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S I S Ä LTÖ :
Formula 1
Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää Formula 1 -pirtelöistä

22-23

Formula 1 Savoury Meal
Nauti herkkusienten, hieman makeutta antavan
sipulin, valkosipulin ja virkistävien yrttien mauista.

24-25

Protein Drink Mix - Vegan
Kokeile Protein Drink Mix-Vegan -tuotetta
ja lisää päivittäistä proteiinin ja tärkeiden
vitamiinien ja kivennäisaineiden saantiasi.

32-33

Immune Booster
Marjan makuinen ravintolisäjuoma, joka sisältää
runsaasti immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
edistäviä vitamiineja ja kivennäisaineita

40-41

Microbiotic Max
Tuote on suunniteltu tarjoamaan yhdistelmän
probiootteja ja prebioottista kuitua, jotka toimivat
sopusoinnussa ravitsemustavoitteittesi tukemiseksi.

48-49

Collagen Skin Booster
Terveen näköinen iho saa alkunsa sisältä.
Collagen Skin Booster ei tarjoa vain pika-apua,
vaan ihosi saa siitä asiantuntijoiden kehittämää,
tieteeseen perustuvaa ravitsemusta.

56-57

H24 Achieve
Oletpa sitten vasta-alkaja, säännöllinen
kuntosalilla kävijä tai aktiivinen atleetti, tarvitset
urheiluravitsemusta, joka tukee suorituksiasi joka hetki.

62-63

LiftOff® Max
Tehosta treeniäsi* greipin makuisen H24 LiftOff®
Max -juoman avulla! Se on sokeriton energiajuoma,
joka sisältää 180 mg kofeiinia annosta kohti. Se ei
kuitenkaan ole mikään tavallinen energiajuoma.

66-67

Käytä Herbalife Nutrition® -tuotteita osana tasapainoista
ja monipuolista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
Lisätietoja saat itsenäiseltä Herbalife Nutritionin Jäseneltä
tai sivustolta Herbalife.fi.
Miksi valita Herbalife, miksi juuri nyt
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi ja tutustu paremmin
liiketoimintamahdollisuuteen!
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Korkealaatuiset tuotteet

Pellosta

pöytään
Laatutuotteita
sinulle

Me tunnistamme asiakkaidemme tarpeet ja
käytämme näitä tietoja yhdessä tuoreimpien
tutkimustulosten kanssa. Tiedemiehemme ja
ravitsemusasiantuntijamme tekevät yhteistyötä
huippuluokan yhteistyökumppaneiden kanssa,
jotta voisimme tarjota asiakkaillemme parempaa
ravitsemusta. Herbalife Nutrition on tehnyt
huomattavia investointeja hankkimalla uusia
laboratorioita, testauslaitteita, tuotantolaitoksia,
valmistusaineita ja tieteen asiantuntijoita, jotta sen
valmistamat tuotteet täyttäisivät Kansainvälisen
standardisointijärjestön (ISO) ja tiedesäätiö NSF
Internationalin tiukat vaatimukset.
Tavoitteenamme on tehdä tasapainoisesta
ravitsemuksesta yksinkertaista. Saavuttaaksemme

tämän meidän on sijoitettava tieteeseen. Tieteellinen
johtoryhmämme (johon kuuluu Herbalife Nutritionin
Ravitsemusinstituutin hallituksen puheenjohtaja,
Ph.D. David Heber), on käyttänyt viimeiset kolme
vuosikymmentä korkealaatuisten energiarajoitettujen
tuotteiden kehittämiseen, jotta sinun olisi helppoa
syödä terveellisemmin.
Nutrition Advisory Board -ravitsemusneuvoston
jäsenet ovat alansa huippuja aina Nobelpalkinnon* saajasta Yhdysvaltain lääke- ja
elintarvikeviraston** (FDA) entiseen johtajaan.
Heidän yhteistyönsä tuloksena syntyy tuotteita,
joihin sinä voit luottaa. He myös varmistavat,
että tuotteemme perustuvat tieteelliseen
kirjallisuuteen ja kliinisiin tutkimuksiin.

Rakennamme maailmanlaajuista tuotantoverkostoa. Investoimalla tuotantolaitoksiin,
teknologiaan ja voimavaroihin sekä valmistamalla enemmän tuotteita omissa laitoksissamme
vahvistamme asemaamme huippuluokkaisten tuotteiden valmistajana ja toimittajana.
DAVID PEZZULLO, Herbalife Nutrition Toiminnanjohtaja, Worldwide Operations
* Nobel-säätiöllä ei ole mitään yhteyksiä Herbalife Nutritioniin, eikä se tutki tai suosittele mitään Herbalife Nutrition -tuotteita.
** Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto
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Hyvä tietää
Herbalife Nutritionin Winston-Salemin innovaatioja tuotantokeskus North Carolinassa, Yhdysvalloissa
on pinta-alaltaan yli 74 000 m2 ja sen ympärysmitta
on lähes 5 km. Se on tällä hetkellä Herbalife
Nutritionin suurin tuotantolaitos. Se avattiin vuonna
2014 ja sen avulla voimme toimittaa huippulaatuisia
ravitsemustuotteita ihmisille ympäri maailmaa.

Maanviljelijämme
kylvävät pellot

ja viljelevät
maata,

Tarkkaan valitut
valmistusaineet
Olemme sijoittaneen
vastuuntuntoiseen viljelyyn ja
kehittyneisiin työmenetelmiin
voidaksemme valmistaa
mahdollisimman hyviä tuotteita.
Kansainvälinen tiedemiehistä
ja tuottajista muodostuva
tiimimme valitsee meille
kaikkein korkealaatuisimmat
valmistusaineet.

jotta voisimme
varmistaa tuotteidemme

laadun

aina pellosta
sinun käsiisi

Valmistettu huolella

Ravitsemusta sinulle

Teemme paljon työtä
varmistaaksemme, että
Herbalife Nutrition® -tuotteet
täyttävät tai ylittävät alan monet
laatuvaatimukset. Voit luottaa
käyttämiemme valmistusaineiden
puhtauteen ja laatuun ja
valmistusmenetelmiemme
yhtenäisyyteen.

Pitkälle kehitettyä
teknologiaa apuna käyttäen
tarkastamme tuotteidemme
varastointiympäristön
varmistaaksemme, että
tuotteemme säilyttävät
tärkeät ominaisuutensa aina
valmistushetkestä siihen
asti, kun vastaanotat ne.
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Tiede

Asiantuntijamme
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Ravitsemus- ja tiedeasiantuntijamme osallistuvat
aktiivisesti kaikkien Herbalife Nutrition -tuotteiden
kehittämiseen ja testaamiseen varmistaen niiden
korkean laadun. Ne auttavat kouluttamaan jäseniä
ympäri maailmaa tarjoamalla heille työkaluja, joiden
avulla he voivat innostaa muita elämään terveellistä
ja aktiivista elämäntapaa.

Rocío Medina

Gary Small

Kristy Appelhans

Kent Bradley

Varapuheenjohtaja ja
Ravitsemusneuvoston jäsen

Ravitsemusneuvoston jäsen

Varapuheenjohtaja,
Maailmanlaajuinen
kuluttajaturvallisuus

Terveys- ja ravitsemusjohtaja,
Ravitsemusneuvosto

John Heiss Ph.D.

Luigi Gratton

David Heber

Steve Henig

Herbalifen
Ravitsemusneuvoston jäsen

Varajohtaja,
Koulutus

Herbalife Nuritionin
Ravitsemusinstituutin johtaja

Emeritus-tiedejohtaja,
Ravitsemusneuvoston jäsen

TUNNETUT ASIANTUNTIJAT

Susan Bowerman

Laura Chacón-Garbato

Samantha Clayton

Vasilios Frankos

Vanhempi johtaja,
Kansainvälinen
ravitsemuskoulutusjohtaja,
Ravitsemusneuvosto

Johtaja,
Ravitsemustuotekoulutuksen
johtaja Ulkoisen
ravitsemuksen neuvosto

Varapuheenjohtaja,
Urheilusuoritukset
ja -koulutus

Vanhempi yritysneuvonantaja,
tuotetiede, turvallisuus
ja vaatimustenmukaisuus

Louis Ignarro

Dana Ryan

Gary Swanson

Michael Yatcilla

Nobel-palkinnon saaja*
Ravitsemusneuvoston jäsen

Johtaja, Urheilusuoritukset
ja -koulutus

Senior Vice President,
Laadunvarmistus

Senior Vice President,
Tutkimus ja kehitys

* Nobel-säätiöllä ei ole mitään yhteyksiä Herbalife Nutritioniin, eikä se tutki tai suosittele mitään Herbalife® -tuotteita.
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Herbalife Nutritionin säätiö

Omistautumisemme

Autamme poistamaan nälänhätää ja aliravitsemusta maailmasta Zero Hunger
-ohjelmamme avulla.
Ohjelmamme on linjassa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen
Zero Hunger -tavoitteen kanssa.
Tavoite edellyttää rohkeita toimia nälänhädän kaikkien muotojen kitkemiseksi
vuoteen 2030 mennessä, elintarviketurvan ja ravitsemuksen parantamiseksi
sekä kestävän maatalouden edistämiseksi.
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Viimeisten 25 vuoden ajan olemme työskennelleet

140 yhteisöllisen kumppanimme kanssa

hyväntekeväisyysjärjestömme Herbalife Nutrition Foundationin
kautta. Viime vuonna jäsenemme ja henkilökuntamme
lahjoittivat 3,2

miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

paremman ravitsemuksen ja aktiivisten elämäntapojen
edistämiseen ja tukivat yli 90

000 lasta 50 maassa.

”Sanat eivät riitä kertomaan, kuinka ylpeä olen teistä!
Olette tehneet Herbalifesta hyvän tahdon voiman, joka
on innoittanut kaikkia jo yli kahden vuosikymmenen
ajan, ja joka tulee tekemään niin myös jatkossa.”
- Herbalife Nutritionin perustaja ja ensimmäinen jälleenmyyjä, Mark Hughes (1956–2000)

Investoimme 2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria seuraavien kolmen
vuoden aikana näiden kiireellisten ongelmien ratkaisemiseen. Teemme
tämän tukemalla kansalaisjärjestöjä ja hyväntekeväisyysjärjestöjä
eri puolilla maailmaa, lahjoittamalla tuotteitamme, tarjoamalla
ravitsemusasiantuntemusta ja -koulutusta, tekemällä
vapaaehtoistyötä ja erilaisia toimia tietoisuuden lisäämiseksi.
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Saavuta tavoitteesi

Kysy itseltäsi seuraavaa
Miten terveellisesti
haluat elää?

Ollaksesi paras versio itsestäsi sinun kannattaa keskittyä
muuhun kuin vain vaa’an lukemiin. Tämä on hyvin yksilöllistä.
Ole terveempi, onnellisempi, itsevarmempi ja hyväkuntoisempi
itsesi. Kaikki alkaa tavoitteen asettamisesta.
1

10

Tulokset perustuvat vuoden 2014 Herbalife Nutrition -kuluttajakyselyyn,
joka toteutettiin 15 maassa, ja johon saatiin 15.000 vastausta.

VAIN 15 %

EUROOPPALAISISTA
TUNTEE OLEVANSA
”ERITTÄIN TERVEITÄ” 1.

Mitkä ovat liikuntatavoitteesi?
Onko tavoitteenasi kiinteä ja vahva kroppa? Haluatko
pienentää rasvaprosenttiasi, kasvattaa lihasmassaa ja
varmistaa harjoittelua tukevan ravitsemuksen niin ennen
treeniä, sen aikana kuin jälkeenkin?
Huippu-urheilijat ympäri maailmaa käyttävät
Herbalife Nutrition -tuotteita saavuttaakseen
treenitavoitteensa. H24-tuotesarjamme avulla viet
treenisi uudelle ammattimaisemmalle tasolle!

