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ou fale com seu Membro Independente Herbalife Nutrition.
Porquê Herbalife Nutrition, porquê agora?
Contacte o seu Membro e saiba mais sobre a nossa oportunidade
de negócio!

3

Produtos de qualidade

Da

semente ao
produto final
Produtos de qualidade
criados para si

Na Herbalife Nutrition identificamos as necessidades
dos nossos clientes e combinamos essas
conclusões com os últimos avanços científicos.
Os nossos médicos, cientistas e nutricionistas
trabalham com parceiros de renome mundial, para
proporcionar a melhor nutrição aos nossos clientes.
A Herbalife Nutrition tem feito investimentos
significativos em novos laboratórios, equipamentos
para testes, instalações, ingredientes e talentos na
área científica, para cumprir os rigorosos padrões
estabelecidos pela Organização Internacional de
Normalização (ISO) e a NSF International.
O nosso objetivo é simplificar a nutrição
equilibrada. Para que isso aconteça, decidimos
investir na ciência. Os nossos líderes da

área científica (incluindo David Heber, Ph.D.,
Presidente do Conselho Nutricional da Herbalife
Nutrition) passaram as últimas três décadas a
criar produtos de alta qualidade, com controlo
de calorias, para tornar o seu plano alimentar
equilibrado um pouco mais fácil.
Desde um prémio Nobel* em Medicina, até
ao antigo diretor da FDA (Food and Drug
Administration), cada membro do Conselho
Nutricional está na vanguarda da sua
especialidade. Ao combinarem conhecimentos,
trabalham para lhe proporcionar confiança nos
nossos produtos e para assegurar que a ciência
em que estes assentam é fundamentada por
documentação científica e estudos clínicos.

Estamos a construir uma rede mundial de produção. Os nossos investimentos em instalações,
tecnologia e recursos, aliados ao nosso empenho em produzir mais produtos internamente,
fortalecem as nossas qualidades de liderança no setor e as nossas capacidades operacionais.
DAVID PEZZULLO, COO, Operações Mundiais da Herbalife Nutrition
* A Fundação Nobel não tem nenhuma ligação à Herbalife Nutrition e não revê, aprova ou recomenda produtos Herbalife Nutrition.
** Food And Drug Administration.
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Sabia que?
A unidade de Produção e Inovação da Herbalife
Nutrition em Winston‑Salem, na Carolina do Norte,
estende‑se por uma vasta área de 74.400 m² e tem um
perímetro circundante de quase 5 km; o que faz com
que estas sejam as maiores instalações da Herbalife
Nutrition até à data. Inaugurada em 2014, esta unidade
fabril realça a nossa capacidade de fornecer produtos
nutricionais de primeira qualidade em todo o mundo.

Os nossos agricultores
semeiam os campos

e cultivam a terra

para assegurar
que a qualidade

é totalmente
garantida

até chegar a si

Ingredientes com objetivos

Produção cuidada

Nutrição para si

Apostamos numa agricultura
responsável e em métodos
avançados de produção, para
elaborar os melhores produtos
possíveis. Temos uma equipa
de cientistas e produtores, de
todo o mundo, dedicados a
identificar apenas as melhores
fontes de ingredientes.

Percorremos grandes distâncias
para assegurar que os produtos
Herbalife Nutrition® cumprem
ou excedem uma série de
padrões de qualidade do setor.
Pode ter confiança na pureza e
valor de cada um dos nossos
ingredientes, bem como na
integridade do processo.

Através da utilização de
tecnologia avançada,
monitorizamos cuidadosamente
o ambiente onde os nossos
produtos são armazenados
– assegurando assim
que, ao chegarem às suas
mãos, os produtos mantêm
todas as qualidades.
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Ciência

Os Nossos

Especialistas
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Os nossos especialistas em nutrição e ciência estão
ativamente envolvidos no desenvolvimento e na testagem de
todos os produtos Herbalife Nutrition, para garantir a mais
elevada qualidade. Ajudam a educar e formar Distribuidores
em todo o mundo, fornecendo‑lhes ferramentas que os
ajudam a inspirar outras pessoas a terem um estilo de
vida ativo e saudável. São também membros de várias
sociedades profissionais de investigação e de grupos
nutricionais, em todo o mundo.

Rocío Medina

Gary Small

Kristy Appelhans

Kent Bradley

Vice‑Presidente e Membro
do Conselho Nutricional

Membro do Conselho
Nutricional

Vice‑Presidente de
Segurança do Consumidor

Chief Health and
Nutrition Officer,
Presidente do Conselho
Nutricional

John Heiss Ph.D.

Luigi Gratton

David Heber

Steve Henig

Membro do Conselho
Nutricional

Vice‑Presidente
de Formação

Presidente do Instituto
Herbalife Nutrition

Chief Scientific Officer
Emérito,
Membro do
Conselho Nutricional

ESPECIALISTAS CONCEITUADOS

Susan Bowerman

Laura Chacón-Garbato

Samantha Clayton

Vasilios Frankos

Diretora Sénior de Educação
e Formação Nutricional,
Presidente do
Conselho Dietético

Diretora de Formação em
Produtos Nutricionais,
Presidente do Conselho
de Nutrição Exterior

Vice‑Presidente de
Performance Desportiva
e Boa Forma

Consultor Sénior de Ciência
de Produto, Segurança
e Conformidade

Louis Ignarro

Dana Ryan

Gary Swanson

Michael Yatcilla

Prémio Nobel*
Membro do Conselho
Nutricional

Diretora de Performance
e Educação Desportiva

Vice‑Presidente Sénior
de Garantia e Controlo
de Qualidade

Vice‑Presidente Sénior de
Pesquisa e Desenvolvimento

* A Fundação Nobel não tem nenhuma ligação à Herbalife Nutrition e não revê, aprova ou recomenda produtos Herbalife®.
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Herbalife Nutrition Foundation

Estamos

Empenhados

Em contribuir para erradicar a fome e a subnutrição no mundo, através do
nosso programa Nutrition for Zero Hunger, (Nutrição para Erradicar a Fome).
O nosso programa está alinhado com o segundo objetivo das Nações Unidas
referente ao Desenvolvimento Sustentável ‑ Erradicar a Fome.
Este objetivo exige medidas audaciosas para erradicar a fome em todas as
suas formas, até 2030, para alcançar a segurança alimentar, melhorar a
nutrição e promover uma agricultura sustentável.
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Nos últimos 25

anos temos trabalhado com os nossos

140 parceiros comunitários, através da nossa instituição de
beneficência, a Herbalife Nutrition Foundation. No ano passado,
os nossos distribuidores e funcionários doaram 3,2

milhões

de dólares para promover uma melhor nutrição e estilos
de vida ativos, apoiando mais de 90.000 crianças
em 50 países.

“Não consigo expressar o quanto me sinto orgulhoso!
Vocês transformaram a Herbalife numa força de boa
vontade que inspira toda a gente há mais de duas
décadas, e que continuará a inspirar gerações futuras.”
‑ Fundador e Primeiro Distribuidor da Herbalife Nutrition, Mark Hughes (1956‑2000)

Vamos investir 2 milhões de dólares durante os próximos
três anos para abordar estas questões urgentes. Daremos
apoio a ONGs e a instituições de caridade em todo o mundo,
doando os nossos produtos, proporcionando conhecimentos,
educação nutricional, voluntariado e uma série de atividades
para ajudar a sensibilizar as pessoas para estas questões.
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Atinja os seus objetivos

Pergunte a si mesmo
Qual o grau de bem‑estar
que pretende alcançar?
Tornar‑se na melhor versão de si mesmo significa
muito mais do que apenas atingir um número na balança.
E significa algo diferente para cada pessoa. Seja pelo
seu bem‑estar, felicidade, confiança ou condição
física: tudo começa com a definição de metas.
1
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Resultados baseados no inquérito realizado aos consumidores em
2014 pela Herbalife Nutrition, em 15 países com 15.000 respostas.

APENAS 15%

DOS EUROPEUS

AFIRMA SER

‘MUITO SAUDÁVEL’1.

Quais são as suas metas
de boa forma?
O seu objetivo principal é estar em forma e ter um
físico tonificado? Pretende assegurar uma nutrição
correta antes, durante e após praticar exercício físico?
Por todo o mundo, atletas de topo utilizam a
Herbalife Nutrition para os ajudar a atingir as suas
metas de preparação física. Treine como um atleta
com a nossa linha desportiva, H24!

Quais são as suas metas de peso?
Atingir um peso saudável pode mudar por completo
a sua vida e, embora seja necessário um pouco de
força de vontade, não tem de significar abdicar dos
sabores que adora.
Através do ecossistema da Herbalife Nutrition,
desenvolvemos as ferramentas e o apoio para o
ajudar a atingir as suas metas, manter‑se motivado
e colher os benefícios de uma boa nutrição e da
prática regular de exercício físico.

Pode beneficiar de um estilo
de vida mais saudável?

85%
DOS EUROPEUS

GOSTARIA DE TER
UM ESTILO DE VIDA

Um estilo de vida ativo e saudável é alimentado por
uma boa nutrição. A forma como nutre o seu corpo
reflete‑se no seu bem‑estar geral e energia diária.
Para um bem‑estar ótimo, adote um plano nutricional
equilibrado e um regime de exercício físico que
se adapte às suas necessidades e complemente
o seu estilo de vida, independentemente de quão
atarefado esteja.

MAIS SAUDÁVEL1.
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Livro de Receitas

Reinventar
a Cozinha
Faça a sua encomenda em MyHerbalife.com.pt
ou entre em contacto com o seu membro
Herbalife Nutrition!
Cód. 107K
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Histórias
nas Redes
Sociais
Margarida Ribeiro, Portugal
Adoro! Comecei a consumir Herbalife há quase 8 anos e até
hoje nunca mais parei!

Alison Griffiths‑Brown, Reino Unido
Utilizo os produtos Herbalife Nutrition há mais de
10 anos, juntamente com a minha família. Adoramos
toda a nutrição interior e exterior e usamos todos os dias.
Obrigada Herbalife Nutrition!

Ester Cordeiro, Portugal
Eu escolhi a Herbalife porque me faz sentir mais leve,
e principalmente, de bem comigo mesma.

Lola Steele, Reino Unido
Adoro a Herbalife Nutrition. Adoro a forma como me faz sentir.

@HerbalifePortugal
@herbalife.portugal
www.myherbalifeshake.com/pt
#HerbalifeNutrition
#MyHerbalifeShake
14
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Otimize a sua nutrição

Otimize a sua

nutrição

Os seus objetivos e necessidades são únicos.
A viagem rumo aos seus resultados começa com uma alimentação
equilibrada e uma prática saudável de atividade física. Por detrás de
resultados sustentáveis estão sempre a dedicação e um plano para
que mantenha a energia e o foco, sem se desviar do seu caminho.
As soluções Herbalife Nutrition vão ajudá‑lo a atingir ótimos níveis
nos seis elementos nutricionais enumerados abaixo; elementos esses
essenciais ao seu sucesso. Estas soluções têm por base a mais
recente investigação científica, chegando até si através do apoio
personalizado dos nossos Membros Independentes Herbalife Nutrition.

