Broșura de Produse 2022

Produse delicioase
și nutritive pentru
susținerea unui stil de
viață sănătos și activ.

GAN
VE

100%
V EGAN

Îți prezentăm

Herbalife Nutrition
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DIN CUPRINS
Formula 1

22-23

Tot ce trebuie să știi despre noua
generație Formula 1.

Formula 1 Gourmet

24-25

Savurează gustul cremos al ciupercilor
completat de aroma dulce dată de
ceapă, usturoi și ierburi aromatice!

Protein Drink Mix - Vegan

34-35

Încearcă Protein Drink Mix -Vegan
și îmbunătățește-ți aportul zilnic de
proteine, vitamine și minerale cheie.

Chipsuri Proteice

40-41

Schimbă-ți percepția legată de gustări și
încântă-ți papilele gustative cu Chipsurile
Proteice, disponibile în două arome tentante.

Immune Booster

44-45

Supliment alimentar cu aromă de fructe de
pădure. Este bogat în vitamine și minerale
cheie, care contribuie la funcționarea
normală a sistemului imunitar

Collagen Skin Booster

60-61

O piele cu un aspect sănătos pornește din interior.
Collagen Skin Booster nu este doar o soluție rapidă;
este nutriția inteligentă pentru pielea ta, susținută de
știință, cu rezultate dovedite.

H24 Achieve

66-67

Fie că ești la începutul călătoriei tale de fitness
sau ești o persoană care frecventează sala
de sport în mod regulat sau ești un sportiv de
performanță, ai nevoie de o nutriție sportivă
care să te susțină în fiecare moment.
Consumă întotdeauna produsele Herbalife Nutrition® ca
parte a unei diete echilibrate și variate, conform unui stil
de viață sănătos. Pentru mai multe detalii despre produse
vizitează Herbalife.ro sau ia legătura cu un Distribuitor
Independent Herbalife Nutrition.
De ce Herbalife, De ce Acum
Contactează un Distribuitor Independent Herbalife Nutrition și
află mai multe despre oportunitatea noastră de afacere!
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Produse de calitate

De la

Sămânță la Consumator

Produse de calitate
concepute pentru tine
Identificăm nevoile clienților noștri și le combinăm
cu cele mai recente descoperiri în domeniul
științei. Medicii noștri, oamenii de știință și
nutriționiștii, lucrează apoi cu parteneri de talie
mondială pentru a oferi o nutriție și mai bună
clienților. Herbalife Nutrition a făcut o investiție
semnificativă în noi laboratoare, echipamente
de testare, facilități, ingrediente și expertiză
științifică, pentru a îndeplini standardele riguroase
stabilite de către Organizația Internațională de
Standardizare (ISO) și NSF International.
Scopul nostru este de a face nutriţia echilibrată
simplă. Pentru a realiza acest lucru, am ales
să investim în ştiinţă. Echipa noastră științifică
(inclusiv David Heber, Ph. D., Preşedinte al

Institutului Herbalife Nutrition) a petrecut ultimele
trei decenii creând produse de înaltă calitate, cu
un aport caloric controlat, pentru a face mai ușor
noul tău plan de alimentație sănătoasă.
Fie că vorbim despre un Laureat al premiului
Nobel* sau fost director al FDA**, fiecare
membru al Comitetului Consultativ în Nutriție
se prezintă la un nivel de excelență în
domeniul de specializare pe care-l reprezintă.
Prin combinarea expertizei, aceștia lucrează
împreună pentru a oferi încredere în produsele
noastre și pentru a se asigura că știința
din spatele lor este susținută de literatura
științifică și studii clinice.

Construim o rețea de producție la nivel mondial. Investițiile noastre în unități de producție,
tehnologie și resurse, combinate cu angajamentul nostru de a face mai multe produse
in‑house, consolidează calitatea noastră de lider în industrie și aptitudinile operaționale.
DAVID PEZZULLO, Director Operațional Herbalife Nutrition, Operațiuni la nivel Mondial
* Fundaţia Nobel nu are nicio afiliere cu Herbalife Nutrition şi nu verifică, aprobă sau promovează produsele Herbalife Nutrition.
** Agenţia pentru Alimente şi Medicamente (Food And Drug Administration)
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Important de știut
Sediul de Inovație și Producție Herbalife Nutrition din
Winston-Salem, Carolina de Nord se întinde pe o suprafață
incredibilă, de 800 000 mp și are o circumferință de
3 mile; este cea mai mare fabrică Herbalife Nutrition la
ora actuală. Deschisă în 2014, îmbunătățește capacitatea
noastră de livrare a produselor de top în domeniul nutriției
către oameni din întreaga lume.

Fermierii noștri
însămânţează câmpurile

Și cultivă
terenurile

Pentru a asigura
calitatea

Garantată pe tot
parcursul procesului

Până ajunge
la tine

Ingrediente adecvate

Produse cu grijă

Nutriția la dispoziţia ta

Investim în agricultură
responsabilă și metode avansate
de producție pentru a realiza
cele mai bune produse posibile.
Avem o echipă de oameni
de știință și producători din
întreaga lume al căror obiectiv
este identificarea celor mai
bune surse de ingrediente.

Facem tot posibilul pentru
a ne asigura că produsele
Herbalife Nutrition® îndeplinesc
sau depășesc varietatea de
standarde din industrie în
ceea ce privește calitatea.
Poți avea încredere în puritatea
și valoarea ingredientelor
noastre individuale, precum și
integritatea proceselor noastre.

Folosind o tehnologie avansată,
monitorizăm cu atenție mediul în
care sunt depozitate produsele
noastre – asigurându-ne de
faptul că sunt la fel de benefice
și eficiente atunci când intri în
posesia lor, precum la momentul
producerii acestora.
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Știința

Experții

noștri
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Experții noștri de renume în nutriție și știință sunt implicați
activ în dezvoltarea și testarea tuturor produselor Herbalife
Nutrition, pentru a ne asigura că acestea sunt de cea mai bună
calitate. Aceștia contribuie la procesul de educare și instruire a
Distribuitorilor din întreaga lume, oferindu-le instrumente care să
îi ajute și să-i inspire pe ceilalți să adopte un stil de viață sănătos
și activ. Experții fac parte în același timp din diverse grupuri
profesionale de cercetare și dieteticieni din întreaga lume.

Rocío Medina

Gary Small

Kristy Appelhans

Kent Bradley

Vicepreședinte și Membru
Comitetul Consultativ
în Nutriție

Membru
Comitetul Consultativ
în Nutriție

Vicepreședinte
Siguranța Consumatorului
la Nivel Global

Director în Sănătate și Nutriție
Președinte, Comitetul
Consultativ în Nutriție

John Heiss Ph.D.

Luigi Gratton

David Heber

Steve Henig

Comitetul Consultativ
în Nutriție

Vicepreședinte,
Instruire

Președinte,
Institutul Herbalife Nutrition

Director Științific Membru
Emerit, Comitetul
Consultativ în Nutriție

EXPERȚI DE RENUME

Susan Bowerman

Laura Chacón-Garbato

Samantha Clayton

Vasilios Frankos

Director Senior, Președinte
- Educație Nutrițională și
Training la Nivel Global,
Comitetul Consultativ
în Produse Dietetice

Director, Președinte,
Training Produse Nutriționale,
Comitetul Consultativ
în Nutriție Externă

Vicepreședinte,
Performanță Sportivă
și Fitness

Consultant Corporativ Senior,
Știința Produselor, Siguranță
și Conformitate

Louis Ignarro

Dana Ryan

Gary Swanson

Michael Yatcilla

Laureat al Premiului Nobel *,
Membru
Comitetul Consultativ
în Nutriție

Director,
Performanță și
Educație Sportivă

Vicepreședinte Senior,
Asigurarea și Controlul Calității

Vicepreședinte Senior,
Cercetare și Dezvoltare

* Fundația Nobel nu are nicio afiliere cu Herbalife Nutrition și nu verifică, aprobă sau promovează produsele Herbalife®.
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Herbalife Nutrition Foundation

Angajamentul

nostru

Să contribuim la eliminarea foametei și malnutriției la nivel global prin
intermediul programului nostru Nutriție pentru Zero Foamete.
Programul nostru se aliniază obiectivului nr. 2 al Națiunilor Unite de
Dezvoltare Sustenabilă – Zero Foamete.
Acest obiectiv are nevoie de acțiuni îndrăznețe pentru a pune capăt
foametei, sub toate formele sale, până în 2030, pentru garantarea securității
alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea agriculturii sustenabile.
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În ultimii 25 de ani am colaborat cu cei
140 de parteneri din comunitate, prin intermediul
organizației caritabile Herbalife Nutrition Foundation.
Anul trecut, membrii și personalul nostru au donat
3,2 milioane de dolari SUA pentru a
promova o nutriție mai bună, stilul de viață activ și au
sprijinit peste 90.000 de copii din 50 de țări.

„Nu pot să exprim cât de mândru sunt de voi! Ați făcut
din Herbalife o forță de binefacere care inspiră lumea de
peste două decenii și va inspira și generațiile viitoare.”
- Fondatorul Herbalife Nutrition și Primul Distribuitor, Mark Hughes (1956-2000)

În următorii trei ani, vom investi 2 milioane de dolari pentru
a ajuta la rezolvarea acestor probleme urgente. Vom face
acest lucru sprijinind ONG-uri și organizații caritabile din
întreaga lume, donând produsele noastre, oferind expertiză
nutrițională și educație, voluntariat și o serie de activități
pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare.
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Atinge-ţi obiectivele

Te-ai întrebat
Cât de sănătos
vrei să fii?

A deveni cea mai bună versiune a ta este mai mult decât
un număr pe cântar. Fiecare privește diferit succesul. Fie că
este vorba de sănătate, fericire, încredere sau performanțele
în ﬁtness; începe cu stabilirea obiectivelor tale.
1
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Rezultate bazate pe Studiul dedicat consumatorilor Herbalife Nutrition din 2014
efectuat în 15 țări, ce a adunat 15 000 de răspunsuri.

DOAR 15%
DINTRE EUROPENI

SE SIMT
„FOARTE SĂNĂTOȘI1”.

Care sunt obiectivele tale în ceea
ce priveşte activitatea fizică?
Obiectivul tău final este un fizic ferm și tonifiat?
Te concentrezi asupra optimizării dietei înainte,
în timpul și după activitatea fizică?
Atleții de top din întreaga lume folosesc Herbalife
Nutrition pentru a-i ajuta să-și atingă obiectivele de
fitness. Antrenează-te ca un atlet cu gama noastră
de fitness, H24!

Care sunt obiectivele tale în
ceea ce priveşte greutatea?
Atingerea unei greutăți sănătoase îți poate schimba
complet viața și chiar dacă necesită puțină voință,
nu înseamnă că trebuie să te privezi de aromele pe
care le iubești.
Prin intermediul ecosistemului Herbalife Nutrition am
dezvoltat instrumentele și partea de suport necesare
atingerii obiectivelor tale, astfel încât să rămâi
motivat și să proﬁți la maxim de beneﬁciile nutriției
bune și de activitatea ﬁzică regulată.

Ce beneficii poţi avea de pe urma
unui stil de viaţă mai sănătos?

85%
DINTRE EUROPENI

DECLARĂ CĂ AR

DORI SĂ AIBĂ UN STIL

DE VIAȚĂ MAI SĂNĂTOS1.

