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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πόσο υγιής θέλετε να είστε;
Μάθετε για τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς
που πραγματοποιήσαμε και τον τρόπο με τον
οποίο θα επιτύχετε τους στόχους σας.

10-11

Formula 1
Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για τη νέα γενιά
των Πρωτεϊνούχων Ροφημάτων Formula 1

22-23

Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan)
Δοκιμάστε το Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan)
και ενισχύστε την καθημερινή σας πρόσληψη σε πρωτεΐνη,
καθώς και σε βασικές βιταμίνες και μέταλλα.

28-29

Immune Booster
To Immune Booster είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής
με γεύση μούρο. Διαθέτει υψηλή περιεκτικότητα σε
βιταμίνες και μέταλλα τα οποία συμβάλλουν στην
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

36-37

Microbiotic Max
Το Microbiotic Max έχει σχεδιαστεί για να σας
προσφέρει ένα συνδυασμό από προβιοτικά και
πρεβιοτικές ίνες, τα οποία συνεργάζονται αρμονικά
για να επιτύχετε τους διατροφικούς σας στόχους.

44-45

Herbalife SΚΙΝ
Κλινικά ελεγμένη σειρά, για λαμπερή και πιο νεανική επιδερμίδα.

52-53

Collagen Skin Booster
Η λαμπερή και υγιής όψη της επιδερμίδας ξεκινάει από
μέσα μας. Το Collagen Skin Booster δεν προορίζεται απλά
για επανόρθωση. Χαρίζει εξειδικευμένη διατροφή στην
επιδερμίδας σας, η οποία υποστηρίζεται με επιστημονικά
δεδομένα και έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

54-55

Περιποίηση για το Σώμα και τα Μαλλιά
Ενυδάτωση και θρέψη με την καταπραϋντική αλόη βέρα.

56-57

Να καταναλώνετε τα προϊόντα της Herbalife Nutrition® πάντα ως μέρος
μιας ισορροπημένης και ποικίλης διατροφής σε συνδυασμό με έναν υγιεινό
και δραστήριο τρόπο ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
προϊόντα μας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.herbalife.gr ή επικοινωνήστε
με τον δικό σας Ανεξάρτητο Συνεργάτη της Herbalife Nutrition.
Γιατί Herbalife Nutrtion; Γιατί τώρα;
Επικοινωνήστε με τον Ανεξάρτητο Συνεργάτη σας και μάθετε περισσότερα
σχετικά με την επιχειρηματική μας ευκαιρία!
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Ποιοτικά προϊόντα

Κατευθείαν

Από τη Φύση
Ποιοτικά προϊόντα
ειδικά για εσάς

Αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας και
συνδυάζουμε αυτά τα ευρήματα με τις τελευταίες
επιστημονικές εξελίξεις. Στη συνέχεια, η ομάδα μας
αποτελούμενη από ιατρούς, κατόχους PhD, επιστήμονες
και διατροφολόγους εργάζεται μαζί με κορυφαίους
συνεργάτες από όλο τον κόσμο για να προσφέρουμε
κορυφαία προϊόντα διατροφής στους πελάτες μας. Η
Herbalife Nutrition έχει πραγματοποιήσει σημαντικές
επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, όπως νέα εργαστήρια και
εξοπλισμό εργαστηριακών δοκιμών, στην ποιότητα των
συστατικών αλλά και σε επιστημονικό προσωπικό, ώστε
να ανταποκρίνεται πλήρως στις αυστηρές προδιαγραφές
που έχουν θέσει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
(ISO) και ο Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων των ΗΠΑ
(NSF International).
Ο στόχος μας είναι να μετατρέψουμε την
ισορροπημένη διατροφή σε μία απλή υπόθεση.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχουμε επιλέξει

να επενδύσουμε στην επιστήμη. Το Επιστημονικό
μας Επιτελείο (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο
David Heber, Ph.D., Πρόεδρος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Διατροφής της Herbalife Nutrition)
έχει αφιερώσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες στη
δημιουργία υψηλής ποιότητας, θερμιδικά ελεγχόμενων
προϊόντων, ώστε να απλοποιήσει τη δημιουργία και
διατήρηση του νέου σας διατροφικού πλάνου.
Από έναν βραβευθέντα με Νόμπελ* μέχρι τον πρώην
διευθυντή του Οργανισμού Ελέγχου Φαρμάκων και
Τροφίμων (FDA)**, κάθε μέλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής Διατροφής της Herbalife Nutrition
είναι κορυφαίο στον τομέα του. Συνδυάζοντας την
τεχνογνωσία τους, εργάζονται για να μπορείτε να
εμπιστεύεστε τα προϊόντα μας και να διασφαλίζουν
ότι η επιστήμη που βρίσκεται πίσω από τη
δημιουργία τους τεκμηριώνεται από επιστημονική
βιβλιογραφία και κλινικές μελέτες.

Δημιουργούμε ένα παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής των προϊόντων μας. Οι επενδύσεις μας στις εγκαταστάσεις, τη τεχνολογία
και τους φυσικούς πόρους, σε συνδυασμό με τη δέσμευσή μας για την παραγωγή περισσότερων προϊόντων σε ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις, ενισχύει τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και την ηγετική μας θέση σε θέματα ποιότητας.
DAVID PEZZULLO, Herbalife Nutrition COO, Worldwide Operations
* Το Ίδρυμα Nobel δεν συσχετίζεται με την Herbalife Nutrition και δεν αξιολογεί, εγκρίνει ή υποστηρίζει τα προϊόντα της Herbalife Nutrition.
** Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA)
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Χρήσιμο να γνωρίζετε:
Οι εγκαταστάσεις Καινοτομίας & Παραγωγής της
Herbalife Nutrition στο Winston-Salem, στη Βόρεια
Καρολίνα με έκταση 800,000 τετραγωνικά πόδια και
με περίμετρο 3 μίλια, την καθιστά ως τη μεγαλύτερη
εγκατάσταση της Herbalife Nutrition έως και
σήμερα. Λειτουργώντας από το 2014, μεγιστοποιεί
την ικανότητά μας να παρέχουμε κορυφαία προϊόντα
διατροφής στους ανθρώπους ανά την υφήλιο.

Για να διασφαλίσουν
την ποιότητα

Και καλλιεργούν
τη γη

Συστατικά με σκοπό
Επενδύουμε σε προηγμένες και
υπεύθυνες μεθόδους καλλιέργειας
και σε εξελιγμένες μεθόδους
παραγωγής για να παρασκευάσουμε
τα καλύτερα δυνατά προϊόντα.
Διαθέτουμε μια ομάδα επιστημόνων
και παραγωγών από όλο τον κόσμο,
αφοσιωμένους στην ανεύρεση
των καλύτερων πρώτων υλών και
συστατικών για τα προϊόντα μας.

Οι αγρότες μας φυτεύουν
τους σπόρους

Που απαιτείται σε
όλα τα στάδια

Μέχρι το προϊόν να
φτάσει στα χέρια σας

Παρασκευάζονται
με φροντίδα

Η διατροφή που σας
προσφέρεται

Καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια
για να διασφαλίσουμε πως τα
προϊόντα της Herbalife Nutrition®
πληρούν ή υπερβαίνουν τα
ποιοτικά κριτήρια και πρότυπα
του κλάδου μας. Μπορείτε να
είστε σίγουροι για την αγνότητα
και τη διατροφική αξία του κάθε
συστατικού ξεχωριστά, αλλά
και για την ακεραιότητα των
διαδικασιών που ακολουθούμε.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογία
αιχμής, παρακολουθούμε
προσεκτικά τους χώρους
αποθήκευσης των προϊόντων
μας - διασφαλίζοντας πως τη
στιγμή που παραλαμβάνετε τα
προϊόντα, είναι το ίδιο ωφέλιμα
και αποδοτικά, όπως τη στιγμή
της παρασκευής τους.
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Επιστήμη

Οι
Εξειδικευμένοι
Επιστήμονες Μας
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Οι εξειδικευμένοι στη διατροφή επιστήμονες μας συμμετέχουν
ενεργά στην ανάπτυξη και τη δοκιμή όλων των προϊόντων της
Herbalife Nutrition, για να διασφαλιστεί η υψηλότατη ποιότητα των
προϊόντων μας. Η συμβολή τους στην εκπαίδευση των Ανεξάρτητων
Συνεργατών σε όλο τον κόσμο είναι καθοριστική, παρέχοντάς τους
όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να εμπνεύσουν για έναν υγιεινό
και δραστήριο τρόπο ζωής. Επίσης, αποτελούν μέλη σε διάφορα
ερευνητικά προγράμματα και επαγγελματικούς οργανισμούς
σχετικούς με την επιστήμη της διατροφής παγκοσμίως.

Rocío Medina

Gary Small

Kristy Appelhans

Kent Bradley

Vice Chairwoman and Member,
Nutrition Advisory Board

Member,
Nutrition Advisory Board

Vice President,
Global Consumer Safety

Chief Health and Nutrition
Officer Chairman, Nutrition
Advisory Board

John Heiss Ph.D.

Luigi Gratton

David Heber

Steve Henig

Member,
Nutrition Advisory Board

Vice President,
Training

Chairman, Herbalife
Nutrition Institute

Chief Scientific Officer
Emeritus Member,
Nutrition Advisory Board

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

Susan Bowerman

Laura Chacón-Garbato

Samantha Clayton

Vasilios Frankos

Senior Director, Worldwide
Nutrition Education and
Training Chairwoman,
Dietetic Advisory Board

Director, Nutrition Product
Training Chairwoman,
Outer Nutrition Advisory Board

Vice President,
Sports Performance
and Fitness

Senior Corporate Advisor,
Product Science, Safety
and Compliance

Louis Ignarro

Dana Ryan

Gary Swanson

Michael Yatcilla

Nobel* Laureate
Member, Nutrition
Advisory Board

Director, Sports Performance
and Education

Senior Vice President,
Quality Assurance and Control

Senior Vice President,
Research and Development

* Το Ίδρυμα Nobel δεν έχει καμία σχέση με την Herbalife Nutrition και δεν αξιολογεί, εγκρίνει ή υποστηρίζει τα προϊόντα της Herbalife Nutrition®.
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Herbalife Nutrition Foundation

Δεσμευόμαστε

Να συμβάλουμε στην εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού σε
όλο τον κόσμο μέσω του προγράμματος Nutrition for Zero Hunger.
Η στρατηγική μας συνάδει με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης
των Ηνωμένων Εθνών: Στόχος #2 – Εξάλειψη της Πείνας
Οι προσπάθειες μας επικεντρώνονται στην επίτευξη του στόχου
της εξάλειψης της πείνας, σε κάθε μορφή της, έως το 2030,
με απώτερο σκοπό την διατροφική ασφάλεια και βελτίωση των
τροφίμων, καθώς και την προώθηση της αειφόρου γεωργίας.
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Τα τελευταία

25 χρόνια συνεργαζόμαστε με

140 κοινότητες και οργανισμούς μέσω του Herbalife Nutrition
Foundation. Πέρυσι, τα μέλη μας και το προσωπικό μας δώρισαν

3,3 εκατομμύρια δολάρια για να

προωθήσουν τον υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής με αποτέλεσμα
να βοηθήσουν

90.000 παιδιά σε 50 χώρες.

«Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο περήφανος είμαι
για εσάς! Έχετε κάνει τη Herbalife μια κινητήρια
δύναμη που έχει εμπνεύσει όλους μας για πάνω από
δύο δεκαετίες και για τις μελλοντικές γενιές.»
Mark Hughes - Ιδρυτής και Πρώτος Διανομέας της Herbalife Nutrition (1956-2000)

Στα επόμενα τρία χρόνια θα επενδύσουμε επιπλέον
$2 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση
έκτακτων γεγονότων. Αυτό θα γίνει πραγματικότητα μέσω της
υποστήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας προϊόντα, διατροφικές
συμβουλές και εκπαίδευση, καθώς και μια σειρά εθελοντικών
δραστηριοτήτων για την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού.

9

Επιτύχετε τους στόχους σας

Αναρωτηθείτε

Πόσο υγιής θέλετε να είστε;
Το να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας είναι κάτι
περισσότερο από ένα νούμερο στη ζυγαριά. Και είναι κάτι
διαφορετικό για τον καθένα. Είτε πρόκειται για την υγεία,
την ευτυχία, την αυτοπεποίθηση ή το επίπεδο φυσικής
κατάστασης, ξεκινάει εφόσον θέσετε τους στόχους σας.
1
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Τα αποτελέσματα βασίζονται στην έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς που
πραγματοποίησε η Herbalife Nutrition σε 15.000 καταναλωτές σε 15 χώρες.

