Брошура со производи 2022

Вкусни производи
богати со нутриенти
за поддршка на здрав,
активен начин на живот.

Добре дојдовте во

Herbalife Nutrition
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ВО ОВОЈ БРОЈ
Колку здрави сакате да бидете?
Дознајте ги резултатите од нашето
истражување, плус дознајте како
да ги постигнете своите цели.

10-11

Формула 1
Сè што треба да знаете за новата
генерација Формула 1

20-21

Паметни протеински ужини
Не паѓајте во искушение да каснете нешто
нездраво! Секогаш имајте практична,
хранлива ужина при рака за да го
контролирате гладот меѓу оброците и
за постојано да бидете мотивирани.

26-27

Immune Booster
Напиток со вкус на јагодесто овошје како
додаток на исхрана. Богат е со клучни
витамини и минерали што придонесуваат за
нормална функција на имунолошкиот систем.

30-31

Линија Herbalife SKIN
Клинички тестирани производи за
блескава кожа со младешки изглед.

44-45

Нега на Тело и Коса
Хидрирајте ја и хранете ја кожата
со производите со алоја вера
што ја смируваат кожата.

46-47

Herbalife исхрана за спортисти
Ослободете го својот потенцијал,
исхрана за спортисти без компромис.

48-50

Секогаш користете ги производите на Herbalife Nutrition
во рамките на урамнотежена и разновидна исхрана и
како дел од здрав начин на живот. За дополнителни
информации за производите одете на Herbalife.mk или
исконтактирајте Независен Herbalife Nutrition Член.
Зошто Herbalife, зошто сега
Исконтактирајте го вашиот Herbalife Nutrition советник и
дознајте повеќе за нашата деловна можност!
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Квалитетни производи

Од

Семе до Производ
Квалитетни производи
создадени за вас

Ги откриваме потребите на нашите клиенти
и ги комбинираме со најновите научни
откритија. Потоа, нашите доктори на науки,
научници и нутриционисти работат со светски
партнери за да им овозможат подобра исхрана
на клиентите. Herbalife Nutrition вложува
значителни средства во нови лаборатории,
опрема за тестирање, фабрики, состојки и
научни таленти за да ги исполни строгите
стандарди што ги налагаат Меѓународната
организација за стандардизација (ISO) и Јавната
здравствена организација NSF International.
Нашата цел е да ја поедноставиме
урамнотежената исхрана. За да го
постигнеме ова, избираме да инвестираме

во науката. Нашите лидери во науката (меѓу
кои и Дејвид Хибер, Ph.D., Претседавач на
Советодавниот одбор на Herbalife Nutrition)
изминативе три децении создаваат
висококвалитетни производи со ограничен
број калории за да можете полесно да го
следите новиот план на здрава исхрана.
Од добитник на Нобелова* награда до
поранешен директор на FDA**, секој член на
Нутриционистичкиот советодавен одбор е
врвен во својата област. Тие ја комбинираат
својата експертиза за да имате доверба во
нашите производи и за да ви потврдат дека
науката зад производите е поткрепена со
научна литература и клинички испитувања.

Градиме глобална мрежа на производство. Нашите инвестиции во фабрики, технологија и ресурси,
во комбинација со нашата посветеност да создаваме повеќе производи во склоп на нашата компанија,
ги зајакнуваат нашиот квалитет како лидери во индустријата и нашите оперативни капацитети.
ДАВИД ПЕЗУЛО, Главен оперативен директор во Herbalife Nutrition, Глобални активности
* Фондацијата на Нобеловата награда не е поврзана со Herbalife Nutrition и не врши рецензија ниту одобрува или поддржува производи на Herbalife Nutrition.
** Агенција за храна и лекови.
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ДОБРО Е ДА СЕ ЗНАЕ
Објектот за иновации и производство на
Herbalife Nutrition во Винстон-Сејлем, Северна
Каролина е со неверојатна големина од околу
75.000 m2 и со периметар од околу 5 km и е
најголем објект на Herbalife Nutrition до денес.
Објектот е отворен во 2014 г. и ни помага да
им обезбедуваме врвни нутриционистички
производи на луѓето од целиот свет.

Нашите фармери ги
засадуваат полињата

И ја обработуваат
земјата

За да
обезбедат

Загарантиран квалитет
низ целиот процес

Пред производот
да стигне кај вас

Целно избрани состојки

Грижливо производство

Исхрана доставена до вас

Практикуваме методи за
одговорно земјоделство и
за напредно производство
за да создадеме што е
можно подобри производи.
Имаме тим на научници и
производители од целиот
свет што посветено работи
за да ги препознава само
најдобрите извори на состојки.

Даваме сè од себе со цел
производите на Herbalife
Nutrition да исполнат или
да надминат голем дел од
стандардите за квалитет во
индустријата. Може да бидете
сигурни дека чистотата и
квалитетот на секоја состојка,
како и интегритетот на нашите
процеси е на највисоко ниво.

Користиме напредна
технологија за внимателно да
ја надгледуваме средината
каде што се чуваат нашите
производи за да бидеме
сигурни дека кога ќе ги
добиете ќе бидат исто толку
корисни и квалитетни како
и при производството.
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Наука

Нашите

стручњаци
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Нашите еминентни стручњаци за исхрана и наука
активно учествуваат во развојот и тестирањето на
сите Herbalife Nutrition производи за да обезбедат
највисок квалитет. Помагаат во едукација и обука
на Дистрибутери во целиот свет така што им
обезбедуваат алатки за да инспирираат и други луѓе
да живеат здрав, активен начин на живот. Покрај тоа
се и членови на разни професионални друштва за
истражување и групи за исхрана од целиот свет.

Росио Медина

Гери Смол

Кристи Апелханс

Кент Бредли

Потпретседателка и
Член, Нутриционистички
советодавен одбор

Член,
Нутриционистички
советодавен одбор

Потпретседател,
Глобална безбедност
на потрошувачи

Директор за здравје и
исхрана Претседавач,
Нутриционистички
советодавен одбор

Џон Хајс Ph.D.

Луиџи Гратон

Дејвид Хибер

Стив Хениг

Член,
Нутриционистички
советодавен одбор

Потпретседател,
Обука

Претседавач,
Институт на Herbalife
Nutrition

Директор за наука,
Почесен член,
Нутриционистички
советодавен одбор

ЕМИНЕНТНИ СТРУЧЊАЦИ

Сузан Бауерман

Лора Шакон-Гарбато

Саманта Клејтон

Василиос Франкос

Постар директор, Глобална
едукација и обука за исхрана
Претседавач, Советодавен
одбор за исхрана

Директор, Обука за исхрана
и производи Претседавач,
Советодавен одбор
за нега на тело

Потпретседател,
Спортски перформанси
и фитнес

Постар корпоративен
советник, Наука, безбедност
и законска усогласеност
на производите

Луи Ињаро

Дана Рајан

Гери Свонсон

Мајкл Јатсила

Добитник на Нобелова
награда* Член,
Нутриционистички
советодавен одбор

Директор, Спортски
перформанси и едукација

Постар потпретседател,
Обезбедување и
контрола на квалитет

Постар потпретседател,
Истражување и развој

* Фондацијата на Нобеловата награда не е поврзана со Herbalife и не врши рецензија ниту одобрува или поддржува производи на Herbalife®.
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Herbalife Nutrition Foundation

Посветени

сме

За да помагаме во елиминирање на гладот и лошата исхрана во
светот преку нашата програма „Nutrition for Zero Hunger“.
Нашата програма ја поддржува 2. цел за одржлив развој на
Обединетите нации – Свет без глад.
Оваа цел повикува на смела акција да ставиме крај на гладот, во сите
негови облици, до 2030 г., да обезбедиме безбедност на храната,
подобрена исхрана и да промовираме одржливо земјоделство.
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Во изминативе 25 години работиме со
нашите 140 партнери од заедницата преку нашата
добротворна организација Herbalife Nutrition Foundation.
Минатата година, нашите Членови и вработени донираа
3,2 милиони УСД за да промовираат правилна
исхрана и активен начин на живот и да им дадат
поддршка на преку 90.000 деца во 50 земји.

