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Hraustleg húð á upptök sín innan frá. Collagen
Skin Booster er ekki bara skyndilausn heldur
húðnæring byggð á sérþekkingu sem grundvallast
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Hvort sem þú ert að stíga fyrstu skrefin í
líkamsrækt, ferð reglulega í ræktina eða
stundar keppnisíþróttir getur þú haft gagn af
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Hleyptu krafti í líkamsþjálfunina með hjálp LiftOff® Max úr
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Ávallt skal nota vörurnar frá Herbalife Nutrition® sem hluta af vel samsettu
og fjölbreyttu mataræði og heilnæmum og virkum lífsstíl. Til að fá frekari
upplýsingar um vörurnar skalt þú fara inn á Herbalife.is eða ráðfæra þig við
sjálfstæðan meðlim í Herbalife Nutrition.
Hvers vegna Herbalife? Hvers vegna núna?
Hafðu samband við meðliminn þinn og aflaðu þér frekari upplýsinga
um viðskiptatækifærið okkar!
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Hágæðavörur

Frá

fræi til fæðu
Hágæðavörur
skapaðar fyrir þig

Við greinum þarfir viðskiptavinanna og hagnýtum
okkur niðurstöðurnar samhliða nýjustu framförum
í vísindum. Doktorsmenntaðir sérfræðingar,
vísindamenn og næringarfræðingar á vegum
fyrirtækisins stofna síðan til samstarfs við ýmsa
framúrskarandi aðila á heimsvísu til þess að
færa viðskiptavinunum betri næringu. Herbalife
Nutrition hefur fjárfest umtalsvert í nýjum
rannsóknarstofum, prófunarbúnaði, aðstöðu,
innihaldsefnum og hæfileikaríkum vísindamönnum
til þess að uppfylla þá ströngu staðla sem eru settir
af Alþjóðastaðlasamtökunum (ISO – International
Organisation for Standardisation) og lýðheilsu- og
öryggisstofnuninni NSF International.
Markmið okkar er að auðvelda fólki að tryggja
sér vel samsetta næringu. Til þess að ná því

veljum við að fjárfesta í vísindum. Forystuteymi
fyrirtækisins á sviði vísinda (m.a. David Heber,
Ph.D., nefndarformaður Næringarráðgjafanefndar
Herbalife Nutrition) hefur varið síðustu þremur
áratugum í að þróa hágæðavörur með hóflegum
hitaeiningafjölda til þess að auðvelda fólki að
temja sér nýtt og heilnæmt mataræði.
Allt frá Nóbelsverðlaunahafa* til fyrrverandi
forstjóra Matvæla- og lyfjastofnunar
Bandaríkjanna (FDA)** er sérhver nefndarmaður
Næringarráðgjafanefndarinnar í fremstu röð í
sinni fræðigrein. Með því að sameina sérþekkingu
sína vinna þeir að því að skapa traust á
vöruúrvalinu meðal neytenda og tryggja að það
grundvallist á vísindum sem hafa verið staðfest
í vísindatímaritum og klínískum prófunum.

Við erum að byggja upp alheimsnet af framleiðslumiðstöðvum. Fjárfestingar okkar í aðstöðu,
tækni og aðföngum, ásamt þeim einlæga ásetningi okkar að framleiða fleiri vörur innan
fyrirtækisins, styrkir forystu Herbalife Nutrition á sínu sviði og eflir rekstrargetu þess.
DAVID PEZZULLO, rekstrarstjóri Herbalife Nutrition, Alþjóðarekstrardeildinni
* Nóbelstofnunin hefur engin tengsl við Herbalife Nutrition og leggur hvorki dóm sinn á, blessun sína yfir né nafn sitt við vörurnar frá Herbalife Nutrition.
** Matvæla- og lyfjastofnun Bandaríkjanna = Food and Drug Administration (FDA).
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Gott að vita
Nýsköpunar- og framleiðslumiðstöð Herbalife
Nutrition í Winston-Salem í Norður-Karolínu
þekur 74.322 fermetra svæði og ummál
hennar er 4,8 km. Þetta er því stærsta
aðstaðan sem Herbalife Nutrition hefur haft yfir
að ráða til þessa. Hún var opnuð árið 2014 og
eykur getu fyrirtækisins til þess að færa fólki
um allan heim fyrsta flokks næringarvörur.

Bændurnir okkar sá
fræjum í akrana

og rækta
landið

Innihaldsefni sem eiga
sér tilgang
Við leggjum ríka áherslu á
ábyrgð í ræktun og háþróaðar
framleiðsluaðferðir til þess
að skapa bestu vörur sem völ
er á. Við höfum á að skipa
teymi af vísindamönnum og
framleiðendum alls staðar að
úr heiminum sem kappkosta
að leita innihaldsefna frá
albestu birgjum sem bjóðast.

svo gæði
séu tryggð

gegnum
allt ferlið

þar til þú færð
vöruna í hendur

Vönduð framleiðsla

Næring til neytenda

Við leggjum hart að okkur til að
tryggja að vörurnar frá Herbalife
Nutrition® uppfylli og fari fram
úr ýmiss konar gæðastöðlum á
sínu sviði. Neytendur geta bæði
treyst á hreinleika og gagnsemi
einstakra innihaldsefna og auk
þess á að framleiðsluferli okkar
séu heilsteypt í hvívetna.

Með því að styðjast við háþróaða
tækni fylgjumst við vandlega
með umhverfinu þar sem
vörurnar okkar eru geymdar
– og tryggjum þannig að þær
séu alveg eins gagnlegar og
áhrifaríkar þegar neytendur
fá þær í hendur og þegar
þær voru fyrst þróaðar.
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Vísindi

Sérfræðingarnir

okkar
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Hinir málsmetandi sérfræðingar okkar á sviði næringar
og vísinda taka virkan þátt í þróun og prófun á öllum
vörum frá Herbalife Nutrition til að tryggja að þær
séu af hæstu gæðum. Þeir hjálpa til við að fræða og
þjálfa meðlimi fyrirtækisins um allan heim með því
að útvega þeim hjálpargögn til að auðvelda þeim að
hvetja aðra til að lifa heilnæmu og virku lífi. Þeir eru
einnig meðlimir í ýmsum rannsókna- og fagfélögum
og næringarráðgjafahópum hér og þar í heiminum.

Rocio Medina

Gary Small

Kristy Appelhans

Kent Bradley

Varaformaður og nefndarkona
í næringarráðgjafarnefnd
Herbalife Nutrition (NAB)

Nefndarmaður í
næringarráðgjafarnefnd
Herbalife Nutrition (NAB)

Sviðsstjóri yfir alþjóðlegum
neytendaöryggismálum

Framkvæmdastjóri yfir heilsuog næringarmálum, formaður
næringarráðgjafarnefndarinnar
(NAB)

John Heiss Ph.D.

Luigi Gratton

David Heber

Steve Henig

Nefndarmaður í
næringarráðgjafarnefnd
Herbalife Nutrition (NAB)

Sviðsstjóri yfir
þjálfunarmálum

Formaður næringarstofnunar
Herbalife Nutrition (HNI)

Fyrrverandi framkvæmdastjóri
vísindasviðs, nefndarmaður
í næringarráðgjafarnefndinni
(NAB)

MÁLSMETANDI SÉRFRÆÐINGAR

Susan Bowerman

Laura Chacón-Garbato

Samantha Clayton

Vasilios Frankos

Yfirdeildarstjóri yfir
alþjóðlegri næringarfræðslu
og þjálfun, formaður
næringarráðgjafaráðsins

Deildarstjóri yfir
næringarvörufræðslu,
formaður ráðgjafaráðsins
um ytri næringu

Sviðsstjóri yfir
íþróttaframmistöðu
og líkamsrækt

Aðalráðgjafi fyrirtækisins
varðandi vöruvísindi,
öryggi og reglufylgni

Louis Ignarro

Dana Ryan

Gary Swanson

Michael Yatcilla

Nóbelsverðlaunahafi*,
nefndarmaður í
næringarráðgjafarnefndinni
(NAB)

Deildarstjóri yfir
íþróttaframmistöðu og þjálfun

Yfirsviðsstjóri yfir
gæðatryggingu og
gæðastýringu

Yfirsviðsstjóri yfir
rannsóknum og þróun

* Nóbelstofnunin hefur engin tengsl við Herbalife Nutrition og leggur hvorki dóm sinn á, blessun sína yfir né nafn sitt við vörurnar frá Herbalife Nutrition®.
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Styrktarsjóður Herbalife Nutrition

Ætlunarverk

okkar

Við höfum einsett okkur að hjálpa til við að útrýma hungri og vannæringu í
heiminum með verkefninu: Næring til að útrýma hungri (Nutrition for Zero Hunger).
Verkefnið okkar samræmist 2. markmiði Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun
– Ekkert hungur (Zero Hunger).
Þetta markmið krefst metnaðarfullra aðgerða til þess að hungur af öllu tagi verði
úr sögunni árið 2030 og til þess að tryggja matvælaöryggi, betri næringu og hvetja
til sjálfbærs landbúnaðar.
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Síðastliðin 25 ár höfum við átt í samstarfi við
140 samstarfsaðila víðs vegar í samfélaginu gegnum
Styrktarsjóð Herbalife Nutrition, sem er góðgerðarstofnun
á okkar vegum. Á síðasta ári gáfu meðlimir okkar
og starfsfólk 3,2 milljónir USD til að stuðla
að betri næringu og virkum lífsstíl og studdu yfir
90.000 börn í 50 löndum.

„Orð fá ekki lýst hversu stoltur ég er af ykkur!
Þið hafið gert Herbalife að velviljuðu afli sem hefur
hvatt almenning til dáða í yfir tvo áratugi og mun
halda því áfram fyrir komandi kynslóðir.“
- Stofnandi Herbalife Nutrition og fyrsti dreifingaraðili fyrirtækisins, Mark Hughes (1956-2000)

Við munum leggja fram 2 milljónir USD næstu þrjú ár til að hjálpa
til við að kljást við þessi brýnu vandamál. Okkar framlag verður
að styðja sjálfseignar- og góðgerðarstofnanir um allan heim með
því að gefa vörurnar okkar, miðla sérfræðiþekkingu og fræðslu
um næringarmál, vinna sjálfboðaliðastörf og ráðast í ýmiss konar
aðgerðir til þess að hjálpa til við að auka vitund um málefnið.
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Náðu markmiðum þínum

Veltu fyrir þér spurningunni:
Hversu góðrar heilsu
vilt þú njóta?

Að komast í sitt besta form er meira en bara tala á vigtinni.
Það sem í því felst er mismunandi fyrir hvern og einn.
Hvort sem það snýst um heilsu, hamingju, sjálfstraust eða
líkamsform er upphafspunkturinn ávallt að setja sér markmið.

AÐEINS 15%
EVRÓPUBÚA
TELJA SIG VERA

„MJÖG HEILBRIGÐA“1.
1
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Niðurstöður byggðar á neytendakönnun sem Herbalife Nutrition framkvæmdi árið 2014 í 15 löndum og gaf 15.000 svör.

Hvaða markmiðum vilt þú
ná með líkamsræktinni?
Er markmið þitt fyrst og fremst að öðlast grannan og
stinnan líkama? Leggur þú áherslu á að tryggja þér
sem ákjósanlegasta fæðu fyrir, við og eftir áreynslu?
Íþróttafólk í fremstu röð um allan heim notar
vörur frá Herbalife Nutrition til þess að hjálpa
sér að ná hreystimarkmiðum sínum. Þjálfaðu
líkamann eins og íþróttamaður með hjálp
H24 íþróttanæringarinnar frá Herbalife Nutrition!

Hver eru þyngdarmarkmið þín?
Að komast í heilnæma þyngd getur gerbreytt
lífsstíl þínum. Vissulega þarf til þess ákveðinn
viljastyrk, en þú getur samt notið þess að
borða ýmislegt sem kætir bragðlaukana.
Samkvæmt þeirri heildarsýn sem liggur að baki
Herbalife Nutrition höfum við þróað hjálpargögn og
stuðningskerfi til þess að aðstoða fólk við að ná
markmiðum sínum, varðveita áhugahvötina og uppskera
ávinninginn af góðri næringu og reglulegri hreyfingu.

85%
EVRÓPUBÚA

SEGJAST

VILJA LIFA

Gæti heilnæmari lífsstíll gagnast þér?
Heilbrigður og virkur lífsstíll er knúinn áfram af góðri
næringu. Umönnun þín um líkamann endurspeglast
í almennu heilsufari þínu og daglegu úthaldi.
Til þess að þér líði sem allra best skalt þú temja þér
að borða vel samsetta næringu og stunda reglulega
hreyfingu sem hentar þörfum þínum og gengur upp
með lífsstíl þínum, óháð því hve annríkið er mikið.