Mitkä ovat sinun
painonhallintatavoitteesi?
Terveellisen painon saavuttaminen voi vaikuttaa
elämäntapoihisi. Vaikka muutoksen toteuttamiseen tarvitaan
hieman tahdonvoimaa, voit silti nauttia lempiruoistasi.
Herbalife Nutritionin tarjoamat työkalut ja tuki
auttavat pitämään motivaatiota yllä ja saavuttamaan
omat yksilölliset tavoitteet hyvän ravitsemuksen ja
säännöllisen liikunnan avulla.

Hyötyisitkö sinä terveellisemmistä
elämäntavoista?

85 %

EUROOPPALAISISTA
HALUAISI NOUDATTAA

TERVEELLISEMPIÄ

Terveelliset ja aktiiviset elämäntavat edellyttävät myös
hyvää ravitsemusta. Se, mitä syöt, vaikuttaa sekä yleiseen
hyvinvointiisi että arjessa jaksamiseen.
Tasapainoinen ravitsemussuunnitelma ja omien yksilöllisten
tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan laadittu liikuntaohjelma
ovat ihanteellinen tapa huolehtia omasta hyvinvoinnista.

ELINTAPOJA1.
11

Ruokaohjekirja

Uudista
ruoanlaitto
Tilaa oma kappaleesi MyHerbalife.fi
-sivustolta tai ota yhteys itsenäiseen
Herbalife Nutritionin Jäseneen jo tänään!
SKU 107K
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Suosituksia
Antti Keinänen, Suomi
Käytännölliset tuotteet helpottavat
ammattiurheilijan kiireistä arkea.

Charlotte Stærkær Nielsen, Tanska
Maailman paras aamiainen! Paras päätös, jonka
olen tehnyt kehoni hyväksi. Kaikkien kannattaisi
aloittaa päivänsä nauttimalla pirtelö.

Jan Erik Loftstad, Norja
Hyviä, tieteellisesti kehitettyjä tuotteita, joista saan
energiaa koko päivän ajan, myös treenatessani,
sekä miellyttävän pehmeän ihon.

Johanna Jansson-Nord os. Schiller, Ruotsi
Tuote on nopea valmistaa, se maistuu hyvältä ja
tukee henkilökohtaista kehitystäni.

@HerbalifeFinland

HerbalifeNordic
#HerbalifeNutrition
#HerbalifeNordic
14
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Optimoi ravitsemuksesi

Optimoi

ravitsemuksesi
Tavoitteet ja tarpeet ovat aina yksilöllisiä.

Matka tavoitteeseesi alkaa tasapainoisesta ravitsemuksesta ja
liikunnasta. Avain kestäviin tuloksiin on kuitenkin tavoitteisiin
sitoutuminen sekä suunnitelma, joka auttaa jaksamaan,
keskittymään ja pysymään tavoitteiden tasalla.
Ympärivuorokautinen Herbalife Nutrition -ohjelmasi rakentuu näille
kuudelle ravitsemuksen peruspilarille, joiden optimaalinen saanti
auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi. Nämä ratkaisut perustuvat
tuoreimpaan tutkimukseen, ja niiden hyödyntämiseksi saat
henkilökohtaista tukea Herbalife Nutritionin Jäseneltä.

1. Proteiini
2. Vitamiinit ja kivennäisaineet
3. Terveelliset rasvat
4. Kuitu
5. Kasviravintoaineet
6. Nesteensaanti

16
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Ta s a p a i n o i n e n a a m i a i n e n

Herbalife Nutritionin
tasapainoinen aamiainen
Miten usein jätät aamiaisen väliin tai otat matkalta mukaan
kahvin ja levonnaisen nälän iskiessä aamupäivisin?
Kerran viikossa? Pari kertaa viikossa? Joka päivä?
Englannin kielen sana ”breakfast” tarkoittaa yön aikana
syntyvän paaston keskeyttämistä. Kun kehosi on
ollut ilman polttoainetta n. 12 tunnin ajan, on helppoa
ymmärtää, miksi aamiaista pidetään päivän tärkeimpänä
ateriana. Aamiaisesta saat energian, jonka kehosi
tarvitsee aamuisin saadakseen sinut liikkeelle.

Tasapainoinen,
säännöllinen aamiainen*
• Tekee ravitsemuksesta
kokonaisuudessaan
tasapainoisemman
• Lisää vitamiinien ja
kivennäisaineiden saantia
• Auttaa syömään päivittäin
riittävästi hedelmiä ja kasviksia.
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Millainen on ravitseva ja tasapainoinen aamiainen?
Tasapainoinen aamiainen auttaa saavuttamaan suositellun päivittäisen energiamäärän:

RUOASTA JA
RAVINTOLISISTÄ

HIILIHYDRAATEISTA

ELINTARVIKKEISTA JA
RAVINTOLISISTÄ

30
%
RASVOJA

JOPA

40 %

VÄHINTÄÄN

JOPA

30
%
PROTEIINIA

RUOASTA JA
RAVINTOLISISTÄ

Herbalife Nutritionin tasapainoinen aamiainen on maukas, ravitseva ja helppo valmistaa.
Ja mikä parasta: Se voidaan räätälöidä juuri sinulle sopivaksi!
RAVITSE

Nauti täyteläisestä ja maukkaasta Formula 1 -pirtelöstä
samalla kun rajoitat energiansaantiasi.
NESTEYTÄ

Päästä luovuutesi valloilleen ja mausta vetesi hedelmiä, vihanneksia ja yrttejä
sisältävällä Aaloe-yrttijuomalla. Aloita päiväsi räätälöidyllä makunautinnolla.
VIRKISTY

Käynnistä päiväsi virkistävällä yrttijuomalla,
joka sisältää 51 mg** kofeiinia annosta kohti.

Itsenäinen Herbalife Nutritionin Jäsen kertoo sinulle,
millainen aamiainen sopii parhaiten juuri sinulle.
Tutustumispaketin avulla voit tutustua tuotteisiin ja
kokea eron itse!

* 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.
** Turvallisen kofeiinin saannin raja kaikista lähteistä on 400 mg/päivä (raskaana oleville ja imettäville 200 mg/päivä).
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Proteiini

Proteiini

Proteiini on kehomme jokaisen solun tärkeä rakennusaine. Se on
makroravintoaine, joka muodostuu 21 ”rakennuspalikasta”, joita kutsutaan
aminohapoiksi. Kehomme tarvitsee proteiinia moniin eri toimintoihin, kuten
esimerkiksi lihasmassan kasvattamiseen sekä lihasten ja normaalin luuston
ylläpitoon. Mikäli et saa tarpeeksi proteiinia, sinun on olla vaikeaa syödä
tasapainoisesti ja saavuttaa tavoitteesi.
Pyri saamaan 30 % päivittäisestä kalorimäärästäsi proteiinista. Harjoittelun
aikana kehosi tarvitsee enemmän proteiinia kasvattaakseen ja ylläpitääkseen
lihasmassaa. Muista siis, että proteiinintarpeesi vaihtelee. Aktiivisen miehen,
joka kuluttaa päivässä noin 2 000 kilokaloria ja joka haluaa kasvattaa
lihasmassaansa, tulisi saada päivittäisestä ruokavaliostaan jopa 1501 grammaa
proteiinia. Naisen, joka kuluttaa päivässä noin 1 400 kilokaloria ja joka haluaa
hallita painoaan, tulisi saada jopa 105 grammaa proteiinia päivässä 2.

MITÄ MINUN PITÄISI SYÖDÄ?
Syö kasvi- ja eläinperäisiä proteiineja joka päivä. Soija on yksi parhaista
kasviperäisistä proteiininlähteistä, sillä soijaproteiini sisältää kaikki tärkeät
aminohapot. Muut kasviperäiset proteiinit, joita saadaan mm. pähkinöistä,
siemenistä ja linsseistä, eivät sisällä kaikkia aminohappoja, joten yhdistä niitä
saadaksesi useampia aminohappoja. Korkealaatuisimpia eläinperäisiä proteiineja
saat kalasta, kanasta ja kalkkunasta, kananmunista sekä vähärasvaisista
maitotuotteista, jotka sisältävät proteiinin lisäksi rautaa, sinkkiä ja B-vitamiineja.

* Painonhallinnan yhteydessä
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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Proteiinin voimapari
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Lisää proteiininsaantiasi sekoittamalla veteen
Vegan PDM -jauhetta ja Formula 1* -pirtelöjauhetta.
Lisää päivittäistä proteiininsaantiasi nauttimalla
herkullinen ja ravitseva vaniljanmakuinen juoma,
joka valmistuu muutamassa sekunnissa.
Lisää vain vesi ja ravista!

24 g
proteiinia
26 vitamiinia ja
kivennäisainetta

F1 Vanilla Cream
21 annosta, 550 g
#4466

Vähän
sokeria

Gluteeniton

Proteiinijuomajauhe
Vanilja
20 annosta, 560 g
#172K
* Lue valmistusohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät Formula 1
-ateriankorvikepirtelöitä painonhallintaan.
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Proteiini

Herkullinen,
tasapainoinen ateria

Täyteläinen pirtelö valmistuu hetkessä ja tarjoaa tasapainoisessa suhteessa laadukasta
proteiinia sekä tärkeitä makro- ja mikroravintoaineita. Pirtelö onkin täydellinen ateriankorvike
painonhallinnan tueksi.
Kaikki uuden sukupolven Formula 1 -pirtelömme on valmistettu kasviperäisistä
valmistusaineista, ne ovat gluteenittomia ja sopivat kasvissyöjille. Yksi annos sisältää
vähintään kolmanneksen päivittäisestä saantisuosituksesta 25 vitamiinia ja kivennäisainetta.
Enää sinun ei tarvitse valita terveellisen ja vaivattoman aterian välillä, sillä Formula 1 -pirtelöt
ovat helppoja ja nopeita valmistaa.

Formula 1
• Ravitsemusasiantuntijoiden kehittämä, tieteelliseen tutkimukseen perustuva tuote.
• Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että yhden pääaterian korvaaminen
päivässä ateriankorviketuotteella osana vähäenergiaista ruokavaliota auttaa
ylläpitämään painoa painonpudotuksen jälkeen.
• Formula 1 Free From on laktoositon, soijaton ja glueeniton valmistettaessa
ohjeiden mukaan.

18 g
proteiinia**

5g
kuitua

Maidoton

25:ttä
vitamiinia ja
kivennäisainetta

Vegaanisista
valmistus
aineista

Gluteeniton

Summer Berries Banana Cream
Vanilla Cream
Smooth
Caffè Latte
Mint &
21 annosta, 550 g 21 annosta, 550 g 21 annosta, 550 g
Chocolate
21 annosta, 550 g
Chocolate
#4470
#4462
#4466
21 annosta, 550 g
#4465
21 annosta, 550 g
#4468
#4471
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* Heymsfield SB, et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 May;27(5):537-49.
** Valmistettuna kevytmaitoon.
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Tarjoiluehdotus

Vanilla Cream
Vanilla Cream
Cookie Crunch
Free From
Strawberry
annospussit
21 annosta, 550 g Raspberry & 30 annosta, 780 g
Delight
#048K
#4467
White Chocolate
21 annosta, 550 g
1 pussi 26 g, 7 x 26 g
19 annosta, 500 g
#4463
#053K
#4469
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Proteiini

Formula 1
Savoury Meal

Tarvitsetko iltapalaideoita? Mietitkö mitä valmistaisit lounaaksi?
Formula 1 Savoury Meal voi olla juuri se, mitä tarvitset.
Hemmottele itseäsi herkkusienten ja yrttien makuisella, maukkaalla ja
täyteläisellä aterialla. Se sisältää korkealaatuista soijaproteiinia, tärkeitä
vitamiineja ja kivennäisaineita, kuitua, herkullista sienten makua, makeaa
sipulia, aromaattisia yrttejä ja valkosipulia. Se ei sisällä lisättyä sokeria.
Herkkusieniltä ja yrteiltä maistuva Formula 1 Savoury Meal -ateria sopii
mainiosti ravitsevaksi lounaaksi, jonka avulla voit pitää kiinni terveellisistä
ja aktiivisista elämäntavoista – missä sitten olitkin.
Käytä hyväksesi kaikki Formula 1:n tarjoamat edut nauttimalla suolainen,
ravitseva, lämmittävä ja herkullinen ateria.