„Не можам да ви опишам колку се гордеам со
вас! Herbalife го направивте извор на човечност
што веќе две децении го инспирира секој човек,
а ќе ги инспирира и идните генерации.“
- Основач на Herbalife Nutrition и прв Дистрибутер, Марк Хјуз (1956 г.-2000 г.)

Ќе инвестираме 2 милиони УСД во текот на следните три години со
цел да помогнеме во справување со овие неодложни проблеми. Ова
ќе го направиме така што им ќе даваме поддршка на невладини и
добротворни организации во целиот свет, ќе донираме наши производи,
ќе обезбедуваме нутриционистичка експертиза и едукација, ќе
волонтираме и ќе учествуваме во активности за подигнување на свеста.
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Постигнете ги своите цели

Прашајте се

Колку здрави сакате
да бидете?
Најдобра верзија од самите себе не значи само добра
бројка на вагата. Кај секого е различно. Без оглед на
тоа дали станува збор за среќа, за самодоверба или
за фитнес ниво, најпрвин треба да си поставите цели.
1
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Резултатите се од истражување за корисниците на Herbalife Nutrition производите
од 2014 г., во кое учествуваа 15.000 испитаници од 15 земји.

САМО 15%
ОД ЕВРОПЕЈЦИТЕ

СМЕТААТ ДЕКА СЕ

МНОГУ ЗДРАВИ1.

Кои се вашите фитнес цели?
Дали е вашата цел да имате тонирано тело со чиста
мускулна маса? Дали сте фокусирани да ја оптимизирате
вашата исхрана пред, за време на и по вежбање?
Најдобрите спортисти во светот ги користат производите на
Herbalife Nutrition за да ги постигнат своите фитнес цели.
Вежбајте како спортист со нашата фитнес линија H24!

Колку килограми имате
за цел да намалите?
Начинот на живот може целосно да ви се промени кога ќе
постигнете здрава телесна тежина, а за да ја постигнете
ви треба малку волја, но тоа не значи дека нема да може
да уживате во вкусовите што ви се допаѓаат.
Преку екосистемот на Herbalife Nutrition, создадовме
алатки и систем за поддршка за да ви помогнеме да
ги постигнете вашите цели, да останете мотивирани и
да ги искористите поволностите од правилна исхрана
и редовно вежбање.

Дали ќе имате корист ако водите
поздрав начин на живот?

85%

ОД ЕВРОПЕЈЦИТЕ

ВЕЛАТ ДЕКА САКААТ
ДА ВОДАТ ПОЗДРАВ
НАЧИН НА ЖИВОТ 1 .

Преку правилна исхрана му давате гориво на телото за
здрав, активен начин на живот. Начинот на исхрана се
одразува на општата благосостојба и на кондицијата во
текот на денот.
За оптимална благосостојба, следете план на
урамнотежена исхрана и фитнес режим што одговара
на вашите потреби и ќе се вклопи во вашиот начин на
живот, колку и да сте зафатени.
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Лични искуства
Антонио Велковски, МK

Хербалајф е активен начин на живот, со помош на производите успеав да дојдам до мојата идеална
тежина. Омилена ми е спортска линија во која уживам и ми помага да останам во најдобра форма.

Елизабета Ристова, MK

После 30 години класична работа, конечно најдов решение како да уживам во денот, да имам
одлична енергија и да уживам во мојата исхрана.

Драгана Ѓорѓиевска, MK

Имав тешкотии да си ја вратам телесната форма и состојба по две бремености, но кога го открив
концептот на здрав појадок се радувам на секој нов ден.

Елена Мандовска МK

Дента кога го испив мојот прв шејк, не можев ни да замислам дека тоа ќе ми го промени животот!
Jас од ден на ден станував се посреќна и поисполнета! Веќе две години HERBALIFE производите се
дел од моето секојдневие.

Ане Матевска, MK

Herbalife за мене не само совршен појадок и храна туку начин на живот, лекција што ме научи како
да направам најдобар резултат и 4 години да го одржувам! Уживам во секој испиен Формула 1 шејк
и не можам да си го замислам денот без Инстант растителен напиток со екстракти на чај!

Даниела Недановска, MK

Не верував во себе, се додека не Ве запознав Herbalife. Моето ново јас, мојот нов живот. Преголема
самодоверба, преголема трансформација и многу нови пријателства. Ви благодарам Herbalife.

@herbalife.macedonia
www.herbalife.mk
www.myherbalifeshake.com
#HerbalifeNutrition #MyHerbalifeShake
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Оптимизирајте ја исхраната

Оптимизирајте ја

Исхраната
Вашите цели и потреби се уникатни.

Патувањето до саканите резултати почнува со урамнотежена
исхрана и со здрава физичка активност. Меѓутоа, за да постигнете
одржливи резултати потребни се посветеност и план што ќе ви
даваат енергија, ќе ве држат фокусирани и под контрола.
24-часовната програма на Herbalife Nutrition ќе ви помогне да
постигнете оптимални нивоа на овие шест нутриционистички
елементи што се клучни за успех. Овие решенија се базираат
на најнови откритија во науката и Дистрибутерите на
Herbalife Nutrition ви ги даваат со индивидуализирана поддршка.

1. Протеин
2. Витамини и минерали
3. Здрави масти
4. Растителни влакна
5. Фитонутриенти
6. Хидрација
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Избалансиран појадок

Herbalife Nutrition
избалансиран појадок
Колку често го прескокнувате појадокот или
додека сте во движење си купувате кафе и
печиво за да ги смирите нападите на глад?
Еднаш неделно? Двапати? Секој ден?
Како прв оброк кога ќе се разбудиме, појадокот
значи прекинување на ноќното гладување.
По околу 12 часа без гориво, сосем е јасно
зошто појадокот се смета за најважен оброк во
денот – на телото му ја обезбедува енергијата
што му е потребна за да го почне денот.

Урамнотежен, редовен
појадок значи*
• Поурамнотежен начин на исхрана
• Зголемен внес на витамини
и минерали
• Поголема веројатност да внесете
5 порции овошје и зеленчук во
текот на денот
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ШТО ПРЕТСТАВУВА ХРАНЛИВ И УРАМНОТЕЖЕН ПОЈАДОК?
Избалансиран појадок ви помага да го достигнете просечниот дневен калориски внес и се состои од:

40%

МИНИМУМ

30%
ПРОТЕИН

ЈАГЛЕХИДРАТИ
ОД ХРАНА И ОД
ДОДАТОЦИ

ОД ХРАНА И
ОД ДОДАТОЦИ
ВО ИСХРАНАТА

30%
МАСТИ
ОД ХРАНА И
ОД ДОДАТОЦИ
ВО ИСХРАНАТА

Избалансиран појадок на Herbalife Nutrition има одличен вкус, богат е со нутриенти и се приготвува
многу брзо. Сакате нешто уште подобро? Може да си го прилагодите според своите потреби!
ВНЕСУВАЈТЕ ХРАНЛИВИ МАТЕРИИ

Уживајте во кремастиот и одличен Формула 1 шејк – вкусен,
а истовремено содржи контролиран број калории.
ОДРЖУВАЈТЕ ЈА ХИДРАЦИЈАТА

Бидете креативни и додајте свежо овошје, зеленчук и билки
во вашиот Хербал алое – Растителен концентрат од алое.
Почнете го денот со уникатен, индивидуализиран вкус.
ОСВЕЖЕТЕ СЕ

Разбудете се со освежителен Инстант растителен напиток
со екстракти на чај што содржи 85 mg** кофеин.