ΜΟΝΟ ΤΟ 15%

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

ΝΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ

«ΠΟΛΥ ΥΓΙΗΣ1».

Ποιοι είναι οι στόχοι σας σχετικά
με τη φυσική σας κατάσταση;
Ο απώτερος στόχος σας είναι μια λεπτή και ήπια σωματική
διάπλαση; Εστιάζετε στη βελτιστοποίηση της διατροφής
σας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση;
Κορυφαίοι αθλητές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τα
προϊόντα της Herbalife Nutrition για να τους βοηθήσουν
να επιτύχουν τους στόχους τους. Γυμναστείτε σαν αθλητής
με τα προϊόντα της αθλητικής μας σειράς, Herbalife24!

Ποιοι είναι οι στόχοι σας
σχετικά με το βάρος σας;
Το να φτάσετε σε ένα υγιές επίπεδο βάρους μπορεί
να αλλάξει εντελώς τον τρόπο ζωής σας και παρόλο
που απαιτεί δύναμη θέλησης, δεν σημαίνει ότι πρέπει
ταυτόχρονα να στερηθείτε τις αγαπημένες σας γεύσεις.
Μέσα από το σύστημα της Herbalife Nutrition αναπτύξαμε
τα εργαλεία και την υποστήριξη για να σας βοηθήσουμε να
επιτύχετε τους στόχους σας, να διατηρήσετε τα κίνητρά
σας και να αποκομίσετε τα οφέλη της καλής διατροφής
και της τακτικής άσκησης.

ΤΟ

85%

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ
ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

ΕΝΑΝ ΠΙΟ ΥΓΙΕΙΝΟ

ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ1.

Θα μπορούσατε να ωφεληθείτε
από έναν υγιεινό και
δραστήριο τρόπο ζωής;
Η καλή διατροφή ενισχύει έναν υγιεινό και δραστήριο
τρόπο ζωής. Ο τρόπος που φροντίζετε το σώμα σας
αντικατοπτρίζεται στη γενική σας ευημερία και την
καθημερινή αντοχή σας.
Για βέλτιστη ευεξία, υιοθετήστε ένα ισορροπημένο πλάνο
διατροφής και ένα σύστημα γυμναστικής που ταιριάζει
στις ανάγκες σας και συμπληρώνει τον τρόπο ζωής σας,
ανεξάρτητα από το πόσο απασχολημένοι είστε.

11

Β ι βλ ί ο Σ υ ν τ α γ ώ ν

Επανα
προσδιορίστε
τη μαγειρική σας
Κάντε την παραγγελία σας τώρα στο
MyHerbalife.gr ή επικοινωνήστε με τον
Ανεξάρτητο Συνεργάτη σας!
SKU 107K
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SOCIAL
MEDIA
HerbalifeGreeceCyprus
@herbalifenutrition.gr
@herbalifenutrition_gr_cy
www.herbalife.gr
#HerbalifeNutrition
#HerbalifeNutritiongr
#MyHerbalifeShake
#healthyactivelifestyle
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Βελτιώστε τη διατροφή σας

Βελτιώστε τη

διατροφή σας

Οι στόχοι και οι ανάγκες σας είναι μοναδικά για εσάς.
Το ταξίδι σας προς τα επιθυμητά αποτελέσματα ξεκινά με μια ισορροπημένη
διατροφή και έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής. Αλλά πίσω από
τα μόνιμα αποτελέσματα, υπάρχει η αφοσίωση και ένα πρόγραμμα
που σας κρατάει δραστήριους, συγκεντρωμένους και υπό έλεγχο.
Το εικοσιτετράωρο πρόγραμμα της Herbalife Nutrition θα σας
βοηθήσει να επιτύχετε το βέλτιστο επίπεδο σε έξι διαφορετικούς
διατροφολογικούς τομείς, που αποτελούν το κλειδί για την
επιτυχία σας. Οι λύσεις αυτές βασίζονται στις τελευταίες εξελίξεις
της επιστήμης και φτάνουν σε εσάς μέσω της εξατομικευμένης
υποστήριξης των Ανεξάρτητων Συνεργατών της Herbalife Nutrition.

1. Πρωτεΐνη
2. Βιταμίνες & Μέταλλα
3. Υγιεινά Λιπαρά
4. Εδώδιμες Ινες
5. Φυτοθρεπτικά Συστατικά
6. Ενυδάτωση
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Ιδανικό Πρωινό

Ιδανικό Πρωινό από
την Herbalife Nutrition
Πόσο συχνά παραλείπετε το πρωινό σας ή απλά πίνετε
έναν καφέ και αγοράζετε κάτι από τον φούρνο για να
ικανοποιήσετε το αίσθημα της πείνας σας το πρωί;
Μία φορά την εβδομάδα; Δύο φορές; Κάθε μέρα;
Το πρωινό είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας μετά τις
πολλές ώρες μη λήψης τροφής κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Μετά από περίπου 12 ώρες χωρίς τροφή, είναι
εύκολο να καταλάβουμε γιατί είναι το πιο σημαντικό
γεύμα της ημέρας - το οποίο μας παρέχει την ενέργεια
που χρειάζεται ο οργανισμός μας για να ξεκινήσει τη
νέα ημέρα. Και με τόσες θρεπτικές και απολαυστικές
επιλογές, είναι η στιγμή να λάβουμε την πρόκληση του
υγιεινού πρωινού - ικανοποιώντας τους γευστικούς μας
κάλυκες και ξεκινώντας την ημέρα μας σωστά!

Ένα ισορροπημένο πρωινό σε
τακτική βάση σημαίνει*
• Μία περισσότερο ισορροπημένη διατροφή
• Αυξημένη πρόσληψη βιταμινών και μετάλλων
• Περισσότερες πιθανότητες επίτευξης του
στόχου των 5 γευμάτων την ημέρα
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Τι ακριβώς είναι ένα υγιεινό και ισορροπημένο πρωινό;
Ένα υγιεινό πρωινό σας βοηθάει να επιτύχετε τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη σε θερμίδες,
οι οποίες αποτελούνται από:

ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ &
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

30%
ΛΙΠΑΡΑ

ΕΩΣ ΚΑΙ

40%

ΕΩΣ ΚΑΙ

ΕΩΣ ΚΑΙ

30%
ΠΡΩΤΕΪΝΗ

ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ &
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Το Ιδανικό Πρωινό της Herbalife Nutrition είναι απίστευτα γευστικό, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και απαιτεί
ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας. Ακόμη καλύτερα; Μπορεί να είναι προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες!
ΘΡΕΨΗ

Απολαύστε το κρεμώδες και νόστιμο Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1,
ελέγχοντας ταυτόχρονα τις θερμίδες που καταναλώνετε.
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Γίνετε δημιουργικοί με το νερό σας και προσθέστε του τον Συμπυκνωμένο
Χυμό Αλόης, μαζί με φρέσκα φρούτα, λαχανικά και βότανα. Ξεκινήστε την
ημέρα σας με τη δική σας εξατομικευμένη εκδοχή.
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Ξυπνήστε με ένα αναζωογονητικό ρόφημα βοτάνων που περιέχει 25mg
καφεΐνης ανά 100ml προϊόντος** και θα σας βοηθήσει να παραμείνετε
συγκεντρωμένοι τη στιγμή που το χρειάζεστε περισσότερο.

Ρωτήστε τον δικό σας Ανεξάρτητο Συνεργάτη της Herbalife
Nutrition για το Ιδανικό Πρωινό που σας ταιριάζει καλύτερα.
Το Πακέτο Δοκιμής 3 ημερών είναι ένας εξαιρετικός τρόπος
να δοκιμάσετε τα προϊόντα και να νιώσετε τη διαφορά!

* 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.
** Συνιστάται να μην υπερβαίνετε την ημερήσια πρόσληψη 400mg καφεΐνης από όλες τις πηγές (200mg για έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες).
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Πρωτεΐνη

Ένα απαραίτητο συστατικό για κάθε κύτταρο του σώματος, η πρωτεΐνη είναι
ένα μακροθρεπτικό συστατικό που αποτελείται από 21 «δομικά στοιχεία» που
ονομάζονται αμινοξέα. Οι πρωτεΐνες έχουν διαφορετικές λειτουργίες στο σώμα,
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της μυϊκής μάζας και στη διατήρηση του μυϊκού
συστήματος και της φυσιολογικής κατάστασης των οστών. Όταν δεν λαμβάνετε
αρκετή ποσότητα πρωτεΐνης, μπορεί να είναι πιο δύσκολο να διατηρήσετε μία
ισορροπημένη διατροφή και να επιτύχετε τους στόχους σας.

Στοχεύστε στην κατανάλωση έως 30% των ημερήσιων θερμίδων από πρωτεΐνη. Κατά τη
διάρκεια της άσκησης, το σώμα σας απαιτεί περισσότερη πρωτεΐνη για την ανάπτυξη/
διατήρηση των μυών και την προαγωγή της αποκατάστασης, οπότε να θυμάστε ότι η
ανάγκη σε πρωτεΐνη μπορεί να διαφέρει. Ένας δραστήριος άνδρας που καταναλώνει έως
2,000* θερμίδες την ημέρα και επιθυμεί να αναπτύξει την μυϊκή του μάζα, θα πρέπει
να στοχεύει στην κατανάλωση 150g1 πρωτεΐνης στην καθημερινή του διατροφή. Για μία
γυναίκα, η οποία καταναλώνει έως 1,400 θερμίδες την ημέρα και επιθυμεί να ελέγξει το
βάρος της, η σύσταση θα πρέπει να είναι μεταξύ 52-105g πρωτεΐνης ημερησίως2.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ;
Ένα συνδυασμό πρωτεΐνης φυτικής και ζωικής προέλευσης καθημερινά. Η σόγια αποτελεί μία από τις
καλύτερες φυτικές πηγές, καθώς είναι μία «ολοκληρωμένη» πρωτεΐνη, η οποία παρέχει όλα τα σημαντικά
αμινοξέα. Καθώς άλλες φυτικές πρωτεΐνες όπως οι ξηροί καρποί, σπόροι και φακές δεν είναι «ολοκληρωμένες»
πρωτεΐνες, προσπαθήστε να συνδυάζετε μία καλύτερη αναλογία αμινοξέων. Για ζωικής προέλευσης πρωτεΐνη,
οι υψηλής ποιότητας πηγές περιλαμβάνουν τα ψάρια, τα πουλερικά, τα αυγά και τα χαμηλά σε λιπαρά
γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ παρέχουν επιπλέον οφέλη όπως σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνες Β.
* Στα πλαίσια του ελέγχου του βάρους
1
Jäger R, et al. J Int Soc Sports Nutr. 2017 Jun 20;14:20.
2
Flechtner-Mors M. Diabetes Metab Res Rev. 2010 Jul;26(5):393-405.
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GAN
VE

Το πρωτεϊνούχο
δυναμικό δίδυμο για να

100%

ενισχύσετε το πρωινό σας

V EGAN

Ενισχύστε την πρόσληψη πρωτεΐνης για να υποστηρίξετε τους στόχους σας, συνδυάζοντας
το Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan), το Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1* Νέας
Γενιάς και νερό για ένα υγιεινό, εύκολο και θρεπτικό υποκατάστατο γεύματος. Αυξήστε
την καθημερινή σας πρόσληψη σε πρωτεΐνη με ένα γευστικό και θρεπτικό ρόφημα με
γεύση βανίλια, έτοιμο σε δευτερόλεπτα. Απλά προσθέστε νερό και ανακινείστε το!

24g
πρωτεΐνης
26 Βιταμίνες
& Μέταλλα

Vanilla Crème
30 μερίδες, 780g
#048K

Χαμηλή
Περιεκτικότητα
Σε Σάκχαρα

Χωρίς
Γλουτένη

PDM Vegan Vanilla
20 μερίδες, 560g
#172K
* Όταν χρησιμοποιείτε τα Πρωτεϊνούχα Ροφήματα Formula 1 υποκατάστασης
γεύματος με σκοπό τον έλεγχο ή τη διατήρηση του βάρους, παρακαλείστε
να ακολουθείτε τις οδηγίες παρασκευής στην ετικέτα του προϊόντος.
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Ένα γευστικό,
υγιεινό γεύμα

Ένα πλούσιο και κρεμώδες ρόφημα που μπορεί να παρασκευαστεί σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Προσφέρει μια εξαιρετική ισορροπία πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας και βασικών μακροθρεπτικών
και μικροθρεπτικών συστατικών, γεγονός που το καθιστά ένα εξαιρετικό υποκατάστατο γεύματος
για τον έλεγχο του βάρους.
Όλα τα προϊόντα της Νέας Γενιάς Πρωτεϊνούχων Ροφημάτων Formula 1 παρασκευάζονται από
vegan συστατικά, δεν περιέχουν γλουτένη, είναι κατάλληλα για vegetarians και παρέχουν πάνω από
το ένα τρίτο της Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς (ΠΠΑ) από 25 βιταμίνες και μέταλλα.
Δεν χρειάζεται πλέον να επιλέξετε μεταξύ υγιεινών γευμάτων και ευκολίας – τα ροφήματα της
Νέας Γενιάς Formula 1 είναι γρήγορα και εύκολα στην προετοιμασία τους!