HEILNÆMARA LÍFI1.
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Uppskriftabók

Endurhugsaðu
eldamennskuna
Pantaðu þér eintak af uppskriftabókinni okkar
á MyHerbalife.com eða hafðu samband við
meðlim í Herbalife Nutrition strax í dag!
#107K
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Sögur
úr samfélaginu
Bianca K Kend, Írlandi
F1 máltíðardrykkurinn með gómsætu bananabragði er silkimjúkur
og það finnst mér virkilega gott.

Edda Borg Ólafsdóttir, Íslandi
Ég og fjölskylda mín höfum notað vörur Herbalife Nutrition
í yfir 20 ár. Ég fann strax mun á mér til hins betra á 5. degi.
Við elskum bæði innri og ytri vörurnar. Þær hjálpa okkur að
halda góðri heilsu og við erum með næga orku út daginn.
Við hlökkum til að fá sheikinn í morgunmat á hverjum degi.

Katrina Cordner, Bretlandi
Ég hef notað vörurnar síðan í maí 2018 og ekki leið á löngu þar
til ég byrjaði að finna muninn. Ég er orkumeiri en nokkru sinni
fyrr og auk þess eru næringardrykkirnir algert nammi – þetta er
jákvætt í alla staði.

Lola Steele, Bretlandi
Ég er rosalega hrifin af Herbalife Nutrition. Ég elska hvernig það
lætur mér líða.

@HerbalifeIceland
www.herbalifeblog.co.uk/home-iceland/
www.myherbalifeshake.com
#HerbalifeNutrition #MyHerbalifeShake
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Æskileg næring

Borðaðu sem besta

næringu

Þarfir þínar og markmið eru einstök fyrir þig.
Vegferð þín í átt að óskaárangrinum hefst með vel samsettri
næringu og heilnæmri hreyfingu. Að baki sjálfbærum árangri er
síðan þrautseigja og skýr áætlun sem hjálpar þér að varðveita
orkuna, einbeitinguna og stjórnina.
Sólarhringsmataræði að hætti Herbalife Nutrition hjálpar þér að
neyta æskilegasta magns af eftirfarandi sex næringarefnaflokkum,
sem eru lykilinn að árangri. Lausnir okkar byggjast á nýjustu
vísindaþekkingu og þeim er miðlað til þín samhliða persónulegum
stuðningi meðlima í Herbalife Nutrition.

1. Prótein
2. Vítamín og steinefni
3. Heilnæm fita
4. Trefjar
5. Jurtanæringarefni
6. Vökvi
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Kjörinn morgunverður

Herbalife Nutrition býður
upp á kjörinn morgunverð
Hversu oft sleppir þú morgunverði eða grípur
með þér kaffi og sætabrauð á hlaupum til
að seðja hungrið um miðjan morguninn?
Einu sinni í viku? Tvisvar? Á hverjum degi?
Morgunverður gegnir beinlínis því hlutverki
að binda enda á föstuna sem hefur ríkt yfir
nóttina. Eftir um það bil 12 eldsneytislausar
klukkustundir er auðvelt að skilja hvers vegna
hann er talinn vera mikilvægasta máltíð dagsins
– enda færir hann okkur þá orku sem líkaminn
þarf til að koma okkur af stað á morgnana.

Ávinningurinn af því að borða
vel samsettan morgunverð að
staðaldri er…*
• Betra jafnvægi á mataræðinu í heild sinni.
• Aukin neysla á vítamínum og steinefnum.
• Auknar líkur á því að uppfylla kröfuna um
5 á dag.
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Hvers konar morgunverður telst næringargóður og vel samsettur?
Réttur morgunverður hjálpar til við að halda sig við ráðlagðan skammt af hitaeiningum á dag.
Æskilegt er að samsetning daglegrar fæðu sé sem hér segir:

ÚR FÆÐU OG
FÆÐUBÓTAREFNUM

ÚR FÆÐU OG
FÆÐUBÓTAREFNUM

30%
FITA

ALLT AÐ

40%
KOLVETNI

MINNST

ALLT AÐ

30%
PRÓTEIN

ÚR FÆÐU OG
FÆÐUBÓTAREFNUM

Herbalife Nutrition býður upp á kjörinn morgunverð sem er ljúffengur og sneisafullur
af næringarefnum og þar að auki er undirbúningurinn lítill sem enginn. Viltu fá
enn betri fréttir? Hægt er að sérsníða hann að sínum eigin þörfum!
NÆRING

Gæddu þér á silkimjúkum og ljúffengum Formula 1 máltíðardrykk –
með öllum bragðgæðunum, en samt með hóflegum hitaeiningafjölda.
VÖKVI

Gefðu sköpunargleðinni lausan tauminn í vatnsneyslunni og blandaðu ferskum
ávöxtum, grænmeti og jurtum út í Herbal Aloe drykkinn. Byrjaðu daginn
á einstaklega bragðgóðum drykk sem er sniðinn að þínum smekk.
HRESSING

Fáðu þér frískandi jurtate í morgunsárið með 85 mg** af koffíni til þess
að stuðla að betri einbeitingu þegar þú þarft mest á henni að halda.

Leitaðu ráða hjá meðlim í Herbalife Nutrition til að finna
rétta morgunverðinn fyrir þig.
Prufupakkinn frá fyrirtækinu er frábær leið til að prófa
vörurnar og upplifa breytinguna sem þær geta valdið!

* Matthys C, et al. Tímaritið Public Health Nutrition (PHN). Apr. 2007;10(4):413-21. Smith KJ, et al. Tímaritið American Journal of Clinical Nutrition.
Des. 2010;92(6):1316-25. Azadbakhtm, L et al. Tímaritið Nutrition. Feb. 2013;29(2):420-5.
** Ráðlagt er að neyta að hámarki 400 mg af koffíni á dag úr öllum koffíngjöfum (eða 200 mg ef um er að ræða þungaðar konur eða konur með barn á brjósti).
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Prótein

Prótein

Prótein er ómissandi þáttur í sérhverri frumu líkamans. Það er eitt af
meginnæringarefnunum og er gert úr 21 „byggingareiningum“ sem
kallast amínósýrur. Prótein gegnir ýmsum hlutverkum í líkamanum.
Meðal annars stuðlar prótein að vexti vöðvamassa og viðhaldi vöðva
og eðlilegra beina. Án nægilegs próteins getur verið erfitt að halda sig
við vel samsett mataræði og ná markmiðum sínum.

Stefndu að því að fá minnst 30% af daglegum hitaeiningum úr próteini.
Við áreynslu krefst líkaminn meira próteins til þess að byggja upp og
varðveita vöðvana. Mundu því að þörfin fyrir prótein getur verið mismikil.
Virkur karlmaður, sem neytir allt að 2.000 kkal á dag1 og vill byggja upp
vöðva, ætti að stefna að því að tryggja sér allt að 150 g2 af próteini í
daglegri fæðu sinni. Konu, sem neytir allt að 1.400 kkal á dag1 og vill ná
stjórn á þyngd sinni, er ráðlagt að borða allt að 105 g af próteini á dag.3

HVAÐ ER ÞÁ RÉTT AÐ BORÐA?
Æskilegast er að borða próteingjafa bæði úr jurta- og dýraríkinu á hverjum degi.
Sojaprótein er eitt besta jurtapróteinið því það er „fullkomið“ prótein sem inniheldur
allar ómissandi amínósýrurnar. Þar sem aðrir próteingjafar úr jurtaríkinu, eins og hnetur,
fræ og linsubaunir, innihalda ekki „fullkomið prótein“ ber að reyna að blanda þeim
saman til þess að bæta innbyrðis hlutfallið af amínósýrum. Úrvalsgóðir próteingjafar úr
dýraríkinu eru m.a. fiskur, alifuglakjöt, egg og fitusnauðar mjólkurvörur. Járn, sink og
B-vítamín auka svo hollustu þessara dýraafurða enn frekar.

1
2
3
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Meðan á þyngdarstjórnun stendur.
Jäger R, et al. Tímaritið Journal of the International Society of Sports Nutrition. 20. jún 2017;14:20.
Flechtner-Mors M. Tímaritið Diabetes/Metabolism Research and Reviews. Júl. 2010;26(5):393-405.

Próteinríka orkutvennan

BORÐAÐU KRAFTMEIRI
MORGUNVERÐ

GAN
VE

100%
V EGAN

Auktu próteinneysluna til að hjálpa þér að ná markmiði
þínu með því að blanda saman vegan drykkjarpróteini,
nýju kynslóðinni af Formula 1* og vatni – saman er
þetta heilnæm, einföld og nærandi máltíð. Tryggðu
þér meira daglegt prótein með ljúffengum og nærandi
drykk með vanillubragði. Blöndunin tekur aðeins örfáar
sekúndur – þú bætir bara vatni út í duftið og hristir!

24 g
prótein
26 vítamín
og steinefni

Formula 1,
silkimjúkt
vanillubragð
21 skammtur, 550 g
#4466

Lítill
sykur

Án
glútens

Drykkjarprótein,
vanillubragð
20 skammtur, 560 g
#172K

* Þegar Formula 1 máltíðardrykkir eru notaðir til þess að draga úr þyngd eða varðveita
sömu þyngd þarf að skoða leiðbeiningar í áletrunum á vörunni vandlega.

21

Prótein

Ljúffeng og
heilnæm máltíð

Gjöfull og silkimjúkur næringardrykkur sem unnt er að útbúa á fáeinum sekúndum.
Hann inniheldur úrvalsblöndu af hágæðapróteini ásamt öðrum bráðmikilvægum
meginnæringarefnum og örnæringarefnum (vítamínum og steinefnum).
Einmitt þetta gerir hann að frábærum máltíðardrykk til þyngdarstjórnunar.
Innihaldsefnin í öllu Formula 1 duftinu af nýju kynslóðinni eru vegan og drykkurinn
er laus við glúten, hentar grænmetisætum og færir okkur yfir þriðjung af ráðlagðri
dagsneyslu af 25 vítamínum og steinefnum.
Nú er engin þörf á því lengur að velja milli hollra máltíða og þæginda – Formula 1
næringardrykkirnir af nýju kynslóðinni eru fljótlegir og auðveldir í framreiðslu!

Formula 1
• Grundvallaður á vísindum og þróaður af sérfræðingum í næringarfræði.
• Klínískar rannsóknir sýna að sem hluti af hitaeiningaskertu fæði stuðlar
máltíðardrykkur eða stöng í stað einnar meginmáltíðar á dag að
varðveislu sömu þyngdar eftir þyngdartap.*
• Formula 1 máltíðardrykkurinn fæst einnig án soja, laktósa og glútens,
en gæta verður þess þá að blanda hann samkvæmt leiðbeiningunum.

18 g
prótein**
Án
mjólkurafurða

5g
trefjar
25 vítamín
og steinefni

Vegan
innihaldsefni

Án
glútens

Silkimjúkt
Silkimjúkt
Sumarlegt
Gómsætt
Kaffi latte bragð
Mintu- og
súkkulaðibragð
vanillubragð
berjabragð
bananabragð
21 skammtur, 550 g súkkulaðibragð
#4465
21 skammtur, 550 g 21 skammtur, 550 g 21 skammtur, 550 g 21 skammtur, 550 g 21 skammtur, 550 g
#4468
#4466
#4470
#4462
#4471
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* Heymsfield SB, et al. Tímaritið International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders. Maí 2003;27(5):537-49.
** Þegar duftinu er blandað saman við léttmjólk.

GAN
VE

100%
V EGAN

Tillaga að framreiðslu

Brakandi
Yndislegt
smákökubragð
jarðarberjabragð
21 skammtur, 550 g 21 skammtur, 550 g
#4467
#4463

Án soja –
Hindberja- og
hvítsúkkulaðibragð
19 skammtar, 500 g
#4469

Silkimjúkt
vanillubragð
30 skammtar, 780 g
#048K

Silkimjúkt
vanillubragð,
smápakkar
7 x 26 g, 182 g
#053K

23

Prótein

Vermandi
Formula 1 máltíð

Dettur þér ekkert í hug í kvöldmatinn? Vantar þig eitthvað til að bjarga hádegismatnum?
Ef svo er gæti vermandi Formula 1 máltíðin verið einmitt það sem þú leitar að.
Dekraðu við þig með ljúffengu og seðjandi bragði af sveppum og kryddjurtum. Þessi
máltíð inniheldur úrvalsgott sojaprótein ásamt lykilvítamínum, steinefnum og trefjum.
Hún er gædd dýrindisbragði af sveppum, sætum lauk, ilmandi kryddjurtum og hvítlauk
og hún er án viðbætts sykurs.
Vermandi Formula 1 máltíð með sveppa- og kryddjurtabragði er úrvalsgóður og nærandi
hádegis- eða kvöldverður til að halda sínu striki í heilnæmum og virkum lífsstíl – hvar
sem fólk er statt.
Njóttu allra kostanna sem prýða Formula 1 í heilnæmri, ljúffengri og vermandi máltíð
með yndislegu kryddbragði.

