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CO NALEZNETE UVNITŘ?
Jak moc zdraví chcete být?
Seznamte se s výsledky našeho průzkumu,
a tím, jak dosáhnout naplnění svých cílů.

10-11

Formula 1
Vše, co potřebujete vědět o nové
generaci Formula 1

22-23

Protein Drink Mix – Veganský
Vyzkoušejte Protein Drink Mix – Veganský
a zvyšte svůj denní příjem bílkovin
a klíčových vitamínů a minerálů.

26-27

Immune Booster
Doplněk stravy s příchutí černého bezu.
S vysokým obsahem klíčových vitamínů
a minerálů, které přispívají k normální
funkci imunitního systému.

34-35

Microbiotic Max
Navrhnutý tak, aby dodával kombinaci
probiotik a prebiotické vlákniny, které
působí ve vzájemné harmonii a pomáhají
vám dosáhnout vašich cílů ve výživě.

42-43

Herbalife SKIN
Klinicky testované přípravky pro
zářivou a mladě vypadající pleť.

50-51

Collagen Skin Booster
Zdravě vypadající pokožka začíná uvnitř.
Collagen Skin Booster není jen rychlým
řešením, jedná se o expertní výživu pro vaši
pleť s vědecky podloženými výsledky.

52-53

Péče o vlasy a tělo
Hydratační a vyživující péče se
zjemňujícím Aloe Vera.

54-55

Konzumujte produkty Herbalife Nutrition® v rámci vyvážené
a pestré stravy, která je součástí zdravého životního stylu.
Další informace o produktech získáte na Herbalife.cz nebo
od svého Nezávislého Člena Herbalife Nutrition.
Proč Herbalife, proč nyní
Navažte kontakt se svým Členem a zjistěte více o našich
obchodních příležitostech!
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Kv a l i t n í p r o d u k t y

OD

SEMÍNKA
K PRODUKTU
Kvalitní produkty
vyrobené pro vás

Zkoumáme potřeby našich zákazníků a tyto
poznatky kombinujeme s nejnovějšími poznatky
vědy. Naši Ph.D., vědci a odborníci na výživu pak
spolupracují s partnery na světové úrovni s cílem
nabídnout lepší výživu zákazníkům. Společnost
Herbalife Nutrition významně investovala do
nových laboratoří, testovacích zařízení, vybavení,
ingrediencí a vědeckého zázemí, aby splnila
přísné požadavky Mezinárodní organizace pro
standardizaci (ISO) a NSF International.
Naším cílem je, aby vyvážená strava byla
jednoduchá. Za tím účelem jsme se rozhodli
investovat do vědy. Náš vědecký leadership

(který zahrnuje i Davida Hebera, Ph.D., předsedu
Poradního sboru pro výživu Herbalife Nutrition)
strávil poslední tři desetiletí vytvářením vysoce
kvalitních produktů založených na kontrole kalorií
s cílem dosáhnout toho, aby bylo plánování
vašeho nového zdravějšího jídelníčku snadnější.
Počínaje nositelem Nobelovy ceny* až po
někdejšího ředitele FDA** je každý člen Poradního
sboru pro výživu špičkou ve svém oboru. Díky
spojení svých odborností pracují na tom, abyste
se na naše produkty mohli spolehnout, a zajišťují,
aby byly vědecky podložené odbornou literaturou
a klinickými testy.

Budujeme světovou výrobně-zpracovatelskou síť. Naše investice do zařízení,
technologií a zdrojů ve spojení s naší snahou o co nejširší vlastní výrobu posilují
naše vedoucí postavení v odvětví, pokud jde o kvalitu a provozní kapacitu.
DAVID PEZZULLO, Herbalife Nutrition COO, Celosvětová aktivita
* Nobelova nadace nemá s Herbalife Nutrition žádnou vazbu a nepřezkoumává, neschvaluje ani neprosazuje výrobky Herbalife Nutrition.
** Úřad pro potraviny a léčiva.
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Co je dobré vědět
Inovační a výrobní zařízení společnosti Herbalife
Nutrition ve Winston-Salem v Severní Karolíně se
rozkládá na ploše neuvěřitelných 75 000 metrů
čtverečních a má po obvodu 4,9 km, což z něj
činí dosud největší zařízení Herbalife Nutrition.
Zařízení, které bylo otevřeno v roce 2014,
posiluje naši schopnost dodávat ty nejlepší
výživové produkty lidem po celém světě.

Naši farmáři
osejí pole

a obdělají
půdů,

aby
zajistili

záruku jakosti v rámci
celého procesu

až do okamžiku, kdy
držíte produkt v rukou.

Ingredience se záměrem

Vyrobeno s péčí

Výživa pro vás

Investujeme do odpovědného
zemědělství a moderních
výrobních postupů s cílem
vyrábět ty nejlepší možné
produkty. Máme tým vědců
a výrobců z celého světa,
který hledá jen ty nejlepší
zdroje ingrediencí.

Věnujeme velké úsilí tomu,
abychom zajistili, že produkty
Herbalife Nutrition® budou splňovat
nebo přesahovat rozmanité
normy jakosti platné v oboru.
Můžete se spolehnout na čistotu
a hodnotný obsah jednotlivých
našich ingrediencí a rovněž na
integritu našich procesů.

Za pomoci moderní technologie
poctivě sledujeme prostředí,
kde jsou naše produkty
uchovávány – abychom
zajistili, že v okamžiku, kdy
se k vám dostanou, budou
právě tak přínosné a účinné,
jako když jsme je vyvinuli.
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Vě d a

Naši

odborníci
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Na vývoji a testování všech produktů Herbalife
Nutrition se aktivně podílejí přední odborníci na výživu
a vědu, aby zajistili jejich nejvyšší kvalitu. Pomáhají
vzdělávat a školit Členy po celém světě prostřednictvím
poskytování nástrojů, díky kterým mohou ke zdravému
a aktivnímu životnímu stylu inspirovat i ostatní. Jsou
rovněž členy různých výzkumných a odborných týmů
a dietetických skupin po celém světě.

Rocío Medina

Gary Small

Kristy Appelhans

Kent Bradley

Místopředsedkyně a členka,
Poradní sbor pro výživu

Člen,
Poradní sbor pro výživu

Viceprezidentka,
Globální bezpečnost
spotřebitelů

Ředitel pro zdraví a výživu
Předseda, Poradní
sbor pro výživu

John Heiss Ph.D.

Luigi Gratton

David Heber

Steve Henig

Člen,
Poradní sbor pro výživu

Viceprezident,
Školení

Předseda,
Institut Herbalife Nutrition

Vědecký ředitel, Emeritní člen,
Poradní sbor pro výživu

PŘEDNÍ ODBORNÍCI

Susan Bowerman

Laura Chacón-Garbato

Samantha Clayton

Vasilios Frankos

Vrchní ředitelka, Světové
vzdělávání a školení ve výživě
Předsedkyně, Poradní
sbor pro dietetiku

Ředitelka, Školení
o výživových produktech
Předsedkyně, Poradní
sbor pro vnější výživu

Viceprezidentka,
Sportovní výkonnost
a fitness

Vedoucí podnikový poradce,
Produktová věda, bezpečnost
a dodržování předpisů

Louis Ignarro

Dana Ryan

Gary Swanson

Michael Yatcilla

Laureát Nobelovy ceny*,
Člen, Poradní sbor pro výživu

Ředitelka,
Sportovní výkonnost
a vzdělávání

Vedoucí viceprezident,
Zajišťování a kontrola kvality

Vedoucí viceprezident,
Výzkum a vývoj

* Nobelova nadace nemá se společností Herbalife žádnou souvislost a produkty Herbalife® nehodnotí, neschvaluje ani nepropaguje.
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Herbalife Nutrition Foundation

Dali jsme si

závazek

Prostřednictvím našeho programu Nutrition for Zero Hunger pomáhat vymýtit
světový hlad a podvýživu.
Náš program je v souladu s Cílem udržitelného rozvoje OSN č. 2 – Konec hladu.
Tento cíl vyzývá k odvážným opatřením za účelem vymýcení hladu ve všech
jeho formách do roku 2030, dosažení potravinového zabezpečení, lepší výživy
a podpory udržitelného zemědělství.
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Prostřednictvím naší charitativní nadace Herbalife
Nutrition Foundation jsme v uplynulých 25 letech
spolupracovali se 140 komunitními partnery.
V loňském roce věnovali naši Členové a zaměstnanci na
podporu lepší výživy a aktivního životního stylu celkovou
částku 3,2 milionu USD a podpořili více než
90 000 dětí v 50 zemích.
„Nemohu dostatečně vyjádřit, jak jsem na vás hrdý!
Udělali jste ze společnosti Herbalife sílu dobré
vůle, která inspirovala každého po více než dvě
desetiletí a bude inspirovat i budoucí generace.“
– Zakladatel Herbalife Nutrition a První Distributor, Mark Hughes (1956–2000)

V příštích třech letech do řešení těchto naléhavých problémů
investujeme 2 miliony USD. Podpoříme nevládní a charitativní
organizace po celém světě, darujeme naše produkty, poskytneme
odborné znalosti a vzdělávání v oblasti výživy, uskutečníme
dobrovolné a další aktivity, které pomáhají zvyšovat povědomí.
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Dosáhněte svých cílů

Položte si otázku:
Jak moc zdraví
chcete být?