Прашајте го вашиот личен Herbalife Nutrition
советник кој би бил совршениот појадок за вас.
3D пакетот е одличен начин за да ги пробате
производите и да ја почувствувате разликата!

* Matthys C, et al. Public Health Nutr. [Исхрана и јавно здравје] 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.
** Се препорачува да не се надминува вкупниот дневен внес од 400 mg кофеин од кој и да е извор (EFSA). (200 mg за бремени жени или за жени што дојат).
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Протеин

Протеин

Како основен составен дел на секоја клетка во телото, протеинот е
макронутриент изграден од 21 основни составни елементи наречени
аминокиселини. Протеините имаат различни функции во телото, како на
пр., придонесуваат за зголемување и за одржување на мускулната маса
и за одржување здрави коски. Без доволна количина протеин ќе ви биде
тешко да имате урамнотежена исхрана и да ги постигнете своите цели.
30% од дневниот калориски внес треба да биде од протеини. При вежбање,
на телото му треба повеќе протеин за да изгради/одржува мускулна
маса, затоа имајте предвид дека потребите за протеин може да се
разликуваат. Активен маж што внесува по 2.000 калории на ден* и сака
да изгради мускулна маса треба да внесува по 150 g1 протеин на ден. За
жена што внесува 1.400 калории на ден и сака да ја регулира тежината,
се препорачува да внесува до 105 g протеин на ден.2

ШТО ТРЕБА ДА ЈАДАМ?
Комбинација на протеини од растително и од животинско потекло секој ден. Сојата е еден од
најдобрите извори на протеин од растително потекло бидејќи претставува комплетен протеин
што ги содржи сите есенцијални аминокиселини. Другите извори на протеин од растително
потекло, како што се јатките, семките и мешунките, не се комплетни протеини, па затоа треба
да ги комбинирате за да обезбедите подобар сооднос на аминокиселини. Висококвалитетни
извори на протеин од животинско потекло се риба, месо од живина, јајца, млечни производи
со ниска масленост, кои дополнително содржат и железо, цинк и Б витамини.
* За регулирање на телесната тежина.
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.

18

Моќен протеински спој

за побогат појадок
Зголемете го протеинскиот внес
како поддршка во остварување на
вашата цел преку комбинирање
Протеински напиток во прав (PDM),
Формула 1* Нова генерација и
вода – здрав, едноставен и хранлив
оброк. Зголемете го дневниот
протеински внес со вкусен и хранлив
напиток со вкус на ванила што се
приготвува за неколку секунди;
додајте само вода и протресете!

24 g
протеин

5g
растителни
влакна

Со вкус на
Vanilla Crème
21 порција, 550 g
#4466

212
калории

Со вкус
на ванила
21 порција, 588 g
#2600

* Ако заменскиот оброк за регулирање на тежината Формула 1 шејк го користите
за регулирање или за одржување на тежината, ве молиме внимателно
прочитајте ги инструкциите за приготвување на етикетата.

19

Протеин

Вкусен, здрав оброк

Богат и кремаст шејк што се приготвува за неколку секунди; овозможува
одлична рамнотежа на висококвалитетен протеин и клучни макронутриенти и
микронутриенти и затоа е одличен заменски оброк за регулирање на тежината.
Сите наши нова генерација Формула 1 шејкови содржат состојки што одговараат за
вегани, не содржат глутен, одговараат за вегетаријанци и обезбедуваат повеќе од
една третина од препорачаниот дневен внес на 25 минерали и витамини.
Веќе не мора да избирате помеѓу здрав оброк и практичност – Новата генерација
Ф1 шејкови се приготвуваат брзо и лесно!

Формула 1
• Поткрепен со наука и развиен од стручњаци за исхрана
• Клиничките истражувања покажуваат дека исхраната со ограничен калориски
внес во која наместо еден класичен оброк ќе изедете заменски оброк помага
да го задржиме резултатот откако сме ја намалиле телесната тежина*
• Формула 1 без соја, лактоза и глутен не содржи лактоза, соја и глутен
ако се приготвува според упатствата

Нова генерација Формула 1
18 g
протеин**

5g
растителни
влакна во една
порција

Без млечни
производи

cо вкус на
Fruits of the forest
21 порција, 550 g
#4470
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cо вкус на
Vanilla Crème
21 порција, 550 g
#4466

25 витамини
и минерали

cо вкус на
Smooth Chocolate
21 порција, 550 g
#4468

* Heymsfield SB, et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 May;27(5):537-49.
** Кога се меша со полумасно млеко.

Состојки што
одговараат
за вегани

cо вкус на
Strawberry Delight
21 порција, 550 g
#4463

Без
глутен

cо вкус на
Banana Cream
21 порција, 550g
#4462

Предлог за сервирање

cо вкус на
Spiced Apple
21 порција, 550 g
#4464

cо вкус на
Café Latte
21 порција, 550 g
#4465

cо вкус на
Cookie Crunch
21 порција, 550 g
#4467

Формула 1 без соја,
лактоза и глутен cо вкус на
Raspberry & White Chocolate
19 порции, 500 g
#4469
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Протеин

13 g
протеин

8g
растителни
влакна

207
калории

Формула 1 Express
Плочка за хранлив оброк
• 32 % од просечниот дневен
внес на растителни влакна*
• Одлична рамнотежа на клучни
нутриенти, меѓу кои и есенцијални
витамини и минерали
• Поткрепени со наука: истражувањата
покажуваат дека исхраната со
ограничен калориски внес во која
наместо еден класичен оброк
ќе изедете заменски оброк како
што е Формула 1 помага да го
задржиме резултатот откако сме
ја намалиле телесната тежина1

Со вкус на чоколадо
7 x 56 g, 392 g
#2669

• Без вештачки конзерванси;
одговараат за вегетаријанци

Cо вкус на црвено
овошје и јогурт
7 x 56 g, 392 g
#2670
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Предлог за сервирање
* 25 грама растителни влакна на ден е препорачаниот внес од EFSA.
1
Heymsfield SB, et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 May;27(5):537-49.
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Протеин

Протеински
напиток во прав

15 g
протеин

Кога се користи како ужина,
Протеински напиток во прав
ги има следните нутритивни
својства:

22 витамини
и минерали

• 15 g висококвалитетен
протеин во една порција
cо вкус на Ванила
21 порција, 588 g
#2600

• 7 g јаглехидрати
во една порција
• 22 витамини и минерали
• Одговара за вегетаријанци

Формула 3
Персонализиран
Протеински Прашок

Оригинален вкус
40 порции, 240 g
#0242

Зголемете го протеинскиот
внес со еден лесен чекор –
едноставно додајте една мерица
Персонализиран протеински
прашок во Формула 1 шејкот.
• Богат со протеини од
соја и од сурутка што
придонесуваат за зголемување
на мускулната маса и за
одржување здрави коски
• 5 g протеин во една порција
• Одговара за вегетаријанци
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108
калории

5g
протеин

23
калории

ВНИМАВАМЕ НИЕДНА СОСТОЈКА
ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ
НА HERBALIFE NUTRITION ДА
НЕ ПОТЕКНУВА ОД ГЕНЕТСКИ
МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ*.
Предлог за сервирање

* Ниедна состојка не потекнува од генетски модифицирани организми, во согласност со важечките прописи на ЕУ.
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Протеин

Паметни

ПРОТЕИНСКИ УЖИНИ
Спротивно на верувањата, ужината може да им помогне на
луѓе што сакаат да ја регулираат телесната тежина.

Плус, тоа е уште еден начин на телото да му дадете гориво
во облик на нутриенти! Клиничко истражување покажа дека
луѓето јадат помалку во текот на денот кога имаат здрави
ужини со контролиран број калории и во мали порции1.