Un stil de viață activ și sănătos este alimentat de
o nutriție bună. Modul în care îți hrănești corpul se
reﬂectă în starea ta generală de bine și în energia
ta zilnică.
Pentru o stare de bine optimă, adoptă un plan de
nutriție echilibrat și un regim de ﬁtness care să se
potrivească nevoilor tale și să-ți completeze stilul de
viață, indiferent cât de ocupat ești.
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Carte de Bucate

Reinventează
Gătitul
Comandă exemplarul tău
de pe MyHerbalife.com sau
contactează Distribuitorul tău
Herbalife Nutrition chiar azi!
SKU 107K
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Istorii
din Comunitate
Murgoci Ștefănița, RO
Herbalife Nutrition m-a ajutat să fac schimbările pe care mi le
doream într-un timp scurt și fără a renunța la lucrurile care îmi
făceau plăcere. Având o alimentație sănătoasă și echilibrată și un
stil de viață sănătos, rezultatele nu întârzie să apară.

Mihai Andrei Ursu, RO
Sunt consumator de produse Herbalife Nutrition. De când consum
aceste produse mi-am schimbat stilul de viață. Le recomand cu cea
mai mare încredere.

Violeta Malanciuc, RO
DA, din toată inima recomand produsele Herbalife Nutrition!!
Pe lângă faptul că sunt gustoase, variate și ușor de preparat,
au o valoare nutritivă extraordinară. Le consum de 6 ani și 10 luni
împreună cu familia și ne simțim foarte bine.

Andraș Adrian, RO
Cele mai bune produse folosite vreodată! Gama H24 este pentru
sport și stil de viață activ.

www.facebook.com/HerbalifeRomania
www.jurnaluluneitransformari.ro
www.instagram.com/herbalifero
#HerbalifeNutrition #MyHerbalifeShake
14
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Descoperă nutriţia optimă

Descoperă

Nutriţia optimă
Obiectivele și nevoile tale sunt unice.

Călătoria către rezultatele dorite începe cu o nutriție echilibrată
și activitate sănătoasă. Totuşi, în spatele rezultatelor sustenabile
se află devotamentul si un plan de acţiune care te menţine
energizat, în focus şi în control.
Programul Herbalife Nutrition te va ajuta să atingi nivelul optim
cu cele șase elemente nutriționale esențiale pentru succesul tău.
Aceste soluții se bazează pe cele mai recente studii științifice
și sunt la dispoziția ta împreună cu sfaturile personalizate ale
Distribuitorilor Herbalife Nutrition.

1. Proteine
2. Vitamine & minerale
3. Grăsimi sănătoase
4. Fibre
5. Fitonutrienţi
6. Hidratare
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Mic Dejun Ideal

Micul Dejun Ideal
Herbalife Nutrition
Cât de des sari peste micul dejun sau servești pe fugă
o cafea și produse de patiserie pentru a-ți potoli foamea
din timpul dimineții? O dată pe săptămână? De două ori?
În fiecare zi?
„Micul dejun”, în limba engleză „Breakfast”, înseamnă
literalmente „a întrerupe postul” care are loc în timpul
nopții. După aproximativ 12 ore fără combustibil,
este ușor de înțeles de ce micul dejun este cea mai
importantă masă a zilei – are rolul de a furniza energie
organismului tău pentru a te pune în mișcare dimineața.

Un mic dejun echilibrat
înseamnă, în linii mari*
• O dietă mai echilibrată în general
• Risc mai scăzut de a dezvolta
probleme de sănătate
• Probabilitate mai mare de a respecta
cerința celor „5 mese pe zi”
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Ce reprezintă, propriu-zis, un mic dejun sănătos şi echilibrat?
Un mic dejun sănătos te ajută să atingi consumul zilnic recomandat de calorii compus din:

CARBOHIDRAȚI

DIN ALIMENTAȚIE
& SUPLIMENTE

DIN ALIMENTAȚIE
& SUPLIMENTE

30%
GRĂSIMI

PÂNĂ LA

CEL PUȚIN

40%

PÂNĂ LA

30%
PROTEINE

DIN ALIMENTAȚIE
& SUPLIMENTE

Micul dejun sănătos Herbalife Nutrition este gustos, plin de substanțe nutritive și se
prepară ușor. Mai mult! Acesta poate ﬁ adaptat conform nevoilor tale și pe gustul tău!
HRĂNEŞTE-TE

Pentru un maxim de savoare, fără exces de calorii, savurează shake-ul
cremos și delicios Formula 1.
HIDRATEAZĂ-TE

Fii creativ și personalizează-ți apa cu Băutura Concentrată Herbal Aloe și
fructe proaspete, legume și ierburi. Începe ziua cu un gust unic personalizat.
REVIGOREAZĂ-TE

Trezește-te cu ajutorul unei băuturi revigorante pe bază de plante,
ce conține 85mg** de cafeină care te va ajuta să te concentrezi mai bine
atunci când va ﬁ necesar.

Află mai multe de la Distribuitorul tău Herbalife Nutrition
despre Micul Dejun Ideal potrivit pentru tine.
Pachetul de start este cea mai bună variantă să încerci
produsele şi să simţi diferenţa!

* Matthys C, et al. Public Health Nutr. 2007 Apr;10(4):413-21.Smith KJ, et al. Am J Clin Nutr. 2010 Dec;92(6):1316-25. Azadbakhtm, L et al. Nutrition. 2013 Feb;29(2):420-5.
** Se recomandă să nu se depășească un aport zilnic de 400 mg de cafeină din toate sursele (200 mg pentru femeile însărcinate sau care alăptează).
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Proteine

Proteine
Componente esențiale ale fiecărei celule din organism, proteinele sunt macronutrienți
compuși din 21 de „elemente esențiale” numite aminoacizi. Proteinele îndeplinesc
funcții diferite în organism, contribuind inclusiv la creșterea masei musculare și
la menținerea sănătății acesteia și a sistemului osos. În cazul în care nu consumi
suﬁcient de multe proteine, astfel încât să îți poți acoperi nevoile nutritive, probabil
că îți va ﬁ mai greu să susții o dietă echilibrată și să îți atingi obiectivele.
Îți recomandăm ca până la 30% din caloriile consumate zilnic să provină din
proteine. În timpul antrenamentelor, corpul tău are nevoie de o cantitate mai
mare de proteine pentru a crește și menține masa musculară și pentru a-ți
susține recuperarea. Asigură-te, așadar, că îți ajustezi nevoia de proteine în
mod corespunzător. Un bărbat activ care consumă până la 2000 de kcal zilnic*
și dorește să își crească masa musculară, trebuie să consume până la 150g1
de proteine zilnic. O femeie care dorește să își controleze greutatea și consumă
până la 1400 kcal pe zi, trebuie să consume zilnic până la 105g de proteine.2

CE AR TREBUI SĂ MĂNÂNCI?
În mod ideal, ar trebui să mănânci zilnic o combinație de proteine din surse vegetale și animale.
Soia este una dintre cele mai bune surse vegetale de proteine, deoarece furnizează „proteine
complete” ce conțin toți aminoacizii esențiali. Alte surse de proteine vegetale, precum nucile,
semințele și lintea nu sunt „proteine complete”. Așadar, încearcă să combini diferite proteine
vegetale, pentru a obține o proporție cât mai bună de aminoacizi esențiali. În ceea ce privește
proteinele de origine animală, surse de bună calitate sunt peștele, carnea de pasăre de curte,
ouăle și lactatele cu conținut redus de grăsime, care furnizează în plus și ﬁer, zinc și vitamina B.
* În contextul controlului greutății
1
Jäger R, et al. J Int Soc Sports Nutr. 2017 Jun 20;14:20.
2
Flechtner-Mors M. Diabetes Metab Res Rev. 2010 Jul;26(5):393-405.
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Combinația
perfectă de proteine

îmbogățește micul dejun

GAN
VE

100%
V EGAN

Îmbogățește-ți aportul de proteine pentru susținerea obiectivelor,
combinând PDM Vegan cu Formula 1* și apă – o masă sănătoasă,
hrănitoare și ușor de preparat. O variantă hrănitoare și delicioasă
cu aromă de vanilie, gata în doar câteva secunde: Formula 1
aromă de cremă de vanilie, PDM, adaugă apă și agită!

24g
proteine
26 Vitamine
& Minerale

cu aromă de
cremă de vanilie
21 porții, 550g
#4466

Conținut scăzut
de zahăr

Fără
gluten

cu aromă
de vanilie
20 porții, 560g
#172K
* Când folosești shake-urile Formula 1 înlocuitor de masă pentru controlul sau menținerea
greutății, te rugăm să citești atent instrucțiunile de pe eticheta produsului.
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Proteine

O masă delicioasă
şi sănătoasă

Un shake bogat și cremos care poate ﬁ pregătit în câteva secunde, asigură un echilibru
excelent între proteine de înaltă calitate și macro și micronutrienți cheie, din acest motiv
ﬁind o alegere excelentă ca înlocuitor de masă, pentru controlul greutății.
Toate shake-urile noastre Formula 1 conțin ingrediente provenite din surse vegane,
nu conțin gluten, sunt potrivite pentru vegetarieni și oferă mai mult de o treime din
aportul zilnic recomandat de 25 de vitamine și minerale.
Acum nu mai trebuie să alegi între mese sănătoase și cele ușor de preparat –
shake-urile F1 se prepară rapid și ușor!

Formula 1
• Susținut de știință și dezvoltat de experți în nutriție
• Studiile clinice arată că substituirea unei mese a zilei din cadrul
unei diete hipocalorice cu un înlocuitor de masă, contribuie la
menținerea greutății corporale după pierderea în greutate.*
• Formula 1 fără alergeni nu conține lactoză, soia și gluten atunci
când se prepară conform instrucțiunilor.
18g
proteine**

5g
fibre

Fără
lactate

cu aromă de
café latte
21 porții, 550g
#4465
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cu aromă
de mentă
& ciocolată
21 porții, 550g
#4471

25 Vitamine
& Minerale

cu aromă
de fructe
de pădure
21 porții, 550g
#4470

* Heymsfield SB, et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 May;27(5):537-49.
** Când este preparat cu lapte semi-degresat.

cu aromă de
banană
21 porții, 550g
#4462

Ingrediente
Vegane

Fără
gluten

cu aromă de
cremă de vanilie
21 porții, 550g
#4466

cu aromă de
ciocolată fină
21 porții, 550g
#4468

GAN
VE

100%
V EGAN

Sugestie de servire

cu aromă de
căpșune
21 porții, 550g
#4463

cu aromă de
fursecuri
21 porții, 550g
#4467

cu aromă de zmeură
și ciocolată albă,
fără alergeni
19 porții, 500g
#4469

cu aromă de
cremă de vanilie
30 porții, 780g
#048K

cu aromă
de cremă de
vanilie, plicuri
7 x 26g
#053K
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Proteine

Formula 1
Gourmet

Nu știi ce să pregătești pentru masa de seară? Sau ai nevoie de o idee
salvatoare pentru masa de prânz? În acest caz, Formula 1 Gourmet ar putea
fi exact ceea ce cauți.
Savurează gustul bogat și cremos de ciuperci și ierburi. Conține proteine de
înaltă calitate din soia, vitamine și minerale esențiale, fibre, gustul somptuos al
ciupercilor, ceapă dulce, ierburi aromatice și usturoi, fără adaos de zahăr.
Formula 1 Gourmet cu aromă de ciuperci și ierburi este prânzul sau masa
de seară nutritivă și ideală pentru a-ți păstra stilul de viață sănătos și activ,
oriunde te-ai afla.
Bucură-te de toate beneficiile produsului Formula 1 Gourmet, o masă
sănătoasă, caldă și delicioasă.