19 g
prótein*

216
kkal
25 vítamín
og steinefni

Vegan
innihaldsefni

Án
glútens

Vermandi Formula 1 máltíð
• Ríkulegt próteininnihald.
• 25 vítamín og steinefni.
• Vegan innihaldsefni.
• Án viðbætts sykurs.
• Náttúruleg bragðefni.

Sveppa- og
kryddjurtabragð
21 skammtur, 550 g
092K

• Engin gervilitarefni eða
gervisætuefni.
• Án glútens.

Notið þessa vöru sem hluta af vel samsettu og fjölbreyttu mataræði og heilnæmum og virkum lífsstíl.
Ef óskað er eftir vegan og mjólkurlausri útgáfu má hita 250 ml af kalk- og vítamínbættum sojadrykk
og blanda út í hann 2 mæliskeiðum (26 g) af duftinu.
Tillaga að framreiðslu
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* Þegar duftinu er blandað saman við 250 ml af mjólk.

GAN
VE

100%
V EGAN
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Prótein

RJÓ M AL AGAÐ PA STA
MEÐ SVE PPAB R A G Ð I
Fyrir 1
Undirbúningstími: 5 mínútur
Eldunartími: 20 mínútur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 mæliskeiðar (26 g) vermandi F1
1 msk. maíssterkja
100 ml undanrenna
½ sítróna, safinn og rifinn börkurinn
40 ml vatn
55 g pennepasta úr heilkorni
25 g fituskertur sýrður rjómi
2 msk. flatlaufa steinselja, niðurskorin
Svartur pipar

AÐFERÐ
1
Blandið vermandi F1 og maíssterkju
saman í skaftpotti og bætið síðan 4 msk. af
undanrennunni þar saman við. Hrærið stöðugt
meðan afganginum af undanrennunni er bætt
smátt og smátt út í og svo berkinum og safanum
af sítrónunni ásamt 40 ml af vatni. Kryddið með
pipar. Sjóðið sósuna á miðlungshita í 1-3 mínútur
og hrærið stöðugt þar til hún hefur þykknað og er
orðin kekkjalaus og heit.
2
Setjið á meðan pennepastað í annan skaftpott og
sjóðið það í 10-12 mínútur eða þar til það er orðið
hæfilega stinnt að eigin smekk. Sigtið pastað og
blandið því svo saman við sósuna. Bætið sýrðum
rjóma og steinselju í réttinn, stráið svörtum pipar
yfir hann og berið hann svo tafarlaust fram.
Næringargildi í skammti:
Kkal

388

26

Prótein Sykur

22 g

8,7 g

Fita

Trefjar

Salt

8,3 g

12 g

1,4 g

* Aðeins þegar varan er framreidd samkvæmt þeim fyrirmælum sem er að finna í
áletrunum gefur hún allan þann næringarávinning sem þar er tilgreindur.
** Vinsamlegast munið að mæligildin fyrir sum vítamín geta verið lægri í tilbúnum rétti en
tilgreint er í áletrunum ef vara frá Herbalife Nutrition er notuð í uppskrift sem er hituð.
*** Þegar Formula 1 máltíðardrykkir eru notaðir til þess að draga úr þyngd eða varðveita
sömu þyngd þarf að skoða leiðbeiningar í áletrunum á vörunni vandlega.

Aðeins hugsað sem myndskreyting.

OSTA- OG DI L L M ÚF F UR
MEÐ SVE PPAB R A G Ð I
Fyrir 4
Undirbúningstími: 10 mínútur
Eldunartími: 25 mínútur
2 mæliskeiðar (26 g) vermandi F1
90 g heilhveiti
1 tsk. lyftiduft
1 egg
80 ml undanrenna
80 g fituskertur, niðurskorinn salatostur
að hætti Miðjarðarhafslandanna
• 2 msk. niðurskorið ferskt dill
• Svartur pipar
•
•
•
•
•
•

AÐFERÐ
1
Forhitið ofninn í 180°C / gashita 4 og fóðrið
fjögur hólf í múffuformi með múffubréfum
eða ferningum af bökunarpappír.
2
Hrærið saman vermandi F1, heilhveiti,
lyftidufti, eggi og undanrennu í stórri
skál þar til deigið er kekkjalaust og kryddið
það svo með svörtum pipar. Blandið
ostinum og dillinu saman við og skiptið
blöndunni á múffuhólfin fjögur. Bakið svo
múffurnar í 20-25 mínútur þar til þær
hafa lyft sér og eru gullinbrúnar. Leyfið
þeim að kólna og berið þær svo fram.
Næringargildi í skammti:
Kkal

162

Prótein Sykur

12 g

1,6 g

Fita

Trefjar

Salt

4,6 g

3,6 g

1,3 g

* Aðeins þegar varan er framreidd samkvæmt þeim fyrirmælum sem er að finna í
áletrunum gefur hún allan þann næringarávinning sem þar er tilgreindur.
** Vinsamlegast munið að mæligildin fyrir sum vítamín geta verið lægri í tilbúnum rétti en
tilgreint er í áletrunum ef vara frá Herbalife Nutrition er notuð í uppskrift sem er hituð.
*** Þegar Formula 1 máltíðardrykkir eru notaðir til þess að draga úr þyngd eða varðveita
sömu þyngd þarf að skoða leiðbeiningar í áletrunum á vörunni vandlega.

Aðeins hugsað sem myndskreyting.

27

Prótein

Tillaga að framreiðslu
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13 g
prótein

7g
trefjar

207
kkal
25 vítamín
og steinefni

Formula 1 Express máltíðarstangir
• Heil máltíð af vel samsettri næringu
• Inniheldur 25 vítamín og steinefni
• Próteinrík með 13 g í stöng til að hjálpa
til við að byggja upp vöðvamassa
• Trefjarík með 7 g í stöng, þ.e. 28% af
ráðlagðri dagsneyslu af trefjum*
• Inniheldur Promitor® trefjar
• Hentar grænmetisætum
Bragð:
Dökkt súkkulaði
7 x 56 g, 392 g
#4472

• Engin gervilitarefni eða gervisætuefni
• Ljúffeng stöng með betrumbættu
bragði og áferð
* Pallborðshópur EFSA (Matvælaöryggisstofnunar Evrópu) um manneldisvörur,
næringu og ofnæmi (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies
(NDA)). Tímaritið EFSA Journal 2010; 8(3), 1462.
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Prótein

Kaffi með
kraftinum úr próteini
Hannað fyrir ævintýri lífsins, stór sem smá. Þegar ástríðan ein og sér
nægir ekki til að halda þér gangandi fyrir næstu áskorun skalt þú prófa
próteinríka ískaffið okkar. Sérhver framleiðslulota af þessu yndislega
og bragðmikla ískaffi er löguð af kunnáttu úr 100% Robusta espresso
kaffibaunum. Hver skammtur inniheldur 80 mg* af koffíni. Við teljum
að gott kaffi eigi að vera gott fyrir þig**. Þess vegna inniheldur ískaffið
okkar engan viðbættan sykur og 80 hitaeiningar***. Síðan höfum við
eflt það enn frekar með 15 g af próteini***. Taktu það með þér hvert
sem þú ferð. Bættu bara vatni út í duftið og dekraðu svo við þig með
ljúffengu og próteinríku ískaffi.

* Ráðlagt er að neyta að hámarki 400 mg af koffíni á dag úr öllum koffíngjöfum
(eða 200 mg ef um er að ræða þungaðar konur eða konur með barn á brjósti).
** Prótein stuðlar að vexti vöðvamassa.
*** Í hverjum skammti.
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Próteinríkt ískaffi
• 100% Robusta espressó kaffibaunir.

15 g
prótein

• Sérhver framleiðslulota hefur verið
löguð af kunnáttu til að tryggja
ljúffengt og bragðmikið kaffi.
• Vatn er eina viðbótin sem þarf.
• 15 g af próteini í skammti.

80 mg
koffín

80
kkal

Mokkabragð
14 skammtar, 308g
#011K
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Prótein

Vegan

drykkjarprótein

Erfitt getur verið að ná heilsu- og lífsstílsmarkmiðum sínum. Hvort sem þú ert grænkeri, eða vilt reyna að
velja fleiri valkosti úr jurtaríkinu, er mikilvægt að tryggja sér nægilegt prótein svo fæðan sé vel samsett.
Prófaðu vegan drykkjarpróteinið og auktu dagsneyslu þína af próteini og lykilvítamínum og steinefnum.
Vegan drykkjarpróteinið er 100% vegan, auðugt af próteini, án glútens, án sykurs, náttúrulega laust
við laktósa – og drykkurinn er silkimjúkur.
Blandaðu því saman við eftirlætisbragðtegundina þína af Formula 1 duftinu og vatn og tryggðu
þér þannig úrvalsgóða og heilnæma veganmáltíð sem er auðug af próteini (24 g), auðug af trefjum
(6 g) og með 26 vítamínum og steinefnum. Bættu einfaldlega tveimur mæliskeiðum (28 g) af vegan
drykkjarpróteini og tveimur mæliskeiðum (26 g) af eftirlætisútgáfunni þinni af Formula 1 duftinu
saman við 300 ml af vatni. Blandaðu svo og njóttu!
Þú getur einnig blandað tveimur mæliskeiðum (28 g) af vegan drykkjarpróteininu saman við vatn eitt
og sér og búið þannig til heilsudrykk með 15 g af próteini, 22 lykilvítamínum og steinefnum og innan
við 1 g af sykri í skammti.
Í boði eru fjölmargar leiðir til að njóta hins bragðgóða vegan drykkjarpróteins. Það smellpassar með
Formula 1 duftinu. Þökk sé mildu vanillubragðinu er það auk þess tilvalið innihaldsefni í heilnæman
bakstur og ýmsar aðrar uppskriftir.*
Vegan drykkjarpróteinið er nú hluti af kjörnum morgunverðarvalkostum okkar fyrir grænkera. Prófaðu
aðrar vörur úr vegan úrvalinu og leggðu af stað í þinn leiðangur til að tryggja þér frábæra næringu.

Vegan drykkjarprótein
• 100% vegan.
• Ríkulegt prótein.
• Endalausir möguleikar á bragðsamsetningum.
• Án glútens.
• Án sykurs.
• Án mjólkurafurða.
• 22 lykilvítamín og steinefni í skammti.
• Milt vanillubragð.
Milt vanillubragð

20 skammtar, 560 g #172K

Notkunarleiðbeiningar: Búðu til úrvalsgóða og heilnæma veganmáltíð sem er auðug af próteini og inniheldur
vel samsetta næringu. Bættu tveimur mæliskeiðum (28 g) af vegan drykkjarpróteini og tveimur mæliskeiðum
(26 g) af eftirlætisútgáfunni þinni af Formula 1 duftinu saman við 300 ml af vatni. Blandaðu svo og njóttu! Ef þú
vilt nota vegan drykkjarpróteinið eitt og sér, bættu þá tveimur mæliskeiðum (28 g) af duftinu saman við 250 ml
af köldu vatni, eða þremur mæliskeiðum (42 g) af duftinu saman við 375 ml af köldu vatni, miðað við próteinþörf
þína. Notið þessa vöru sem hluta af vel samsettu og fjölbreyttu mataræði og heilnæmum og virkum lífsstíl.
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GAN
VE

100%
V EGAN

Vegan

Ríkulegt
prótein

Án
glútens

Náttúrulega
laust við
laktósa

* Aðeins þegar varan er framreidd samkvæmt þeim fyrirmælum sem er að finna í áletrunum gefur hún allan þann næringarávinning sem þar er tilgreindur. Vinsamlegast
munið að mæligildin fyrir sum vítamín geta verið lægri í tilbúnum rétti en tilgreint er í áletrunum ef vara frá Herbalife Nutrition er notuð í uppskrift sem er hituð.

22 vítamín
og steinefni
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Prótein

Drykkjarprótein
Auktu daglega
próteinneyslu þína með
ljúffengum drykk með
vanillubragði sem er
fljótlegur og auðveldur
í framreiðslu!

15 g
prótein

22 vítamín
og steinefni

• 15 g hágæðaprótein.
• 7 g kolvetni.
Vanillubragð
21 skammtur, 588 g
#2600

• 22 vítamín og steinefni.
• Hentar grænmetisætum.