7g
протеин

4g
растителни
влакна

104
калории

Гурманска Супа
Од Домати

Здрава, солена ужина, совршена и кога сте
дома и кога сте во движење; практична и со
контролиран број калории.
• 9 g протеин во една порција што придонесува
за зголемување на мускулната маса
• 110 калории во една порција за да го
контролирате калорискиот внес

• 104 калории во една порција
• Богата со протеин што
придонесува за одржување
на мускулната маса

• Само измешајте ја со топла вода,
според инструкциите на етикетата
• Неодоливо вкусна со
медитерански билки
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110
калории

Печени Соини Зрна

Оваа топла ужина што брзо се
приготвува обезбедува 8 пати
повеќе протеин од обичната
супа од домати2.

• Богата со растителни влакна
(4 g во една порција)

9g
протеин

• Практични засебни ќесички,
совршени кога сте во движење
Со вкус на домати
21 порција, 672 g
#0155

• Одличен вкус и со малку сол

Со малку сол
12 порции, 258 g
#3143

1

2

Njike et al (2016). Snack food, satiety, and weight.
[Ужини, ситост и телесна тежина] Adv. in Nutrition, 7(5).
The composition of Foods; Food Standards Agency
and The Institute of Food Research in the UK, 2006
[Состав на храната; Агенција за стандарди на храна
и Институт за испитување на храна во Обединетото
Кралство, 2006 г.]

10 g
протеин

Околу
140 калории

Протеински Плочки
Обожавате благо? Надминете ги
кризите за чоколадо со вкусна
ужина богата со протеини или
почестете се со оваа здрава
ужина пред или по тренинг.
• Околу 140 калории²
во една плочка
• 10 g висококвалитетен
протеин во една порција што
придонесува за одржување
на мускулната маса
• 16 g јаглехидрати во една
порција што ви даваат гориво
за време на тренинг

чоколада
кикиритки
14 x 35 g, 490 g
#3972

Со вкус на
ванила и бадем
14 x 35 g, 490 g
#3968

Со вкус
на лимон
14 x 35 g, 490 g
#3976
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Витамини и минерали

Витамини
и минерали
Витамините и минералите се клучни микронутриенти што
се потребни за хемиските реакции што се случуваат во
телото секој ден. Многу минерали – како што се калциумот и
магнезиумот – имаат и структурна улога во телото.* Меѓутоа,
телото не може да ги создава сите витамини и минерали
што му се потребни за да функционира на најдобар начин,
па затоа е многу важно да се храниме здраво.
Преку урамнотежена исхрана се обезбедуваат
неопходните витамини и минерали, но понекогаш е
тешко да се внесат сите потребни нутриенти само
преку храната. Со помош на додатоците со витамини и
минерали може секој ден да го постигнувате просечниот
дневен внес на сите витамини и минерали.

ШТО ТРЕБА ДА ЈАДАМ?
Со најголем дел од храната што ја јадеме внесуваме дел од неопходните
витамини и минерали. Храна што е особено богата со нутриенти е овошјето,
зеленчукот и житарките. Секој нутриент различно се користи во телото, па
различни луѓе може да имаат корист од зголемен внес на различни витамини
и минерали. Спанаќот е богат со витамин Ц и витамин Е, што придонесуваат
за заштита на клетките од оксидативен стрес, а фосфорот и калциумот, што
ги има во млекото, јогуртот и семињата, го одржуваат здравјето на коските.
Б витамините му помагаат на телото да ја претвора храната во гориво**, а
витаминот К придонесува за одржување на здрави коски и крвта да коагулира.

* Калциумот и магнезиумот придонесуваат за одржување здрави коски и заби.
** Витамините Б1, Б2, Б3, Б5, Б6, Б12 придонесуваат за нормален енергетски метаболизам.
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Формула 2 Комплекс витамини и минерали

ЗА МАЖИ И
ЗА ЖЕНИ

Формулиран да делува во
комбинација со вашиот
омилен формула 1 шејк

За оптимални перформанси и благосостојба.

• Целосна нутриционистичка поддршка, со 24 клучни нутриенти,
меѓу кои и микронутриенти, коишто телото не може да ги
создаде или не ги создава во доволни количини
• Создаден е специјално за мажи и жени со цел да ја обезбеди оптималната
количина витамини и минерали што му е потребна на телото
• Развиен од стручњаци за исхрана и поткрепен со наука
За мажи

60 брикети, 85,3 g

#1745

За жени

60 брикети, 85,3 g

#2038

Без разлика дали консумирате
по еден или два шејка дневно,
Комплексот од витамини и
минерали е дизајниран така
што на телото му ги дава
сите потребни нутриенти.
Разговарајте со вашиот
личен Herbalife советник
за да дознаете како.

или

Хормонална
Активност

Здрави
Коски

Имунолошки
Систем

Енергетски
Метаболизам

Енергетски
Метаболизам

Здрави Кожа,
Коса и Нокти

Мускулна
Функција

Ментални
Способности

За повеќе детали за конкретните придобивки во исхраната од
секоја формулација погледнете ја етикетата на производот.
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Витамини и минерали

Паметен начин
на исхрана

за имунолошкиот систем
Immune Booster е богат со клучни витамини и минерали што придонесуваат
за нормална функција на имунолошкиот систем. Тука спаѓаат: витамини Ц и
Д, селен и цинк. Содржи и EpiCor ®, научно докажана состојка од сув квасец.
Immune Booster е спакуван во ќесички и е одличен кога сте во движење.
Додајте 1 ќесичка (3,7 g) во 150 ml вода и мешајте додека не се раствори.
Се пие по една доза на ден со оброци.
Овој производ треба да се користи како дел од урамнотежена и разновидна
исхрана во рамките на здрав начин на живот.

80 mg
витамин Ц

10 μg
витамин Д

55 μg
селен

10 mg
цинк

Immune Booster
• Содржи EpiCor®
• Витамините Ц и Д, селенот
и цинкот придонесуваат
за нормална функција на
имунолошкиот систем
• Витаминот Ц, цинкот и селенот
придонесуваат за заштита на
клетките од оксидативен стрес
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Со вкус на
јагодесто овошје
10 x 3,7 g, 37 g
#2273

Само за илустрација.
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Витамини и минерали

Извлечете
максимум
од телото

Без оглед на тоа колку сме стари или млади,
здрави или активни, неопходно е да се грижиме
за телото и да внесуваме нутриенти.
И покрај вашите најдобри намери, во секојдневната
исхрана можеби не внесувате соодветна количина
од секој нутриент. Во овој случај, може да
внесувате додатоци во исхраната. Додатоците се
одличен начин за правилно да му обезбедувате
гориво на телото. Витамините и минералите
придонесуваат за целокупното здравје и виталност
и се клучни за нормален раст и развој.

