Velsmakende og
næringsrike produkter
for å hjelpe deg med din
sunne, aktive livsstil.
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INNHOLD
Formula 1
Alt du trenger å vite om den nye
generasjonen Formula 1

22-23

Protein Drink Mix – Vegan
Prøv Protein Drink Mix-Vegan og styrk
ditt daglige inntak av proteiner og
viktige vitaminer og mineraler.

30-31

Protein Chips
Endre måten du ser mellommåltid på, og
unn deg selv noe godt med Protein Chips
– tilgjengelig i to fristende smaker.

36-37

Immune Booster
Kosttilskuddsdrikk med bærsmak. Den har et
høyt innhold av vitaminer og mineraler som
bidrar til at immunforsvaret fungerer normalt.

40-41

Microbiotic Max
Formulert for å tilby deg en kombinasjon
av probiotika og prebiotisk fiber,
som fungerer sammen i harmoni for
å støtte dine ernæringsmål.

48-49

Collagen Skin Booster
En hud som ser sunn ut, starter fra innsiden.
Collagen Skin Booster er ikke bare en rask
løsning; det er næring for huden som er
utviklet av eksperter og støttet av forskning
med dokumenterte resultater.

56-57

H24 Achieve
Enten du er i starten av fitness-reisen din,
trener regelmessig eller er en idrettsutøver,
trenger du sportsernæring som støtter deg
gjennom hvert øyeblikk.

62-63

Bruk alltid Herbalife Nutrition-produkter som en
del av et balansert og variert kosthold kombinert
med en sunn livsstil. For mer produktinformasjon,
gå til Herbalife.no eller snakk med ditt Selvstendige
Herbalife Nutrition‑medlem.
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Kv a l i t e t s p r o d u k t e r

Fra

korn til næring
Kvalitetsprodukter

laget for deg

Vi identifiserer behovene til kundene våre og
kombinerer disse funnene med de seneste
vitenskapelige fremskrittene. Våre doktorer,
forskere og ernæringsfysiologer samarbeider
med partnere i verdensklasse for å gi kundene
bedre ernæring. Herbalife Nutrition har investert
mye i nye laboratorier, testutstyr, fasiliteter,
ingredienser og forskningstalenter for å overholde
de strenge standardene som er fastsatt av den
internasjonale standardiseringsorganisasjonen
ISO (International Organisation for
Standardisation) og NSF International.
Vi har som mål å gjøre det enkelt å få et
balansert kosthold. For å oppnå dette investerer

vi i forskning. Vår vitenskapelige ledelse
(som omfatter David Heber, Ph.D., Chairman
i Herbalife Nutritions Advisory Board) har brukt
de siste tre tiårene på å utvikle kalorikontrollerte
produkter av høy kvalitet som gjør det enklere
å lage sunne måltidsplaner.
Hvert medlem av Advisory Board er ledende
innen sitt felt, fra en Nobelprisvinner* i medisin
til en tidligere direktør i FDA (den amerikanske
legemiddelmyndigheten)**. De kombinerer sin
ekspertise for å gi deg tillit til våre produkter og
for å sikre at forskningen bak dem støttes av
vitenskapelig litteratur og kliniske studier.

Vi bygger opp et internasjonalt produksjonsnettverk. Vi investerer i fasiliteter,
teknologi og ressurser, i tillegg til at vi er opptatt av å lage flere produkter selv.
Dette styrker vår ledende stilling i bransjen og driftsevnene våre.
DAVID PEZZULLO, Herbalife Nutrition COO, Worldwide Operations
* Nobelstiftelsen har ingen tilknytning til Herbalife Nutrition og hverken gjennomgår, godkjenner eller støtter produkter fra Herbalife Nutrition.
** Food And Drug Administration (amerikansk helsemyndighet)
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Godt å vite
Anlegget til Herbalife Nutrition Innovation
& Manufacturing i Winston-Salem, NordCarolina, strekker seg over utrolige 74 322 m2
og har en omkrets på 4,8 km. Det er dermed
det største Herbalife Nutrition-anlegget hittil.
Det åpnet i 2014 og styrker vår evne til å
levere de aller beste ernæringsproduktene
til mennesker over hele verden.

Våre
bønder sår

og dyrker
jorda

for å sikre
garantert

gjennomgående
kvalitet

til produktet som
kommer til deg

Ingredienser med et formål

Laget med omsorg

Ernæring levert til deg

Vi er opptatt av ansvarlig
jordbruk og avanserte
produksjonsmetoder for å få
så gode produkter som mulig.
Vi har et team av forskere og
produsenter rundt om i verden
som er opptatt av å finne de
aller beste ingrediensene.

Vi strekker oss langt for å sikre
at produktene fra Herbalife
Nutrition® innfrir eller overgår
bransjestandardene for kvalitet.
Du kan stole på at ingrediensene
våre er rendyrkede og
næringsrike og at prosessene
våre overholder retningslinjene.

Ved å bruke avansert teknologi
overvåker vi miljøet produktene
våre blir lagret i nøye. Slik
sikrer vi at de er like gode og
virkningsfulle når du mottar
dem som da de ble utviklet.
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Vitenskap

Våre

Eksperter
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Våre fremstående eksperter innen ernæring og vitenskap er
aktivt involvert i utviklingen og testingen av alle Herbalife
Nutritions produkter for å sørge for at de har en høy kvalitet.
De lærer opp og utdanner Distributører verden rundt ved å
gi dem verktøy som de kan bruke for å inspirere andre til
å ha en sunn og aktiv livsstil. De er også medlemmer av
flere ulike forsknings- og profesjonelle organisasjoner og
ernæringsgrupper i hele verden.

Rocío Medina

Gary Small

Kristy Appelhans

Kent Bradley

Nestleder i styret og Medlem
av Herbalife Nutritions
rådgivningsutvalg

Medlem av Herbalife
Nutritions rådgivningsutvalg

Visepresident, Global
Consumer Safety

Styreleder, Herbalife
Nutritions rådgivningsutvalg

John Heiss Ph.D.

Luigi Gratton

David Heber

Steve Henig

Medlem
Herbalife Nutritions
rådgivningsutvalg

Visepresident,
opplæring

Styreleder, Herbalife
Nutrition-instituttet

Øverste vitenskapelige sjef,
Emeritus Medlem,
Herbalife Nutritions
rådgivningsutvalg

FREMSTÅENDE EKSPERTER

Susan Bowerman

Laura Chacón-Garbato

Samantha Clayton

Vasilios Frankos

Seniordirektør, styreleder
for ernæringsopplæring
og -utdanning i
rådgivningsutvalget
for dietetikk

Direktør, styreleder for
ernæringsproduktopplæring,
Herbalife Nutritions
rådgivningsutvalg

Visepresident,
Sports Performance
and Fitness

Senior bedriftsrådgiver,
produktvitenskap, sikkerhet
og overholdelse av regelverk

Louis Ignarro

Dana Ryan

Gary Swanson

Michael Yatcilla

Nobelprisvinner*,
Medlem av Herbalife Nutritions
rådgivningsutvalg

Direktør, Sports Performance
and Education

Seniorvisepresident,
kvalitetssikring og -kontroll

Seniorvisepresident,
forskning og utvikling

* Nobelstiftelsen har ingen tilknytning til Herbalife og gjennomgår, godkjenner og støtter ikke Herbalife Nutrition®-produkter.
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Om Herbalife Nutrition Foundation

Vi har

forpliktet oss

til å bidra til å eliminere verdens sult og underernæring gjennom
Nutrition for Zero Hunger-programmet.
Programmet vårt er i tråd med FNs bærekraftighetsmål nummer
2 – Utrydde sult.
For å nå dette målet trengs dristige handlinger for å ende alle
former for sult innen 2030, oppnå matsikkerhet og promotere
bærekraftig landbruk.
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De siste 25

årene har vi samarbeidet med våre

140 lokalbaserte partnere gjennom vår veldedige

organisasjon, Herbalife Nutrition Foundation. I fjor donerte
våre Medlemmer og ansatte 3,2

millioner dollar

til å promotere god ernæring og aktive livsstiler og støttet
mer enn 90

000 barn i 50 land.

«Jeg kan ikke uttrykke hvor stolt jeg er av dere! Dere har
gjort Herbalife Nutrition til en godhetskraft som har inspirert
alle i mer enn to tiår og for fremtidige generasjoner.»
- Herbalife Nutritions grunnlegger og første Medlem, Mark Hughes (1956-2000)

Vi vil investere 2 millioner dollar over de neste tre årene for å
bidra til å håndtere disse viktige sakene. Dette gjør vi ved å støtte
NGO-organisasjoner og andre veldedige organisasjoner rundt om i
verden. Vi donerer produktene våre, tilbyr vår ernæringsekspertise
gjennom opplæring, jobber frivillig og gjennom mange andre
aktiviteter bidrar vi til å øke bevisstheten rundt disse sakene.
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Nå målene dine

Spør deg selv

Hvor sunn vil du være?
Å bli den beste versjonen av deg selv handler om
mer enn hvor mye du veier. Folk har ulike mål.
Uansett om du er opptatt av helse, velvære, selvtillit
eller formnivå, må du først sette deg noen mål.

BARE 15 %
AV EUROPEERE

SYNES DE ER
1
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Resultater basert på Herbalife Nutritions vitenskapelige forbrukerundersøkelse
fra 2014 fra 15 land med 15 000 respondenter.