19 g
proteiinia*

216
kcal*
25:ttä
vitamiinia ja
kivennäisainetta

Vegaanisista
valmistus
aineista

Gluteeniton

Formula 1 Savoury Meal
• Proteiinipitoinen
• 25 vitamiinia ja kivennäisainetta
• Vegaaniset ainesosat
• Ei lisättyä sokeria
• Luontaisia aromeja

Mushroom
& Herb
21 annosta, 550 g
#092K

• Ei sisällä keinotekoisia
väri- tai makeutusaineita
• Gluteeniton

Nauti tuote osana tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota sekä terveellisiä ja aktiivisia elämäntapoja.
Valmista vegaaninen ja maidoton vaihtoehto sekoittamalla 2 annosmitallista (26 g) jauhetta 250 ml:aan
lämmintä soijajuomaa.

Tarjoiluehdotus
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*Sekoitettuna 250 ml:aan maitoa.
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Proteiini

TÄYT E L ÄI NE N
HERKK U SI E N I LTÄ
MA I ST U VA PA STA
1 annos
Valmistusaika: 5 minuuttia
Kypsennysaika: 20 minuuttia
• 2 annosmitallista (26 g)
F1 Savoury Meal -jauhetta
• 1 rkl maissijauhoa
• 100 ml kevytmaitoa
• ½ sitruuna, kuorittuna
• 40 ml vettä
• 55 g pennepastaa, täysjyvä
• 25 g ranskankermaa
• 2 rkl hienonnettua lehtipersiljaa
• Mustapippuria

VALMISTUS
1
Yhdistä kattilassa F1 Savoury Meal ja
maissijauhot ja sekoita sitten joukkoon 4 rkl
maitoa. Sekoita joukkoon loppu maito samalla
sekoittaen. Lisää sitten sitruunan kuori ja mehu
sekä 40 ml vettä. Mausta pippurilla ja kypsennä
keskilämmöllä samalla sekoittaen 1–3 minuuttia,
kunnes seos sakenee ja kuumenee.
2
Keitä sillä välin pennepastaa toisessa kattilassa
10–12 minuuttia tai mieltymyksesi mukaisesti.
Valuta vedet ja lisää pasta pastakastikkeen
joukkoon. Lisää joukkoon ranskankerma ja
persilja, ripottele päälle mustapippuria ja
tarjoile välittömästi.
Ravintoarvot annosta kohti:
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Kcal Proteiini Sokeri Rasva

Kuitu

Suola

388

12 g

1.4 g

22 g

8.7 g

8.3 g

* Tuotteistamme voi saada tuoteselosteessa kuvatut ravitsemukselliset hyödyt
vain silloin, kun tuote on valmistettu tuoteselosteessa neuvotulla tavalla.
** Muista, että kun Herbalife Nutritionin tuotteita lämmitetään, niiden
vitamiinipitoisuus saattaa laskea tuote-etiketistä annetusta arvosta.
*** Lue tuoteselosteen ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät Formula 1
-ateriankorvikepirtelöitä painonhallintaan.

Kuva on viitteellinen.

HERKK U SI E N T EN
MA KU I SE T- J UUSTO TILL I M U F F I NS I T
4 annosta
Valmistusaika: 10 minuuttia
Kypsennysaika: 25 minuuttia
• 2 annosmitallista (26 g)
F1 Savoury Meal -jauhetta
• 90 g täysjyväjauhoa
• 1 tl leivinjauhetta
• 1 kananmuna
• 80 ml kevytmaitoa
• 80 g välimerellistä salaattijuustoa,
kuutioituna
• 2 rkl hienonnettua tuoretta tilliä
• Mustapippuria

VALMISTUS
1
Kuumenna uuni 180 °C:een. Aseta
muffinipellille neljä muffinivuokaa tai
leivinpaperineliötä.
2
Yhdistä suuressa kulhossa F1 Savoury
Meal, jauhot, leivinjauhe, kananmuna
ja maito, kunnes seos on tasaista.
Mausta pippurilla. Sekoita joukkoon
juusto ja tilli, ja jaa seos muffinivuokiin.
Paista uunissa 20–25 minuuttia, kunnes
muffinit ovat kohonneet ja kullanruskeita.
Anna jäähtyä ja tarjoile.
Ravintoarvot annosta kohti:
Kcal Proteiini Sokeri Rasva

Kuitu

Suola

162

3.6 g

1.3 g

12 g

1.6 g

4.6 g

* Tuotteistamme voi saada tuoteselosteessa kuvatut ravitsemukselliset hyödyt
vain silloin, kun tuote on valmistettu tuoteselosteessa neuvotulla tavalla.
** Muista, että kun Herbalife Nutritionin tuotteita lämmitetään, niiden
vitamiinipitoisuus saattaa laskea tuote-etiketistä annetusta arvosta.
*** Lue tuoteselosteen ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät Formula 1
-ateriankorvikepirtelöitä painonhallintaan.

Kuva on viitteellinen.
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Proteiini

Tarjoiluehdotus
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13 g
proteiinia

7g
kuitua

207
kcal

25:tä vitamiinia
ja kivennäisainetta

Formula 1 Express
Balanced Meal Bars
• Ravitsemuksellisesti täysipainoinen ateria
• Sisältää 25:ttä vitamiinia ja kivennäisainetta.
• Sisältää 13 grammaa proteiinia, joka
edistää lihasmassan kasvua.
• Runsaasti kuitua: 7 g per patukka,
mikä kattaa 28 % suositellusta
päivittäisestä kuidun saannista*
• Sisältää Promitor®-kuitua
• Sopii kasvissyöjille
• Ei sisällä keinotekoisia väritai makeutusaineita

Dark Chocolate
7 x 56 g, 392 g
#4472

• Herkullinen patukka – uusi,
parempi maku ja koostumus
* EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA) EFSA Journal
2010; 8(3), 1462.
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Proteiini

Kahvi, jossa on
proteiinin voimaa

Luotu elämän suuriin ja pieniin seikkailuihin. Jos pelkkä intohimo ei saa
sinua tavoittelemaan seuraavaa haastetta, kokeile High Protein Iced Coffee
-juomasekoitustamme. Jokainen pehmeä ja täyteläinen erä on valmistettu
asiantuntemuksella 100 % Robusta-espressokahvipavuista ja se sisältää
80 mg* kofeiinista annosta kohti. Uskomme, että hyvän kahvin tulee olla
sinulle hyväksi**, minkä vuoksi jääkahvissamme ei ole lisättyä sokeria,
siinä on 80 kilokaloria*** ja siihen on lisätty 15 g*** laadukasta proteiinia.
Ota se mukaasi kaikkialle ja lisää vain vesi saadaksesi herkullista
High Protein Iced Coffee -juomasekoitusta.

* Turvallisen kofeiinin saannin raja kaikista lähteistä on 400 mg/päivä
(raskaana oleville 200 ja imettäville 200 mg/päivä).
** Proteiini edistää lihasmassan kasvua
*** Annosta kohti.
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High Protein Iced Coffee
• 100 % Robusta espressokahvipapuja
• Jokainen pehmeä ja täyteläinen erä
on valmistettu asiantuntemuksella
15 g
proteiinia

• Lisää vain vesi
• 15 g heraproteiinia annosta kohti

80 mg
kofeiinia

80
kcal

Latte Macchiato
14 annosta, 308 g
#012K

Mocha
14 annosta, 322 g
#011
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Proteiini

Protein Drink Mix
Vegan

Terveys- ja hyvinvointitavoitteiden saavuttaminen voi olla haasteellista. Riippumatta siitä, oletko
vegaani vai kokeiletko enemmän kasviksia sisältäviä vaihtoehtoja, proteiinin saanti on tärkeää
tasapainoisen ruokavalion kannalta. Kokeile Protein Drink Mix-Vegan -tuotetta ja lisää päivittäistä
proteiinin ja tärkeiden vitamiinien ja kivennäisaineiden saantiasi.
Protein Drink Mix-Vegan on 100 % vegaaninen, proteiinipitoinen, gluteeniton, sokeriton,
luontaisesti laktoositon ja erittäin täyteläinen juoma.
Sekoita se suosikki Formula 1 -pirtelön joukkoon ja loihdi vegaaninen ateria, joka sisältää
runsaasti proteiinia (24 g), kuitua (6 g) sekä 26:ta vitamiinia ja kivennäisainetta. Lisää vain
kaksi mittalusikallista (28 g) Protein Drink Mix-Vegan -jauhetta ja kaksi mittalusikallista (26 g)
mieleistäsi Formula 1 -pirtelöjauhetta 300 ml:aan vettä, sekoita ja nauti.
Voit nauttia Protein Drink Mix-Vegan -juomaa myös sellaisenaan ravitsevana pirtelönä.
2 mittalusikallista (28 g) sisältää 15 g proteiinia, 22:ta keskeistä vitamiinia ja kivennäisainetta
sekä alle 1 g sokeria annosta kohti.
On olemassa monta hyvää tapaa nauttia Protein Drink Mix-Veganin herkullisesta mausta.
Se sopii täydellisesti yhteen Formula 1:n kanssa. Kevyen vaniljan maun ansiosta se soveltuu
mainiosti myös ainesosaksi leivonnaisiin ja ruokiin.*
Protein Drink Mix-Vegan on nyt osa Vegan Ideal breakfast -aamiaissarjaamme. Kokeile muita
vegaanivalikoimamme tuotteita ja aloita matkasi kohti hyvää ravitsemusta.