1. Proteína
2. Vitaminas e Minerais
3. Gorduras Saudáveis
4. Fibra
5. Fitonutrientes
6. Hidratação
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Pe q u e n o - A l m o ç o I d e a l

Pequeno‑almoço ideal
da Herbalife Nutrition
Com que frequência é que salta o pequeno‑almoço ou
bebe um café e come um bolo a correr para distrair a
fome a meio da manhã? Uma vez por semana? Duas?
Todos os dias?
O pequeno‑almoço quebra o jejum que ocorre durante
a noite. Depois de, aproximadamente, 12 horas sem
combustível é fácil perceber por que se diz que o
pequeno‑almoço é a refeição mais importante do dia
– fornece a energia que o seu corpo necessita para
funcionar durante a manhã.

Um pequeno‑almoço equilibrado
e regular, significa*
• Uma alimentação geral mais equilibrada
• Uma maior ingestão de vitaminas e minerais
• Maior probabilidade de satisfazer o requisito
das 5 doses de fruta e legumes por dia
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O que é na realidade um pequeno‑almoço nutritivo e equilibrado?
Um pequeno‑almoço ideal ajuda‑o a atingir a ingestão recomendada de calorias por dia, sendo composto por:

PROVENIENTE DE ALIMENTOS
E SUPLEMENTOS

DE HIDRATOS DE
CARBONO

30%
DE GORDURAS

ATÉ

40%

PELO MENOS

ATÉ

30%
DE PROTEÍNA

PROVENIENTE DE ALIMENTOS
E SUPLEMENTOS

PROVENIENTE DE ALIMENTOS
E SUPLEMENTOS

O Pequeno‑almoço Ideal da Herbalife Nutrition tem um ótimo sabor, está repleto de nutrientes
e requer uma preparação mínima. Quer mais? Pode ser preparado à sua medida!
NUTRIR

Delicie‑se com um cremoso batido Fórmula 1 – todo o sabor,
com controlo de calorias.
HIDRATAR

Dê um toque de criatividade à sua água e adicione ao Concentrado de
Herbal Aloé, fruta, legumes ou ervas frescas. Comece o dia com um sabor
único e 100% personalizado.
REFRESCAR

Acorde com uma refrescante bebida à base de ervas, com chá
preto e verde e de baixas calorias. Pode ser tomada quente ou fria.

Fale com o seu Membro Independente
Herbalife Nutrition para descobrir o
Pequeno‑almoço Ideal para si.
O Pacote de Experiência é também uma
ótima forma de experimentar os produtos
e sentir a diferença pessoalmente!
* Matthys C, et al. Public Health Nutr. [Nutrição na Saúde Pública] 2007 Abr;10(4):413‑21.Smith KJ, et al.
Am J Clin Nutr. 2010 Dez;92(6):1316‑25. Azadbakhtm, L et al. Nutrition [Nutrição]. 2013 Fev;29(2):420‑5.
** É recomendado não exceder uma ingestão diária de 400 mg de cafeína de todas as fontes (EFSA).
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Proteína

Proteína

Por ser um componente essencial de cada célula do corpo humano, a
proteína é um macronutriente, constituído por 21 pilares denominados
aminoácidos. As proteínas executam diversas funções no corpo,
contribuindo para o crescimento e manutenção da massa muscular e
para a manutenção de ossos normais. Sem uma boa ingestão de proteína,
pode ser difícil manter uma dieta equilibrada e atingir as suas metas

O ideal é conseguir que 30% das calorias diárias que consome sejam
provenientes da proteína. Durante a prática de exercício físico, o corpo
necessita de mais proteína para o crescimento/manutenção da massa
muscular, portanto, tenha em mente que as necessidades proteicas podem
diferir. Um homem ativo que consuma 2.000 kcal por dia* e queira aumentar
a massa muscular deverá ingerir até 150 g1 de proteína por dia. Para uma
mulher que consuma 1.400 kcal por dia e queira controlar o seu peso,
a recomendação será o consumo de até 105 g de proteína por dia.2

ENTÃO O QUE DEVO INGERIR?
Uma combinação de proteína de origem animal e vegetal todos os dias. A soja é uma
das melhores fontes de proteína vegetal, visto ser uma proteína ‘completa’ que fornece
ao organismo todos os aminoácidos essenciais. Como outras fontes de proteína vegetal,
por exemplo os frutos secos, sementes e lentilhas, não oferecem ‘proteínas completas’,
procure combiná‑las para obter uma boa proporção de aminoácidos. Boas fontes de
proteína animal incluem peixe, aves, ovos e produtos lácteos com baixo teor de gordura,
que oferecem os benefícios adicionais do ferro, zinco e vitaminas do complexo B.
* Quando se trata de controlo de peso
1
Jäger R, et al. J Int Soc Sports Nutr. [Nutrição Desportiva] 2017 Jun 20;14:20.
2
Flechtner‑Mors M. Diabetes Metab [Metabolismo da Diabetes] Res Rev. 2010 Jul;26(5):393‑405.
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100%
V EGAN

O

reforce o seu
pequeno‑almoço

V

O poder da dupla proteica

EGANO

Para apoiar os seus objetivos, aumente a ingestão de
proteínas, combinando a Mistura Vegana para Bebida de
Proteína com a Fórmula 1 e água – uma refeição equilibrada,
simples e nutritiva. Melhore a sua ingestão diária de
proteína com uma bebida saborosa e nutritiva,
com sabor a baunilha, pronta em segundos:
basta juntar água e agitar!

24 g
de proteína
26 Vitaminas
e Minerais

Creme de Baunilha
21 doses, 550 g
Cód. 4466

Baixo Teor
de Açúcares

Sem
Glúten

Baunilha
20 doses, 560g
Cód. 172K
* Quando consumir os batidos substitutos de refeição Fórmula 1 com o objetivo
de controlar ou manter o peso, por favor, siga cuidadosamente as instruções
no rótulo do produto.
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Proteína

Uma refeição
deliciosa e equilibrada
Um batido rico e cremoso que se prepara em segundos; fornece um equilíbrio
excelente de proteína de elevada qualidade e de macro e micronutrientes
essenciais, tornando‑o num ótimo substituto de refeição para controlo de peso.
Todos os batidos Fórmula 1 Nova Geração são de origem vegana, sem glúten,
adequados a vegetarianos e fornecem mais de um terço da dose diária
recomendada de 25 vitaminas e minerais.
Agora já não precisa optar entre refeições equilibradas ou práticas –
os batidos F1 Nova Geração são rápidos e fáceis de preparar!

Fórmula 1
• Com o apoio da ciência e desenvolvida por especialistas em nutrição
• Estudos clínicos mostram que substituir uma refeição diária, de um
regime alimentar de baixo valor energético, por um substituto de
refeição contribui para a manutenção do peso após perda do mesmo*
• A Fórmula 1 Sem Alergénios não contém lactose, soja e glúten,
quando preparada de acordo com as instruções do rótulo.

18 g
de proteína**

5g
de fibra

Sem leite ou
derivados

Banana
21 doses, 550 g
Cód. 4462
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Delícia de
Morango
21 doses, 550 g
Cód. 4463

25 Vitaminas
e Minerais

Maçã com
Especiarias
21 doses, 550 g
Cód. 4464

Café
Latte
21 doses, 550 g
Cód. 4465

Ingredientes
Veganos

Creme de
Baunilha
21 doses, 550 g
Cód. 4466

* Heymsfield SB, et al. Int J Obes Relat Metab Disord [Distúrbios do Metabolismo]. 2003 Mai;27(5):537‑49.
** Quando preparado com leite meio‑gordo.

Sem
glúten

Biscoito
Crocante
21 doses, 550 g
Cód. 4467

Chocolate
Cremoso
21 doses, 550 g
Cód. 4468

V

EGANO

100%
O

V EGAN

Sugestão de apresentação

F1 Sem Soja,
Lactose e Glúten –
sabor a Framboesa
e Chocolate Branco
19 doses, 500 g
Cód. 4469

Frutos do
Bosque
21 doses, 550 g
Cód. 4470

Menta e
Chocolate
21 doses, 550 g
Cód. 4471

Creme de
Baunilha
30 doses, 780 g
Cód. 048K

F1 Saquetas –
Creme de
Baunilha
7 x 26 g
Cód. 053K

F1 Saquetas
‑ Biscoito
Crocante
7 x 26 g
Cód. 054K
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Proteína

Fórmula 1

Está à procura de ideias para o jantar? Precisa de simplificar a hora do almoço?
Se assim for, a Fórmula 1 sabor a Cogumelos e Ervas Aromáticas pode ser
exatamente o que procura.
Delicie‑se com o seu sabor rico, suave e cremoso. Contém proteína de soja de
elevada qualidade, vitaminas e minerais essenciais, fibra, um delicioso sabor a
cogumelos, cebola doce, ervas aromáticas e alho, sem adição de açúcar.
A Fórmula 1 Refeição Equilibrada com sabor a Cogumelos e Ervas Aromáticas é
o almoço ou jantar nutritivo ideal, para se manter fiel ao seu estilo de vida ativo
e saudável ‑ onde quer que esteja.
Desfrute de todos os benefícios da Fórmula 1 num apetitoso sabor, equilibrado,
quente e delicioso.

19 g
de proteína*

216
kcal*
25 Vitaminas
e Minerais

Ingredientes
Veganos

Sem
Glúten

Fórmula 1
Refeição Equilibrada
• Elevado teor de proteínas
• 25 vitaminas e minerais
• Ingredientes veganos
• Sem adição de açúcar

Cogumelos
e Ervas Aromáticas
21 doses, 550 g
Cód. 092K

• Aromas naturais
• Sem corantes ou
edulcorantes artificiais
• Sem glúten
Integre este produto numa dieta alimentar equilibrada e variada, aliada a um estilo de vida ativo.
Para uma opção vegana e naturalmente sem lactose, misture 2 colheres‑medida (26 g) de pó
com 250 ml de bebida de soja, quente, enriquecida com cálcio e vitaminas.

Sugestão de apresentação
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* Quando misturado com 250 ml de leite meio‑gordo.