Stát se lepší verzí sebe samých je víc než
čísla na váze. Pro každého je to jiné. Ať už
jde o Vaše zdraví, štěstí, sebedůvěru nebo
kondici - začíná to stanovením vašich cílů.

POUZE 15 %

EVROPANŮ

SE
CÍTÍ
„VELMI ZDRAVĚ“ .
1

1
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Výsledky pocházejí z průzkumu mezi spotřebiteli Herbalife Nutrition z roku 2014,
který proběhl v 15 státech mezi 15 tisíci respondenty.

Jaké jsou vaše kondiční cíle?
Je Vaším cílem štíhlá a vyrýsovaná postava?
Usilujete o optimalizaci své stravy před cvičením,
v jeho průběhu a po něm?
Nejlepší sportovci z celého světa používají
Herbalife Nutrition, která jim pomáhá dosáhnout
jejich kondičních cílů. Trénujte jako sportovec
s naší fitness řadou H24!

Jaké jsou vaše cíle
z hlediska hmotnosti?
Snaha o dosažení zdravé hmotnosti může od základu
změnit váš životní styl, a třebaže je zapotřebí trochu
vůle, stále si můžete vychutnat své oblíbené chutě.
Prostřednictvím systému Herbalife Nutrition jsme
vytvořili nástroje a podporu, které vám pomohou
dosáhnout vašich cílů, udržet motivaci a těžit z výhod
správného stravování a pravidelného cvičení.

85 %

EVROPANŮ
ŘÍKÁ, ŽE BY

Může vám zdravější
životní styl prospět?
Zdravý a aktivní životní styl vychází ze správné výživy.
Způsob, jak své tělo živíte, se odráží ve vaší celkové
kondici a každodenní vitalitě.
Pro optimální životní pohodu je vhodné zařadit
vyvážený jídelníček a cvičební režim, který vyhovuje
vašim potřebám a doplňuje váš životní styl, bez
ohledu na to, jak moc jste vytížení.

RÁDI ŽILI

ZDRAVĚJI 1 .
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Kuchařka

Zcela nová
úroveň
vaření
Objednejte si svůj výtisk na MyHerbalife.com nebo
kontaktujte svého Člena Herbalife Nutrition ještě dnes!
SKU 107K
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Sociální sítě
Příběhy
Dagmar Jiskrová, Česká republika
Rychlá snadná a vyvážená snídaně, super čaj,
aloe, multivitamíny,... Skvělá parta, vzdělávání,
cvičení a navíc na to člověk není sám. A ještě,
když se opravu rozhodne, tak se dostaví výsledky
a spokojenost. Co víc si přát.

Erika Klempová, Slovensko
Collagen SKIN Booster! Je skvělý!
Cítím, že vypadám úžasně.

Lenka Kopecká, Česká republika
Při užívání, ač zatím jednoho produktu –
Formula 1, se cítím o mnoho lépe než předtím.
Herbalife je pro mě dobrým začátkem ke zlepšení
svého stravovacího stylu a života jako takového.

Eva Pekarová, Slovensko
Herbalife mě naučil, že žít se dá i zdravě
a zbožňuji hlavně koktejl a čajík a kosmetiku,
pleť je potom jako dětský zadeček.

@herbalifecesko
www.myherbalifeshake.com
#HerbalifeNutrition
#HerbalifeCZ
14
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Optimalizujte svou výživu

Optimalizujte

svou výživu
Vaše vlastní cíle jsou zcela jedinečné.

Cesta k vašim vytouženým výsledkům začíná vyváženou stravou
a zdravou aktivitou. Nicméně za udržitelnými výsledky je odhodlání
a plán, jak si udržet energii, soustředění a kontrolu nad situací.
Komplexní program Herbalife Nutrition vám pomůže dosáhnout
optimálních hladin těchto šesti nutričních prvků, které mají klíčový
význam pro váš úspěch. Tato řešení vycházejí z nejnovějších vědeckých
poznatků a nabízejí vám individuální podporu Členů Herbalife Nutrition.

1. Bílkoviny
2. Vitamíny a minerály
3. Zdravé tuky
4. Vláknina
5. Fytonutrienty
6. Hydratace
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Ideální snídaně

Ideální snídaně
Herbalife Nutrition
Jak často přeskočíte snídani nebo si rychle dáte
kávu a zákusek s sebou, abyste zahnali dopolední
záchvat hladu? Jednou týdně? Dvakrát? Každý den?
„Snídaně (breakfast)“ doslova znamená „ukončit
půst (break the fast)“, který nastává v noci. Po
zhruba 12 hodinách bez přísunu energie snadno
pochopíte, proč je označována za nejdůležitější jídlo
dne – dodává energii, kterou vaše tělo potřebuje,
aby se ráno dostalo do chodu.

Pravidelná vyvážená
snídaně znamená*
• Celkově vyváženější stravu
• Zvýšený příjem vitamínů
a minerálů
• Vyšší naději na splnění
zásady 5x denně
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Jak vypadá skutečně výživná a vyvážená snídaně?
Ideální snídaně vám pomůže dosáhnout doporučeného denního příjmu kalorií, který tvoří

Z POTRAVIN
A DOPLŇKŮ STRAVY

SACHARIDŮ

Z POTRAVIN
A DOPLŇKŮ STRAVY

30
%
TUKŮ

AŽ

40 %

NEJMÉNĚ

AŽ

30
%
BÍLKOVIN

Z POTRAVIN
A DOPLŇKŮ STRAVY

Ideální snídaně Herbalife Nutrition skvěle chutná, je plná živin a její příprava nezabere moc času.
A co je lepší? Můžete si ji přizpůsobit na míru!
VÝŽIVA

Vychutnejte si krémový a chutný koktejl Formula 1 - všechny příchutě
a zároveň mějte kalorie pod kontrolou.
HYDRATACE

Buďte kreativní a vylepšete svůj Bylinný nápoj z Aloe čerstvým ovocem,
zeleninou a bylinkami. Začněte svůj den jedinečnou individuální příchutí.
OSVĚŽENÍ

Probuďte se s osvěžujícím bylinným nápojem obsahujícím 85 mg** kofeinu,
který pomůže zvýšit vaše soustředění, když to budete nejvíce potřebovat.

Požádejte svého Člena Herbalife Nutrition o ideální
snídani, která vám bude nejlépe vyhovovat.
Zkušební balíček je skvělá příležitost, jak produkty
vyzkoušet a pocítit rozdíl na vlastní kůži.

* Matthys C, et al. Public Health Nutr. duben 2007;10(4):413-21.Smith KJ, et al.
Am J Clin Nutr. prosinec 2010;92(6):1316-25. Azadbakhtm, L et al. Nutrition. 2013 Feb;29(2):420-5.
** Doporučuje se nepřekračovat denní příjem kofeinu 400 mg ze všech zdrojů (u těhotných nebo kojících žen 200 mg).
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Bílkoviny

Bílkoviny

Bílkoviny, které jsou nezbytnou složkou každé buňky v těle, jsou makroživinou
tvořenou 21 „stavebními bloky“, které nazýváme aminokyseliny. Bílkoviny mají v těle
různé funkce, zejména přispívají k růstu svalové hmoty a zachování svalů a normálního
stavu kostí. Bez dostatečného příjmu bílkovin může být obtížné udržet si vyváženou
stravu a dosáhnout svých cílů.
Snažte se přijímat až 30 % svého denního příjmu kalorií z bílkovin. V průběhu cvičení
vaše tělo potřebuje více bílkovin k budování/zachování svalové hmoty, pamatujte proto
na to, že potřeba bílkovin se může lišit. Aktivní muž, který konzumuje až 2 000 kcal
denně* a chce budovat svalovou hmotu, by se měl ve své každodenní stravě snažit
dosáhnout až 150 g1 bílkovin. Pro ženu, která konzumuje až 1400 kcal denně a chce
si regulovat svoji váhu, by doporučení činilo až 105 g bílkovin denně.2

CO BYCHOM TEDY MĚLI JÍST?
Každý den kombinujte rostlinné a živočišné zdroje bílkovin. Sója je jedním z nejlepších
rostlinných zdrojů, neboť se jedná o komplexní bílkovinu obsahující veškeré důležité
aminokyseliny. Vzhledem k tomu, že další zdroje bílkoviny, jako jsou ořechy, semena
a luštěniny, nejsou „komplexní bílkoviny“, zkuste je zkombinovat a získat tak lepší poměry
aminokyselin. Pokud jde o živočišné bílkoviny, jejich velmi kvalitním zdrojem jsou ryby, drůbež,
vejce a nízkotučné mléčné výrobky, které navíc poskytují železo, zinek a vitamíny skupiny B.

* V souvislosti s regulací hmotnosti
1
Jäger R, et al. J Int Soc Sports Nutr. červen 2017, 20;14:20.
2
Flechtner-Mors M. Diabetes Metab Res Rev., červenec 2010;26(5):393-405.
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Vylepšete svou
snídani
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Dvojitá síla proteinů
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Pozvedněte svůj příjem proteinů a podpořte svůj cíl díky
kombinaci Veganského PDM, koktejlu Formula 1* Nové
generace a vody - zdravému, jednoduchému a výživnému
jídlu. Zvyšte svůj denní příjem proteinů díky chutnému
a nutričně bohatému nápoji s vanilkovou příchutí,
který lze připravit během několika sekund;
stačí přidat vodu a zamíchat.