SVÆRT SUNNE» 1.

Hva er dine treningsmål?
Ønsker du å få en sterkere kropp som klarer mer?
Fokuserer du på å gi kroppen skikkelig drivstoff før,
under og etter trening?
Profesjonelle idrettsutøvere over hele verden
bruker Herbalife Nutrition for å få hjelp til å nå
treningsmålene sine. Tren som en idrettsutøver
med vår sportsernæringsserie H24!

Hvilke vektmål har du?
Å oppnå en sunn vekt kan endre hele livsstilen din,
og selv om det krever litt viljestyrke, kan du likevel
nyte smakene du liker.
Gjennom det økosystemet som Herbalife Nutrition
er, har vi utviklet verktøy og støtte som hjelper deg
med å nå målene dine, holde motivasjonen oppe
og dra fordel av god ernæring og regelmessig trening.

Hvilke fordeler kan en
sunnere livsstil gi deg?

85 %

AV EUROPEERE
SIER DE GJERNE

God ernæring er grunnlaget for en sunn og aktiv
livsstil. Næringen du tilfører kroppen, påvirker
helsen og utholdenheten din i hverdagen.
Optimalt velvære oppnår du med en balansert
ernæringsplan og et treningsopplegg som
er tilpasset dine behov og som passer inn i
hverdagen din, uansett hvor hektisk den er.

VIL
HA
EN
SUNNERE LIVSSTIL .
1
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Recipe Cook Book

Oppdag
gleden med
å lage mat
Bestill ditt eksemplar av Kokeboken på
MyHerbalife.no eller kontakt et Selvstendig
Herbalife Nutrition-medlem i dag!
SKU 107K
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Medlemmene
forteller
Jan Erik, Norge
Gode vitenskaplig sammensatte produkter, som gir
fin energi gjennom dagen, også når jeg trener, og
behagelig myk hud.

Charlotte, Danmark
Verdens beste frokost! Det er det beste valget jeg har
tatt for kroppen min. Alle burde starte hver morgen
med en shake.

Johanna, Sverige
Det er raskt, godt og bidrar til personlig utvikling.

Antti, Finland
Praktiske produkter som gjør det enklere for en
profesjonell idrettsutøver i en travel hverdag.

@HerbalifeNorsk

herbalifenordic
#HerbalifeNutrition
#MyHerbalifeShake
14
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Optimal ernæring

Optimal

ernæring
Dine mål og behov er unike.

Veien mot ønsket resultat begynner med balansert ernæring og sunne
aktiviteter. Men varige resultater krever innsats og en plan som holder
energien og fokuset oppe og gir deg kontroll.
Herbalife Nutritions 24-timers program hjelper deg med å oppnå
optimale nivåer av disse seks ernæringselementene som er avgjørende
for å lykkes. Disse løsningene er basert på det siste innen forskning,
og du får personlig oppfølging fra Herbalife Nutrition-distributørene.

1. Protein
2. Vitaminer og mineraler
3. Sunt fett
4. Fiber
5. Fytonæringsstoffer
6. Væsketilførsel
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En ideell frokost

Herbalife Nutritions
ideelle frokost
Hvor ofte hopper du over frokosten eller
tar en kopp kaffe og en bolle i farten for å
stille sulten på morgenen? Én gang i uken?
To ganger i uken? Hver dag?
Når du spiser frokost, bryter du fasten kroppen
har hatt om natten. Etter rundt 12 timer uten
drivstoff er det lett å forstå hvorfor frokost anses
for å være dagens viktigste måltid. Den gir deg
energi som kroppen trenger for å starte dagen.

En balansert frokost
hver dag gir deg*
• et mer balansert kosthold generelt
• økt inntak av vitaminer
og mineraler
• større sjanse til å klare
5 om dagen
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Hva er en næringsrik og balansert frokost?
En ideell frokost hjelper deg med å nå anbefalt daglig kaloriinntak, som består av:

FRA MATVARER OG
KOSTTILSKUDD

KARBOHYDRATER
FRA MAT OG
TILSKUDD

30
%
FETT

OPPTIL

40 %

MINST

OPPTIL

30
%
PROTEIN

FRA MATVARER OG
KOSTTILSKUDD

Herbalife Nutrition Ideell Frokost er velsmakende, full av næringsstoffer og krever nesten
ingen forberedelser. Og ikke bare det! Den kan skreddersys så den passer akkurat til deg!
Næringsrikt

Nyt en kremaktig og velsmakende Formula 1-shake, full av smak og med
kaloriene under kontroll.
Væsketilførsel

Vær kreativ, tilsett friske frukter, grønnsaker og urter i Herbal Aloe-drikken din.
Begynn dagen med en unik drikk helt etter din egen smak.
Forfriskende

Start dagen med en forfriskende urtedrikk med 51 mg** koffein for å skjerpe
konsentrasjonen når du trenger det mest.

Spør ditt Herbalife Nutrition-medlem hva som er den
ideelle frokosten for deg.
Prøvepakken er en fantastisk mulighet til å teste
produktene og oppleve forskjellen selv!

* Matthys, C. et al. Public Health Nutr. 2007 Apr;10(4):413–21. Smith, K.J. et al.
Am J Clin Nutr. 2010 Dec;92(6):1316–25. Azadbakhtm, L. et al. Nutrition. 2013 Feb;29(2):420–5.
** Det er ikke anbefalt å innta mer enn til sammen 400 mg koffein daglig (200 mg for gravide eller ammende kvinner).
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Protein

Protein

Proteiner er nødvendige komponenter i enhver kroppscelle, et
makronæringsstoff som består av 21 «byggesteiner» kalt aminosyrer.
Proteiner har forskjellige funksjoner i kroppen, inkludert å bidra til å
bygge muskelmasse og opprettholde muskler og et normalt skjelett.
Med for lite proteiner kan det være vanskelig å opprettholde et
balansert kosthold og nå målene dine.
Ha som mål at opptil 30 % av dine daglige kalorier skal være proteiner.
Under trening krever kroppen din mer proteiner for å bygge/opprettholde
muskler, så husk at proteinbehovet kan variere. En aktiv mann som
inntar opptil 2000 kcal hver dag* og som ønsker å bygge muskler,
bør ha som mål å ha opptil 150 g1 proteiner i det daglige kostholdet.
En kvinne som inntar opptil 1400 kcal hver dag og som ønsker å
kontrollere vekten, bør ha et inntak på inntil 105 g proteiner pr. dag.2

HVA BØR JEG SPISE?
En kombinasjon av vegetabilske og animalske proteinkilder hver dag. Soya er en
av de beste vegetabilske kildene, ettersom det er en «fullverdig» proteinkilde med
alle de essensielle aminosyrene. Andre vegetabilske proteinkilder, som nøtter, frø
og linser, er ikke «fullverdige» proteinkilder, så prøv å kombinere dem for å få en
riktigere mengde aminosyrer. Fisk, fjærkre, egg og fettreduserte meieriprodukter er
utmerkede kilder til animalsk protein, som også inneholder jern, sink og B-vitaminer.
* I forbindelse med vektkontroll
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.

20

V

Kraften til

ANSK
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100 %
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K

proteiner

VE

Øk proteinntaket ditt på en enkel måte ved å kombinere
Vegan PDM, Formula 1* New Generation og vann –
et balansert, enkelt og næringsrikt måltid. Øk ditt
daglige proteininntak med en velsmakende og
næringsrik drikk med vaniljesmak. Klar på
sekunder – bare tilsett vann og rist!

24 g
protein
26 vitaminer
og mineraler

Vanilla Cream
21 porsjoner, 550 g
#4466

Lavt
sukkerinnhold

Glutenfri

Vanilje
20 porsjoner, 560 g
#172K

* Les instruksjonene på produktetiketten nøye når du bruker Formula 1-shake
som måltidserstatning for vektkontroll eller vektopprettholdelse.
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Et velsmakende og
næringsrikt måltid

En fyldig og kremaktig shake som er klar på sekunder og som balanserer
høykvalitetsproteiner og viktige makro- og mikronæringsstoffer på en utmerket
måte. Det gjør den til en ypperlig måltidserstatning for å ha vektkontroll.
Alle Formula 1 New Generation shakes består av ingredienser av vegansk
opprinnelse, er gluten- og naturlig laktosefri og gir over en tredjedel av anbefalt
daglig inntak av 25 vitaminer og mineraler porsjon.
Det trenger ikke være vanskelig å lage noe næringsrikt – det er raskt og enkelt å
tilberede en Formula 1-shake!

Formula 1
• Basert på forskning og utviklet av ernæringseksperter.
• Kliniske studier viser at å erstatte ett hovedmåltid daglig med en
måltidserstatning, som en del av et energibegrenset kosthold, bidrar
til å opprettholde vekten etter vektnedgang*
• Formula 1 Free From inneholder ikke laktose, soya og gluten når den
tilberedes som anvist.