Cell Activator
За енергетски метаболизам и за
метаболизам на јаглехидратите.
• Специјална формула што содржи витамини Б
(Б1, Б2 и Б6), манган и бакар што придонесуваат
за нормален енергетски метаболизам
• Содржи цинк што придонесува за нормален
метаболизам на јаглехидратите
• Минералите цинк, бакар и манган придонесуваат
и за заштита на клетките од оксидативен стрес
90 капсули, 48,1 g

#0104
Витамини
Б

* Balz Frei, Bruce N. Ames, Jeffrey B. Blumberg, Walter C. Willett. Enough Is Enough. Annals of Internal Medicine, 2014;
[Доволно е доволно. Анализа на интерна медицина, 2014 г.] 160 (11): 807 DOI: 10.7326/L14-5011
** ПДВ = Просечен дневен внес
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93%

61%

50%

ОД ВОЗРАСНИТЕ ЛИЦА
НЕ ГО ИСПОЛНУВААТ
ПДВ** ЗА ВИТАМИН Д И
Е ВО СЕКОЈДНЕВНАТА
ИСХРАНА, СПОРЕД
МЕДИЦИНСКО
ИСТРАЖУВАЊЕ*

РЕЗУЛТАТИТЕ
ПОКАЖУВААТ И
ДЕКА 61% ИМААТ
НЕДОСТИГ НА
МАГНЕЗИУМ

А 50% НЕ
ВНЕСУВААТ
ДОВОЛНО
ВИТАМИН А И
КАЛЦИУМ
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Здрави масти

Здрави масти
На телото му треба мала количина масти за да функционира правилно, но има
разлика меѓу мастите што се добри и оние што не се добри. Незаситените масти
(на пр., полинезаситените масти, како што се омега 3 мастите) се сметаат за добри
затоа што го одржуваат холестеролот во крвта во нормални граници*. Исхраната што
содржи големи количини заситени масти (од процесирани грицки и од производи од
животинско потекло) може да предизвика зголемување на холестеролот во крвта.
Мастите се извор на многу калории и затоа со Филозофијата за исхрана на Herbalife
Nutrition се препорачува околу 30% од калорискиот внес да биде од масти, а особено се
потенцира да се внесуваат здрави видови масти во исхраната. Со типичната западна
исхрана се внесуваат многу повеќе вкупни масти и заситени масти од што е потребно.

ШТО ТРЕБА ДА ЈАДАМ?
Здрави масти се масти од риба, јатки, маслиново масло и авокадо. За да бидете
сигурни дека внесувате омега-3 масти кои се здрави, јадете риба најмалку двапати
неделно, како дел од здрав урамнотежен оброк, при што една порција масна риба,
како што е лосос или скуша. Со додаток во исхраната може да ги добиете корисните
ефекти на EPA и DHA (омега-3 масните киселини), а тоа се: нормално функционирање
на срцето*** и одржување нормална мозочна функција и нормален вид1, како и
одржување нормален крвен притисок4 и нормално ниво триглицериди во крвта3.

* DHA и EPA придонесуваат за одржување нормално нивo триглицериди во крвта. Корисен ефект се постигнува со дневен внес на 2 g EPA и DHA.
*** EPA и DHA придонесуваат за нормално функционирање на срцето (корисен ефект се постигнува со дневен внес на 250 mg EPA и DHA).
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Herbalifeline Max®
Додаток во исхраната што содржи рибини масла од одржливи извори богати
со омега-3 масни киселини (EPA и DHA). ПОВИСОКИ нивоа EPA и DHA во една
капсула†, за корисни ефекти врз срцето1, видот2 и мозокот2.
Подобрена формула со 5 клучни тврдења.
• Рибино масло од одржливи извори акредитирано од „Friend of the Sea”

За повеќе информации,
ве молиме одете на
FRIENDOFTHESEA.ORG

• Вегетаријанска гел капсула
• Една капсула содржи 375 mg EPA и 250 mg DHA
• DHA придонесува за одржување нормална мозочна функција и за одржување
нормален вид2
• EPA и DHA придонесуваат за нормална срцева функција1, како и за одржување
нормално ниво триглицериди во крвта3 и за нормален крвен притисок4

СЕКОЈДНЕВНА
УПОТРЕБА

• Содржи есенцијални масла од мајчина душичка и нане за освежителен вкус

✔✔ Помага за нормална срцева функција1
✔✔ Здрав вид2
✔✔ Нормална мозочна функција2
✔✔ Нормални нивоа триглицериди во крвта3
✔✔ Нормален крвен притисок4

†

1
2
3

30 капсули, 42 g
#0043

4

Во просек 3 пати повеќе EPA и DHA во споредба со сегашната
Herbalifeline формула.
Корисен ефект се постигнува со дневен внес на 250 mg EPA и DHA;
Корисен ефект се постигнува со дневен внес на 250 mg DHA.
Корисен ефект се постигнува со дневен внес на 2 g EPA и DHA.
Корисен ефект се постигнува со дневен внес на 3 g EPA и DHA;
Не треба да се надминува вкупниот дневен внес од 5 g EPA и DHA
преку додатоци во исхраната.
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Растителни влакна
Oat Apple Fibre
Вкусен начин да го зголемите
дневниот внес на растителни
влакна1. Отсега без шеќери4!
• 5 g растителни влакна во една порција
• Нискокалоричен напиток – 18 калории во
една порција
• 6 извори на растителни влакна
• Содржи растворливи и нерастворливи
влакна
• Не содржи шеќери4 и вештачки
засладувачи

Растителни
влакна

• Измешајте го со вода или додајте го во
вашиот омилен Формула 1 шејк

Растителните влакна се вид (несварливи)
јаглехидрати што имаат клучна улога за
нормална дигестија1. Има 2 вида растителни
влакна: растворливи и нерастворливи.
За разлика од другите сложени јаглехидрати,
растителните влакна не се разложуваат во
дигестивниот систем, па затоа најголем дел
од нив несварени поминуваат низ тенкото
црево, при што се создава баласт.
Растителните влакна претставуваат најважен
фактор во исхраната што придонесува за
одржување нормална гастроинтестинална
функција1, па затоа возрасни лица треба да
внесуваат по 25 g растителни влакна на ден2.
Меѓутоа, истражувањата покажуваат дека
во некои европски земји просечниот внес на
растителни влакна е за половина помал од
препорачаниот 3. Ако моментално внесувате
мала количина растителни влакна, постепено
зголемувајте го внесот на растителни влакна
и пијте голема количина вода.
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5g
растителни
влакна

18
калории

Со вкус на јаболко
30 порции, 204 g
#2554

1

2

3
4

Fibre And Herb

Beta Heart ®

Додаток со растителни влакна
што ви помага да го достигнете
просечниот дневен внес на
растителни влакна од 25 g2.

Beta heart® ја содржи клучната состојка OatWell™ бета‑глукан од овес –
што докажано го намалува* или го регулира** холестеролот во крвта.

• Содржи растителни влакна од
овес и магдонос

• 3 g бета-глукани од овес придонесуваат за одржување** нормално ниво
холестерол во крвта (2 мерици)

• Обезбедува 3 g растителни влакна
во препорачаната дневна порција

• Измешајте две мерици со вода или додајте две мерици во омилениот
напиток или шејк

Растителните влакна од овесни житарки придонесуваат
за зголемување на баластот на столицата.
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies
(NDA). [EFSA Панел за нутриционистички производи,
исхрана и алергии.] EFSA Journal 2010; 8(3):1462
Nutr Res Rev. 2017 Jul 5:1-42.
Содржи 0,1 g природен шеќер.

• Без шеќер

• 3 g бета-глукани од овес придонесуваат за намалување* на нивото
холестерол во крвта

• Без вештачки засладувачи
• Богат со растителни влакна (3 g во една мерица)
• 25 калории во една порција
* Докажано е дека бета-глуканот од овес го снижува холестеролот во крвта. Високиот холестерол е ризик-фактор
за развој на коронарна срцева болест. Корисниот ефект се добива со дневен внес на 3 g бета-глукани од овес.
Коронарната срцева болест има повеќе ризик-фактори и со менување на еден од овие фактори може, но и не мора
да се постигне корисен ефект.
** Бета-глуканите придонесуваат за одржување нормално ниво на холестеролот во крвта. Корисниот ефект се добива со
дневен внес на 3 g бета-глукани од овес, трици од овес, јачмен, трици од јачмен или мешавина од овие бета-глукани.
Oat Well™ е заштитен знак на DSM.