24 g
proteinů
26 vitamínů
a minerálů

Vanilka - Smetana
21 porcí, 550 g
#4466

Nízký obsah
cukru

Bez
lepku

Vanilka
20 porcí, 560 g
#172K

* Pokud používáte koktejly nahrazující jídlo Formula 1 pro účely regulace
hmotnosti, dodržujte pokyny k přípravě na etiketě produktu.
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Bílkoviny

Vynikající
zdravé jídlo

Bohatý krémový koktejl, který lze připravit během několika sekund;
nabízí ideální vyvážený obsah vysoce kvalitních bílkovin a klíčových
makro a mikroživin, což z něj dělá skvělou náhradu jídla, pokud chcete
regulovat svou hmotnost.
Všechny koktejly Formula 1 Nová generace jsou vyrobeny z veganských
zdrojů, neobsahují lepek, jsou vhodné pro vegetariány a skýtají více než
třetinu vaší doporučené denní dávky 25 vitamínů a minerálů.
Již se nemusíte rozhodovat mezi zdravými jídly a pohodlím –
koktejl F1 Nová generace připravíte rychle a snadno!

Formula 1
• Vědecky podložený produkt, který byl vyvinut odborníky na výživu
• Klinické studie ukazují, že nahrazení jednoho hlavního jídla denně v rámci diety se
sníženým energetickým příjmem přípravkem nahrazujícím jídlo přispívá k udržení
váhy po zhubnutí*
• Formula 1 Free From neobsahuje (je-li připraven dle pokynů) laktózu, sóju ani lepek
18 g
bílkovin**

5g
vlákniny

Bez mléčných
výrobků

Máta
a čokoláda
21 porcí, 550 g
#4471
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Lesní
ovoce
21 porcí, 550 g
#4470

25 vitamínů
a minerálů

Banán
21 porcí, 550 g
#4462

* Heymsfield SB, et al. Int J Obes Relat Metab Disord. květen 2003;27(5):537-49.
** Pokud jsou připraveny s polotučným mlékem.

Vanilka Smetana
21 porcí, 550 g
#4466

Veganské
přísady

Bez
lepku

Jemná
čokoláda
21 porcí, 550 g
#4468

Jahoda - Malina
21 porcí, 550 g
#4463
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S
GAN KÝ
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100%

GAN S

K

Tip na servírování

Cookies
21 porcí, 550 g
#4467

Café Latte
21 porcí, 550 g
#4465

Malina
a bílá čokoláda
Free From
19 porcí, 500 g
#4469

Vanilka Smetana
30 porcí, 780 g
#048K

Vanilka Smetana sáčky
7x26 g
#053K
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Bílkoviny

Tip na servírování
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13 g
bílkovin

7g
vlákniny

207
kcal
25 Vitamínů
a Minerálů

Tyčinka Formula 1 Express
• Nutričně vyvážené jídlo
• Obsahuje 25 vitamínů a minerálů
• Vysoký obsah Bílkovin – 13
g na tyčinku, které pomáhají
budovat svalovou hmotu

Hořká Čokoláda
7 x 56 g, 392 g
#4472

• Vysoký obsah Vlákniny, 7 g na
tyčinku, což je 28 % doporučené
denní dávky vlákniny8*
• Obsahuje Promitor® vlákninu
• Vhodné pro vegetariány
• Bez umělých barviv a sladidel
• Lahodná tyčinka s vylepšenou
chutí a strukturou
* Panel EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA) EFSA
Journal 2010; 8(3), 1462.
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Bílkoviny

Protein Drink Mix
Veganský

Dosáhnout svých cílů v oblasti zdraví a wellness může být náročné. Ať už jste vegan/ka nebo
zkoušíte více rostlinných variant, pro vyváženou stravu je důležitý dostatek bílkovin. Vyzkoušejte
Protein Drink Mix – Veganský a zvyšte svůj denní příjem bílkovin a klíčových vitamínů a minerálů.
Protein Drink Mix – Veganský je 100% veganský, s vysokým obsahem bílkovin, bez lepku, bez cukru,
přirozeně bez laktózy a ultra krémový.
Smíchejte jej se svou oblíbenou příchutí koktejlu Formula1 a připravte si tak dokonalé zdravé
veganské jídlo s vysokým obsahem bílkovin (24 g), vlákniny (6 g) a 26 vitamíny a minerály.
Stačí přidat dvě odměrky (28 g) Protein Drink Mix – Veganský a dvě odměrky (26 g) vašeho
oblíbeného koktejlu Formula 1 do 300 ml vody, smíchat a vychutnat si.
Protein Drink Mix – Veganský si můžete vychutnat i samostatně jako zdravý koktejl. 2 odměrky
(28 g) poskytují 15 g bílkovin, 22 klíčových vitamínů a minerálů a méně než 1 g cukru na porci.
Existuje mnoho způsobů, jak si vychutnat lahodnou chuť Protein Drink Mix – Veganský. Je to
dokonalý partner pro vaše koktejly Formula 1. Jeho lehká vanilková příchuť z něj dělá ideální
surovinu pro zdravé pečení a recepty.*
Protein Drink Mix – Veganský je nyní součástí naší řady Veganská ideální snídaně.
Vyzkoušejte i naše další produkty z Veganské řady a vydejte se na cestu za skvělou výživou.

Protein Drink Mix – Veganský
• 100% veganský
• Vysoký obsah bílkovin
• Nekonečné kombinace příchutí
• Bezlepkový
• Bez cukru
• Bez laktózy
• 22 klíčových vitamínů a minerálů v každé porci
• Vanilková příchuť
Vanilková příchuť

20 porcí, 560 g

#172K

Návod k použití: Vytvořte si zdravé veganské, nutričně vyvážené jídlo s vysokým obsahem bílkovin.
Přidejte dvě odměrky (28 g) Protein Drink Mix – Veganský a dvě odměrky (26 g) svého oblíbeného koktejlu
Formula 1 do 300 ml vody, smíchejte a vychutnejte si. Chcete-li konzumovat Protein Drink Mix – Veganský
samostatně, rozmíchejte 2 odměrky (28 g) prášku ve 250 ml studené vody nebo tři odměrky (42 g)
prášku ve 375 ml studené vody, v závislosti na vašich požadavcích na obsah bílkovin. Vychutnejte si tento
produkt v rámci vyvážené a pestré stravy, jako součást zdravého a aktivního životního stylu. Dobrou chuť.
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VE

S
GAN KÝ

VE

Veganský

Vysoký obsah
bílkovin

Bez
lepku

Bez mléka

* Náš produkt poskytuje všechny nutriční výhody popsané na štítku pouze v případě, že je připraven podle pokynů na štítku. Nezapomeňte, že pokud se produkt
Herbalife Nutrition v receptu tepelně upraví, mohou některé hladiny vitamínů v konečném produktu klesnout ve srovnání s hodnotami na štítku.

Ý

100%

GAN S

K

22 vitamínů
a minerálů
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Bílkoviny

Protein Drink Mix
Navyšte svůj každodenní
příjem bílkovin s pomocí
lahodného nápoje
s vanilkovou příchutí, který
připravíte snadno a rychle!

15 g
bílkovin

22 vitamínů
a minerálů

• 15 g vysoce
kvalitních bílkovin
• 7 g sacharidů
Vanilka
21 porcí, 588 g
#2600

• 22 vitamínů a minerálů
• Vhodný pro vegetariány

Formula 3 Proteinový doplněk
v prášku

Bez příchutě
40 porcí, 240 g
#0242

Zvyšte svůj příjem bílkovin
jedním snadným krokem do svého každodenního
koktejlu Formula 1 přidejte
jednu odměrku prášku.
• Bohatý na sóju
a syrovátkové bílkoviny,
které pomáhají
budovat svalovou
hmotu a zachovávat
normální zdravé kosti
• 5 g bílkovin na porci
• Vhodný pro vegetariány
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108
kcal

5g
bílkovin

23
kcal

Dbáme na to, abychom
zajistili, že žádné
ingredience produktů
Herbalife Nutrition nejsou
geneticky upravené*.
Tip na servírování

* Žádné ingredience nepocházejí z geneticky modifikovaných plodin, v souladu s příslušnými právními předpisy EU.
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Bílkoviny

Chytré

proteinové svačinky
Navzdory rozšířenému názoru může být svačina pro ty, kdo se snaží
o regulaci své hmotnosti, prospěšná.

A navíc je to další příležitost, jak dodat tělu živiny! Klinické studie dokonce
prokázaly, že zdravé svačiny s omezeným počtem kalorií v jednotlivě
balených porcích lidem pomáhají, aby během dne snědli méně1.

7g
bílkovin

4g
vlákniny

104
kcal

Gurmánská
rajčatová polévka

110
kcal

Pražené sójové boby
Zdravá pikantní svačina na doma i na cesty;
snížený počet kalorií pro vaše pohodlí.

Tato hřejivá svačina, která je
hotová za několik vteřin, vám
dodá osmkrát víc bílkovin než
běžná rajčatová polévka2.