V

EGANO

100%
O

V EGAN
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Proteína

MA SSA C OM C R E ME
DE COGU M E L O S
Doses 1
Tempo de preparação: 5 minutos
Tempo de confeção: 20 minutos
• 2 colheres‑medida (26 g) de F1 de Cogumelos
e Ervas Aromáticas
• 1 colher de sopa de farinha de milho
• 100 ml de leite magro
• Raspa e sumo de ½ limão
• 40 ml de água
• 55 g de massa penne integral
• 25 g de crème fraiche meio‑gordo
• 2 colheres de sopa de salsa de folha lisa picada
• Pimenta preta

PREPARAÇÃO
1
Num tacho, misturar a F1 de Cogumelos e Ervas
Aromáticas e a farinha de milho, depois adicionar
4 colheres de sopa de leite. Juntar gradualmente o
restante leite, continuando a mexer, depois adicionar
a raspa e o sumo do limão, bem como os 40 ml de
água. Temperar com pimenta e cozinhar em lume
médio, mexendo constantemente, durante 1 a 3
minutos, até engrossar, ficar homogéneo e quente.
2
Entretanto, colocar o penne numa panela separada
e deixar cozinhar durante 10 a 12 minutos, ou até
estar cozido a seu gosto. Escorra e depois adicione ao
molho da massa. Misturar o crème fraiche e a salsa
e servir de imediato, polvilhado com mais pimenta.
Valores nutricionais por dose:
Kcal

388

26

Proteínas Açúcares Lípidos

22 g

8,7 g

8,3 g

Fibra

Sal

12 g

1,4 g

* Somente quando preparados conforme as instruções do rótulo, os nossos produtos
oferecem todos os benefícios nutricionais descritos nesse rótulo.
** Lembre‑se que se um produto Herbalife Nutrition for utilizado numa receita quente, alguns
dos níveis de vitaminas no produto final podem diminuir relativamente aos valores do rótulo.
*** Quando consumir os batidos substitutos de refeição Fórmula 1, com o objetivo de controlar
ou manter o peso, por favor, siga cuidadosamente as instruções do rótulo do produto.

Apenas para fins ilustrativos.

QU E QU E S DE EN D RO E
QU E I J O AROM AT I ZA D O
CO M C OGU M E L O S
Doses 4
Tempo de preparação: 10 minutos
Tempo de confeção: 25 minutos
• 2 colheres‑medida (26 g) de F1 de Cogumelos e
Ervas Aromáticas
• 90 g de farinha integral
• 1 colher de chá de fermento em pó
• 1 ovo
• 80 ml de leite magro
• 80 g de queijo meio gordo para salada do tipo
mediterrânico, picado
• 2 colheres de sopa de endro fresco picado
• Pimenta preta

PREPARAÇÃO
1
Pré‑aquecer o forno a 180°C (gás 4) e forrar as
reentrâncias de um tabuleiro de queques com quatro
formas de papel ou quadrados de papel vegetal.
2
Numa tigela grande, misturar a F1 de Cogumelos e
Ervas Aromáticas, a farinha, o fermento em pó, o
ovo e o leite até ficarem completamente combinados
e depois temperar com pimenta. Adicionar o queijo
e o endro, mexer e dividir a mistura pelas formas
dos queques e deixar cozer durante 20 a 25 minutos,
até ficarem dourados. Deixar arrefecer e servir.
Valores nutricionais por dose:
Kcal

162

Proteínas Açúcares Lípidos

12 g

1,6 g

4,6 g

Fibra

Sal

3,6 g

1,3 g

* Somente quando preparados conforme as instruções do rótulo, os nossos produtos
oferecem todos os benefícios nutricionais descritos nesse rótulo.
** Lembre‑se que se um produto Herbalife Nutrition for utilizado numa receita quente, alguns
dos níveis de vitaminas no produto final podem diminuir relativamente aos valores do rótulo.
*** Quando consumir os batidos substitutos de refeição Fórmula 1, com o objetivo de controlar
ou manter o peso, por favor, siga cuidadosamente as instruções do rótulo do produto.

Apenas para fins ilustrativos.
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13 g
proteína

Barra Express

8g
fibra

207
kcal
22 Vitaminas
e Minerais

• Barra de proteínas com vitaminas
e minerais adicionados
• O mimo perfeito quando necessita
de uma nutrição excelente
para o dia a dia atarefado
• 32% da dose diária
recomendada de fibra*.
• Formulada com um equilíbrio
perfeito de nutrientes, incluindo
vitaminas e minerais essenciais.
• Adequado a vegetarianos.
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Chocolate
7 x 56 g, 392 g
Cód. 096K

Sugestão de apresentação
* A EFSA recomenda a ingestão de 25 gramas de fibra por dia.
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Café com o
poder da proteína

Criado para as aventuras da vida; grandes e pequenas. Sempre que
o entusiasmo, por si só, não for suficiente para o manter focado no
próximo desafio, experimente o High Protein Iced Coffee. Cada lote
contém grãos de café expresso 100% Robusta, que lhe conferem
uma textura suave e um sabor intenso, fornecendo 80 mg* de cafeína
por dose. Acreditamos que um bom café também deve ser bom
para si** e é por isso que o nosso café gelado não contém açúcares
adicionados, tem 80 calorias*** e adicionámos 15 g de proteína***.
Pode prepará-lo em qualquer lugar, basta juntar água fria para
obter uma deliciosa experiência com o High Protein Iced Coffee.

* É recomendado não exceder uma ingestão diária de 400 mg de cafeína de todas as fontes
(200 mg para mulheres grávidas ou a amamentar).
** As proteínas contribuem para o crescimento da massa muscular.
*** Por dose.
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High Protein Iced Coffee
• Grãos de café expresso 100% Robusta
• Cada lote foi preparado para ter uma
textura suave e um sabor intenso
15 g
de proteína

• Basta adicionar água
• 15 g de proteína de soro de leite por dose

80 mg
de cafeína

80
kcal

Sabor a
Latte Macchiato
14 Doses, 308 g
Cód. 012K

Mocha
14 Doses, 322 g
Cód. 011K
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Novo Sabor
Café
Caramelo

Tri Blend Select
ervilha, quinoa
e linhaça
O Tri Blend Select é uma mistura completa para
batido de proteína, com 100% sabor e qualidade:
uma seleção cuidadosa de ingredientes de origem
natural, que fornecem uma nutrição excelente,
aliada a sabores deliciosos. O Tri Blend Select
é composto por uma mistura de ervilha, quinoa
e linhaça, que fornece proteína completa 100%
vegetal*, em conjunto com outros ingredientes
naturais e biológicos que fornecem fibra,
vitamina C e uma seleção de minerais.

Elevado Teor
de Proteína

Elevado Teor
de Fibra

Sem
glúten

Adequado
a veganos

* A adição de proteína de arroz fornece uma proteína completa.
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Com ingredientes
naturais

V

EGANO

100%
O

V EGAN

Tri Blend Select
• Mistura vegana de proteína de ervilha,
quinoa e linhaça biológica.
• Rico em proteína, fibra e com vitamina C que contribui
para a redução do cansaço e da fadiga, para manter
o normal funcionamento do sistema imunitário e
para o normal metabolismo produtor de energia.
• Ingredientes veganos integrais, de origem natural,
para as suas progressivas necessidades nutricionais.
• Baixo teor de açúcar, rico em sabor.
Banana

15 Doses, 600 g

Cód. 013K

Café Caramelo

15 Doses, 600 g

Cód. 052K

20 g
de proteína

6g
de fibra

151
kcal

vitamina C
de origem
natural

Sugestão de apresentação
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Mistura Vegana para
Bebida de Proteína

Sabemos que pode ser desafiante atingir as suas metas de bem‑estar. Quer seja vegano, siga
uma alimentação, essencialmente, vegetariana ou esteja apenas à procura de novas opções
alimentares, é importante consumir proteína suficiente para assegurar uma dieta equilibrada.
Experimente a Mistura Vegana para Bebida de Proteína e aumente a sua ingestão diária de
proteína, vitaminas e minerais essenciais.
A Mistura Vegana para Bebida de Proteína é 100% vegana, rica em proteína, isenta de glúten,
sem açúcares, sem lactose e super cremosa.
Misture‑a com a sua Fórmula 1 favorita para criar uma refeição equilibrada e vegana,
rica em proteína (24 g), rica em fibra (6 g) e com 26 vitaminas e minerais. Basta juntar
duas colheres‑medida (28 g) da Mistura Vegana para Bebida de Proteína (28 g) e duas
colheres‑medida (26 g) da sua Fórmula 1 favorita a 300 ml de água, misturar e deliciar‑se.
Também pode desfrutar da Mistura Vegana para Bebida de Proteína por si só como um batido
equilibrado, com duas colheres‑medida (28 g) obtém 15 g de proteína, 22 vitaminas e minerais e
menos de 1 g de açúcar por dose.
Pode deliciar‑se com a Mistura Vegana para Bebida de Proteína de diversas formas. É a parceira
perfeita para os seus batidos Fórmula 1. O seu leve sabor a baunilha torna‑a no ingrediente ideal
para receitas equilibradas.*
A Mistura Vegana para Bebida de Proteína faz agora parte da nossa gama de Pequeno‑Almoço
Ideal Vegano. Experimente os outros produtos da gama vegana e dê o primeiro passo em direção
a uma ótima nutrição.

Mistura Vegana para Bebida de Proteína
•
•
•
•
•
•
•
•

100% vegana
Rica em proteína
Combinações de sabor intermináveis
Isenta de glúten
Sem açúcares
Sem lactose
22 vitaminas e minerais por dose
Leve sabor a baunilha

Leve sabor a baunilha

20 Doses, 560 g

Cód.172K

Modo de Emprego: Crie uma refeição vegana, rica em proteína e nutricionalmente equilibrada. Adicione duas
colheres‑medida (28 g) da Mistura Vegana para Bebida de Proteína e duas colheres‑medida (26 g) da sua Fórmula 1
favorita a 300 ml de água, misture e delicie‑se. Para consumir a Mistura Vegana para Bebida de Proteína por si só,
misture 2 colheres‑medida (28 g) da mistura em 250 ml de água fria, ou três colheres‑medida (42 g) de pó com
375 ml de água fria, consoante as suas necessidades proteicas. Integre o consumo deste produto numa dieta
alimentar equilibrada e variada, aliada a um estilo de vida ativo e saudável.
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V

EGANO

100%
O

V EGAN

Vegana

Rica em
Proteína

Isenta de
Glúten

Sem
lactose

* O nosso produto só fornece a totalidade dos seus benefícios nutricionais quando preparado segundo as instruções do rótulo. Lembre‑se que se um produto Herbalife
Nutrition for usado numa receita quente, alguns níveis de vitaminas podem ser inferiores, quando comparados com os valores apresentados no rótulo do produto.

22 Vitaminas
e Minerais
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O batido
de proteína

Desfrute do PRO 20 Select
depois de um treino ou
como um batido equilibrado
a qualquer hora do dia.
Adicione a sua fruta ou
legumes preferidos e
misture tudo à sua maneira.

multifuncional

Uma solução prática e cómoda para o ajudar a satisfazer as
suas necessidades de proteína, fibra, vitaminas e minerais.
Quer pretenda manter um regime alimentar nutritivo ou
necessite de um batido equilibrado para depois do treino,
o PRO 20 Select é a solução perfeita para si. Com 20 g
de proteína de soja de elevada qualidade e ingredientes
cuidadosamente selecionados, constitui a base ideal para
o ajudar a atingir os seus objetivos nutricionais.

PRO 20 Select

20 g
de proteína

25 vitaminas
e minerais

Sugestão de apresentação

6g
de fibra

vegetariano
20 g proteína
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6 g fibra

25 vitaminas
e minerais

baixo teor
de açúcar

146
kcal

Baunilha
15 doses, 630 g
Cód. 1660

Mistura para Bebida
de Proteína

Fórmula 3, Proteína em Pó
Personalizada

Aumente a sua ingestão
diária de proteína com uma
bebida deliciosa, com sabor
a baunilha, rápida e fácil de
preparar!