3g
растителни
влакна

Fibre And Herb
180 брикети, 162 g
#3114

25
калории

3g
растителни
влакна

Со вкус на ванила
30 порции, 229 g
#0267
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Фитонутриенти

Фитонутриенти

Пигментите што им даваат убави бои на овошјето и зеленчукот
(па и на билките, на зачините, а дури и на некои интегрални
житарки) се природни соединенија познати како фитонутриенти
што ги има во растенијата.
Храната што содржи фитонутриенти содржи и витамини и
минерали кои имаат улога на антиоксиданси1 што помагаат за
заштита на клетките од оксидативен стрес1
Урамнотежена исхрана со минимум 5 порции разнобојно овошје
и зеленчук на ден ќе ви помогне да ги внесете сите неопходни
нутриенти и да ги искористите фитонутриентите од храната.
Кога истовремено комбинирате овошја како што се: црвени
јаболка, боровинки, грозје и портокали, внесувате побогат спој
од нутриенти што имаат поголеми антиоксидансни ефекти2
отколку ако секое овошје го јадете посебно. Затоа мешајте
салати, овошни салати и зготвен зеленчук.

1

2
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Многу фитнонутриенти содржат бакар, манган, рибофлавин, селен, витамин Ц, витамин Е и цинк или маслиново масло. Полифенолите
придонесуваат за заштита на клетките од оксидативен стрес.
Бакарот / Манганот / Рибофлавинот / Селенот / витаминот Ц / витаминот E / Цинкот помага за заштита на клетките од оксидативен стрес.

ШТО ТРЕБА ДА ЈАДАМ?
Запомнете ја фразата: „Јадете разнобојни
оброци“. Овошјето и зеленчукот имаат уникатни
профили на пигменти и фитонутриенти; но и
различно ниво на нутриенти со антиоксидансни
својства2, па затоа треба да се јадат во
изобилство, во различни видови и бои.
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Хидрација

Хидрација
Човечкото тело се состои од 60 % вода и
најголем дел од хемиските реакции во телото
се случуваат во вода. Водата придонесува за
одржување нормална телесна температура и
за нормални физички и когнитивни функции**.
Најголем дел од хемиските реакции во телото
се случуваат во вода.* Недоволниот внес на
течности може негативно да се одрази врз
телото, па затоа за да одржувате нормални
физички и когнитивни функции, трудете се
да ја внесувате препорачаната количина,
приближно 2 литра течности на ден за жени
и 2,5 литра на ден за мажи. Најдобро е
течноста да биде вода, но во дневниот внес
на течности спаѓаат и напитоци како што се
овошен сок и чај од билки. Добро е да се знае
дека хидрацијата се одржува и со храна што
содржи голема количина вода. Зголемувајте
го внесот на течности кога вежбате или
кога е времето топло за да ги надоместите
течностите што ги губите со потење.*
* EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies [EFSA Панел за нутриционистички производи, исхрана и алергии.] EFSA Journal 2010; 8(3):1459.
** За да го постигнете наведениот ефект треба да пиете најмалку 2 литра вода на ден од кој и да е извор.
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Хербал Алое – Растителен
Концентрат Од Алое

ОДЕТЕ НА 50. СТРАНИЦА
ЗА ДА ДОЗНАЕТЕ ПОВЕЌЕ
ЗА H24 HYDRATE, ЗА
ХИДРАЦИЈА ЗА ПОДОБРИ
ПЕРФОРМАНСИ.

Вкусен, нискокалоричен напиток за да
останете хидрирани. Едноставно додајте
го во вода и имате поздрава алтернатива
на висококалоричните, засладени
газирани пијалаци.
• Содржи 40% сок од алоја вера добиен
од листовите на билката алоја вера
• Сокот се екстрахира од алоја во
студена постапка за да се добие
сок со највисок квалитет
• Дајте ѝ освежителен вкус на водата што
ја пиете за да постигнете соодветен внес
на течности од приближно 2 литра на ден
• Со вкус на манго, без додадени
шеќери и не содржи вештачки бои
• Достапен е и оригинален вкус
со природна цитрусна нота, без
вештачки засладувачи или бои

40%
Алоја вера

Оригинален вкус
31 порција, 473 ml
#0006

Со вкус на манго
31 порција, 473 ml
#1065

Предлог за сервирање
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Хидрација
Инстант Растителен Напиток Со Екстракти На Чај
Разбудете се со освежителен напиток што содржи 85 mg кофеин*.
Нискокалоричен напиток со зелен и црн чај, вкусен и кога се пие топол
и кога се пие ладен.
• Нискокалоричен, околу 6 калории во една порција
• Уникатен спој на оранжов пеко – традиционален црн чај и зелен чај со
екстракти од малва, хибискус и кардамон
• Нашиот зелен чај се екстрахира во вода за да се добие комплетниот
спектар соединенија што се наоѓаат во него
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6
калории

Оригинален вкус
58 порции, 100 g
#0106

Со вкус на лимон
29 порции, 50 g
#0255

Со вкус на праска
29 порции, 50 g
#0257

* Се препорачува да не се надминува дневниот внес од 400 mg кофеин од кој било извор (200 mg за бремени жени или доилки).
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Линија HERBALIFE SKIN

КОЖА

Чистење, тонирање,
третман, наменска нега,
хидрација

Гел Што Го Зацврстува Пределот Околу Очите /
15 ml - #0770

Маска за Прочистување од Глина и Нане /
120 ml - #0773

Го подобрува изгледот на деликатниот предел околу
очите на тој начин што ги зголемува цврстината и
еластичноста на кожата.*

Оваа богата, кремаста маска од глина го има
апсорбирачкиот и тонизирачкиот ефект на бентонитот со
што ги отстранува нечистотиите и ги апсорбира вишокот
маснотии Нормална до мрсна кожа

Освежителен Тоник од Билки

/ 50 ml - #0767

Тоник за лице без алкохол, со алоја вера и мирис
на мандарина, кој ја хидрира кожата и ја освежува
уморната кожа

Серум за Намалување Брчки

/ 50 ml - #0829

Мултифункционалниот серум помага да се намалат
видливите знаци на стареење*

Цитрусен Гел за Чистење и за Измазнување на
Кожата
/ 150 ml - #0766
Микрогранулите за длабинско чистење ја освежуваат
кожата и таа добива здрав сјај
Нормална до мрсна кожа

Смирувачки Гел за Чистење од Алоја /
150 ml - #0765
Ова нежно млеко за чистење кожата ја прави светла,
мека и чиста Нормална до сува кожа

* Tестиран врз испитаници со утврдување на цврстината и еластичноста со визуелна евалуација од страна на стручњаци во временски интервали
од седум и 42 дена. Кај 45% од испитаниците се гледа подобрување во цврстината/еластичноста на кожата под очите на 42 ден.
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ДОБРО Е ДА СЕ ЗНАЕ
Нашата линија за нега
на кожа е дерматолошки
тестирана и е без додадени
парабени и сулфати.