Protein Drink Mix Vegan
•
•
•
•
•
•
•
•

100 % vegaaninen
Sisältää runsaasti proteiinia
Loputon määrä makuyhdistelmiä
Gluteeniton
Sokeriton
Maidoton
Sisältää 22:tä vitamiinia ja kivennäisainetta annosta kohti
Vaniljan maku

Vaniljan maku

20 annosta, 560 g

#172K

Käyttöohjeet: Luo täydellinen vegaaninen ateria, joka sisältää runsaasti proteiinia ja on ravitsemuksellisesti tasapainoinen.
Lisää kaksi mittalusikallista (28 g) Protein Drink Mix-Vegan -proteiinijuomaa ja kaksi mittalusikallista (26 g) mieleistäsi
Formula 1 -pirtelöjauhetta 300 ml:aan vettä, sekoita ja nauti. Nauttiaksesi Protein Drink Mix-Vegan -juoman sellaisenaan,
sekoita kaksi annosmitallista (2 g) jauhetta 28 ml:aan kylmää vettä tai kolme annosmitalista (42 g) jauhetta 375 ml:aan
kylmää vettä, proteiinintarpeestasi riippuen. Nauti tuote osana tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota sekä terveellisiä
ja aktiivisia elämäntapoja.
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Vegaaninen

Runsaasti
proteiinia

Gluteeniton

Maidoton

EN

100 %

A A NIN

22 vitamiinia ja
kivennäisainetta

* Tuotteemme tarjoavat tuoteselosteessa mainitut täydet ravitsemukselliset hyödyt ainoastaan silloin, kun niitä käytetään tuoteselosteessa neuvotulla tavalla. Kun Herbalife
Nutrition -tuotetta käytetään kuumennusta vaativassa ruokalajissa, valmiin tuotteen vitamiinipitoisuudet saattavat laskea tuoteselosteen arvoihin verrattuna.
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Proteiini

Proteiinijuomajauhe
Välipalana
Proteiinijuomajauhe
tarjoaa seuraavia
ravitsemuksellisia etuja:

15 g
proteiinia

22 vitamiinia ja
kivennäisainetta

• 15 g korkealaatuista
proteiinia
• 7 g hiilihydraatteja
Vanilja
21 annosta, 588 g
#2600

• 22 vitamiinia ja
kivennäisainetta
• Sopii kasvissyöjille

Formula 3 Yksilöllinen
Proteiinijauhe

Original
40 annosta, 249 g
#0242

Helppo tapa lisätä päivittäistä
proteiininsaantia – lisää vain
mitallinen proteiinijauhetta
päivittäiseen Formula 1
-pirtelöösi.
• Sisältää runsaasti soijaa ja
heraproteiinia, jotka auttavat
tukemaan lihasmassan
kasvua ja luuston
pysymistä normaalina.
• 5 g proteiinia annosta kohti
• Sopii kasvissyöjille
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108
kcal

5g
proteiinia

23
kcal

Varmistamme, että Herbalife Nutrition
-tuotteiden valmistuksessa ei käytetä
muuntogeenisiä raaka-aineita*.
Tarjoiluehdotus

* Raaka-aineena ei ole käytetty geenimuunneltuja kasveja sovellettavien EU-asetusten mukaisesti.
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Kunnon

VÄLIPALOJA

Välty viettelyksiltä! Kun saatavillasi on käteviä ja ravitsevia välipaloja,
sinun on helpompi pitää nälkä kurissa ja motivaatio korkealla.
Toisin kuin yleisesti luullaan, välipalat voivat auttaa painonhallinnassa.
Niistä saat myös lisää ravintoaineita! Kliininen tutkimus on osoittanut,
että terveelliset, annospakkauksiin pakatut energiarajoitetut välipalat
auttavat ihmisiä syömään vähemmän päivän aikana1.

7g
proteiinia

4g
kuitua

104
kcal

Gourmet Tomaattikeitto

110
kcal

Paahdetut Soijapavut

Tämä muutamassa sekunnissa
valmistuva välipala sisältää 8
kertaa enemmän proteiinia kuin
tavallinen tomaattikeitto2.

Terveellinen, maukas ja vähäenerginen
välipala nautittavaksi missä ja milloin vain.
• 9 grammaa korkealaatuista proteiinia,
joka edistää lihasmassan kasvua

• 104 kcal annosta kohti

• 110 kcal auttaa hallitsemaan kaloriensaantia

• Sisältää runsaasti proteiinia, joka
auttaa ylläpitämään lihasmassaa

• Yksittäispakatut annospussit ovat
käteviä mukana matkassa

• Runsaskuituinen
(6 g annosta kohti)

• Herkullisia ja kevyesti suolattuja

• Sekoita kuumaan
veteen tuoteselosteen
ohjeiden mukaisesti
• Maustettu herkullisilla
Välimeren yrteillä
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9g
proteiinia

Tomaatti
21 annosta, 672 g
#0155

Kevyesti suolattu
12 annosta, 258 g
#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.

10 g
proteiinia

Noin 140
kcal

Proteiinipatukat
Oletko perso makealle? Katkaise
suklaanhimolta terä herkullisella
ja proteiinipitoisella välipalalla
tai nauti terveellinen herkku
ennen treeniä tai treenin jälkeen.
• N. 140 kcal/patukka
• Sisältää 10 grammaa
korkealaatuista proteiinia, joka
edistää lihasmassan kasvua
• 16 g hiilihydraatteja, joista saat
polttoainetta harjoitteluun

Suklaa-maapähkinä
14 x 35 g, 490 g
#3972

Vanilja-manteli
14 x 35 g, 490 g
#3968

Sitrus-sitruuna
14 x 35 g, 490 g
#3976
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Vitamiinit ja kivennäisaineet

Vitamiinit ja
kivennäisaineet
Vitamiinit ja kivennäisaineet ovat mikroravintoaineita, joita
elimistö tarvitsee päivittäin erilaisissa kemiallisissa reaktioissa.
Monet kivennäisaineet, kuten kalsium ja magnesium ovat myös
kehon rakennusaineita.* Elimistömme ei pysty valmistamaan
kaikkia tarvitsemiansa vitamiineja ja kivennäisaineita,
joten sen tulee saada ne terveellisestä ruokavaliosta.
Tasapainoinen ruokavalio sisältää tärkeimpiä vitamiineja
ja kivennäisaineita, mutta kaikkien ravintoaineiden
saaminen ruoasta voi olla hieman haasteellista. Päivittäiset
vitamiini- ja kivennäisainelisät saattavat auttaa sinua
varmistamaan riittävän päivittäisen saannin.

MITÄ MINUN PITÄISI SYÖDÄ?
Suurin osa nauttimastasi ruoasta sisältää jokin verran tärkeitä vitamiineja
ja kivennäisaineita. Erityisen ravitsevia ruoka-aineita ovat mm. hedelmät,
vihannekset ja viljatuotteet. Jokaisella ravintoaineella on kehossamme oma
tehtävänsä, joten eri ihmisten kannattaa lisätä ruokavalioonsa eri vitamiineja
ja kivennäisaineita. Pinaatti sisältää runsaasti C- ja E-vitamiinia, jotka
auttavat suojaamaan elimistöä oksidatiiviselta stressiltä. Maidon, jogurtin
ja siementen sisältämä fosfori ja kalsium taas tukevat luuston terveyttä.
B-vitamiinit auttavat kehoa muuntamaan ruoan energiaksi* ja K-vitamiini
tukee luuston terveyttä ja edistää normaalia veren hyytymistä.

* Kalsium ja magnesium ovat tarpeellisia hampaiden ja luuston hyvinvoinnille.
** B1-, B2-, B3-, B5-, B6- ja B12-vitamiini ylläpitävät normaalia energia-aineenvaihduntaa.

38

Monivitamiini ja kivennäisaine

miehille ja naisille
Optimaaliseen hyvinvointiin ja suorituskykyyn.
• Sisältää 24 tärkeää ravintoainetta, sisältäen mikroravintoaineet,
joita kehosi ei pysty itse valmistamaan riittävästi
• Valmistettu miesten ja naisten erityistarpeet huomioon
ottaen, jolloin kehosi saa juuri oikean määrän vitamiineja
ja kivennäisaineita
• Ravitsemusasiantuntijoiden kehittämä, tieteelliseen
tutkimukseen perustuva tuote.
Miehille

60 tablettia 84,3 g

#1800

Naisille

60 tablettia 84,3 g

#1819

Kehitetty toimimaan yhdessä
Formula 1 -pirtelön kanssa
Nautitpa sitten yhden tai kaksi
Formula 1 -pirtelöä päivässä,
Monivitamiini ja kivennäisaine
tarjoaa juuri oikean määrän
kehosi tarvitsemia ravintoaineita.
Saat lisätietoja Herbalife
Nutritionin Jäseneltä.

tai

Hormoni
toiminta

Luuston
terveys

Immuuni
järjestelmä

Energiaaineenvaihdunta

Energiaaineenvaihdunta

Ihon, hiusten ja
kynsien terveys

Lihasten
toiminta

Henkinen
suorituskyky

Katso lisätiedot kunkin koostumuksen sisältämien ravintoaineiden eduista tuote-etiketistä.
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Vitamiinit ja kivennäisaineet

Järkevää ravitsemusta
immuunijärjestelmällesi

Immune Booster sisältää runsaasti immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
edistäviä vitamiineja ja kivennäisaineita. Näitä ovat mm. C- ja D-vitamiini,
seleeni ja sinkki. Se sisältää myös EpiCor ® -ainesosan, joka on hiivafermentaatti,
jonka teho on tieteellisesti todistettu.
Immune Booster on pakattu pieniin pusseihin, jotka on helppo ottaa mukaan matkaan.
Nauti Immune Boosteria päivittäin lisäämällä yksi annospussi (3,7 g) 150 ml:aan
vettä ja sekoita hyvin, kunnes jauhe liukenee veteen. Nauti yksi lasillinen päivässä
aterioiden yhteydessä.
Käytä tätä tuotetta osana tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota ja
terveellisiä elämäntapoja.

80 mg
C-vitamiini

10 μg
D-vitamiini

55 μg
seleeni

3 mg
sinkki

Immune Booster
• Saatavana 21 yksittäisen annospussin
pakkauksessa, sillä sen vaikutus on yleensä
voimakkaimmillaan 2–3 viikon kuluttua.
• Virkistävä marjainen maku
• Sisältää EpiCor®-ainesosan, jonka
on tieteellisesti todistettu tukevan
vahvaa immuunijärjestelmää.
• Sisältää runsaasti C-vitamiinia, D-vitamiinia,
seleeniä ja sinkkiä, jotka edistävät
immuunijärjestelmän normaalia toimintaa
• C-vitamiini, seleeni ja sinkki edistävät myös
solujen suojaamista hapettumisstressiltä
• Ei sisällä keinotekoisia väri- tai makuaineita
• Sopii vegaaneille
• Gluteenition
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Berry
21 x 3.7 g, 77.7 g
#233K

Kuva on viitteellinen.
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Vitamiinit ja kivennäisaineet

Ota
kaikki irti
kehostasi

Kehosta huolehtiminen ja ravintoaineiden
saaminen on tärkeää ikään, terveyteen tai
aktiivisuustasoon katsomatta.
Vaikka yrittäisitkin parhaasi, päivittäinen
ruokavaliosi ei ehkä sisällä oikeita määriä
tarvitsemiasi ravintoaineita. Ravintolisän avulla
voit varmistaa, että kehosi saa juuri oikeanlaista
polttoainetta. Vitamiinit ja kivennäisaineet
auttavat tukemaan terveyttäsi ja ne ovat tärkeitä
kehon normaalille kasvulle ja kehitykselle.

Thermo Complete®
• Ainutlaatuinen luonnollisesti kofeiinia
sisältävä sekoitus vihreää teetä ja yerba
matea.
• C-vitamiini auttaa vähentämään väsymystä
ja uupumusta.