Reforce a ingestão de proteína
com um único passo simples ‑
junte uma colher de pó ao seu
batido Fórmula 1 diário.

• 15 g de proteína de
elevada qualidade.
• 7 g de hidratos de carbono.
• 22 vitaminas e minerais.
• Adequado a vegetarianos.

15 g
proteína

Baunilha
21 doses, 588 g
Cód. 2600

• Rica em proteína de soja
e de soro de leite, para
ajudar a desenvolver massa
muscular magra e manter
os ossos normais.
• 5 g de proteína por dose.

Clássico
40 doses, 240 g
Cód. 0242

• Adequado a vegetarianos.
108
kcal

5g
proteína

23
kcal

22 vitaminas
e minerais

Temos o cuidado de assegurar que
todos os ingredientes utilizados nos
produtos Herbalife Nutrition não são
geneticamente modificados (OMG)*.
Sugestão de apresentação

* Todos os ingredientes são provenientes de culturas não GM [Geneticamente
Modificadas], em conformidade com as leis da UE aplicáveis.
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Snacks

de proteína

Ao contrário da crença popular, os snacks podem ajudar
a controlar o peso.
Para além disso, são outra forma de fornecer nutrientes
ao corpo. Existe até um estudo clínico que prova que a
ingestão de snacks nutritivos, com calorias controladas e
em pequenas doses, ajuda a comer menos ao longo do dia1.

7g
proteína

4g
fibra

9g
proteína

110
kcal

Sopa de Tomate Gourmet

Grãos de Soja Tostados

Pronto em segundos, este snack
reconfortante tem 8 vezes mais
proteína do que uma sopa de
tomate tradicional2.

Um snack saboroso e equilibrado para
comer em casa ou levar consigo; com
controlo de calorias para sua conveniência.

• 104 kcal por dose.

• 9 g de proteína para ajudar a
desenvolver massa muscular.

• Rica em proteína para ajudar a
desenvolver massa muscular.

• 110 kcal para ajudar a gerir
o consumo de calorias.

• Rica em fibra (4 g por dose).

• Em práticas saquetas individuais, ideais
para quando anda de um lado para o outro.

• Basta misturar com água quente,
conforme as instruções do rótulo.
• Deliciosamente aromatizada com
ervas mediterrânicas.
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104
kcal

Tomate
Embalagem de
672 g 21 doses
Cód. 0155

• Deliciosos e ligeiramente salgados.
Ligeiramente
Salgados
Embalagem de
258 g 12 saquetas
Cód. 3143

1

2

Njike et al (2016). Snack food, satiety, and weight
[Snack alimentar, saciedade e peso]. Adv. em Nutrition, 7(5).
A Composição dos Alimentos; Agência de Padrões Alimentares
e o Instituto de Pesquisa Alimentar no Reino Unido, 2006.

10 g
proteína

Cerca
de 140
kcal

Barras de Proteínas
É guloso? Resista às tentações
com um delicioso snack, rico
em proteína, ou delicie‑se com
uma guloseima equilibrada,
antes ou após o treino.
• 140 kcal² por barra.
• 10 g de proteína de elevada
qualidade, para ajudar a
desenvolver massa muscular.
• 16 g de hidratos de carbono
por dose, para ajudar a manter
a energia durante o treino.

Chocolate
Amendoim
14 x 35 g, 490 g
Cód. 3972

Baunilha
Amêndoa
14 x 35 g, 490 g
Cód. 3968

Citrinos
Limão
14 x 35 g, 490 g
Cód. 3976
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Protein Chips

Mude a sua perceção em relação aos snacks e
delicie‑se com as Protein Chips – disponíveis em
dois tentadores sabores.
As Protein Chips têm menos 50% gordura do que as
batatas fritas, porque não são fritas. Um snack salgado
delicioso e crocante.
Cada pacote das Protein Chips sabor a Natas e Cebola,
contém 12 g de proteína e é adequado a vegetarianos.
Cada pacote das Protein Chips sabor a Barbecue, contém
11 g de proteína vegetal e é adequada a veganos.
Delicie‑se, ao mesmo tempo que mantém o seu
percurso rumo aos seus objetivos nutricionais.

Integre o consumo deste produto numa alimentação equilibrada e
variada, como parte integrante de um estilo de vida ativo e saudável.

Protein Chips Sabor a Barbecue
• 50% menos gordura do que as batatas fritas
• Frito? Nunca!
• Com 11 g de proteína
• Adequado a veganos
• Sem Glúten
• Alto teor de proteína vegetal
• Com proteína de ervilha
Barbecue

10 Doses, 30 g Cód. 141K

11 g
proteína
Vegano
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Sem
Glúten

Protein Chips
Sabor a Natas e Cebola
• 50% menos gordura do que as batatas fritas
• Frito? Nunca!
• Com 12 g de proteína
• Com aroma natural
• Sem glúten
• Adequado a vegetarianos
• Com proteína de ervilha
Natas e Cebola

Vegetariano

10 doses, 30 g Cód. 142K

12 g
proteína
Sem
Glúten
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Vitaminas e Minerais

Vitaminas
e Minerais
As vitaminas e os minerais são micronutrientes fundamentais
necessários a muitas das reações químicas que se dão
diariamente no organismo. Muitos minerais, como o cálcio e
o magnésio, também desempenham papéis estruturantes no
corpo.* No entanto, o organismo não consegue sintetizar todas
as vitaminas e minerais necessários a um bom funcionamento.
É por isso que é tão importante seguir uma dieta equilibrada.
Uma dieta equilibrada ajuda‑o a fornecer as vitaminas e
minerais essenciais ao organismo, mas pode ser difícil
consumir todos os nutrientes necessários apenas através
dos alimentos. Os suplementos diários de vitaminas e
minerais podem ajudar a garantir que atinge a quantidade
recomendada para cada um deles, todos os dias.

ENTÃO, O QUE DEVO INGERIR?
A maioria dos alimentos que consome fornece algumas vitaminas e minerais essenciais.
Alguns alimentos são particularmente densos em nutrientes, como a fruta, os legumes
e os cereais. Cada nutriente tem uma função específica no organismo, por isso, é
benéfico reforçar a ingestão de diferentes vitaminas e minerais. O espinafre é rico
em vitaminas C e E, que contribuem para a proteção das células contra as oxidações
indesejáveis, ao passo que o fósforo e o cálcio, presentes no leite, iogurte e sementes,
contribuem para a manutenção de ossos normais. As vitaminas do complexo B ajudam
o organismo a converter os alimentos em combustível**, e a vitamina K contribui para a
manutenção de ossos normais e para a normal coagulação do sangue.

* O Cálcio e o Magnésio contribuem para a manutenção de ossos e dentes normais.
** As vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 e B12 contribuem para o normal metabolismo produtor de energia.
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Complexo Vitamínico e Mineral

Homens e Mulheres
Para um ótimo desempenho e bem‑estar.

• Apoio nutricional completo, com 24 nutrientes
essenciais, incluindo micronutrientes que o corpo não
produz, ou produz em quantidade insuficiente
• Especificamente adaptado às necessidades dos homens
e das mulheres para fornecer ao corpo a quantidade
ideal de vitaminas e minerais
• Desenvolvido por especialistas na área da nutrição e
apoiado por estudos clínicos
Para Homens

60 comprimidos, 84,3 g Cód. 1800

Para Mulheres

60 comprimidos, 84,3 g Cód. 1819

Criado para tomar juntamente com
o seu batido Fórmula 1 favorito
Quer tome um ou dois Batidos Fórmula 1
diariamente, o Complexo Vitamínico & Mineral
foi concebido para fornecer ao seu corpo os
nutrientes necessários na quantidade certa.
Fale com o seu Membro Herbalife Nutrition
para obter mais informações.

Ou

Atividade
Hormonal

Ossos
Saudáveis

Sistema
Imunitário

Metabolismo
da Energia

Metabolismo
da Energia

Pele, Cabelo e
Unhas Saudáveis

Função
Muscular

Desempenho
Mental

Por favor, leia o rótulo dos produtos para obter mais informação
sobre os nutrientes presentes em cada fórmula.

43

Vitaminas e Minerais

Nutrição

para o Sistema Imunitário
O Immune Booster é rico em vitaminas e minerais essenciais que contribuem para o
funcionamento normal do sistema imunitário. Estes incluem: vitaminas C e D, selénio e
zinco. Também contém EpiCor ®, um ingrediente, cientificamente comprovado, à base de
fermento seco de levedura.
O Immune Booster está disponível em saquetas individuais e é ótimo para levar consigo!
Beba do Immune Booster diariamente: misture uma saqueta (3,7 g) com 150 ml de água
e mexa até dissolver. Beba um copo uma vez ao dia, durante a refeição.
Integre o consumo deste produto numa dieta alimentar equilibrada e variada, aliada a um
estilo de vida ativo e saudável.

80 mg
vitamina C

10 μg
vitamina D

55 μg
selénio

10 mg
zinco

Immune Booster
• Contém EpiCor®
• As vitaminas C e D, o selénio
e o zinco contribuem para
o normal funcionamento
do sistema imunitário.
• A vitamina C, o zinco e o
selénio contribuem para a
proteção das células contra
as oxidações indesejáveis.
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Frutos Silvestres
37 g (10 x 3,7 g)
Cód. 2273

Apenas para fins ilustrativos.
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Obtenha o
máximo do

seu corpo

Independentemente da idade, grau de bem‑estar ou
níveis de atividade, cuidar do corpo e obter todos os
nutrientes necessários é algo essencial.
Por muito bem‑intencionado que seja, a sua
alimentação diária pode não conter os níveis certos de
cada nutriente. É aqui que os suplementos alimentares
podem ajudar, uma vez que são uma ótima forma
de assegurar que está a abastecer corretamente o
organismo. As vitaminas e os minerais ajudam a manter
a vitalidade e um bem‑estar geral, sendo essenciais
para o normal crescimento e desenvolvimento do corpo.