Formula 1
• Προϊόν που χαίρει επιστημονικής τεκμηρίωσης και αναπτύσσεται από
ειδικούς στη διατροφή
• Οι κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η υποκατάσταση ενός από τα κύρια
ημερήσια γεύματα μιας δίαιτας μειωμένων θερμίδων με ένα υποκατάστατο
γεύματος συμβάλλει στη διατήρηση του βάρους μετά την απώλεια βάρους.
• Το Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1 Free From δεν περιέχει λακτόζη,
σόγια και γλουτένη, εφόσον παρασκευαστεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
18g
πρωτεΐνης **

5g
εδώδιμες
ίνες

Χωρίς
Γαλακτοκομικά

25 Βιταμίνες
& Μέταλλα

Vegan
Συστατικά

Χωρίς
Γλουτένη

Vanilla Crème
Smooth
Café Latte
Spiced Apple
Fruits of
Banana Cream
Chocolate
21 μερίδες, 550g 21 μερίδες, 550g
the Forest
21 μερίδες, 550g 21 μερίδες, 550g
#4466
21 μερίδες, 550g
#4465
#4464
21 μερίδες, 550g
#4462
#4468
#4470
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* Heymsfield SB, et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 May;27(5):537-49.
** Όταν παρασκευάζεται με ημι-αποβουτυρωμένο γάλα.

GAN
VE

100%
V EGAN

Πρόταση σερβιρίσματος

Cookie Crunch
Free From
Strawberry
21 μερίδες, 550g
Raspberry &
Delight
#4467
White Chocolate
21 μερίδες, 550g
19 μερίδες, 500g
#4463
#4469

Vanilla Crème
30 μερίδες, 780g
#048K

Vanilla Crème
σε φακελάκια
7 φακελάκια των 26g
#053K
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Πρωτεΐνη

Πρόταση σερβιρίσματος

24

13g
πρωτεΐνης

7g
εδώδιμων ινών

207
Kcal
25 Βιταμίνες
& Μέταλλα

Formula 1 Express Μπάρες
• Ένα θρεπτικά πλήρες υποκατάστατο γεύματος
• Περιέχει 25 βιταμίνες και μέταλλα
• Yψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
με 13 g ανά μπάρα, συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη της μυϊκής μάζας
• Υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες με
7 g ανά μπάρα, 28% της Προσλαμβανόμενης
Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) για Εδώδιμες Ίνες*
• Περιέχει Promitor® εδώδιμες ίνες
• Κατάλληλο για Vegetarians
• Δεν περιέχει τεχνητές χρωστικές
και γλυκαντικές ύλες

Μαύρη Σοκολάτα
7 x 56g, 392g
#4472

• Μια γευστική μπάρα με
βελτιωμένη γεύση και υφή
* EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA)
EFSA Journal 2010; 8(3), 1462.
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Καφές με τη
Δύναμη της πρωτεΐνης
Ένα προϊόν για τις περιπέτειες της ζωής, μεγάλες ή μικρές. Όταν το
πάθος από μόνο του δεν είναι αρκετό για να συνεχίσετε στην επόμενη
πρόκληση, δοκιμάστε το High Protein Iced Coffee. Κάθε παρτίδα
έχει παρασκευαστεί από 100% αληθινούς κόκκους καφέ espresso
Robusta, με ειδικό τρόπο ώστε το High Protein Iced Coffee να έχει
μια εξαιρετικά απαλή και έντονη γεύση. Πιστεύουμε ότι ο καλός
καφές θα πρέπει να είναι καλός και για εσάς*. Ο δικός μας παγωμένος
καφές δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη, έχει 80 θερμίδες** και 80mg
καφεΐνης***, ενώ έχουμε προσθέσει 15g υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη
ανά μερίδα. Μπορείτε να το έχετε παντού μαζί σας και απλά προσθέστε
κρύο νερό για μία γευστική High Protein Iced Coffee εμπειρία.

* Η πρωτεΐνη συμβάλλει στην αύξηση της μυϊκής μάζας.
** Ανά μερίδα.
*** Συνιστάται να μην υπερβαίνετε την ημερήσια πρόσληψη 400 mg καφεΐνης από όλες τις πηγές.
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High Protein Iced Coffee
• 100% κόκκοι καφέ espresso Robusta.
• Κάθε παρτίδα έχει ειδικά παρασκευαστεί
έτσι ώστε να έχει απαλή και έντονη γεύση
15g
πρωτεΐνης

• Απλά προσθέστε νερό
• 15g πρωτεΐνη ορού γάλακτος ανά μερίδα

80mg
καφεΐνης

80
kcal

Latte Macchiato
14 Μερίδες, 308g
#012K

Mocha
14 Μερίδες, 322g
#011K
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Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan)
Μπορεί να είναι πρόκληση να πετύχετε τους διατροφικούς σας στόχους. Είτε είστε vegan, είτε έχετε
επιλέξει περισσότερες διατροφικές επιλογές φυτικής προέλευσης, η πρόσληψη πρωτεΐνης είναι σημαντική
για μια ισορροπημένη διατροφή. Δοκιμάστε το Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan) και ενισχύστε την
καθημερινή σας πρόσληψη τόσο της πρωτεΐνης, όσο και των βασικών βιταμινών και μετάλλων.
Το Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα είναι ένα 100% Vegan προϊόν, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
(15g ανά μερίδα), ενώ δεν περιέχει ζάχαρη, γλουτένη, φυσικώς ευρισκόμενη λακτόζη, τεχνητές χρωστικές
και αρωματικές ύλες, ενώ περιέχει γλυκαντικές ύλες από φυσικώς ευρισκόμενο γλυκαντικό από φύλλα
του φυτού Στέβια.
Αναμείξτε το Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα με την αγαπημένη σας γεύση του Πρωτεϊνούχου Ροφήματος
Formula 1 για να δημιουργήσετε το απόλυτο vegan, θρεπτικό, υγιεινό υποκατάστατο γεύματος με
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη (26 g), σε εδώδιμες ίνες (6 g) και 26 βιταμίνες και μέταλλα. Απλώς
προσθέστε 2 scoops Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan) και 2 scoops από το αγαπημένο σας
Formula 1 σε 300 ml νερό, ανακινήστε και απολαύστε.
Μπορείτε επίσης να απολαύσετε το Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan) σκέτο ως ένα υγιεινό και
θρεπτικό ρόφημα, αναμειγνύοντας 2 scoops προϊόντος μαζί με 250 ml νερό, που προσφέρουν 15 g
πρωτεΐνης, 22 βιταμίνες και μέταλλα και λιγότερο από 1 g σακχάρων ανά μερίδα.
Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να απολαύσετε τη μοναδική γεύση του Vegan Πρωτεϊνούχου Ροφήματος
(PDM Vegan)! Αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό με το Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1 για αμέτρητους
γευστικούς συνδυασμούς, αλλά και χάρη στη ελαφριά γεύση βανίλιας είναι ιδανικό να το απολαμβάνετε ως
βασικό συστατικό για αρτοσκευάσματα, αλλά και για τις υγιεινές συνταγές σας.*
Το Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan) αποτελεί το νέο μέλος της οικογένειας των Vegan προϊόντων
Ιδανικού Πρωϊνού της Herbalife Nutrition. Δοκιμάστε και τα άλλα προϊόντα της οικογένειας των Vegan
προϊόντων και ξεκινήστε ένα υπέροχο διατροφικό ταξίδι!

Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan)
• 100% vegan
• Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
• Αμέτρητοι γευστικοί συνδυασμοί
• Χωρίς γλουτένη
• Χωρίς ζάχαρη
• Χωρίς γαλακτοκομικά
• 22 βασικές βιταμίνες και μέταλλα ανά μερίδα
• Γεύση Βανίλια
PDM Vegan Vanilla

20 Μερίδες, 560 g

#172K

Οδηγίες Χρήσης: Δημιουργήστε το απόλυτο vegan υγιεινό υποκατάστατο γεύματος με υψηλή περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνες για μια ισορροπημένη διατροφή. Αναμείξτε 2 scoops από το Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan) και
2 scoops από το αγαπημένο σας Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1 σε 300 ml νερό, ανακινήστε και απολαύστε. Για να
καταναλώσετε το Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan) μόνο του, ανακατέψτε 2 scoops σκόνης μαζί με 250 ml κρύο
νερό ή 3 scoops σκόνης μαζί με 375 ml κρύο νερό, ανάλογα με τις διατροφικές σας ανάγκες σε πρωτεΐνη. Απολαύστε
το Vegan Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM Vegan) καθημερινά, ως δεκατιανό ή ως απογευματινό σνακ. Απολαύστε αυτό το
προϊόν σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή, ως μέρος ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής.
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GAN
VE

100%
V EGAN

Vegan

Υψηλή
περιεκτικότητα
σε πρωτεΐνη

Χωρίς
Γλουτένη

Χωρίς
γαλακτοκομικά

* Μόνο όταν προετοιμάζεται όπως υποδεικνύεται στην ετικέτα του προϊόντος, το προϊόν μας παρέχει τα ακριβή διαθρεπτικά οφέλη που αναγράφονται στην
ετικέτα. Θυμηθείτε ότι εάν ένα προϊόν Herbalife Nutrition χρησιμοποιείται σε μια συνταγή με αύξηση θερμοκρασίας (όπως μαγείρεμα στο φούρνο), τότε
ορισμένα επίπεδα βιταμινών στο τελικό προϊόν μπορεί να μειωθούν σε σύγκριση με τα επίπεδα τιμών που αναγράφονται στην ετικέτα.

22 Βιταμίνες
& Μέταλλα
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Πρωτεϊνούχο
Ρόφημα (PDM)

15g
πρωτεΐνης

Αυξήστε την ημερήσια
πρόσληψη πρωτεΐνης με το
απολαυστικό Πρωτεϊνούχο
Ρόφημα (PDM), με γεύση
βανίλια, το οποίο είναι
εύκολο και γρήγορο στην
προετοιμασία του!
Βανίλια
21 μερίδες, 588g
#2600

• 15g πρωτεΐνης
υψηλής ποιότητας

22 βιταμίνες
& μέταλλα

108
Kcal

• 7g υδατάνθρακες
• 22 βιταμίνες και μέταλλα
• Κατάλληλο για vegetarians

Formula 3
Εξατομικευμένες
Πρωτεΐνες σε Σκόνη

Κλασική γεύση
40 μερίδες, 240 γρ.
#0242

Ενισχύστε την πρόσληψη
πρωτεϊνών με ένα εύκολο
βήμα. Απλώς προσθέστε μια
κουταλιά στο καθημερινό σας
ρόφημα Formula 1.
• Πλούσιο σε πρωτεΐνη σόγιας
και ορού γάλακτος, οι οποίες
συμβάλλουν στην αύξηση
της μυϊκής μάζας και τη
διατήρηση της φυσιολογικής
κατάστασης των οστών
• 5g πρωτεΐνης ανά μερίδα
• Κατάλληλο για vegetarians
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5g
πρωτεΐνης

23
Kcal

Όλα τα συστατικά που
χρησιμοποιούνται στα
προϊόντα της Herbalife
Nutrition είναι μη γενετικά
τροποποιημένα (non-GMO)*.
Πρόταση σερβιρίσματος

* Όλα τα συστατικά δεν προέρχονται από γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ.
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Έξυπνα

σνακ πρωτεΐνης

Σε αντίθεση με την άποψη της κοινής γνώμης, τα σνακ μπορούν να σας
βοηθήσουν να ελέγξετε το βάρος σας.
Επιπλέον, αποτελούν μία ακόμη ευκαιρία να εφοδιάσετε το σώμα σας με
θρεπτικά συστατικά! Μία κλινική μελέτη ανακάλυψε ότι τα υγιεινά σνακ με
ελεγχόμενες θερμίδες σε ατομικές συσκευασίες βοηθούν τους ανθρώπους
να τρώνε λιγότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας1.

7g
πρωτεΐνης

4g
εδώδιμες
ίνες

104
Kcal

110
Kcal

Gourmet Σούπα Τομάτας

Ψημένοι Καρποί Σόγιας

Έτοιμο σε μερικά δευτερόλεπτα,
το σνακ αυτό παρέχει 8 φορές
περισσότερη πρωτεΐνη από ότι
μία κανονική σούπα τομάτας2.