19g
proteine*

216
kcal*
25 Vitamine
& Minerale

Ingrediente
Vegane

Fără
gluten

Formula 1 Gourmet
• Bogat în proteine
• 25 vitamine și minerale
• Ingrediente vegane
• Fără adaos de zahăr
• Arome naturale

Ciuperci
și ierburi
21 porții, 550g
#092K

• Fără coloranți artificiali
sau îndulcitori
• Fără gluten
Savurează acest produs în cadrul unei diete echilibrate și variate, ca parte a unui stil de
viață activ și sănătos.
Pentru varianta vegană și fără lactate, amestecă 2 măsuri (26 g) de pudră cu 250 ml de
băutură caldă pe bază de soia fortificată.

Sugestie de servire
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*Când este preparat cu 250 ml lapte

GAN
VE

100%
V EGAN

25

Proteine

PAST E CRE M O A S E C U
AROM Ă DE C I UP E RC I
Porții: 1
Timp de preparare: 5 min
Timp de gătit: 20 min
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 măsuri (26g) F1 Gourmet
1 linguriță făină de porumb
100ml lapte semidegresat
½ lămâie și coaja rasă
40ml apă
55g paste integrale penne
25g cremă de brânză
2 lingurițe de pătrunjel tocat
Piper negru

METODĂ DE PREPARARE:
1
Într-o tigaie amestecă F1 Gourmet și făina
de porumb, apoi adaugă 4 lingurițe de lapte.
Adaugă treptat și restul de lapte, amestecând
continuu apoi adaugă coaja și sucul de lămâie,
împreună cu cei 40ml de apă. Asezonează
cu piper și continuă să gătești la foc mediu,
amestecând continuu pentru 1-3 minute, până
când sosul devine mai gros și fin.
2
Între timp, pune la fiert pastele penne într-o altă
oală și lasă-le să fiarbă pentru 10-12 minute
sau până când consideri că sunt gătite pe gustul
tău. Scurge apa și adaugă sosul preparat peste
paste. Adaugă crema de brânză și pătrunjelul,
presară puțin piper și servește imediat.
Valori nutriționale per porție:
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Kcals Proteine Zahăr Grăsimi Fibre

Sare

388

1.4 g

22 g

8.7 g

8.3 g

12 g

* Numai atunci când este preparat conform instrucțiunilor de pe eticheta produsului,
produsul nostru oferă beneficiile nutriționale complete descrise pe etichetă.
** De reținut: dacă un produs Herbalife Nutrition este utilizat într-o rețetă cu preparare
termică, unele niveluri de vitamine din produsul finit pot scădea în comparație cu
valorile menționate pe etichetă.
*** Când folosești shake-urile Formula 1 înlocuitor de masă pentru controlul sau
menținerea greutății, te rugăm să citești atent instrucțiunile de pe eticheta produsului.

Imagine cu scop ilustrativ.

BRIOȘE C U BR Â N ZĂ Ș I
AROM Ă DE C I UP E RC I
Porții: 4
Timp de preparare: 10 minute
Timp de gătit: 25 min
2 măsuri (26g) F1 Gourmet
90g făină integrală
1 linguriță de praf de copt
1 ou
80ml lapte semidegresat
80g de brânză în stil mediteraneean,
tocată cubulețe
• 2 lingurițe de mărar proaspăt, tocat
• Piper negru
•
•
•
•
•
•

METODĂ DE PREPARARE:
1
Preîncălzește cuptorul la 180°C și pregătește
o tavă cu forme pentru brioșe, în care așezi
patru hartii de copt pentru brioșe sau poți
folosi hârtie de copt tăiată în formă de pătrat.
2
Într-un bol mare, amestecă F1 Gourmet,
făina, praful de copt, oul și laptele până
obții un aluat omogen apoi asezonează
cu piper. Adaugă brânza și mărarul apoi
adaugă amestecul în formele de brioșe
și lasă la cuptor pentru 20-25 de minute,
până devin aurii și pufoase.
Valori nutriționale per porție:
Kcal Proteine Zahăr Grăsimi Fibre

Sare

162

1.3 g

12 g

1.6 g

4.6 g

3.6 g

* Numai atunci când este preparat conform instrucțiunilor de pe eticheta produsului,
produsul nostru oferă beneficiile nutriționale complete descrise pe etichetă.
** De reținut: dacă un produs Herbalife Nutrition este utilizat într-o rețetă cu preparare
termică, unele niveluri de vitamine din produsul finit pot scădea în comparație cu
valorile menționate pe etichetă.
*** Când folosești shake-urile Formula 1 înlocuitor de masă pentru controlul sau
menținerea greutății, te rugăm să citești atent instrucțiunile de pe eticheta produsului.

Imagine cu scop ilustrativ.

27

Proteine

13g
proteine

Batoane Express

8g
fibre

207
kcal
22 vitamine
& minerale

• Batoane proteice cu vitamine
și minerale adăugate
• Gustarea perfectă atunci
când ești pe fugă și ai nevoie
de nutriție excelentă
• 32% din doza zilnică
recomandată de ﬁbre*
• Formulat pentru a oferi un
echilibru excelent între nutrienți
cheie, inclusiv vitamine
și minerale esențiale
• Potrivit pentru vegetarieni

28

Ciocolată
7 x 56g, 392g
#096K

Sugestie de servire
* 25 grame de fibre pe zi este cantitatea recomandată de EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară)
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Proteine

Cafea cu
conținut bogat
în proteine

Creată pentru a te bucura de cele mai tari aventuri ale vieții. Atunci când
pasiunea nu este suficientă pentru a rezista următoarei provocări, încearcă
Băutura bogată în proteine High Protein Iced Coffee. Fiecare lot a fost atent
preparat pentru a oferi gustul cremos și îndrăzneț al boabelor de cafea 100%
Robusta espresso și 80mg* de cafeină. Credem că o cafea bună ar trebui să
fie, în primul rând, bună pentru tine**, de aceea băutura noastră High Protein
Iced Coffee are 80 de calorii***, nu are zahăr adăugat și conține 15g de
proteine de înaltă calitate. Ia-o cu tine oriunde mergi și doar adaugă apă și
eventual gheață, pentru o experiență delicioasă cu Băutura bogată în proteine
High Protein Iced Coffee.

* Este recomandat să nu se depășească doza zilnică de 400 mg de cafeină din orice sursă
(respectiv 200 mg pentru femeile însărcinate sau care alăptează).
** Proteinele contribuie la creșterea masei musculare.
*** Per porție

30

Băutură Bogată în Proteine
High Protein Iced Coffee
• Boabe de cafea 100% Robusta espresso
15g
proteine

• Fiecare lot a fost atent preparat pentru
a oferi gustul cremos și îndrăzneț al
boabelor de cafea Robusta espresso
• Doar adaugă apă și eventual gheață
• 15g de proteine din zer per porție

80mg
cafeină

80
kcal

Latte Macchiato
14 porții, 308g
#012K

Mocha
14 porții, 322g
#011K
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Proteine

Tri Blend Select
mazăre, quinoa,
semințe de in
Tri Blend Select este un shake proteic de calitate care nu
face niciun compromis: conține ingrediente naturale
atent selecționate, care îți oferă o nutriție optimă
și arome delicioase. Tri Blend Select conține un
amestec de ingrediente de calitate superioară
din mazăre, quinoa și semințe de in, pentru a
furniza o sursă de proteine complete*, alături de
o serie de alte ingrediente naturale și organice
care furnizează fibre, vitamina C și minerale cheie.

Conținut bogat
în proteine

Conținut
bogat în fibre

Fără
gluten

Potrivit
pentru vegani

* Adaosul de proteine din orez furnizează un conținut de proteine complete.
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Ingrediente
naturale

GAN
VE

100%
V EGAN

Tri Blend Select
• Amestec vegan de proteine din mazăre, quinoa și
semințe organice de in.
• Bogat în proteine și fibre, conține vitamina C
care contribuie la reducerea oboselii și extenuării,
la funcționarea normală a sistemului imunitar și a
metabolismului energetic normal
• Ingrediente vegane din surse naturale, esențiale
pentru nevoile tale nutriționale.
• Conținut scăzut de zahăr dar cu aromă bogată
Banană

15 porții, 600g

#013K

Coffee Caramel

15 porții, 600g

#052K

20g
proteine

6g
fibre

151
kcal

vitamina C
din surse
naturale

Sugestie de servire
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Proteine

Protein Drink Mix
Vegan

Atingerea obiectivelor de sănătate și stare de bine poate fi o provocare. Fie că ești vegan sau
incluzi în dieta ta mai multe alimente pe bază de plante, este important să consumi cât mai multe
proteine pentru a avea parte de o dietă echilibrată. Încearcă noul Protein Drink Mix -Vegan și
îmbunătățește-ți aportul de proteine, vitamine și minerale cheie.
Protein Drink Mix -Vegan este un produs 100% vegan, bogat în proteine, fără gluten, fără zahăr,
nu conține lactoză în mod natural și este foarte cremos.
Adaugă-l în shake-ul tău preferat Formula 1 pentru un shake înlocuitor de masa 100% vegan,
bogat în proteine (24g), bogat în fibre (6g), ce furnizează 26 vitamine și minerale. Adaugă două
măsuri (28g) de Protein Drink Mix -Vegan și 2 măsuri (26g) din aroma ta preferată de Formula 1
în 300ml de apă, amestecă și savurează.
De asemenea, poți savura produsul doar cu apă, pentru o băutură proteică vegană, rapidă și
nutritivă, 2 măsuri (28g) furnizează 15g de proteine, 22 vitamine și minerale cheie și mai puțin de
1g de zahăr per porție.
Există atât de multe moduri de a te bucura de gustul delicios al produsului Protein Drink Mix
-Vegan! Este partenerul perfect pentru shake-urile tale Formula 1. Aroma sa ușoară de vanilie îl
face un ingredient ideal pentru prăjituri și rețete sănătoase.*
Protein Drink Mix -Vegan face acum parte din gama noastră de Mic Dejun Ideal. Încearcă și
celelalte produse din gama noastră vegană și începe călătoria ta către o nutriție de calitate.