• 9 g bílkovin, které pomáhají
budovat čistou svalovou hmotu

• 104 kcal na porci

• 110 kcal - pomáhá vám držet pod
kontrolou svůj příjem kalorií

• Vysoký obsah bílkovin, který vám
pomůže budovat svalovou hmotu

• Praktické individuální sáčky
- ideální na cesty

• Vysoký obsah vlákniny
(4 g na porci)

• Chutné a lehce solené

• Jednoduše smíchejte s horkou
vodou dle pokynů na etiketě
• Vynikající chuť díky
středozemním bylinkám
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9g
bílkovin

Rajčatová
21 porcí, 672 g
#0155

Mírně solené
12 porcí, 258 g
#3143

1
2

Njike et al (2016). Svačiny, sytost a hmotnost. Adv. in Nutrition, 7(5).
The composition of Foods; Food Standards Agency and The Institute of
Food Research in the UK, 2006.

10 g
bílkovin

Přibližně
140
kcal

Proteinové tyčinky
Máte chuť na něco sladkého?
Ovládněte svou chuť na
čokoládu díky vynikající
proteinové svačince, nebo si tuto
zdravou pochoutku vychutnejte
před cvičením nebo po něm.
• Zhruba 140 kcal2 na tyčinku
• 10 g vysoce kvalitních
bílkovin, které pomáhají
budovat svalovou hmotu
• Jedna porce obsahuje 16 g
sacharidů, které vám dodají
dostatek energie pro cvičení

Čokoláda s arašídy
14 x 35 g, 490 g
#3972

Vanilka s mandlemi
14 x 35 g, 490 g
#3968

Citron
14 x 35 g, 490 g
#3976
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Vitamíny a minerály

Vitamíny
a minerály
Vitamíny a minerály jsou klíčové mikroživiny, které
jsou nutné pro řadu chemických reakcí, jež ve vašem
těle každý den probíhají. Mnohé minerály - například
vápník a hořčík - mají v těle rovněž strukturální
funkce.* Nicméně tělo si všechny vitamíny a minerály
pro správné fungování nedokáže samo vyrobit, proto
je velmi důležitá zdravá strava.
Vyvážená strava dodává veškeré esenciální vitamíny
a minerály, může však být obtížné získat veškeré
potřebné živiny jen ze stravy. Každodenní doplňky
obsahující vitamíny a minerály mohou pomoci zajistit,
abyste každý den dosáhli doporučené denní dávky.

CO BYCHOM TEDY MĚLI JÍST?
Většina potravin, které konzumujete, vám určité esenciální vitamíny a minerály dodá.
Mezi nutričně obzvláště bohaté potraviny patří ovoce, zelenina a celozrnné produkty.
Jednotlivé živiny jsou v těle využívány různě, proto může být pro různé lidi prospěšné
zvýšení příjmu různých vitamínů a minerálů. Špenát je bohatý na vitamíny C a E, které
pomáhají chránit buňky před oxidačním stresem, zatímco fosfor a vápník, které se
nalézají v mléce, jogurtu a semínkách, podporují zdravé kosti. Vitamíny B tělu pomáhají
získávat energii z potravy** a vitamín K napomáhá normálnímu zdraví kostí a je nutný
pro normální srážlivost krve.

* Vápník a hořčík jsou nezbytné pro zachování normálních kostí a zubů.
** Vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B12 přispívají k normálnímu metabolismu získávání energie.
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Komplex vitamínů a minerálů pro

muže a ženy
Pro optimální kondici a výkon.

• Jedná se o ucelenou nutriční podporu s 24 klíčovými živinami
včetně mikroživin, které si vaše tělo nedokáže vyrobit nebo si
jich nedokáže vyrobit dostatek.
• Je speciálně šitý na míru potřebám mužů a žen tak, aby
vašemu tělu poskytoval správné dávky vitamínů a minerálů.
• Vytvořen odborníky na výživu a podložen vědeckými poznatky.
Pro muže

60 tablet 84,3 g #1800

Pro ženy

60 tablet 84,3 g #1819

Formulován tak, aby fungoval
ve spojení s vaším oblíbeným
koktejlem Formula 1
Ať už užíváte jeden nebo dva
koktejly Formula 1 denně, Komplex
vitamínů a minerálů byl vytvořen
tak, aby vašemu tělu poskytl živiny,
které potřebuje, a to v optimálním
množství. O tom, jak to funguje,
se poraďte se svým Členem.

nebo

Hormonální
aktivita

Zdravé
kosti

Imunitní
reakce

Energetický
metabolismus

Energetický
metabolismus

Zdravá pleť,
vlasy a nehty

Funkce
svalů

Duševní
výkon

Více informací o konkrétních výživových hodnotách obsažených
v jednotlivých složeních naleznete na produktovém štítku.

33

Vitamíny a minerály

Chytrá výživa

pro váš imunitní systém
Immune Booster je bohatý na klíčové vitamíny a minerály,
které přispívají k normální funkci imunitního systému. Tyto
zahrnují: vitamíny C a D, selen a zinek. Dále obsahuje EpiCor ®,
patentovanou přísadu na bázi sušených kvasnic.
Immune Booster je balen v individuálních sáčcích,
které můžete vzít na cesty.
Vychutnejte si Immune Booster každý den. Obsah jednoho
sáčku (3,7 g) rozmíchejte ve 150 ml vody, až se rozpustí.
Vypijte jednu sklenici denně během jídla.
Tento produkt používejte jako složku vyvážené a pestré stravy,
jako součást zdravého a aktivního životního stylu.

80 mg
vitamínu C

10 μg
vitamínu D

55 μg
selenu

3 mg
zinku

Immune Booster
• Balení po 21 samostatných sáčcích,
protože maximální účinnost se
obvykle projeví po 2-3 týdnech.
• Lahodná příchuť černého bezu
• Složení s vědecky ověřenou složkou
EpiCor®, u níž bylo klinicky prokázáno, že
podporuje imunitní systém a zdraví střev
• Vysoký obsah vitamínu C, vitamínu
D, selenu a zinku, které přispívají
k normální funkci imunitního systému
• Vitamín C, selen a zinek přispívají také
k ochraně buněk před oxidačním stresem
• Neobsahuje umělá barviva nebo příchutě
• Vhodný pro vegany
• Bezlepkový
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Příchuť
černého bezu
21 x 3.7 g, 77.7 g
#233K

Pouze pro ilustraci.
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Vitamíny a minerály

Využijte své tělo

na maximum

Nezáleží na tom, jak staří, mladí, zdraví nebo
aktivní jsme, hlavní je péče o naše tělo a příjem
těch živin, které potřebujeme.
Navzdory vaší nejlepší snaze nemusí vaše denní
strava obsahovat správné objemy jednotlivých živin.
A právě zde mohou pomoci doplňky stravy, které
jsou skvělým způsobem, jak zajistit, abyste svému
tělu dodávali ty správné živiny. Vitamíny a minerály
pomáhají podpořit celkové zdraví a vitalitu, a mají
zásadní význam pro normální růst a vývoj těla.

Thermo Complete®
• Jedinečná směs přirozeně získaného
kofeinu ze zeleného čaje a yerba mate
• Vitamín C pomáhá ke zmírnění únavy
a malátnosti

Vitamín
C

• Obsahuje 85 mg kofeinu na porci,
které povzbudí vaši mysl a pomohou
zlepšit soustředění***
90 tablet, 78,9 g

#0050

82 mg
kofeinu

Niteworks®
Noční výživa
• Niteworks obsahuje aminokyseliny
L-Arginin a L-Citrulin
• Vysoký obsah kyseliny listové
• Vysoký obsah vitamínů C a E, které přispívají
k ochraně buněk před oxidačním stresem
#2630

15 porcí, 150 g
vitamíny
C+E

* 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.
** DDD= Doporučená denní dávka
*** Doporučuje se nepřekračovat denní příjem kofeinu 400 mg ze všech zdrojů (u těhotných nebo kojících žen 200 mg).
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L-Arginin
L-Citrulin
L-Taurin

93%

61%

50%

Dle zdravotnického
průzkumu* 93 %
dospělých nenaplňuje
v rámci své každodenní
strav y svou DDD**
vitamínu D a E.

Výsledky dále
ukázaly, že 61 %
dospělých trpí
nedostatkem
hořčíku.

A 50 % dospělých
nepřijímá dostatek
vitamínu A
a vápníku.

Xtra-Cal®
Každodenní vápníkový doplněk
s vitamínem D a hořčíkem.
• Obsahuje vápník, který je nutný pro zachování
normálních kostí a zubů
• Denní dávka obsahuje více než 100 % DDD
vápníku - pomáhá vám naplnit každodenní
potřebu vápníku a je bohatý na vitamín D
• Obsahuje rovněž hořčík, měď, mangan a zinek
90 tablet, 131 g
Vitamín
D

#0020

Vápník a
hořčík

Vitamíny B

Cell Activator
Pro dodání energie a sacharidů do metabolismu.
• Speciální receptura, která obsahuje B vitamíny
(B1, B2, B6), hořčík a měď, jež přispívají
k normálnímu metabolismu získávání energie
• Obsahuje zinek pro normální metabolismus
sacharidů
• Minerály zinek, měď a hořčík rovněž pomáhají
chránit buňky před oxidačním stresem
90 kapslí, 48,1 g

#0104
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Zdravé tuky

Zdravé tuky

Vaše tělo potřebuje ke správnému fungování malé množství tuku, je však rozdíl
mezi tím, který tuk je pro vás dobrý, a který nikoli. Nenasycené tuky (například
polynenasycené mastné kyseliny jako jsou omega-3) jsou považovány za zdravější
pro vaše tělo, jelikož tyto tuky mohou pomáhat udržet krevní cholesterol v normálních
mezích.* Strava s vysokým obsahem nasycených tuků (složená z polotovarů
a živočišných potravin) může přispívat ke zvýšení hladiny krevního cholesterolu.
Vzhledem k tomu, že tuky jsou velmi koncentrovaným zdrojem kalorií, Řešení
Herbalife Nutrition doporučuje přijímat až 30 % vašeho denního přísunu kalorií
z tuků s tím, že by měl být kladen velký důraz na optimalizaci příjmu zdravých tuků.
Typická strava západních zemí obsahuje celkově mnohem více tuku i nasycených tuků,
než potřebujeme.