Thermo Complete®
• Uma composição única de cafeína,
naturalmente obtida do chá verde
e da erva‑mate
• Vitamina C, que contribui para a
redução do cansaço e da fadiga

Vitamina
C

• Contém 82 mg de cafeína por dose,
para ajudar a reavivar a mente e
aumentar a concentração***
90 comprimidos, 78,9 g

82 mg
de cafeína

Cód. 0050

Niteworks®
Nutrição noturna.
• Niteworks contém os aminoácidos L‑Arginina e
L‑Citrulina
• Rico em Ácido Fólico
• Rico em vitaminas C e E que contribuem para a
proteção das células contra as oxidações indesejáveis
Cód. 3150

60 doses, 150 g
vitaminas
CeE

L‑Arginina
L‑Citrulina E
L‑Taurina

* De acordo com estudos médicos. 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
** VRN: Valor de Referência do Nutriente.
*** Recomenda‑se não exceder a ingestão diária de 400 mg de cafeína, independentemente da proveniência (200 mg para mulheres grávidas ou a amamentar).
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93%

61%

50%

93% dos adultos

Os resultados
mostram ainda que
61% tem carências
de magnésio

e 50% não
consome vitamina
A e cálcio
suficiente

não atinge o VDR**
das Vitaminas D e E
na sua alimentação
diária, de acordo com
estudos médicos*

Xtra-Cal®
Suplemento diário de cálcio com
vitamina D e magnésio.
• Contém Cálcio, necessário para a
manutenção de ossos e dentes normais
• Contém, por dose, mais de 100% da DDR de
Cálcio, para ajudar a cumprir os requisitos
diários de Cálcio e tem alto teor de Vitamina D.
• Contém também magnésio, cobre, manganês
e zinco
90 comprimidos, 131 g
vitamina
D

Cálcio E
Magnésio

Cód. 0020

vitaminas
do complexo
B

Cell Activator
Para o metabolismo de energia
e de hidratos de carbono.
• Fórmula especial com vitaminas do complexo B
(B1, B2, B6), manganês e cobre, que contribuem
para o normal metabolismo produtor de energia
• Contém zinco, que contribui para o normal
metabolismo dos hidratos de carbono
• Os minerais zinco, cobre e manganês também
contribuem para a proteção das células contra as
oxidações indesejáveis
90 comprimidos, 48,1 g

Cód. 0104
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Gorduras Saudáveis

Gorduras Saudáveis

O corpo necessita de pequenas quantidades de gordura para poder funcionar adequadamente,
mas existe uma diferença entre as gorduras que são boas e as que não são. Os ácidos gordos
insaturados (isto é, os polinsaturados, como os Ómega 3) são considerados mais benéficos,
uma vez que podem contribuir para a manutenção de níveis normais de colesterol no sangue*.
Uma alimentação rica em gorduras saturadas (presentes nos alimentos processados e de
origem animal) pode contribuir para um aumento dos níveis de colesterol no sangue.
Como a gordura é uma fonte concentrada de calorias, a Filosofia da Herbalife Nutrition
recomenda que até 30% do aporte calórico diário seja proveniente de gorduras, com especial
destaque para o reforço da ingestão de gorduras alimentares saudáveis. A alimentação
ocidental fornece uma quantidade total de gordura saturada muito superior ao necessário.

ENTÃO O QUE DEVO INGERIR?
As gorduras saudáveis estão presentes no peixe, frutos secos, azeite e abacate. Para assegurar
que está a ingerir os benéficos Ómega 3, consuma peixe, pelo menos duas vezes por semana,
incluindo uma dose de peixe gordo, como o salmão ou a cavala, como parte de uma refeição
saudável e equilibrada. Um suplemento alimentar pode também ajudá-lo a obter os benefícios dos
EPA e DHA (ácidos gordos Ómega 3): para contribuir para o normal funcionamento do coração***,
para a manutenção de uma visão normal e para uma normal função cerebral¹, bem como para a
manutenção de uma pressão arterial normal⁴ e de níveis normais de triglicéridos no sangue³.

* O DHA e o EPA contribuem para a manutenção de níveis normais de triglicéridos no sangue. O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 2 g de EPA e DHA.
** O EPA e o DHA contribuem para o normal funcionamento do coração (o efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 250 mg de EPA e DHA).
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Herbalifeline Max®
Um suplemento alimentar com óleos de peixe de origem sustentável, rico em ácidos
gordos ómega‑3 (EPA e DHA) Níveis mais ELEVADOS de EPA e DHA por cápsula†,
que aportam benefícios ao coração1, visão2 e cérebro2.
Fórmula com 5 alegações principais

• Óleo de peixe de origem sustentável, acreditado pela Friend of the Sea

Para mais
informações, visite:
FRIENDOFTHESEA.ORG

• Cápsula de gel vegetariana
• Cada cápsula contém 375 mg de EPA e 250 mg de DHA
• O DHA contribui para a manutenção duma normal função cerebral e de uma visão normal2
• O EPA e o DHA contribuem para o normal funcionamento do coração,1 assim como para a
manutenção de níveis normais de triglicéridos no sangue3 e para a manutenção de uma
tensão arterial normal.4

UTILIZAÇÃO DIÁRIA

• Contém óleos essenciais de tomilho e hortelã‑pimenta para um sabor mais fresco

✔✔ Contribuição para o normal funcionamento do coração1
✔✔ Manutenção de uma visão normal2
✔✔ Manutenção de uma normal função cerebral2
✔✔ Manutenção de níveis normais de triglicéridos no sangue3
✔✔ Manutenção de uma tensão arterial normal4

†
1
2

30 cápsulas, 42 g
Cód. 0043

3
4

Em média, 3 vezes mais EPA e DHA, em comparação com a antiga fórmula Herbalifeline.
O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 250 mg de EPA e DHA.
Os efeitos benéficos são obtidos com uma dose diária de 250 mg de DHA.
O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 2 g de EPA e DHA.
O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 3 g de EPA e DHA.
Não deve ser excedida a dose diária suplementar de 5 g de EPA e DHA combinados.

49

Fibra
Bebida de Aveia Maçã e Fibra
Uma forma deliciosa de reforçar o
consumo diário de fibra e apoiar o
bem‑estar digestivo1. Sem açúcar4!
• 5 g de fibra por dose
• Baixo teor calórico ‑ 18 kcal por dose
• 6 fontes de fibra
• Contém fibras solúveis e insolúveis
• Fórmula sem açúcar4 e sem adoçantes
artificiais
• Misture com água ou junte ao seu
batido Fórmula 1 favorito

Fibra
A fibra é um tipo de hidrato de carbono
(não digerível) que desempenha um papel
fundamental na digestão normal1. Existem 2
tipos de fibra: a solúvel e a insolúvel.
Ao contrário de outros hidratos de carbono
complexos, a fibra não pode ser decomposta
pelo sistema digestivo humano, por isso a maior
parte passa pelo intestino delgado sem ser
digerida, criando assim uma massa compacta.
Uma vez que este é o fator mais importante para
manter uma função gastrointestinal normal1, os
adultos devem consumir 25 g de fibra por dia 2.
No entanto, estudos indicam que em alguns
países da Europa o consumo médio de fibra é
inferior a metade da dose recomendada3. Se o
seu consumo diário de fibra é baixo, reforce‑o
de forma gradual e beba muita água.
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5g
fibra

18
kcal

Maçã
30 doses, 204 g
Cód. 2554

Beta Heart ®
Beta heart® contém o ingrediente principal OatWell™, beta‑glucano de aveia,
reconhecido por reduzir* ou manter** os níveis de colesterol no sangue.
• 3 g de beta‑glucanos de aveia ajudam a reduzir* o colesterol
• 1,5 g de beta‑glucanos de aveia ajudam a manter** o colesterol (1 colher‑medida).
• Misture 2 colheres-medida com água, ou com a sua bebida ou batido preferidos
• Sem açúcar
• Sem adoçantes artificiais
• Rico em fibra (3 g por colher‑medida)
• 25 kcal por colher‑medida
A fibra de grão de aveia contribui para um aumento do bolo fecal.
Painel EFSA para Produtos Dietéticos, Nutrição e Alergias. EFSA Journal 2010; 8(3):1462
3
Pesquisa Nacional sobre Alimentação e Nutrição no Reino Unido (NDNS)
4
Contém 0,1 g de açúcar, naturalmente presente.
* Foi demonstrado que os beta‑glucanos de aveia reduzem o colesterol no sangue. O colesterol elevado é um fator de risco no desenvolvimento
de doenças coronárias. O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de 3 g de beta‑glucanos provenientes de aveia. As doenças coronárias
têm múltiplos fatores de risco, alterar um desses fatores pode, ou não, ter um efeito benéfico.
** Os beta‑glucanos contribuem para a manutenção de níveis normais de colesterol no sangue. O efeito benéfico é obtido com uma dose diária de
3 g de beta‑glucanos provenientes de aveia, farelo de aveia, cevada, farelo de cevada ou de misturas destes beta‑glucanos.
OatWell™ é uma marca registada da DSM.
1
2

25
kcal

3g
fibra

Beta Heart - Baunilha
30 doses, 229 g
Cód. 0267
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Fibra

Microbiotic
Max

O Microbiotic Max foi formulado para
fornecer uma combinação de probióticos
e fibras prebióticas, que trabalham em
harmonia para apoiar os seus objetivos
nutricionais. Com um subtil sabor a
baunilha, cada dose contém 2 mil
milhões de bactérias vivas, provenientes
das estirpes de Bifidobacterium lactis e
Lactobacillus helveticus. Este produto
tem um elevado teor de fibra e está
disponível em saquetas, o que o torna
perfeito para levar para todo o lado.

Microbiotic Max
• Contém uma combinação de Probióticos e
Fibras Prebióticas
• Fornece 2 mil milhões de bactérias vivas (UFC) por dose
• Não contém edulcorantes, corantes ou conservantes
• Não necessita de refrigeração
• Disponível em caixas de 20 saquetas individuais
• Perfeito para levar para onde quer que vá
• Sem adição de açúcares
Sabor a Baunilha

Probióticos
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20 saquetas de 2 g, 40 g

Fibras
Prebióticas

Isento de
Glúten

Cód. 173K

Rico em
Fibra

Beba o

Microbiotic
Max com água
ou misturado
no seu batido

Fórmula 1*

preferido.

Apenas para fins ilustrativos.
* Por favor, adicione o Microbiotic Max só depois de misturar o batido e utilize líquidos a uma temperatura inferior a 25°C, para evitar afetar a eficácia do produto.
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Hidratação

Hidratação
O corpo humano é composto por 60% de água
e a maioria das reações químicas que ocorrem
no organismo precisam deste elemento para
se realizarem. A água também contribui para a
manutenção da regulação normal da temperatura
corporal e de funções físicas e cognitivas normais**.
A maior parte das reações químicas no corpo também
ocorrem na água*. Não beber fluidos suficientes
pode dar origem a efeitos negativos no corpo, como
tal, para manter as funções físicas e cognitivas
normais, deve consumir a quantidade recomendada
de aproximadamente 2 litros de líquidos por dia para
as mulheres e 2,5 litros para os homens. Idealmente,
esta quantidade deveria provir apenas da água, mas
bebidas como sumos de fruta e chá de ervas também
contam para o consumo diário de fluidos. É importante
relembrar que os alimentos com elevado teor de água
também ajudam a manter a hidratação. Certifique‑se
de que aumenta o consumo de líquidos durante o
exercício físico ou quando a temperatura aumenta,
para repor o que perde através da transpiração*.

* EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies [Nutrição e Alergias]. EFSA Journal 2010; 8(3):1459.
** Para obter o efeito desejado deve consumir, no mínimo, 2 l de água por dia, provenientes de várias fontes.
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Concentrado de Herbal Aloé

Veja a página 69 para saber
mais sobre o Hydrate da H24,
para uma excelente hidratação.

