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Zdrav videz kože se začne v notranjosti. Collagen
Skin Booster ni le za hitro rešitev, ampak je strokovna
prehrana za vašo kožo. Vsebuje Verisol® P, za
katerega je bilo z znanstvenimi dognanji dokazano, da
zagotavlja rezultate.
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Izdelke Herbalife Nutrition® vedno uživajte v okviru
uravnotežene in raznovrstne prehrane, skladno z zdravim
načinom življenja. Za več informacij o izdelkih obiščite
spletišče Herbalife.si ali povprašajte Herbalife Nutrition
neodvisnega Člana.
Zakaj Herbalife, zakaj zdaj
Obrnite se na svojega Distributerja in ga povprašajte
o naši poslovni priložnosti!
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Kakovostni izdelki

Od

semena do hrane
Kakovostni izdelki,
proizvedeni za vas

Najprej ugotovimo, kaj naše stranke potrebujejo,
nato pa te ugotovitve združimo z najnovejšimi
znanstvenimi dognanji. Naši doktorji, znanstveniki
in prehranski strokovnjaki sodelujejo s svetovno
priznanimi partnerji, da bi strankam zagotovili
boljšo prehrano. Herbalife Nutrition je vložil
precejšnja sredstva v nove laboratorije, opremo
za preizkušanje, obrate, sestavine in znanstveno
znanje, da bi izpolnil izjemno stroge standarde,
ki sta jih določila Mednarodna organizacija za
standardizacijo (ISO) in NSF International.
Naš cilj je narediti uravnoteženo prehrano
čim bolj preprosto. Za dosego tega cilja smo
se odločili vlagati v znanost. Naši vodilni

znanstveniki (med katerimi je dr. David Heber,
predsednik Herbalifovega Svetovalnega
odbora za prehrano) so v zadnjih treh
desetletjih ustvarili visokokakovostne izdelke
z nadzorovanim številom kalorij, da bi bil vaš
novi in zdravi načrt prehranjevanja čim lažji.
Vsi člani Herbalifovega Svetovalnega odbora
za prehrano, od Nobelovega* nagrajenca
do nekdanjega direktorja ameriškega
urada FDA**, se uvrščajo med vodilne
strokovnjake na svojem področju. Skupaj
so svoje strokovno znanje prenesli v naše
zaupanja vredne izdelke, ki temeljijo na
znanstvenih dognanjih in kliničnih preizkusih.

Gradimo svetovno proizvodno mrežo. Naše naložbe v obrate, tehnologijo in vire, skupaj
z zavezo, da več izdelkov proizvedemo v svojih obratih, krepijo našo kakovost, ki je vodilna
v panogi, in naše operativne možnosti.
DAVID PEZZULLO, izvršni direktor podjetja Herbalife Nutrition, odgovoren za poslovanje po vsem svetu
* Fundacija za Nobelovo nagrado ni povezana s podjetjem Herbalife Nutrition in ne pregleduje, odobrava ali potrjuje izdelkov Herbalife Nutrition.
** Urad Food and Drug Administration (Zvezni urad za hrano in zdravila).
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Dobro je vedeti
Obrat podjetja Herbalife Nutrition za inovacije
in proizvodnjo v Winston-Salemu, Severna
Karolina, se razprostira na izjemnih 74 km2
in ima obseg 4,8 km, zaradi česar je največji
obrat podjetja Herbalife Nutrition do zdaj.
Obrat je začel delovati leta 2014 in izboljšuje
našo zmogljivost zagotavljanja najboljših
prehranskih izdelkov ljudem po vsem svetu.

Naši kmetovalci
zasejejo polja

in obdelujejo
zemljo,

s čimer zagotavljajo
kakovost

v celotnem postopku
pridobivanja surovin.

Dokler vi ne dobite
v roke svojih izdelkov.

Sestavine z namenom

Kakovostna proizvodnja

Prehrana, ki vam je na voljo

Vlagamo v odgovorno kmetijstvo
in metode napredne proizvodnje,
da lahko proizvajamo najboljše
možne izdelke. Imamo tim
znanstvenikov in proizvajalcev,
katerega člani prihajajo
s celotnega sveta, tim pa
je predan opredeljevanju le
najboljših virov sestavin.

V jedru našega delovanja je
prizadevanje, da izdelki Herbalife
Nutrition® ustrezajo raznovrstnim
standardom kakovosti v panogi
ali jih presegajo. Tako lahko
zaupate v čistost in vrednost
prav vsake naše sestavine ter
v integriteto naših postopkov.

Z uporabo napredne tehnologije
skrbno spremljamo okolje,
v katerem so naši izdelki
shranjeni; tako zagotavljamo,
da ohranijo vse koristne
učinke in druge lastnosti od
dneva proizvodnje do tedaj,
ko jih vi dobite v uporabo.
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Znanost

Naši

strokovnjaki
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Naši priznani prehranski strokovnjaki in znanstveniki so
aktivno vključeni v razvoj in preizkušanje vseh izdelkov
Herbalife Nutrition, da bi zagotovili njihovo najvišjo
kakovost. Pomagajo pri izobraževanju in usposabljanju
Distributerjev po vsem svetu, saj jim zagotavljajo orodja,
ki so jim v pomoč, da navdušijo druge, da živijo zdravo in
aktivno življenje. Ob tem so tudi člani raznih raziskovalnih
in strokovnih združenj in skupin za dietetiko po vsem svetu.

Rocío Medina,

Gary Small,

Kristy Appelhans,

Kent Bradley,

podpredsednica in
članica Svetovalnega
odbora za prehrano

član Svetovalnega
odbora za prehrano

podpredsednica, odgovorna
za varnost potrošnikov
po vsem svetu

glavni direktor za
zdravje in prehrano,
predsednik Svetovalnega
odbora za prehrano

dr. John Heiss,

Luigi Gratton,

David Heber,

Steve Henig,

član Svetovalnega
odbora za prehrano

podpredsednik, odgovoren
za usposabljanje

direktor Herbalifovega
Inštituta za prehrano

vodja znanstvene službe,
zaslužni član Svetovalnega
odbora za prehrano

PRIZNANI STROKOVNJAKI

Susan Bowerman,

Laura Chacón-Garbato,

Samantha Clayton,

Vasilios Frankos,

višja direktorica, odgovorna za
izobraževanje in usposabljanje
o prehrani po vsem svetu,
predsednica Svetovalnega
odbora za dietetiko

direktorica, odgovorna za
usposabljanje o prehranskih
izdelkih, predsednica
Svetovalnega odbora za
zunanjo prehrano

podpredsednica, odgovorna
za športno zmogljivost in
telesno pripravljenost

višji korporativni svetovalec,
odgovoren za znanost
o izdelkih, varnost in
skladnost s predpisi

Louis Ignarro,

Dana Ryan,

Gary Swanson,

Michael Yatcilla,

Nobelov* nagrajenec,
član Svetovalnega
odbora za prehrano

direktorica, odgovorna
za športno zmogljivost
in izobraževanje

višji podpredsednik,
odgovoren za zagotavljanje
kakovosti in nadzor

višji podpredsednik, odgovoren
za raziskave in razvoj

* Fundacija za Nobelovo nagrado ni povezana s podjetjem Herbalife in ne pregleduje, odobrava ali potrjuje izdelkov Herbalife®.
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Fundacija Herbalife Nutrition

Smo

predani

Da s svojim programom Prehrana za odpravo lakote pomagamo
odpraviti lakoto in slabo prehranjenost po vsem svetu.
Naš program je skladen s ciljem Združenih narodov za
trajnostni razvoj št. 2: Odprava lakote.
Ta cilj poziva k tehtnim ukrepom za odpravo lakote v vseh njenih
oblikah do leta 2030, cilji pa so zagotoviti prehransko varnost,
boljšo prehrano in spodbujati trajnostno kmetijstvo.
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V zadnjih 25

letih smo prek svoje dobrodelne fundacije
Herbalife Nutrition sodelovali s svojimi 140 partnerji

v skupnostih. Lani so naši Člani in zaposleni donirali

3,2 milijona ameriških dolarjev za

spodbujanje boljše prehrane in aktivnega načina življenja ter
podprli več kot 90.000

otrok v 50 državah.