Protein Drink Mix Vegan
• 100% vegan
• Bogat în proteine
• Infinite combinații de arome
• Fără gluten
• Fără zahăr
• Fără lactate
• 22 vitamine și minerale cheie per porție
• Aromă de vanilie
Aromă de vanilie 20 porții, 560 g

#172K

Indicații de preparare: Prepară-ți un shake înlocuitor de masă vegan bogat în proteine, ca parte dintr-o
dieta nutrițională echilibrată. Adaugă două măsuri (28g) de Protein Drink Mix -Vegan și 2 măsuri (26g) din
aroma ta preferată de Formula 1 în 300ml de apă, amestecă și savurează. Dacă dorești să-l consumi ca
atare, amestecă 2 măsuri (28g) de Protein Drink Mix -Vegan cu 250ml de apă rece, sau trei măsuri (42g)
de Protein Drink Mix -Vegan cu 375ml de apă rece, în funcție de necesarul tău de proteine. Savurează
acest produs în cadrul unei diete echilibrate și variate, ca parte a unui stil de viață activ şi sănătos.
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GAN
VE

100%
V EGAN

Vegan

Bogat în
proteine

Fără gluten

Fără lactoză
în mod
natural

22 Vitamine
& Minerales

* Numai atunci când este preparat conform instrucțiunilor de pe eticheta produsului, produsul nostru oferă beneficiile nutriționale complete descrise pe etichetă. De reținut: dacă un
produs Herbalife Nutrition este utilizat într-o rețetă cu preparare termică, unele niveluri de vitamine din produsul finit pot scădea în comparație cu valorile menționate pe etichetă
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Proteine

Totul într-un

Savurează PRO 20 Select
fie după antrenamente,
fie ca un shake sănătos
în orice moment al zilei.
Adaugă fructele sau legumele
preferate și amestecă‑le
așa cum îți place.

shake ideal

O soluție practică și convenabilă care te ajută să atingi
necesarul de proteine, fibre, vitamine și minerale. Indiferent
dacă îți dorești să menții o dietă echilibrată și nutritivă
sau ai nevoie de o gustare sănătoasă după antrenamente,
PRO 20 Select este soluția perfectă pentru tine.
Cu 20g de proteine din soia de înaltă calitate, ingrediente
selectate cu grijă și nutrienți, reprezintă o bază ideală care
te ajută să atingi obiectivele nutriționale personale.

PRO 20 Select

20g
proteine

25 vitamine
& minerale

Sugestie de servire

6g
fibre

vegetarian
20g
proteine
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6g
fibre

25 vitamine
& minerale

conţinut scazut
de zahăr

146
kcal

Vanilie
15 porții, 630g
#1660

Formula 3 Pudră Proteică Personalizată
Un mod simplu de a îmbunătății
aportul de proteine – adaugă
pur și simplu o măsură în
shake-ul tău Formula 1
• Bogat în proteine din soia
şi zer, pentru a contribui la
creșterea masei musculare
şi menținerea sănătății
sistemului osos
• 5g de proteine per porţie
• Potrivit pentru vegetarieni
5g
proteine

Original
40 porții, 240g
#0242

23
kcal

Avem grijă ca toate ingredientele
conținute de produsele Herbalife
Nutrition să nu provină din
culturi modificate genetic, în
conformitate cu reglementările
UE aplicabile*
Sugestie de servire

* Ingredientele nu provin din culturi modificate genetic, în conformitate cu reglementările UE aplicabile.
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Proteine

Gustări

proteice isteţe

Contrar credințelor populare, gustările te pot ajuta să-și păstrezi greutatea.
Mai mult, gustările sănătoase reprezintă o șansă în plus de a furniza
organismului nutrienții necesari. Studiile au demonstrat că atunci când
servim una sau mai multe gustări sănătoase și cu un conținut caloric
controlat, ne ajută să mâncăm mai puțin în timpul meselor principale1.

7g
proteine

4g
fibre

104
kcal

110
kcal

Supa de Roşii Gourmet

Boabe de Soia Prăjite

Ușor de preparat, această
gustare caldă îți asigură de
8 ori proteinele unei supe de
roșii obișnuite.2

O gustare sănătoasă și savuroasă pentru
acasă sau când ești pe fugă; cu un aport
caloric controlat pentru confortul tău.
• 9g de proteine, pentru a te ajuta
să îţi menţii masa musculară

• 104 kcal per porție

• 110 kcal pentru a te ajuta să îți
gestionezi consumul caloric

• Bogată în proteine pentru
a te ajuta să îţi menţii
masa musculară

• Pachete ambalate individual,
ideale atunci când eşti pe fugă

• Bogată în ﬁbre (4g per porție)
• Pur şi simplu adaugă apă
caldă, conform indicațiilor
disponibile pe etichetă
• Cu ierburi mediteraneene,
pentru o aromă delicioasă
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9g
proteine

• Delicioase şi uşor sărate
Roșii
21 porții, 672g
#0155

Ușor sărate
12 porții, 258g
#3143

1
2

Njike et al (2016). Despre gustări, sațietate și greutate. Adv. in Nutrition, 7(5).
Compoziţia alimentelor; Agenţia pentru standarde alimentare şi Institutul pentru
cercetare alimentară din UK, 2006

10g
proteine

Aprox.
140 kcal

Batoanele Proteice
Ai poftă de ceva dulce?
Controlează-ți pofta de ciocolată
cu o gustare delicioasă bogată
în proteine de înaltă calitate
sau ia o gustare sănătoasă
după antrenamente.
• Aprox. 139 kcal per baton
• 10g proteine de înaltă
calitate pentru contribui la
creșterea masei musculare
• 16g carbohidraţi pentru a
susține activitatea fizică

Ciocolată și Alune
14 x 35g, 490g
#3972

Vanilie şi Migdale
14 x 35g, 490g
#3968

Lămâie
14 x 35g, 490g
#3976
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Chipsuri Proteice
Schimbă-ți percepția legată de gustări și încântă-ți
papilele gustative cu Chipsurile Proteice, disponibile în
două arome tentante.

Chipsurile Proteice au cu 50% mai puțină grăsime, comparativ
cu chipsurile din cartofi prăjiți. Le expunem la căldură pentru
a obține o gustare delicioasă și crocantă.
Fiecare pachet de Chipsuri Proteice cu aromă de Smântână
și Ceapă conține 12g de proteine; acestea sunt potrivite
pentru vegetarieni.
Fiecare pachet de Chipsuri Proteice cu aromă de Barbecue conține
11g de proteine vegetale; acestea sunt potrivite pentru vegani.
Răsfață-te oriunde te-ai afla, fără să renunți la
obiectivele nutriționale.

Savurează acest produs în cadrul unei diete echilibrate
și variate, ca parte a unui stil de viață activ și sănătos.

Chipsuri Proteice cu
aromă de Barbecue
• 50% mai puțină grăsime, comparativ
cu chipsurile din cartofi prăjiți
• Fără a fi prăjite
• Conțin 11g proteine
• Potrivite pentru vegani
• Fără gluten
• Bogate în proteine vegetale
• Conțin proteine din mazăre
Barbecue

10 porții, 30g

#141K

11g
proteine
Potrivite
pentru vegani

40

Fără
Gluten

Chipsuri Proteice cu aromă
de Smântână și Ceapă
• 50% mai puțină grăsime, comparativ cu
chipsurile din cartofi prăjiți
• Fără a fi prăjite
• Conțin 12g proteine
• Conțin arome naturale
• Fără gluten
• Potrivite pentru vegetarieni
• Conțin proteine din mazăre
Smântână și Ceapă
Potrivite
pentru
vegetarieni

10 porții, 30g

#142K

12g
proteine
Fără
Gluten
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Vitamine și Minerale

Vitamine
și Minerale
Vitaminele și mineralele reprezintă micronutrienții cheie
necesari pentru o mare parte din reacțiile chimice pe care
corpul le desfășoară în ﬁecare zi. Multe minerale – precum
calciul și magneziul – dețin și roluri structurale în organism*.
Totuși, corpul nu poate produce toate vitaminele și mineralele
de care are nevoie pentru a funcționa la randament maxim.
De aceea este atât de importantă o dietă sănătoasă.
O dietă echilibrată îți furnizează vitamine și minerale
esențiale, dar poate ﬁ diﬁcil să obții toți nutrienții necesari
doar din alimentație. Suplimentele zilnice de vitamine și
minerale te pot ajuta să îți asiguri dozele recomandate zilnic.

CE AR TREBUI SĂ MĂNÂNC?
Majoritatea alimentelor pe care le consumi furnizează anumite vitamine și minerale
esențiale. Alimente deosebit de bogate în nutrienți sunt fructele, legumele și cerealele.
Fiecare substanță nutritivă are altă utilizare pentru organism, astfel încât persoane diferite
vor beneﬁcia de pe urma creșterii consumului anumitor vitamine și minerale. Spanacul
este bogat în vitamine C și E, care protejează celulele de stresul oxidativ, în timp ce
fosforul și calciul conținut de lapte, iaurt și semințe, contribuie la menținerea sănătății
oaselor. Vitaminele B ajută organismul la convertirea alimentelor în combustibil**, iar
vitamina K susține sănătatea oaselor și deține un rol important în coagularea sângelui.

* Calciul și magneziul sunt necesare pentru menținerea sănătății sistemului osos și dinților.
** Vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B12 contribuie la metabolismul energetic normal.
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Complex de Vitamine & Minerale pentru

Bărbaţi și Femei
Pentru o mai bună stare de bine și performanță

• Suport nutrițional general cu 24 de nutrienți cheie, inclusiv
micronutrienți necesari, pe care corpul tău nu-i poate
produce sau îi produce în cantitate insuﬁcientă.
• Adaptat nevoilor individuale ale bărbaților și femeilor
pentru a furniza cantitatea optimă de vitamine și
minerale de care corpul tău are nevoie.
• Produse dezvoltate de experți în nutriție și
susținute de știință și studii clinice.
Bărbați

60 tablete 84.3g #1800

Femei

60 tablete 84.3g #1819

Conceput pentru a funcţiona
în combinaţie cu aroma ta
preferată de shake Formula 1
Fie că incluzi în dieta zilnică unul
sau două shake-uri Formula 1,
Complexul de Vitamine & Minerale
a fost conceput să furnizeze exact
cantitatea de nutrienți de care are
nevoie corpul tău. Contactează
Distribuitorul tău Herbalife Nutrition
pentru a afla mai multe detalii.

sau

Activitatea
Hormonală

Sănătatea
Sistemului Osos

Sistemul
Imunitar

Metabolismul
Energetic

Metabolismul
Energetic

Piele, Păr Și
Unghii Sănătoase

Funcționarea
Mușchilor

Performanța
Mentală

Consultă eticheta produsului pentru mai multe detalii despre beneficiile
specifice ale nutrienților prezenți în fiecare formulă.
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Vitamine și Minerale

Nutriție inteligentă

pentru sistemul tău imunitar
Immune Booster este bogat în vitamine și minerale esențiale care contribuie
la funcționarea normală a sistemului imunitar. Acestea includ: Vitaminele C
și D, Seleniu și Zinc. De asemenea, conține EpiCor ®, ingredient preparat din
drojdie fermentată deshidratată, dovedit științific
Immune Booster este disponibil în pliculețe individuale și este potrivit atunci
când ești în deplasare.
Savurează Immune Booster zilnic prin adăugarea unui plic (3.7 g) în
150 ml de apă și amestecă până se dizolvă. Consumă un pahar pe zi,
în timpul unei mese.
Folosește acest produs în cadrul unei diete echilibrate și variate,
ca parte a unui stil de viață activ și sănătos

80mg
vitamina C

10μg
vitamina D

55μg
seleniu

10mg
zinc

Immune Booster
• Conține EpiCor®.
• Vitamina C și D, Seleniu și
Zinc contribuie la funcționarea
normală a sistemului imunitar.
• Vitamina C și D, Seleniu
și Zinc contribuie la
protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ.
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Fructe de
pădure
10 x 3.7g, 37g
#2273

Imagine cu scop ilustrativ.
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Vitamine și Minerale