Cvitamiini

• Annos (4 tablettia) sisältää 100 mg kofeiinia,
joka auttaa sinua keskittymään***.
90 tablettia, 108,9 g

#0050

100 mg
kofeiinia

Niteworks®
Ravitsemuksen tukemiseen yöllä
• Niteworks sisältää L-arginiini- ja L-sitrulliiniaminohappoja
• Runsaasti foolihappoa
• Sisältää runsaasti C- ja E-vitamiinia, jotka
edistävät solujen suojaamista hapettumisstressiltä
#3150

15 annosta, 150 g

C- ja
E-vitamiini

* Balz Frei, Bruce N. Ames, Jeffrey B. Blumberg, Walter C. Willett. Enough Is Enough. Annals of Internal Medicine, 2014; 160 (11): 807 DOI: 10.7326/L14 - 5011.
** NRV = Päivittäisen saannin vertailuarvot.
*** Turvallisen kofeiinin saannin raja kaikista lähteistä on 400 mg/päivä (raskaana oleville ja imettäville 200 mg/päivä).
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L-Arginiini
L-Sitrulliini &
L-Tauriini

93%

61%

50%

93 % aikuisista ei

Tulokset osoittivat
myös että 61 %
aikuisista sai
liian vähän
magnesiumia

ja 50 % sai liian
vähän A-vitamiinia
ja kalsiumia

lääkärintarkastuksen
perusteella saa
ruokavaliostaan päivittäin
suositeltua määrää D- ja
E-vitamiinia**

Xtra-Cal®
Päivittäinen kalsiumlisä, joka sisältää
D-vitamiinia ja magnesiumia.
• Sisältää kalsiumia, joka on tarpeellinen
luuston ja hampaiden pysymiselle
normaalina
• Sisältää yli 100 % ravintoaineiden
saannin vertailuarvosta (NRV**) kalsiumia
ja auttaa sinua saavuttamaan riittävän
kalsiuminsaannin
• Sisältää myös magnesiumia, kuparia,
mangaania ja sinkkiä
90 tablettia, 131 g

DVitamiini

Kalsium &
Magnesium

#0020
B-vitamiineja

Cell Activator
Energia- ja hiilihydraattiaineenvaihduntaan.
• Erityinen koostumus, joka sisältää B-vitamiineja
(B1, B2, B6), mangaania ja kuparia, jotka
edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa
• Sisältää sinkkiä, joka edistää normaalia
hiilihydraattiaineenvaihduntaa
• Kivennäisaineet sinkki, kupari ja mangaani
auttavat myös suojaamaan soluja
hapettumisstressiltä
90 kapselia 48,1 g

#0104

43

Te r v e e l l i s e t r a s v a t

Terveelliset rasvat
Kehosi tarvitsee pienen määrän rasvaa toimiakseen kunnolla, mutta rasvoissa on eroja.
Tyydyttymättömät rasvat (esim. monityydyttymättömät rasvahapot, kuten omega3-rasvahapot) ovat terveellisempiä, koska ne auttavat pitämään veren kolesterolin
tasapainossa. Paljon tyydyttyneitä rasvoja sisältävä ruokavalio (prosessoitu ruoka ja
eläinperäiset ruoka-aineet) voivat aiheuttaa veren kolesterolipitoisuuden nousemista.
Rasva sisältää hyvin paljon kaloreita ja Herbalife Nutritionin ratkaisun mukaan sinun
olisi suositeltavaa saada 30 % päivittäin saamastasi energiasta rasvasta, jolloin
sinun tulee kiinnittää erityistä huomiota ruokavaliosi sisältämän rasvan laatuun.
Tyypillinen länsimainen ruokavalio sisältää liikaa rasvaa ja tyydyttymätöntä rasvaa.

MITÄ MINUN PITÄISI SYÖDÄ?
Terveellisiä rasvoja saa muun muassa kalasta, pähkinöistä, oliiviöljystä ja avokadoista.
Varmistaaksesi riittävän omega-3-rasvahappojen saannin sinun kannattaa syödä kalaa vähintään
kaksi kertaa viikossa. Toisen kala-aterioista tulee sisältää rasvaista kalaa kuten lohta tai makrillia.
Ravintolisän nauttiminen voi myös auttaa sinua saamaan riittävästi EPA- ja DHA-rasvahappoja
(omega-3-rasvahappoja), jotka voivat edistää sydämen terveyttä*** ja aivotoiminnan ja näön
pysymistä normaalina. Ne myös tukevat sydämen normaalia toimintaa sekä verenpaineen ja
veren triglyseridipitoisuuksien pysymistä normaaleina.

* DHA ja EPA edistävät triglyseridipitoisuuksien pysymistä normaalina. Edullisen vaikutuksen saamiseksi EPA- ja DHA-rasvahappoja on nautittava päivittäin 2 g.
** EPA- ja DHA edistävät sydämen normaalia toimintaa. Terveysvaikutuksen saamiseksi EPA- ja DHA-rasvahappoja on nautittava päivittäin 250 mg.

44

Herbalifeline Max®
Ravintolisä, joka sisältää kestävistä lähteistä hankittuja kalaöljyjä, jotka sisältävät
runsaasti omega-3-rasvahappoja (EPA ja DHA). ENEMMÄN EPA- ja DHArasvahappoja kapselia kohti†, mikä on eduksi sydämelle1, näkökyvylle2 ja aivoille2.
Uusi koostumus – 5 terveysväittämää
• Kestävistä lähteistä hankittu, Friend of the Sea-sertifioitu kalaöljy

Lisätietoja sivulla
FRIENDOFTHESEA.ORG

• Kasviperäinen kapseli
• Yksi kapseli sisältää 375 mg EPA-rasvahappoja ja 250 mg DHA-rasvahappoja
• DHA edistää aivotoiminnan ja näön pysymistä normaalina2
• EPA ja DHA edistävät sydämen normaalia toimintaa1, veren triglyseridipitoisuuksien
pysymistä normaalina3 ja verenpaineen pysymistä normaalina4

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

• Sisältää makua raikastavia eteerisiä timjami- ja piparminttuöljyjä.

✔✔ Tukee sydämen normaalia toimintaa1
✔✔ Edistää näön pysymistä normaalina2
✔✔ Tukee normaalia aivojen toimintaa3
✔✔ Edistää veren triglyseridipitoisuuksien
pysymistä normaalina3

✔✔ Edistää verenpaineen pysymistä normaalina4

†

1
2

30 kapselia, 42 g
#0043

3
4

Keskimäärin 3 kertaa enemmän EPA- ja DHA-rasvahappoja aikaisemman Herbalifelinetuotteen koostumukseen verrattuna.
Edullisen vaikutuksen saamiseksi EPA- ja DHA-rasvahappoja on nautittava päivittäin 250 mg.
Terveysvaikutuksen saamiseksi DHA-rasvahappoa on nautittava päivittäin 250 mg.
Edullisen vaikutuksen saamiseksi EPA- ja DHA-rasvahappoja on nautittava päivittäin 2 g.
Edullisen vaikutuksen saamiseksi EPA- ja DHA-rasvahappoja on nautittava päivittäin 3 g.
EPA- ja DHA-rasvahappojen päivittäisen saannin ei tulisi ylittää 5 g.
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Kuidut
Kaura-omenakuitujuoma
Herkullinen tapa lisätä päivittäistä
kuidunsaantia ja tukea tervettä
ruoansulatusta1. Nyt sokeriton4!
• 5 grammaa kuitua annoksessa
• Vähäenergiainen: yhdessä
annoksessa 18 Kcal
• 6 kuidunlähdettä
• Sisältää sekä liukoista että
liukenematonta kuitua
• Sokeriton4, ei sisällä keinotekoisia
makeutusaineita
• Nauti veteen tai mieleiseesi
Formula 1 -pirtelöön sekoitettuna

Kuidut
Kuidut ovat sulamattomia hiilihydraatteja, jotka ovat
tärkeitä normaalille ruuansulatukselle1. Kuituja on
kahdentyyppisiä: liukoisia ja liukenemattomia.
Toisin kuin muut pitkäketjuiset hiilihydraatit, kuidut
eivät hajoa ihmisen ruoansulatusjärjestelmässä
ja suurin osa niistä kulkee sulamattomana
massana ohutsuolen läpi.
Koska kuitu on tärkein ravinnollinen tekijä, joka
auttaa säilyttämään suoliston normaalin toiminnan1,
aikuisten tulisi pyrkiä nauttimaan päivittäin
25 grammaa kuitua 2. Tutkimuksen mukaan
72 % miehistä ja 87 % naisista ei kuitenkaan
saa päivittäisen suosituksen mukaista määrää
kuituja3. Mikäli saat liian vähän kuituja, lisää
kuidun määrää asteittain ja juo runsaasti vettä.
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5g
kuitua

18
kcal

Omena
30 annosta, 204 g
#2554

Beta heart ®
Beta heart® -jauheen tärkein valmistusaine on kauraperäinen OatWell™ -beetaglukaani,
jonka on todettu alentavan ja ylläpitävän veren kolesterolipitoisuutta.
• 3 g beetaglukaaneja auttaa laskemaan* veren kolesterolipitoisuutta
• 1,5 g kauran beetaglukaania edistää veren kolesterolitasojen pysymistä** normaalina
(1 annosmitallinen)
• Sekoita 2 annosmitallista jauhetta veteen, suosikkijuomaasi tai pirtelön sekaan
• Sokeriton
• Ei keinotekoisia makeutusaineita
• Runsaskuituinen (3 g/mitallinen)
• 25 kcal/mitallinen
Kaurakuitu auttaa lisäämään suolistossa kulkevan massan määrää.
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA); EFSA Journal 2; 2010 (8):1462.
Nutr Res Rev. 2017 Jul 5:1-42.
4
Sisältää 0,1 g valmistusaineissa luontaisesti esiintyvää sokeria.
* Kauran beetaglukaanin on osoitettu alentavan veren kolesterolipitoisuutta. Korkea kolesteroli on sepelvaltimotaudin riskitekijä. Edullisen vaikutuksen
saamiseksi beetaglukaania on saatava päivittäin 3 grammaa. Useat eri riskitekijät voivat altistaa sepelvaltimotaudille. Yksittäisen riskitekijään kohdistuvat
toimet eivät välttämättä ehkäise taudin syntyä.
** Beetaglukaanit auttavat pitämään veren kolesterolitason normaalina. Edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla päivittäin 3 g kaurasta, kauraleseistä,
ohrasta, ohraleseistä tai näiden beetaglukaanien seoksesta peräisin olevia beetaglukaaneja.
OatWell™ on DSM:n tuotemerkki.
1
2
3

25
kcal

3g
kuitua

Vanilja
30 annosta, 229 g
#0267
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Kuidut

Microbiotic
Max

Microbiotic Max -tuote on suunniteltu
tarjoamaan yhdistelmän probiootteja
ja prebioottista kuitua, jotka toimivat
sopusoinnussa ravitsemustavoitteittesi
tukemiseksi. Yksi miedosti vaniljalta
maistuva annos sisältää 2 miljardia
elävää Bifidobacterium lactis- ja
Lactobacillus helveticus -bakteerikannan
bakteeria. Tämä tuote sisältää runsaasti
kuitua ja on saatavana kätevissä
jauhepusseissa, minkä vuoksi se sopii
täydellisesti mukaan otettavaksi.

Microbiotic Max
• Sisältää yhdistelmän probiootteja ja
prebioottista kuitua
• 2 miljardia elävää bakteeria (CFU) annosta kohti
• Ei sisällä maku-, väri- tai säilöntäaineita
• Ei tarvitse säilyttää jääkaapissa
• Tuote on saatavilla 20 annospussin pakkauksissa
• Helppo kuljettaa mukana!
• Ei lisättyä sokeria
Vanilla Flavour 20 annospussia, 2 g, 40 g

Probiootteja
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Prebioottisia
kuituja

Gluteeniton

#173K

Runsaskuituinen

Voit sekoittaa

Microbiotic
Max -jauheen
veteen tai
mieleiseesi

Formula 1
-pirtelöön*.