»Ni besed, s katerimi bi izrazil, kako ponosen
sem na vas! Vi ste pripomogli k dobremu imenu
Herbalifa, ki že dve desetletji navdušuje vsakogar
in bo navduševal tudi prihodnje generacije.«
– ustanovitelj Herbalifa in prvi Distributer Mark Hughes (1956–2000)

V naslednjih treh letih bomo za reševanje teh nujnih vprašanj
vložili 2 milijona ameriških dolarjev. To bomo storili
s podpiranjem nevladnih organizacij in dobrodelnih organizacij
po vsem svetu, doniranjem naših izdelkov, zagotavljanjem
strokovnega znanja in izobraževanja o prehrani, prostovoljstvom
in raznovrstnimi aktivnostmi za večjo ozaveščenost.
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Izpolnite svoje cilje

Vprašajte se:

Kako zdravi želite biti?
To, da dosežete svojo najboljšo formo, je
veliko več kot le številke na tehtnici. To se med
posamezniki razlikuje. Ne glede na to, ali želite
biti zdravi, srečni, samozavestni ali izboljšajte
svojo formo: vse se začne z opredelitvijo ciljev.

1
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Rezultati temeljijo na raziskavi podjetja Herbalife Nutrition iz leta 2014, ki je bila
opravljena med potrošniki v 15 državah in je zajela 15.000 anketirancev.

LE

15

ODSTOTKOV

EVROPEJCEV

MENI, DA SO
ZELO ZDRAVI.1

Kateri so vaši cilji glede vadbe?
Ali je vaš glavni cilj vitko in čvrsto oblikovano telo?
Ali se osredotočate na optimiziranje prehrane pred
vadbo, med njo in po njej?
Najboljši športniki po svetu uporabljajo izdelke
Herbalife Nutrition, da bi jim pomagali doseči
vadbene cilje. Trenirajte kot pravi športnik z našo
linijo za formo H24!

Kateri so vaši cilji glede
telesne teže?
Dosega zdrave teže vam lahko povsem spremeni
način življenja in čeprav za to potrebujete nekaj
moči in volje, lahko še vedno lahko uživate v svojih
najljubših jedeh.
V ekosistemu Herbalife Nutrition smo razvili orodja
in podporo, ki so vam v pomoč, da dosežete cilje,
ostanete motivirani in izkoristite koristi dobre
prehrane in redne vadbe.

Ali bi vam morda koristil bolj
zdrav način življenja?

85
EVROPEJCEV

ODSTOTKOV

PRAVI, DA SI

Za zdrav in aktiven način življenja je potrebna dobra
prehrana. Način, kako negujete svoje telo, se izraža
v vašem splošnem počutju in dnevnih zmogljivostih.
Za optimalno počutje izberite načrt uravnotežene
prehrane in vadbe, ki ustreza vašim potrebam in
dopolnjuje vaš način življenja, ne glede na to, kako
prezaposleni ste.

ŽELI ŽIVETI1
BOLJ ZDRAVO.
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Knjižica receptov

Preobrazite
kuhanje
Naročite svoj izvod na MyHerbalife.com
ali se obrnite na svojega neodvisnega
člana Herbalife Nutrition še danes!
SKU 107K
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Zgodbe
na družbenih
omrežjih
Irma Mustar, Slovenija
Za zajtrk pa sem uvedla napitek
Formula 1, alojev napitek in instantni
napitek z izvlečki čaja. Moje življenje
je povsem drugačno in lahko rečem,
da uživam v vsakem dnevu posebej.

@herbalife.slovenija
www.herbalife.si
www.myherbalifeshake.com
#HerbalifeNutrition
#MyHerbalifeShake
#MojnapitekHerbalife
14
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Optimizirajte svojo prehrano

Optimizirajte svojo

prehrano

Vaši cilji in potrebe so edinstveni.
Pot do želenih rezultatov se začne z uravnoteženo prehrano in zdravo
aktivnostjo. Za trajnostne rezultate pa sta potrebna predanost in načrt,
da boste ostali polni energije, osredotočeni in boste ohranili nadzor.
Program 24-urne prehrane Herbalife Nutrition vam bo pomagal, da
boste dosegli optimalne količine teh šest prehranskih elementov, ki
so ključni za vaš uspeh. Te rešitve temeljijo na najnovejših znanstvenih
spoznanjih, vam pa so na voljo ob strokovni podpori Distributerjev
Herbalife Nutrition.

1. Beljakovine
2. Vitamini in minerali
3. Zdrave maščobe
4. Vlaknine
5. Fitonutrienti
6. Hidracija
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Uravnotežen zajtrk

Uravnotežen zajtrk
Herbalife Nutrition
Kako pogosto izpustite zajtrk ali po poti spijete kavo in
pojeste rogljiček, da sredi dopoldneva preženete napad
lakote? Enkrat na teden? Dvakrat? Vsak dan?
Zajtrk je dejansko prvi obrok dneva po tem, ko telo
ponoči ni dobilo nobene hrane. Po približno 12 urah
brez hrane ni težko razumeti, zakaj se šteje, da je
zajtrk najpomembnejši obrok dneva – zajtrk oskrbi telo
z energijo, ki jo potrebuje za čim boljši začetek dneva.

Redno uživanje uravnoteženega
zajtrka pomeni:*
• bolj uravnoteženo splošno prehrano,
• povečan vnos vitaminov in mineralov,
• večjo verjetnost, da boste dnevno zaužili
pet obrokov sadja in zelenjave.
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Kaj je sploh hranljiv in uravnotežen zajtrk?
Uravnotežen zajtrk vam pomaga, da telo oskrbite s priporočenim dnevnim kalorijskim vnosom, ki ga sestavljajo:

IZ HRANE IN PREHRANSKIH
DOPOLNIL.

40 %

30
%
MAŠČOB

DO

VSAJ

DO

30
%
BELJAKOVIN

OGLJIKOVIH HIDRATOV
IZ HRANE IN PREHRANSKIH
DOPOLNIL.

HRANE IN PREHRANSKIH
DOPOLNIL.