CO BYCHOM TEDY MĚLI JÍST?
Mezi zdravé tuky patří ty, které se nacházejí v rybách, ořeších, olivovém oleji a avokádu. K tomu,
abyste zajistili příjem těch omega-3, které jsou pro vás dobré, se snažte v rámci vyvážené stravy
konzumovat nejméně dvakrát týdně ryby, přičemž jednou by se mělo jednat o tučnou rybu, jako je
losos nebo makrela. Užitečný může být také potravinový doplněk, který vám pomůže vytěžit přínosy
EPA a DHA (omega-3 mastné kyseliny): udržet Vaše srdce zdravé a udržovat normální funkci mozku
a zraku1 a rovněž si udržovat normální krevní tlak4 a normální hladiny triglyceridů v krvi3.

* DHA a EPA přispívají k zachování normální hladiny triglyceridů v krvi. Příznivého účinku se dosáhne při denním příjmu 2 g EPA a DHA.
** EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce (příznivého efektu je dosaženo při denním příjmu 250 mg EPA a DHA).
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Herbalifeline Max®
Doplněk stravy, který obsahuje udržitelně získávaný rybí olej s vysokým
obsahem omega-3 mastných kyselin (EPA a DHA).
VYŠŠÍ hladiny EPA a DHA na kapsli†, což prospívá srdci1, zraku2 a mozku2
Vylepšené složení - pět hlavních tvrzení
• Rybí olej, který je získáván udržitelně a je akreditován organizací Friend of the Sea

Více informací
naleznete na
FRIENDOFTHESEA.ORG

• Vegetariánská gelová kapsle
• Každá kapsle obsahuje 375 mg EPA a 250 mg DHA
• DHA rovněž přispívá k zachování správné funkce mozku a zraku2
• EPA a DHA přispívají k normální funkci srdce1 a rovněž k udržování přirozené
hladiny triglyceridů v krvi3 a normálnímu krevnímu tlaku4

KAŽDODENNÍ
UŽÍVÁNÍ

• Obsahuje esenciální oleje z tymiánu a máty peprné pro osvěžení chuti

✔✔ Přispívání k normální funkci srdce1
✔✔ Zachování normálního zraku2
✔✔ Zachování normální funkce mozku3
✔✔ Zachování normální hladiny triglyceridů v krvi13
✔✔ Zachování normálního krevního tlaku4

†
1
2

30 kapslí, 42 g
#0043

3
4

V průměru třikrát více EPA a DHA ve srovnání se stávající formulou Herbalifeline.
Příznivého účinku se dosáhne při denním příjmu 250 mg EPA a DHA.
Příznivého účinku se dosáhne při denním příjmu 250 mg DHA.
Příznivého účinku se dosáhne při denním příjmu 2 g EPA a DHA.
Příznivého účinku se dosáhne při denním příjmu 3 g EPA a DHA.
Nesmí být překročen doplňkový příjem 5 g EPA a DHA celkem.
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Vláknina
Multivlákninový nápoj
Vynikající způsob, jak zvýšit denní
příjem vlákniny a podpořit zdravé
trávení1. Nyní bez cukru4!
• 5 g vlákniny na porci
• Nízký obsah kalorií – 18 kcal na porci
• 6 zdrojů vlákniny
• Obsahuje rozpustnou i nerozpustnou
vlákninu
• Složení bez cukru⁴ a umělých sladidel
• Vychutnejte si s vodou nebo smíchané
s vaším oblíbeným koktejlem Formula 1

Vláknina
Vláknina je druhem (nestravitelného) sacharidu,
který má zásadní úlohu pro normální zažívání1.
Existují dva druhy: rozpustná a nerozpustná.
Na rozdíl od jiných složených sacharidů nelze
v lidské trávicí soustavě vlákninu rozštěpit,
většina jí proto tenkým střevem projde
nestrávená; tvoří stolici.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nejdůležitější
výživový faktor napomáhající normální
gastrointestnální funkci1, měli by se dospělí
snažit zkonzumovat 25 g vlákniny denně2.
Přesto podle výzkumů 72 % mužů a 87 %
žen toto denní doporučení nesplní3. Pokud
v současné době přijímáte vlákniny málo,
zvyšujte její příjem postupně a pijte hodně vody.
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5g
vlákniny

18
kcal

Jablko
30 porcí, 204 g
#2554

Beta heart ®
Beta heart® obsahuje hlavní ingredienci - ovesný betaglukan OatWell™, přičemž bylo
prokázáno, že ovesný betaglukan snižuje* nebo udržuje** hladinu krevního cholesterolu.
• 3 g betaglukanu přispívá ke snižování* hladiny cholesterolu v krvi
• 1,5 g betaglukanu přispívá k zachování** normální hladiny cholesterolu v krvi (1 odměrka)
• Smíchejte 2 odměrky s vodou, vaším oblíbeným nápojem nebo koktejlem
• Bez cukru
• Bez umělých sladidel
• Vysoký obsah vlákniny (3 g na odměrku)
• 25 kcal na odměrku
Vláknina z ovesných zrn přispívá ke zvýšení množství stolice.
Panel EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA). EFSA Journal 2010; 8 (3): 1462.
3
Nutr Res Rev. 2017 Dec;5:1-42(2):149-190.
4
Obsahuje 0,1 g přirozeně se vyskytujícího cukru.
* Bylo prokázáno, že ovesný betaglukan snižuje/udržuje hladinu krevního cholesterolu. Vysoký cholesterol je rizikovým faktorem rozvoje koronárních a srdečních
onemocnění. Příznivého účinku se dosáhne při denním příjmu 3 g ovesného betaglukanu. Koronární a srdeční onemocnění mají více rizikových faktorů a změna
jednoho z rizikových faktorů může a nemusí mít pozitivní účinek.
** Betaglukany přispívají k udržování normální hladiny cholesterolu v krvi. Příznivého účinku je dosaženo při denním příjmu 3 g betaglukanů z ovsa, ovesných otrub,
ječmene nebo ječných otrub nebo ze směsi těchto betaglukanů.
OatWell™ je obchodní známkou DSM.
1
2

25
kcal

3g
vlákniny

Beta Heart - Vanilka
30 porcí, 229 g
#0267
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Vláknina

Microbiotic
Max

Microbiotic Max byl navržen tak, aby
dodával kombinaci probiotik a prebiotické
vlákniny, které působí ve vzájemné
harmonii a pomáhají vám dosahovat vašich
cílů ve výživě. Má jemnou vanilkovou
chuť a každá porce obsahuje 2 miliardy
živých bakterií kmene Bifidobacterium
lactis a Lactobacillus helveticus. Tento
produkt má vysoký obsah vlákniny a je
k dispozici v sáčcích ve formě prášku,
takže je ideální i pro přípravu mimo domov.

Microbiotic Max
• Obsahuje kombinaci probiotik a prebiotické vlákniny
• Dodává 2 miliardy živých bakterií (KTJ)* na porci
• Neobsahuje žádná sladidla, barviva ani
konzervační látky
• Nevyžaduje chlazení
• K dispozici v krabičce s 20 samostatnými sáčky
• Výborný na cesty
• Bez přidaného cukru
Vanilková příchuť

Probiotika

Prebiotická
vláknina

20 sáčků x 2 g; 40 g

Bez
lepku

#173K

Vysoký obsah
vlákniny

* (KTJ) = Kolonii tvořící jednotka
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Vychutnejte si

Microbiotic Max

s vodou nebo s vaším
oblíbeným koktejlem

Formula 1*.

Pouze pro ilustraci.
* Microbiotic Max přidejte až po romíchání, aby nedošlo k ovlivnění účinnosti výrobku, používejte tekutiny o teplotě nižší než 25 °C.
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Fy t o n u t r i e n t y

Fytonutrienty

Pigmenty, které ovoci a zelenině (a rovněž bylinkám, koření a dokonce
některým celozrnným produktům), dodávají jejich nádhernou barvu, jsou
přirozeně se vyskytující rostlinné složky známé jako fytonutrienty.
Některé potraviny obsahující fytonutrienty obsahují také vitamíny a minerály, které
působí jako antioxidanty přispívající k ochraně buněk před oxidačním stresem1.
Konzumace vyvážené stravy s nejméně pěti porcemi barevného ovoce
a zeleniny denně vám může pomoci zajistit, abyste získali veškeré potřebné
živiny a abyste dokázali využít přínosů fytonutrientů ve vaší stravě.
Pokud ovoce, jako jsou červená jablka, borůvky, hroznové víno a pomeranče,
jíte společně, poskytnou vám bohatší mix živin s antioxidačními účinky 2,
než kdybyste je jedli zvlášť. Namíchejte si proto svůj ovocný salát.

1
2

44

Mnohé fytonutrienty obsahují měď, mangan, riboflavin, selen, vitamín C, vitamín E a zinek nebo polyfenoly olivového oleje, které přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem.
Měď/hořčík/riboflavin/selen/vitamín C / vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.