18 g
protein**

5g
fiber

Uten
meieriprodukter

25 vitaminer
og mineraler

Veganske
ingredienser

Glutenfri

Strawberry
Caffè
Summer
Mint &
Vanilla
Banana
Cream
Delight
Latte
Berries
Chocolate
Cream
21 porsjoner, 550 g 21 porsjoner, 550 g 21 porsjoner, 550 g 21 porsjoner, 550 g 21 porsjoner, 550 g 21 porsjoner, 550 g
#4462
#4463
#4465
#4470
#4471
#4466
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* Heymsfield, S.B. et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 May;27(5):537–49.
** Når den tilberedes med lettmelk.
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Serveringsforslag

Cookie
Vanilla
Smooth
Chocolate
Crunch
Cream
21 porsjoner, 550 g 21 porsjoner, 550 g 30 porsjoner, 780 g
#4468
#4467
#048K

Vanilla Cream
porsjonsposer
7 x 26 g
#053K

Free From
Raspberry &
White Chocolate
21 porsjoner, 550 g
#4469
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Serveringsforslag
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13 g
protein

7g
fiber

207
kcal
25 vitaminer
og mineraler

Formula 1 Express
Balanced Meal Bars
• Ernæringsmessige måltidsbarer
• Høyt proteininnhold til
vekst i muskelmasse

Dark Chocolate
7 x 56 g, 392 g
#4472

• Høyt fiberinnhold, tilsvarende 28 %
av anbefalt daglig fiberinntak*
• Inneholder Promitor® -fibre
• Egnet for vegetarianere
• Ingen kunstige fargestoffer
• En velsmakende bar med en
god smak og konsistens

* EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA).
EFSA Journal 8; 3(1462):1462.
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Kaffe med
kraften til proteiner
Skapt for livets eventyr; store og små. Når lidenskap alene ikke er
nok til å holde deg gående til din neste utfordring, prøv vår iskaffe
med høyt proteininnhold. Hver brygg er gjort på ekspertlig vis til å
være myk og fyldig med 100% Robusta-espressobønner og 80 mg
koffein*. Vi mener at god kaffe skal være godt for deg**, det er derfor
vår iskaffe er helt uten tilsatt sukker, 80 kalorier*** og vi har tilsatt
15 g*** proteiner av høy kvalitet. Ta den med deg overalt og bare
tilsett vann for en nydelig Iskaffeopplevelse med høyt proteininnhold.

* Det anbefales å ikke innta mer enn totalt 400 mg koffein pr. dag.
(200 mg for gravide eller ammende kvinner)
** Proteiner bidrar til økt muskelmasse.
*** Per porsjon.
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High Protein Iced Coffee
• 100 % Robusta espresso kaffebønner
• Hvert parti er spesielt fremstilt
for å være myk og fyldig
15 g
protein

• Bare tilsett vann
• 15 g myseprotein per porsjon

80 mg
koffein

80
kcal

Latte Macchiato
14 porsjoner, 308 g
#012K

Mocha
14 porsjoner, 322 g
#011K
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NY
SMAK
Coffee
Caramel

Tri Blend Select
Erter, quinoa
& linfrø
Tri Blend Select, en førsteklasses protein
velværeshake som er 100 % kompromissløs:
nøye utvalgte naturlige ingredienser som
gir utmerket ernæring og deilige smaker.
Tri Blend Select er laget med en blanding av
ert, quinoa og linfrø av høy kvalitet for å levere
en komplett proteinkilde* sammen med en rekke
andre naturlige og organiske ingredienser som
gir fiber, vitamin C og utvalgte mineraler.

Høyt
proteininnhold

Høyt
fiberinnhold

Glutenfri

* Tilsetning av risprotein gir et komplett protein.

28

Egnet for
veganere

Med naturlige
ingredienser

V
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Tri Blend Select
• Vegansk blanding av erteprotein,
quinoa og økologiske linfrø
• Produktet inneholder mye protein, fiber og
vitamin C som bidrar til å redusere trøtthet
og utmattelse samt til at immunforsvar og
energiomsetning fungerer normalt.
• Veganske ingredienser fra naturlige kilder
for å dekke varierende ernæringsbehov.
• Lite sukker, mye smak.
Banan

15 porsjoner, 600 g

#013K

Coffee Caramel

15 porsjoner, 600 g

#052K

20 g
protein

6g
fibre

151
kcal

naturlig
C-vitamin

Serveringsforslag
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Protein Drink Mix
Vegan

Det kan være en utfordring å oppnå sine helse- og velværemål. Enten om du er veganer eller prøver å
velge flere plantebaserte alternativer, er det viktig å innta nok proteiner for å ha et balansert kosthold.
Prøv Protein Drink Mix Vegan og øk ditt daglige inntak av proteiner og viktige vitaminer og mineraler.
Protein Drink Mix Vegan er 100 % vegansk, har et høyt innhold av proteiner og er gluten- og
sukkerfri, inneholder ikke meieriprodukter og har en nydelig kremaktig konsistens.
Bland den med den Formula 1-smaken du liker best for å lage det ultimate veganske og
næringsrike måltid med et høyt innhold av protein (24 g), fiber (6 g) og som inneholder
26 vitaminer og mineraler. Bland to måleskjeer (28 g) Protein Drink Mix Vegan og to
måleskjeer (26 g) av din favoritt-Formula 1-shake med 300 ml vann og nyt.
Du kan også nyte Protein Drink Mix Vegan på egen hånd som en næringsrik shake, to måleskjeer
(28 g) gir deg 15 g protein, 22 viktige vitaminer og mineraler og mindre enn 1 g sukker per porsjon.
Det er mange måter du kan nyte den nydelige smaken av Protein Drink Mix Vegan på. Det er
den perfekte partneren til Formula 1-shakene. Den milde smaken av vanilje gjør at den er den
perfekte ingrediensen i sunne bake- og matoppskrifter.*
Protein Drink Mix Vegan nå er en del av Vegan Ideal Breakfast-produktserien vår? Smak på de
andre produktene våre i den veganske produktserien og begynn på din reise mot god næring.

Protein Drink Mix Vegan
• 100 % vegansk
• Høyt proteininnhold
• Uendelige smakskombinasjoner
• Glutenfri
• Sukkerfri
• Uten meieriprodukter
• 22 vitaminer og mineraler per porsjon
• Vanilla flavor
Vanilla Flavor

20 porsjoner, 560 g

#172K

Bruksanvisning: Lag det ultimate veganske og næringsrike måltidet som har et høyt proteininnhold og som er
næringsmessig balansert. Bland to måleskjeer (28 g) Protein Drink Mix Vegan og to måleskjeer (26 g) med den
Formula 1-shaken du liker best med 300 ml vann og nyt. For å innta Protein Drink Mix Vegan på egen hånd, bland to
måleskjeer (28 g) pulver med 250 ml kaldt vann, eller tre måleskjeer (42 g) pulver med 375 ml kaldt vann, avhengig av
proteinbehovet ditt. Nyt dette produktet som en del av et balansert og variert kosthold sammen med en aktiv livsstil. Nyt.
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V

ANSK
EG

100 %

Vegansk

Høyt
proteininnhold

Glutenfri

* Produktene gir deg bare de ernæringsmessige fordelene når det blir tilberedt som på produktetiketten. Husk at hvis et Herbalife Nutritionprodukt brukes i en oppvarmet oppskrift, kan noen vitaminnivåer i det ferdige produktet avta i forhold til verdiene på etiketten.

GANS

K

VE

Uten
22 vitaminer
meieriprodukter og mineraler

31

Protein

En perfekt alt-i-ett

Nyt PRO 20 Select etter
trening eller som et
sunt mellommåltid når
som helst i løpet av
dagen. Tilsett frukt eller
grønnsaker du liker for å få
den akkurat slik du ønsker.

proteinshake

En enkel og praktisk løsning som hjelper deg med å
dekke kroppens behov for protein, fiber, vitaminer og
mineraler. Enten du ønsker å sikre et næringsrikt og
balansert kosthold eller trenger en sunn shake etter
trening, er PRO 20 Select den perfekte løsningen for
deg. Med 20 g soyaproteiner av høy kvalitet og nøye
utvalgte ingredienser og næringsstoffer, er den et perfekt
utgangspunkt for å nå dine personlige kostholdsmål.

PRO 20 Select

20 g
protein

25 vitaminer
og mineraler

Serveringsforslag

6g
fiber

Vegetarisk
20 g protein
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6 g fiber

25 vitaminer
og mineraler

Lavt
sukkerinnhold

146
kcal

Vanilje
15 porsjoner, 630 g
#1660

Protein Drink Mix

Formula 3
Personalised Protein Powder

Øk ditt daglige
proteininntak med en
velsmakende og næringsrik
drikk med vaniljesmak.
Rask og enkel å tilberede!

Øk proteininntaket ditt på en
enkel måte – bare tilsett en
måleskje pulver til din daglige
Formula 1-shake.

• 15 g proteiner av
høy kvalitet
• 7 g karbohydrater
• 22 vitaminer og mineraler
• Egnet for vegetarianere

15 g
protein

Vanilje
21 porsjoner, 588 g
#2600

108
kcal

• Et høyt innhold av soya- og
myseproteiner bidrar til å bygge
opp muskler og opprettholde et
normalt, sunt skjelett
• 5 g proteiner pr. porsjon
• Egnet for vegetarianere

5g
protein

Original
40 porsjoner, 240 g
#0242

23
kcal

22 vitaminer
og mineraler

Ingen ingredienser
i produkter fra
Herbalife Nutrition
er genmodifiserte*.
Serveringsforslag

* Ingen av ingrediensene kommer fra genmodifiserte avlinger, noe som er i samsvar med gjeldende EU-regler.
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Protein

Smarte,

proteinrike
mellommåltider

I motsetning til hva mange tror, kan mellommåltider være nyttige for
dem som ønsker å kontrollere vekten.
De gir også kroppen ekstra drivstoff i form av næringsstoffer! En klinisk
studie viser til og med at sunne, kaloribegrensede mellommåltider i
porsjonspakker gjør at vi spiser mindre i løpet av dagen1.