Uravnotežen zajtrk Herbalife Nutrition je odličnega okusa, bogat s hranilnimi snovmi, poleg tega
pa se pripravi zelo hitro. Želite še kaj boljšega? Seveda, lahko se prilagodi samo vam!
HRANLJIVO

Uživajte v kremastem in okusnem napitku Formula 1 – popoln okus, pri čemer
lahko še vedno nadzorujete število kalorij.
HIDRACIJA

Bodite ustvarjalni in obogatite vodo z Zeliščnim koncentratom aloje vere s svežim
sadjem, zelenjavo in zelišči. Začnite svoj dan z edinstvenim prilagojenim okusom.
OSVEŽILNO

Prebudite se z osvežilnim Instantnim zeliščnim napitkom
z izvlečki čaja, ki vsebuje 85 mg** kofeina.

O uravnoteženem zajtrku, ki najbolje ustreza prav
vam, povprašajte svojega Herbalife Nutrition Člana.
Odličen način za preizkus izdelkov in da še sami
občutite razliko, je poskusni paket!

* Matthys, C., idr. Public Health Nutr. April 2007; 10(4): 413–421. Smith, K. J., idr.Am J Clin Nutr. December 2010; 92(6): 1316–1325.
Azadbakhtm, L., idr. Nutrition. Februar 2013; 29(2): 420–425.
** Priporočljivo je, da dnevni vnos ne preseže 400 mg kofeina iz vseh virov (EFSA).
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Beljakovine

Beljakovine

Beljakovine so poglavitni del vsake celice v telesu in so makrohranilo,
sestavljeno iz 22 gradnikov, imenovanih aminokisline. Beljakovine
imajo različne funkcije v telesu, med drugim prispevajo k povečanju in
vzdrževanju mišične mase in vzdrževanju zdravih kosti. Če ne zaužijete
dovolj beljakovin, boste morda težko dolgoročno ohranjali uravnoteženo
prehrano in dosegli svoje cilje.

Vaš cilj naj bo zaužiti do 30 % dnevnih kalorij iz beljakovin. Med vadbo
vaše telo potrebuje več beljakovin, za povečanje ali vzdrževanje mišične
mase, zato upoštevajte, da se potreba po beljakovinah lahko razlikuje.
Aktiven moški, ki zaužije do 2.000 kalorij na dan* in želi povečati svojo
mišično maso, bi moral na dan pojesti do 150 gramov1 beljakovin. Za
žensko, ki želi nadzirati svojo telesno težo in zaužije do 1.400 kalorij na
dan, pa je priporočena dnevna količina beljakovin do 105 gramov.2

KAJ NAJ TOREJ JEM?
Idealno bi bilo, da bi vsak dan zaužili kombinacijo beljakovin rastlinskega in živalskega
izvora. Soja je eden izmed najboljših rastlinskih virov beljakovin, saj je popolna
beljakovina, ki zagotavlja vse esencialne aminokisline. Drugi viri beljakovin rastlinskega
izvora, kot so oreščki, semena in leča, niso popolne beljakovine, zato jih poskušajte
kombinirati z drugimi, da zagotovite ustreznejše razmerje aminokislin. Visokokakovostni
viri beljakovin živalskega izvora vključujejo ribe, perutnino, jajca in manj mastne mlečne
izdelke, ki zagotavljajo še dodatne koristne sestavine, kot so železo, cink in vitamini B.
* V sklopu nadzora telesne teže.
1
Jäger, R., idr. J Int Soc Sports Nutr. 20. junij 2017; 14: 20.
2
Flechtner-Mors, M. Diabetes Metab Res Rev. Julij 2010; 26(5): 393–405.
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nadgradi vaš zajtrk

100%

VE

KO

VE

Kombinacija beljakovin

NS
GA KO

GAN S

Povečajte vnos beljakovin in tako podprite svoje
cilje s kombinacijo beljakovinskega napitka
PDM Vegan, Formule 1* nove generacije in
vode – zdrav in hranljiv obrok, ki se zlahka
pripravi. Okrepite dnevni vnos beljakovin
z okusnim in hranljivim napitkom z okusom
vanilje, ki se pripravi v nekaj sekundah.
Dodajte le še vodo in ga dobro zmešajte!

24 g
beljakovin na
porcijo**
26 vitaminov
in mineralov**

z okusom
vanilla crème
21 porcij, 550 g
SKU 4466

Nizka
vsebnost
sladkorja**

Brez
glutena

z okusom
vanilje
20 porcij, 560 g
SKU 172K
* Če napitke Formula 1 kot nadomestne obroke za nadzor
telesne teže uporabljate za obvladovanje ali nadzor telesne
teže, skrbno preberite navodila za pripravo na nalepki izdelka.
** Če je izdelek PDM Vegan pripravljen s Formulo 1.
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Beljakovine

Okusen in
zdrav obrok

Bogat in kremast napitek, ki se pripravi zelo hitro, ob tem pa telo oskrbi z odličnim
ravnovesjem visokokakovostnih beljakovin ter ključnih makro- in mikrohranil, zaradi
česar je odličen nadomestni obrok za nadzor telesne teže.
Vsi naši napitki Formula 1 nove generacije so narejeni iz sestavin, primernih za vegane,
ne vsebujejo glutena, primerni so za vegetarijance in telesu zagotovijo več kot tretjino
priporočenega dnevnega vnosa 25 vitaminov in mineralov.
Ni vam treba več izbirati med zdravimi obroki in priročnostjo: napitki Formula 1
nove generacije se pripravijo hitro in preprosto!

Formula 1
• Napitek so razvili prehranski strokovnjaki, potrjen pa je z znanstvenimi dognanji.
• Klinične študije kažejo, da nadomestitev enega od glavnih dnevnih obrokov
z nadomestnim obrokom pri energijsko omejeni prehrani prispeva k ohranjanju
telesne teže po zmanjšanju telesne teže.*
• Napitek Formula 1 brez soje, laktoze in glutena ne vsebuje laktoze,
soje niti glutena, če je pripravljen po navodilih.

18 g
beljakovin**

5g
vlaknin

Ne vsebuje
mleka in mlečnih
izdelkov

z okusom
café latte
21 porcij, 550 g
SKU 4465
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25 vitaminov
in mineralov

Sestavine,
primerne za
vegansko prehrano

z okusom fruits
z okusom
z okusom
of the forest
spiced apple mint & chocolate
21 porcij, 550 g 21 porcij, 550 g 21 porcij, 550 g
SKU 4470
SKU 4471
SKU 4464

* Heymsfield, S. B., idr. Int J Obes Relat Metab Disord. Maj 2003; 27(5): 537–549.
** Če je obrok pripravljen z delno posnetim mlekom.

Brez
glutena

z okusom
banana cream
21 porcij, 550 g
SKU 4462

z okusom
vanilla crème
21 porcij, 550 g
SKU 4466

Predlog za serviranje

z okusom
smooth
chocolate
21 porcij, 550 g
SKU 4468

z okusom
strawberry
delight
21 porcij, 550 g
SKU 4463

Formula 1 brez soje,
z okusom
z okusom
laktoze in glutena
cookie
vanilla
z okusom raspberry
crunch
crème
21 porcij, 550 g & white chocolate 30 porcij, 780 g
19 porcij, 500 g
SKU 4467
SKU 048K
SKU 4469

z okusom
vanilla
crème
7 vrečk x 26 g
SKU 053K
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Beljakovine

Predlog za serviranje

24

13 g
beljakovin
na ploščico

7g
vlaknin na
ploščico

207
kcal na
ploščico
25 vitaminov
in mineralov

Formula 1 Express Ploščice
• Prehransko popoln obrok
• Vsebuje 25 vitaminov in mineralov.
• Vsaka ploščica vsebuje veliko
beljakovin, in sicer kar 13 gramov, ki
prispevajo k povečanju mišične mase
• Vsaka ploščica vsebuje veliko vlaknin,
in sicer kar 7 gramov ali 28 %
priporočenega dnevnega vnosa vlaknin.*
• Vsebuje vlaknino Promitor®.
• Primerno za vegetarijance.
• Brez umetnih barvil ali sladil.