Kuva on viitteellinen.
* Lisää Microbiotic Max sekoittamisen jälkeen ja käytä nesteitä, joiden lämpötila on alle 25 °C, jotta lämpötila ei vaikuta tuotteen tehoon.
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Nesteensaanti

Nesteensaanti
Ihmisen kehosta 60 % muodostuu vedestä ja
suurimpaan osaan kehon kemiallisista reaktioista
tarvitaan vettä. Vesi auttaa ylläpitämään
normaalia kehon lämpötilan säätelyä ja normaalia
fyysistä ja kognitiivista toimintaa**. Suurin osa
elimistömme kemiallisista reaktioista tapahtuu
vedessä.* Riittämättömällä nesteensaannilla voi
olla haitallisia vaikutuksia kehollemme, joten
normaalien fyysisten ja kognitiivisten toimintojen
ylläpitämiseksi naisten tulisi nauttia noin
2 litraa ja miesten 2,5 litraa nestettä päivässä.
Ihannetapauksessa tämä neste olisi vettä, mutta
päivittäistä nesteensaantia voi täydentää myös
hedelmämehulla ja yrttijuomalla. Myös runsaasti
nestettä sisältävät ruoka-aineet auttavat pitämään
nestetasapainoa yllä. Lisää nesteensaantiasi
harjoittelun aikana sekä lämpimällä säällä
korvataksesi hikoilemasi nesteen.*

* EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2010; 8(3):1459.
** Väitetyn vaikutuksen saavuttamiseksi on nautittava vähintään 2,0 l vettä kaikista lähteistä päivässä.
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Aaloe-yrttijuomatiiviste

Sivulta 67 voit lukea lisää
H24 Hydrate -tuotteesta.

Hyvänmakuinen ja vähäenergiainen juoma on
raikas keino huolehtia nesteen saannista. Veteen
sekoitettuna se on terveellisempi vaihtoehto.
• Sisältää 40 % aloe vera -kasvin lehdistä
saatua aloe vera -mehua.
• Aaloe on uutettu kasvista kylmäpuristamalla
mahdollisimman korkealaatuisen
valmistusaineen saamiseksi.
• Mausta vetesi raikkaalla maulla nauttiaksesi
riittävästi nestettä eli noin 2 litraa päivässä.
• Mangon maku, ei keinotekoisia makeutus-,
maku- tai väriaineita.
• Saatavana myös alkuperäinen sitruunanmakuinen
vaihtoehto, joka ei sisällä keinotekoisia
makeutusaineita tai väriaineita.

40 %
Aloe Veraa

Aaloeyrttijuomatiiviste
31 annosta, 473 ml
Original #0006

Aaloeyrttijuomatiiviste
31 annosta, 473 ml
Mango #1065

Tarjoiluehdotus
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Nesteensaanti
Yrttijuoma
Aloita päiväsi nauttimalla virkistävää yrttijuomaa, joka sisältää 51 mg kofeiinia*
annosta kohti. Voit nauttia tämän vähäkalorisen, vihreästä ja mustasta teestä
valmistetun juoman kylmänä tai kuumana.
• Vähäkalorinen, n. 6 kcal annosta kohti
• Ainutlaatuinen sekoitus perinteistä mustaa teetä (orange pekoe) sekä malvankukasta,
hisbiscuskukasta ja kardemummansiemenistä saatua uutetta sisältävää vihreää teetä
• Vihreä tee on vesiuutettua kaikkien sen tärkeiden ainesosien talteen ottamiseksi
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6
kcal

Original
Original
58 annosta, 100 g 29 annosta, 50 g
#0106
#0105

Sitruuna
29 annosta, 50 g
#0255

Vadelma
29 annosta, 50 g
#0256

* Turvallisen kofeiinin saannin raja kaikista lähteistä on 400 mg/päivä (raskaana oleville ja imettäville 200 mg/päivä).

Persikka
29 annosta, 50 g
#0257
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Herbalife SKIN

SKIN Puhdista, hoida
ja kosteuta

Kiinteyttävä silmänympärysgeeli / 15 ml - #0770

Puhdistava minttusavinaamio / 120 ml - #0773

Auttaa parantamaan herkän silmänympärysihon
ulkonäköä lisäämällä ihon kiinteyttä ja kimmoisuutta*

Runsas ja täyteläinen savinaamio sisältää bentoniittisavea,
joka puhdistaa ihon ja imee itseensä ylimääräisen rasvan
Normaali ja rasvoittuva iho

Virkistävä yrttikasvovesi

/ 50 ml - #0767

Aloe veraa sisältävä, alkoholiton kasvovesi tuoksuu
mandariinilta ja sitrushedelmiltä ja se kosteuttaa ja
virkistää väsyneeltä näyttävää ihoa

Kirkastava sitruspuhdistusgeeli

Juonteita häivyttävä seerumi

Rauhoittava aaloepuhdistusgeeli / 150 ml - #0765

/ 50 ml - #0829

Tämä monikäyttöinen seerumi auttaa vähentämään
näkyviä ikääntymisen merkkejä*

Tämä hellävarainen puhdistusaine jättää ihosi heleäksi,
pehmeäksi ja puhtaaksi
Normaali ja kuiva iho

* Testissä asiantuntija arvioi silmämääräisesti ihon kimmoisuutta 7 ja 42 päivän jälkeen.
45 prosentilla testihenkilöistä silmien alusen ihon todettiin muuttuneen kimmoisammaksi 42 päivän kuluttua.
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/ 150 ml - #0766

Syväpuhdistavat mikrokiteet antavat ihollesi terveen
hehkun
Normaali ja rasvoittuva iho

Hyvä tietää
Ihonhoitotuotteisiimme
ei ole lisätty parabeeneja
tai sulfaatteja ja ne ovat
ihotautilääkärin testaamia.

Uudistava yövoide

/ 50 ml - #0827

SPF 30 Suojaava kosteusvoide

/ 50 ml - #0828

Tämä täyteläinen, ylellinen voide kosteuttaa ihoa yöllä.
Pitkäaikaisen kosteutuksen ansiosta ihosi on aamulla
pehmeämpi ja sileämpi

Pitkävaikutteinen kosteusvoide auttaa säilyttämään
ihon sileyden ja pehmeyden. Tarjoaa laajakirjoisen
UVA/UVB‑suojan

Silottava marjakuorintavoide / 120 ml - #0772

Kosteuttava silmänympärysvoide / 15 ml - #0771

Antioksidantteja ja marjansiemeniä sisältävä kuorinta
aine tekee ihostasi pehmeän ja sileän

Auttaa häivyttämään silmänympärysihon hienoja
juonteita ja ryppyjä. Silmiä ympäröivässä ihossa on
vähemmän hiki- ja talirauhasia, jolloin se kuivuu helposti

Heleyttävä kosteusvoide

/ 50 ml - #0830

Monikäyttöinen kosteusvoide antaa kasvoillesi terveen
hehkun. Se saa ihosi säteilemään, jopa ilman meikkiä
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Herbalife SKIN

Collagen
Skin Booster
kauneusjuoma

Terveen näköinen iho saa alkunsa sisältä. Collagen Skin Booster ei tarjoa vain pika-apua,
vaan ihosi saa siitä asiantuntijoiden kehittämää, tieteeseen perustuvaa ravitsemusta.
Virkistävän mansikan ja sitruunan makuinen Collagen Skin Booster sisältää runsaasti
tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka tukevat ihon, hiusten ja kynsien terveyttä.*
Asiantuntijoiden kehittämää ravitsemusta ihollesi. Tuote sisältää Verisol® P1:tä, jonka
vaikutus on tieteellisesti todistettu.

Collagen Skin Booster
• Sisältää bioaktiivisia kollageenipeptidejä™, joita
kutsutaan nimellä Verisol® P1, ja joiden tieteelliset
tutkimukset ovat osoittaneet vähentävän silmäryppyjä,
näkyvää selluliittia ja parantavan ihon kimmoisuutta**
• Sisältää makeutusainetta ja luonnollista aromia
• Sisältää 9 tärkeää vitamiinia ja kivennäisainetta
Strawberry & Lemon

30 annosta, 171 g

Tulokset
4 viikon
jälkeen

#076K

Luontainen
aromi
9 vitamiinia
ja kivennäis
ainetta

Gluteeniton

1
Verisol® ja bioaktiiviset kollageenipeptidit ovat Gelita AG:n tavaramerkkejä.
* Biotiini, kupari, jodi, A-vitamiini ja sinkki edistävät ihon pysymistä normaalina. Biotiini, seleeni ja sinkki
edistävät hiusten pysymistä normaalina*. Seleeni ja sinkki edistävät kynsien pysymistä normaalina.
** Tulokset silmänympärysryppyjen ja ihon kimmoisuuden osalta on saatu 4 viikon käytön jälkeen,
ja ensimmäiset tulokset näkyvän selluliitin vähenemisestä 3 kuukauden käytön jälkeen.
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Sekoita 1 mittalusikallinen
(5,7 g) jauhetta 250 ml:aan
vettä. Nauti kerran päivässä
aterian yhteydessä. Käytä tätä
tuotetta osana tasapainoista
ja monipuolista ruokavaliota
ja terveellisiä elämäntapoja.
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Kehon- ja hiustenhoito

Herbal Aloe

Vahvistaa ja korjaa hiuksia

TUTKIMUKSEN TULOKSIA

Herbal Aloe -vahvistava shampoo / 250 ml - #2564

• Tekee hiuksista 10 kertaa vahvemmat.

• Tekee hiuksista 10 kertaa vahvemmat jo yhden käyttökerran jälkeen*
• Vähentää hiusten katkeilua 90 prosenttia
• Hydrolysoitu vehnäproteiini auttaa suojaamaan, korjaamaan ja
vahvistamaan hiuksia*
• Väriä säilyttävä koostumus

Herbal Aloe -vahvistava hoitoaine / 250 ml - #2565
• Vahvistaa hiuksia ja tekee niistä pehmeämmät ja sileämmät vain
yhden käyttökerran jälkeen
• Pitkälle kehitetty vehnäproteiinista uutettu hoitoaine

• Vähentää hiusten katkeilua
90 prosenttia.

ENNEN

Erittäin
vaurioitunut
hiusten
pintarakenne.

JÄLKEEN

Huomattava
vaikutus hiusten
pintarakenteeseen.

• Väriä säilyttävä koostumus
• Ei lisättyjä parabeeneja tai sulfaatteja
* Käytettynä yhdessä Vahvistavan hoitoaineen kanssa käsittelemättömiin hiuksiin verrattuna. Tulokset perustuvat hiusten vahvistumista ja halkeilua käsitelleeseen tutkimukseen. Riippumattoman
tutkimuslaboratorion tekemässä Kampaustestissä saatu vahingoittuneiden hiusten määrän keskiarvo. Vahingoittuneiden kuitujen määrää verrattiin tulokseen, joka saatiin, kun käsittelemättömissä
hiuksissa oli käytetty Herbal Aloe -vahvistavaa shampoota ja hoitoainetta.
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Hyvä tietää
Tee hiuksillesi syvähoito
jättämällä Herbal Aloe hoitoaine
hiuksiin 5 minuutin ajaksi.
Huuhtelun jälkeen hiuksesi ovat
ihanan pehmeät ja kiiltävät.