Formula 3
próteinduft

Gamla góða
bragðið
40 skammtar, 240 g
#0242

Auktu próteinneysluna
með einni auðveldri
aðgerð – bættu einfaldlega
einni mæliskeið af þessu
dufti út í hinn daglega
Formula 1 máltíðardrykk.
• Auðugt af soja- og
mysupróteini til að hjálpa
til við að byggja upp
vöðvamassa og varðveita
eðlileg og heilbrigð bein.
• 5 g prótein í hverjum
skammti.
• Hentar grænmetisætum.
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108
kkal

5g
prótein

23
kkal

Við gætum þess að tryggja að engin
innihaldsefni í vörum frá Herbalife
Nutrition séu erfðabreytt.*
Tillaga að framreiðslu

* Engin innihaldsefnanna eru fengin úr erfðabreyttri uppskeru í samræmi við gildandi reglugerðir ESB.
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Prótein

Skynsamlegt

próteinsnarl

Öfugt við það sem almannarómur segir getur snarl verið
gagnlegt fyrir fólk sem er að reyna að ná stjórn á þyngdinni.
Auk þess gefur það enn eitt tækifæri til að færa líkamanum
forða af næringarefnum! Í klínískri rannsókn kom
meira að segja í ljós að heilnæmt snarl með hóflegum
hitaeiningafjölda, sem er pakkað í hæfilega stórum
skömmtum, hjálpar fólki að borða minna yfir daginn.1

7g
prótein

4g
trefjar

104
kkal

110
kkal

Sælkeratómatsúpa

Ristaðar sojabaunir

Þetta vermandi snarl, sem unnt
er að útbúa á örfáum sekúndum,
inniheldur áttfalt magn af próteini
miðað við venjulega tómatsúpu.2

Heilnæmt og kryddað snarl hvort sem
er heima eða að heiman. Með hóflegum
hitaeiningafjölda þér til þæginda.

• 104 kkal í skammti.

• 9 g af próteini til að hjálpa til við að
byggja upp vöðvamassa.

• Próteinrík til þess að hjálpa til við
að byggja upp vöðvamassa.

• 110 kkal til að hjálpa til við að tempra
hitaeininganeyslu.

• Trefjarík (4 g í skammti).

• Handhægir smápakkar með stökum skammti,
sem eru afar hentugir til að hafa í farteskinu.

• Blandið duftinu einfaldlega saman
við heitt vatn í samræmi við
Sælkeratómatsúpa
leiðbeiningar í áletrunum.
21 skammtur, 672 g
• Krydduð á ljúffengan hátt
#0155
með Miðjarðarhafsjurtum.
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9g
prótein

• Ljúffengt og léttsaltað snarl.
Léttsaltaðar
12 skammtar, 258 g
#3143

1

2

Njike et al (2016). Snarl, sedda og þyngd (Snack food, satiety, and weight).
Næringartímaritið Advances in Nutrition, 7(5).
Samsetning matvæla (The Composition of Foods); Breska matvælastofnunin
(FSA) og Rannsóknarstofnun matvælaiðnaðarins í Bretlandi (IFR), 2006.

10 g
prótein

Um það bil
140 kkal

Próteinstangir
Ert þú sætindagrís? Bældu
sára súkkulaðilöngun með
þessu gómsæta og próteinríka
snarli eða gæddu þér á þessu
holla góðgæti fyrir eða eftir
líkamsáreynslu.
• Um það bil 139 kkal í stöng.
• 10 g af hágæðapróteini til
þess að hjálpa til við að
byggja upp vöðvamassa.
• 16 g af kolvetnum í
skammti nýtast sem
eldsneyti við áreynslu.

Súkkulaði- og
jarðhnetubragð
14 x 35 g, 490 g
#3972

Vanillu- og
möndlubragð
14 x 35 g, 490 g
#3968

Sítrus- og
sítrónubragð
14 x 35 g, 490 g
#3976
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Vítamín og
steinefni
Vítamín og steinefni eru í sameiningu kölluð örnæringarefni.
Þau eru bráðnauðsynleg fyrir mörg af þeim efnahvörfum
sem fara fram í líkamanum á hverjum degi. Mörg steinefni
– eins og kalk (kalsíum) og magnesíum – gegna jafnframt
uppbyggingarhlutverki í líkamanum.* Hins vegar getur líkaminn
ekki myndað öll þau vítamín og steinefni sem hann þarf til að
sinna störfum sínum eins og best verður á kosið. Þess vegna er
heilnæmt mataræði svona mikilvægt.
Vel samsett mataræði hjálpar líkamanum að tryggja sér
ómissandi vítamín og steinefni, en erfitt getur verið að neyta
allra nauðsynlegra næringarefna úr fæðunni einni saman.
Dagleg inntaka bætiefna með vítamínum og steinefnum
gæti hjálpað til við að ná ráðlögðum dagskömmtum
af þeim hverju fyrir sig, á hverjum einasta degi.

HVAÐ ER ÞÁ RÉTT AÐ BORÐA?
Í flestum fæðutegundum sem við neytum eru einhver ómissandi vítamín og
steinefni. Dæmi um nokkur sérstaklega næringarefnarík matvæli eru ávextir,
grænmeti og kornvörur. Sérhvert næringarefni gegnir sínu sérstaka hlutverki í
líkamanum. Því getur verið að ákveðin vítamín eða steinefni gagnist sumum betur
en öðrum og að aukin neysla á ákveðnum tegundum skili mismiklum árangri hjá
mismunandi einstaklingum. Spínat er auðugt af C- og E-vítamínum sem stuðla að
því að verja frumurnar fyrir oxunarálagi. Fosfór og kalk, sem er að finna í mjólk,
jógúrt og fræjum, styðja við heilbrigði beinanna. B-vítamín hjálpa líkamanum að
breyta fæðunni í eldsneyti** og K-vítamín stuðlar að viðhaldi eðlilegra beina og er
nauðsynlegt til þess að blóðstorknun geti gengið eðlilega fyrir sig.

* Kalsíum (kalk) og magnesíum eru nauðsynleg fyrir viðhald eðlilegra beina og tanna.
** B1-, B2-, B3-, B5-, B6- og B12-vítamín stuðla að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum.
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Fjölvítamín með steinefnum fyrir

karla og konur
Til að hámarka vellíðan sína og frammistöðu.

• Veitir alhliða næringarstuðning með 24 lykilnæringarefnum,
þar á meðal örnæringarefnum sem líkaminn getur ekki
framleitt sjálfur eða framleitt í nægilegu magni.
• Sérsniðið að einstökum þörfum karla og kvenna til þess
að færa líkamanum ákjósanlegasta magn af vítamínum
og steinefnum.
• Þróað af sérfræðingum í næringarmálum og grundvallað
á sannprófuðum vísindum.
Fyrir karla

60 töflur, 84,3 g #1800

Fyrir konur

60 töflur, 84,3 g #1819

Efnablandan miðast
við notkun samhliða
eftirlætismáltíðardrykknum
úr Formula 1 úrvalinu
Hvort sem þú færð þér einn eða tvo
Formula 1 máltíðardrykki á dag hefur
þetta fjölvítamín með steinefnum
verið þróað til að færa líkamanum
einmitt rétta magnið af þeim
næringarefnum sem hann þarfnast.
Ráðfærðu þig við meðlim í Herbalife
Nutrition til að fá frekari upplýsingar.

eða

Hormónastarfsemi

Heilsa
beinanna

Ónæmisvörn

Orkuefnaskipti

Orkuefnaskipti

Heilsa húðar,
hárs og nagla

Vöðvastarfsemi

Andleg
frammistaða

Vinsamlegast skoðið vöruáletranir til að fá frekari upplýsingar um nákvæmlega
þann næringarávinning sem fæst af hvorri efnablöndu fyrir sig.
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Skynsamleg næring
fyrir ónæmiskerfið

Immune Booster er drykkur sem eflir ónæmiskerfið. Hann er auðugur
af lykilvítamínum og steinefnum sem stuðla að eðlilegri starfsemi
ónæmiskerfisins. Meðal þeirra eru C- og D-vítamín, selen og sink.
Drykkurinn inniheldur einnig EpiCor ® – innihaldsefni sem er byggt á
þurrkuðu geri og hefur sannað gildi sitt á grundvelli vísinda.
Immune Booster fæst í smápökkum sem frábært er að taka með sér
í erli dagsins.
Bætið smápakka af Immune Booster (3,7 g) út í 150 ml af vatni og
hrærið þar til duftið leysist upp. Drekkið 1 glas á dag með máltíðum.
Notið þessa vöru sem hluta af vel samsettu og fjölbreyttu mataræði
og heilnæmum og virkum lífsstíl.

80 mg
C-vítamín

10 μg
D-vítamín

55 μg
selen

10 mg
sink

Immune Booster
• Inniheldur EpiCor®.
• C- og D-vítamín, selen og
sink stuðla að eðlilegri
starfsemi ónæmiskerfisins.
• C-vítamín, sink og selen
stuðla að því að verja
frumur fyrir oxunarálagi.
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Berjabragð
10 x 3,7 g, 37 g
#2273

Aðeins hugsað sem myndskreyting.
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Hjálpaðu
líkamanum að skila

sem bestri
frammistöðu

Sama hversu gömul, ung, heilbrigð eða virk við erum
skiptir sköpum að annast um líkamann og tryggja sér
öll nauðsynleg næringarefni.
Þrátt fyrir að við séum öll af vilja gerð gæti verið að
mataræðið færi okkur ekki rétt magn af sérhverju
næringarefni. Í samræmi við það geta fæðubótarefni
verið gagnleg því þau eru frábær leið til að tryggja
líkamanum hárréttan næringarefnaforða. Vítamín og
steinefni stuðla að góðri almennri heilsu og lífskrafti og
þau eru lykilatriði fyrir eðlilegan vöxt og þroska líkamans.

Thermo Complete®
• Einstök blanda af náttúrulegu koffíni sem er
fengið úr grænu tei og maté-jurt.
• C-vítamín stuðlar að því að draga úr þreytu
og lúa.

Cvítamín

• Inniheldur 82 mg af koffíni í hverjum
skammti til þess að brýna hugann með því
að stuðla að betri einbeitingu.***
90 töflur, 78,9 g

#0050

82 mg
koffín

Gular töflur
Daglegt fæðubótarefni sem inniheldur
króm til að hjálpa til við að halda
blóðsykrinum eðlilegum.
• Temprun á blóðsykurgildum yfir daginn
getur hjálpað til við að minnka orkulægðir
sem geta leitt til löngunar í snarl milli mála.
60 töflur, 48 g

#0117

Króm

* Balz Frei, Bruce N. Ames, Jeffrey B. Blumberg, Walter C. Willett. Nú er nóg komið (Enough Is Enough). Lyflækningatímaritið Annals of Internal Medicine, 2014; 160 (11): 807 DOI: 10.7326/L14-5011.
** NRV (Nutrient Reference Value): Neysluviðmið (viðmiðunargildi fyrir næringarefni).
*** Ráðlagt er að neyta að hámarki 400 mg af koffíni á dag úr öllum koffíngjöfum (eða 200 mg ef um er að ræða þungaðar konur eða konur með barn á brjósti).

42

93%

61%

50%

fullorðinna uppfylla ekki
neysluviðmið (NRV)**
fyrir D- og E-vítamín í
daglegu mataræði sínu
samkvæmt yfirferð yfir
læknisfræðileg gögn*

Niðurstöður sýndu
einnig að 61%
skorti magnesíum

Auk þess neyttu
50% ekki nægilegs
magns af A-vítamíni
og kalki

Xtra-Cal®
Kalkbætiefni með D-vítamíni og magnesíum
til daglegra nota.
• Inniheldur kalk (kalsíum) sem er nauðsynlegt
fyrir viðhald eðlilegra beina og tanna.
• Inniheldur yfir 100% af neysluviðmiði (NRV)**
fyrir kalk í hverjum dagskammti – til að hjálpa til
við að uppfylla daglega kalkþörf. Er einnig auðugt
af D-vítamíni.
• Inniheldur einnig magnesíum, kopar, mangan
og sink.
90 töflur, 131 g
Dvítamín

Kalk og
magnesíum

#0020

B-vítamín

Cell Activator
Til að hjálpa til við orku- og kolvetnaefnaskipti.
• Einstök efnablanda sem inniheldur B-vítamín
(B1, B2, B6), mangan og kopar sem stuðla að
eðlilegum orkugæfum efnaskiptum.
• Inniheldur sink til að stuðla að eðlilegum
kolvetnaefnaskiptum.
• Steinefnin sink, kopar og mangan stuðla einnig
að því að verja frumurnar fyrir oxunarálagi.
90 hylki, 48,1 g

#0104
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Heilnæm fita

Heilnæm fita

Líkaminn þarf að fá dálítið magn af fitu til þess að starfa eðlilega. Hins vegar
verður að gera greinarmun á fitu sem gerir okkur gott og þeirri sem gerir það ekki.
Ómettaðar fitusýrur (t.d. fjölómettaðar fitusýrur eins og ómega-3 fitusýrur) eru
taldar hollari fyrir okkur því slíkar fitusýrur geta hjálpað til við að halda kólesteróli
í blóði innan eðlilegra marka.* Mataræði sem er auðugt af mettaðri fitu (t.d. úr
tilbúnu snarli og dýraafurðum) getur stuðlað að hækkun á kólesteróli í blóði.
Fita er afar auðug af hitaeiningum. Samkvæmt næringarstefnu Herbalife
Nutrition er þess vegna ráðlagt að fá að hámarki 30% af daglegum hitaeiningum
úr fitu. Þar að auki er sérstök áhersla lögð á að borða sem æskilegasta
fitu með því að velja heilnæmu gerðirnar. Dæmigert vestrænt mataræði
inniheldur mun meiri heildarfitu og mettaða fitu en við þörfnumst.

