 84,3 г

#1745
#2038

стр.

стр.

34/35

36

Thermo Complete
90 таблетки, 78,9 г
Immune Booster
С вкус на горски плодове, 10 x 3.7g, 37g

#2273

Cell Activator
90 капсули, 48,1 г

Цена*

Xtra Cal ®

34 лв.

90 таблетки, 131 г

Цена*
#0050

95 лв.

#0020

37 лв.

стр.

стр.
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39

Цена*
#0104

64 лв.

#3152

73 лв.

Liftoff ®
С вкус на зелен лимон, 10 х 4,5 г таблетки, 45 г

Цена*
49 лв.
49 лв.

Herbalifeline Max
30 капсули, 42 г

Цена*
#0043

56 лв.

* Препоръчителна цена за клиенти
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Списък на продуктите
стр.

НОВО

40/41

Овесено-Ябълкова Напитка
Ябълка, 204 г

Цена*
#2554

68 лв.

Beta Heart
Вкус Ванилия, 229 г

#0267

90 лв.

Microbiotic Max
Ванилия,
20 х 2 г, 40 г

Хербал Aлое Kонцентрат
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* Препоръчителна цена за клиенти

#173K

86 лв.

стр.

45

46/47

Цена*
#1065
#0006

Цена*

стр.

Разтворима Билкова Чаена Напитка

С вкус на манго, 473 мл
Оригинал, 473 мл

стр.

42/43

73 лв.
73 лв.

Оригинал, 100 г
Оригинал, 50 г
Аромат лимон, 50 г
Аромат праскова, 50 г

Цена*
#0106 109 лв.
#0105 76 лв.
#0255 76 лв.
#0257 76 лв.

стр.

48/49

Herbalife SKIN

Цена*
#0765 46 лв.
#0766 46 лв.
#0772 36 лв.
#0773 39 лв.
#0767 35 лв.
#0829 120 лв.
#0770 73 лв.
#0771 73 лв.
#0830 91 лв.
#0828 91 лв.
#0827 91 лв.

Почистващ и успокояващ алое лосион, 150 мл
Почистващ и изглаждащ цитрус гел, 150 мл
Почистващ скраб с плодове, 120 мл
Почистваща глинена маска с мента, 120 мл
Енергизиращ тонер с билки, 50 мл
Серум против стареене, 50 мл
Стягащ околоочен гел, 15 мл
Хидратиращ околоочен крем, 15 мл
Дневен хидратиращ крем, 50 мл
Предпазващ овлажнител SPF 30, 50 мл
Нощен регенериращ крем, 50 мл

стр.

НОВО

50/51

Herbalife Алое
Заздравяващ шампоан, 250 мл
Заздравяващ балсам, 250 мл
Сапун за баня и тяло, 1 бар
Почистващ лосион за ръце и тяло, 250 мл
Лосион за ръце и тяло, 250 мл
Успокояващ гел, 250 мл

стр.
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Цена*
#2564
#2565
#2566
#2561
#2563
#2562

26 лв.
26 лв.
17 лв.
26 лв.
25 лв.
25 лв.

Herbalife24 ® CR7 Drive
с вкус на акай бери, 540 г

Цена*
#1466

43 лв.

* Препоръчителна цена за клиенти
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Бележки
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ПОБЕДАТА
ЗАПОЧВА

Глобален партньор по хранене
на Кристиано Роналдо
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