CO BYCHOM TEDY MĚLI JÍST?
Pamatujte zásadu „jíst duhu“. Ovoce a zelenina mají
svůj vlastní jedinečný profil pigmentů a fytonutrientů;
liší se však i jejich míra antioxidační aktivity2, proto je
vhodné jíst množství různých druhů a barev.
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Hydratace

Hydratace

Lidské tělo tvoří ze 60 % voda a většina
chemických reakcí v těle potřebuje k průběhu
těchto reakcí vodu. Voda přispívá také k udržení
normální regulace teploty těla a normálních
fyzických a kognitivních funkcí.** Většina
chemických reakcí v těle probíhá také ve vodě.*
Nedostatek tekutin může vést k negativním
účinkům na tělo, proto se pro udržení normálních
fyzických a kognitivních funkcí snažte konzumovat
doporučený příjem tekutin ve výši přibližně 2 litrů
denně u žen a 2,5 litru u mužů. V ideálním případě
by mělo toto množství pocházet z vody, ale do
denního příjmu tekutin se započítávají také další
nápoje, jako je ovocný džus a bylinkový čaj. Je
dobré říci, že i potraviny s vysokým obsahem vody
pomáhají udržovat vaše tělo hydratované. Během
cvičení nebo v horkém počasí nezapomeňte zvýšit
příjem tekutin, abyste nahradili to, co vypotíte.*

* EFSA Panel pro dietní produkty, výživu a alergie. EFSA Journal 2010; 8(3):1459.
** Pro dosažení zmíněného efektu musí být tělem přijaty alespoň 2 litry vody denně ze všech zdrojů.
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Bylinný nápoj z Aloe – koncentrát

Přejděte na stranu 59, kde se
dozvíte více o H24 Hydrate,
produktu určeném pro
výkonnostní hydrataci.

Chutný a nízkokalorický nápoj, který vám
pomůže, zůstat hydratován. Stačí přidat
do vody a získáte zdravější obdobu vysoce
kalorických sladkých nápojů.
• Obsahuje 40 % šťávy z Aloe Vera získané
z celého listu Aloe Vera
• Aloe je získáno zpracováním za studena, což
je ten nejlepší způsob, jak zajistit maximální
kvalitu Aloe složky
• Ochuťte si osvěžujícím způsobem vodu, což
vám pomůže dosáhnout potřebného příjmu
tekutin zhruba 2 litrů za den
• Příchuť Mango bez přidaného cukru a umělých
dochucovadel nebo barviv
• Nabízí se rovněž v neochucené formě
s přirozeným citrusovým tónem bez umělých
sladidel nebo barviv

40%
šťáva z Aloe
Vera

Bylinný nápoj
Bylinný nápoj
z Aloe – koncentrát z Aloe – koncentrát
31 porcí, 473 ml
31 porcí, 473 ml
Mango #1065
Bez příchutě #0006
Tip na servírování
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Hydratace
Instantní bylinný nápoj
Probuď te se s osvěžujícím bylinným nápojem obsahujícím 85 mg
kofeinu*, který působí jako životabudič, když potřebujete nakopnout.
S nízkým obsahem kalorií a přídavkem zeleného a černého čaje,
je vynikající, ať už si ho vychutnáváte horký nebo studený.
• Snížený objem kalorií se zhruba 6 kcal na porci.
• Jedinečná směs orange pekoe - tradičního černého čaje a zeleného
čaje s výtažky ze slézu, ibišku a kardamomu.
• Náš zelený čaj je extrahován vodou a díky tomu vám nabídne celé
spektrum složek nalézajících se v zeleném čaji.
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6
kcal

Bez příchutě
58 porcí, 100 g
#0106

Bez příchutě
29 porcí, 50 g
#0105

Citron
29 porcí, 50 g
#0255

* Doporučuje se nepřekračovat denní příjem kofeinu 400 mg ze všech zdrojů (u těhotných nebo kojících žen 200 mg).

Broskev
29 porcí, 50 g
#0257
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Herbalife SKIN

PÉČE Čistí, tonizuje, cíleně
O PLEŤ ošetřuje, hydratuje.

Zpevňující oční gel / 15 ml - #0770

Čistící jílová maska s mátou / 120 ml - #0773

Pomáhá zlepšit vzhled jemné oblasti kolem očí tím,
že zvyšuje pevnost a pružnost vaší pleti.*

Hustá krémová maska s absorpčním a tonizujícím
efektem bentonitového jílu, který odstraňuje nečistoty a
absorbuje přebytečný maz.
Pro normální až mastnou pleť

Povzbuzující bylinkový toner

/ 50 ml - #0767

Tonikum s výtažky z Aloe Vera bez obsahu alkoholu
s vůní mandarinek, které hydratuje a oživuje unaveně
vypadající pleť.

Rozjasňující čistící přípravek s citrusy
150 ml - #0766

Sérum proti vráskám

Mikročástice pro hluboké čištění pleti ji osvěží tak, aby
zářila zdravím.
Pro normální až mastnou pleť

/ 50 ml - #0829

Toto multifunkční sérum pomáhá zmírnit viditelné
známky stárnutí.*

/

Zklidňující čistící přípravek s Aloe / 150 ml - #0765
Tento jemný čistící přípravek zanechává vaši pleť jasnou,
jemnou a čistou.
Pro normální až suchou pleť

* Testováno na subjektech z hlediska pevnosti a pružnosti, měřeno odborným vizuálním hodnocením v intervalu sedmi a čtyřiceti dvou dnů.
U 45 % subjektů bylo v intervalu 42 dnů zaznamenáno zlepšení pevnosti/pružnosti pleti okolo očí.
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Co je dobré vědět
Naše produkty péče o pleť
neobsahují přidané parabeny
ani přidané sulfáty a jsou
dermatologicky testovány.

Výživný noční krém /

50 ml - #0827

Tento luxusní výživný krém pomáhá dodat pleti během
noci tolik potřebnou hydrataci. Dlouhodobá hydratace
umožňuje vaší pleti být po probuzení hebkou a hladkou.

Peeling se semínky z bobulí / 120 ml - #0772
Abrazivní čistící přípravek bohatý na antioxidanty se
zrnky z bobulí pomáhá dosáhnout jemné hladké pleti.

Denní hydratační krém /

50 ml - #0830

Hydratační krém s ochranným faktorem 30
50 ml - #0828

/

Dlouhotrvající hydratace, která zanechává pleť hladkou
a jemnou. Nabízí široké spektrum ochrany před UVA/UVB
zářením.

Hydratační oční krém / 15 ml - #0771
Pomáhá snižovat výskyt drobných linek a vrásek kolem očí;
jedná se o oblast s menším počtem potních a mazových
žláz, v důsledku čehož je velmi náchylná k dehydrataci.

Hydratační víceúčelový pleťový krém, který váš obličeji
zdravě rozzáří. Pleť vypadá jasněji i bez nalíčení.
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Herbalife SKIN

Collagen
Skin Booster
Nápoj krásy

Zdravě vypadající pokožka začíná zevnitř. Collagen Skin Booster není jen rychlým řešením,
představuje klinicky testovanou zdravou výživu pro vaši pleť s prokázanými výsledky.
Collagen Skin Booster s osvěžující jahodovo-citronovou příchutí má vysoký obsah vitamínů
a minerálů na podporu zdravé pokožky, vlasů a nehtů.* Je to expertní výživa pro vaši pleť.
Obsahuje patentované peptidy Verisol® P1 s prokázanými výsledky.

Collagen Skin Booster
• Obsahuje bioaktivní kolagenové peptidy™ zvané
Verisol® P, u nichž je vědecky prokázáno, že snižují
vrásky okolo očí, viditelné známky celulitidy a zlepšují
pružnost pokožky**
• Obsahuje sladidlo z přírodních zdrojů a přírodní příchuť
• Vybraná kombinace 9 klíčových vitamínů a minerálů
Jahoda a citron

30 porcí, 171 g

Výsledky
po
4 týdnech

#076K

Přírodní
příchuť
9 vitamínů
a minerálů

Bez
lepku

1
Verisol® P a bioaktivní kolagenové peptidy jsou ochrannou známkou společnosti Gelita AG.
* Biotin, měď, jód, vitamín A a zinek přispívají k udržení normálního stavu pleti. Biotin, selen a zinek
přispívají k udržení normálního stavu vlasů. Selen a zinek přispívají k udržení normálního stavu nehtů.
** Výsledky u vrásek okolo očí a pružnosti pokožky se projevují po 4 týdnech, první výsledky snížení
viditelných známek celulitidy po 3 měsících.
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Smíchejte 1 odměrku (5,7 g)
prášku s 250 ml vody. Nápoj si
vychutnejte jednou denně během
jídla. Tento produkt používejte
jako složku vyvážené a pestré
stravy, jako součást zdravého
a aktivního životního stylu.
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Pé č e o t ě l o a v l a s y

Herbal Aloe

Posílení a regenerace pro vaše vlasy
Posilující šampon Herbal Aloe / 250 ml - #2564
• Již po prvním použití zanechává Vaše vlasy desetkrát silnější*
• Snižuje lámavost vlasů o 90 %
• Hydrolyzovaná syrovátková bílkovina pomáhá vaše vlasy chránit,
opravovat a posilovat*

VÝSLEDKY VÝZKUMU
• Zanechává vlasy desetkrát silnější
• Snižuje lámavost vlasů o 90 %

PŘED

• Složení chránící barvu

Výrazně
poškozená
struktura kutikul

Posilující kondicionér Herbal Aloe / 250 ml - #2565

PO

• Posiluje vlasy pro jemnější a hebčí pocit již po prvním použití
• Moderní kondicionér s obsahem syrovátkové bílkoviny

Výrazné zlepšení
struktury kutikul

• Složení chránící barvu
• Bez přidaných parabenů a sulfátů
* Pokud jej použijete v kombinaci s posilujícím kondicionérem ve srovnání s vlasy, kterým se této péče nedostalo. Výsledky vycházejí ze studie posílení a lámavosti. Průměrná hodnota vzešlá z testu
rozčesávání, který provedla nezávislá výzkumná laboratoř na „poškozených“ vlasech. Byl porovnán počet zlomených vláken po použití Posilujícího šamponu a Posilujícího kondicionéru Herbal Aloe
ve srovnání s neošetřenými vlasy.
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Co je dobré vědět
Dopřejte svým vlasům intenzivní
kondicionérovou kúru - nechte
kondicionér Herbal Aloe působit
po dobu 5 minut a pak opláchněte
a získáte zvláště hebké a zářivé vlasy.