Okus temne čokolade
7 x 56 g, 392 g
SKU 4472

• Okusna ploščica izboljšanega
okusa in teksture.
* Znanstveni odbor agencije EFSA za dietetične izdelke, prehrano in
alergije (odbor NDA). EFSA Journal 2010; 8(3), 1462.
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Beljakovine

Tri Blend Select

Grah, kvinoja in laneno seme
Tri Blend Select je vrhunski beljakovinski napitek, ki je 100-odstotno neoporečen:
skrbno izbrane naravne sestavine, ki zagotavljajo odlično prehrano in slastne okuse.
Tri Blend Select je izdelan iz visokokakovostne mešanice graha, kvinoje in lanenih semen,
ki zagotavljajo popoln vir beljakovin*, poleg tega pa vsebuje še številne druge naravne in
ekološko pridelane sestavine, ki zagotavljajo vlaknine, vitamin C in izbrane minerale.

Predlog za serviranje

* Dodatek riževih beljakovin zagotavlja popolne beljakovine.

26

100%

VE

KO

VE

NS
GA KO

GAN S

Tri Blend Select
• Veganska mešanica grahovih beljakovin, kvinoje in
lanenih semen
• Vsebuje veliko beljakovin, vlaknine in vitamin C, ki
prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti
ter k sproščanju energije pri presnovi in ima vlogo
pri delovanju imunskega sistema.
• Polnovredne, veganske sestavine naravnega izvora
za vaše spreminjajoče se prehranske potrebe.
• Nizka vsebnost sladkorja, a polnega okusa.
Okus coffee caramel
20 g
beljakovin

15 porcij, 600 g

6g
vlaknin

Visoka vsebnost Visoka vsebnost
beljakovin
vlaknin

Brez glutena

151
kcal

Primerno
za vegane

SKU 052K
vitamin C
naravnega
izvora

Z naravnimi
sestavinami
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Beljakovine

Protein Drink Mix
Vegan

Doseganje ciljev na področju zdravja in dobrega počutja je lahko velik izziv. Ne glede na to,
ali ste vegan ali samo preizkušate prehrano rastlinskega izvora, je za uravnoteženo prehrano
pomembno, da uživate dovolj beljakovin. Preizkusite beljakovinski napitek PDM Vegan in
povečajte svoj dnevni vnos beljakovin ter ključnih vitaminov in mineralov.
Protein Drink Mix Vegan je 100-odstotno veganski, z visoko vsebnostjo beljakovin, brez glutena,
brez sladkorja, naravno brez laktoze –in izjemno kremast.
Zmešajte ga s svojim najljubšim okusom Formula 1 in si pripravite vrhunski veganski zdrav obrok,
ki vsebuje veliko beljakovin (24 g), veliko vlaknin (6 g) ter 26 vitaminov in mineralov. Zmešajte dve
merici (28 g) napitka Protein Drink Mix Vegan in dve merici (26 g) vaše najljubše Formule 1 v 300
ml vode in uživajte v napitku.
Napitek PDM Vegan lahko uživate tudi samostojno kot zdrav napitek, saj 2 merici (28 g) vsebujeta
15 g beljakovin, 22 glavnih vitaminov in mineralov ter manj kot 1 g sladkorja na porcijo.
Obstaja veliko načinov za uživanje okusnega beljakovinskega napitka PDM Vegan. Je popoln
partner za vaše napitke Formula 1. Zaradi blagega okusa po vaniliji je idealna sestavina za zdravo
peko in druge recepte.*
Napitek PDM Vegan je zdaj del naše ponudbe veganskih popolnih zajtrkov. Preizkusite tudi druge
izdelke iz naše veganske ponudbe in začnite svojo pot do odlične prehrane.

Protein Drink Mix Vegan
• 100-odstotno veganski
• Visoka vsebnost beljakovin
• Neskončne kombinacije okusov
• Brez glutena
• Brez sladkorja
• Naravno brez laktoze
• 22 ključnih vitaminov in mineralov na porcijo
• Okus vanilije
Okus vanilije

20 porcij, 560 g

SKU 172K

Navodilo za uporabo: Zmešajte dve merici (28 g) prahu z 250 ml hladne vode ali tri merice (42 g) prahu
s 375 ml hladne vode, odvisno od vaših potreb po beljakovinah, dobro premešajte in spijte. Napitek spijte
sredi dopoldneva ali sredi popoldneva. Protein Drink Mix zmešajte s svojim najljubšim napitkom Formula 1
in vodo ter uživajte v okusnem zdravem obroku, primernem za vegansko prehrano. Ta izdelek uživajte
v okviru uravnotežene in raznovrstne prehrane v okviru zdravega in aktivnega načina življenja.
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22 vitaminov
in mineralov

* Naš izdelek vam bo vse prehranske koristi, navedene na nalepki izdelka, zagotavljal le, če je pripravljen po navodilih na navedeni nalepki. Ne pozabite, da če se izdelek Herbalife
Nutrition uporablja v receptih z visokimi temperaturami, se lahko ravni nekaterih vitaminov v končnem obroku razlikujejo glede na vrednosti, navedene na nalepki izdelka.
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Beljakovine

Mešanica za
beljakovinski napitek

15 g
beljakovin

Mešanica za beljakovinski
napitek, pripravljena za
malico, bo telesu zagotovila
te hranilne koristi:

22 vitaminov
in mineralov

• 15 g visokokakovostnih
beljakovin na porcijo,
okus vanilje
21 porcij, 588 g
SKU 2600

• 7 g ogljikovih hidratov
na porcijo,
• 22 vitaminov in mineralov.
• Primerno za vegetarijance.

Formula 3 Posamezniku
prilagojene beljakovine
v prahu

Originalni okus
40 porcij, 240 g
SKU 0242

Povečajte vnos beljakovin
v enem preprostem koraku –
svojemu dnevnemu napitku
Formula 1 le dodajte merico
Posamezniku prilagojenih
beljakovin v prahu.
• Bogate so s sojinimi in
sirotkinimi beljakovinami,
ki prispevajo k povečanju
mišične mase in vzdrževanju
zdravih kosti.
• Ena porcija vsebuje
5 gramov beljakovin.
• Primerna je za vegetarijance.
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108
kalorij

5g
beljakovin

23
kalorij

Skrbno pazimo, da med
sestavinami, uporabljenimi
za izdelke Herbalife
Nutrition, ni gensko
spremenjenih organizmov.*
Predlog za serviranje

* Nobena sestavina ne izvira iz gensko spremenjenih pridelkov, skladno s predpisi EU, ki se uporabljajo.
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Beljakovine

Dobre

beljakovinske malice
V nasprotju s splošno razširjenim prepričanjem lahko malice koristijo tistim,
ki poskušajo nadzorovati svojo telesno težo.