HVAÐ ER ÞÁ RÉTT AÐ BORÐA?
Heilnæma fitu er m.a. að finna í fiski, hnetum, ólífuolíu og lárperum (avókadó). Til að tryggja sér
hinar hollu ómega-3 fitusýrur ber að stefna að því að borða fisk minnst tvisvar í viku og gæta
þess að einn skammturinn sé feitur fiskur eins og lax eða makríll. Borða ber fiskinn sem hluta af
heilnæmri og vel samsettri máltíð. Bætiefni geta einnig verið gagnleg til þess að hjálpa til við að
tryggja sér ávinninginn af EPA og DHA (ómega-3 fitusýrum), sem stuðla að því að halda hjartanu
heilbrigðu**, stuðla að viðhaldi eðlilegrar heilastarfsemi og sjónar1 og stuðla að því að viðhalda
eðlilegum blóðþrýstingi4 og eðlilegu þríglýseríðmagni í blóði3.

* Dókósahexensýra (DHA) og eikósapentensýra (EPA) stuðla að viðhaldi eðlilegs þríglýseríðmagns í blóði. Hin gagnlegu áhrif fást með 2 g dagsneyslu af EPA og DHA.
** Eikósapentensýra (EPA) og dókósahexensýra (DHA) stuðla að eðlilegri hjartastarfsemi. (Hin gagnlegu áhrif fást með 250 mg dagsneyslu af EPA og DHA.)
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Herbalifeline Max®
Fæðubótarefni sem inniheldur fiskolíu sem er aflað á sjálfbæran hátt og er
auðug af ómega-3 fitusýrum (EPA og DHA). HÆRRI mæligildi í hverju hylki af
EPA og DHA†, sem hafa gagnleg áhrif á hjartað1, sjónina2 og heilann2.
Betrumbætt efnablanda með fimm tilheyrandi lykilfullyrðingum.
• Fiskolía sem er aflað á sjálfbæran hátt og hefur hlotið vottun frá frjálsu
félagasamtökunum Friend of the Sea (Vinur hafsins).

Frekari upplýsingar
er að finna á
FRIENDOFTHESEA.ORG

• Gelhylki sem hentar grænmetisætum.
• Hvert hylki inniheldur 375 mg af EPA og 250 mg af DHA.
• Dókósahexensýra (DHA) stuðlar að viðhaldi eðlilegrar heilastarfsemi og sjónar2.
• Eikósapentensýra (EPA) og dókósahexensýra (DHA) stuðla að eðlilegri
hjartastarfsemi1 og jafnframt að því að viðhalda eðlilegu þríglýseríðmagni
í blóði3 og eðlilegum blóðþrýstingi4.

DAGLEG NOTKUN

• Inniheldur ilmkjarnaolíur úr tímían og piparmintu til að gera bragðið ferskara.

✔✔ Stuðlar að eðlilegri hjartastarfsemi.1
✔✔ Stuðlar að viðhaldi eðlilegrar sjónar.2
✔✔ Stuðlar að viðhaldi eðlilegrar heilastarfsemi.2
✔✔ Stuðla að viðhaldi eðlilegs þríglýseríðmagns í blóði.3
✔✔ Stuðla að viðhaldi eðlilegs blóðþrýstings.4

†
1
2

30 hylki, 42 g
#0043

3
4

Að meðaltali þrefalt meira EPA og DHA samanborið við fyrri efnablöndu í Herbalifeline.
Hin gagnlegu áhrif fást með 250 mg dagsneyslu af EPA og DHA.
Hin gagnlegu áhrif fást með 250 mg dagsneyslu af DHA.
Hin gagnlegu áhrif fást með 2 g dagsneyslu af EPA og DHA.
Hin gagnlegu áhrif fást með 3 g dagsneyslu af EPA og DHA.
Gæta ber þess að viðbótarneysla á EPA og DHA fari ekki samanlagt yfir 5 g á dag.
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Hafra- og eplatrefjar
Ljúffeng leið til að auka daglega
trefjaneyslu og stuðla að heilbrigðri
meltingu1. Eru nú án sykurs4!
• 5 g af trefjum í hverjum skammti.
• Fáar hitaeiningar – 18 kkal í hverjum
skammti.
• Sex trefjagjafar.
• Innihalda bæði leysanlegar og
óleysanlegar trefjar.
• Efnablandan er sykurlaus⁴ og laus við
gervisætuefni.
• Blanda má duftinu út í vatn eitt og sér
eða út í eftirlætismáltíðardrykkinn úr
Formula 1 úrvalinu.

Trefjar
Trefjar eru tegund af (ómeltanlegum) kolvetnum sem
gegna lykilhlutverki í eðlilegri meltingu1. Til eru tvær
gerðir af trefjum: leysanlegar og óleysanlegar.
Ólíkt öðrum flóknum kolvetnum getur meltingarkerfi
manna ekki brotið trefjar niður og því þokast stærsti
hluti þeirra ómeltur eftir smáþörmunum og eykur
rúmmál hægðanna.
Þar sem trefjar eru sá hluti fæðunnar sem er
mikilvægastur til þess að hjálpa til við að varðveita
eðlilega starfsemi meltingarfæranna1 ættu fullorðnir
að stefna að því að neyta 25 g af trefjum á dag2.
Samt sem áður sýna rannsóknir að 72% karla og
87% kvenna ná ekki þessari ráðlögðu dagsneyslu3.
Ef trefjaneysla þín er lítil fyrir skalt þú auka hana
smátt og smátt og drekka ríkulegt magn af vatni.
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5g
trefjar

18
kkal

Hafra- og eplatrefjar
30 skammtar, 204 g
#2554

Beta heart ®
Beta heart® inniheldur lykilinnihaldsefnið OatWell® betaglúkan úr höfrum – sem
hefur reynst lækka* kólesteról í blóði eða halda því innan eðlilegra marka**.
• 3 g af betaglúkönum stuðla að því að lækka* kólesteról í blóði.
• 1,5 g af betaglúkönum stuðlar að því að viðhalda** eðlilegu kólesterólmagni í blóðinu
(1 mæliskeið).
• Blandið 2 mæliskeiðum saman við vatn eða einhvern annan drykk sem er í uppáhaldi.
• Sykurlaust.
• Án gervisætuefna.
• Trefjaríkt (3 g í hverri mæliskeið).
• 25 kkal í hverri mæliskeið.
Trefjar úr höfrum stuðla að auknu rúmmáli hægða.
Pallborðshópur EFSA (Matvælaöryggisstofnunar Evrópu) um manneldisvörur, næringu og ofnæmi (NDA). Tímarit EFSA 2010; 8(3):1462.
Tímaritið Nutrition Research Reviews. 5. júl. 2017: 1-42.
4
Innihalda 0,1 g af náttúrulegum sykri.
* Sýnt hefur verið fram á að betaglúkan úr höfrum lækkar/minnkar kólesteról í blóði. Hátt kólesteról er áhættuþáttur í þróun kransæðasjúkdóms.
Hin gagnlegu áhrif fást með 3 g dagsneyslu af betaglúkani úr höfrum. Áhættuþættir kransæðasjúkdóms eru margir og óvíst er hvort breyting á
einum þessara áhættuþátta hafi gagnleg áhrif eða ekki.
** Betaglúkön stuðla að því að viðhalda eðlilegu kólesterólmagni í blóðinu. Hin gagnlegu áhrif fást með 3 g dagsneyslu af betaglúkönum úr höfrum,
hafraklíði, byggi, byggklíði eða blöndum af þessum betaglúkönum.
Vörumerkið OatWell® tilheyrir DSM.
1
2
3

25
kkal

3g
trefjar

Beta Heart, vanillubragð
30 skammtar, 229 g
#0267
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Microbiotic
Max

Efnablandan í Microbiotic Max býður upp
á blöndu af góðgerlum (meltingargerlum)
og góðgerlaörvandi trefjum. Innihaldsefnin
vinna þannig vel saman að því að hjálpa
fólki að ná næringarmarkmiðum sínum.
Hver skammtur, sem er með mildu
vanillubragði, inniheldur 2 milljarða
af lifandi gerlum af stofnunum
Bifidobacterium lactis og Lactobacillus
helveticus. Varan er trefjarík og afgreidd
sem duft í smápökkum sem kjörið er að
taka með sér hvert sem leiðin liggur.

Microbiotic Max
• Inniheldur blöndu af góðgerlum og
góðgerlaörvandi trefjum.
• Í hverjum skammti eru 2 milljarðar af lifandi
gerlum (CFU).
• Inniheldur engin sætuefni, litarefni eða
rotvarnarefni.
• Þarf ekki að geyma í kæli.
• Fæst í öskju með 20 smápökkum.
• Kjörið til að grípa með sér hvert sem er.
• Án viðbætts sykurs.
Vanillubragð 20 smápakkar x 2 g, 40 g

Góðgerlar
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Góðgerlaörvandi
trefjar

Án glútens

#173K

Trefjaríkt

Hrærið

Microbiotic Max
saman við vatn eða
eftirlætisdrykkinn
úr Formula 1

úrvalinu*.

Aðeins hugsað sem myndskreyting.
* Vinsamlegast bætið Microbiotic Max út í fullblandaða F1 drykki og gætið þess að allur blöndunarvökvi sé kaldari en 25°C til að forðast að skerða verkun vörunnar.
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Vö k v i

Vökvi

Mannslíkaminn er 60% vatn og flest efnahvörf í
líkamanum þarfnast vatns til þess að geta átt sér
stað. Vatn stuðlar einnig að því að viðhalda eðlilegri
reglu á líkamshita og stuðlar að viðhaldi eðlilegrar
líkams- og vitsmunastarfsemi.** Þar að auki fara flest
efnahvörf í líkamanum fram í vatni.* Ófullnægjandi
vökvaneysla getur haft í för með sér neikvæð áhrif
á líkamann. Til þess að viðhalda eðlilegri líkamsog vitsmunastarfsemi ber því að reyna að drekka
ráðlagt magn sem nemur um það bil 2 lítrum af
vökva á dag fyrir konur og 2,5 lítrum fyrir karla.
Æskilegast væri að neyta vökvans aðallega í formi
vatns, en drykkir á borð við ávaxtasafa og jurtate
teljast einnig upp í daglega vökvaneyslu. Nytsamlegt
er að muna að vatnsrík matvæli stuðla jafnframt
að góðum vökvabúskap. Gæta ber þess að auka
vökvaneyslu sína við áreynslu og í heitu veðri til að
endurheimta þann vökva sem tapast með svitanum.*

* Pallborðshópur EFSA (Matvælaöryggisstofnunar Evrópu) um manneldisvörur, næringu og ofnæmi. Tímarit EFSA 2010;8(3):1459.
** Til þess að ná fram þeim áhrifum sem fullyrt er um þarf að neyta minnst 2,0 lítra af vatni á dag, úr öllum vökvagjöfum.
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Herbal Aloe þykkni

Flettu á blaðsíðu 65 til að fá
frekari upplýsingar um Hydrate úr
H24 úrvalinu, sem er ætlað að hjálpa
þér að drekka nægan vökva til að skila
góðri frammistöðu við líkamsáreynslu.

Gefur kost á að blanda ljúffengan og
hitaeiningasnauðan drykk til að stuðla að
góðum vökvabúskap. Það eina sem gera
þarf er að þynna þykknið með vatni og
tryggja sér þannig heilnæmari valkost.
• Inniheldur 40% alóverasafa sem er unninn
úr heilum blöðum alóverajurtarinnar.
• Alóefnið er unnið úr jurtinni með kaldpressun,
sem er besta leiðin til að tryggja hæstu gæði þess.
• Þökk sé frískandi bragði er þykknið tilvalið til
að lífga upp á vatn svo auðveldara sé að neyta
nægilegs vökva á dag, þ.e. um tveggja lítra.
• Útgáfan með mangóbragði er laus við viðbættan
sykur og inniheldur engin gervibragðefni
eða gervilitarefni.
• Fæst einnig með gamla góða bragðinu, sem
gefur vatninu náttúrulegan sítrónukeim og er
án gervisætuefna eða gervilitarefna.