Profită de
corpul tău

Indiferent de vârstă, cât de sănătoși și activi suntem,
grija pentru organismul nostru și aportul de nutrienți
necesari, este esențială.
Grija și preocupările în această direcție nu sunt însă
suﬁciente și este foarte probabil ca dieta ta zilnică să
nu conțină nivelurile potrivite pentru ﬁecare nutrient
în parte. Aici intervin și ajută suplimentele alimentare,
deoarece acestea reprezintă o modalitate foarte
bună de a furniza necesarul de nutrienți corpului tău.
Vitaminele și mineralele sprijină starea de sănătate
în general și vitalitatea. Ele sunt esențiale pentru
creșterea și dezvoltarea normală a organismului.

la maxim

Xtra-Cal®
Un supliment zilnic de calciu cu vitamina D şi magneziu.
• Conține calciu, care este necesar pentru menținerea
sănătății sistemului osos și a dinților.
• Conţine peste 100% din VNR** de calciu, per doza zilnică
recomandată – pentru a-ţi atinge nevoile zilnice de calciu
și este bogat în vitamina D
• Conţine magneziu, cupru, mangan şi zinc
90 tablete, 131g
Vitamina
D

#0020

Calciu &
Magneziu

Thermo Complete®
• Un amestec unic de cofeină
extrasă din ceai verde şi
yerba mate
• Vitamina C contribuie la
reducerea oboselii
• O tabletă conţine 82mg de
cofeină pentru o mai bună
concentrare şi agilitate***
90 tablete, 78.9g
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#0050

93%

61%

50%

dintre adulți nu
ating VNR** a
vitaminelor D și E
în cadrul dietelor
zilnice, conform unor
statistici medicale*

Rezultatele
au arătat, de
asemenea, că 61%
dintre adulți nu
consumă suficient
magneziu

Iar 50% nu
au consumat
vitamina A
și calciu în
cantitate
suficientă

Vitaminele
B

Activator Celular
Pentru energie şi metabolism.
Vitamina
C

• Formulă specială, ce conține vitamina B (B1, B2 şi B6),
mangan şi cupru, pentru a contribui la metabolismul
energetic normal
• Conţine zinc care contribuie la metabolismul normal
al carbohidraților.

82mg
cofeină

• Mineralele precum zincul, manganul şi cuprul contribuie
la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ
90 capsule, 48.1g

#0104

* Balz Frei, Bruce N. Ames, Jeff rey B. Blumberg, Walter C. Willett. Suficient este suficient. Analele medicinii interne, 2014; 160 (11): 807 DOI: 10.7326/L14-5011.
** VNR = Valoare Nutriţională de Referinţă.
*** Este recomandat să nu se depășească doza zilnică de 400 mg de cafeină din orice sursă (respectiv 200 mg pentru femeile însărcinate sau care alăptează).
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Grăsimi Sănătoase

Grăsimi Sănătoase

Organismul tău are nevoie de cantități mici de grăsimi pentru a funcționa corect, însă există o
diferență între cele care îți sunt beneﬁce sau nu. Acizii grași nesaturați (de ex. polinesaturați,
precum Omega-3) sunt considerați a ﬁ mai buni, deoarece te pot ajuta să îți menții colesterolul la
un nivel normal*. O dietă bogată în grăsimi saturate (provenite din gustări procesate și produse de
origine animală), poate contribui la creșterea colesterolului și a problemelor de sănătate asociate.
Dat ﬁind faptul că grăsimile reprezintă o sursă foarte concentrată de calorii, Filozoﬁa Herbalife
Nutrition îți recomandă să obții până la 30 % din caloriile zilnice din grăsimi, punând un accent
special asupra optimizării consumului prin preponderența grăsimilor sănătoase. Dieta vestică
conține mult mai multe grăsimi, în general și grăsimi saturate, decât avem nevoie.

CE AR TREBUI SĂ MĂNÂNC?
Grăsimile sănătoase pot ﬁ găsite în pește, nuci, ulei de măsline și avocado. Pentru a te asigura
că obții cantitatea de Omega-3 potrivită ție, încearcă să mănânci pește, minim de două ori pe
săptămână, inclusiv o porție de pește gras, precum somonul sau macroul, ca parte dintr-o masă
echilibrată. Un supliment alimentar poate ﬁ de asemenea util în a te ajuta să obții beneﬁciile EPA
și DHA (acizi grași Omega-3), care contribuie la funcția normală a inimii**, creierului, menținerea
vederii1 și tensiunii arteriale normale4 precum și a concentrațiilor normale de trigliceride din sânge3.

* EPA și DHA contribuie la funcția normală a inimii*, menținerea concentrațiilor normale de trigliceride din sânge.
Beneficiile sunt obținute ca rezultat al unui consum zilnic de 2g de EPA și DHA.
** EPA și DHA contribuie la funcția normală a inimii (beneficiile sunt obținute ca rezultat al unui consum zilnic de 250mg de EPA și DHA).
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Herbalifeline Max®
Supliment alimentar ce conține uleiuri de pește din surse sustenabile bogate
în acizi grași Omega-3 (EPA și DHA). EPA și DHA contribuie la funcția normală
a inimii1, menținerea vederii normale2 și a funcției normale a creierului2.
Formulă susținută de 5 mențiuni esențiale
• Ulei de pește obținut din sursă sustenabilă acreditat de Friend of the Sea

Pentru mai multe
informații accesează
FRIENDOFTHESEA.ORG

• Capsule din gel potrivite vegetarienilor
• Fiecare capsulă conține 375 mg de EPA și 250 mg de DHA
• DHA contribuie la menținerea funcției normale a creierului și menținerea vederii normale2
• EPA și DHA contribuie la funcția normală a inimii1, menținerea concentrațiilor normale de
trigliceride din sânge3 și menținerea tensiunii arteriale normale4

CONSUM ZILNIC

• Conține uleiuri esențiale din cimbru și mentă pentru prospețimea gustului

✔✔ Contribuie la funcția normală a inimii1
✔✔ Menținerea vederii normale2
✔✔ Menținerea funcției normale a creierului2
✔✔ Menținerea concentrațiilor normale de trigliceride din sânge3
✔✔ Menținerea tensiunii arteriale normale4

1
2

30 capsule, 42g
#0043

3
4

Beneficiile sunt obținute ca rezultat al unui consum zilnic de 250mg de EPA și DHA.
Beneficiile sunt obținute ca rezultat al unui consum zilnic de 250mg de DHA.
Beneficiile sunt obținute ca rezultat al unui consum zilnic de 2g de EPA și DHA.
Beneficiile sunt obținute ca rezultat al unui consum zilnic de 3g of EPA and DHA.
Consumul zilnic nu trebuie să depășească mai mult de 5g de EPA și DHA.
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Fibre
Băutură cu Fibre
din Măr şi Ovăz
O modalitate delicioasă de a-ți
crește consumul zilnic de ﬁbre și de
a susține o digestie sănătoasă1.
• 5g de ﬁbre per porție
• Conținut caloric redus – 18 kcal per porție
• 6 surse de ﬁbre
• Conține atât ﬁbre solubile, cât și insolubile
• Formulă fără zahăr4 sau îndulcitori artiﬁciali
• Se poate savura cu apă sau amestecat cu
shake-ul tău preferat Formula 1

Fibre
Fibrele reprezintă un tip de carbohidrați (nedigerabili)
care joacă un rol cheie într-o digestie normală1.
Există două tipuri de ﬁbre: solubile și insolubile.
Spre deosebire de alți carbohidrați complecși, ﬁbrele
nu sunt ușor descompuse de sistemul digestiv, astfel
încât majoritatea lor trec nedigerate prin intestinul
subțire; ele reprezintă substanțe de balast.
Fibrele constituie cel mai important factor dietetic
care ajută la menținerea unei funcții gastrointestinale
normale1. De aceea, adulților li se recomandă să
consume 25g de ﬁbre zilnic2. Cu toate acestea,
studiile arată că, în unele țări europene, aportul
mediu de fibre este mai mic de jumătate din
cantitatea recomandată3. În cazul în care consumi
prea puține ﬁbre, crește aportul lor în dietă,
treptat și bea o cantitate suﬁcientă de apă.
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5g
fibre

18
kcal

aromă de măr
30 porții, 204g
#2554

Beta heart ®
Beta heart® conține ingredientul cheie OatWell™, beta-glucan din ovăz despre care s-a
demonstrat că acționează asupra scăderii* și contribuie la menținerea** nivelului de colesterol.
• 3g beta-glucani ajută la reducerea colesterolului*
• 1.5g beta-glucani ajută la menținerea colesterolului** (1 măsură)
• Adaugă 2 măsuri în apă, băutura sau shake-ul tău preferat
• Fără zaharuri
• Fără îndulcitori artiﬁciali
• Bogat în ﬁbre (3g per măsură)
• 25 kcal per măsură
Fibrele din ovăz contribuie la creșterea volumului bolului fecal.
Panel EFSA privind produse dietetice, nutriție și alergii (NDA).EFSA Journal 2010; 8(3):1462.
Nutr Res Rev. 2017 Jul 5:1-42.
4
Conține 0.1g zaharuri prezente în mod natural.
* S-a demonstrat ca beta-glucanul din ovăz acționează asupra scăderii colesterolului din sânge. Colesterolul cu valoare ridicată este un factor
de risc în dezvoltarea bolilor coronariene. Efectele beneﬁce sunt obţinute prin consumul unei doze zilnice de 3g de beta-glucani din ovăz.
Boala coronariană are multipli factori de risc, iar modiﬁcarea unuia dintre acești factori de risc poate avea sau nu un efect beneﬁc.
** Beta-glucanii din ovăz contribuie la menținerea concentrațiilor normale ale colesterolului din sânge. Efectul beneﬁc este obținut cu un aport zilnic
de 3g beta-glucani din ovăz, tărâțe de ovăz, orz, tărâțe de orz sau din amestecuri ale acestor beta-glucani.
OatWell™ este marcă înregistrată a DSM.
1
2
3

25
kcal

3g
fibre

Beta heart Aroma de vanilie
30 porții, 229g
#0267
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Fitonutrienţi

Fitonutrienţi

Pigmenții care dau fructelor şi legumelor (dar şi ierburilor, mirodeniilor şi chiar
unor cereale integrale) culorile lor frumoase, sunt compuși ai plantelor în care
se găsesc în mod natural și sunt cunoscuți sub denumirea de ﬁtonutrienți.

Unele alimente care conțin fitonutrienți conțin, de asemenea, vitamine și
minerale ce acționează ca antioxidanți1 care contribuie la protejarea celulelor
împotriva stresului oxidativ1.
O dietă echilibrată cu cel puțin 5 porții de fructe și legume colorate pe zi,
te poate ajuta la asigurarea tuturor nutrienților necesari și poți proﬁta de
beneﬁciile ﬁtonutrienților din alimentație.
Când fructe precum merele roșii, aﬁnele, strugurii și portocalele, sunt consumate
împreună, ele oferă un amestec mai bogat de nutrienți cu efecte antioxidante2,
decât atunci când se consumă separat. Așa că include în alimentație
salate, fructe și legume cât mai multe, consumate ca atare sau gătite.