Poleg tega so še ena možnost, da telo oskrbite s hranilnimi snovmi!
V klinični študiji je bilo ugotovljeno celo, da zapakirane majhne porcije
zdravih in nizkokaloričnih malic pripomorejo, da ljudje manj pojedo čez dan.1

7g
beljakovin

4g
vlaknin

104
kalorije

Gurmanska
paradižnikova juha
Ta malica, ki vas ogreje, se pripravi
v nekaj sekundah in ima osemkrat
več beljakovin kot običajna
paradižnikova juha.2
• Ena porcija ima 104 kalorije.
• Juha vsebuje veliko
beljakovin, ki prispevajo
k povečanju mišične mase.
• Bogata z vlakninami (ena
porcija jih vsebuje 4 grame).

Paradižnik
21 porcij, 672 g
• Preprosto jo zmešajte z vročo vodo,
SKU 0155
skladno z navodili na škatli izdelka.
• Okus je obogaten
s sredozemskimi zelišči.

32

9g
beljakovin

110
kalorij

Praženi sojini oreščki
Zdrav in slan prigrizek za doma ali ko
ste na poti, z nadzorovanim številom
kalorij, da je še bolj priročno.
• 9 g beljakovin na porcijo, ki prispevajo
k povečanju mišične mase.
• 110 kalorij na porcijo, kar vam
pomaga nadzorovati vnos kalorij.
• Priročne posamezne vrečke,
odlične, kadar ste na poti.
• Odličnega okusa in malce slani oreščki.

Rahlo soljeno.
12 porcij, 258 g
SKU 3143

1
2

Njike idr. (2016). Snack food, satiety, and weight. Adv. in Nutrition, 7(5).
The composition of Foods; Food Standards Agency and The Institute of
Food Research, Združeno kraljestvo, 2006.

10 g
beljakovin

Približno
140 kcal

Beljakovinske ploščice
Imate radi slaščice? Premagajte
želje po čokoladi z okusno
malico, bogato z beljakovinami,
lahko pa jo uživate kot zdrav
priboljšek pred vadbo ali po njej.
• Ena ploščica ima približno
140 kalorije².
• Vsebuje 10 gramov
visokokakovostnih beljakovin,
ki prispevajo k povečanju
mišične mase.
• Ena porcija vsebuje 16 gramov
ogljikovih hidratov, ki pomagajo
vadbo podpreti z energijo.

Čokolada in arašidi
14 x 35 g, 490 g
SKU 3972

Okus vanilije
in mandlja
14 x 35 g, 490 g
SKU 3968

Okus limone
14 x 35 g, 490 g
SKU 3976
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Vitamini in minerali

Vitamini
in minerali
Vitamini in minerali so ključna mikrohranila, ki jih telo
potrebuje pri večini vsakodnevnih kemičnih funkcij. Številni
minerali, kot sta kalcij in magnezij, imajo poleg tega v telesu
tudi strukturno vlogo.* Ker telo ne more samo tvoriti
vseh vitaminov in mineralov, ki jih potrebuje za optimalno
delovanje, je nadvse pomembna zdrava prehrana.
Uravnotežena prehrana pripomore k vnosu nujno potrebnih
vitaminov in mineralov, vendar je včasih pravi izziv
zaužiti vsa potrebna hranila le s hrano. Uživanje dnevnih
vitaminskih in mineralnih dopolnil lahko pripomore, da vsak
dan zaužijete priporočeno dnevno količino teh mikrohranil.

KAJ NAJ TOREJ JEM?
Večina živil, ki jih uživate, vsebuje nekaj nujno potrebnih vitaminov in mineralov.
Med živila, ki so še posebej bogata s hranilnimi snovmi, spadajo sadje, zelenjava
in žita. Ker ima vsako hranilo v telesu različno funkcijo, bodo posamezniki opazili
koristne učinke, če bodo začeli uživati več različnih vitaminov ali mineralov.
Špinača vsebuje veliko vitaminov C in E, ki imata vlogo pri zaščiti celic pred
oksidativnim stresom, pomembna sta tudi fosfor in kalcij v mleku, jogurtu in
semenih, saj fosfor prispeva k ohranjanju zdravih kosti, kalcij pa je potreben za
ohranjanje zdravih kosti. Telo potrebuje vitamine B za pretvorbo hrane v energijo,**
vitamin K pa prispeva k ohranjanju zdravih kosti in k normalnemu strjevanju krvi.

* Kalcij je potreben za ohranjanje zdravih kosti in zob, magnezij prispeva k ohranjanju zdravih kosti in zob.
** Vitamini B1, B2, B3, B5, B6 in B12 prispevajo k sproščanju energije pri presnovi.
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Vitaminsko-mineralni kompleks za

moške in za ženske
Za optimalno dobro počutje in zmogljivost.
• Celovita prehranska podpora s 24 ključnimi hranilnimi snovmi,
vključno z mikrohranili, ki jih telo ne more proizvajati samo ali
jih ne ustvari dovolj.
• Kompleks je prilagojen posebno potrebam moških oziroma
žensk, zaradi česar vašemu telesu zagotavlja optimalno
količino vitaminov in mineralov.
• Razvili so ju prehranski strokovnjaki in temeljita na
znanstvenih dognanjih.
Za moške

60 tablet, 84,3 g

SKU 1800

Za ženske

60 tablet, 84,3 g

SKU 1819

Narejen za uporabo
skupaj s priljubljenim
napitkom Formula 1.
Ne glede na to, ali vsak dan
spijete en napitek Formula 1
ali dva, je vitaminsko-mineralni
kompleks narejen tako, da
telo oskrbi s primerno količino
hranilnih snovi, ki jih potrebuje.
Za več informacij se posvetujte
s svojim Herbalife Članom.

ali

Hormonsko
delovanje

Zdrave
kosti

Imunski
sistem

Energijska
presnova

Energijska
presnova

Zdrava koža,
lasje in nohti

Delovanje
mišic

Umska
zmogljivost

Več podrobnosti o specifičnih prehranskih koristih
v posamezni formuli je na voljo na nalepki na izdelku.
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Vitamini in minerali

Pametna prehrana

za vaš imunski sistem.

Immune Booster vsebuje veliko količino ključnih vitaminov in
mineralov, ki imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
Med temi so vitamina C in D ter selen in cink. Vsebuje tudi
EpiCor ®, znanstveno potrjeno sestavino na osnovi suhe kvasovke.
Immune Booster je na voljo v vrečkah in je zelo priročen za
uporabo, ko ste na poti.
1 vrečko (3,7 g) stresite v 150 ml vode in dobro premešajte,
da se vsebina raztopi. Spijte 1 kozarec enkrat na dan pri obroku.
Ta izdelek uživajte v okviru uravnotežene in raznovrstne prehrane
v okviru zdravega in aktivnega načina življenja.