7g
protein

4g
fiber

104
kcal

110
kcal

Gourmet Tomatsuppe

Ristede Soyabønner

Dette varmende mellommåltidet
er klart i løpet av sekunder og gir
8 ganger så mye proteiner som
vanlig tomatsuppe2.

Et sunt, velsmakende mellommåltid som
kan spises hjemme eller når du er på farten.
Kalorikontrollert for å gjøre det enkelt for deg.
• 9 g proteiner som bidrar til å
bygge muskelmasse

• 104 kcal pr. porsjon

• 110 kcal, hjelper deg med å
kontrollere kaloriinntaket

• Suppen er rik på proteiner
og hjelper til med å
bygge muskelmasse.

• Enkle, individuelle pakker,
perfekt når du er på farten.

• Høyt fiberinnhold (4 g pr. porsjon)
• Bare bland med varmt vann
i henhold til instruksjonene
på etiketten.
• Deilig smaksatt med
middelhavsurter
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9g
protein

Tomat
21 porsjoner, 672 g
#0155

• Deilig og lettsaltet

Lettsaltet
12 porsjoner, 258 g
#3143

1
2

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

10 g
protein

Ca. 140
kcal

Proteinbarer
Glad i søtsaker? Demp
sjokoladesuget med et
velsmakende, proteinrikt
mellommåltid, eller spis det
før eller etter trening.
• Ca 140 kcal pr. bar
• 10 g proteiner av høy kvalitet
som bidrar til å bygge
muskelmasse
• 16 g karbohydrater pr. porsjon
gir energi til treningen

Sjokolade/Peanøtt
14 x 35 g, 490 g
#3972

Vanilje Mandel
14 x 35 g, 490 g
#3968

Sitron
14 x 35 g, 490 g
#3976
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Protein

Protein Chips

Endre måten du ser mellommåltid på, og unn deg selv noe
godt med Protein Chips – tilgjengelig i to fristende smaker.
Protein Chips har 50 % mindre fett enn frityrstekt potetgull
fordi vi aldri friterer dem. Vi popper dem med varme for å
gi deg en salt godbit med en tilfredsstillende crunch.
Hver pose Sour Cream and Onion Protein Chips inneholder
12 g protein og er egnet for vegetarianere.
Hver pose Barbecue Protein Chips inneholder 11 g
plantebasert protein og er egnet for veganere.
Unn deg selv noe godt samme hvor du er, samtidig som
du holder deg innenfor kostholdsrammene dine.

Nyt dette produktet som en del av et variert og
balansert kosthold og en sunn og aktiv livsstil.

Protein Chips Barbecue Flavour
• 50 % mindre fett enn frityrstekt potetgull
• Aldri frityrstekt, alltid poppet
• Inneholder 11 g protein
• Egnet for veganere
• Glutenfri
• Høyt innhold av
plantebasert protein
• Inneholder erteprotein
Barbecue

10 porsjoner, 30 g

11 g
protein
Vegansk
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Glutenfri

#141K

Protein Chips Sour Cream
and Onion Flavor
• 50 % mindre fett enn frityrstekt potetgull
• Aldri frityrstekt, alltid poppet
• Inneholder 12 g protein
• Inneholder naturlige smaker
• Glutenfri
• Egnet for vegetarianere
• Inneholder erteprotein
Sour Cream & Onion

Vegetarisk

10 porsjoner, 30 g

#142K

12 g
protein
Glutenfri
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Vitaminer og mineraler

Vitaminer
og mineraler
Vitaminer og mineraler er viktige mikronæringsstoffer
som er nødvendige for mange av de kjemiske
reaksjonene som skjer i kroppen hver dag. Mange
mineraler – som kalsium og magnesium – har betydning
for kroppens struktur også.* Men kroppen kan ikke
syntetisere alle vitaminene og mineralene den trenger for
å fungere best mulig, derfor er et sunt kosthold så viktig.
Et balansert kosthold bidrar til å tilføre essensielle
vitaminer og mineraler, men det kan være vanskelig å
få i seg alle nødvendige næringsstoffer bare gjennom
mat. Daglig vitamin- og mineraltilskudd kan hjelpe deg
med å nå anbefalt daglig mengde av begge deler.

HVA BØR JEG SPISE?
Det meste av maten du spiser tilfører noen essensielle vitaminer og mineraler.
Frukt, grønnsaker og korn er spesielt næringsrike matvarer. Hvert næringsstoff
har sin funksjon i kroppen, så det er fordelaktig for de fleste å øke inntaket
av forskjellige vitaminer eller mineraler. Spinat inneholder mye vitamin C og
E, som bidrar til å beskytte cellene mot oksidativt stress. Fosfor og kalsium,
som finnes i melk, yoghurt og frø, bidrar til et friskt skjelett. Vitamin B hjelper
kroppen med å omdanne mat til drivstoff**, mens vitamin K bidrar til god
skjeletthelse og er nødvendig for normal blodlevring.

* Kalsium og magnesium er nødvendig for å opprettholde et normalt skjelett og normale tenner.
** Vitamin B1, B2, B3, B5, B6 og B12 bidrar til normal energiomsetning.
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F2 Multivitamin & Mineraler

menn og kvinner
For optimal velvære og ytelse.

• Dette er et generelt kosttilskudd med 24 nøkkelingredienser,
inkludert mikronæringsstoffer, som kroppen din ikke kan
produsere eller lage nok av selv.
• Skreddersydd for å møte kvinners og menns behov for å
tilføre kroppen en optimal mengde vitaminer og mineraler.
• Utviklet av ernæringseksperter med dokumentert
vitenskapelig støtte
For menn

60 tabletter, 84,3 g #1746

For kvinner

60 tabletter, 84,3 g #2039

Utviklet for å kunne
brukes sammen med din
foretrukne Formula 1-shake
F2 Multivitamin & mineraler har
blitt utviklet for å gi kroppen den
riktige mengden av nødvendige
næringsstoffer, uavhengig av om du
inntar én eller to Formula 1-shaker
hver dag. Snakk med ditt Medlem
hvis du ønsker mer informasjon.

eller

Hormonell
aktivitet

Skjeletthelse

Immunforsvar

Energiomsetning

Energiomsetning

Hud-, hår- og
neglehelse

Muskel funksjon

Psykologisk
funksjon

Se produktetikett for mer informasjon om spesifikke ernæringsfordeler i hver formel.
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Vitaminer og mineraler

Smart ernæring
for immunsystemet

Immune Booster har et høyt innhold av viktige vitaminer og
mineraler som bidrar til at immunsystemet fungerer normalt.
Disse inkluderer: Vitamin C og D, selen og sink. Det inneholder
også EpiCor®, en vitenskapelig dokumentert, gjærbasert ingrediens.
Immune Booster selges i porsjonsposer og er flott å ha med
når du er på farten.
Ta Immune Booster hver dag ved å blande én porsjonspose
(3,7 g) i 150 ml vann og røre til det er oppløst. Drikk ett glass
om dagen med et måltid.
Bruk dette produktet som en del av et balansert og variert
kosthold og en sunn og aktiv livsstil.

80 mg
vitamin C

10 μg
vitamin D

55 μg
selen

3 mg
sink

Immune Booster
• Tilgjengelig i 21 individuelle
doseposer, som vanligvis gir
maksimal effekt etter 2–3 uker.
• En forfriskende smak av bær
• Fremstilt med EpiCor®, vitenskapelig
bevist å støtte et sterkt immunsystem
• Høyt innhold av vitamin C, vitamin
D, selen og sink som alle bidrar til et
normalt fungerende immunforsvar.
• C-vitamin og sink bidrar også til å
beskytte cellene fra oksidativt stress
• Inneholder ingen kunstige fargestoffer
• Egnet for veganere
• Glutenfri
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Berry
21 x 3,7 g, 77,7 g
#233K

Kun til illustrasjonsformål.
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Vitaminer og mineraler

Få mest
mulig

ut av kroppen din

Uansett hvor gammel, ung, sunn eller aktiv du
er, så er det viktig å ta vare på kroppen og få de
næringsstoffene du trenger.
Selv om du forsøker, så inneholder kanskje ikke
det daglige kostholdet ditt riktig nivå av hvert
næringsstoff. Da kan kosttilskudd hjelpe, som
en god måte å sikre at kroppen får rett drivstoff
på. Vitaminer og mineraler støtter god helse og
vitalitet og er avgjørende for kroppens normale
vekst og utvikling.

Xtra-Cal®
Et daglig kalsiumtilskudd med
vitamin D og magnesium.
• Inneholder kalsium som er nødvendig for å
opprettholde et normalt skjelett og normale tenner
• Inneholder over 100 % av NRV** av kalsium per daglig
dose og hjelper deg med å få så mye kalsium som du
trenger hver dag
• Inneholder også magnesium, kobber, mangan og sink
90 tabletter, 131 g
vitamin
D

#0020

Kalsium &
Magnesium

* Balz Frei, Bruce N. Ames, Jeffrey B. Blumberg, Walter C. Willett. Enough Is Enough. Annals of Internal Medicine, 2014; 160 (11): 807 DOI: 10.7326/L14-5011.
** NRV = Referanseverdier for næringsstoffer (Nutrient Reference Values).
*** Det er ikke anbefalt å innta mer enn til sammen 400 mg koffein daglig (200 mg for gravide eller ammende kvinner).
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93 %

61 %

50 %

av voksne som får ikke
nrv (referanseverdi
for næringsstoffer) av
vitamin D og e i det
daglige kostholdet,
ifølge et medisinsk
tidsskrift*.