Uma bebida deliciosa e com baixo teor
calórico, para ajudar a manter a hidratação.
Basta juntar água para obter uma alternativa
equilibrada.
• Contém 40% de sumo de Aloé vera, derivado
da folha de aloé
• O gel de Aloé é extraído através de um
processo a frio, a melhor forma de garantir
a mais elevada qualidade do gel
• Dá um sabor refrescante à água, para o
ajudar a atingir o consumo recomendado de,
aproximadamente, 2 litros por dia
• Sabor a manga, sem açúcares adicionados
e sem aromatizantes ou corantes artificiais
• Também disponível no sabor Clássico, com
um toque cítrico natural, sem adoçantes ou
corantes artificiais

40%
Aloé Vera

Concentrado
de Herbal Aloé
31 doses, 473ml
Clássico Cód. 0006

Concentrado
de Herbal Aloé
31 doses, 473 ml
Manga Cód. 1065

Sugestão de apresentação
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Hidratação

AloeMax
As nossas folhas de Aloé Vera são
colhidas à mão, selecionadas e
preparadas cuidadosamente, para
assegurar que chega até si um
produto da mais alta qualidade.
• Contém 97% de sumo de Aloé Vera,
derivado da folha inteira de Aloé Vera.
• Diretamente dos nossos campos
para o seu copo, delicie-se com esta
bebida refrescante todos os dias.
• Apenas 2 kcal por dose

97% de
Aloé Vera

AloeMax
31 doses, 473 ml
Cód. 1196
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Sugestão de apresentação

Bebida Instantânea de Extrato de Chá
com Plantas Aromáticas
Desperte com a refrescante bebida de extrato de ervas.
Baixa em calorias e com chá verde e preto, é uma bebida
deliciosa que pode ser tomada quente ou fria.
• Baixa em calorias, com cerca de 6 kcal por dose
• Uma mistura exclusiva de chá preto indiano – um chá preto
tradicional e chá verde, com extratos de flor de malva,
hibisco e semente de cardamomo
• O chá verde é extraído através da água, para oferecer‑lhe
todos os componentes presentes no mesmo

6
kcal

Clássico
58 doses, 100 g
Cód. 0106

Clássico
29 doses, 50 g
Cód. 0105

Limão
29 doses, 50 g
Cód. 0255

Framboesa
29 doses, 50 g
Cód. 0256

Pêssego
29 doses, 50 g
Cód. 0257
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Herbalife SKIN

SKIN Limpar, tonificar, cuidar,
soluções específicas,
hidratar

Gel de Olhos Refirmante / 15 ml – Cód. 0770
Ajuda a melhorar a aparência da delicada zona
de contorno dos olhos, reforçando a firmeza e a
elasticidade da pele*

Tónico Revitalizante à Base de Ervas
50 ml – Cód. 0767

/

Tónico facial à base de aloé vera, sem álcool, com uma
fragrância cítrica a tangerina, para hidratar e refrescar
a pele com aspeto cansado

Sérum Redutor de Linhas Finas
50 ml – Cód. 0829

/

Este sérum multifunções ajuda a reduzir os sinais
visíveis do envelhecimento*

Máscara Purificante de Argila com Menta /
120 ml – Cód. 0773
Esta máscara rica e cremosa de argila contém os efeitos
tonificantes e absorventes da argila bentonite, para
remover a sujidade e absorver o excesso de oleosidade
Pele Normal A Oleosa

Gel de Limpeza Cítrico

Gel de Limpeza Suavizante com Aloé /
150 ml – Cód. 0765
Gel de limpeza suave, para uma pele limpa e macia
Pele Normal A Seca

* Testado em indivíduos, medindo o grau de firmeza e elasticidade por um especialista, em intervalos de 7 e 42 dias.
Em 45% dos casos, a melhoria da firmeza e da elasticidade, na zona de contorno dos olhos, foi visível em 42 dias
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/ 150 ml – Cód. 0766

Com micro pérolas, para uma limpeza profunda que
refresca a pele, deixando‑a radiante
Pele Normal A Oleosa

Sabia que?
A nossa linha de cuidados
com a pele não tem adição
de parabenos nem de
sulfatos, sendo testada
dermatologicamente.

Creme Revitalizante de Noite
50 ml – Cód. 0827

/

Creme rico para ajudar a fornecer a hidratação necessária
à pele durante a noite. Uma hidratação prolongada, para
que desperte com uma pele mais macia e suave

Exfoliante com Frutos Vermelhos /
120 ml – Cód. 0772
Exfoliante rico em antioxidantes, com sementes de
frutos vermelhos para exfoliar e ajudar a obter uma pele
mais macia e suave

Creme Hidratante de Dia

Creme Hidratante FPS 30

/ 50 ml – Cód. 0828

Creme hidratante de longa duração, deixa a pele suave
e macia. Garante proteção UVA/UVB de amplo espectro

Creme de Olhos Hidratante / 15 ml – Cód. 0771
Ajuda a reduzir a aparência das linhas finas e rugas
na zona de contorno dos olhos, uma área que contém
menos glândulas sebáceas e sudoríparas, sendo por isso
mais suscetível à desidratação

/ 50 ml – Cód. 0830

Creme hidratante para todas as ocasiões para dar ao
seu rosto uma aparência luminosa. Pele com um aspeto
radiante, mesmo sem maquilhagem
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Herbalife SKIN

Collagen
Skin Booster

Uma bebida de beleza
Uma pele de aparência saudável começa no interior. O Collagen Skin Booster não
se limita a uma reparação rápida; é uma nutrição especializada para a sua pele,
apoiada pela ciência e com resultados comprovados.
Com um refrescante sabor a morango e limão, o Collagen Skin Booster é rico
em vitaminas e minerais essenciais, para apoiar a manutenção de uma pele,
cabelo e unhas normais.* Esta é uma nutrição especializada para a sua pele.
Formulado cientificamente, contém Verisol® P1, com resultados comprovados.

Collagen Skin Booster
• Contém peptídios bioativos de colagénio™, chamados Verisol® P, com
eficácia comprovada na redução das rugas no contorno dos olhos e nos
sinais visíveis de celulite, melhorando a elasticidade da pele***.
• Contém edulcorante de origem natural e aroma natural.
• Mistura selecionada de 9 vitaminas e minerais essenciais.
Morango e Limão

30 Doses, 171 g

Resultados
após
4 semanas

Cód. 076K

Aroma
natural
9 vitaminas
e minerais

Sem
glúten

1
O Verisol® P e os peptídeos bioativos de colagénio são marcas registadas de Gelita AG.
* A biotina, cobre, iodo, vitamina A e zinco contribuem para a manutenção de uma pele normal. A biotina, selénio e zinco
contribuem para a manutenção de um cabelo normal. O selénio e o zinco contribuem para a manutenção de unhas normais.
** Resultados visíveis nas rugas dos olhos e na elasticidade da pele após 4 semanas; primeiros resultados de redução dos
sinais visíveis de celulite, após 3 meses.
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Misture 1 colher‑medida (5,7 g) de
pó com 250 ml de água. Desfrute
uma vez ao dia durante a refeição.
Integre o consumo deste produto
numa dieta alimentar equilibrada e
variada, aliada a um estilo de vida
ativo e saudável.
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Cuidados com o Corpo e Cabelo

Herbal Aloé

Fortaleça e repare o seu cabelo
Champô Fortificante Herbal Aloé / 250 ml – Cód. 2564

RESULTADOS
DO ESTUDO

• Deixa o cabelo 10 vezes mais forte, após apenas uma lavagem*

• Deixa o cabelo 10 vezes mais forte.

• Reduz a quebra do cabelo em 90%

• Reduz a quebra do cabelo até 90%.

• A proteína de trigo hidrolisada ajuda a proteger, reparar e
fortalecer o cabelo*
• Fórmula que preserva a cor do cabelo

Amaciador Fortificante Herbal Aloé / 250 ml – Cód. 2565
• Fortalece os fios de cabelo, deixando‑os com um aspeto mais
macio e sedoso, após apenas uma lavagem
• Contém proteína de trigo
• Fórmula que preserva a cor do cabelo

ANTES

Estrutura
cuticular
bastante
danificada.

DEPOIS

Melhoria
significativa
da estrutura
cuticular.

• Sem adição de parabenos e sem adição de sulfatos
* Quando utilizado em conjunto com o Amaciador Fortificante num cabelo não tratado. Resultados baseados num estudo sobre a quebra e fortalecimento do cabelo. Valores médios obtidos através
de um Teste de Escovagem de Cabelos realizado por um laboratório de investigação independente em cabelos ‘danificados’. Foi comparado o número de fibras de cabelo partidas num cabelo
não tratado, aplicando o Champô Fortificante e o Amaciador Fortificante Herbal Aloé.
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Sabia que?
Para fazer um tratamento intensivo
ao seu cabelo e deixá‑lo macio
aplique o Amaciador Herbal Aloé
e remova‑o com água abundante
passado 5 minutos, para obter um
cabelo super macio e sedoso.

RESULTADOS
DO ESTUDO
• Hidratação durante todo o dia
• A pele fica comprovadamente
mais macia e suave até 100%

Refresque e revitalize

Hidrate e nutra

Sabonete Banho e Corpo Herbal Aloé /
125 g – Cód. 2566

Loção para Mãos e Corpo Herbal Aloé /
200 ml – Cód. 2563

• Limpa suavemente sem retirar à pele os seus
óleos essenciais

• Clinicamente comprovado que hidrata a pele,
nutrindo‑a profundamente

• Com uma fórmula que contém aloé vera, azeite e
vitamina A, C e E, para nutrir a pele

• Hidratação todo o dia

• Aroma fresco e suave
• Sem adição de parabenos e sem adição de sulfatos

Gel de Banho para Mãos e Corpo Herbal Aloé /
250 ml – Cód. 2561
• Limpeza suave à base de plantas
• Com hidratação tripla para suavizar a pele, ajudando
a atenuar a secura e a hidratar profundamente
• Combinação de extratos botânicos do deserto que
ajudam a manter a pele saudável
• Sem adição de parabenos e sem adição de sulfatos

• O aloé vera e a manteiga de karité africana são
absorvidos rapidamente, deixando a pele macia
e suave
• Sem adição de parabenos e sem adição de sulfatos

Gel Suavizante Herbal Aloé /
200 ml – Cód. 2562
• Deixa a pele mais macia e suave
• Rico em aloé vera e ingredientes botânicos
suavizantes que hidratam e amaciam a pele
• Fórmula sem fragrâncias
• Sem adição de parabenos e sem adição de sulfatos
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Nutrição Desportiva Herbalife

Revele o seu potencial

Nutrição desportiva completa
Concentração intensa, atenção aos detalhes
e vontade de trabalhar arduamente – estas
são as características que definem grandes
atletas e, as mesmas que caracterizam
a equipa Herbalife Nutrition que criou a
primeira linha de nutrição desportiva 24
horas por dia: Herbalife24 ®.