80 mg
vitamina C

10 μg
vitamina D

55 μg
selena

10 mg
cinka

Immune Booster
• Vsebuje EpiCor®.
• Vitamina C in D ter selen in
cink imajo vlogo pri delovanju
imunskega sistema.
• Vitamin C, cink in selen
imajo vlogo pri zaščiti celic
pred oksidativnim stresom.
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Okus jagodičevja
10 vrečk x 3,7 g, 37 g
SKU 2273

Slika je simbolična.
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Vitamini in minerali

Iz svojega telesa

iztisnite kar
največ

Ne glede na vašo starost, zdravje ali aktivnost je
ključno, da skrbite za svoje telo in mu zagotovite
hranilne snovi, ki jih potrebuje.
Kljub še tako dobrim namenom vaša dnevna
prehrana morda ne vsebuje vseh ustreznih količin
vsake hranilne snovi. Pri tem vam lahko pomagajo
prehranska dopolnila, saj so odličen način za
zagotovitev, da svojemu telesu dajete ustrezne količine
hranilnih snovi. Vitamini in minerali, ki pripomorejo
k splošnemu dobremu počutju in vitalnosti, so nujno
potrebi za normalno rast in razvoj telesa.

Cell Activator
Za energijsko in ogljikohidratno presnovo.
• Posebna formula vključuje vitamine B (B1,
B2 in B6), mangan in baker, ki prispevajo
k sproščanju energije pri presnovi.
• Vsebuje cink, ki ima vlogo pri presnovi
ogljikovih hidratov.
• Minerali cink, baker in mangan imajo vlogo
pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.
90 kapsul, 48,1 g

SKU 0104

Vitamini B

* 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.
** PDV: priporočeni dnevni vnosi.
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93%

61%

50%

93 odstotkov odraslih ne
doseže priporočenega
dnevnega vnosa
(PDV**) za vitamina D
in E v svoji prehrani,
glede na izsledke
klinične študije.*

Rezultati so poleg
tega pokazali,
da 61 odstotkom
teh odraslih
primanjkuje
magnezija,

50 odstotkov
pa jih zaužije
premalo
vitamina A in
kalcija.
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Zdrave maščobe

Zdrave maščobe

Telo potrebuje majhne količine maščob za ustrezno delovanje, pri čemer je
treba razlikovati med dobrimi in slabimi maščobami. Šteje se, da so nenasičene
maščobne kisline (npr. večkrat nenasičene, kot so maščobne kisline omega-3)
boljše, saj lahko pripomorejo k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi.*
Prehrana, ki vključuje veliko nasičenih maščob (iz predelanih prigrizkov in
živil živalskega izvora), lahko prispeva k zvišanju ravni holesterola v krvi.
Ker so maščobe zelo koncentriran vir kalorij, se v skladu z rešitvijo Herbalife
Nutrition priporoča, naj maščobe zajemajo do 30 odstotkov zaužitih dnevnih
kalorij, pri čemer se posebej poudarja, da je treba poskrbeti za uživanje
zdravih vrst prehranskih maščob. Tipična prehrana zahodnega sveta vsebuje
preveč skupne količine maščob in nasičenih maščob, kot jih potrebujemo.

KAJ NAJ TOREJ JEM?
Zdrave maščobe so maščobe, ki jih najdemo v ribah, oreščkih, olivnem olju in avokadu.
Če želite poskrbeti za vnos zdravju koristnih maščobnih kislin omega 3, najmanj dvakrat
tedensko uživajte ribe, vključno s porcijo mastnih rib, kot sta losos ali skuša, kot del
zdravega in uravnoteženega obroka. Tudi prehransko dopolnilo lahko pripomore, da pridobite
koristne učinke maščobnih kislin omega-3 EPK in DHK: ti kislini imata vlogo pri delovanju
srca***, pri delovanju možganov in pri ohranjanju vida1 ter prispevata k vzdrževanju
normalnega krvnega tlaka4 in k vzdrževanju normalne ravni trigliceridov v krvi3.

* DHK in EPK prispevata k vzdrževanju normalne ravni trigliceridov v krvi. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 2 g EPK in DHK.
*** EPK in DHK imata vlogo pri delovanju srca (koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK)
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Herbalifeline Max®
Prehransko dopolnilo, ki vsebuje trajnostno pridobljena ribja olja, bogata
z maščobnima kislinama omega-3 (EPK in DHK). VEČJA vsebnost kislin EPK
in DHK na kapsulo†, kar ima ugodne učinke za srce1, vid2 in možgane2.
Izboljšana formula s 5 ključnimi trditvami.
• Trajnostno pridobljeno ribje olje, za katero smo prejeli uradno priznanje
organizacije Friend of the Sea.

Za več informacij
obiščite spletišče
WWW.FRIENDOFTHESEA.ORG.

• Gelasta kapsula, primerna za vegetarijance.
• Vsaka kapsula vsebuje 375 mg EPK in 250 mg DHK.
• DHK ima vlogo pri delovanju možganov in pri ohranjanju vida.2
• EPK in DHK imata vlogo pri delovanju srca1 ter prispevata k vzdrževanju
normalne ravni trigliceridov v krvi3 in k vzdrževanju normalnega krvnega tlaka4.

DNEVNA UPORABA

• Vsebuje esencialna olja timijana in poprove mete, ki osvežijo okus.

✔✔ Podpora normalnemu delovanju srca.1
✔✔ Ohranjanje normalnega vida.2
✔✔ Ohranjanje normalnega delovanja možganov.2
✔✔ Ohranjanje normalne vrednosti trigliceridov v krvi.3
✔✔ Ohranjanje normalnega krvnega tlaka.4

†
1
2

30 kapsul, 42 g
SKU 0043

3
4

Povprečno trikrat več kislin EPK in DHK v primerjavi z zdajšnjo formulo Herbalifeline.
Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
Koristni učinki se doseže z dnevnim vnosom 250 mg kisline DHK.
Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 2 g EPK in DHK.
Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 g EPK in DHK.
Ne sme se preseči skupnega dnevnega vnosa 5 g EPK in DHK.
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Vlaknine
Oves, jabolko in vlaknine
Odličen način, ki vam pomaga povečati
dnevni vnos vlaknin in vzdrževati
zdravo prebavo.1 Zdaj brez sladkorja!4
• Ena porcija vsebuje 5 g vlaknin.
• Nizkokaloričen: ena porcija ima 18 kalorij.
• 6 virov vlaknin.
• Vsebuje topne in netopne vlaknine.
• Formula brez sladkorja⁴ in umetnih sladil.
• Uživajte ga z vodo ali zmešanega s svojim
priljubljenim napitkom Formula 1.