Ένα υγιεινό, θερμιδικά ελεγχόμενο, αλμυρό
σνακ, για τη δική σας ευκολία, είτε είστε
στο σπίτι σας, είτε είστε εν κινήσει.
• 9g πρωτεΐνης που συμβάλλει στην αύξηση
και διατήρηση της μυϊκής μάζας

• 104 Kcal ανά μερίδα

• 110 Kcal ανά μερίδα που βοηθούν στον
έλεγχο της θερμιδικής σας πρόσληψης

• Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
που συμβάλλει στην αύξηση και
διατήρηση της μυϊκής μάζας
• Υψηλή περιεκτικότητα σε
εδώδιμες ίνες (4g ανά μερίδα)
• Απλά αναμείξτε με ζεστό νερό,
σύμφωνα με τις οδηγίες που
θα βρείτε στη συσκευασία
• Υπέροχη γεύση με βότανα
της Μεσογείου
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9g
πρωτεΐνης

• Βολικά ατομικά φακελάκια, ιδανικά
για όταν βρίσκεστε εν κινήσει
Τομάτα
21 μερίδες, 672g
#0155

• Νόστιμα και ελαφρώς αλατισμένα
Ελαφρώς
Αλατισμένα
12 ατομικά
φακελάκια, 258g
#3143

1
2

Njike et al (2016). Snack food, satiety, and weight. Adv. in Nutrition, 7(5).
The composition of Foods; Food Standards Agency and The Institute of Food
Research in the UK, 2006.

10g
πρωτεΐνης

Περίπου
140 Kcal

Μπάρες Πρωτεΐνης
Σας αρέσουν τα γλυκά; Περιορίστε
την επιθυμία σας για σοκολάτα
με ένα νόστιμο σνακ υψηλής
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη ή
απολαύστε αυτό το υγιεινό σνακ
πριν ή μετά την προπόνηση.
• Περίπου 140 Kcal ²ανά μπάρα
• 10g υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη
που συμβάλλει στην αύξηση και
διατήρηση της μυϊκής μάζας
• 16g υδατάνθρακες ανά μερίδα
οι οποίοι συμβάλλουν στην
τροφοδότηση της προπόνησής σας

Σοκολάτα Φιστίκι
14 x 35g, 490g
#3972

Βανίλια Αμύγδαλο
14 x 35g, 490g
#3968

Λεμόνι
14 x 35g, 490g
#3976
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Βιταμίνες και Μέταλλα

Βιταμίνες
και Μέταλλα
Οι βιταμίνες και τα μέταλλα είναι σημαντικά μικροθρεπτικά
συστατικά, τα οποία είναι απαραίτητα για πολλές χημικές
αντιδράσεις που πραγματοποιεί το σώμα σας κάθε μέρα. Πολλά
μέταλλα, όπως το ασβέστιο και το μαγνήσιο, παίζουν επίσης
σημαντικό ρόλο στον οργανισμό.* Ωστόσο, ο οργανισμός δεν μπορεί
να παράγει όλες τις βιταμίνες και τα μέταλλα που χρειάζεται για να
λειτουργεί στο βέλτιστο επίπεδο και για το λόγο αυτό η διατήρηση
μιας υγιεινής διατροφής είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Μία ισορροπημένη διατροφή προσφέρει τις απαραίτητες βιταμίνες
και μέταλλα, αλλά μπορεί να δυσκολευτείτε να λάβετε όλα
τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά μόνο μέσω του φαγητού.
Η καθημερινή λήψη συμπληρωμάτων βιταμινών και μετάλλων
μπορεί να σας βοηθήσει να επιτύχετε τις προσλαμβανόμενες
ποσότητες αναφοράς για το καθένα στοιχείο, καθημερινά.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ;
Τα περισσότερα από τα τρόφιμα που καταναλώνετε σας προσφέρουν μερικές από τις βασικές
βιταμίνες και μέταλλα. Τρόφιμα με μεγάλη θρεπτική αξία είναι μεταξύ άλλων τα φρούτα,
τα λαχανικά και οι σπόροι. Κάθε θρεπτική ουσία έχει διαφορετική χρήση στον οργανισμό,
έτσι διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να επωφεληθούν από την αύξηση της πρόσληψης
διαφορετικών βιταμινών ή μετάλλων. Το σπανάκι είναι πλούσιο σε βιταμίνες C και E, οι οποίες
βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, ενώ ο φωσφόρος και το
ασβέστιο που βρίσκονται στο γάλα και στο γιαούρτι καθώς και στους σπόρους συμβάλλουν
στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών. Οι βιταμίνες Β βοηθούν τον
οργανισμό σας να μετατρέπει τα τρόφιμα σε καύσιμο**, και η βιταμίνη Κ συμβάλλει στη
διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και στη φυσιολογική πήξη του αίματος.

* Το ασβέστιο και το μαγνήσιο συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών.
** Οι βιταμίνες Β1, Β2, Β3, Β5, Β6 και Β12 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που
αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας.
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Σύμπλεγμα Βιταμινών & Μετάλλων για

Άνδρες & Γυναίκες
Για βέλτιστη ευεξία και απόδοση.

• Ολοκληρωμένη διατροφική υποστήριξη, με 24 βασικά θρεπτικά
συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των μικροθρεπτικών συστατικών
που ο οργανισμός σας δεν μπορεί να παράγει από μόνος του ή δεν
μπορεί να παράγει σε αρκετή ποσότητα
• Ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες των ανδρών και των γυναικών
προκειμένου να παρέχει την ιδανική ποσότητα βιταμινών και μετάλλων
• Επιστημονικώς υποστηριζόμενο προϊόν που αναπτύχθηκε από
ειδικούς στη διατροφή
Για Άνδρες

60 Ταμπλέτες 84,3g

#1800

Για Γυναίκες

60 Ταμπλέτες, 84,3g

#1819

Σχεδιασμένο να λειτουργεί
συνδυαστικά με το
αγαπημένο σας Πρωτεϊνούχο
Ρόφημα Formula 1
Είτε λαμβάνετε ένα ή δύο ροφήματα
Formula 1 κάθε ημέρα, το Σύμπλεγμα
Βιταμινών & Μετάλλων έχει σχεδιαστεί
για να παρέχει στον οργανισμό
σας τα θρεπτικά συστατικά που
χρειάζεται ακριβώς στο σωστό
επίπεδο. Επικοινωνήστε με τον
δικό σας Ανεξάρτητο Συνεργάτη
για να μάθετε περισσότερα.

ή

Ορμονική
Δραστηριότητα

Υγειά
Των Οστών

Άμυνα
Ανοσοποιητικού
Συστήματος

Μεταβολικές
Διεργασίες
για Παραγωγή
Ενέργειας

Μεταβολικές
Διεργασίες
για Παραγωγή
Ενέργειας

Υγειά της
Επιδερμίδας,
των Μάλλιων
& των Νυχιών

Μυϊκή
Λειτουργία

Πνευματική
Απόδοση

Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην ετικέτα του προϊόντος για περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά που παρουσιάζονται σε κάθε σύνθεση.
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Βιταμίνες και Μέταλλα

Έξυπνη Διατροφή
για το Ανοσοποιητικό
σας Σύστημα.

Το Immune Booster περιέχει σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα, που συμβάλλουν
στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Το προϊόν περιέχει τις
βιταμίνες C και D, Σελήνιο και Ψευδάργυρο. To Immume Booster περιέχει το συστατικό
EpiCor ®, ένα επιστημονικώς τεκμηριωμένο συστατικό από ζυμωθείσα ξηρά μαγιά.
Το Immune Booster αποτελείται από φακελάκια και είναι ιδανικό όταν είστε εν κινήσει.
Απολαύστε το Immune Booster καθημερινά αναμειγνύοντας 1 φακελάκι (3,7 g) σε 150ml
νερό και ανακατέψτε καλά. Λαμβάνετε ένα ποτήρι ημερησίως μαζί με το γεύμα σας.
Απολαύστε το προϊόν σε συνδυασμό με μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή, ως
μέρος ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής.

80mg
Βιταμίνη C

10μg
Βιταμίνη D

55μg
Σελήνιο

10mg
Ψευδάργυρος

Immune Booster
• Περιέχει EpiCor®
• Οι βιταμίνες C και D, το Σελήνιο
και ο Ψευδάργυρος συμβάλλουν
στη φυσιολογική λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος
• Η Βιταμίνη C, ο Ψευδάργυρος
και το Σελήνιο συμβάλλουν
στην προστασία των κυττάρων
από το οξειδωτικό στρες
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Γεύση Μούρο
10 x 3.7g, 37g
#2273

Χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απεικόνισης
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Βιταμίνες και Μέταλλα

Λάβετε τα
μέγιστα

Από τον
οργανισμό σας

Ανεξαρτήτου ηλικίας, υγείας ή επιπέδου δραστηριότητας,
η φροντίδα του οργανισμού μας και η λήψη των θρεπτικών
συστατικών που χρειαζόμαστε είναι σημαντικά.
Ακόμα και αν έχετε τις καλύτερες προθέσεις, η καθημερινή σας
διατροφή μπορεί να μην περιλαμβάνει τα σωστά επίπεδα από
κάθε θρεπτικό συστατικό. Σε αυτό το σημείο, τα συμπληρώματα
διατροφής μπορούν να βοηθήσουν, καθώς αποτελούν έναν
σπουδαίο τρόπο για να εξασφαλίσετε ότι εφοδιάζετε σωστά
τον οργανισμό σας με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
Οι βιταμίνες και τα μέταλλα βοηθούν στην υποστήριξη της
συνολικής υγείας και ευεξίας και είναι σημαντικά για τη
φυσιολογική ανάπτυξη και βελτίωση του οργανισμού.

Xtra-Cal®
Ένα καθημερινό συμπλήρωμα ασβεστίου
με βιταμίνη D και μαγνήσιο
• Περιέχει Ασβέστιο, το οποίο συμβάλλει διατήρηση της
φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών
• Περιέχει περισσότερο από το 100% της ΠΠΑ* σε
Ασβέστιο ανά ημερήσια δόση - για να σας βοηθήσει
να καλύψετε τις ημερήσιες ανάγκες σε Ασβέστιο,
ενώ είναι πλούσιο και σε βιταμίνη D
• Επίσης περιέχει μαγνήσιο, χαλκό, μαγγάνιο
και ψευδάργυρο
90 ταμπλέτες, 131g
βιταμίνη
D

Ασβέστιο &
Μαγνήσιο

93%

61%

50%

των ενήλικων δεν καλύπτει την
ΠΠΑ* σε βιταμίνη D και E στην
καθημερινή τους διατροφή,
σύμφωνα με μια ιατρική έρευνα

Τα αποτελέσματα
επίσης παρουσιάζουν
ότι το 61% έχει
έλλειψη σε μαγνήσιο

και το 50% δεν
καταναλώνει αρκετή
βιταμίνη A και ασβέστιο

*ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς
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#0020

Υγιεινά Λιπαρά

Υγιεινά Λιπαρά

Ο οργανισμός σας απαιτεί μικρές ποσότητες λιπαρών, ώστε να λειτουργεί φυσιολογικά,
αλλά υπάρχει μία διαφορά μεταξύ εκείνων των λιπαρών που είναι ευεργετικά για εσάς και
εκείνων που δεν είναι. Τα ακόρεστα λιπαρά οξέα (π.χ. πολυακόρεστα, όπως τα Ωμέγα-3)
θεωρούνται καλύτερα για τον οργανισμό, καθώς μπορούν να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε
τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα σε φυσιολογικά επίπεδα*. Μία διατροφή υψηλής
περιεκτικότητας σε κορεσμένα λιπαρά (από επεξεργασμένα σνακ και τροφές ζωικής
προέλευσης) μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων της χοληστερόλης.
Καθώς τα λιπαρά είναι μια πολύ συγκεντρωμένη πηγή θερμίδων, η Herbalife Nutrition συνιστά
να λαμβάνετε έως και 30% των ημερήσιων θερμίδων σας από λιπαρά, με ιδιαίτερη έμφαση στη
βελτιστοποίηση της πρόσληψης υγιεινών τύπων διατροφικών λιπαρών. Η τυπική Δυτική διατροφή
παρέχει πολύ περισσότερα συνολικά λιπαρά και κορεσμένα λιπαρά από όσα χρειαζόμαστε.