40%
alóvera

Gamla góða bragðið
31 skammtur, 473 ml
#0006

Mangóbragð
31 skammtur, 473 ml
#1065

Tillaga að framreiðslu
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Vö k v i
Instant Herbal jurtate
Fáðu þér frískandi jurtate í morgunsárið. Það færir þér 85 mg af koffíni*
til að stuðla að aukinni einbeitingu hvenær sem þú þarft á henni að halda.
Þessi hitaeiningasnauði drykkur inniheldur bæði grænt og svart te og er
ljúffengur, hvort sem er heitur eða kaldur.
• Hitaeiningasnautt te, með u.þ.b. 6 kkal í hverjum skammti.
• Orange pekoe – sem er hefðbundið svart te – og grænt te í einstakri blöndu
með krafti úr mölvublómum, læknakólfsblómum og kardimommum.
• Græni tekrafturinn er unninn með vatnsmeðhöndlun úr telaufunum til að ná
úr þeim öllum efnunum sem grænt te hefur að geyma.
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6
kkal

Gamla góða bragðið Gamla góða bragðið
58 skammtar, 100 g 29 skammtar, 50 g
#0106
#0105

Sítrónubragð
29 skammtar, 50 g
#0255

Hindberjabragð
29 skammtar, 50 g
#0256

Ferskjubragð
29 skammtar, 50 g
#0257

* Ráðlagt er að neyta að hámarki 400 mg af koffíni á dag úr öllum koffíngjöfum (eða 200 mg ef um er að ræða þungaðar konur eða konur með barn á brjósti).
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Herbalife SKIN

SKIN

Hreinsikrem, andlitsvatn, meðferð,
afmörkuð svæði, rakagjöf

Firming Eye Gel / 15 ml – #0770
Stinnandi augngel

Purifying Mint Clay Mask / 120 ml – #0773
Hreinsandi mintuleirmaski

Hjálpar til við að bæta útlit hins viðkvæma augnsvæðis með því
að gera húðina stinnari og auka teygjanleika hennar.*

Gjöfull og kremkenndur leirmaski sem er gæddur hreinsunarog frásogshæfni bentónítleirs til þess að fjarlægja óhreinindi og
draga í sig umframolíu.
Eðlileg til feit húð

Energising Herbal Toner
/ 50 ml – #0767
Hressandi jurtaandlitsvatn
Andlitsvatn sem inniheldur alóvera, er laust við alkóhól, ilmar
af mandarínum og er bæði rakagefandi og frískandi fyrir
þreytulega húð.

Line Minimising Serum
Húðdropar gegn hrukkum

/ 50ml – #0829

Húðdropar sem hafa fjölþætta verkun og hjálpa til við að draga
úr sýnilegum aldursmerkjum.*

Polishing Citrus Cleanser
/ 150 ml – #0766
Skrúbbandi sítrushreinsikrem
Djúphreinsandi örperlur fríska húðina og gæða hana
hraustlegum bjarma.
Eðlileg til feit húð

Soothing Aloe Cleanser / 150 ml – #0765
Sefandi hreinsikrem með alóvera
Milt hreinsikrem sem gerir húðina áferðarfallega, mjúka og
tandurhreina.
Eðlileg til þurr húð

* Prófun á þátttakendum fór þannig fram að sérfræðingur í sjónrænu mati gaf einkunn fyrir stinnleika og teygjanleika húðarinnar eftir 7 og 42 daga.
Hjá 45% þátttakenda varð vart við sýnilegan bata á stinnleika/teygjanleika húðarinnar undir augunum eftir 42 daga.
** Prófun á 30 þátttakendum: Visioscan-mælitæki var notað til að mæla hversu óslétt húðin var eftir 0, 7 og 42 daga.
*** Prófun á 30 þátttakendum: Sérfræðingur í sjónrænu mati gaf einkunn fyrir sléttleika, mýkt, bjarma, útgeislun og ljóma húðarinnar eftir 2, 4 og 7 daga.
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Gott að vita
Húðsnyrtivörurnar frá
Herbalife Nutrition
eru án viðbættra
parabena, án viðbættra
súlfata og prófaðar af
húðsjúkdómafræðingi.

Replenishing Night Cream
Endurnærandi næturkrem

/ 50 ml – #0827

Gjöfult lúxuskrem sem hjálpar til við að færa húðinni
bráðnauðsynlegan raka yfir nóttina. Langvarandi rakagjöf gerir
okkur kleift að vakna með mýkri og sléttari húð.

Instant Reveal Berry Scrub / 120 ml – #0772
Skjótvirkt berjaskrúbbkrem
Skrúbbkrem með berjafræjum sem er auðugt af
andoxunarefnum. Kremið hreinsar brott dauðar húðfrumur og
stuðlar þannig að mjúkri og sléttri húð.

Daily Glow Moisturiser / 50 ml – #0830
Rakagefandi dagkrem sem eykur bjarma
Rakagefandi dagkrem með fjölþætta verkun. Kremið veldur því
að það birtir yfir andlitinu, sem fær þannig hraustlegan bjarma.
Húðin öðlast fallega útgeislun, meira að segja án farða.

SPF 30 Protective Moisturiser / 50 ml – #0828
Rakagefandi dagkrem með sólarvörn
Langvirkt rakakrem sem gerir húðina slétta og mjúka. Veitir
breiðvirka vörn gegn útfjólubláum A- og B-geislum sólarinnar.

Hydrating Eye Cream / 15 ml – #0771
Rakagefandi augnkrem
Hjálpar til við að draga úr fínum línum og hrukkum umhverfis
augun. Á augnsvæðinu eru bæði færri svita- og fitukirtlar og því
er mun meiri hætta á rakaskorti þar en annars staðar.

7 daga árangurspakki – #0867
Fínar línur og hrukkur verða minna áberandi á aðeins
7 dögum.** Ótrúlegs bata verður vart á húðinni, sem verður
mýkri og sléttari og fær aukna útgeislun, bjarma og ljóma á
aðeins 7 dögum.***
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Herbalife SKIN

Collagen
Skin Booster
fegrunardrykkur

Hraustleg húð á upptök sín innan frá. Collagen Skin Booster er ekki bara skyndilausn heldur
húðnæring byggð á sérþekkingu sem grundvallast á vísindum og skilar sannprófuðum árangri.
Þessi kollagendrykkur er með frískandi jarðarberja- og sítrónubragði og hann er auðugur af lykilvítamínum
og steinefnum til að stuðla að heilbrigði húðar, hárs og nagla.* Drykkurinn er því úrvalsgóður til að næra
húðina. Hann inniheldur Verisol® P1 sem grundvallast á vísindum og skilar sannprófuðum árangri.

Collagen Skin Booster
• Inniheldur lífvirk kollagenpeptíð™ sem kallast Verisol®
P. Vísindin hafa sannað gagnsemi þeirra til að draga úr
hrukkum í kringum augun og sýnilegum merkjum um
appelsínuhúð og til að bæta teygjanleika húðarinnar.**
• Inniheldur sætuefni af náttúrulegum uppruna og
náttúruleg bragðefni.
• Sérvalin blanda af 9 lykilvítamínum og steinefnum.
Jarðarberja- og sítrónubragð

#076K

30 skammtar, 171 g

Árangur
eftir
4 vikur

Náttúruleg
bragðefni
9 vítamín og
steinefni

Án glútens

1
Verisol® P og lífvirk kollagenpeptíð eru vörumerki sem tilheyra Gelita AG.
* Bíótín, kopar, joð, A-vítamín og sink stuðla að viðhaldi eðlilegrar húðar. Bíótín, selen og
sink stuðla að viðhaldi eðlilegs hárs. Selen og sink stuðla að viðhaldi eðlilegra nagla.
** Áhrif hafa verið staðfest á hrukkur í kringum augun og teygjanleika húðar eftir 4 vikur.
Minnkunar á sýnilegum merkjum um appelsínuhúð verður fyrst vart eftir 3 mánuði.
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Blandið 1 mæliskeið (5,7 g)
saman við 250 ml af vatni.
Njótið drykkjarins einu sinni á
dag með máltíð. Notið þessa
vöru sem hluta af vel samsettu
og fjölbreyttu mataræði og
heilnæmum og virkum lífsstíl.
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Snyrtivörur fyrir líkama og hár

Herbal Aloe

Styrktu og lagfærðu hárið
Styrkjandi Herbal Aloe sjampó
250 ml – #2564
• Gerir hárið 10 sinnum sterkara strax eftir eina notkun.*
• Minnkar slit á hárinu um 90%.
• Vatnsrofið hveitiprótein hjálpar til við að
vernda, lagfæra og styrkja hárið.*

RANNSÓKNARNIÐURSTÖÐUR
• Gera hárið 10 sinnum sterkara.
• Minnka slit á hárinu um 90%.

FYRIR

Yfirborð hársins
afar skaddað.

• Efnablandan varðveitir lit hársins.

Styrkjandi Herbal Aloe hárnæring
250 ml – #2565
• Styrkir hárið og gerir það meðfærilegt og silkimjúkt
– munurinn sést strax eftir eina notkun.

EFTIR

Marktækur bati á
yfirborði hársins.

• Háþróuð hárnæring með hveitipróteini.
• Efnablandan varðveitir lit hársins.
• Án viðbættra parabena og súlfata.
* Þegar styrkjandi sjampóið er notað samhliða styrkjandi hárnæringunni samanborið við ómeðhöndlað hár. Niðurstöður byggðar á rannsókn á áhrifum á styrk hársins og slit þess. Meðalgildi úr greiðsluprófi
sem var framkvæmt á sjálfstæðri rannsóknarstofu á „sködduðu“ hári. Gerður var samanburður á fjölda slitþráða á ómeðhöndluðu hári og eftir notkun á styrkjandi Herbal Aloe sjampói og hárnæringu.
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Gott að vita
Þú getur dekrað við hárið með
öflugri næringarmeðferð – leyfðu
hárinu að liggja í bleyti í Herbal Aloe
hárnæringunni í 5 mínútur áður en
þú skolar það og gerðu það þannig
silkimjúkt og glansandi.

RANNSÓKNARNIÐURSTÖÐUR
• Raki sem endist allan daginn.
• Staðfest hefur verið að húðin verði
100% sléttari og mýkri.

Frískandi og endurnærandi Rakamettandi og nærandi
Herbal Aloe sápustykki fyrir baðið
125 g – #2566

Herbal Aloe húðmjólk fyrir hendur og líkama
200 ml – #2563

• Hreinsar á mildan hátt án þess að eyða nauðsynlegri
fitu úr húðinni.

• Klínískar rannsóknir hafa staðfest að húðmjólkin
rakametti húðina og verki sem djúpnæring.

• Blanda af alóvera, ólífuolíu og A-, C- og E-vítamínum
nærir húðina.

• Raki sem endist allan daginn.

• Frískandi hreinlætisilmur.

• Alóvera og sheasmjör frá Afríku smjúga hratt inn í
húðina og gera hana slétta og mjúka áferðar.

• Án viðbættra parabena og súlfata.

• Án viðbættra parabena og súlfata.

Fljótandi Herbal Aloe sápa fyrir hendur og líkama
250 ml – #2561

Sefandi Herbal Aloe gel
200 ml – #2562

• Mild hreinsiefni úr jurtum.

• Sléttandi og mýkjandi áhrif gelsins hafa verið
staðfest.

• Þríþættir mýkjandi rakagjafar hjálpa til við að draga
úr þurrki og koma rakanum djúpt niður í húðina.
• Blanda af krafti úr eyðimerkurjurtum hjálpar til við að
halda húðinni heilbrigðri.
• Án viðbættra parabena og súlfata.

• Með alóvera og æskilegum jurtum fyrir húðina til að
rakametta hana og draga úr ertingu.
• Efnablandan er án ilmefna.
• Án viðbættra parabena og súlfata.
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Íþróttanæring

Nýttu alla burði þína

Íþróttanæring án allra tilslakana
Gífurleg einbeiting, nostur við smáatriði og
vilji til að leggja mikið á sig – þetta eru þeir
eiginleikar sem einkenna framúrskarandi
íþróttafólk. Teymið okkar hjá Herbalife
Nutrition reiddi sig á þessa sömu eiginleika
við þróunina á einstakri sólarhringsnæringu
fyrir íþróttafólk: Herbalife24 ®.