TUTKIMUKSEN
TULOKSIA
• Kosteuttaa koko päivän ajan
• Tekee ihosta todistetusti
100 % sileämmän ja
pehmeämmän

Virkistää ja elvyttää

Kosteuttaa ja ravitsee

Herbal Aloe -palasaippua koko vartalolle / 125 g - #2566

Herbal Aloe käsi- ja vartalovoide/ 200 ml - #2563

• Puhdistaa hellävaraisesti säilyttäen ihon luontaisen rasvan
• Aloe vera, oliiviöljy ja A-, C- ja E-vitamiini ravitsevat ihoa

• Kliiniset tutkimukset ovat osoittaneet sen
syväkosteuttavan ihoa

• Raikas, puhdas tuoksu

• Kosteuttaa koko päivän ajan

• Ei lisättyjä parabeeneja tai sulfaatteja

• Aloe vera ja afrikkalainen voipuuöljy imeytyvät
nopeasti ja tekevät ihosta pehmeän ja sileän

Herbal Aloe käsi- ja vartalosaippua / 250 ml - #2561
• Hellävaraiset kasvipohjaiset puhdistusaineet
• Kolmivaikutteiset kosteuttavat ainesosat auttavat
vähentämään ihon kuivuutta ja syväkosteuttavat ihoa
• Aavikon kasveista saadut uutteet auttavat ylläpitämään
ihon terveyttä
• Ei lisättyjä parabeeneja tai sulfaatteja

• Ei lisättyjä parabeeneja tai sulfaatteja

Herbal Aloe -rauhoittava geeli / 200 ml - #2562
• Tekee ihosta todistetusti sileämmän ja
pehmeämmän
• Sisältää aaloeta ja muita ihoa hoitavia
kasviperäisiä aineosia, jotka kosteuttavat
ja rauhoittavat ihoa
• Tuoksuton koostumus
• Ei lisättyjä parabeeneja tai sulfaatteja
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Urheiluravitsemus

Lisää mahdollisuuksiasi

Tinkimätöntä urheiluravitsemusta
Keskittyminen, yksityiskohtien
huomioiminen ja halu tehdä kovasti töitä –
nämä piirteet kuvaavat suuria urheilijoita.
Näin oli myös Herbalife Nutritionin
tiimin kohdalla heidän luodessaan
24H-urheiluravitsemussarjan. Herbalife24 ®.

Räätälöi oma Herbalife24-ohjelmasi
Perustuu sinun lajiisi, harjoitteluusi, suosituskykyysi ja palautumiskykyysi. Voit luoda itsellesi
ainutlaatuisen ohjelman vierailemalla sivustolla Herbalife24.com

LIFTOFF® MAX
FORMULA 1 SPORT**
HYDRATE**
PROLONG
REBUILD ENDURANCE
REBUILD STRENGTH
RESTORE***
CR7 DRIVE
AAMU

ENNEN
HARJOITTELUA

HARJOITTELUN
AIKANA

HARJOITTELUN
JÄLKEEN

YÖ

* Close et al (2016). New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. Free Radical Biology and medicine; 98 (144–158).
** Käytetään pakkauksen ohjeiden mukaisesti.
*** Herbalife24 Restore sisältää 20 mg C-vitamiinia, joka edistää immuunijärjestelmän toiminnan pysymistä normaalina raskaan liikunnan aikana ja sen jälkeen.
**** Hiilihydraatit edistävät normaalin lihastoiminnan palautumista (supistumista) luustolihaksen väsymiseen ja glykogeenivarastojen ehtymiseen johtavan kovatehoisen ja/tai pitkäkestoisen fyysisen
harjoittelun jälkeen. Edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla hiilihydraatteja eri lähteistä annoksina siten, että kokonaissaanti on 4 g/painokilo ja ainakin yksi annos nautitaan 4 tunnin
kuluessa ja loput viimeistään 6 tunnin kuluessa luustolihaksen väsymiseen ja glykogeenivarastojen ehtymiseen johtaneesta kovatehoisesta ja/tai pitkäaikaisesta fyysisestä harjoittelusta.
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Herbalife24urheilu
tuotesarja
Olitpa sitten kuntoilija tai huippu-urheilija,
Herbalife24 ® -urheilutuotesarja sisältää
tuotteet, joita tarvitset suoritukseen
valmistautumiseen, harjoitteluun ja
palautumiseen****. Herbalife24 on
markkinoiden ensimmäinen 24-tunnin
urheiluravitsemussarja ja se auttaa
yli 190 urheilujoukkuetta ja urheilijaa
ympäri maailmaa saavuttamaan parhaan
mahdollisen suorituskyvyn.

Laatu ja turvallisuus
Herbalife24 ® -tuotteiden tuote-erät on
testattu kiellettyjen aineiden varalta
kolmannen osapuolen toimesta.
Lisätietoja tuotteen tuoteselosteessa.

Hyvä tietää
Kilpaillessa uupumus aiheutuu kahdesta
päätekijästä: polttoaineen (hiilihydraattien)
loppumisesta ja nestehukasta. Hyvä
ruokailustrategia ennen kilpailua, sen
aikana ja sen jälkeen auttaa vähentämään
näitä vaikutuksia.*

Herbalife24 tuotesarjan kehittäjä on John
Heiss, Ph.D., Herbalifen Ravitsemusneuvoston
jäsen, Herbalife Nutrition. Maastojuoksijana,
kilpapyöräilijänä ja mäenlaskijana hän tietää,
miten voimme kohdata kilpaurheilijoiden
ravitsemustarpeet.
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Urheiluravitsemus

H24 Achieve
Protein Bar

Oletpa sitten vasta-alkaja, säännöllinen kuntosalilla kävijä tai aktiivinen
atleetti, voit hyötyä urheiluravitsemusta, joka tukee suorituksiasi joka
hetki. Siksi kehitimme H24 Achieve -proteiinipatukat.
Ne ovat herkullinen palkinto nautittavaksi harjoittelun jälkeen ja
yksi patukka sisältää 21 g proteiinia. Herkulliset Dark Chocolateja Chocolate Chip Cookie -patukat eivät sisällä keinotekoisia
aromeja ja väriaineita, ja ne sopivat kasvissyöjille!
Haluamme tarjota sinulle ravitsemusta, joka auttaa sinua
saavuttamaan tavoitteesi, olivatpa ne kuinka suuria tai pieniä
tahansa. Nauti H24 Achieve -proteiinipatukka kerran päivässä
aterioiden välissä tai harjoittelun jälkeen.

H24 ACHIEVE PROTEIN BAR
✔✔ 21 g proteiinia patukkaa kohti
✔✔ Vähäsokerinen
✔✔ Informed Sports -sertifioitu
✔✔ Ei sisällä keinotekoisia maku- tai makeutusaineita
✔✔ Sopii kasvissyöjille
Dark Chocolate

6 annosta, 60 g

#150K

Chocolate Chip Cookie Dough

6 annosta, 60 g

#149K

Käyttöohjeet: Nauti kerran päivässä välipalana
aterioiden välissä tai harjoittelun jälkeen. Nauti tuote
osana tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota
sekä terveellisiä ja aktiivisia elämäntapoja.

Sopii
kasvissyöjille

Runsaasti
proteiinia

62

Vähän
sokeria

63

Urheiluravitsemus

10 g
proteiinia

184
kcal

7g
proteiinia

225
kcal

E-vitamiini

Lactium

REBUILD ENDURANCE

PROLONG

RESTORE

Hiilihydraatti-proteiinijuoma
palautumiseen* kestävyysurheilun
jälkeen.

Hiilihydraatti-proteiinijuoma
nautittavaksi pitkäkestoisen
kestävyysharjoittelun aikana

Ravintolisä ravitsemuksen
tukemiseen yöllä

✔✔ Nautittavaksi aerobisen

✔✔ Sisältää 225 kcal annosta kohti, sopii

harjoittelun jälkeen

erinomaisesti kestävyysurheiluun

ravintolisä niille, jotka haluavat
ottaa harjoittelusta kaiken irti

✔✔ Tämän ainutlaatuisen hiilihydraatti-

✔✔ Sisältää 200 mg C-vitamiinia,

✔✔ Sisältää 36 g tarkoin

valittuja hiilihydraatteja
ja 10 g korkealaatuista
maitoproteiinia annosta kohti

✔✔ 7 g heraproteiinia tukee

lihasmassan kasvua

kasvua ja ylläpitoa

✔✔ Sisältää hiilihydraatteja maltodekstriinin

✔✔ B1-, B2-, C- ja E-vitamiinin

ja fruktoosin muodossa

sekä raudan lähde

✔✔ Tämä C- ja B-vitamiineilla

✔✔ Ei sisällä keinotekoisia väriaineita,

makuaineita tai makeutusaineita
Vanilja

20 annosta, 1 000 g

✔✔ Ainutlaatuinen yön aikana vaikuttava

proteiini-juomasekoituksen
osmolaliteetti on 270–330 mOsmol/kg

✔✔ Proteiini edistää lihasten

#1436

(mukaan lukien B1-, B3-, B6-,
B12- ja pantoteenihappo)
täydennetty miedonmakuinen
juoma sopii erinomaisesti
nautittavaksi harjoittelun aikana
✔✔ Ei sisällä keinotekoisia väriaineita,

makuaineita tai makeutusaineita
Sitrus
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200 mg
C-vitamiinia

15 annosta, 900 g

#1435

joka edistää immuunijärjestelmän
toiminnan pysymistä
normaalina raskaan liikunnan
aikana ja sen jälkeen
✔✔ Sisältää 100 % ravintoaineiden

saannin vertailuarvosta (NRV*)
E-vitamiinia, joka edistää solujen
suojaamista hapettumisstressiltä
✔✔ Sisältää kaseiiniproteiinista

johdettua Lactiumia™
30 kapselia, 21,4 g

#1424

OTA RESTORE OSAKSI MONIPUOLISTA
JA TASAPAINOISTA RUOKAVALIOTA JA
TERVEELLISIÄ ELÄMÄNTAPOJA JA NAUTI SE
TUOTESELOSTEESSA KUVATULLA TAVALLA.
LISÄTIETOJA LACTIUM™ -AINESOSASTA
SIVUSTOLLA WWW.LACTIUM.COM

18 g
proteiinia

219
kcal

25 g
proteiinia

190
kcal

B- ja
C-vitamiinia

270
mOsmol/kg

FORMULA 1 SPORT

REBUILD STRENGTH

HYDRATE

UUSI JA PAREMPI koostumus ja maku

Runsaasti proteiinia sisältävä
palautumisjuoma* nauttivaksi
voimaharjoittelun jälkeen

Vähäkalorinen elektrolyyttijuoma

✔✔ Nautittavaksi anaerobisen

✔✔ Osmolaliteetti alle 270 mOsmol/kg.