EΠΟΜEΝΩΣ ΤΙ ΠΡEΠEΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ;
Στα υγιεινά λιπαρά περιλαμβάνονται όσα προέρχονται από ψάρια, ξηρούς καρπούς, ελαιόλαδο και
αβοκάντο. Προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι λαμβάνετε τα ευεργετικά για εσάς Ωμέγα-3, στοχεύστε
στην κατανάλωση ψαριών τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου μίας μερίδας
λιπαρών ψαριών όπως ο σολομός ή το σκουμπρί, ως μέρος ενός υγιεινού ισορροπημένου γεύματος. Ένα
συμπλήρωμα διατροφής μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο ώστε να αποκτήσετε τα οφέλη των EPA και DHA
(Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων): ώστε να διατηρήσετε τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς, του εγκεφάλου και
της όρασης, καθώς και τη φυσιολογική πίεση του αίματος και των επιπέδων των τριγλυκεριδίων στο αίμα.

* Τα EPA και DHA συνεισφέρουν στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων των τριγλυκεριδίων στο αίμα. Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 2g EPA και DHA.
** Τα EPA και DHA συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς. Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 250mg EPA και DHA.
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Herbalifeline Max®
Ένα συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει ιχθυέλαια από βιώσιμες πηγές με υψηλή
περιεκτικότητα σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα (EPA και DHA). ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ επίπεδα από ΕΡΑ
και DHA ανά κάψουλα† τα οποία ωφελούν την καρδιά1, την όραση2 και τον εγκέφαλο2
Βελτιωμένη σύνθεση με 5 βασικούς ισχυρισμούς υγείας
• Ιχθυέλαιο από βιώσιμες πηγές διαπιστευμένες από τον οργανισμό Friend of the Sea
• Κάψουλα γέλης κατάλληλη για χορτοφάγους
• Κάθε κάψουλα περιέχει 375mg EPA και 250mg DHA

Για περισσότερες
πληροφορίες,
παρακαλούμε
επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα
FRIENDOFTHESEA.ORG

• Το DHA συμβάλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου και της
φυσιολογικής όρασης2
• Τα ΕΡΑ και DHA συμβάλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς1 καθώς και στη διατήρηση των
φυσιολογικών επιπέδων των τριγλυκεριδιών στο αίμα3 και της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης4

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΗ

• Περιέχει αιθέρια έλαια από θυμάρι και μέντα για την εξάλειψη κάθε δυσάρεστης επίγευσης

✔✔ Συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς1
✔✔ Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όρασης2
✔✔ Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του εγκεφάλου3
✔✔ Συνεισφέρουν στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων των τριγλυκεριδίων στο αίμα. 3
✔✔ Συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης 4

†
1
2

30 κάψουλες, 42g
#0043

3
4

3 φορές περισσότερο EPA και DHA κατά μέσο όρο όταν συγκρίνεται με τη σύνθεση του Herbalifeline.
Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη των 250mg EPA και DHA.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την ημερήσια πρόσληψη 250mg DHA.
Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 2g EPA και DHA.
Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 3g EPA και DHA.
Μην υπερβαίνετε την καθημερινή πρόσληψη των 5g EPA και DHA συνδυαστικά.
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Εδώδιμες Ίνες
Βρώμη, Μήλο & Εδώδιμες Ίνες
Ένας απολαυστικός τρόπος για να
ενισχύσετε την καθημερινή σας πρόσληψη
σε εδώδιμες ίνες και να υποστηρίξετε
την υγιή πέψη1. Τώρα χωρίς ζάχαρη4!
• 5g εδώδιμες ίνες ανά μερίδα
• Με λίγες θερμίδες – 18 Kcal ανά μερίδα
• 6 πηγές εδώδιμων ινών
• Περιέχει διαλυτές και
αδιάλυτες εδώδιμες ίνες
• Σύνθεση χωρίς ζάχαρη4 και χωρίς
τεχνητές γλυκαντικές ουσίες
• Απολαύστε το με νερό ή
αναμείξτε το με το αγαπημένο σας
Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1

Εδώδιμες
Ίνες
Οι εδώδιμες ίνες είναι ένας (δύσπεπτος)
τύπος υδατανθράκων όπου διαδραματίζει
ένα σημαντικό ρόλο στην φυσιολογική πέψη1.
Υπάρχουν 2 τύποι: διαλυτές και αδιάλυτες.
Σε αντίθεση με άλλους σύνθετους
υδατάνθρακες, οι εδώδιμες ίνες δεν μπορούν να
απορροφηθούν από το πεπτικό σύστημα, οπότε
το μεγαλύτερο μέρος περνάει άπεπτο μέσα από
το μικρό έντερο, δημιουργώντας χόνδρους.
Ως ο πιο σημαντικός διατροφικός παράγοντας για
τη διατήρηση της φυσιολογικής γαστρεντερικής
λειτουργίας1, οι ενήλικες θα πρέπει να στοχεύουν
στην κατανάλωση 25g εδώδιμων ινών την ημέρα 2.
Όμως έρευνες αποδεικνύουν ότι σε ορισμένες
Ευρωπαϊκές χώρες, ο μέσος όρος της ποσότητας
πρόσληψης εδώδιμων ινών είναι χαμηλότερος
από το μισό της συνιστώμενης ποσότητας3.
Εάν η τρέχουσα πρόσληψη εδώδιμων ινών είναι
χαμηλή, αυξήστε σταδιακά την πρόσληψη σε
εδώδιμες ίνες και καταναλώστε αρκετό νερό.
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5g
εδώδιμες
ίνες

18
Kcal

Μήλο
30 μερίδες, 204g
#2554

Beta Heart ®
Το Beta Heart® περιέχει το βασικό συστατικό β-γλυκάνη βρώμης OatWell™, που έχει
αποδειχθεί ότι μειώνει* και διατηρεί τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.**
• 3g από β-γλυκάνες βρώμης συμβάλλουν στη μείωση* των επιπέδων της χοληστερόλης στο αίμα
• 1,5g από β-γλυκάνες βρώμης συμβάλλουν στη διατήρηση** των φυσιολογικών επιπέδων της
χοληστερόλης στο αίμα (1 scoop)
• Αναμίξτε 2 scoops με το νερό σας ή με το αγαπημένο σας ρόφημα
• Χωρίς ζάχαρη
• Χωρίς τεχνητές γλυκαντικές ουσίες
• Υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες (3g ανά scoop)
• 25 Kcal ανά scoop
Οι ίνες σπόρων βρώμης συμβάλλουν στην αύξηση του όγκου των κοπράνων.
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA).EFSA Journal 2010; 8(3):1462.
3
Nutr Res Rev. 2017 Jul 5:1-42.
4
Περιέχει 0,1g από φυσικώς ευρισκόμενα σάκχαρα.
* Έχει αποδειχθεί ότι η β-γλυκάνη βρώμης μειώνει τη χοληστερόλη στο αίμα. Τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης αποτελούν παράγοντα κινδύνου για την
εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου. Τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την ημερήσια πρόσληψη 3g β-γλυκανών από βρώμη. Η στεφανιαία
νόσος ενέχει αρκετούς παράγοντες κινδύνου και η μεταβολή ενός από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να έχει ή και όχι θετική επίδραση.
** Οι β-γλυκάνες συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα. Τα ευεργετικά αποτελέσματα εξασφαλίζονται με την
ημερήσια πρόσληψη 3g β-γλυκανών από βρώμη, πίτυρο βρώμης, κριθάρι, πίτυρο κριθαριού ή από μείγματα των εν λόγω β-γλυκανών.
Το OatWell™ αποτελεί εμπορικό σήμα του DSM.
1
2

25
Kcal

3g
εδώδιμες
ίνες

Beta Heart Βανίλια
30 μερίδες, 229g
#0267
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Εδώδιμες Ίνες

Microbiotic
Max

Το Microbiotic Max έχει σχεδιαστεί για να σας
προσφέρει έναν συνδυασμό από προβιοτικά
και πρεβιοτικές ίνες, τα οποία συνεργάζονται
αρμονικά για να επιτύχετε τους διατροφικούς
σας στόχους. Με μια διακριτική
γεύση βανίλιας, κάθε μερίδα περιέχει
2 δισεκατομμύρια ζωντανά βακτήρια από
προβιοτικά στελέχη Bifidobacterium lactis και
Lactobacillus helveticus. Το προϊόν περιέχει
υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιμες ίνες και
διατίθεται σε φακελάκια, ώστε να παρέχει
ευκολία για να τα έχετε μαζί σας παντού,
ακόμα και όταν βρίσκεστε εν κινήσει.

Microbiotic Max
• Περιέχει έναν συνδυασμό από
Προβιοτικά και Πρεβιοτικές Ίνες
• Περιέχει 2 δισεκατομμύρια ζωντανά
βακτήρια (CFU) ανά μερίδα
• Χωρίς τεχνητές χρωστικές και
γλυκαντικές ύλες και συντηρητικά
• Διατηρείται εκτός ψυγείου
• Διαθέσιμο σε 20 ατομικά φακελάκια
• Ιδανικό για όταν είστε εν κινήσει
• Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης
Γεύση Βανίλια 20 φακελάκια των 2g, 40 g

Προβιοτικά
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Πρεβιοτικές
Ίνες

Χωρίς
Γλουτένη

#173K

Υψηλή
Περιεκτικότητα
σε Εδώδιμες Ίνες

Απολαύσετε το

Microbiotic Max
με νερό ή προσθέστε
το στο αγαπημένο σας

Πρωτεϊνούχο
Ρόφημα
Formula 1*.

Χρησιμοποιείται μόνο για λόγους απεικόνισης.
* Να προστεθεί μετά την ανάμειξη και να χρησιμοποιείτε υγρά που βρίσκονται σε θερμοκρασία κάτω από 25 °C, ώστε να μην επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

45

Φυτοθρεπτικά Συστατικά

Φυτοθρεπτικά Συστατικά
Οι χρωστικές ουσίες που δίνουν στα φρούτα και τα λαχανικά (καθώς και στα βότανα, τα
μπαχαρικά ακόμη και σε μερικά δημητριακά ολικής αλέσεως) τα όμορφα χρώματα τους
είναι φυσικές φυτικές ενώσεις γνωστές ως φυτοθρεπτικά συστατικά.
Πολλά τρόφιμα τα οποία περιέχουν φυτοθρεπτικά συστατικά, περιέχουν επίσης βιταμίνες
και μέταλλα, τα οποία δρουν ως αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην προστασία των
κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. 1
Ακολουθώντας μια ισορροπημένη διατροφή με τουλάχιστον 5 μερίδες πολύχρωμων
φρούτων και λαχανικών την ημέρα μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε ότι
λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και να αποκομίσετε τα οφέλη
των φυτοθρεπτικών συστατικών στο φαγητό σας.
Όταν τα φρούτα, όπως τα κόκκινα μήλα, τα βατόμουρα, τα σταφύλια και τα
πορτοκάλια τρώγονται μαζί, παρέχουν ένα πλουσιότερο μίγμα θρεπτικών συστατικών
με αντιοξειδωτικά αποτελέσματα 2. από ό,τι όταν θα τα καταναλώνατε μεμονωμένα.
Επομένως, αναμίξτε τις σαλάτες και τις φρουτοσαλάτες σας.

1

2
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Πολλά φυτοθρεπτικά συστατικά περιέχουν Χαλκό, Μαγγάνιο, Ριβοφλαβίνη, Σελήνιο, Βιταμίνη C, Βιταμίνη Ε και Ψευδάργυρο
ή πολυφαινόλες ελαιόλαδου, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.
Ο Χαλκός/ το Μαγγάνιο/ η Ριβοφλαβίνη/ το Σελήνιο/ η Βιταμίνη C/ η Βιταμίνη Ε/ ο Ψευδάργυρος
συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΩ;
Θυμηθείτε τη φράση «φαγητό σαν ουράνιο τόξο». Τα φρούτα και τα
λαχανικά έχουν το καθένα τη δικιά του αναλογία χρωστικών ουσιών
και φυτοθρεπτικών συστατικών, όπως επίσης ποικίλλει το επίπεδο
των αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων2. Κατά συνέπεια, ιδανικό είναι
να καταναλώνεται μια ποικιλία διαφορετικών τύπων και χρωμάτων.
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Ενυδάτωση

Ενυδάτωση

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από 60% νερό και
οι περισσότερες χημικές αντιδράσεις στο σώμα μας
χρειάζονται το νερό για να πραγματοποιηθούν. Το νερό
συμβάλλει, επίσης στη διατήρηση της φυσιολογικής
ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος και στη διατήρηση
των φυσιολογικών σωματικών και γνωσιακών λειτουργιών**.
Οι περισσότερες από τις χημικές αντιδράσεις στο σώμα
σας συμβαίνουν επίσης στο νερό.* Η ανεπαρκής πρόσληψη
υγρών μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις
στο σώμα, οπότε για να διατηρήσετε τις φυσιολογικές
σωματικές και γνωσιακές λειτουργίες προσπαθήστε να
λαμβάνετε τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα υγρών,
δηλαδή περίπου 2 λίτρα ημερησίως για τις γυναίκες και
2,5 λίτρα ημερησίως για τους άνδρες. Ιδανικά, αυτή θα
προκύψει από το νερό, όμως ροφήματα όπως οι χυμοί
φρούτων και τα ροφήματα βοτάνων, υπολογίζονται επίσης
στην ημερήσια πρόσληψη υγρών σας. Αξιοσημείωτο είναι
ότι τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό συμβάλλουν
επίσης στην ενυδάτωση σας. Βεβαιωθείτε ότι αυξάνετε την
πρόσληψη των υγρών σας κατά τη διάρκεια της άσκησης
ή μια μέρας με υψηλή θερμοκρασία, για να αναπληρώσετε
τις απώλειας υγρών που έχετε μέσω της εφίδρωσης*

* EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2010; 8(3):1459.
** Για να επιτευχθεί το ισχυριζόμενο αποτέλεσμα θα πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά, από όλες τις πηγές, τουλάχιστον 2 λίτρα νερού.
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Συμπυκνωμένος Χυμός Αλόης

Πηγαίνετε στη σελίδα 61 για
να μάθετε περισσότερα για το
H24 Hydrate, για ενυδάτωση
υψηλών επιδόσεων.