1
2
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Mulți ﬁtonutrienți conțin cupru, mangan, riboﬂavină, seleniu, vitamina C, vitamina E și polifenoli ai zincului sau uleiului de măsline, care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.
Cuprul / Manganul / Riboﬂavina / Seleniul / Vitamina C / Vitamina E / Zincul contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

ÎN CONCLUZIE, CE AR
TREBUI SĂ MĂNÂNC?
Amintește-ți expresia „mănâncă un
curcubeu”. Fructele și legumele au pigmenții
lor unici și proﬁl unic de ﬁtonutrienți; dar
nivelul lor de activitate antioxidantă variază
de asemenea2, de aceea este o idee bună să
consumăm mai multe tipuri și culori diferite.
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Hidratarea

Hidratarea

Corpul uman este compus în proporție de 60% din
apă, iar majoritatea reacțiilor chimice din organism au
nevoie de apă pentru a se desfășura. Apa contribuie
de asemenea la menținerea reglării normale a
temperaturii corpului și menținerea funcțiilor fizice
și cognitive normale**. Majoritatea reacțiilor chimice
din corp au loc de asemenea în apă*. Dacă nu
bei suﬁciente lichide, poți avea parte de efecte
negative asupra corpului. Așadar, pentru menținerea
funcțiilor fizice și cognitive normale încearcă să
consumi cantitatea recomandată de aproximativ
2 litri de lichide pe zi dacă ești femeie și 2.5 litri
de lichide pe zi dacă ești bărbat. În mod ideal,
lichidele trebuie să provină din apă, însă produse
precum sucurile din fructe și ceaiurile din plante
sunt de asemenea luate în calcul. Trebuie să știi că
și alimentele cu un conținut ridicat de apă te mențin
hidratat. Asigură-te că îți crești consumul de lichide
în timpul antrenamentelor sau când este cald afară,
pentru a înlocui ceea ce pierzi prin transpirație.*

* Panel EFSA privind produse dietetice, nutriție și alergii (NDA). EFSA Journal 2010; 8(3):1459.
** Efectele benefice sunt obținute în urma unui consum zilnic de cel puțin 2 litri de apă, din toate sursele.
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Băutură Concentrată Herbal Aloe

Mergi la pagina 69 pentru a
aﬂa mai multe detalii despre
H24 Hydrate, pentru hidratarea
performanței

O băutură gustoasă, cu un conținut redus
de calorii care te ajută să îți menții nivelul
de hidratare. Adaug-o pur și simplu în apă
pentru o alternativă mai sănătoasă.
• Conține 40% suc de aloe vera, extras din
frunzele de aloe vera
• Gelul de aloe vera se extrage prin procesare la
rece, cea mai bună metodă pentru a-i garanta
o calitate superioară
• Dă un gust răcoritor apei, pentru a-ţi asigura
necesarul de lichide, de aproximativ 2 litri pe zi
• Aromă de mango, fără zahăr, arome sau
coloranţi artiﬁciali
• Disponibilă şi în varianta Original, dând
apei un uşor gust de citrice, fără îndulcitori
artiﬁciali sau coloranți

40%
Aloe Vera

Sugestie de servire

Băutură
Concentrată
Herbal Aloe
31 porții, 473ml
Original #0006

Băutură
Concentrată
Herbal Aloe
31 porții, 473ml
Mango #1065
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Hidratarea

AloeMax
Frunzele noastre de Aloe Vera
culese manual sunt atent
selecționate și pregătite pentru a
ne asigura că primești un produs
de cea mai bună calitate.
• Este preparat din 97% suc de
Aloe Vera din frunze întregi.
• De pe plantațiile noastre, în
paharul tău, savurează zilnic
această băutură pentru a-ți
susține starea de bine.
• Conține doar 2 kcal per porție

97%
Aloe Vera

AloeMax
31 porții, 473ml
#1196
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Sugestie de servire

Ceai pe Bază de Plante
Trezește-te cu ajutorul unei băuturi pe bază de plante ce conține 85mg
de cafeină* care te va ajuta la îmbunătățirea concentrării* atunci când
va ﬁ necesar. O băutură reconfortantă cu puține calorii, cu infuzie de
ceai verde si ceai negru, pe care o poți savura caldă sau rece.
• Puţine calorii, aprox 6 kcal per porţie
• Un amestec unic de orange pekoe – un ceai negru traditional şi ceai
verde cu extracte de nalbă, ﬂoare de hibiscus şi seminţe de cardamon
• Ceaiul nostru verde este obţinut printr-un procedeu de extragere în apă,
pentru a-ţi oferi toată gama de compuşi întâlniţi în ceaiul verde

6
kcal

Original
58 porții, 100g
#0106

Original
29 porții, 50g
#0105

Lămâie
29 porții, 50g
#0255

Piersică
29 porții, 50g
#0257

* Este recomandat să nu se depășească doza zilnică de 400mg de cafeină din orice sursă (respectiv 200mg pentru femeile însărcinate sau care alăptează).
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Herbalife SKIN

SKIN

Curăță, tonifică, oferă
îngrijire specifică,
hidratează

Gel Tonifiant Pentru Ochi / 15ml - #0770
Ajută la îmbunătățirea aspectului zonei delicate a ochilor,
sporind elasticitatea și fermitatea pielii.*

Mască Purficatoare Pe Bază de Argilă Și Mentă /
120ml - #0773

Loţiune Tonică Energizantă Pe Bază De Plante
/ 50ml - #0767

Această mască cremoasă pe bază de argilă are efectul
absorbant şi toniﬁant al argilei din bentonit, îndepărtând
murdăria şi absorbind excesul de sebum.
Ten Normal Spre Gras

O loţiune tonică energizantă, fără alcool, cu infuzie de
Aloe Vera, cu parfum de mandarine și citrice, care asigură
hidratarea și împrospătează aspectul tenului obosit.

Gel De Curățare Cu Efect De Netezire Pe Bază
De Citrice
/ 150ml - #0766

Serum Pentru Reducerea Ridurilor
/ 50ml - #0829

Microparticulele de curățare în profunzime revigorează tenul
astfel încât să strălucească de sănătate.
Ten Normal Spre Gras

Acest serum multifuncțional ajută la diminuarea semnelor
vizibile de îmbătrânire*.

Loţiune De Curăţare Cu Efect Calmant Pe Bază
De Aloe / 150ml - #0765
Acest produs delicat de curățare îţi va lăsa tenul curat şi catifelat.
Ten Normal Spre Uscat

* Produs testat pe subiecți pentru a evalua gradul de elasticitate și fermitate a pielii, măsurate pe o scară de evaluare vizuală la intervale de 7 și 42 zile. 45% dintre subiecți au prezentat
semne de îmbunătățire a gradului de de elasticitate și fermitate a pielii din jurul ochilor, după 42 de zile.
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Important de știut
Gama noastră de produse de
îngrijire a pielii nu conține parabeni
adăugați, nu conține sulfați și a
fost testată dermatologic

Cremă Regeneratoare De Noapte

/ 50ml - #0827

Această cremă bogată, luxuriantă, ajută la hidratarea atât
de necesară tenului pe parcursul nopții. Hidratarea de lungă
durată permite trezirea de dimineața cu un ten mai catifelat
şi mai neted.

Exfoliant Cu Efect Instantaneu Pe Bază De Fructe
De Pădure / 120ml - #0772
Exfoliant bogat în antioxidanți cu semințe din fructe de pădure,
care te ajută să obții un ten catifelat, ﬁn şi neted.

Cremă Hidratantă Pentru Strălucire Zilnică
50ml - #0830

Cremă Hidratantă Protectoare FPS 30
50ml - #0828

/

Cremă hidratantă cu efect de lungă durată care îți lasă tenul
neted şi catifelat. Asigură protecție UVA/UVB.

Cremă Hidratantă Pentru Ochi / 15ml - #0771
Special concepută pentru zona delicată din jurul ochilor,
care are mai puține glande sudoripare și sebacee și care
este extrem de predispusă la deshidratare.

/

O loțiune hidratantă care va face ca tenul să strălucească de
sănătate. Pielea radiază, chiar şi fără machiaj.
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Herbalife SKIN

Collagen
Skin Booster

Băutură pentru înfrumusețare
O piele cu un aspect sănătos pornește din interior. Collagen Skin Booster nu este doar o soluție
rapidă; este nutriția inteligentă pentru pielea ta, susținută de știință, cu rezultate dovedite.
Cu o aromă revigorantă de căpșune și lămâie, acest supliment alimentar este bogat în vitamine și
minerale cheie care sprijină sănătatea pielii, a părului și a unghiilor.* Aceasta este nutriția inteligentă
pentru pielea ta. Susținut de știință cu rezultate dovedite, conține peptide bioactive de colagen1,
numite Verisol® P1.

Collagen Skin Booster
• Conține peptide bioactive de colagen, numite Verisol®
P1, care, conform studiilor științifice, reduc ridurile și
îmbunătățesc elasticitatea pielii**
• Conține îndulcitor din surse naturale și arome naturale
• Selecție de 9 vitamine și minerale cheie
Căpșune și lămâie

30 porții, 171g

Rezultate
după 4
săptămâni

#076K

Arome
naturale
9 vitamine
& minerale

Fără
gluten

1
Verisol® P și peptidele bioactive de colagen sunt marcă înregistrată a Gelita AG.
* Biotina, cuprul, iodul, vitamina A și zincul contribuie la menținerea sănătății pielii. Biotina, seleniul și zincul
contribuie la menținerea sănătății părului. Seleniul și zincul contribuie la menținerea sănătății unghiilor.
** Rezultate vizibile pentru ridurile din jurul ochilor și elasticitatea pielii, după 4 săptămâni.
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Amestecă o măsură (5.7g) de pudră
cu 250ml de apă. Savurează o dată
pe zi în timpul unei mese. Folosește
acest produs în cadrul unei diete
echilibrate și variate, ca parte a
unui stil de viață sănătos și activ.
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Îngrijirea Părului & Corpului

Herbal Aloe

Întărește şi repară părul
Herbal Aloe Şampon Pentru Întărirea Părului / 250ml - #2564

REZULTATELE
STUDIILOR

• Părul este de 10 ori mai puternic, după o singură folosire*

• Părul este de 10 ori mai puternic

• Reduce numărul de ﬁre deteriorate cu 90%

• Reduce numărul de ﬁre deteriorate
cu 90%

• Proteinele hidrolizate din grâu ajută la protejarea, regenerarea
şi întărirea ﬁrului de păr*
• Formulă care protejează culoarea

ÎNAINTE

Herbal Aloe Balsam Pentru Întărirea Părului / 250ml - #2565

Structură
cuticulară
puternic
deteriorată.

• Întăreşte ﬁrul de păr, făcându-l mai strălucitor şi mai mătăsos,
după o singură folosire

DUPĂ

• Balsamul conţine proteine din grâu
• Formulă care protejează culoarea
• Fără sulfaţi sau parabeni adăugați

Îmbunătățirea
semniﬁcativă
a structurii
cuticulare.

* Rezultate obţinute în urma studiului privind întărirea, precum și deteriorarea ﬁrelor de păr. Valoare medie obţinută în urma testelor la periaj, realizate de un laborator independent, pentru ﬁrele de
păr deteriorate. S-a făcut o comparaţie între ﬁrele de păr deteriorate, îngrijite cu șamponul și balsamul Herbal Aloe pentru întărirea părului, și cele deteriorate netratate.
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Important de știut
Răsfață-ţi părul cu un tratament
intensiv – folosește balsamul Herbal
Aloe și lasă-l timp de 5 minute să
acţioneze, apoi clăteşte şi vei avea
un păr mătăsos şi strălucitor.