Resultatene viste
også at 61 % hadde
magnesiummangel

og 50 % får ikke i
seg nok vitamin A
og kalsium

Niteworks®
Ernæring om natten.
• Niteworks® inneholder aminosyrene
L-arginin og L-citrullin
• Høyt innhold av folsyre
• Høyt innhold av vitamin C og E, som bidrar
til å beskytte cellene mot oksidativt stress.
#3150

15 porsjoner, 150 g
C- og
E-vitamin

L-Arginin
L-Citrullin &
L-Taurin

B-vitaminer

Cell Activator
For energi og karbohydratomsetning.
• En spesiell sammensetning som inneholder
Bvitaminer (B1, B2, B6), mangan og kobber,
som bidrar til normal energiomsetning.
• Inneholder sink, som bidrar til normal
karbohydratomsetning.
• Mineralene sink, kobber og mangan bidrar
også til å beskytte cellene mot oksidativt stress
90 kapsler, 48,1 g

#0104
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Sunt fett

Hva er fett?

Kroppen din trenger litt fett for å kunne fungere skikkelig, men det er forskjell
på gunstig fett og ugunstig fett. Umettede fettsyrer (f.eks. flerumettede
fettsyrer som omega-3-fettsyrer) regnes som gunstige, ettersom disse
fettsyrene kan hjelpe deg med å holde blodkolesterolet på et normalt
nivå*. Et kosthold som inneholder mye mettet fett (fra ferdiglagede snacks
og animalske produkter) kan bidra til økte blodkolesterolnivåer.
Siden fett er en svært konsentrert kalorikilde, anbefaler Herbalife Nutritions
løsning at du får opptil 30 % av det daglige kaloriinntaket fra fett, og det
er spesielt viktig at du optimaliserer inntaket av sunt fett. Et typisk vestlig
kosthold inneholder mye mer mettet fett og fett generelt enn vi trenger.

HVA BØR JEG SPISE?
Sunt fett finnes blant annet i fisk, nøtter, olivenolje og avokado. For å sikre at du får
i deg gunstige omega-3-fettsyrer, bør du ha som mål å spise fisk minst to ganger i
uken, inkludert en porsjon med fet fisk som laks eller makrell, som en del av et sunt
og balansert måltid. Kosttilskudd kan også være nyttig for å få fordelene av EPA og
DHA (omega-3-fettsyrer): å holde hjertet sunt og opprettholde normal hjernefunksjon
og normalt syn, i tillegg til et normalt blodtrykk og normale triglyseridnivåer i blodet.

* EPA og DHA bidrar til å opprettholde normale triglyseridnivåer i blodet. Den gunstige effekten oppnås ved et daglig inntak på 2 g EPA og DHA.
** EPA og DHA bidrar til å opprettholde et normalt blodtrykk. Den fordelaktige effekten oppnås ved et daglig inntak på 3 g med EPA og DHA.
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Herbalifeline Max®
Kosttilskudd som inneholder bærekraftig fremskaffet fiskeolje med et høyt
innhold av omega-3-fettsyrer (EPA og DHA). HØYERE innhold av EPA og DHA
pr. kapsel†, som fører til fordeler for hjerte1, syn2 og hjerne2
Forbedret formel med 5 nøkkelpåstander
• Bærekraftig fremskaffet fiskeolje som er godkjent av sertifiseringsprogrammet
Friend of the Sea

For mer
informasjon, gå til
FRIENDOFTHESEA.ORG

• Vegetarisk gelékapsel.
• Hver kapsel inneholder 375 mg EPA og 250 mg DHA
• DHA bidrar til å opprettholde en normal hjernefunksjon og et normalt syn2
• EPA og DHA bidrar til en normal hjertefunksjon1 samt opprettholdelse av normale
triglyseridnivåer i blodet3 og et normalt blodtrykk4

DAGLIG BRUK

• Inneholder essensielle oljer fra timian og peppermynte for en friskere smak

✔✔ Bidrar til normal hjertefunksjon1
✔✔ Opprettholdelse av et normalt syn2
✔✔ Opprettholdelse av normal hjernefunksjon3
✔✔ Opprettholdelse av normale triglyseridnivåer i blodet3
✔✔ Opprettholdelse av et normalt blodtrykk4

†

1
2

30 kapsler, 42 g
#0043

3
4

Gjennomsnittlig 3 ganger mer EPA og DHA sammenlignet med den nåværende
Herbalifeline-formelen.
Den gunstige effekten oppnås ved et daglig inntak på 250 mg EPA og DHA.
Den gunstige effekten oppnås ved et daglig inntak på 250 mg DHA.
Den gunstige effekten oppnås ved et daglig inntak på 2 g EPA og DHA.
Den gunstige effekten oppnås ved et daglig inntak på 3 g EPA og DHA.
Ikke innta mer enn 5 g daglig med kombinert EPA og DHA i tillegg.
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Fiber
Havreeplefiberdrikk
En velsmakende måte å øke det
daglige fiberinntaket og sørge for
god fordøyelse på1. Nå uten sukker4!
• 5 g fiber pr. Porsjon
• Få kalorier – 18 kcal pr. Porsjon
• 6 fiberkilder
• Inneholder både oppløselige og
uoppløselige fibre
• Sukkerfri4 og uten kunstige
søtningsmidler
• Drikkes med vann eller blandet med
din foretrukne Formula 1-shake

Fiber
Fiber er en type (ikke-fordøyelige) karbohydrater
som spiller en nøkkelrolle for en normal fordøyelse1.
Det finnes to typer: oppløselige og uoppløselige.
Fiber kan, i motsetning til andre komplekse
karbohydrater, ikke brytes ned av kroppens
fordøyelsessystem. Mesteparten går derfor ufordøyd
gjennom tynntarmen og sørger for økt volum.
Fiber er den viktigste kostholdsfaktoren for å
opprettholde en normal fordøyelse1, derfor bør
voksne ha som mål å innta 25 g fiber hver dag2.
Men forskning viser at i noen Europeiske er
fiberintaket mindre enn halve det rekommenderede
inntaket 3. Hvis du har lavt fiberinntak, bør du øke
fiberinntaket gradvis og drikke mye vann.
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5g
fibre

18
kcal

Eple
30 porsjoner, 204 g
#2554

Beta Heart
Beta heart® inneholder nøkkelingrediensen OatWell™ havrebetaglukan
som har vist seg å redusere* eller opprettholde** blodkolesterolet.
• 3 g betaglukaner bidrar til å redusere* blodkolesterolnivået
• 1,5 g betaglukaner bidrar til å opprettholde** et normalt kolesterolnivå
i blodet (1 måleskje)
• Bland 2 skjeer med vann eller tilsett til din favorittdrikk eller shake.
• Sukkerfri
• Ingen kunstige søtningsmidler
• Høyt fiberinnhold (3 g pr. måleskje)
• 25 kcal pr. Måleskje
Fiber i havrekorn bidrar til en økning i det fekale volumet.
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA).EFSA Journal 2010; 8(3):1462.
3
Nutr Res Rev. 2017 Jul 5:1-42.
4
Inneholder 0,1 g naturlig forekommende sukker.
* Havrebetaglukaner har vist seg å kunne senke/redusere blodkolesterolet. Høyt kolesterol er en risikofaktor for å utvikle
hjertesykdom. Den gunstige effekten oppnås ved et daglig inntak på 3 g havrebetaglukaner. Hjertesykdommer har flere
risikofaktorer, og å endre en av disse risikofaktorene kan ha en fordelaktig effekt eller ikke.
** Betaglukaner bidrar til å opprettholde et normalt kolesterolnivå i blodet. Den gunstige effekten oppnås med et daglig inntak
på 3 g betaglukaner fra havre, havrekli, bygg, byggkli eller kombinasjoner av disse betaglukanene.
OatWell™ er et varemerke tilhørende DSM.
1
2

25
kcal

3g
fiber

Beta Heart - Vanilje
30 porsjoner, 229 g
#0267
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Fiber

Microbiotic
Max

Microbiotic Max er utviklet for å tilby en
kombinasjon av probiotika og prebiotisk
fiber, som harmonisk samarbeider for
å hjelpe deg nå dine ernæringsmål.
Med en subtil smak av vanilje, inneholder
hver porsjon 2 milliarder levende bakterier
fra Bifidobacterium lactis og Lactobacillus
helveticus. Dette produktet har et høyt
fiberinnhold og er tilgjengelig som
pulverpose, noe som betyr at du enkelt
kan ta den med deg hvor som helst.

Microbiotic Max
• Inneholder en kombinasjon av både probiotika og
prebiotisk fiber
• Gir 2 milliarder levende bakterier (CFU) per porsjon
• Inneholder ingen søtningsmidler, fargestoffer eller
konserveringsmidler
• Kan oppbevares i romtemperatur
• Tilgjengelig som en eske med 20 individuelle poser
• Perfekt for når du er på farten
• Uten tilsatt sukker
Vanilla Flavor

Probiotika
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20 poser x 2 g, 40 g

Prebiotisk
fiber

Glutenfri

#173K

Høyt
fiberinnhold

Nyt Microbiotic
med vann eller

Max

Formula 1-shaken*
du liker best.