Personalize o seu programa Herbalife24
Com base nas necessidades do seu treino, desempenho e recuperação e do desporto que pratica.
Para criar um programa personalizado visite Herbalife24.com.pt

LIFTOFF® MAX
FÓRMULA 1 SPORT**
HYDRATE**
PROLONG
REBUILD ENDURANCE
REBUILD STRENGTH
CR7 DRIVE

MANHÃ

ANTES DO
TREINO

DURANTE
O TREINO

APÓS O
TREINO

NOITE

* Close et al (2016). New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. [Novas estratégias em nutrição desportiva para melhorar o desempenho físico] Free Radical Biology
and medicine; 98 (144‑158).
** Tomar de acordo com as instruções no rótulo.
*** Os hidratos de carbono contribuem para a recuperação da função muscular normal após o exercício físico intensivo e de longa duração, conducente à fadiga muscular e ao esgotamento
das reservas de glicogénio na musculatura esquelética. O efeito benéfico é obtido com o consumo de hidratos de carbono, de todas as fontes, numa ingestão total de 4 g por kg de peso,
em várias doses, nas primeiras 4 horas e num máximo de 6 horas, a seguir ao exercício físico altamente intenso e/ou de longa duração, conducente à fadiga muscular e ao esgotamento
das reservas de glicogénio na musculatura esquelética.
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Linha
desportiva
Herbalife24
Quer seja um corredor ocasional ou um atleta
de elite, a linha desportiva Herbalife24® tem
os produtos que precisa para se preparar,
treinar e recuperar***. Sendo a primeira linha
nutricional desportiva no mercado para as
24 horas do dia, não é surpresa que mais de
190 equipas desportivas, atletas e eventos
pelo mundo usem os produtos Herbalife24
para os ajudar a ter um melhor desempenho.

Qualidade e segurança
Todos os lotes de produtos Herbalife24® são
testados por uma entidade independente,
para garantir a ausência de substâncias
proibidas. Para mais informações, consulte
os rótulos dos produtos.

Sabia que?
Os principais fatores causadores de fadiga
durante uma competição são a diminuição
do combustível (hidratos de carbono) e a
desidratação. Estratégias que envolvem comer
antes, durante e depois das competições
ajudam a reduzir esses efeitos.*

A força motriz por detrás da gama de produtos
Herbalife24 é John Heiss, Ph.D., Membro do
Conselho Nutricional da Herbalife Nutrition.
Corredor de corta‑mato, ciclista de competição
e esquiador alpino, Heiss sabe exatamente o
que é necessário para garantir as necessidades
nutricionais de um atleta.

65

Nutrição Desportiva Herbalife

Barras de Proteína
Achieve H24

Quer tenha apenas dado início ao seu programa de treino, quer seja um
frequentador assíduo do ginásio ou um atleta de alto rendimento, precisa
de nutrição desportiva que o apoie em todos os momentos. Foi por isso que
criámos as Barras de Proteína Achieve H24.
São um prático snack pós‑treino, com 21 gramas de proteína por barra.
As barras de proteína estão disponíveis em dois sabores, Chocolate Negro
e Biscoito com Pedacinhos de Chocolate, não contêm corantes nem aromas
artificiais e são adequadas a vegetarianos.
Queremos providenciar‑lhe nutrição que o ajuda a atingir os seus objetivos,
independentemente da dimensão dos mesmos. Consuma as Barras de Proteína
Achieve H24 uma vez por dia, entre as refeições ou após o seu treino.

BARRAS DE PROTEÍNA ACHIEVE H24
✔✔ 21 g de proteína por barra
✔✔ Baixo teor de açúcares
✔✔ Certificadas pelo Informed Sport
✔✔ Sem corantes nem aromas artificiais
✔✔ Adequado a vegetarianos
Chocolate Negro

6 doses, 60 g

Cód. 150K

Biscoito com Pedacinhos de Chocolate

6 doses, 60 g

Cód.149K

Modo de Emprego: Consumir uma vez por dia, entre as
refeições ou após o seu treino. Integre o consumo deste
produto numa dieta alimentar equilibrada e variada,
aliada a um estilo de vida ativo e saudável.

Vegetarianas

Ricas em
Proteína
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Baixo Teor de
Açúcares
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Nutrição Desportiva Herbalife

10 g
proteína

184
kcal

7g
proteína

225
kcal

REBUILD ENDURANCE

PROLONG

Bebida de recuperação* com proteína e
hidratos de carbono, para desportos de
resistência

Bebida com proteína e hidratos de carbono,
para usar durante a prática de exercício
físico intenso e prolongado

✔✔ Para usar após a prática de

✔✔ Fornece 225 kcal por dose, excelente para

exercício aeróbico

desportos de resistência

✔✔ Contém, em cada dose, 36 g de

✔✔ Esta bebida, com uma mistura única

hidratos de carbono, especialmente
selecionados, e 10 g de proteína
de leite de elevada qualidade
✔✔ As proteínas contribuem para o crescimento

e manutenção da massa muscular
✔✔ Fornece as vitaminas B1, B2, C, E e ferro

e adoçantes artificiais
20 doses, 1.000 g

✔✔ 7 g de proteína de soro de leite, que contribui

para o crescimento da massa muscular
✔✔ Com hidratos de carbono sob a forma de

maltodextrina e frutose

✔✔ Sem corantes, aromatizantes

Baunilha

de proteína e hidratos de carbono,
tem um nível de osmolalidade
entre 270 – 330 mOsmol/kg

✔✔ Enriquecida com vitamina C e vitaminas
Cód. 1436

do complexo B (incluindo B1, B3, B6, B12
e ácido pantoténico), esta bebida tem
um sabor leve e suave, excelente para
tomar enquanto pratica exercício físico
✔✔ Sem corantes, aromatizantes

ou adoçantes artificiais
Citrinos
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15 doses, 900 g

Cód. 1435

19 g
proteína

223
kcal

25 g
proteína

190
kcal

vitaminas
BEC

270
mOsmol/kg

FÓRMULA 1 SPORT

REBUILD STRENGTH

HYDRATE

NOVA Fórmula

Bebida de recuperação* rica
em proteína, para usar após
um treino de força

Bebida com eletrólitos, sem calorias

✔✔ Para usar após a prática de

✔✔ Com um nível de osmolalidade

Alimente o atleta que há em si.
✔✔ Desfrute de um delicioso batido, rico

em proteína de leite, que contém
dois tipos de proteína; a caseína,
de digestão lenta e o soro de leite,
o qual é rapidamente digerido1
✔✔ Consumir proteínas de soro de leite e

caseína ao mesmo tempo pode ajudar
a fornecer ao corpo um suprimento
regular de todos os aminoácidos,
por um período prolongado1
✔✔ A proteína do leite contribui para

o crescimento e manutenção
da massa muscular

para incentivar a ingestão de fluidos

exercício anaeróbico

inferior a 270 mOsmol/kg

✔✔ Contém 25 g de proteína que

contribui para o crescimento e
manutenção da massa muscular
✔✔ O ferro contribui para um normal

metabolismo produtor de energia,
para a formação normal de glóbulos
vermelhos e para o transporte
normal do oxigénio no organismo
✔✔ Sem corantes, aromatizantes

ou adoçantes artificiais

✔✔ Fornece 100% do VRN** de

vitamina C, que contribui para a
redução do cansaço e da fadiga
✔✔ Fornece vitaminas do complexo

B (B1, B2, ácido pantoténico
e B12), cálcio e magnésio,
que contribuem para o normal
metabolismo produtor de energia
Laranja 20 saquetas x 5,3 g, 106 g

Cód. 1433

✔✔ Contém 190 kcal por dose

✔✔ Contém mais de ⅓ da sua

dose diária recomendada de
25 vitaminas e minerais
Creme de Baunilha 20 doses, 524 g

✔✔ Bebida sem calorias para atletas,

Chocolate

20 doses, 1.000 g

Cód. 1437

Cód. 4461

1
Soop et al., Am J PhysiolEndocrinol Metab, 2012. 303(1): p. E152‑62.
* Os hidratos de carbono contribuem para a recuperação da função muscular normal após o exercício físico intensivo e de longa duração, conducente à fadiga muscular e ao esgotamento
das reservas de glicogénio na musculatura esquelética. O efeito benéfico é obtido com o consumo de hidratos de carbono, de todas as fontes, numa ingestão total de 4 g por kg de peso,
em várias doses, nas primeiras 4 horas e num máximo de 6 horas, a seguir ao exercício físico altamente intenso e/ou de longa duração, conducente à fadiga muscular e ao esgotamento
das reservas de glicogénio na musculatura esquelética.
** VRN: Valor de Referência do Nutriente.
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Nutrição Desportiva Herbalife

Liftoff® Max H24

Reforce os seus treinos* com o LiftOff ® Max H24, sabor a toranja!
É um suplemento alimentar energético sem açúcares que contém
180 mg de cafeína por dose. Mas não é um suplemento alimentar
energético qualquer. O LiftOff ® Max H24 foi formulado com as
vitaminas B6, B12 e C para ajudar a reduzir o cansaço e a fadiga.
Sem corantes, nem sabores artificiais, este é um suplemento
alimentar energético em que pode confiar. Também contém
ácido pantoténico que contribui para uma normal performance
mental. Sinta‑se revigorado e delicie‑se com o sabor a toranja.
Consuma o LiftOff ® Max H24, antes de um treino ou sempre
que precisar de uma ajuda para se sentir de volta aos eixos.

* Kerksick et al. (2018) J Int Soc Sports Nutr, 15(1), 3.
** Não é recomendado que exceda uma ingestão diária de 400 mg de cafeína proveniente de todas as fontes (200 mg para mulheres grávidas ou a amamentar).
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180 mg
de cafeína

Vitamina
C

Vitaminas
B6 e B12

LIFTOFF®MAX
✔✔ 180 mg de cafeína** por dose
✔✔ Formulado com as vitaminas B6, B12 e C, que

contribuem para reduzir o cansaço e a fadiga
✔✔ Contém ácido pantoténico que contribui

para uma normal performance mental
✔✔ Certificado pelo Informed Sport
✔✔ Sem açúcares
✔✔ Sem corantes nem aromas artificiais
✔✔ Refrescante sabor a toranja
✔✔ Contém adoçante de origem natural,

extraído das folhas de stevia
Sabor a Toranja

10 saquetas x 4.2 g, 42 g

Cód. 192K

Modo de Emprego: Para obter os melhores resultados,
recomendamos o consumo de 1 saqueta por dia, dissolvida em
250 ml de água, antes de um treino ou sempre que precisar de
uma ajuda para se sentir de volta aos eixos. Integre o consumo
deste produto numa dieta alimentar equilibrada e variada,
aliada a um estilo de vida ativo e saudável.
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Nutrição Desportiva Herbalife
CR7 DRIVE
Abasteça o seu treino e reforce a hidratação**
✔✔ Deliciosa e refrescante bebida com eletrólitos e hidratos de
carbono, para tomar durante o exercício físico
✔✔ Solução eletrolítica com hidratos de carbono, que contribui para a
manutenção do desempenho físico em exercícios de resistência*
✔✔ Também aumenta a absorção de água durante o exercício físico**
✔✔ Formulado com eletrólitos essenciais: 249 mg de sódio e 142 mg
de magnésio por dose
✔✔ Com 100% da DDR de vitamina B1 e B12, que contribuem para
o normal metabolismo produtor de energia e para uma normal
função psicológica***
✔✔ Menos de 100 kcal por dose para ajudar a gerir o consumo
de calorias
✔✔ Sem adoçantes artificiais

vitaminas
B1 e B2

Açaí
20 doses, 540 g
Cód. 1466

97
kcal

Sódio e
Magnésio

Açaí
10 saquetas x 27 g, 270 g
Cód. 1467

* As soluções eletrolíticas contendo hidratos de carbono aumentam a absorção de água durante o exercício físico,
contribuindo para a manutenção do desempenho físico em exercícios de resistência.
** As soluções eletrolíticas contendo hidratos de carbono aumentam a absorção de água durante o exercício físico.
*** As Vitaminas B1 e B12 contribuem para o normal metabolismo produtor de energia e para uma normal função psicológica.
**** VRN: Valor de Referência do Nutriente.
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LIFTOFF®
Bebida Energética Efervescente
Bebida energética de baixo teor de calorias, a
qualquer hora, em qualquer lugar
✔✔ 10 kcal por dose, uma ótima alternativa às bebidas
com gás e com açúcar
✔✔ 100% do VRN**** de vitamina C, que contribui para
a redução do cansaço e da fadiga
✔✔ 100% do VRN de vitaminas do complexo B (B1, B2,
B3, B6, ácido pantoténico, biotina) que contribuem
para o normal metabolismo produtor de energia
✔✔ Contém cafeína em pó e cafeína natural,
proveniente do guaraná
✔✔ Cada dose contém 75 mg de cafeína

vitaminas
BeC

10
kcal

75 mg
cafeína

LIFTOFF
Lima‑Limão
10 comprimidos
efervescentes x 4,5 g, 54 g
Cód. 3152
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Atletas patrocinados