REZULTATELE
STUDIILOR
• Hidratare pentru întreaga zi
• Pielea este cu 100% mai
netedă şi mai catifelată

Hidratează şi hrăneşte

Hidratează şi hrăneşte

Herbal Aloe Săpun De Baie / 125g - #2566

Herbal Aloe Loţiune Pentru Mâini Şi Corp /
200ml - #2563

• Curăţă blând, fără a îndepărta uleiurile esenţiale
din piele
• Un amestec de aloe vera, ulei de măsline şi
Vitaminele A, C şi E, care hidratează pielea

• Hidratare intensă, demonstrată clinic
• Hidratare pentru întreaga zi

• Aromă proaspătă

• Aloe vera şi untul african de Shea se absorb repede
în piele, lăsând-o mai netedă şi mai catifelată

• Fără sulfaţi sau parabeni adăugați

• Fără sulfaţi sau parabeni adăugați

Herbal Aloe Gel De Curăţare Pentru Mâini Şi Corp /
250ml - #2561

Herbal Aloe Gel Calmant / 200ml - #2562

• Gel de curăţare blând, pe bază de plante

• S-a demonstrat că pielea rămâne mai netedă şi
mai catifelată

• Amestecul de plante conferă pielii un aspect sănătos

• Îmbogăţit cu Aloe vera şi extracte de plante
hidratante, pentru a hrăni şi calma pielea

• Fără sulfaţi sau parabeni adăugați

• Formulă fără parfum

• Ajută la calmarea pielii uscate, hidratând-o intens

• Fără sulfaţi sau parabeni adăugați
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Atinge-ţi potenţialul
Nutriţie fără compromisuri
pentru sportivi
Concentrarea intensă, atenția pentru detalii
și disponibilitatea de a investi multă muncă
– acestea sunt trăsăturile care deﬁnesc
marii atleți. Acestea sunt, de asemenea, și
trăsăturile pe care echipa Herbalife Nutrition
le-a folosit pentru a crea prima gama de
produse de nutriție sportivă: Herbalife24 ®.

Personalizează-ți Programul Herbalife24
În funcție de sportul practicat, antrenamentele, performanța și nevoile de recuperare. Pentru a-ți
crea propriul program, vizitează herbalife.ro

FORMULA 1 SPORT**
HYDRATE**
PROLONG
REBUILD ENDURANCE
REBUILD STRENGTH
CR7 DRIVE
DIMINEAȚA

ÎNAINTE DE
ANTRENA
MENTUL FIZIC

ÎN TIMPUL
ANTRENA
MENTULUI FIZIC

DUPĂ ANTRENA
MENTUL FIZIC

SEARA

* Close et al (2016). Noi strategii în nutriția sportivă pentru a crește performanța activității ﬁzice. Free Radical Biology and medicine 98 (144-158).
** A se consuma conform indicațiilor de pe ambalaj.
*** Carbohidrații contribuie la recuperarea funcției normale a mușchilor după exerciții ﬁzice foarte intense și de lungă durată care duc la oboseală musculară și epuizarea depozitelor de
glicogen în mușchii scheletici. Efectul beneﬁc este obținut prin consumul de carbohidrați, din toate sursele, cu o doză totală de 4g per kg greutate corporală, în doze, în primele 4 ore și nu
mai târziu de 6 ore, după exerciții ﬁzice intense sau/și de lungă durată care duc la oboseală musculară și epuizarea depozitelor de glicogen în mușchii scheletici.
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Gama sportivă
Herbalife24
Indiferent dacă faci jogging de plăcere sau
ești un atlet de elită, gama Herbalife24 ®
conține produsele de care ai nevoie pentru
a te pregăti, antrena și recupera.*** Având
prima linie de produse de pe piață care
asigură nutriție sportivă pe durata întregii
zile, nici nu este de mirare că mai mult de
190 de echipe sportive, atleți și evenimente
din jurul lumii folosesc Herbalife24 pentru a
da randament maxim.

Calitate și siguranţă
Fiecare produs Herbalife24 ® este testat în
loturi de către o terță parte independentă
pentru a proba absența substanțelor
interzise. Pentru mai multe informații, te
rugăm să citești eticheta produsului.

Important de știut
Factorii principali ce cauzează oboseala
în timpul competiției sunt golirea
rezervelor de combustibil (carbohidrați) și
deshidratarea. Strategiile privind mâncatul
înainte, în timpul și după antrenamente
ajută la reducerea acestor efecte.*

Forța motrice din spatele gamei Herbalife24
este John Heiss, Ph.D., membru al Comitetului
Consultativ în Nutriție Un alergător de
cross, ciclist competitiv și schior, Heiss știe
exact de ce ai nevoie pentru a satisface
nevoile nutriționale ale sportivilor.
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Batoanele Proteice
H24 Achieve

Fie că ești la începutul călătoriei tale de fitness sau ești o persoană
care frecventează sala de sport în mod regulat sau ești un sportiv de
performanță, ai nevoie de o nutriție sportivă care să te susțină în fiecare
moment. Din acest motiv am dezvoltat Batoanele proteice H24 Achieve.
Sunt o modalitate la îndemână pentru a obține 21 grame de proteine după
antrenamente. Batoanele sunt disponibile în două arome – Ciocolată neagră
și Fursecuri cu ciocolată, nu conțin arome artificiale și nici coloranți și sunt
potrivite pentru vegetarieni!
Dorim să îți oferim o nutriție care să te ajute să-ți atingi obiectivele,
indiferent cât de mari sau mici sunt acestea. Consumă Batoanele Proteice
H24 Achieve o dată pe zi, între mese sau după antrenament.

Batoanele Proteice H24 ACHIEVE
✔✔ 21g proteine per baton
✔✔ Conținut scăzut de zahăr
✔✔ Certificat Informed Sports
✔✔ Fără arome și coloranți artificiali
✔✔ Potrivite pentru vegetarieni
Ciocolată neagră

6 porții, 60g

#150K

Fursecuri cu ciocolată

6 porții, 60g

#149K

Recomandare de consum: Consumă Batoanele
proteice H24 Achieve pe post de gustare între
mese sau după antrenament. Savurează acest
produs în cadrul unei diete echilibrate și variate
ca parte a unui stil de viață sănătos și activ.
Potrivit
pentru
vegetarieni
Bogate în
proteine
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Conținut
scăzut de
zahăr
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10g
proteine

188
kcal

7g
proteine

225
kcal

REBUILD ENDURANCE

PROLONG

Băutură cu carbohidrați și proteine pentru refacere* după
antrenamentele aerobe.
✔✔ Pentru utilizare după exerciții aerobice

Băutură izotonică, cu carbohidrați, proteine și sodiu care
se folosește în timpul exercițiilor ﬁzice intense și de
lungă durată.

✔✔ Conține 36g de carbohidrați selectați cu atenție și 10g

✔✔ Furnizează 225 kcal per porție, excelentă

de proteine din lapte de înaltă calitate în fiecare porție

proteine are o osmolalitate de 270 - 330mOsmol/kg

menținerea masei musculare

✔✔ 7g de proteine din zer pentru a sprijini

✔✔ Asigură aportul de vitamine B1, B2, C

dezvoltarea de masă musculară

și E, precum și aportul de ﬁer

✔✔ Conține carbohidrați sub formă de

✔✔ Fără coloranţi, arome sau îndulcitori artiﬁciali
Vanilie

20 porții, 1000g

pentru sporturile de anduranță
✔✔ Această băutură cu un amestec unic de carbohidrați și

✔✔ Proteinele contribuie la creșterea și

maltodextrină și fructoză
#1436

✔✔ Îmbogățită cu vitaminele C și B (inclusiv B1, B3, B6,

B12 și acid pantotenic) această băutură are o aromă
ușoară, subtilă, potrivită în timpul exercițiilor
✔✔ Fără coloranți, arome sau îndulcitori artiﬁciali
Citrice

15 porții, 900g

#1435

1
Soop et al., Am J PhysiolEndocrinol Metab, 2012. 303(1): p. E152-62.
* Carbohidrații contribuie la recuperarea funcției musculare normale după exerciții ﬁzice foarte intense și de lungă durată care duc la oboseală musculară și epuizarea depozitelor de glicogen
în mușchii scheletici. Efectul beneﬁc este obținut prin consumul de carbohidrați, din toate sursele, cu o doză totală de 4g per kg greutate corporală, în doze, în primele 4 ore și nu mai târziu
de 6 ore, după exerciții ﬁzice intense sau/și de lungă durată care duc la oboseală musculară și epuizarea depozitelor de glicogen în mușchii scheletici.
** Valorile Nutriționale de Referință
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19g
proteine

223
kcal

25g
proteine

190
kcal

vitaminele
B&C

270
mosmol/kg

FORMULA 1 SPORT

REBUILD STRENGTH

HYDRATE

NOU - Formulă și aromă îmbunătățită

Băutură cu un conținut bogat în
proteine pentru refacere* după
antrenamentele de forță.

Băutură hipotonică, cu un conţinut
scăzut de calorii pentru a asigura
hidratarea optimă.

✔✔ Pentru utilizare după

✔✔ Băutură săracă în calorii

O masă sănătoasă pentru sportivi sau
persoane cu un stil de viaţă activ.
✔✔ Savurează un shake delicios bogat

în proteine de două tipuri obținute
din lapte: cazeina, o proteină
cu o absorbție lentă și zerul, o
proteină cu o absorbție rapidă1
✔✔ Consumul simultan de proteine

din zer și cazeină poate ajuta
organismul prin furnizarea
constantă a aminoacizilor într-o
perioadă mai lungă de timp1

exerciții de tip anaerob
contribuie la creșterea și
menținerea masei musculare

✔✔ Cu o osmolalitate mai mică

✔✔ Fierul contribuie la metabolismul

✔✔ Asigură 100% din VNR** de

✔✔ Fără coloranţi, arome sau

la creșterea și menținerea
masei musculare

✔✔ Conține 190kcal per porție

vitamina C, ceea ce ajută la
reducerea stării de oboseală
și a senzației de slăbiciune
✔✔ Reface echilibrul hidroelectrolitic,

îndulcitori artiﬁciali

✔✔ Furnizează mai mult de ⅓ din

doza zilnică recomandată de 25
de vitamine și minerale per porție
20 porții, 524g

de 270mOsmol/kg

energetic normal, la
formarea globulelor roșii
în sânge și la transportul
oxigenului către țesuturi.