Ноќен Крем за Обновување на Кожата
50 ml - #0827

/

Овој богат, раскошен крем на кожата ѝ ја дава влажноста
која ѝ е многу потребна навечер. Долгорочната хидрација
ви помага да се разбудите со помека и помазна кожа

Ексфолијант од Бобинки што Веднаш ја Прави
Кожата Помазна / 120 ml - #0772
Пилинг богат со антиоксиданси со семки од јагодичести
плодови за ексфолијација, што кожата ја прави мека
и мазна

Дневен Xидрантен Kрем што Дава Сјај
50 ml - #0830

/

Сенаменски хидрантен лосион што на лицето му дава
здрав сјај. Кожата изгледа сјајно, дури и без шминка

Заштитен Хидрантен Крем cо Заштитен Фактор 30
/ 50 ml - #0828
Долготрајниот хидрантен крем ја прави кожата мазна и
мека. Обезбедува заштита од УВ-А/УВ-Б зраците

Хидрантен Крем за Пределот Околу Очите /
15 ml - #0771
Ја минимизира појавата на брчки и линии околу очите,
предел во кој има помалку и потни и лојни жлезди,
поради што е многу подложен на дехидрација

Пакет за резултати за 7 дена - #0867
Намалете ја појавата на брчки и линии за само 7 дена**
и кожата направете ја помека, помазна, поблескава,
посјајна и светната***

** Тестиран врз 30 испитаници: утврдување рапавост на кожата со Visioscan на интервали од 0, 7 и 42 дена.
*** Тестиран врз 30 испитаници: со визуелна евалуација од страна на стручњаци кои испитуваат колку е кожата помазна, помека, поблескава, посјајна и светната по 2, 4 и 7 дена.
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Н е г а н а Те л о и К о с а

Линија
HERBAL ALOE

Зајакнете ја и обновете ја косата
Herbal Aloe Шампон за зајакнување на косата /
250 ml - #2564
• Ја прави косата 10 пати поцврста по само една употреба*
• Го намалува кинењето на косата до 90%
• Хидролизираниот пченичен протеин ја штити,
обновува и зајакнува косата*
• Формула што ја зачувува бојата

Herbal Aloe Балсам за зајакнување на косата / 250 ml - #2565
• Ги зајакнува влакната и по само една употреба
им дава мек и свилен изглед
• Современ регенератор со пченичен протеин
• Формула што ја зачувува бојата
• Без додадени парабени

РЕЗУЛТАТИ ОД
ИСТРАЖУВАЊА
• Ја прави косата 10 пати поцврста.
• Го намалува кинењето на косата
до 90%

ПРЕД
УПОТРЕБА

Структурата на
кутикулите е
многу оштетена.

ПО УПОТРЕБА
Има значително
подобрување во
структурата на
кутикулите.

* Кога се користи заедно со Балсамот за зајакнување на косата во споредба со нетретирана коса. Резултатите се добиени на база на истражување за зајакнување и кинење на косата.
Просечната вредност е добиена од тестирање со чешлање оштетени прамени коса што е спроведено од страна на независна лабораторија за истражување. Направена е споредба на
бројот на искинати влакна кај нетретирана коса при користење на Herbal Aloe шампонот и Балсамот за зајакнување на косата.
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ДОБРО Е ДА СЕ ЗНАЕ
Третирајте ја косата со интензивен
третман за омекнување –
оставете го Herbal Aloe балсамот 5
минути да се впие пред да го
исплакнете за косата да ви биде
мека и сјајна.

РЕЗУЛТАТИ ОД
ИСТРАЖУВАЊА
• Хидрација во текот на целиот ден
• Кај 100% од испитаниците е
докажано дека кожата ја прави
помазна и помека

Освежува и обновува

Хидрира и храни

Herbal Aloe Сапун за раце и тело / 125 g - #2566

Herbal Aloe Лосион за раце и тело /
200 ml - #2563

• Чисти нежно без да ги отстрани есенцијалните масла
од кожата
• Мешавина од алоја вера, маслиново масло и
витамини А, Ц и Е што ја храни кожата
• Свеж и чист мирис
• Без додадени парабени

Herbal Aloe Гел за миење раце и тело /
250 ml - #2561
• Нежни млека за чистење добиени од растенија

• Клинички докажано ја хидрира и длабоко ја
храни кожата
• Хидрација во текот на целиот ден
• Алоја верата и африканскиот ши путер брзо се
апсорбираат и ја прават кожата мека и мазна
• Без додадени парабени

Herbal Aloe Гел за смирување на кожата /
200 ml - #2562

• Хидрантните кремови што ја прават кожата трипати
посвилена помагаат да се намали сувоста и длабоко
ја хидрираат кожата

• Докажано ја прави кожата помазна и помека

• Мешавината од екстракти од пустински билки го
одржува здравјето на кожата

• Формула без мирис

• Без додадени парабени и сулфати

• Содржи алоја вера и билки што ја кондиционираат
кожата за да ѝ дадат влажност и за да ја смират
• Без додадени парабени
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Herbalife исхрана за спортисти

Ослободете го својот потенцијал
Исхрана за спортисти
без компромис
Интензивен фокус, внимание
насочено кон детали, волја за вредна
работа – овие карактерни особини
ги дефинираат големите спортисти,
а истите овие особини ги користеше
тимот на Herbalife Nutrition за да ја
создаде првата 24-часовна линија за
спортска исхрана: Herbalife24 ®.

Индивидуализирајте ја програмата herbalife24
БАЗИРАНА НА ВАШИОТ СПОРТ, ТРЕНИНГ, ПЕРФОРМАНСИ И ПОТРЕБИ ЗА ОПОРАВУВАЊЕ.
ЗА ДА ЈА КРЕИРАТЕ СВОЈАТА УНИКАТНА ПРОГРАМА ОДЕТЕ НА HERBALIFE24.COM

ФОРМУЛА 1 СПОРТ**

HYDRATE**

REBUILD STRENGTH

НАУТРО

ПРЕД
ТРЕНИНГ

ЗА ВРЕМЕ
НА ТРЕНИНГ

ПО ТРЕНИНГ

НАВЕЧЕР

* Close et al (2016). New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. Free Radical Biology and medicine; [Нови стратегии во спортската исхрана за подобри
перформанси при вежбање. Биологија на слободни радикали и медицина] 98 (144-158).
** Да се користи според упатството на амбалажата.
**** Јаглехидратите придонесуваат за враќање на нормалната мускулна функција по тренинг со висок интензитет и долготраен тренинг што доведува до изморување на мускулите
и намалување на резервите гликоген во скелетните мускули. Корисниот ефект се добива со внесување јаглехидрати од секакви извори, со вкупен внес 4 g на килограм
телесна тежина во првите 4 часа, но не подоцна од 6 часа, по тренинг со висок интензитет и/или долготраен тренинг што доведува до изморување на мускулите и намалување
на резервите гликоген во скелетните мускули.
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Herbalife24
линија за
спортисти
Без разлика дали само сакате лесно
да џогирате или сте елитен спортист,
спортската линија Herbalife24 ® се
состои од производи што ви требаат за
да се подготвите, да тренирате и да се
опоравите****. Ова е првата 24-часовна
линија за спортска исхрана на пазарот, па
затоа не е ни чудо што над 190 спортски
тимови, спортисти и настани во целиот
свет ги користат Herbalife24 производите за
да постигнат најдобри перформанси.

Квалитет и Безбедност
Независна трета страна тестира
примерок од серијата на производство
на производите Herbalife24 ® за забранети
супстанци. Повеќе информации може да
прочитате на етикетата на производот.

ДОБРО Е ДА СЕ ЗНАЕ
Главните фактори што предизвикуваат
замор за време на натпревар се
намалување на горивото (јаглехидратите)
и дехидрација. Користете стратегии за
јадење пред, за време на и по натпреварот
за да ги намалите овие ефекти.*

Креаторот на линијата Herbalife24 е Џон
Хајс, Ph.D., Член на Нутриционистичкиот
советодавен одбор. Хајс е тркач на кроскантри трки, компетитивен велосипедист
и скијач во спуст и знае што точно им
треба на спортистите за да ги задоволат
своите потреби во однос на исхраната.
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Herbalife исхрана за спортисти

19 g
протеин

223
калории

25 g
протеин

ФОРМУЛА 1 СПОРТ

REBUILD STRENGTH

НОВИ И ПОДОБРЕНИ формула и вкус

Високопротеински напиток за опоравување* што се
користи по вежби за сила.

Дајте му гориво на спортистот во себе.