Kun til illustrasjonsformål.
* Legg til Microbiotic Max etter blanding, og bruk væsker med en temperatur på under 25 °C for å ikke påvirke effektiviteten til produktet.
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Væ s k e t i l f ø r s e l

Se på side 65 for å få vite
mer om H24 Hydrate, for
væsketilførsel under trening.

Væsketilførsel
Menneskekroppen består av 60 % vann og de fleste
kjemiske reaksjonene i kroppen trenger vann for å
kunne utføres. Vann bidrar også til opprettholdelse av
kroppens normale temperaturregulering og normale
fysiske og kognitive funksjoner**. De fleste av kroppens
kjemiske reaksjoner foregår også i vann.* Å ikke
drikke nok vann kan føre til negative konsekvenser
for kroppen. For å opprettholde normale fysiske og
kognitive funksjoner, prøv å drikke det anbefalte daglige
inntaket som er ca. 2 liter væske per dag for kvinner
og 2,5 liter væske for menn. Det beste valget er vann,
men drikker som fruktjuice og urtete teller også i
det daglige væskeinntaket ditt. Det er lurt å huske
at matvarer med høyt vanninnhold også bidrar til å
opprettholde væskebalansen din. Sørg for at du øker
væskeinntaket når du trener eller det er varmt i været,
dette gjør at du erstatter det du mister gjennom svette.*

* EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2010; 8(3):1459.
** For å oppnå den påståtte effekten, bør minst 2 liter vann, fra alle kilder, konsumeres per dag.
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Herbal Aloe Urtekonsentrat
En velsmakende lavkaloridrikk som hjelper
deg med å få nok væske. Tilsett i vannet for
et sunnere alternativ.
• Inneholder 40 % aloe vera-saft fra hele
aloe vera-blader
• Aloe utvinnes ved kaldpressing for å sikre
høyest mulig kvalitet.
• Å gjøre vannet ditt mer spennende ved å
tilsette en frisk smak kan bidra til at du får
nok væske, cirka 2 liter pr. dag.
• Mangosmak uten sukker, kunstige
smakstilsetninger eller fargestoffer
• Fås også med originalsmak, med et naturlig
hint av sitrus uten kunstige søtningsmidler
eller fargestoffer

40 %
Aloe Vera

Herbal Aloe
Herbal Aloe
Urtekonsentrat
Urtekonsentrat
31 porsjoner, 473 ml 31 porsjoner, 473 ml
Mango #1065
Original #0006
Serveringsforslag
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Væ s k e t i l f ø r s e l

AloeMax
Våre håndplukkede aloe
vera-blader er nøye utvalgt
og bearbeidet for å gi deg et
produkt av topp kvalitet.
• Inneholder 97 % aloe vera-saft
fra hele aloe vera-blader
• Fra våre åkre til ditt glass –
drikkes gjerne hver dag for gi deg
enda bedre helse og velvære.
• Bare 2 kcal per porsjon

97 %
Aloe Vera

AloeMax
31 porsjoner, 473 ml
#1196
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Serveringsforslag

Urtetedrikk
Våkn opp til en forfriskende Urtedrikk som inneholder 51mg koffein *
som en pick-me-up når du trenger et løft. Den har lite kalorier og
tilført grønn og svart te. Den nytes deilig varmt eller kaldt.
• Lavkaloridrikk med cirka 6 kcal pr. porsjon
• En unik blanding av appelsinpekoe, en tradisjonell svart te, og grønn
te med ekstrakt av malvablomst, hibiskusblomst og kardemommefrø.
• Vår grønne te er vannekstrahert for å få frem hele spekteret av
forbindelser som finnes i grønn te.

6
kcal

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

Sitron
29 porsjoner, 50 g
#0255

Bringebær
29 porsjoner, 50 g
#0256

* Det er ikke anbefalt å innta mer enn til sammen 400 mg koffein daglig (200 mg for gravide eller ammende kvinner).

Fersken
29 porsjoner, 50 g
#0257
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Herbalife SKIN

SKIN Rens, toning, målrettet
pleie, fuktighet

Firming Eye Gel / 15 ml - #0770

Purifying Mint Clay Mask / 120 ml - #0773

Bidrar til å forbedre huden rundt det delikate øyeområdet
ved å gjøre den fastere og mer elastisk*

Denne fyldige, kremete leirmasken bruker de absorberende
og oppstrammende egenskapene til bentonittleire for å
fjerne smuss og absorbere overflødig olje.
Normal til Fet Hud

Energising Herbal Toner

/ 50 ml - #0767

En alkoholfri ansiktstoner med aloe vera og mandarinsitrusduft som tilfører fuktighet og frisker opp hud som
ser sliten ut.

Line Minimising Serum

/ 50 ml - #0829

Dette flerbruksserumet bidrar til å redusere synlige tegn
på aldring*

Polishing Citrus Cleanser

Soothing Aloe Cleanser / 150 ml - #0765
Dette skånsomme renseproduktet gjør huden din ren og myk
Normal til Tørr Hud

* Testet på testpersoner for fasthet og elastisitet målt ved hjelp av visuell ekspertgradering i intervaller på sju og 42 dager.
Hos 45 % av testpersonene ble det observert en forbedring av fasthet/elastisitet i huden under øynene etter 42 dager.
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/ 150 ml - #0766

Dyptrensende mikrokuler som frisker opp huden og gir en
sunn glød
Normal til Fet Hud

Godt å vite
Hudpleieproduktene våre
er ikke tilsatt parabener
eller sulfater og er
dermatologisk testet.

Replenishing Night Cream

/ 50 ml - #0827

SPF 30 Protective Moisturiser

/ 50 ml - #0828

Denne fyldige, luksuriøse kremen tilfører huden sårt
tiltrengt fuktighet om natten. Den er langtidsvirkende, slik
at du våkner med mykere og glattere hud.

En langtidsvirkende fuktighetskrem som etterlater huden
glatt og myk. Gir bredspektret UVA-/UVB-beskyttelse.

Instant Reveal Berry Scrub / 120 ml - #0772

Bidrar til å redusere fremkomsten av tynne linjer og
rynker rundt øynene, et område som har færre svetteog fettkjertler og som er mer utsatt for dehydrering

En skrubb som er rik på antioksidanter, med bærfrø for
eksfoliering, som bidrar til myk og glatt hud

Daily Glow Moisturiser

Hydrating Eye Cream / 15 ml - #0771

/ 50 ml - #0830

En universell fuktighetskrem med glansgivende egenskaper
som gir ansiktet ditt en sunn glød. Huden din vil stråle, selv
uten sminke
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Herbalife SKIN

Collagen
Skin Booster
Skjønnhetsdrikk

En hud som ser sunn ut, starter fra innsiden. Collagen Skin Booster er ikke bare en rask
løsning; det er næring for huden som er utviklet av eksperter og støttet av forskning med
dokumenterte resultater.
Collagen Skin Booster, med en forfriskende jordbær- og sitronsmak, har et høyt innhold av
viktige vitaminer og mineraler som støtter sunn hud, hår og negler.* Dette er ekspert-næring
for huden din. Støttet av forskning som bruker Verisol® P1 med dokumenterte resultater.

Collagen Skin Booster
• Inneholder bioaktive kollagenpeptider™, kalt Verisol® P. Det
er vitenskapelig bevist at de reduserer rynker rundt øynene,
tydelige tegn på cellulitter og forbedrer hudens elastisitet**
• Inneholder søtningsmiddel fra naturlig kilde og naturlig aroma
• Utvalgt blanding av ni viktige vitaminer og mineraler
Strawberry and Lemon

30 porsjoner, 171 g #076K

Resultater
etter
4 uker

Naturlig
aroma
9 Vitaminer
og mineraler

Glutenfri

1
Verisol® P og bioaktive kollagenpeptider er varemerker som tilhører Gelita AG.
* Biotin, kopper, jod, vitamin A og sink bidrar til å opprettholde normal hud. Biotin, selen og sink
bidrar til å opprettholde normalt hår. Selen og sink bidrar til å opprettholde normale negler.
** Resultater som vist på rynker på øynene og hudens elasitet etter 4 uker, første resultat på
reduserte synlige tegn på cellullitter etter 3 måneder.
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Bland 1 måleskje (5,7 g) pulver med
250 ml vann. Nytes én gang daglig.
Bruk dette produktet som en del av
et balansert og variert kosthold, og
en sunn og aktiv livsstil.
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Kropps- og hårpleie

Herbal Aloe

Styrk og reparer håret ditt
Herbal Aloe Strengthening Shampoo / 250 ml - #2564

RESULTATER AV
STUDIER

• Håret blir 10 ganger sterkere etter bare én gangs bruk*

• Gjør håret 10 ganger sterkere.

• 90 % færre brukne hårstrå

• 90 % færre brukne hårstrå

• Hydrolysert hveteprotein bidrar til å beskytte,
reparere og styrke håret*
• Fargebevarende formel

FØR

Svært skadet
håroverhuds
struktur.

Herbal Aloe Strengthening Conditioner / 250 ml - #2565
• Styrker hårstråene og gir en mykere, silkebløt
følelse etter bare én gangs bruk
• Avansert balsam med hveteprotein
• Fargebevarende formel
• Uten tilsatte parabener og sulfater

ETTER

Betydelig
forbedring i
håroverhuds
strukturen.