✔✔ Proteinele din lapte contribuie

Cremă de Vanilie

pentru a încuraja consumul
de lichide la atleți

✔✔ Conține 25g de proteine care

Ciocolată

20 porții, 1000g

#1437

contribuie la metabolismul
energetic normal prin aportul
de vitamine B (incluzând
B1 și B12), acid pantotenic,
calciu și magneziu
Portocale 20 plicuri x 5.3g, 106g

#1433

#4461
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CR7 DRIVE
Îți asigură energia necesară în timpul antrenamentelor
și îmbunătățește hidratarea**
✔✔ O băutură delicioasă și răcoritoare pe bază de carbohidrațielectroliți potrivită pe durata antrenamentelor
✔✔ Soluție pe baza de carbohidrați-electroliți care s-a dovedit a
susține performanța în timpul exercițiilor ﬁzice prelungite*
✔✔ Îmbunătățește de asemenea absorbția de
apă în timpul activității ﬁzice**
✔✔ Conține electroliți esențiali precum 249mg
sodiu și 142mg magneziu per porție
✔✔ Furnizează 100% din VNR vitamina B1 și B12 care
contribuie la metabolismul energetic normal și la
funcționarea normală a sistemului nervos***
✔✔ Conține mai puțin de 100kcal per porție
pentru a limita aportul de calorii
✔✔ Fără îndulcitori artiﬁciali

vitaminele
B1 & B2

97
kcal

Sodiu &
Magneziu

Fructe de Acai
20 porții, 540g
#1466

* Soluțiile carbohidrați-electroliți contribuie la menținerea rezistenței la efort în timpul exercițiilor ﬁzice prelungite.
** Soluțiile carbohidrați-electroliți cresc absorbția de apă în timpul exercițiilor ﬁzice.
*** Vitamina B1 și B12 contribuie la metabolismul energetic normal și contribuie la menținerea sănătății psihice.
VNR: Consum de referință.
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LIFTOFF®
Băutură Energizantă
Efervescentă
Băutură energizantă cu puţine calorii, poate
ﬁ consumată oricând, oriunde.
✔✔ 10kcal per porţie, un minunat înlocuitor
al băuturilor carbogazoase dulci
✔✔ 100% VNR* de vitamina C, pentru
a îndepărta starea de oboseală
✔✔ 100% VNR* de vitamine B (B1, B2,
B3, B6, acid pantotenic, biotină),
pentru un metabolism normal
✔✔ Conţine pudră de cofeină şi
cofeină naturală din guarana
✔✔ Fiecare porție conține 75mg de cafeină

vitamine
B&C

10
kcal

75mg
cafeină

LIFTOFF Aromă de
lămâie-lime
10 plicuri x 4.5, 45g
#3152
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Sportivi sponsorizaţi

FC FARUL CONSTANȚA
România

În 2015 Herbalife România a semnat un parteneriat în nutriție sportivă cu Echipa de fotbal din Liga 1, F.C Viitorul, patronată
de celebrul fotbalist Gheorghe Hagi. „Suntem onorați de faptul că Herbalife Nutrition se alătură dorinței noastre de a
performa și sperăm ca împreună să obținem performanțe notabile atât pe plan intern, cât și internațional. Realizăm cât
de importantă este nutriția pentru un sportiv și ce rol joacă în performanță, astfel că jucătorii FC Viitorul au integrat deja
gama completă H24 în programul personal de nutriţie, care îi ajută să se recupereze mai repede între antrenamente, să
îşi maximizeze efortul depus în cadrul sesiunilor de antrenament şi să susţină o performanţă la nivel înalt. Fotbalul este un
sport intens care solicită mult efort fizic, prin urmare pregătirea constantă şi nutriţia personalizată sunt cruciale” a declarat
Gheorghe Hagi, patronul echipei. FC Viitorul a devenit campioană a României în 2017. În 2021 FC Viitorul a fuzionat cu
FC Farul, noua echipă numindu-se Farul Constanța și avându-l ca antrenor pe regele fotbalului românesc, Gheorghe Hagi.

COMITETUL OLIMPIC
ȘI SPORTIV ROMÂN
România

În 2022 Herbalife Nutrition România devine partener în nutriție al
Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Specialiștii Herbalife Nutrition
vor lucra îndeaproape cu echipa de experți medicali și antrenori ai
COSR pentru a dezvolta programul de nutriție al Team Romania pe
tot parcursul anului competițional. Sportivii vor beneficia de gama
de produse de nutriție sportivă Herbalife 24, dezvoltată de echipele
științifice ale companiei, folosind ingrediente de înaltă calitate și
supuse unor verificări riguroase de asigurare a calității.
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LOTUL OLIMPIC DE CANOTAJ
România

Herbalife Nutrition a extins parteneriatul cu Federaţia Română de Canotaj şi a
devenit în 2019 sponsorul oficial în nutriţie al întregului lot olimpic de canotaj. Prin
acest parteneriat, Herbalife Nutrition pune la dispoziţia sportivilor, lunar, o gamă
de produse care să le asigure nutriția optimă în timpul și după antrenamente.
Rezultatele excepționale obținute în cadrul Campionatelor Europene desfășurate
în Italia, Campionatele Mondiale de la Linz și din SUA, Jocurile Olimpice de la
Tokyo și recent, la Cupa Mondială de la Lucerna, reconfirmă evoluția canotajului
românesc. „Suntem bucuroşi să avem alături susţinători de cursă lungă care au
înţeles că performanţa se obţine în timp şi necesită extrem de multă muncă”, a
declarat Președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă.
Sportivii români au căștigat 3 medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.
Simona Radiș și Ancuța Bodnar au obținut medalia de aur, echipajul de la dublu
rame, format din Marius Cozmiuc şi Ciprian Tudosă, a luat medalia de argint iar
echipajul de patru rame masculin (M4-), compus din Mihăiță Vasile Țigănescu,
Mugurel Semciuc, Ștefan Constantin Berariu și Cosmin Pascari au adus cea
de-a treia medalie de argint.

CIPRIAN BĂLĂNESCU
România

Ciprian Bălănescu, 48 de titluri de campion național la duatlon și triatlon, categoria
elită, din care 27 de titluri de campion național la triatlon și alte numeroase titluri la
nivel european și balcanic. Multiplu campion național proba olimpică, a încheiat un
sezon competiţional foarte bun în 2018, participând la 20 de evenimente sportive, în
urma cărora a obținut 4 titluri de campion național la duatlon și triatlon. S-a clasat de
4 ori pe locul 1 și de 4 ori pe locul 2 în cadrul unor competiții naționale și internaționale
și a obținut multe alte rezultate notabile în restul competițiilor sportive. Recent și-a
adjudecat locul 1 la Herbalife24 Triathlon Los Angeles, proba Sprint Triathlon!
„Antrenamentele riguroase, faptul că am acordat o atenție specială nutriției, urmând un
program complex Herbalife Nutrition, cât și dorința uriașă de a câștiga, m-au adus de
atâtea ori pe podium.” Mă bucur foarte mult să fac parte din echipa Herbalife România.
Încrederea și sprjinul pe care mi-l oferiți sunt pietre grele la temelia rezultatelor obținute
în ultimii ani. Și în sezonul ce urmează voi încerca să reprezint, ca și până acum, cât mai
bine valorile promovate de Herbalife Nutrition. Fără un stil de viață sănătos, nu putem
vorbi de performanță. Vă mulțumesc pentru încrederea și sprijinul oferite!”
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Produsele noastre
Pagini

22/23

Formula 1
cu aromă de banană, 550g
cu aromă de Café Latte, 550g
cu aroma de mentă & ciocolată, 550g
cu aromă de fructe de pădure, 550g

NOU

#4462
#4465
#4471
#4470

cu aromă de căpșuni, 550g
cu aromă de fursecuri, 550g
cu aromă de cremă de vanilie, 550g
cu aromă de ciocolată fină, 550g

#4463
#4467
#4466
#4468

cu aromă de zmeură și ciocolată albă,
fără alergeni, 500g
#4469
cu aromă de cremă de vanilie, 780g
#048K
cu aromă de cremă de vanilie, plicuri - 7x26g #053K

Pagină

Pagină

Pagini

24

28

30/31

High Protein Iced Coffee
Formula 1 Gourmet
Ciuperci și ierburi, 550g

Batoane Express
#092K

#096K

Ciocolată - 7x56g

Latte Macchiato, 308g
Mocha, 322g

#012K
#011K

Pagini

Pagini

Pagină

32/33

34/35

36

Tri Blend Select
Banană, 600g
Coffee Caramel, 600g
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#013K
#052K

Protein Drink Mix - Vegan
Vanilie, 560g

Pro 20 Select
#172K

Vanilie, 630g

#1660

Pagină

Pagină

Pagină

37

38

39

Supă de Roşii Gourmet

Original, 240g

Batoanele Proteice

#0155

Roșie, 672g

Formula 3 Pudră
Proteică Personalizată

Ciocolată şi Alune - 14x35g, 490g
Vanilie şi Migdale - 14x35g, 490g
Lămâie - 14x35g, 490g

Boabe de Soia Prăjite
#0242

Ușor Sărate - 12 x 21.5g

Pagini

Pagină

40/41

43

Complex de Vitamine și Minerale
pentru Bărbaţi și Femei

Chipsuri Proteice
Barbecue, 10x30g, 300g
Smântână și Ceapă, 10x30g, 300g

#3143

#141K
#142K

BĂRBAȚI - 60 tablete, 84.3g
FEMEI - 60 tablete, 84.3g

#1800
#1819

#3972
#3968
#3976

Pagini

44/45

Immune Booster
Fructe de pădure 10x3.7g, 37g

#2273

Pagini

Pagină

46/47

49

Thermo Complete
90 tablete, 78.9g

#0050

Activator Celular
90 capsule, 48.1g

#0104

Xtra-Cal ®
90 tablete, 131g

HERBALIFELINE MAX
#0020

30 capsule, 42g

#0043
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Pagini

Pagină
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55

Băutură cu Fibre din Măr și Ovăz
Măr, 204g

#2554

Beta heart ®
Vanilie, 229g

#0267

Băutură Concentrată Herbal Aloe
Mango, 473ml
Original, 473ml

#1065
#0006

Pagină

Pagină

56

57

Ceai pe bază de Plante

Băutură Concentrată AloeMax
473ml

#1196

Original,100g
Original, 50g
Lămâie, 50g
Piersică, 50g

#0106
#0105
#0255
#0257

Pagini

58/59

Herbalife SKIN
Loţiune de curăţare cu efect calmant pe bază de aloe, 150ml
Gel de curăţare cu efect de netezire pe bază de citrice, 150ml
Exfoliant cu efect instantaneu pe bază de fructe de pădure, 120ml
Mască purficatoare pe bază de argilă şi mentă, 120ml
Loţiune tonică energizantă pe bază de plante, 50ml
Serum pentru reducerea ridurilor, 50ml
Gel tonifiant pentru ochi, 15ml
Cremă hidratantă pentru ochi, 15ml
Cremă hidratantă pentru strălucire zilnică, 50ml
Cremă hidratantă protectoare FPS 30, 50ml
Cremă regeneratoare de noapte, 50ml
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#0765
#0766
#0772
#0773
#0767
#0829
#0770
#0771
#0830
#0828
#0827

Pagini

Pagini

60/61

62/63

Herbal Aloe
Şampon pentru întărirea părului, 250ml
Balsam pentru întărirea părului, 250ml
Săpun de baie, 1 buc
Gel de curăţare pentru mâini şi corp, 250ml
Loţiune pentru mâini şi corp, 250ml
Gel calmant, 250ml

Collagen Skin Booster
#076K

Căpșune și lămâie, 171g

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

Pagini

Pagini

66/67

68/69

Gama Herbalife24
H24 Achieve
Ciocolată neagră, 6 porții, 60g
Fursecuri cu ciocolată,
6 porții, 60g

#150K
#149K

Rebuild Strength, Ciocolată, 1000g
Rebuild Endurance, Vanilie, 1000g
Prolong, Citrice, 900g
Formula 1 Sport, Cremă de Vanilie, 524g
Hydrate, Portocală, 20 x 5.3g, 106g

Pagină

Pagină
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CR7 Drive
Fructe de Acai, 540g

#1437
#1436
#1435
#4461
#1433

Liftoff ®
#1466

Aromă de lămâie-lime, 10 x 4.5g plicuri, 45g

#3152
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Notes
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SUCCESUL
PORNEȘTE

Partener global în nutriție
al lui Cristiano Ronaldo

Pentru mai multe informații,
contactează-mă astăzi
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