Ένας γευστικός και με λίγες θερμίδες
χυμός αλόης, για να σας βοηθήσει να μείνετε
ενυδατωμένοι. Απλώς προσθέστε τον στο
νερό σας ως μία υγιεινή εναλλακτική.
• Περιέχει 40 % χυμό Αλόης Βέρα, ο οποίος παράγεται
από ολόκληρο το φύλλο της Αλόης Βέρα
• Ο χυμός αλόης εκχυλίζεται χρησιμοποιώντας
τη μέθοδο ψυχρής εκθλίψεως για υψηλής
ποιότητας χυμό αλόης
• Δώστε ζωντάνια στο νερό σας με μια
αναζωογονητική γεύση που θα σας βοηθήσει να
επιτύχετε την επαρκή ποσότητα πρόσληψης
υγρών των περίπου 2 λίτρων ανά ημέρα
• Με γεύση Μάνγκο χωρίς προσθήκη ζάχαρης και
χωρίς τεχνητές χρωστικές και αρωματικές ύλες
• Επίσης, διατίθεται σε Κλασική γεύση με
μια διακριτική γεύση κίτρου, χωρίς τεχνητά
γλυκαντικά ή χρωστικές ύλες

40%
Αλόη Βέρα

Συμπυκνωμένος
Χυμός Αλόης
31 μερίδες, 473 ml
Κλασική #0006

Συμπυκνωμένος
Χυμός Αλόης
31 μερίδες, 473 ml
Μάνγκο #1065

Πρόταση σερβιρίσματος
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Ενυδάτωση
Στιγμιαίο Ρόφημα Βοτάνων
Ξυπνήστε με ένα αναζωογονητικό ρόφημα βοτάνων που περιέχει 25mg
καφεΐνης ανά 100ml προϊόντος* για να σας τονώσει όταν χρειάζεστε
μια «ώθηση». Με λίγες θερμίδες και με εκχυλίσματα πράσινου και
μαύρου τσαγιού, μπορείτε να το απολαύσετε ζεστό ή κρύο.
• Θερμιδικά ελεγχόμενο, με περίπου 6 Kcal ανά μερίδα
• Ένα μοναδικό μείγμα από orange pekoe, ένα παραδοσιακό είδος μαύρου
τσαγιού, με πράσινο τσάι, εκχυλίσματα του λουλουδιού malva, σκόνη
ιβίσκου και κάρδαμο.
• Το πράσινο τσάι που περιέχει έχει εκχυλιστεί σε νερό προκειμένου να σας
παρέχει όλο το φάσμα των συστατικών που εμπεριέχονται στο πράσινο τσάι.
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6
Kcal

Κλασική
58 μερίδες, 100 g
#0106

Κλασική
29 μερίδες, 50g
#0105

Λεμόνι
29 μερίδες, 50g
#0255

Βατόμουρο
29 μερίδες, 50g
#0256

Ροδάκινο
29 μερίδες, 50g
#0257

* Συνιστάται να μην υπερβαίνετε την ημερήσια πρόσληψη των 400mg καφεΐνης από όλες τις πηγές (200mg για εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες).
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Herbalife SKIN

SKIN

Καθαρισμός, τόνωση, περιποίηση,
στόχευση, ενυδάτωση

Τζελ Σύσφιξης για την Περιοχή των Ματιών / 15ml - #0770

Μάσκα Καθαρισμού με Άργιλο και Μέντα / 120ml - #0773

Βοηθάει στη βελτίωση της εμφάνισης της ευαίσθητης περιοχής των
ματιών, αυξάνοντας την ελαστικότητα της επιδερμίδας σας*

Αυτή η πλούσια, κρεμώδης μάσκα έχει το απορροφητικό και
τονωτικό αποτέλεσμα του αργίλου μπεντονίτη, ώστε να απομακρύνει
τους ρύπους και να απορροφά την υπερβολική λιπαρότητα.
Κανονική Προς Λιπαρή Επιδερμίδα

Αναζωογονητική Τονωτική Λοσιόν από Βότανα
50ml - #0767

/

Τονωτική λοσιόν εμποτισμένη με Αλόη βέρα, χωρίς αλκοόλ, με
άρωμα μανταρινιού και εσπεριδοειδών, που παρέχει ενυδάτωση στην
επιδερμίδα σας και αναζωογονεί την κουρασμένη όψη της

Ορός Αντιγήρανσης

/ 50ml - #0829

Αυτός ο πολύ-λειτουργικός ορός βοηθάει στη μείωση των ορατών
σημαδιών γήρανσης*

Τζελ Καθαρισμού με Εσπεριδοειδή για Λάμψη
150ml - #0766

/

Βαθύς καθαρισμός με μικροσφαιρίδια, που αναζωογονούν την
επιδερμίδα, προσδίδοντας της μια υγιή λάμψη.
Κανονική Προς Λιπαρή Επιδερμίδα

Καταπραϋντικό Τζελ Καθαρισμού με Αλόη / 150ml - #0765
Αυτό το απαλό τζελ καθαρισμού αφήνει την επιδερμίδα καθαρή και απαλή.
Κανονική Προς Ξηρή Επιδερμίδα

* Δοκιμασμένη για την ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα από οπτική βαθμονόμηση κατά διαστήματα μεταξύ επτά και 42 ημερών.
Στο 45% του δείγματος, η βελτίωση στη σφριγηλότητα/ ελαστικότητα παρατηρήθηκε στην περιοχή κάτω από τα μάτια σε 42 ημέρες.
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Χρήσιμο να γνωρίζετε:
Τα δικά μας προϊόντα περιποίησης
για την επιδερμίδα δεν περιέχουν
πρόσθετα Parabens, Sulphates
και είναι δερματολογικά ελεγμένα.

Κρέμα Νυκτός για Ανάπλαση

/ 50ml - #0827

Αυτή η πλούσια πολυτελής κρέμα βοηθά, προσφέροντας πολύτιμη
υγρασία στην επιδερμίδα τη νύχτα. Ενυδάτωση που διαρκεί και σας
επιτρέπει να ξυπνάτε με πιο απαλή και λεία επιδερμίδα

Scrub με Μούρα για πιο Λαμπερή Επιδερμίδα / 120ml - #0772
Πλούσιο αντιοξειδωτικό scrub για απολέπιση με μούρα, το οποίο
βοηθάει να αποκτήσετε λεία και απαλή επιδερμίδα.

Ενυδατική Κρέμα Ημέρας για Λάμψη

/ 50ml - #0830

Πολυεπίπεδη ενυδατική λοσιόν, που χαρίζει στην επιδερμίδα
μοναδική λάμψη. Το δέρμα ακτινοβολεί, ακόμη και χωρίς μακιγιάζ

Ενυδατική Κρέμα με Δείκτη Προστασίας SPF 30
50ml - #0828

/

Ενυδάτωση που διαρκεί και αφήνει την επιδερμίδα λεία και απαλή.
Παρέχει υψηλή αντηλιακή προστασία ευρέως φάσματος από τις
ακτινοβολίες UVA/UVΒ

Ενυδατική Κρέμα Ματιών / 15ml - #0771
Ελαχιστοποιεί την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων γύρω
από τα μάτια, μία περιοχή στην οποία υπάρχει μικρότερη ποσότητα
ιδρωτοποιών και λιπαρών αδένων, κάνοντάς την εξαιρετικά
ευαίσθητη στην αφυδάτωση

Πακέτο Αποτελεσμάτων 7 Ημερών - #0867
Βελτιωμένη εμφάνιση των λεπτών γραμμών και ρυτίδων σε μόλις
7 ημέρες** και αξιοσημείωτη βελτίωση της απαλότητας, της
ομαλότητας, της ακτινοβολίας, της λάμψης και της φωτεινότητας
της επιδερμίδας σε μόλις 7 ημέρες***

** Δοκιμή σε 30 άτομα: η τραχύτητα της επιδερμίδας μετρήθηκε με Visioscan ανά διαστήματα 0, 7 και 42 ημερών.
*** Δοκιμή σε 30 άτομα: η ομαλότητα, η απαλότητα, η λάμψη, η ακτινοβολία και η φωτεινότητα μετρήθηκαν από εξειδικευμένο σύστημα οπτικής βαθμονόμησης σε διαστήματα 2, 4 και 7 ημερών.
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Herbalife SKIN

Collagen
Skin Booster

Ρόφημα Ομορφιάς
Η λαμπερή και υγιής όψη της επιδερμίδας ξεκινάει από μέσα μας. Το Collagen Skin Booster δεν
προορίζεται απλά για επανόρθωση. Χαρίζει εξειδικευμένη διατροφή στην επιδερμίδας σας, η οποία
υποστηρίζεται με επιστημονικά δεδομένα και έχει αποδεδειγμένα αποτελέσματα.
Με μια αναζωογονητική γεύση φράουλας και λεμονιού, αυτό το συμπλήρωμα διατροφής περιέχει
σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα για την υποστήριξη της υγείας του δέρματος, των μαλλιών και των
νυχιών*. Εξειδικευμένη διατροφή για την επιδερμίδα σας. Επιστημονικώς υποστηριζόμενο προϊόν μέσω
της χρήσης των βιοενεργών πεπτιδίων κολλαγόνου Verisol® P1, με αποδεδειγμένα αποτελέσματα.

Collagen Skin Booster
• Περιέχει τα βιοενεργά πεπτίδια κολλαγόνου™ Verisol® P, τα
οποία επιστημονικώς έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τις ρυτίδες
των ματιών, μειώνουν τα ορατά σημάδια της κυτταρίτιδας και
βελτιώνουν την ελαστικότητα της επιδερμίδας **
• Περιέχει φυσικές γλυκαντικές και αρωματικές ύλες
• Μοναδικό μείγμα 9 βιταμινών και μετάλλων
Φράουλα και Λεμόνι

30 Μερίδες, 171g

Αποτε
λέσματα
μετά από 4
εβδομάδες

#076K

Φυσική
Γεύση
9 Βιταμίνες
& Μέταλλα

Χωρίς
Γλουτένη

1
Το Verisol® P και τα βιοενεργά πεπτίδια κολλαγόνου αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Gelita AG.
* Η Βιοτίνη, το Ιώδιο και ο Ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της κατάστασης του δέρματος. Η Βιοτίνη, το Σελήνιο
και ο Ψευδάργυρος συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών. Το Σελήνιο και ο Ψευδάργυρος
συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των νυχιών.
** Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στις ρυτίδες των ματιών και στην ελαστικότητα της επιδερμίδας μετά από 4 εβδομάδες
συνεχής χρήση, ενώ τα πρώτα εμφανή αποτελέσματα της μείωσης των ορατών σημαδιών της κυτταρίτιδας εμφανίζονται μετά
από 3 μήνες συνεχούς χρήσης.
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Αναμείξτε ένα scoop (5,7 g) σκόνης
με 250 ml νερού. Απολαύστε μια
φορά την ημέρα, με το φαγητό.
Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε
συνδυασμό με μία ισορροπημένη και
ποικίλη διατροφή, ως μέρος ενός
υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής.
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Περιποίηση Σώματος και Μάλλιων

Herbal Aloe

Ενδυναμώστε και αναδομήστε
τα μαλλιά σας
Herbal Aloe Δυναμωτικό Σαμπουάν / 250ml - #2564
• Αφήνει τα μαλλιά σας 10 φορές πιο δυνατά
μετά από μία μόνο χρήση*
• Μειώνει το σπάσιμο της τρίχας κατά 90%
• Η υδρολυμένη πρωτεΐνη σίτου βοηθάει στην προστασία, την
αποκατάσταση και την ενδυνάμωση των μαλλιών σας*
• Σύνθεση που προστατεύει το χρώμα των μαλλιών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ
• Αφήνει τα μαλλιά
10 φορές πιο δυνατά.
• Μειώνει το σπάσιμο της
τρίχας κατά 90%

ΠΡΙΝ

Σημαντική
ζημιά στη δομή
της τρίχας

Herbal Aloe Δυναμωτικό Conditioner/ 250ml - #2565
• Ενδυναμώνει τα μαλλιά, τα οποία αποκτούν απαλή,
μεταξένια αίσθηση μετά από μία μόνο χρήση
• Προηγμένης σύνθεσης Conditioner με πρωτεΐνη σιταριού
• Σύνθεση που προστατεύει το χρώμα των μαλλιών

ΜΕΤΑ

Σημαντική
βελτίωση στη
δομή της τρίχας.