VÝSLEDKY VÝZKUMU
• Celodenní hydratace
• Bylo prokázáno, že zanechává
pleť hladší a jemnější o 100 %

Osvěžení a oživení

Hydratace a výživa

Osvěžující tělové mýdlo Herbal Aloe / 125 g - #2566

Krém na ruce a tělo Herbal Aloe / 200 ml - #2563

• Jemně čistí, aniž by pleť zbavovalo potřebných olejů

• Klinicky prokázáno, že hydratuje pleť a tím ji
hloubkově vyživuje

• Směs Aloe Vera, olivového oleje a vitamínů A, C a E,
které pleť vyživují
• Svěží čistá vůně
• Bez přidaných parabenů a sulfátů

• Celodenní hydratace
• Aloe Vera a africké bambucké máslo se rychle
vstřebávají a zanechávají pleť hebkou a hladkou
• Bez přidaných parabenů a sulfátů

Mycí tělový gel Herbal Aloe / 250 ml - #2561
• Jemné rostlinné mýdlo

Zklidňující gel Herbal Aloe / 200 ml - #2562

• Hydratace s trojnásobným hedvábným účinkem
zmírňuje suchost a pleť hloubkově hydratuje

• Bylo prokázáno, že gel zanechává pleť hladší
a jemnější

• Směs výtažků z pouštních rostlin, které pomáhají
zachování zdravé pleti

• S obsahem Aloe Vera a výtažků z rostlin díky kterým
pleť bude hydratovaná a jemná

• Bez přidaných parabenů a sulfátů

• Neobsahuje těkavé látky
• Bez přidaných parabenů a sulfátů
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Sportovní výživa

Odhalte svůj potenciál
Sportovní výživa bez
kompromisů
Intenzivní důraz a soustředění na detail
a ochota vynaložit tvrdou práci - to jsou
znaky, které definují velké sportovce;
a stejnou motivaci použila Herbalife
Nutrition, když vytvářela svou první řadu
celodenní sportovní výživy: Herbalife24 ®.

Přizpůsobte si svůj program Herbalife24
Na základě svých individuálních sportovních, tréninkových, výkonnostních a regeneračních potřeb.
Pokud máte zájem o vytvoření svého jedinečného programu, navštivte Herbalife24.cz

FORMULA 1 SPORT**
HYDRATE**
PROLONG
REBUILD ENDURANCE
REBUILD STRENGTH
CR7 DRIVE

RÁNO

PŘED
CVIČENÍM

V PRŮBĚHU
CVIČENÍ

PO CVIČENÍ

NOC

* Close et al (2016). Nové strategie ve sportovní výživě pro zlepšení výkonu. Free Radical Biology and medicine; 98 (144-158).
** Určeno ke konzumaci dle pokynů na obalu.
*** Herbalife24 obsahuje 200 mg vitamínu C, který přispívá k zachování normální funkce imunitního systému v průběhu intenzivního tělesného cvičení a po něm.
**** Sacharidy přispívají k obnově normální funkce svalů po velmi intenzivní a dlouhotrvající fyzické námaze, která má za následek únavu svalů a vyčerpání zásob glykogenu v kosterním
svalstvu. Příznivého účinku je dosaženo při konzumaci sacharidů ze všech zdrojů v celkovém objemu 4 g na kilogram tělesné váhy, a to v dávkách, v prvních čtyřech a nejpozději šesti
hodinách po vysoce intenzivním a/nebo dlouhotrvajícím tělesném cvičení, při kterém došlo k únavě svalů a vyčerpání zásob v kosterním svalstvu.
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Sportovní řada
Herbalife24
Ať už jste rekreačním běžcem nebo elitním
sportovcem, sportovní řada Herbalife24 ®
nabízí produkty, které potřebujete k tomu,
aby vám pomohly se připravovat, trénovat
a regenerovat****. Vzhledem k tomu,
že produkty Herbalife 24 jsou první
24 hodinovou řadou sportovní výživy,
není žádným překvapením, že produkty
Herbalife24 používá ve snaze o co nejlepší
výkon 190 sportovních týmů, sportovců
a na akcích po celém světě.

Kvalita a bezpečnost
Produkty Herbalife24 ® jsou řadou, kterou
na přítomnost zakázaných látek testuje
nezávislá třetí strana. Více informací
naleznete na štítku produktu.

Co je dobré vědět
Hlavními faktory, které způsobují únavu
v průběhu závodu, jsou vyčerpání zásob
energie (sacharidů) a dehydratace. Strategie,
jak jíst před akcí, v jejím průběhu a po ní,
pomáhají tyto důsledky minimalizovat.*

Tvůrcem řady Herbalife24 je John Heiss,
Ph.D., člen Poradního sboru pro výživu
Herbalife Nutrition. Jako přespolní běžec,
závodní cyklista a sjezdový lyžař Heiss
přesně ví, jak náročné je naplnit nutriční
potřeby sportovců.
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Sportovní výživa

10 g
bílkovin

184
kcal

7g
bílkovin

225
kcal

REBUILD ENDURANCE

PROLONG

Regenerační* sacharidovo-bílkovinový nápoj pro
vytrvalostní sporty.

Sacharidovo-bílkovinový nápoj pro použití během delšího
a intenzivního cvičení.

✔✔ K použití po aerobním cvičení

✔✔ Obsahuje 225 kcal na porci, skvělý pro vytrvalostní sporty

✔✔ Jedna porce obsahuje 36 speciálně vybraných sacharidů

✔✔ Tento jedinečný nápoj obsahující sacharidy a bílkoviny má

a 10 g vysoce kvalitních mléčných bílkovin

hodnotu osmózy 270‑330 mOsmol/kg

✔✔ Bílkoviny přispívají k růstu a udržování svalové hmoty

✔✔ 7 g syrovátkového proteinu na podporu růstu svalové hmoty

✔✔ Je zdrojem vitamínů B1, B2, C a E a rovněž železa

✔✔ Obsahuje sacharidy ve formě maltodextrinu a fruktózy

✔✔ Neobsahuje umělá barviva, dochucovadla ani sladidla

✔✔ Tento nápoj je obohacen o vitamín C a vitamíny B

Vanilka

20 porcí, 1000 g

#1436

(zejména B1, B3, B6, B12 a kyselinu pantothenovou) a má
lehkou jemnou příchuť, proto skvěle chutná během cvičení
✔✔ Neobsahuje umělá barviva, dochucovadla ani sladidla
Citrusy

15 porcí, 900 g

#1435

1
Soop et al., Am J PhysiolEndocrinol Metab, 2012. 303(1): p. sE152-62.
* Sacharidy přispívají k obnově normální funkce svalů po velmi intenzivní a dlouhotrvající fyzické námaze, která má za následek únavu svalů a vyčerpání zásob glykogenu v kosterním svalstvu.
Příznivého účinku je dosaženo při konzumaci sacharidů ze všech zdrojů v celkovém objemu 4 g na kilogram tělesné váhy, a to v dávkách, v prvních čtyřech a nejpozději šesti hodinách po
vysoce intenzivním a/nebo dlouhotrvajícím tělesném cvičení, při kterém došlo k únavě svalů a vyčerpání zásob v kosterním svalstvu.
** NRV = Referenční výživová hodnota
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18 g
bílkovin

219
kcal

25 g
bílkovin

190
kcal

Vitamíny
B&C

270
mOsmol/kg

FORMULA 1 SPORT

REBUILD STRENGTH

HYDRATE

NOVÁ A VYLEPŠENÁ receptura a příchuť

Regenerační* nápoj s vysokým
obsahem bílkovin určený k použití
bezprostředně po silovém tréninku.