Vlaknine
Vlaknine so vrsta (neprebavljivih) ogljikovih hidratov,
ki imajo ključno vlogo pri normalni presnovi.1
Poznamo dve vrsti vlaknin, topne in netopne.
Prebavni sistem vlaknin v nasprotju z drugimi
sestavljenimi ogljikovimi hidrati ne razgradi zlahka,
zato jih večina kot balastne snovi neprebavljena
potuje skozi tanko črevesje in prispevajo
k povečanju količine blata.
Vlaknine so najpomembnejši prehranski dejavnik
in pripomorejo k vzdrževanju normalnega
gastrointestinalnega delovanja,1 zato se za odrasle
priporoča, naj zaužijejo 25 gramov vlaknin na dan.2
Kljub temu raziskave kažejo, da je v nekaterih
evropskih državah povprečni vnos vlaknin manjši
od polovice priporočene količine.3 Če trenutno ne
uživate dovolj vlaknin, postopoma povečajte njihov
vnos in pijte veliko vode.
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5g
vlaknin

18
kalorij

Nežen okus jabolka
30 porcij, 204 g
SKU 2554

Beta heart ®
Beta heart® vsebuje ključno sestavino OatWell™, vir ovsenih beta-glukanov – ti potrjeno
prispevajo k znižanju* ali vzdrževanju** normalne ravni holesterola v krvi.
• 3 g beta-glukanov prispevajo k znižanju ravni holesterola v krvi.
• 3 g beta-glukanov prispeva k vzdrževanju** normalne ravni holesterola v krvi (2 merici).
• Zmešajte 2 merici pripravka z vodo, s sadnim sokom ali ga dodate svojemu najljubšemu napitku.
• Brez sladkorja.
• Brez umetnih sladil.
• Vsebuje veliko vlaknin (ena merica jih vsebuje 3 grame).
• Ena merica ima 25 kalorij.
Vlaknine iz zrnja ovsa prispevajo k povečani količini blata.
Znanstveni odbor agencije EFSA za dietetične izdelke, prehrano in alergije (odbor NDA). EFSA Journal 2010; 8(3): 1462.
3
Nutr Res Rev. 5. julij 2017: 1–42.
4
Vsebuje 0,1 grama naravno prisotnega sladkorja.
* Za beta-glukan iz ovsa je bilo ugotovljeno, da znižuje holesterol v krvi. Visok holesterol je dejavnik tveganja za razvoj
koronarne bolezni srca. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 g beta-glukana iz ovsa. Koronarne bolezni srca
imajo številne dejavnike tveganja in sprememba enega izmed teh dejavnikov tveganja lahko ima koristni učinek ali tudi ne.
** Beta-glukani prispevajo k vzdrževanju normalne ravni holesterola v krvi. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom
3 g beta-glukanov iz ovsa, ovsenih otrobov, ječmena, ječmenovih otrobov ali mešanice teh beta-glukanov.
OatWell™ je blagovna znamka DSM-ja.
1
2

25
kalorij

3g
vlaknin

Okus vanilije
30 porcij, 229 g
SKU 0267

43

Vlaknine

Microbiotic
Max

Formula izdelka Microbiotic Max
ponuja kombinacijo živih bakterij in
vlaknin, ki skupaj dobro učinkujejo
v podporo vašim prehranskim ciljem.
Ima nežen okus vanilje, vsaka porcija
pa vsebuje dve milijardi živih bakterij
iz sevov bakterij Bifidobacterium
lactis in Lactobacillus helveticus.
Ta izdelek je bogat z vlakninami in je
na voljo kot prah v vrečkah, tako je
odličen za uživanje, kjer koli že ste.

Microbiotic Max
• Vsebuje kombinacijo probiotika in prebiotičnih vlaknin.
• Vsaka porcija vsebuje dve milijardi živih bakterij (CFU).
• Brez sladil, barvil ali konzervansov.
• Ni treba hraniti v hladilniku.
• Na voljo v škatli z 20 posameznimi vrečkami.
• Odličen za takrat, ko ste na poti.
• Brez dodanega sladkorja.
Okus vanilje.

Probiotik
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20 vrečk x 2 g, 40 g

Prebiotične
vlaknine

Brez
glutena

SKU 173K

Visoka
vsebnost
vlaknin

Microbiotic
Max spijte z vodo
ali ga dodajte v svoj
najljubši napitek

Formula 1*.

Slika je simbolična.
* Da se ne okrni učinkovitost izdelka, Microbiotic Max dodajte šele po mešanju z električnim mešalnikom in uporabite tekočine, ki imajo največ 25 °C.
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Hidracija

Hidracija

Človeško telo vsebuje 60 % vode in večina
kemijskih reakcij v telesu poteka v vodi. Voda
ima vlogo pri uravnavanju telesne temperature
ter prispeva k ohranjanju normalnih telesnih in
kognitivnih funkcij. Tudi večina kemijskih reakcij
v telesu poteka v vodi.* Če ne spijete dovolj
tekočin, se lahko v telesu pojavijo negativni
učinki, zato za ohranjanje normalnih telesnih in
kognitivnih funkcij spijte priporočeno količino
tekočin, ki je približno 2 litra na dan za ženske
in 2,5 litra za moške. Idealno bi bilo, da bi popili
dva litra vode, vendar se k dnevnemu vnosu
tekočin prištevajo tudi sadni sokovi in zeliščni
čaj. Dobro je vedeti, da k vzdrževanju hidracije
prispevajo tudi živila z visoko vsebnostjo vode.
Poskrbite, da med vadbo ali v vročem vremenu
povečate vnos tekočin, s čimer nadomestite
tekočine, ki jih izgubite s potenjem.

* Znanstveni odbor agencije EFSA za dietetične izdelke, prehrano in alergije. EFSA Journal 2010; 8(3): 1459.
** Da bi lahko dosegli navedeni učinek, bi morali dnevno spiti vsaj dva litra tekočin, in to iz vseh virov.

46

Zeliščni koncentrat aloje vere

Na strani 59 preberite več
o H24 Hydrate za izboljšanje
zmogljivosti z ustrezno hidracijo.

Okusen in nizkokalorični napitek, ki vam
pomaga vzdrževati hidracijo. Primešajte ga
vodi in dobili boste bolj zdrav nadomestek.
• Vsebuje 40 odstotkov soka aloje vere,
pridobljenega iz lista aloje vere.
• Alojev sok je pridobljen s hladnim
stikanjem, ki je najboljše za pridobivanje
visokokakovostnega alojevega gela.
• Obogatite svojo vodo z osvežilnim okusom,
ki vam pomaga, da spijete ustrezno količino
tekočin, in sicer približno dva litra na dan.
• Okus manga, brez dodanega sladkorja in
umetnih barvil.
• Na voljo tudi v originalnem okusu, ki vodo
obogati z naravnim okusom agrumov, brez
umetnih sladil ali barvil.

40 %
soka aloje
vere

Originalni okus
31 porcij, 473 ml
SKU 0006

Okus manga
31 porcij, 473 ml
SKU 1065

Predlog za serviranje
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Hidracija
Instantni zeliščni napitek z izvlečki čaja
Prebudite se z osvežilnim Instantnim zeliščnim napitkom z izvlečki
čaja, ki vsebuje 85 mg kofeina*.Ta napitek, ki ima malo kalorij in
je obogaten z zelenim in črnim čajem, spijte toplega ali hladnega.
• Nizkokaloričen, en napitek ima približno 6 kalorij.
• Edinstvena mešanica tradicionalnega črnega čaja orange pekoe in
zelenega čaja z izvlečki gozdnega slezenovca, hibiskusovega cveta in
kardamomovih semen.
• Naš zeleni čaj je ekstrahiran z vodo in vam tako ponuja popoln
spekter snovi, značilnih za zeleni čaj.
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6
kalorij

Originalni okus
58 porcij, 100 g
SKU 0106

Okus limone
29 porcij, 50 g
SKU 0255

Okus breskve
29 porcij, 50 g
SKU 0257

* Priporočljivo je, da dnevni vnos ne preseže 400 mg kofeina iz vseh virov (200 mg za nosečnice ali doječe matere).
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Herbalife SKIN

SKIN Čiščenje, učvrstitev,

odprava težav, ciljna nega
in navlažitev

Gel za Učvrstitev Kože Okrog Oči, 15 ml, SKU 0770

Očiščevalna Glinena Maska z Meto, 120 ml, SKU 0773

Z izboljšano čvrstostjo in elastičnostjo* kože pomaga
izboljšati videz občutljive kože okrog oči.