Sérsníddu valið á Herbalife24 vörunum
Miðaðu það við þína eigin íþróttagrein, þjálfunarkröfur, frammistöðuþarfir og hversu brýnt er
að endurheimta kraftana. Til að setja saman einmitt rétta vörupakkann fyrir þig skalt þú fara
inn á Herbalife24.com.
LIFTOFF® MAX
FORMULA 1 SPORT**
HYDRATE**
PROLONG
REBUILD ENDURANCE
REBUILD STRENGTH
RESTORE***
CR7 DRIVE

Á MORGNANA

FYRIR
ÁREYNSLU

VIÐ
ÁREYNSLU

EFTIR
ÁREYNSLU

Á KVÖLDIN

* Close et al (2016). Ný úrræði í íþróttanæringu til þess að bæta frammistöðu í íþróttum (New Strategies in Sport Nutrition to Increase Exercise Performance). Líffræði- og læknisfræðitímaritið
Free Radical Biology and Medicine; 98 (144-158).
** Neytið samkvæmt fyrirmælum í vöruáletrunum.
*** Í Restore úr Herbalife24 úrvalinu eru 200 mg af C-vítamíni sem stuðlar að eðlilegri starfsemi ónæmiskerfisins meðan á krefjandi líkamsæfingum stendur og að þeim loknum.
**** Kolvetni stuðla að því að vöðvar endurheimti eðlilega starfshæfni sína eftir afar erfiða og langvarandi líkamsáreynslu sem leiðir til vöðvaþreytu og þurrausins glýkógenforða í
beinagrindarvöðvum. Gagnleg verkun fæst af því að neyta alls kyns kolvetna og miða skal við að heildarneyslan sé 4 g á hvert kíló líkamsþyngdar. Neyta skal þessa skammts innan fyrstu
fjögurra klukkustundanna og eigi síðar en sex klukkustundum eftir afar erfiða og/eða langvarandi líkamsáreynslu sem leiðir til vöðvaþreytu og þurrausins glýkógenforða í beinagrindarvöðvum.
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Herbalife24
úrvalið af
íþróttanæringu
Í Herbalife24 ® úrvalinu af íþróttanæringu er að
finna allar þær vörur sem þarf til að hjálpa til
við að undirbúa líkamann fyrir áreynslu, þjálfa
sig og endurheimta kraftana í kjölfarið, hvort
sem er fyrir frístundaskokkara eða afreksfólk í
íþróttum****. Herbalife24 er sólarhringsnæring
fyrir íþróttafólk sem á sér engan sinn líka
á markaðnum. Því er ekki að undra að yfir
190 íþróttalið, íþróttamenn og íþróttaviðburðir
reiði sig á Herbalife24 vörurnar til að stuðla að
sem allra bestri frammistöðu.

Gæði og öryggi
Framleiðslulota hverrar einustu vöru í
Herbalife24 ® úrvalinu er prófuð fyrir bönnuðum
efnum af óháðum þriðja aðila. Frekari
upplýsingar er að finna í áletrunum á vörunum.

Gott að vita
Aðalþættirnir sem valda þreytu í keppni eru skortur
á eldsneyti (kolvetnum) og vökva. Gott skipulag
á mataræðinu fyrir, við og eftir keppnisviðburði
hjálpar til við að draga úr þessum áhrifum.*

Upphafsmaðurinn að Herbalife24
úrvalinu er John Heiss, Ph.D.,
nefndarmaður í næringarráðgjafarnefnd
Herbalife Nutrition. Heiss, sem er
víðavangshlaupari, keppnismaður í
hjólreiðum og brekkuskíðamaður, veit
nákvæmlega hvað þarf til að mæta
næringarþörfum íþróttafólks.
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Íþróttanæring

H24 Achieve
próteinstöng

Hvort sem þú ert að stíga fyrstu skrefin í líkamsrækt, ferð
reglulega í ræktina eða stundar keppnisíþróttir getur þú haft gagn
af íþróttanæringu sem styður þig við hvert fótmál. Þess vegna
þróuðum við H24 Achieve próteinstangirnar.
Þær eru hentugt góðgæti eftir áreynslu með 21 grammi af próteini í
hverri stöng. Bragðtegundirnar sem í boði eru af þessum ljúffengu
próteinstöngum eru: dökkt súkkulaði eða smákökubragð. Þær eru
lausar við gervibragðefni og gervilitarefni og henta grænmetisætum!
Við viljum tryggja þér næringu sem hjálpar þér að ná markmiðunum,
hvort sem þau eru stór eða smá. Fáðu þér H24 Achieve próteinstöng
einu sinni á dag, milli mála eða eftir áreynslu.

H24 ACHIEVE PRÓTEINSTÖNG
✔✔ 21 g af próteini í stöng.
✔✔ Lítið sykurinnihald.
✔✔ Vottun frá Informed Sport.
✔✔ Engin gervilitarefni eða gervibragðefni.
✔✔ Hentar grænmetisætum.
Dökkt súkkulaði

6 skammtar, 60 g

#150K

Smákökubragð

6 skammtar, 60 g

#149K

Notkunarleiðbeiningar: Til neyslu einu sinni
á dag milli mála eða eftir áreynslu. Notið þessa
vöru sem hluta af vel samsettu og fjölbreyttu
mataræði og heilnæmum og virkum lífsstíl.

Hentar
græn
metisætum
Ríkulegt
prótein
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Lítill
sykur
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Íþróttanæring

10 g
prótein

184
kkal

7g
prótein

225
kkal

Evítamín

REBUILD ENDURANCE

PROLONG

RESTORE

Drykkur með kolvetnum og próteini til
að nota í kjölfar þolþjálfunar svo betur
gangi að jafna sig.*

Drykkur með kolvetnum og próteini til
að nota meðan stunduð er langvarandi
og krefjandi líkamsáreynsla.

Fæðubótarefni til að veita
næringarstuðning yfir nóttina.

✔✔ Til að nota eftir þolþjálfun

✔✔ Inniheldur 225 kkal í skammti sem

(loftháða þjálfun).

er frábært fyrir þolíþróttafólk.

✔✔ Inniheldur 36 g af sérvöldum

✔✔ Einstakur drykkur með kolvetna- og

kolvetnum og 10 g af úrvalsgóðu
mjólkurpróteini í hverjum skammti.
✔✔ Prótein stuðlar að vexti og

stuðla að vexti vöðvamassa.

✔✔ Inniheldur B1-, B2-, C- og

eða gervisætuefni.
20 skammtar, 1000 g

#1436

✔✔ Drykkurinn er efnabættur með

C-vítamíni og B-vítamínum (þ.m.t.
B1, B3, B6, B12 og pantóþensýru) og
gæddur léttu og mildu bragði svo hann
renni ljúflega niður við áreynslu.
✔✔ Engin gervilitarefni, gervibragðefni

eða gervisætuefni.
Sítrusbragð

15 skammtar, 900 g

✔✔ Einstök næringarblanda sem er ætluð

til að neyta á kvöldin og hugsuð fyrir
þá sem reyna á sig til hins ýtrasta.
✔✔ Inniheldur 200 mg af C-vítamíni

sem stuðlar að eðlilegri starfsemi
ónæmiskerfisins meðan á
krefjandi líkamsæfingum
stendur og að þeim loknum.
(NRV)** fyrir E-vítamín sem stuðlar að
því að verja frumur fyrir oxunarálagi.

maltódextríns og frúktósa.

✔✔ Engin gervilitarefni, gervibragðefni

Lactium

✔✔ Inniheldur 100% af neysluviðmiði

✔✔ Inniheldur kolvetni í formi

E-vítamín ásamt járni.

Vanillubragð

próteinblöndu sem er með omósustyrk
á bilinu 270 – 330 mosmól/kg.
✔✔ Með 7 g af mysupróteini til að

viðhaldi vöðvamassa.
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200 mg
C-vítamín

#1435

✔✔ Inniheldur Lactium™ – sem

er unnið úr kasínpróteini.
30 hylki, 21,4 g

#1424

NOTA BER RESTORE SEM HLUTA AF
FJÖLBREYTTU OG VEL SAMSETTU MATARÆÐI
OG HEILNÆMUM LÍFSSTÍL OG NEYTA ÞESS
Í SAMRÆMI VIÐ FYRIRMÆLI Í ÁLETRUNUM.
FREKARI UPPLÝSINGAR UM LACTIUM™ ER
AÐ FINNA Á VEFSÍÐUNNI LACTIUM.COM.

18 g
prótein

219
kkal

25 g
prótein

190
kkal

B- og
C-vítamín

270
mosmól/kg

FORMULA 1 SPORT

REBUILD STRENGTH

HYDRATE

Bæði efnablandan og bragðið eru
NÝ OG BETRUMBÆTT.

Próteinríkur drykkur til að nota í kjölfar
styrktarþjálfunar svo betur gangi að
jafna sig.*

Hitaeiningalaus drykkur með söltum.

✔✔ Til að nota eftir styrktarþjálfun

✔✔ Osmósustyrkur er innan

Eldsneyti fyrir þinn innri íþróttamann.
✔✔ Gæddu þér á ljúffengum drykk sem

er auðugur af mjólkurpróteini sem
er gert úr tveimur tegundum af
próteini, hægmeltu kasínpróteini
og hraðmeltu mysupróteini.1
✔✔ Samtímis neysla á mysu- og

kasínpróteini getur hjálpað
til við að útvega líkamanum
stöðugt og langvarandi framboð
af öllum amínósýrunum.1
✔✔ Mjólkurprótein stuðlar að vexti

og viðhaldi vöðvamassa.
✔✔ Inniheldur yfir 1/3 af ráðlagðri

(loftfirrða þjálfun).
að vexti og viðhaldi vöðvamassa.
✔✔ Járn stuðlar að eðlilegum orkugæfum

efnaskiptum, eðlilegri myndun
rauðra blóðkorna og eðlilegum
flutningi súrefnis um líkamann.

✔✔ Inniheldur 100% af neysluviðmiði

(NRV)** fyrir C-vítamín sem stuðlar
að því að draga úr þreytu og lúa.
✔✔ Inniheldur B-vítamín (B1, B2,

pantóþensýru og B12), kalk og
magnesíum sem stuðla öll að
eðlilegum orkugæfum efnaskiptum.

✔✔ Engin gervilitarefni, gervibragðefni

eða gervisætuefni.
✔✔ Inniheldur 190 kkal í hverjum skammti.
20 skammtar, 1000 g

til að hvetja til vökvaneyslu.
við 270 mosmól/kg.

✔✔ Inniheldur 25 g af próteini sem stuðlar

Súkkulaðibragð

✔✔ Hitaeiningalaus drykkur fyrir íþróttafólk

Appelsínubragð 20 smápakkar x 5,3 g, 106 g #1433

#1437

dagsneyslu af 25 vítamínum
og steinefnum.
Silkimjúkt vanillubragð 20 skammtar, 524 g #4461
1
Soop et al., bandarískt tímarit um lífeðlisfræði, innkirtlafræði og efnaskipti: American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 2012. 303(1): bls. E152-62.
* Kolvetni stuðla að því að vöðvar endurheimti eðlilega starfshæfni sína eftir afar erfiða og langvarandi líkamsáreynslu sem leiðir til vöðvaþreytu og þurrausins glýkógenforða í
beinagrindarvöðvum. Gagnleg verkun fæst af því að neyta alls kyns kolvetna og miða skal við að heildarneyslan sé 4 g á hvert kíló líkamsþyngdar. Neyta skal þessa skammts innan fyrstu
fjögurra klukkustundanna og eigi síðar en sex klukkustundum eftir afar erfiða og/eða langvarandi líkamsáreynslu sem leiðir til vöðvaþreytu og þurrausins glýkógenforða í beinagrindarvöðvum.
** NRV (Nutrient Reference Value): Neysluviðmið (viðmiðunargildi fyrir næringarefni).
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Íþróttanæring

H24 LiftOff® Max

Hleyptu krafti í líkamsþjálfunina með hjálp LiftOff ® Max úr H24
úrvalinu! Um er að ræða sykurlausan orkudrykk með greipbragði,
sem inniheldur 180 mg af koffíni í skammti. Þetta er samt enginn
venjulegur orkudrykkur. LiftOff ® Max úr H24 úrvalinu inniheldur B6-,
B12- og C-vítamín til að stuðla að því að draga úr þreytu og lúa.
Þessi orkudrykkur er án gervilitarefna eða gervibragðefna og hann er því
trausts þíns verður. Hann inniheldur einnig pantóþensýru sem stuðlar að
eðlilegri andlegri frammistöðu. Finndu frískandi áhrifin og njóttu afgerandi
og hressandi bragðsins af greipávöxtum. Drekktu LiftOff ® Max úr H24
úrvalinu fyrir áreynslu eða hvenær sem þú þarft að koma þér aftur í gírinn.