Elektrolytický nápoj bez kalorií

✔✔ K použití po anaerobním cvičení

✔✔ S osmózou nižší než

Nabijte svého vnitřního sportovce.
✔✔ Vychutnejte si lahodný koktejl

s vysokým obsahem mléčného
proteinu, který se skládá ze
dvou druhů bílkovin; pomalu
se absorbujícího kaseinu a
rychle stravitelné syrovátky1
✔✔ Současná konzumace syrovátky a

kaseinu může pomoci dodat tělu
stabilní přísun všech aminokyselin
během dlouhého časového období1
✔✔ Mléčné bílkoviny přispívají k růstu

a udržení svalové hmoty
✔✔ Obsahuje více než 1/3 vašeho

doporučeného denního příjmu
25 vitamínů a minerálů

✔✔ Obsahuje 25 g bílkovin,

✔✔ Dodává 100 % NRV** DD

✔✔ Železo přispívá k normálnímu

metabolismu získávání energie,
normální tvorbě červených krvinek
a transportu kyslíku v těle
✔✔ Neobsahuje umělá barviva,

dochucovadla ani sladidla
✔✔ Obsahuje 190 kcal na porci
20 porcí, 1000 g

příjem tekutin bez kalorií
270 mOsmol/kg.

které přispívají k růstu
a udržování svalové hmoty

Čokoláda

✔✔ Nápoj pro sportovce podporující

vitamínu C, čímž pomáhá ke
zmírnění únavy a malátnosti
✔✔ Je zdrojem vitamínů B (B1, B2,

kyselina pantothenová a B12)
a vápníku a hořčíku, které
všechny přispívají k normálnímu
metabolismu získávání energie
Pomeranč 20 sáčků x 5,3 g, 106 g

#1433

#1437

Vanilka a smetana 20 porcí, 524 g #4461
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Sportovní výživa
CR7 DRIVE
Dodá energii pro váš trénink a podporuje hydrataci**
✔✔ Vynikající a osvěžující sacharidovo-elektrolytický nápoj,
který můžete užívat během cvičení
✔✔ Sacharidovo-elekrolytický roztok, u nějž je prokázáno,
že pomáhá udržet vytrvalostní výkonnost*
✔✔ Současně napomáhá vstřebávání vody v průběhu cvičení**
✔✔ Obsahuje esenciální elektrolyty: 249 mg sodíku a 142 mg
hořčíku na porci
✔✔ Obsahuje 100 % DDD vitamínů B1 a B12, které přispívají
k normálnímu metabolismu získávání energie a normálním
psychickým funkcím***
✔✔ Méně než 190 kcal na porci - pomáhá vám držet pod
kontrolou svůj příjem kalorií
✔✔ Bez umělých sladidel

Vitamíny
B1 a B2

Bobule Acai
20 porcí, 540 g
#1466

97
kcal

Sodík
a hořčík

Bobule Acai
10 sáčků x 27, 270 g
#1467

* Sacharido-elektrolytický roztok přispívající k udržení výkonnostní vytrvalosti při delším vytrvalostním cvičení.
** Sacharido-elekrolytický roztok podporující vstřebávání vody po dobu fyzické aktivity.
*** Vitaminy B1 a B12 přispívají k normálnímu metabolismu získávání energie a normálním psychickým funkcím.
DDD = Doporučená denní dávka.
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LIFTOFF®
Šumivý energetický nápoj
Nízkokalorický energetický nápoj, který lze
konzumovat kdykoli a kdekoli
✔✔ 10 kcal na porci, skvělá náhrada sladkých
bublinkových nápojů
✔✔ 100 % Vaší DDD vitamínu C pomáhá ulevit
únavě a malátnosti
✔✔ 100 % Vaší DDD vitamínů B (B1, B2, B3, B6,
kyselina pantothenová a biotin) pro normální
metabolismus získávání energie
✔✔ Obsahuje kofeinový prášek a přirozený
kofein z guarany
✔✔ Každá porce obsahuje 75 mg kofeinu

Vitamíny
BaC

10
kcal

75 mg
kofeinu

LIFTOFF
Citron - Limetka
10 sáčků x 4,5 g, 45 g
#3152
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Sponzorovaní sportovci

ANCA BUCUR
Rumunsko

„Říká se, že to, jak dobře se cítíte uvnitř, se projevuje navenek, a to je vskutku pravda. Nikdy bych si
nedokázala udržet kondici na světové úrovni bez správné výživy. Moje tělo potřebuje kvalitní palivo, abych
mohla intenzivně pracovat jako instruktorka aerobicu a vytrvalostní sportovkyně. Jsem mimořádně vděčná,
že mohu být součástí nutričního programu, do kterého se zapojilo tolik šampionů z celého světa. Energie,
jistota a výkon: Díky Herbalife Nutrition!“
Anca Bucur
2013 Miss Fitness Universe
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GRAN CANARIA
Španělsko

„Španělský basketbalový tým se v sezoně 2012 ‑ 2013 zapsal do historie účastí
v semifinále ACB Play Off - poprvé v historii týmu. Tvrdá práce a nadšení sportovců
společně s podporou Herbalife Nutrition je silné a vítězné spojení.“
Herbalife Nutrition Kanárské ostrovy
Basketbal, Španělsko
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Seznam produktů
Strany

22/23

Formula 1
Banán, 550 g
Máta a Čokoláda, 550 g
Lesní ovoce, 550 g

#4462
#4471
#4470

#4463
#4467
#4466

Jahoda - Malina, 550 g
Cookies, 550 g
Vanilka - Smetana, 550 g

Strany

NOVÉ

22/23

#4468
#4465
#4469

Jemná čokoláda, 550 g
Café Latte, 550 g
Malina a Bílá čokoláda Free From, 500 g

Strana

Strany

25

26/27

Formula 1
Vanilka - Smetana, 780 g
Vanilka - Smetana sáčky - 7x26 g

#048K
#053K

Protein Drink Mix – Veganský

Tyčinka Formula 1 Express
Hořká Čokoláda - 7x56 g

#4472

Vanilka, 560 g

#172K

Strana

Strana

Strana

28

30

31

Proteinové tyčinky
Protein Drink Mix
Vanilka, 588 g

#2600

Formula 3 – Proteinový
doplněk v prášku
Originál, 240 g
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Gurmánská rajčatová polévka
Rajčatová, 672 g

#0155

Pražené sójové boby
#0242

Jemně solené - 12 x 21,5 g

#3143

Čokoláda s arašídy 14 x 35 g, 490 g
Vanilka s mandlemi 14 x 35 g, 490 g
Citron 14 x 35 g, 490 g

#3972
#3968
#3976

Strana

NOVÉ

33

Strany

34/35

Formula 2 Komplex vitamínů a minerálů
#1800
#1819

MUŽI - 60 tablet, 84,3 g
ŽENY - 60 tablet, 84,3 g

Immune Booster
Příchuť černého bezu, 21 x 3,7 g, 77,7 g

#233K

Strany

Strana

36/37

39

Thermo Complete
90 tablet, 78,9 g

#0050

Niteworks
Citron, 150 g

#2630

Cell Activator
90 kapslí, 48,1 g

#0104

Xtra Cal ®

Herbalifeline Max

90 tablet, 131 g

#0020

30 kapslí, 42 g

#0043

Strany

Strany

40/41

42/43

Multivlákninový nápoj
Jablko, 204 g

#2554

Beta Heart
Vanilka, 229 g

Aktuální ceník
naleznete zde:

#0267

Microbiotic Max
Vanilka, 20 x 2 g, 40 g

#173K
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Seznam produktů
Strana

Strany

47

48/49

Instantní bylinný nápoj
Bylinný nápoj z Aloe – koncentrát
Mango, 473 ml
Originál, 473 ml

#1065
#0006

Originál, 100 g
Originál, 50 g
Citron, 50 g
Broskev, 50 g

#0106
#0105
#0255
#0257

Strany

Strany

50/51

52/53

Collagen Skin Booster
Jahoda a citron, 171 g

#076K

Strany

54/55

Herbalife SKIN
Zklidňující čistící přípravek s Aaloe, 150 ml
Rozjasňující čistící přípravek s citrusy, 150 ml
Peeling se semínky z bobulí, 120 ml
Čistící jílová maska s mátou, 120 ml
Povzbuzující bylinkové tonikum, 50 ml
Sérum proti vráskám, 50 ml
Zpevňující oční gel, 15 ml
Hydratační oční krém, 15 ml
Denní hydratační krém, 50 ml
Hydratační krém s ochranným faktorem SPF 30, 50 ml
Výživný noční krém, 50 ml
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#0765
#0766
#0772
#0773
#0767
#0829
#0770
#0771
#0830
#0828
#0827

Herbal Aloe
Posilující šampon, 250 ml
Posilující kondicionér, 250 ml
Osvěžující tělové mýdlo, 1 kus
Mycí tělový gel, 250 ml
Krém na ruce a tělo, 250 ml
Zklidňující gel, 250 ml

#2564
#2565
#2566
#2561
#2563
#2562

Strany

58/59

Herbalife 24
#1436
#1435
#4461

Rebuild Endurance, Vanilka, 1000 g
Prolong, Citrusy, 900 g
Formula 1 Sport, Vanilka - Smetana, 524 g

Rebuild Strength, Čokoláda, 1000 g
Hydrate, Pomeranč, 20 x 5,3 g, 106 g

#1437
#1433

Strana

Strana
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Liftoff ®
Citron-limetka, 10 x 4,5 g sáčků, 45 g

CR7 Drive
Bobule Acai, 540 g
Bobule Acai, 10 sáčků, 270 g

#1466
#1467

#3152

Aktuální ceník
naleznete zde:
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VÍTĚZSTVÍ
ZAČÍNÁ

Globální nutriční partner
Cristiana Ronalda

Pro více informací mě
kontaktujte ještě dnes:
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