* Ved bruk sammen med Strengthening Conditioner sammenlignet med ubehandlet hår. Resultatene baserer seg på studier som har målt hårets styrke og sprøhet.
Gjennomsnittsverdi etter kjemmetest utført av et uavhengig forskningslaboratorium som studerer «ødelagte» hårlokker. Antall brukne fibre ved ubehandlet hår og ved
bruk av Herbal Aloe Strengthening Shampoo og Strengthening Conditioner.
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Godt å vite
Gi håret ditt en intensiv
balsambehandling – la Herbal
Aloe Conditioner trekke seg inn
i 5 minutter før du skyller den
ut, for å få hår som er ekstra
mykt og glansfullt.

RESULTATER
AV STUDIER
• Fuktighet hele dagen
• Gjør huden 100 %
mykere og glattere

Forfrisker og gjenoppliver Tilfører fuktighet
Herbal Aloe Bath & Body Bar / 125 g - #2566
og næring
• Renser forsiktig uten å fjerne hudens
nødvendige oljer

Herbal Aloe Hand & Body Lotion / 200 ml - #2563

• En blanding av aloe vera, olivenolje og vitamin A,
C og E gir næring til huden

• Klinisk bevist at den tilfører huden fuktighet og
dyptgående næring

• Frisk og ren duft

• Fuktighet hele dagen

• Uten tilsatte parabener og sulfater

• Aloe vera og afrikansk sheasmør absorberes raskt
og gjør huden myk og glatt

Herbal Aloe Hand & Body Wash / 250 ml - #2561
• Skånsomme renseprodukter utvunnet av planter
• Fuktighetskremer med trippel silkeeffekt som bidrar
til å fjerne tørrhet og tilføre dyptgående fuktighet

• Uten tilsatte parabener og sulfater

Herbal Aloe Soothing gel / 200 ml - #2562
• Gel som gjør huden mykere og glattere

• En blanding av botaniske ørkenekstrakter bidrar til
å opprettholde sunn hud

• Med aloe vera og pleiende botaniske ingredienser
som gir fuktighet og virker lindrende

• Uten tilsatte parabener og sulfater

• Duftfri formel
• Uten tilsatte parabener og sulfater
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Herbalife Nutrition sportsernæring

Frigi potensialet ditt

Rendyrket sportsernæring
Et intenst fokus, øye for detaljer og
vilje til å jobbe hardt kjennetegner
store idrettsutøvere. Det samme
gjelder Herbalife Nutrition-teamet
som laget den første 24-hour
sportsernæringsserien: Herbalife24 ®.

Lag ditt eget Herbalife24-program
Basert på dine behov for trening, ytelse og restitusjon. For å lage ditt eget program,
gå til herbalife24.com

FORMULA 1 PRO**
HYDRATE**
PROLONG
REBUILD ENDURANCE
REBUILD STRENGTH
RESTORE***
CR7 DRIVE

MORGEN

FØR
TRENING

UNDER
TRENING

ETTER
TRENING

NATT

* Close et al (2016). New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. Free Radical Biology and medicine; 98 (144-158).
** Følg bruksanvisningen på forpakningen.
*** Herbalife24 Restore gir 200 mg vitamin C som bidrar til å opprettholde normal funksjon av immunsystemet under og etter intens fysisk trening.
**** Karbohydrater bidrar til restitusjon av normal muskelfunksjon etter høyintensiv og langvarig fysisk aktivitet som fører til muskeltretthet og tømming av glykogenlagrene i
skjelettmuskulaturen. Den positive effekten oppnås ved et samlet inntak av karbohydrater fra alle kilder på 4 g pr. kg kroppsvekt, i doser og innen de første 4–6 timene etter høyintensiv
og/eller langvarig fysisk aktivitet som har ført til muskeltretthet og tømming av glykogenlagrene i skjelettmuskulaturen.
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Herbalife24
sportsernæring
Enten du jogger lett eller er toppidrettsutøver,
har sportsserien Herbalife24 ® produktene
du trenger for å forberede deg, trene
og restituere deg ****. Som den første
24-timers sportsernæringsserien på
markedet er det ingen overraskelse
at over 190 idrettslag, idrettsutøvere
og arrangementer verden over bruker
Herbalife24-produkter for å yte sitt beste.

Kvalitet & sikkerhet
Produkter fra Herbalife24 ® er partitestet
for forbudte stoffer av en uavhengig
tredjepart. Se produktetiketten for
mer informasjon.

Godt å vite
Hovedårsakene til utmattelse under
konkurranse er drivstoffmangel (mangel
på karbohydrater) og dehydrering. Å
ha spisestrategier før, under og etter
arrangementet er viktig for å redusere
disse virkningene.*

Mannen bak Herbalife24-serien er John
Heiss, Ph.D., Medlem Herbalife Nutritions
rådgivningsutvalgt, han er terrengløper,
konkurransesyklist og alpinist. Heiss vet
nøyaktig hva som skal til for å møte
ernæringsbehovene til idrettsutøvere.
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H24 Achieve
Protein Bar

Enten du er i starten av fitness-reisen din, trener regelmessig eller er
en idrettsutøver, kan du ha nytte av sportsernæring som støtter deg
gjennom hvert øyeblikk. Derfor skapte vi H24 Achieve Protein Bars.
De er et praktisk mellommåltid etter trening som inneholder
21 gram protein per bar. Hver proteinbar er tilgjengelig i en deilig
Dark Chocolate flavor eller en fyldig Chocolate Chip Cookie Dough
flavor, uten kunstige smakstilsetninger, fargestoffer og er egnet
for vegetarianere!
Vi ønsker å gi deg ernæring som hjelper deg nå målene dine,
uansett hvor store eller små de er. Spis H24 Achieve Protein Bars
én gang daglig, mellom måltid eller etter trening.

H24 ACHIEVE PROTEIN BAR
✔✔ 21 g protein per bar
✔✔ Lavt sukkerinnhold
✔✔ Sertifisert av Informed-Sport
✔✔ Ingen kunstige fargestoffer

eller smakstilsetninger
✔✔ Egnet for vegetarianere
Dark Chocolate

6 porsjoner, 60 g #150K

Chocolate Chip Cookie Dough

6 porsjoner, 60 g #149K

Bruksanvisning: Tas én gang daglig mellom måltider
eller etter trening. Nyt dette produktet som en del av
et balansert og variert kosthold sammen med en
aktiv livsstil.

Vegetarisk
Høyt
proteininnhold
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Lavt
sukkerinnhold
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10 g
protein

184
kcal

7g
protein

225
kcal

vitamin
E

Lactium

REBUILD ENDURANCE

PROLONG

RESTORE

Restitusjonsdrikk* med
karbohydrater og proteiner for
utholdenhetstrening

Drikk med karbohydrater og
proteiner til bruk under langvarig,
intens trening.

Kosttilskudd for ernæringsstøtte
om natten

✔✔ For bruk etter aerob trening.

✔✔ Gir 225 kcal pr. porsjon, perfekt

for utholdenhetstrening.

✔✔ Inneholder 36 g spesielt

utvalgte karbohydrater og
10 g melkeprotein av høy
kvalitet pr. porsjon.

✔✔ Denne unike drikken med

✔✔ 7 g myseprotein for å støtte

opprettholdelse av muskelmasse.
✔✔ Inneholder vitamin B1,

av maltodekstrin og fruktose.

✔✔ Ingen kunstige fargestoffer,

✔✔ Beriket med vitamin C og B

smakstilsetninger eller
søtningsmidler.
Vanilje

20 porsjoner, 1000 g

vekst av muskelmasse.
✔✔ Inneholder karbohydrater i form

B2, C og E samt jern.

#1436

(inkludert B1, B3, B6, B12 og
pantotensyre), med en lett og mild
smak som er perfekt under trening.
✔✔ Ingen kunstige fargestoffer,

smakstilsetninger eller
søtningsmidler.
Sitrus

15 porsjoner, 900 g

✔✔ Unik ernæringsformel som

virker om natten, for deg
som yter ekstremt mye.
✔✔ Inneholder 200 mg vitamin C

karbohydrater og proteiner har en
osmolalitet på 270-330 mOsmol/kg.

✔✔ Proteiner bidrar til vekst og
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200 mg
vitamin c

#1435

som bidrar til å opprettholde
immunsystemets normale
funksjon under og etter
intens fysisk trening.
✔✔ Inneholder 100 % NRV* av

vitamin E som bidrar til å beskytte
cellene mot oksidativt stress.
✔✔ Inneholder Lactium™ – utvunnet

av kaseinproteiner.
30 kapsler, 21,4 g

#1424

Bruk Restore som en del av et variert
og balansert kosthold og en sunn livsstil.
Følg bruksanvisnngen på etiketten. For å få
vite mer om Lactium™, gå til www.lactium.com

18 g
proteiner

219
kcal

25 g
protein

190
kcal

vitamin
B&C

270
mosmol/kg

FORMULA 1 PRO

REBUILD STRENGTH

HYDRATE

Driv din indre idrettsutøver.