Päästä sisäinen atleettisi irti.
✔✔ Nauti herkullinen runsaasti

maitoproteiinia sisältävä pirtelö,
joka sisältää kahden tyyppistä
proteiinia: hitaasti sulavaa kaseiinia
ja nopeasti sulavaa heraproteiinia1
✔✔ Sekä heraproteiinin että kaseiinin

nauttiminen samanaikaisesti voi auttaa
elimistöä saamaan kaikkia aminohappoja
tasaisesti pidemmän aikaa1
✔✔ Maitoproteiini tukee lihasmassan

kasvua ja ylläpitoa
saantisuosituksesta 25 vitamiinia
ja kivennäisainetta
20 annosta, 524 g

#4461

nesteensaannin tueksi.
✔✔ Yksi annos sisältää C-vitamiinia

✔✔ Sisältää 25 g proteiinia,

100 % ravintoaineiden
saannin vertailuarvosta
(NRV**) ja auttaa lievittämään
väsymystä ja uupumusta.

joka edistää lihasmassa
kasvua ja ylläpitoa
✔✔ Rauta edistää normaalia

energia-aineenvaihduntaa, veren
punasolujen muodostumista
ja hapen kuljetusta kehossa
✔✔ Ei sisällä keinotekoisia väriaineita,

makuaineita tai makeutusaineita

✔✔ Sisältää yli ⅓ päivittäisestä

Vanilla Cream

harjoittelun jälkeen

✔✔ Kaloriton juoma urheilijoiden

✔✔ Yksi annos sisältää

✔✔ Sisältää B-vitamiineja (B1, B2,

pantoteenihappo ja B12) ja kalsiumia
ja magnesiumia, jotka tukevat
normaalia energia-aineenvaihduntaa.
Oranssi 20 annospussia x 5,3 g, 106 g #1433

190 kcal energiaa
Suklaa

20 annosta, 1 000 g

#1437

1
Soop et al., Am J PhysiolEndocrinol Metab, 2012. 303(1): p. E152-62.
* Hiilihydraatit edistävät normaalin lihastoiminnan palautumista (supistumista) luustolihaksen väsymiseen ja glykogeenivarastojen ehtymiseen johtavan kovatehoisen ja/tai pitkäkestoisen fyysisen
harjoittelun jälkeen. Edullinen vaikutus saavutetaan nauttimalla hiilihydraatteja eri lähteistä annoksina siten, että kokonaissaanti on 4 g/painokilo ja ainakin yksi annos nautitaan 4 tunnin
kuluessa ja loput viimeistään 6 tunnin kuluessa luustolihaksen väsymiseen ja glykogeenivarastojen ehtymiseen johtaneesta kovatehoisesta ja/tai pitkäaikaisesta fyysisestä harjoittelusta.
** NRV = Päivittäisen saannin vertailuarvot.
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H24 LiftOff® Max

Tehosta treeniäsi* greipin makuisen H24 LiftOff ® Max -juoman
avulla! Se on sokeriton energiajuoma, joka sisältää 180 mg kofeiinia
annosta kohti. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään tavallinen
energiajuoma. H24 LiftOff ® Max sisältää B6-, B12- ja C-vitamiineja,
jotka auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta.
Tässä energiajuomassa ei ole keinotekoisia väri- tai makuaineita,
joten voit luottaa siihen. Se sisältää myös pantoteenihappoa,
joka edistää normaalia henkistä suorituskykyä. Tunne olosi
virkistyneeksi ja nauti greippien raikkaasta ja kirpeästä mausta.
Nauti H24 LiftOff ® Max -valmistetta ennen harjoittelua tai
aina kun sinun tekee mieli virkistävää juomaa.

* Kerksick et al. (2018) J Int Soc Sports Nutr, 15(1), 3.
** Turvallisen kofeiinin saannin raja kaikista lähteistä on 400 mg (raskaana oleville ja imettäville 200 mg/päivä).
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180 mg
kofeiinia

C-vitamiinia

B6- ja B12vitaamiinia

LIFTOFF®MAX
✔✔ 180 mg kofeiinia** annosta kohti
✔✔ Sisältää B6- ja B12-vitamiineja, jotka auttavat

vähentämään väsymystä ja uupumusta
✔✔ Sisältää pantoteenihappoa, joka edistää

normaalia henkistä suorituskykyä
✔✔ Informed Sports -sertifioitu
✔✔ Sokeriton
✔✔ Ei sisällä keinotekoisia maku- tai makeutusaineita
✔✔ Kirpeä ja raikas greipin maku
✔✔ Makeutettu stevia-kasvin lehdistä

valmistetulla makeutusaineella
Grapefruit Twist -maku

10 annospussia, 4.2 g, 42 g

#192K

Käyttöohjeet: Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme
nauttimaan 1 annospussillisen tuotetta päivässä liuotettuna
250 ml:aan vettä ennen harjoittelua tai aina, kun sinun tarvitsee
palautua. Nauti tuote osana tasapainoista ja monipuolista
ruokavaliota sekä terveellisiä ja aktiivisia elämäntapoja.
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CR7 DRIVE
Tehokasta nesteytystä treenin tueksi**
✔✔ Herkullinen ja virkistävä hiilihydraatti-elektrolyyttijuoma
juotavaksi liikunnan aikana
✔✔ Hiilihydraatti-elektrolyyttiliuoksen on todettu auttavan
ylläpitämään kestävyyttä ja suorituskykyä*
✔✔ Parantaa veden imeytymistä fyysisen suorituksen aikana**
✔✔ Sisältää tärkeitä elektrolyyttejä: 249 mg natriumia ja
142 mg magnesiumia annosta kohti
✔✔ Sisältää 100 % päivittäisen saannin vertailuarvosta (NRV)
B1- ja B12-vitamiinia, jotka tukevat normaalia energiaa
tuottavaa aineenvaihduntaa ja immuunijärjestelmän
normaalia toimintaa***
✔✔ Alle 100 kcal annosta kohti, mikä auttaa hallitsemaan
kaloriensaantia
✔✔ Ei keinotekoisia makeutusaineita

B1- ja B2vitamiini

Acai-marja
20 annosta, 540 g
#1466

97
kcal

Natrium &
magnesium

Acai-marja
10 annospussia x 27 g, 270 g
#1467

* Hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos edistää suoritusta pitkäkestoisen kestävyysharjoittelun aikana.
** Hiilihydraatti-elektrolyyttiliuos parantaa veden imeytymistä fyysisen suorituksen aikana.
*** B1- ja B12-vitamiinit edistävät normaalia energia-aineenvaihduntaa ja immuunijärjestelmän normaalia toimintaa.
NRV: Ravintoaineiden saannin vertailuarvo.
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LIFTOFF®
Poreileva energiajuoma
Vähäkalorinen energiajuoma, joka sopii
nautittavaksi milloin tahansa
✔✔ 10 kcal annosta kohti, hyvä vaihtoehto
sokeripitoisille virvoitusjuomille
✔✔ Sisältää 100 % ravintoaineiden saannin
vertailuarvosta (NRV*) C-vitamiinia, joka
auttaa lievittämään väsymystä ja uupumusta
✔✔ Sisältää 100 % ravintoaineiden saannin
vertailuarvosta (NRV*) B-vitamiineja (B1,
B2, pantoteenihappo ja biotiini) ja kalsiumia
ja magnesiumia, jotka tukevat normaalia
energia-aineenvaihduntaa
✔✔ Sisältää kofeiinijauhetta ja guaranan
luonnollisesti sisältämää kofeiinia
✔✔ Annos sisältää 75 mg kofeiinia

B- ja Cvitamiinia

10
kcal

75 mg
kofeiinia

Sitruuna-lime
10 annospussia x 4,5 g, 45 g
#3152
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Tu o t e l u e t t e l o
Sivut

22/23

Formula 1
Banana Cream, 550 g
Caffé Latte, 550 g
Mint & Chocolate, 550 g
Summer Berries, 550 g

#4462
#4465
#4471
#4470

Strawberry Delight, 550 g
Cookie Crunch, 550 g
Vanilla Cream, 550 g
Smooth Chocolate, 550 g

Sivu

UUSI

24

Free From Raspberry & White Chocolate, 500 g
Vanilla Cream, 780 g
Vanilla Cream annospussit - 7x26 g

#092K

Dark Chocolate - 7x56 g

#4469
#048K
#053K

Sivu

Sivut

29

30/31

High Protein Iced Coffee

Formula 1 Express
Balanced Meal Bars

Formula 1 Savoury Meal
Mushroom & Herb, 550 g

#4463
#4467
#4466
#4468

#4472

Latte Macchiato, 308 g
Mocha, 322 g

#012K
#011K

Sivut

Sivut

32/33

34/35

Proteiinijuomajauhe
Vanilja, 588 g
Vanilla, 560 g
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#2600

Formula 3 Yksilöllinen Proteiinijauhe

Protein Drink Mix - Vegan
#172K

Original, 249 g

#0242

Sivu

Sivu

36

37

Gourmet Tomaattikeitto
Tomaatti, 672 g

#0155

Paahdetut Soijapavut
Kevyesti suolattu - 12 x 21,5 g

#3143

Proteiinipatukat
#3972
#3968
#3976

Suklaa-maapähkinä - 14x35 g, 490 g
Vanilja-manteli - 14x35 g, 490 g
Sitrus-sitruuna - 14x35 g, 490 g

Sivu

UUSI

39

Sivut

40/41

Formula 2 Monivitamiini ja Kivennäisaine
MIEHILLE - 60 tablettia
NAISILLE - 60 tablettia

#1800
#1819

Immune Booster
#233K

Berry, 21 x 3.7 g, 77.7 g

Sivut

Sivu

42/43

45

Thermo Complete
90 tablettia, 78,9 g

#0050

Niteworks
15 annosta, 150 g

#3150

Cell Activator
90 kapselia, 48,1 g

#0104

Xtra Cal ®
90 tablettia, 131 g

Herbalifelinemax
#0020

30 kapselia, 42 g

#0043
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Sivut

Sivut

46/47

48/49

Kaura-Omenakuitujuoma
Omena, 204 g

#2554

Beta Heart
Vanilja, 229 g

Microbiotic Max
#0267

Vanilja, 20 x 2 g, 40 g

#173K

Sivu

Sivut

51

52/53

Yrttijuoma

Aaloe-Yrttijuomatiiviste
Mango, 473 ml
Original, 473 ml

#1065
#0006

Original, 100 g
Original, 50 g
Sitruuna, 50 g
Vadelma, 50 g
Persikka, 50 g

#0106
#0105
#0255
#0256
#0257

Sivut

54/55

Herbalife SKIN
Rauhoittava aaloepuhdistusgeeli, 150 ml
Kirkastava sitruspuhdistusgeeli, 150 ml
Silottava marjakuorintavoide, 120 ml
Puhdistava minttusavinaamio, 120 ml
Virkistävä yrttikasvovesi, 50 ml
Juonteita häivyttävä seerumi, 50 ml
Kiinteyttävä silmänympärysgeeli, 15 ml
Kosteuttava silmänympärysvoide, 15 ml
Heleyttävä kosteusvoide, 50 ml
SPF 30 Suojaava kosteusvoide, 50 ml
Uudistava yövoide, 50 ml
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#0765
#0766
#0772
#0773
#0767
#0829
#0770
#0771
#0830
#0828
#0827

Sivut

Sivut

56/57

58/59

Herbalife Aloe

Collagen Skin Booster
#076K

Strawberry & Lemon, 171 g

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

Vahvistava shampoo, 250 ml
Vahvistava hoitoaine, 250 ml
Palasaippua, 1 palasaippua
Käsi- ja vartalosaippua, 250 ml
Käsi- ja vartalovoide, 250 ml
Rauhoittava geeli, 250 ml

Sivut

Sivut

62/63

64/65

Herbalife24 -sarja
H24 Achieve
Dark Chocolate,
6 annosta, 60 g
Chocolate Chip Cookie Dough,
6 annosta, 60 g

#150K
#149K

#1436
#1435
#1424

Rebuild Endurance, Vanilja, 1 000 g
Prolong, Sitrus, 900 g
Restore, 30 kapselia, 21,4 g
Formula 1 Sport,
Vanilla Cream, 524 g

Sivut

66/67

Rebuild Strength, Suklaa, 1 000 g
Hydrate, Appelsiini, 20 x 5,3 g
annospussia, 106 g

#1437
#1433

#4461

Sivu

Sivu
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CR7 Drive
H24 LiftOff ® Max
Grapefruit Twist,
10 annospussia, 60 g

#192K

Acai-marja, 540 g
Acai-marja,
10 annospussia, 270 g

#1466

Liftoff ®

#1467

Sitruuna-lime,
10 x 4,5 g annospussi, 45 g

#3152
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Muistiinpanoja
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VOITTO
TULEE

Cristiano Ronaldon maailman
laajuinen ravitsemuskumppani

Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä
jo tänään:

Herbalife Nutrition on suoramyyntijärjestö
DSA:n jäsen ja sitoutunut noudattamaan
sen riippumatonta eettistä ohjeistoa.
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