✔✔ Се користи по анаеробни вежби

✔✔ Уживајте во овој вкусен шејк богат со млечен

✔✔ Содржи 25 g протеин во една порција што придонесува

протеин што е составен од два типа протеин:
протеин од казеин, што се вари бавно, и
протеин од сурутка, што се вари брзо1

за зголемување и за одржување мускулна маса
✔✔ Железото придонесува за нормален енергетски

✔✔ Со истовремено консумирање протеин и од сурутка

и од казеин телото стабилно се снабдува со сите
аминокиселини во подолг временски период 1

✔✔ Содржи 190 калории во една порција

и одржување на мускулната маса

Со вкус на чоколадо 20 порции, 1000 g

✔✔ Содржи повеќе од ⅓ од препорачаниот

дневен внес за 25 витамини и минерали
Со вкус на vanilla crème 20 порции, 524 g

метаболизам, за нормално формирање црвени
крвни зрнца и за транспорт на кислород во телото
✔✔ Без вештачки бои, ароми или засладувачи

✔✔ Протеини придонесуваат за зголемување
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190
калории

#4461

#1437

витамини
БиЦ

270
mOsmol/kg

HYDRATE
Некалоричен електролитски напиток
✔✔ Некалоричен напиток за спортисти

за поголем внес на течности
✔✔ Со осмолалност пониска од 270 mOsmol/kg
✔✔ Обезбедува 100 % ПДВ** за витамин Ц, со што

придонесува за намалување на заморот и исцрпеноста
✔✔ Обезбедува витамини Б (Б1, Б2, пантотенска

киселина и Б12) и калциум и магнезиум, што
придонесуваат за нормален енергетски метаболизам
Со вкус на портокал 20 ќесички x 5,3 g, 106 g

#1433

* Јаглехидратите придонесуваат за враќање на нормалната мускулна функција по тренинг со висок интензитет и долготраен тренинг што доведува до изморување на мускулите
и намалување на резервите гликоген во скелетните мускули. Корисниот ефект се добива со внесување јаглехидрати од секакви извори, со вкупен внес 4 g на килограм телесна
тежина во првите 4 часа, но не подоцна од 6 часа, по тренинг со висок интензитет и/или долготраен тренинг што доведува до изморување на мускулите и намалување на
резервите гликоген во скелетните мускули.
** ПДВ = Просечен дневен внес
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Спонзорирани спортисти

Иван Ерслан
Хрватска

Иван Ерслан ја обожава линијата Herbalife24, особено H24 Rebuild Strength што секој ден го користи за
опоравување на мускулите по тренинг и H24 CR7 Drive, напиток за кој Иван вели дека секогаш го носи со
себе на тренинг:
„Со години ги користам Herbalife Nutrition производите и денес ми е особено драго што имам можност да
соработувам со овој одличен бренд кој вистински го ценам и на кој му верувам“
Иван Ерслан
Еден од најдобрите хрватски ММА борачи во полутешка категорија
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Дамир Џумхур

Босна и Херцеговина
„Во спортот е важно да се откажете од многу работи, потребна е строга дисциплина и упорност. Секој
нов тренинг треба да биде подобар од претходниот, а покрај редовни и ефикасни тренинзи, важна е и
квалитетна и урамнотежена исхрана. Токму тоа го препознав во Herbalife Nutrition производите.“
Професионален тенисер, член на Davis Cup тимот на Босна и Херцеговина
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Листа на производи
Страници

20/21

Формула 1
Со вкус на Vanilla Crème, 550 g
Со вкус на Smooth Chocolate, 550 g
Со вкус на Strawberry Delight, 550 g

#4466
#4468
#4463

Со вкус на Cookie Crunch, 550 g
Со вкус на Fruits of the forest, 550 g
Со вкус на Banana Cream, 550 g

Страница

22

Формула 1 Express плочка за хранлив оброк
#4469

54

Со вкус на чоколадо - 7 x 56 g
Cо вкус на црвено овошје и јогурт - 7 x 56 g

#2669
#2670

Страница

Страница

24

26

Гурманска супа од домати
#2600

Формула 3 Персонализиран протеински прашок
Оригинален вкус, 240 g

#4464
#4465

21

Протеински напиток во прав
cо вкус на ванила, 588 g

Со вкус на Spiced Apple, 550 g
Со вкус на Café Latte, 550 g

Страница

Формула 1
Формула 1 без соја, лактоза и глутен cо вкус на
Raspberry & White Chocolate, 500 g

#4467
#4470
#4462

Со вкус на домати, 672 g

#0155

Печени соини зрна
#0242

Со малку сол - 12 x 21,5 g

#3143

Страници

Страница

26/27

29

Протеински плочки
чоколада кикиритки - 14 x 35 g, 490 g
Со вкус на ванила и бадем - 14 x 35 g, 490 g
Со вкус на лимон - 14 x 35 g, 490 g

#3972
#3968
#3976

Страници

30-31

Формула 2 Комплекс витамини и минерали
ЗА МАЖИ - 60 брикети, 85,3 g
ЗА ЖЕНИ - 60 брикети, 85,3 g

#1745
#2038

Страници

Страница

32/33

35

Immune Booster
Со вкус на јагодесто овошје,
10 x 3,7 g, 37 g

Cell Activator
#2273

90 капсули, 48,1 g

HERBALIFELINE MAX
#0104

30 капсули, 42 g

#0043

Страници

Страница

36/37

41

Oat apple fibre
Со вкус на јаболко, 204 g

#2554

Fibre and herb
180 капсули, 162 g

#3114

Beta heart
Со вкус на ванила, 229 g

#0267

Хербал алое - растителен концентрат од алое
Со вкус на манго, 473 ml
Оригинален вкус, 473 ml

#1065
#0006
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Листа на производи
Страници

Страница

42/43

45

Линија Herbalife SKIN пакет за резултати за 7 дена
Инстант растителен напиток
со екстракти на чај
Природен вкус, 100 g
Со вкус на лимон, 50 g
Со вкус на праска, 50 g

#0106
#0255
#0257

#0867

Смирувачки Гел за Чистење од Алоја, 50 ml
Дневен Xидрантен Kрем што Дава Сјај, 15 ml
Ноќен Крем за Обновување на Кожата, 15 ml
Гел Што Го Зацврстува Пределот Околу Очите (двојно пакување), 2 x 2 ml
Хидрантен Крем за Пределот Околу Очите (двојно пакување), 2 x 2 ml

Страници

44/45

Линија Herbalife SKIN
Смирувачки Гел за Чистење од Алоја, 150 ml
Цитрусен Гел за Чистење и за Измазнување на Кожата, 150 ml
Ексфолијант од Бобинки што Веднаш ја Прави Кожата Помазна, 120 ml
Маска за Прочистување од Глина и Нане, 120 ml
Освежителен Тоник од Билки, 50 ml
Серум за Намалување Брчки, 50 ml
Гел Што Го Зацврстува Пределот Околу Очите, 15 ml
Хидрантен Крем за Пределот Околу Очите, 15 ml
Дневен Xидрантен Kрем што Дава Сјај, 50 ml
Заштитен Хидрантен Крем cо Заштитен Фактор 30, 50 ml
Ноќен Крем за Обновување на Кожата, 50 ml
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#0765
#0766
#0772
#0773
#0767
#0829
#0770
#0771
#0830
#0828
#0827

Страници

46/47

Линија HERBAL ALOE
Шампон за Зајакнување на Косата, 250 ml
Балсам за Зајакнување на Косата, 250 ml
Купка и Сапун за Тело, 1 сапун
Гел за Миење Раце и Тело, 250 ml
Лосион за Раце и Тело, 250 ml
Гел за Смирување на Кожата, 250 ml

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

Страници

50/51

Линија Herbalife 24
Ф1 Спорт, Со вкус на ванила крем, 524 g
Rebuild Strength, Со вкус на чоколадо, 1000 g
Hydrate, Со вкус на портокал, 20 x 5,3 g, 106 g

#4461
#1437
#1433
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Белешки

58
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ПОБЕДАТА
ПОЧНУВА

Глобален нутриционистички
партнер на Кристијано Роналдо

За повеќе информации,
побарајте ме уште денеска:
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