* Kerksick et al. (2018). Tímaritið Journal of the International Society of Sports Nutrition, 15(1), 3.
** Ekki er ráðlagt að neyta meira en 400 mg af koffíni á dag úr öllum koffíngjöfum (eða 200 mg ef um er að ræða þungaðar konur eða konur með barn á brjósti).
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180 mg
koffín

C-vítamín

B6- og
B12-vítamín

LIFTOFF® MAX
✔✔ 180 mg koffín** í skammti.
✔✔ Inniheldur B6-, B12- og C-vítamín sem

stuðla að því að draga úr þreytu og lúa.
✔✔ Inniheldur pantóþensýru sem stuðlar að

eðlilegri andlegri frammistöðu.
✔✔ Vottun frá Informed Sport.
✔✔ Án sykurs.
✔✔ Engin gervilitarefni eða gervibragðefni.
✔✔ Afgerandi og hressandi greipbragð.
✔✔ Sætuefni af náttúrulegum uppruna úr stevíulaufum.
Greipbragð

10 smápakkar x 4,2 g, 42 g

#192K

Notkunarleiðbeiningar: Til að ná sem bestum árangri
mælum við með einum smápakka á dag, leystum upp
í 250 ml af vatni, annaðhvort fyrir áreynslu eða hvenær
sem þú þarft að koma þér aftur í gírinn. Notið þessa vöru
sem hluta af vel samsettu og fjölbreyttu mataræði og
heilnæmum og virkum lífsstíl.

67

Íþróttanæring

CR7 DRIVE
Tryggðu líkamanum orku fyrir æfingatarnirnar og bættu vökvabúskapinn.**
✔✔ Ljúffengur og frískandi drykkur með kolvetnum og söltum til að nota meðan á líkamsáreynslu stendur.
✔✔ Lausn með kolvetnum og söltum sem staðfest hefur verið að stuðli að því að viðhalda þreki.*
✔✔ Eykur einnig upptöku vatns meðan á líkamsæfingum stendur.**
✔✔ Efnablandan inniheldur ómissandi sölt: 249 mg natríum og 142 mg magnesíum í hverjum skammti.
✔✔ Með 100% af neysluviðmiði (NRV)† fyrir B1- og B12-vítamín sem stuðla að eðlilegum orkugæfum
efnaskiptum og eðlilegri hugarstarfsemi.***
✔✔ Inniheldur innan við 100 kkal í skammti til þess að hjálpa til við að tempra hitaeininganeyslu.
✔✔ Án gervisætuefna.

B1- og B2vítamín

97
kkal

Asaíberjabragð
20 skammtar, 540 g
#1466

Natríum og
magnesíum

Asaíberjabragð
10 smápakkar x 27 g, 270 g
#1467

* Lausnir með kolvetnum og söltum stuðla að því að viðhalda þreki meðan á löngum þolæfingum stendur.
** Lausnir með kolvetnum og söltum auka upptöku vatns meðan á líkamsæfingum stendur.
*** B1- og B12-vítamín stuðla að eðlilegum orkugæfum efnaskiptum og eðlilegri sálfræðilegri starfsemi.
†
Nutrient Reference Value (NRV): Neysluviðmið (viðmiðunargildi fyrir næringarefni).
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Íþróttafólk á bakhjarlssamningi

ANCA BUCUR
Rúmeníu

„Þegar okkur líður vel innra með okkur er sagt að útlitið sýni það svart á hvítu. Það er alveg hárrétt. Mér hefði
aldrei tekist að vera á heimsmælikvarða í frammistöðu minni í hreystigreinum án þess að tryggja mér rétta
næringu. Líkaminn þarf að fá hágæðaeldsneyti svo ég geti hamast eins og ég geri sem þolfimikennari og
þolíþróttakona. Ég er einstaklega þakklát fyrir að fá að nota þá góðu næringu og fylgja þeim leiðbeiningum
sem svo margir meistarar víðs vegar í heiminum styðjast við rétt eins og ég. Fyrir orkuna, sjálfstraustið og
góða frammistöðu: Takk, Herbalife Nutrition!“
Anca Bucur
Sigurvegari í Miss Fitness Universe keppninni 2013
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GRAN CANARIA
Spáni

„Spænska körfuknattleiksliðið Gran Canaria skráði sig í sögubækurnar á keppnistímabilinu 2012-2013
með því að komast í undanúrslit í ACB úrslitakeppninni á Spáni í fyrsta sinn frá stofnun liðsins. Dugnaður
og áhugasemi leikmanna ásamt stuðningi af næringunni frá Herbalife Nutrition hefur reynst vera öflug og
sigursæl tvenna.“
Herbalife Nutrition Gran Canaria
Körfuknattleikur, Spáni

71

Vö r u l i s t i
Bls.

22/23

Formula 1
Gómsætt bananabragð,
550 g
Kaffi latte bragð,
550 g
Mintu- og súkkulaðibragð,
550 g
Sumarlegt berjabragð,
550 g

#4462 ISK 6770
#4465 ISK 6770
#4471 ISK 6770
#4470 ISK 6770

Yndislegt jarðarberjabragð,
550 g
Brakandi smákökubragð,
550 g
Silkimjúkt vanillubragð,
550 g
Silkimjúkt súkkulaðibragð,
550 g

Bls.

#4466 ISK 6770

Án ofnæmisvalda – Hindberjaog hvítsúkkulaðibragð, 500 g
Silkimjúkt vanillubragð, 780 g
Silkimjúkt vanillubragð,
smápakkar - 7 x 26 g, 182 g

ISK 7490

Bragð: Dökkt
súkkulaði - 7x56 g

#4469 ISK 6770
#048K ISK 9150
#053K ISK 2600

#4468 ISK 6770

Bls.

Bls.

29

30/31

Heilnæmar Formula 1 Express
máltíðarstangir

Vermandi Formula 1 máltíð
#092K

#4467 ISK 6770

NÝJUNG

24

Sveppa- og krydd
jurtabragð, 550 g

#4463 ISK 6770

#4472

ISK 3230

Próteinríkt ískaffi
Mokkabragð, 308 g

#011K ISK 10700

Bls.

Bls.

32/33

34

Drykkjarprótein
Vanillubragð, 588 g
Milt vanillubragð, 560 g
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Leiðbeinandi söluverð

#2600

ISK 7780

#0242

ISK 5500

Formula 3 próteinduft

Vegan drykkjarprótein
#172K ISK 7410

Gamla góða bragðið, 240 g

Bls.

Bls.

Bls.

36

37

39

Próteinstangir

Sælkeratómatsúpa
Tómatbragð, 672 g

#0155 ISK 6650

Ristaðar sojabaunir
Léttsaltaðar –
12 x 21,5 g, 258 g

#3143 ISK 3980

Súkkulaði- og
jarðhnetubragð 14 x 35 g, 490 g
Vanillu- og
möndlubragð 14 x 35 g, 490 g
Sítrus- og
sítrónubragð 14 x 35 g, 490 g

#3972 ISK 3040
#3968 ISK 3040
#3976 ISK 3040

Formula 2 fjölvítamín
með steinefnum
FYRIR KARLA 60 töflur, 84,3 g
FYRIR KONUR 60 töflur, 84,3 g

#1800

ISK 3990

#1819

ISK 3990

Bls.

Bls.

40/41

42/43

Thermo Complete
90 töflur, 78,9 g

#0050

ISK 7200

#0104

ISK 5210

#0117

ISK 5330

#0020

ISK 2790

Cell Activator
90 hylki, 48,1 g
Gular töflur
60 töflur, 48 g

Immune Booster
Berjabragð 10 x 3,7 g, 37 g

Xtra Cal ®
#2273

ISK 3460

90 töflur, 131 g

Bls.

Bls.

45

46/47

Hafra- og eplatrefjar
Eplabragð, 204 g
30 hylki, 42 g

#2554

ISK 5310

#0267

ISK 7780

Beta heart ®

Herbalifeline Max
#0043

ISK 5220

Vanillubragð, 229 g
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Vö r u l i s t i
Bls.

Bls.

48/49

51

Herbal Aloe þykkni
Microbiotic Max
#173K

Vanillubragð, 20 x 2 g, 40 g

ISK 9110

Mangóbragð, 473 ml
Gamla góða bragðið, 473 ml

#1065 ISK 6260
#0006 ISK 6260

Bls.

52/53
Instant Herbal jurtate
Gamla góða bragðið,100 g
Gamla góða bragðið, 50 g
Sítrónubragð, 50 g
Hindberjabragð, 50 g
Ferskjubragð, 50 g

Herbalife
Skin 7 daga
árangurspakki

ISK 8280
ISK 4760
ISK 4760
ISK 4760
ISK 4760

Bls.

Bls.
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54/55

Herbalife Skin
#0867 ISK 5080

Soothing Aloe Cleanser
(Sefandi hreinsikrem með alóvera), 50 ml
Daily Glow Moisturiser (Rakagefandi
dagkrem sem eykur bjarma), 15 ml
Replenishing Night Cream
(Endurnærandi næturkrem), 15 ml
Firming Eye Gel
(Stinnandi augngel), 2 x 2 ml
Hydrating Eye Cream
(Rakagefandi augnkrem), 2 x 2 ml
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#0106
#0105
#0255
#0256
#0257

Leiðbeinandi söluverð

Soothing Aloe Cleanser (Sefandi hreinsikrem með alóvera), 150 ml
Polishing Citrus Cleanser (Skrúbbandi sítrushreinsikrem), 150 ml
Instant Reveal Berry Scrub (Skjótvirkt berjaskrúbbkrem), 120 ml
Purifying Mint Clay Mask (Hreinsandi mintuleirmaski), 120 ml
Energising Herbal Toner (Hressandi jurtaandlitsvatn), 50 ml
Line Minimising Serum (Húðdropar gegn hrukkum), 50 ml
Firming Eye Gel (Stinnandi augngel), 15 ml
Hydrating Eye Cream (Rakagefandi augnkrem), 15 ml
Daily Glow Moisturiser (Rakagefandi dagkrem sem eykur bjarma), 50 ml
SPF 30 Protective Moisturiser (Rakagefandi dagkrem með sólarvörn), 50 ml
Replenishing Night Cream (Endurnærandi næturkrem), 50 ml

#0765
#0766
#0772
#0773
#0767
#0829
#0770
#0771
#0830
#0828
#0827

ISK 5240
ISK 5240
ISK 4100
ISK 4440
ISK 3970
ISK 13560
ISK 8240
ISK 8240
ISK 10200
ISK 10200
ISK 10200

Bls.

Bls.

56/57

58/59

Herbal Aloe
Styrkjandi sjampó, 250 ml
Styrkjandi hárnæring, 250 ml
Sápustykki fyrir baðið, 1 stykki, 125 g
Fljótandi sápa fyrir hendur og líkama, 250 ml
Húðmjólk fyrir hendur og líkama, 200 ml
Sefandi gel, 200 ml

Collagen Skin Booster
Jarðarberja- og sítrónubragð, 171 g

#076K ISK 11400

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

ISK 1790
ISK 1790
ISK 1320
ISK 2010
ISK 1970
ISK 1970

Bls.

Bls.

62/63

64/65

Herbalife 24 úrvalið
H24 Achieve próteinstöng
Bragð: dökkt súkkulaði,
6 skammtar, 60 g
Bragð: smákökubragð,
6 skammtar, 60 g

#150K ISK 3460
#149K ISK 3460

Rebuild Endurance, vanillubragð, 1000 g
Prolong, sítrusbragð, 900 g
Restore, 30 hylki, 21,4 g
Formula 1 Sport, silkimjúkt vanillubragð, 524 g
Rebuild Strength, súkkulaðibragð, 1000 g
Hydrate, appelsínubragð, 20 x 5,3 g, 106 g

Bls.

#1436 ISK 13100
#1435 ISK 9300
#1424 ISK 6020
#4461 ISK 9210
#1437 ISK 9200
#1433 ISK 6780

Bls.

66/67
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CR7 Drive
H24 LiftOff ® Max
Greipbragð, 10 smápakkar, 60 g

#192K ISK 5790

Asaíberjabragð, 540 g
Asaíberjabragð, 10 x 27 g, 270 g

#1466 ISK 4100
#1467 ISK 2480
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SIGUR
Á UPPTÖK SÍN

Alþjóðlegur samstarfsaðili
Cristiano Ronaldo í næringarmálum.

Til að fá að vita meira, hafðu þá
samband við mig strax í dag:

Tölublað #70
Herbalife er fullgildur aðili að samtökum
fyrirtækja í beinni dreifingu, DSA.
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