• Χωρίς πρόσθετα Parabens και Sulphates
* Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τo Δυναμωτικό Conditioner για την αντιμετώπιση των ταλαιπωρημένων μαλλιών. Τα αποτελέσματα βασίζονται στη Μελέτη Ενίσχυσης και Θραύσης των Μαλλιών.
Η μέση τιμή λαμβάνεται από το Τεστ Χτενίσματος που διεξάγεται από ανεξάρτητο ερευνητικό εργαστήριο σε κατεστραμμένες τρίχες. Οι κατεστραμμένες ίνες υπολογίζονται όταν συγκρίνονται με
απεριποίητα μαλλιά, στα οποία χρησιμοποιήθηκε το Herbal Aloe Δυναμωτικό Σαμπουάν και Δυναμωτικό Conditioner.
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Χρήσιμο να γνωρίζετε:
Περιποιηθείτε τα μαλλιά σας
με το Herbal Aloe Δυναμωτικό
Conditioner εντατικής δράσης.
Αφήστε τo Herbal Aloe Δυναμωτικό
Conditioner να δράσει για 5 λεπτά
και ξεβγάλετε, για μαλλιά εξαιρετικά
απαλά και λαμπερά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ
• Διαρκής ενυδάτωση
• Αφήνει το δέρμα 100%
πιο λείο και απαλό

Ανανέωση και αναζωογόνηση Ενυδάτωση & θρέψη
Herbal Aloe Σαπούνι Σώματος / 125g - #2566
• Καθαρίζει απαλά χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα

Herbal Aloe Λοσιόν Χεριών & Σώματος / 200ml #2563

• Ένα μείγμα από αλόη βέρα, ελαιόλαδο και Βιταμίνες
A, C και E που θρέφουν την επιδερμίδα

• Κλινικά αποδεδειγμένο ότι ενυδατώνει και θρέφει
την επιδερμίδα

• Φρέσκο άρωμα

• Ενυδάτωση όλη την ημέρα

• Χωρίς πρόσθετα Parabens και Sulphates

• Η αλόη βέρα και το αφρικανικό βούτυρο καριτέ
απορροφώνται γρήγορα και αφήνουν την επιδερμίδα
λεία και απαλή

Herbal Aloe Αφρόλουτρο Χεριών & Σώματος /
250ml - #2561
• Απαλό καθαριστικό με φυτικά συστατικά
• Τα ενυδατικά τριπλής πυκνότητας καταπραΰνουν την
ξηρότητα και ενυδατώνουν βαθιά την επιδερμίδα
• Μείγμα από εκχυλίσματα βοτάνων που βοηθάει την
επιδερμίδα να παραμένει υγιής
• Χωρίς πρόσθετα Parabens και Sulphates

• Χωρίς πρόσθετα Parabens και Sulphates

Herbal Aloe Καταπραϋντικό Τζελ / 200ml - #2562
• Τζελ που αποδεδειγμένα αφήνει την επιδερμίδα
λεία και απαλή
• Με εκχυλίσματα αλόης βέρα και βοτάνων που
ενυδατώνουν και λειαίνουν την επιδερμίδα
• Σύνθεση χωρίς αρώματα
• Χωρίς πρόσθετα Parabens και Sulphates
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Αθλητική Διατροφή

Ανακαλύψτε τις δυνατότητες σας
Αθλητική διατροφή χωρίς
συμβιβασμούς
Συγκέντρωση, προσοχή στη λεπτομέρεια και
θέληση για σκληρή προπόνηση. Όλα αυτά
είναι τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν
τους σπουδαίους αθλητές. Είναι όμως
και τα χαρακτηριστικά που η ομάδα της
Herbalife Nutrition χρησιμοποίησε για να
δημιουργήσει την πρώτη σειρά αθλητικής
διατροφής για όλο το 24ώρο: Herbalife24 ®.

Εξατομικεύστε το δικό σας Herbalife24 πρόγραμμα
Βάσει του ατομικού σας αθλήματος, της προπόνησης, των επιδόσεων και των αναγκών αποκατάστασης.
Για να δημιουργήσετε το δικό σας μοναδικό πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα herbalife.gr

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

ΠΡΩΙ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΒΡΑΔΥ

* Close et al (2016). New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. Free Radical Biology and medicine; 98 (144-158).
** Προς κατανάλωση βάσει των οδηγιών που βρίσκονται στη συσκευασία.
*** Οι υδατάνθρακες συμβάλλουν στην αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών έπειτα από ιδιαίτερα εντατική και/ή παρατεταμένη σωματική άσκηση, η οποία επιφέρει μυϊκή κόπωση
και εξάντληση των αποθεμάτων γλυκογόνου στους σκελετικούς μυς. Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την κατανάλωση υδατανθράκων, από όλες τις πηγές, με συνολική πρόσληψη 4
g ανά kg σωματικού βάρους, σε δόσεις, κατά τις πρώτες 4 ώρες και από το αργότερο 6 ώρες έπειτα από εξαιρετικά εντατική και/ή παρατεταμένη σωματική άσκηση, η οποία επιφέρει μυϊκή
κόπωση και εξάντληση των αποθεμάτων γλυκογόνου στους σκελετικούς μυς.

58

Σειρά
αθλητικής
διατροφής
Herbalife24
Είτε είστε ένα άτομο που κάνει χαλαρό jogging,
είτε ένας κορυφαίος αθλητής, η σειρά αθλητικής
διατροφής Herbalife24 ® έχει τα προϊόντα που
χρειάζεστε για να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε,
να προπονηθείτε και να ανακτήσετε δυνάμεις***.
Ως η πρώτη σειρά αθλητικής διατροφής για όλο το
24ωρο, δεν προκαλεί έκπληξη ότι περισσότερες από
190 αθλητικές ομάδες, αθλητές και διοργανώσεις
σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τα προϊόντα
Herbalife24 ®, για να τους βοηθήσουν να φτάσουν στο
μέγιστο των επιδόσεων τους.

Ποιότητα & ασφάλεια
Ένα δείγμα από κάθε παρτίδα, κάθε μεμονωμένου
προϊόντος της σειράς Herbalife24 ® ελέγχεται για
απαγορευμένες ουσίες από ένα ανεξάρτητο τρίτο
φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την
ετικέτα του προϊόντος.

Χρήσιμο να γνωρίζετε:
Οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν την κόπωση
κατά τη διάρκεια της άσκησης ή ενός αγώνα είναι η
εξάντληση των αποθεμάτων ενέργειας (υδατάνθρακες)
& η αφυδάτωση. Ακολουθώντας σωστές στρατηγικές για
τη διατροφή σας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους
αγώνες και τις έντονες προπονήσεις, θα σας βοηθήσει
να μειώσετε τα αποτελέσματα της κόπωσης.*

Ο δημιουργός της σειράς Herbalife24
είναι ο John Heiss, Ph.D., μέλος του
Nutrition Advisory Board της Herbalife
Nutrition. Ένας cross-country δρομέας,
ποδηλάτης και σκιέρ, ο Heiss ξέρει
ακριβώς τι χρειάζεται για να καλύψει
τις διατροφικές ανάγκες των αθλητών.
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Αθλητική Διατροφή

10g
πρωτεΐνης

184
Kcal

7g
πρωτεΐνης

225
Kcal

REBUILD ENDURANCE

PROLONG

Ρόφημα αποκατάστασης* υδατανθράκωνπρωτεΐνης για αθλήματα αντοχής.

Ρόφημα υδατανθράκων-πρωτεΐνης για χρήση κατά τη
διάρκεια παρατεταμένης άσκησης.

✔✔ Για χρήση μετά από αεροβική άσκηση

✔✔ Παρέχει 225 Kcal ανά μερίδα, ιδανικό για αθλήματα αντοχής

✔✔ Περιέχει 36g ειδικά επιλεγμένων

✔✔ Αυτό το μοναδικό ρόφημα, μείγμα υδατανθράκων-πρωτεΐνης,

υδατανθράκων και 10g υψηλής ποιότητας
πρωτεΐνης ορού γάλακτος σε κάθε μερίδα

έχει ωσμωμοριακότητα 270 έως 330 mOsmol / kg
✔✔ 7g πρωτεΐνης ορού γάλακτος για την υποστήριξη

✔✔ Η πρωτεΐνη συμβάλλει στην αύξηση και

της ανάπτυξης της μυϊκής μάζας

τη διατήρηση της μυϊκής μάζας

✔✔ Περιέχει υδατάνθρακες υπό τη μορφή

✔✔ Παρέχει βιταμίνες Β1, B2, C και E, μαζί με σίδηρο
✔✔ Δεν περιέχει τεχνητές χρωστικές,

γλυκαντικές και αρωματικές ύλες
Βανίλια

20 μερίδες, 1000g

μαλτοδεξτρίνης και φρουκτόζης
✔✔ Εμπλουτισμένο με βιταμίνη C και βιταμίνες του

#1436

συμπλέγματος Β (συμπεριλαμβανομένων των Β1, Β3, Β6,
Β12 και του παντοθενικού οξέος) το ρόφημα αυτό έχει
ελαφριά, διακριτική γεύση, κάνοντας εξαιρετικά ευχάριστη
τη κατάποσή του κατά τη διάρκεια της άσκησης
✔✔ Χωρίς τεχνητές χρωστικές, γλυκαντικές και αρωματικές ύλες
Εσπεριδοειδή

15 μερίδες, 900g

#1435

1
Soop et al., Am J PhysiolEndocrinol Metab, 2012. 303(1): p. E152-62.
* Οι υδατάνθρακες συμβάλλουν στην αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών έπειτα από ιδιαίτερα εντατική και/ή παρατεταμένη σωματική άσκηση, η οποία επιφέρει
μυϊκή κόπωση και εξάντληση των αποθεμάτων γλυκογόνου στους σκελετικούς μυς. Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την κατανάλωση υδατανθράκων, από όλες τις πηγές,
με συνολική πρόσληψη 4 g ανά kg σωματικού βάρους, σε δόσεις, κατά τις πρώτες 4 ώρες και από το αργότερο 6 ώρες έπειτα από εξαιρετικά εντατική και/ή παρατεταμένη σωματική
άσκηση, η οποία επιφέρει μυϊκή κόπωση και εξάντληση των αποθεμάτων γλυκογόνου στους σκελετικούς μυς.
** ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς
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18g
πρωτεΐνης

219
Kcal

25g
πρωτεΐνης

190
Kcals

Βιταμίνες
B&C

270
mOsmol/kg

FORMULA 1 SPORT

REBUILD STRENGTH

HYDRATE

ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ σύνθεση και γεύση

Ρόφημα αποκατάστασης* με υψηλή
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη,
για χρήση μετά από προπόνηση
ενδυνάμωσης.

Ποτό ηλεκτρολυτών χωρίς θερμίδες

✔✔ Για χρήση μετά από

✔✔ Με ωσμωτικότητα μικρότερη

Τροφοδότησε τον αθλητή που έχεις
μέσα σου
✔✔ Απολαύστε ένα γευστικό ρόφημα

πλούσιο σε 2 διαφορετικά είδη
πρωτεΐνης γάλακτος: βραδείας
απορρόφησης καζεΐνη και γρήγορης
απορρόφησης ορού γάλακτος1
✔✔ Η ταυτόχρονη κατανάλωση

πρωτεΐνης ορού γάλακτος και
καζεΐνης μπορεί να συμβάλλει
στην τροφοδοσία του οργανισμού
με μια σταθερή ποσότητα
όλων των αμινοξέων για μια
μακροχρόνια περίοδο1
✔✔ Η πρωτεΐνη γάλακτος συμβάλλει

στην αύξηση και διατήρηση
της μυϊκής μάζας.