Restitusjonsdrikk* med høyt
proteininnhold til bruk etter
styrketrening

Kalorifri elektrolytt-drikk

✔✔ Nyt en velsmakende shake

med høyt innehold av to typer
melkeprotein; kassein og vassle1
✔✔ Forbruk av både myse- og

kaseinprotein på samme tid kan
bidra til å gi kroppen en jevn
tilførsel av alle aminosyrene
over en lengre periode
✔✔ Melkeprotein bidrar til vekst og

vedlikehold av muskelmasse
✔✔ Inneholder mer enn ⅓ av det

anbefalte daglige inntaket av
25 vitaminer og mineraler
Vanilla Cream 20 porsjoner, 524 g #4461

✔✔ Kalorifri drikk for idrettsutøvere

✔✔ For bruk etter anaerob trening.
✔✔ Inneholder 25 g protein

✔✔ En osmolalitet på mindre

som bidrar til å bygge og
bevare muskelmasse.

enn 270 mOsmol/kg
✔✔ Gir 100 % NRV*** (referanseverdi

✔✔ Jern bidrar til normal

for næringsstoffer) av vitamin
C, som bidrar til å redusere
tretthet og utmattelse.

energiomsetning, dannelse
av røde blodlegemer og
oksygentransport i kroppen.

✔✔ Gir B-vitaminer (B1, B2,

✔✔ Ingen kunstige fargestoffer,

pantotensyre og B12), kalsium
og magnesium, som alle bidrar
til normal energiomsetning.

smakstilsetninger eller
søtningsmidler.
✔✔ Inneholder 190 kcal pr. porsjon.
Sjokolade 20 porsjoner, 1000 g

som oppmuntrer til
høyere væskeinntak

Appelsin 20 poser x 5,3 g, 106 g

#1433

#1437

1
Soop et al., Am J PhysiolEndocrinol Metab, 2012. 303(1): p. E152-62.
* Karbohydrater bidrar til restitusjon av normal muskelfunksjon etter høyintensiv og langvarig fysisk aktivitet som fører til muskeltretthet og tømming av glykogenlagrene i skjelettmuskulaturen.
Den positive effekten oppnås ved et samlet inntak av karbohydrater fra alle kilder på 4 g pr. kg kroppsvekt, i doser og innen de første 4–6 timene etter høyintensiv og/eller langvarig fysisk
aktivitet som har ført til muskeltretthet og tømming av glykogenlagrene i skjelettmuskulaturen.
** Ingen kunstige fargestoffer eller smakstilsetninger
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CR7 DRIVE
Få drivstoff til treningen og styrk væsketilførselen**
✔✔ Velsmakende og forfriskende karbohydratelektrolyttdrikk som skal inntas under trening
✔✔ Karbohydrat-elektrolyttløsning med bevist effekt i
forbindelse med utholdenhetsprestasjoner*
✔✔ Forbedrer også opptaket av vann under trening**
✔✔ Utviklet med essensielle elektrolytter: 249 mg
natrium og 142 mg magnesium pr. Porsjon
✔✔ Inneholder 100 % NRV av vitamin B1 og B12
som bidrar til normal energiomsetning og normal
psykologisk funksjon.***
✔✔ Under 100 kcal pr. porsjon for å hjelpe deg med å
kontrollere kaloriinntaket
✔✔ Ingen kunstige søtningsmidler

vitamin
B1 & B2

97
kcal

Acaibær
20 porsjoner, 540 g
#1466

Natrium &
Magnesium

Acaibær
10 poser x 27 g, 270 g
#1467

* Karbohydrat-elektrolyttløsninger bidrar til å opprettholde utholdenhet under langvarig trening.
** Karbohydrat-elektrolyttløsninger forbedrer opptaket av vann under fysisk aktivitet.
*** Vitamin B1 og B12 bidrar til normal energiomsetning og normal psykologisk funksjon.
NRV: Nutrient Reference Value (referanseverdi for næringsstoffer).
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LIFTOFF®
Sprudlende energidrikk
Energidrikk med få kalorier, når som helst
og hvor som helst
✔✔ Med 10 kcal pr. porsjon er den en god
erstatning for sukkerholdig brus
✔✔ 100 % NRV* av vitamin C som bidrar til å
redusere trøtthet og utmattelse
✔✔ 100 % NRV* av vitamin B (B1, B2, B3,
B6, pantotensyre, biotin) for normal
energiomsetning
✔✔ Inneholder koffeinpulver og naturlig
koffein fra guarana
✔✔ Hver porsjon gir 75 mg koffein

vitamin
B&C

10
kcal

75 mg
koffein

LIFTOFF Sitron
10 poser x 4,5 g, 45 g
#3152
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Produktoversikt
Sidene

22/23

Formula 1
#4462
#4463
#4465
#4466

Banana Cream, 550 g
Strawberry Delight, 550 g
Caffè Latte, 550 g
Vanilla Cream, 550 g

Cookie Crunch, 550 g
Smooth Chocolate, 550 g
Summer Berries, 550 g
Mint & Chocolate, 550 g

Side

NY

23

Formula 1
Vanilla Cream, 780g
Vanilla Cream poser - 7x26 g

#048K
#053K

#4467
#4468
#4470
#4471

#4469

Sidene

Side

24/25

27

High Protein Iced Coffee

Formula 1 Express
Balanced Meal Bars
Dark Chocolate - 7x56 g

Free From Raspberry &
White Chocolate, 550g

#4472

Latte Macchiato, 308 g
Mocha, 322 g

#012K
#011K

Sidene

Sidene

Side

28/29

30/31

32

Tri Blend Select
Banana, 600 g
Coffee Caramel, 600 g

68

#013K
#052K

Protein Drink Mix - Vegan
Vanilla, 560 g

Pro 20 Select
#172K

Vanilje, 630 g

#1660

Side

Side

Side

33

34

35

Proteindrinkmix
Vanilje, 588 g

Gourmet Tomatsuppe

#2600

Tomat, 672 g

Formula 3 Personalised
Protein Powder
Original, 240 g

Sjokolade Peanøtt - 14 x 35 g, 490 g
Vanilje Mandel - 14 x 35 g, 490 g
Sitron - 14 x 35 g, 490 g

Ristede Soyabønner
#0242

Lettsaltet - 12 x 21.5 g

#3143

Sidene

Side

36/37

39

Protein Chips
Barbecue, 10x30 g, 300 g
Sour Cream and Onion,
10x30 g, 300 g

Proteinbarer

#0155

#141K
#142K

NY

#3972
#3968
#3976

Sidene

40/41

Formula 2 Vitamin & Mineral Complex
MENN - 60 tabletter, 84,3 g
KVINNER - 60 tabletter, 84,3 g

#1746
#2039

Immune Booster
Berry, 21 x 3.7 g, 77.7 g

#233K

Sidene

Side

42/43

45

HerbalifelineMax
30 kapsler, 42 g

#0043

Sidene

46/47

Niteworks
Sitron, 150 g

#3150

Cell Activator
90 kapsler, 48,1 g

Havreeplefiberdrikk
#0104

Xtra Cal ®
90 tabletter, 131 g

Eple, 204 g

#2554

Beta Heart
#0020

Vanilje, 229 g

#0267
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Produktoversikt
Sidene

Side

48/49

51

Herbal Aloe Urtekonsentrat
Microbiotic Max
Vanilla, 20x2 g, 40 g

#173K

Mango, 473 ml
Original, 473 ml

#1065
#0006

Side

Side

52

53

Urtedrikk

Aloe Max
473 ml

#1196

Original, 100 g
Original, 50 g
Sitron, 50 g
Bringebær, 50 g
Fersken, 50 g

#0106
#0105
#0255
#0256
#0257

Sidene

54/55

Herbalife Skin
Soothing Aloe Cleanser, 150 ml
Polishing Citrus Cleanser, 150 ml
Instant Reveal Berry Scrub, 120 ml
Purifying Mint Clay Mask, 120 ml
Energising Herbal Toner, 50 ml
Line Minimising Serum, 50 ml
Firming Eye Gel, 15 ml
Hydrating Eye Cream, 15 ml
Daily Glow Moisturiser, 50 ml
SPF 30 Protective Moisturiser, 50 ml
Replenishing Night Cream, 50 ml
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#0765
#0766
#0772
#0773
#0767
#0829
#0770
#0771
#0830
#0828
#0827

Sidene

Sidene

56/57

58/59

Herbalife Aloe
Strengthening Shampoo, 250 ml
Strengthening Conditioner, 250 ml
Bath & Body Bar, 1 stykke
Hand & Body Wash, 250 ml
Hand & Body Lotion, 250 ml
Soothing Gel, 250 ml

Collagen Skin Booster
#076K

Strawberry and Lemon, 171 g

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

Sidene

Sidene

62/63

64/65

Herbalife 24
H24 Achieve
Dark Chocolate,
6 porsjoner, 60 g
Chocolate Chip Cookie Dough,
6 porsjoner, 60 g

#150K
#149K

Rebuild Endurance, Vanilje, 1000 g
Prolong, Sitrus, 900 g
Restore, 30 kapsler, 21,4 g
Formula 1 Pro, Vanilla Cream, 524 g
Rebuild Strength, Sjokolade, 1000 g
Hydrate, Appelsin, 20 x 5,3 g, 106 g

#1436
#1435
#1424
#4461
#1437
#1433

Side

Side

66

67

CR7 Drive
Acaibær, 540 g
Acaibær, 10 poser, 270 g

#1466
#1467

Liftoff ®
Sitron-lime, 10 x 4,5 g poser, 45 g

#3152
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SEIER
STARTER PÅ

Global ernæringspartner
av Cristiano Ronaldo

For å finne ut mer, kontakt meg i dag:

Herbalife er stolt av å være medlem av DF og
støtter dennes uavhengige forbrukerkodeks
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