LENINE CUNHA
Portugal

“Eu treino todos os dias para ser o melhor e preciso de estar em forma para o conseguir! Muitas vezes,
conseguir conjugar os treinos com uma alimentação e hidratação correta pode se tornar complicado. A
Herbalife Nutrition simplificou todo este processo por ser tão fácil de utilizar. Está tudo lá, sem complicações!”
Lenine Cunha
Atleta paralímpico mais medalhado do mundo, com 226 medalhas
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ANCA BUCUR
Roménia

“Diz‑se que quando nos sentimos bem por dentro,
isso vê‑se por fora, e é bem verdade. Nunca teria
mantido o meu desempenho e boa forma geral sem a
nutrição correta. O meu corpo precisa de combustível
de boa qualidade para poder realizar a minha atividade
intensiva de instrutora de aeróbica e atleta de
resistência. Fico extremamente grata por ter adotado o
programa de nutrição, que tantos campeões, em todo
o mundo, também adotaram. Energia, confiança e
desempenho: Obrigada, Herbalife Nutrition!”
Anca Bucur
Miss Universo Fitness 2013

GRANDE
CANÁRIA
Espanha

“A equipa de basquetebol espanhola fez história
em 2012‑2013, ao chegar à meia‑final do
play‑off ACB pela primeira vez na história da
equipa. O empenho e entusiasmo dos jogadores,
aliados ao apoio da nutrição Herbalife Nutrition,
são uma combinação forte e vencedora.”
Herbalife Nutrition Grande Canária
Basquetebol, Espanha
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P.V.P. Recomendado

Lista de produtos

Nota: O P.V.P Recomendado para as Regiões Autónomas da Madeira
e dos Açores pode variar devido à aplicação de diferentes taxas de IVA.
Taxa normal: Madeira - 22%, Açores – 16%; taxa reduzida: Madeira – 5%, Açores – 4%.

NOVIDADE

NOVIDADE

Fórmula 1

Maçã com Especiarias, 550 g

Chocolate Cremoso, 550 g

Cód. 4462
Cód. 4463
Cód. 4464
Cód. 4465
Cód. 4466
Cód. 4467
Cód. 4468

55,25 €
55,25 €
55,25 €
55,25 €
55,25 €
55,25 €
55,25 €

F1 Sem Soja, Lactose e
Glúten - Framboesa e
Chocolate Branco, 500 g
Frutos do Bosque, 550 g
Menta e Chocolate, 550 g
Ananás e Coco
(ediçao limitada) 550 g

Cód. 4469
Cód. 4470
Cód. 4471
Cód. 224K

Chocolate e Laranja
(ediçao limitada) 550 g
Cód. 244K 55,25 €
Cód. 048K 64,55 €
47,62 € Creme de Baunilha, 780 g
55,25 € F1 Saquetas Creme de Baunilha, 7x26 g, 182 g Cód. 053K 21,23 €
55,25 €
Biscoito Crocante, 7x26 g, 182 g Cód. 054K 21,23 €
Chocolate Cremoso, 7x26 g, 182 g Cód. 229K 21,23 €
55,25 €

Livro de Receitas
Cód. 107K

17,10 €

High Protein Iced Co

Fórmula 1
Cogumelos e Ervas
Aromáticas, 550 g

Cód. 092K

60,63 €

Barras Formula 1 Express
Chocolate Negro - 7x56 g

e
Cód. 012K 59,68 €
Cód. 011K 59,68 €

Cód. 4472 26,38 €

NOVIDADE

Tri Blend Select
Cód. 013K
Cód. 052K

73,69 €
73,69 €

Mistura Vegana para
Bebida de Proteína
Baunilha, 560 g
Cód. 172K 62,37 €

Mistura de Proteína
para Culinária
Baunilha, 480 g

Pro 20 Select
Cód. 200K

52,63 €

Baunilha, 630 g

Cód. 1660

67,66 €

Mistura para
Bebida de Proteína
Baunilha, 588 g Cód. 2600

65,50 €

Fórmula 3, Proteína em
Pó Personalizada
Original, 240 g Cód. 0242

Barras de Proteínas

Sopa de Tomate Gourmet
Tomate, 672 g

Cód. 0155

54,24 €

Baunilha Amêndoa,

Grãos de Soja Tostados
44,90 €

Ligeiramente Salgados,

Cód. 3143

Chocolate Amendoim,

23,55 €

Citrinos Limão,

Cód. 3972

25,45 €

Cód. 3968

25,45 €

Cód. 3976

25,45 €

NOVIDADE

Protein Chips
Barbecue,

Cód. 141K

Fórmula 2, Complexo
Vitamínico e Mineral

Immune Booster

Natas e Cebola,

Cód. 142K

HOMENS, 60 comprimidos Cód. 1800 25,03 €
MULHERES, 60 comprimidos Cód. 1819 25,03 €

Frutos Silvestres,
21 x 3.7 g, 77,7 g

Cód. 233K 41,83 €

Herbalifeline Max
30 comprimidos, 42 g

Cód. 0043

35,08 €

Thermo Complete
90 comprimidos, 78,9 g

Cód. 0050

56,38 €

Cód. 3150

98,40 €

Cód. 0104

44,74 €

Niteworks
Limão, 150 g

Cell Activator
90 comprimidos, 48,1 g

Bebida de Aveia, Maçã e Fibra

Xtra Cal ®
90 comprimidos, 131 g

Maçã, 204 g

Cód. 2554 34,80 €

Beta Heart
Cód. 0020

21,14 €

Baunilha, 229 g

Cód. 0267 47,05 €

Lista de produtos

Nota: O P.V.P Recomendado para as Regiões Autónomas da Madeira
e dos Açores pode variar devido à aplicação de diferentes taxas de IVA.
Taxa normal: Madeira - 22%, Açores – 16%; taxa reduzida: Madeira – 5%, Açores – 4%.

Concentrado de Herbal Aloé

Microbiotic Max

Pacote de Experiência
Baunilha e Biscoito Crocante

P.V.P. Recomendado

Cód. 173K 51,44 €

Cód. 242A 23,51 €

Manga, 473 ml
Clássico, 473 ml

Cód. 1065
Cód. 0006

47,87 €
47,87 €

Cód. 0106
Cód. 0105
Cód. 0255
Cód. 0256
Cód. 0257

67,40 €
39,14 €
39,14 €
39,14 €
39,14 €

Bebida Instantânea
de Extrato de Chá
Clássico, 100 g
Clássico, 50 g
Limão, 50 g
Framboesa, 50 g
Pêssego, 50 g

NOVIDAD
ADEE

Phyto Complete

AloeMax
473 ml

Cód. 1196

51,08 €

60 cápsulas, 42,8 g

Cód. 236K

76,77 €

Herbalife SKIN
Gel de Limpeza Suavizante com Aloé, 150 ml
Gel de Limpeza Cítrico, 150 ml
Exfoliante com Frutos Vermelhos, 120 ml
Máscara Purificante de Argila com Menta, 120 ml
Tónico Revitalizante à Base de Ervas, 50 ml
Sérum Redutor de Linhas Finas, 50 ml
Gel de Olhos Refirmante, 15 ml
Creme de Olhos Hidratante, 15 ml
Creme Hidratante de Dia, 50 ml
Creme Hidratante FPS 30, 50 ml
Creme Revitalizante de Noite, 50 ml

Cód. 0765
Cód. 0766
Cód. 0772
Cód. 0773
Cód. 0767
Cód. 0829
Cód. 0770
Cód. 0771
Cód. 0830
Cód. 0828
Cód. 0827

26,43 €
26,43 €
20,69 €
22,42 €
20,05 €
68,44 €
41,59 €
41,59 €
51,55 €
51,55 €
51,55 €

Herbal Aloé

Collagen Skin Booster
Morango e Limão, 171 g

Cód. 076K

69,19 €

Cód. 2564
Cód. 2565
Cód. 2566
Cód. 2561
Cód. 2563
Cód. 2562

Champô Fortificante, 250 ml
Amaciador Fortificante, 250 ml
Sabonete Banho e Corpo, 1 sabonete
Gel de Banho para Mãos e Corpo, 250 ml
Loção para Mãos e Corpo, 200 ml
Gel Suavizante, 200 ml

14,78 €
14,78 €
9,91 €
14,96 €
14,60 €
14,60 €

Linha Herbalife 24
Barras Achieve H24
Cód. 150K 19,77 €
Biscoito com Pedacinhos de Chocolate,

Lift
Toranja,

®

Max H24
Cód. 192K 36,36 €

Cód. 149K 19,77 €

Cód. 1436 103,65 €
Cód. 1435 76,06 €
Cód. 4461 73,06 €
Cód. 1437 64,29 €
Cód. 1433 55,34 €

Rebuild Endurance, Baunilha, 1.000 g
Prolong, Citrinos, 900 g
Fórmula 1 Sport, Creme de Baunilha, 524 g
Rebuild Strength, Chocolate, 1.000 g
Hydrate, Laranja, 20 x 5,3 g, 106 g

CR7 Drive

Lif

Açaí, 540 g

Lima-Limão, 10 x 4,5 g
comprimidos
efervescentes, 45 g

Cód. 1466 25,02 €
Cód. 1467 15,09 €

®

Cód. 3152 36,80 €

A VITÓRIA
COMEÇA NO

Parceira Nutricional de
Cristiano Ronaldo

Contacte-me para obter mais
informações:

É com enorme satisfação que a Herbalife é
membro do IPVD e signatária do Código de
Ética das Associações de Venda Directa.
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