✔✔ Παρέχει 100% της ΠΠΑ**

συμβάλει στην αύξηση και τη
διατήρηση της μυϊκής μάζας
✔✔ Περιέχει σίδηρο, ο οποίος συμβάλλει

στη φυσιολογική λειτουργία των
μεταβολικών διεργασιών που
αποσκοπούν στην παραγωγή
ενέργειας, στο φυσιολογικό
σχηματισμό των ερυθρών
αιμοσφαιρίων και τη φυσιολογική
μεταφορά του οξυγόνου στο σώμα
γλυκαντικές και αρωματικές ύλες

Προσλαμβανόμενης Ποσότητας
Αναφοράς σε 25 βιταμίνες και μέταλλα

χωρίς θερμίδες, που ενισχύει
την απορρόφηση του νερού
από 270 mOsmol/kg

✔✔ Περιέχει 25g πρωτεΐνης, που

✔✔ Χωρίς τεχνητές χρωστικές,

✔✔ Περιέχει πάνω από το 1/3 της

Vanilla Cream 20 μερίδες, 524g

αναερόβια άσκηση

✔✔ Ποτό ηλεκτρολυτών για αθλητές

σε βιταμίνη C, η οποία
συμβάλλει στη μείωση της
κούρασης και της κόπωσης
✔✔ Παρέχει βιταμίνες Β (Β1, Β2,

παντοθενικό οξύ και Β12), ασβέστιο
και μαγνήσιο, στοιχεία τα οποία
συμβάλλουν στη φυσιολογική
λειτουργία των μεταβολικών
διεργασιών που αποσκοπούν
στην παραγωγή ενέργειας
Πορτοκάλι 20 φακελάκια x 5,3g, 106g #1433

✔✔ Περιέχει 190 Kcal ανά μερίδα
Σοκολάτα

20 μερίδες, 1000g

#1437

#4461
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Αθλητική Διατροφή
CR7 DRIVE
Τροφοδοτείστε άμεσα τις προπονήσεις σας και ενισχύστε
την ενυδάτωση του οργανισμού σας**
✔✔ Νόστιμο και αναζωογονητικό ρόφημα υδατανθράκωνηλεκτρολυτών για λήψη κατά τη διάρκεια της άσκησης
✔✔ Διάλυμα υδατανθράκων-ηλεκτρολυτών, που αποδεδειγμένα
βοηθά στη διατήρηση της απόδοσης σε αθλήματα αντοχής*
✔✔ Ενισχύει την απορρόφηση του νερού κατά τη διάρκεια
της άσκησης**
✔✔ Διαμορφώθηκε με βασικούς ηλεκτρολύτες: 249 mg
Νατρίου και 142 mg Μαγνησίου ανά μερίδα
✔✔ Περιέχει το 100% της ΠΠΑ σε Βιταμίνες Β1 και Β12 που
συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών
διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και
στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία***
✔✔ Με λιγότερες από 100 Kcals ανά μερίδα που βοηθούν
στον έλεγχο της θερμιδικής σας πρόσληψης
✔✔ Χωρίς τεχνητές γλυκαντικές ουσίες

Βιταμίνες
B1 & B2

97
Kcals

Νάτριο &
Μαγνήσιο

Acai Berry
20 μερίδες, 540g
#1466

* Τα διαλύματα υδατανθράκων-ηλεκτρολυτών συμβάλλουν στη διατήρηση των επιδόσεων αντοχής κατά τη διάρκεια παρατεταμένων ασκήσεων αντοχής.
** Τα διαλύματα υδατανθράκων-ηλεκτρολυτών ενισχύουν την απορρόφηση του νερού κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης.
*** Οι Βιταμίνες Β1 και Β12 συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας και στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία.
ΠΠΑ = Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς
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LIFTOFF®
Αναβράζον Ενεργειακό Ποτό
Χαμηλό σε θερμίδες ενεργειακό ποτό,
οποτεδήποτε, οπουδήποτε.
✔✔ 10 Kcal ανά μερίδα, ένα σπουδαίο υποκατάστατο αντί
για ανθρακούχα ζαχαρούχα ποτά
✔✔ 100% της ΠΠΑ σε Βιταμίνη C που συμβάλλει στη
μείωση της κούρασης και της κόπωσης
✔✔ 100% της ΠΠΑ σε βιταμίνες Β (Β1, Β2, Β3, Παντοθενικό
οξύ, B6, Βιοτίνη) οι οποίες συμβάλλουν στη φυσιολογική
λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που
αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας
✔✔ Περιέχει σκόνη καφεΐνης και φυσική καφεΐνη
από Guarana
✔✔ Κάθε μερίδα περιέχει 75mg καφεΐνης

Βιταμίνες
B&C

10
Kcals

75mg
καφεΐνης

LIFTOFF Λεμόνι
10 φακελάκια x 4,5g, 45g
#3152
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ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ

ΜΑΚΗΣ ΚΑΛΑΡΑΣ
«Η σωστή διατροφή είναι πολύ σημαντική για
εμένα. Με τα προϊόντα της Herbalife Nutrition
μπορώ να έχω καλύτερη απόδοση, αλλά κυρίως
καλύτερη αποκατάσταση.»
Μάκης Καλαράς
Παραολυμπιονίκης Στίβου
Αθλητής Sit Ski

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΖΑΦΕΙΡΗΣ
ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ
Παγκόσμιοι Πρωταθλητές στην Ποδηλασία Πίστας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ
Πρωταθλήτρια Ελλάδας στους
Δρόμους Ημιαντοχής
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ΚΟΚΚΑΛΑΝΗΣ
ΒΥΡΩΝΑΣ
Πρωταθλητής Ιστιοπλοΐας

ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΑΚ

Πρωταθλήτριας στο Άλμα επι κόντώ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμιος Πρωταθλητής Καράτε
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Λίστα προϊόντων
Σελίδες

22/23

Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1
Banana Cream, 550g
Café Latte, 550g
Spiced Apple, 550g

#4462 € 44,08
#4465 € 44,08
#4464 € 44,08

Fruits of the Forest, 550g
Strawberry Delight, 550g
Cookie Crunch, 550g

#4470 € 44,08
#4463 € 44,08
#4467 € 40,17

#4466 € 44,08
#4468 € 40,17
#4469 € 40,17

Vanilla Crème, 550g
Smooth Chocolate, 550g
Free From Raspberry & White Chocolate, 500g

Σελίδα

NEO

23

Σελίδα

25

Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1
Vanilla Crème, 780g
Vanilla Crème σε φακελάκια - 7x26g

Formula 1 Express Μπάρες

#048K € 60,23
#053K € 16,90

#4472 € 23,10

Μαύρη Σοκολάτα

Σελίδες

Σελίδες

Σελίδα

26/27

28/29

30

Πρωτεϊνούχο Ρόφημα (PDM)
Βανίλια, 588g
High Protein Iced Coffee
Latte Macchiato, 308g #012K € 54,55
Mocha, 322g
#011K € 54,55
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Vegan Πρωτεϊνούχο
Ρόφημα (PDM Vegan)
Vanilla, 560 g

#172K € 49,91

#2600 € 52,40

Formula 3 Εξατομικευμένες
Πρωτεΐνες σε Σκόνη
Κλασική, 240g

#0242 € 44,04

Σελίδα

Σελίδα

32

33

Gourmet Σούπα Τομάτας
#0155 € 48,42

Τομάτα, 672g
Ψημένοι Καρποί Σόγιας

#3143 € 20,74

Ελαφρώς Αλατισμένοι - 12 x 21,5g

Μπάρες Πρωτεΐνης
Σοκολάτα Φιστίκι - 14x35g, 490g
Βανίλια Αμύγδαλο - 14x35g, 490g
Λεμόνι - 14x35g, 490g

#3972 € 23,90
#3968 € 23,90
#3976 € 23,90

Σελίδα

Σελίδες

Σελίδα

35

36/37

38

Formula 2 Σύμπλεγμα
Βιταμινών & Μετάλλων
ΑΝΔΡΕΣ 60 ταμπλέτες, 84,3g
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 60 ταμπλέτες, 84,3g

#1800 € 26,70

Immune Booster

#1819 € 26,70

Γεύση Μούρο,
10x3.7g, 37g

Xtra Cal ®
#2273 € 18,04

90 ταμπλέτες, 131g

#0020 € 18,64

Σελίδα

Σελίδες

41

42/43

Βρώμη, Μήλος & Εδώδιμες Ίνες
Μήλο, 204g
30 κάψουλες, 42g

#2554 € 36,65

Beta Heart

Herbalifeline Max Omega 3
#0043 € 36,53

Βανίλια, 229g

#0267 € 44,96
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Λίστα προϊόντων
Σελίδες

Σελίδα

44/45

49

Συμπυκνωμένος Χυμός Αλόης
Microbiotic Max
Γεύση Βανίλια, 20x2g, 40g

#173K € 44,34

Σελίδα

50/51

53

Herbalife Skin Πακέτο
Αποτελεσμάτων 7 Ημερών
#0106
#0105
#0255
#0256
#0257

#1065 € 42,83
#0006 € 42,83

Σελίδες

Στιγμιαίο Ρόφημα Βοτάνων
Κλασική, 100g
Κλασική, 50g
Λεμόνι, 50g
Βατόμουρο, 50g
Ροδάκινο, 50g

Μάνγκο, 473 ml
Κλασική, 473 ml

€ 49,86
€ 29,35
€ 29,35
€ 29,35
€ 29,35

#0867 € 27,47

Καταπραϋντικό Τζελ Καθαρισμού με Αλόη, 50ml
Ενυδατική Κρέμα Ημέρας για Λάμψη, 15ml
Κρέμα Νυκτός για Ανάπλαση, 15ml
Τζελ Σύσφιξης για την Περιοχή των Ματιών, 2 x 2ml
Ενυδατική Κρέμα Ματιών, 2 x 2ml

Σελίδες

52/53
Herbalife Skin
Καταπραϋντικό Τζελ Καθαρισμού με Αλόη, 150ml
Τζελ Καθαρισμού με Εσπεριδοειδή για Λάμψη, 150ml
Scrub με Μούρα για πιο Λαμπερή Επιδερμίδα, 120ml
Μάσκα Καθαρισμού με Άργιλο και Μέντα, 120ml
Αναζωογονητική Τονωτική Λοσιόν από Βότανα, 50ml
Ορός Αντιγήρανσης, 50ml
Τζελ Σύσφιξης για την Περιοχή των Ματιών, 15ml
Ενυδατική Κρέμα Ματιών, 15ml
Ενυδατική Κρέμα Ημέρας για Λάμψη, 50ml
Ενυδατική Κρέμα με Δείκτη Προστασίας SPF 30, 50ml
Κρέμα Νυκτός για Ανάπλαση, 50ml
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#0765
#0766
#0772
#0773
#0767
#0829
#0770
#0771
#0830
#0828
#0827

€ 25,04
€ 25,04
€ 19,58
€ 21,22
€ 18,96
€ 64,78
€ 39,37
€ 39,37
€ 48,81
€ 48,81
€ 48,81

Σελίδες

Σελίδες

54/55

56/57

Herbal Aloe
Δυναμωτικό Σαμπουάν, 250 ml
Δυναμωτικό Conditioner, 250ml
Σαπούνι Σώματος
Αφρόλουτρο Χεριών και Σώματος, 250 ml
Λοσιόν Χεριών & Σώματος, 250ml
Καταπραϋντικό Τζελ, 250 ml

Collagen Skin Booster
Φράουλα & Λεμόνι, 171g

#076K € 58,66

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

€ 14,50
€ 14,50
€ 9,71
€ 14,67
€ 13,60
€ 13,60

Σελίδες

60/61

Σειρά Αθλητικής Διατροφής Herbalife24
Rebuild Endurance, Βανίλια, 1000g
Prolong, Εσπεριδοειδή, 900g
Πρωτεϊνούχο Ρόφημα Formula 1 Sport, Βανίλια, 524g

#1436€ 101,87
#1435 € 73,21
#4461 € 71,80

#1437 € 58,55
#1433 € 52,96

Σελίδα

Σελίδα

62

63

CR7 Drive
Acai Berry, 540g

Rebuild Strength, Σοκολάτα, 1000g
Hydrate, Πορτοκάλι, 20 x 5,3g, 106g

Liftoff ®
#1466 € 24,58

Λεμόνι, 10 ταμπλέτες

#3152 € 35,05
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Σημειώσεις

70

71

Για να μάθετε περισσότερα,
επικοινωνήστε μαζί μου σήμερα:

Η Herbalife Nutrition είναι υπερήφανο μέλος
και υποστηρικτής του DSA – Οργανισμού
Εταιριών Απευθείας Πωλήσεων – και του
κώδικα προστασίας των καταναλωτών τους.
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