Ta bogata in kremna glinena maska pomaga izboljšati
vpojnost kože in jo učvrsti, bentonitna glina pa odstranjuje
nečistoče in absorbira odvečne maščobe.
Za normalno do mastno kožo

Poživljajoč Zeliščni Tonik,

50 ml, SKU 0767

Tonik za obraz ne vsebuje alkohola, obogaten je z alojo
vero in nežnim vonjem mandarin, koži pa zagotavlja
hidracijo in osveži utrujeno kožo.

Serum za Zmanjšanje Videza Gubic,
50 ml, SKU 0829
Ta večfunkcijski serum pomaga ublažiti vidne
znake staranja.*

Čistilni Gel za Glajenje Kože z Agrumi,
SKU 0766

Mikrodelci z globinskim čiščenjem kože osvežijo vašo kožo
in ji dajo zdrav sijaj.
Za normalno do mastno kožo

Sproščujoč Čistilni Gel z Alojo, 150 ml, SKU 0765
Po uporabi tega nežnega čistilnega gela je koža svežega
videza, mehka in čista.
Za normalno do suho kožo

* Preizkušeno na osebah za čvrsto in elastično kožo, ti lastnosti se ugotavljata z vizualnim strokovnim ocenjevanjem v intervalih po sedmih in 42 dneh.
Pri 45 % oseb je bilo po 42 dneh opazno izboljšanje v čvrstosti oziroma elastičnosti kože.
** Preizkušeno s 30 osebami: hrapavost kože se je ugotavljala s kamero Visioscan na prvi dan ter po sedmih in 42 dneh.
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150 ml,

Dobro je vedeti
Naši izdelki za nego kože
ne vsebujejo dodatnih
parabenov niti sulfatov in
preizkusili so jih dermatologi.

Nočna Obnovitvena Krema,

15 ml, SKU 0827

Zaščitni Vlažilni Losjon s SPF 30,

80 ml, SKU 0828

Ta bogata in razkošna krema pomaga koži ponoči
zagotavljati prepotrebno navlaženost. Ob dolgo trajajoči
hidraciji se zjutraj zbudite z mehko in bolj gladko kožo.

Učinek vlažilnega losjona je dolgotrajen, navlaži kožo,
koža pa je po uporabi gladka in mehka. Zagotavlja široko
UVA- oziroma UVB-zaščito.

Piling z Jagodami in s Takojšnjim Učinkom,
120 ml, SKU 0772

Vlažilna Krema za Predel Okrog Oči, 15 ml, SKU 0771

Piling, bogat z antioksidanti in z jagodnimi zrnci, za čiščenje
kože z luščenjem, koža je po uporabi mehka in gladka.

Dnevni Vlažilni Losjon za Sijočo Kožo,
50 ml, SKU 0830
Večnamenski vlažilni losjon osveži kožo in daje obrazu
zdrav sijaj. Koža lepo zasije, tudi brez ličil.

Pomaga ublažiti videz gub in gubic okrog oči, tj. na
področju, kjer se koža manj poti in je manj lojnih žlez,
zaradi česar se koža tudi hitreje izsuši.

Komplet izdelkov za rezultate v 7 dneh, SKU 0867
Manj vidne gube in gubice v le sedmih dneh** ter izjemno
izboljšanje mehkobe, voljnosti, sijoče in žareče kože ter
zdravega sijaja kože v le sedmih dneh***.

*** Preizkušeno s 30 osebami: voljna, mehka, sijoča in žareča koža ter koža z zdravim sijajem, vse te lastnosti
se ugotavljajo z vizualnim strokovnim ocenjevanjem v intervalih po dveh, štirih in sedmih dneh.
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Herbalife SKIN

Collagen
Skin Booster

Prehransko dopolnilo
Zdrav videz kože se začne v notranjosti. Collagen Skin Booster ni le za hitro rešitev, ampak je
strokovna prehrana za vašo kožo. Vsebuje Verisol® P, za katerega je bilo z znanstvenimi dognanji
dokazano, da zagotavlja rezultate.
Collagen Skin Booster ima osvežujoč okus jagode in limone ter vsebuje veliko ključnih vitaminov
in mineralov za zdravo kožo, lase in nohte*. To je strokovna prehrana za vašo kožo. Potrjeno
z znanstvenimi dognanji: uporaba sestavine Verisol® P1 dokazano zagotavlja rezultate.

Collagen Skin Booster
• Vsebuje bioaktivne kolagenske peptide1 imenovane
Verisol® P, za katere je znanstveno dokazano, da
zmanjšajo gubice okrog oči, vidne znake celulita in
izboljšajo elastičnost kože**.
• Vsebuje sladilo iz naravnega vira in naravno aromo.
• Izbrana mešanica 9 ključnih vitaminov in mineralov.
okus jagode in limone

30 porcij, 171 g

Rezultati
so vidni
po 4 tednih

SKU 076K

Naravna
aroma
9 vitaminov
in mineralov

Brez
glutena

1
Verisol® in bioaktivni kolagenski peptidi sta blagovni znamki podjetja Gelita AG.
* Vitamini A, niacin in biotin ter cink in jod prispevajo k ohranjanju zdrave kože. Biotin, selen in cink prispevajo k ohranjanju zdravih
las. Selen in cink prispevata k ohranjanju zdravih nohtov.
** Rezultati kažejo, da se gubice zmanjšajo okrog oči in se elastičnost kože izboljša v 4 tednih, prvi rezultati manj vidnih znakov
celulita pa se pokažejo po 3 mesecih.
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Zmešajte eno merico (5,7 g)
pripravka v prahu z 250 ml vode.
To spijte enkrat na dan z obrokom.
Ta izdelek uživajte v okviru
uravnotežene in raznovrstne
prehrane v okviru zdravega in
aktivnega načina življenja.
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Nega za telo in lase

Herbal Aloe

Krepi in obnovi vaše lase
Šampon za Krepitev Las Herbal Aloe, 250 ml, SKU 2564
• Lasje so 10-krat močnejši že po prvi uporabi.*
• Za 90 odstotkov zmanjšano lomljenje las.

IZSLEDKI ŠTUDIJE
• Lasje so 10-krat močnejši.
• Za 90 odstotkov zmanjšano
lomljenje las.

• Hidrolizirane pšenične beljakovine pomagajo zaščititi, obnoviti in
krepiti vaše lase.*
• S formulo za ohranjanje barv.

Balzam za Krepitev Las Herbal Aloe, 250 ml, SKU 2565
• Krepi pramene las, lasje pa so mehkejši in
bolj svilnati že po prvi uporabi.
• Kakovosten balzam, bogat s pšeničnimi beljakovinami.
• S formulo za ohranjanje barv.
• Brez dodanih parabenov.
* Učinki so vidni ob uporabi skupaj z balzamom za krepitev las in glede na nenegovane lase. Rezultati temeljijo na študiji glede krepitve in lomljenja las.
Povprečna vrednost je pridobljena iz testa česanja, ki ga je neodvisni raziskovalni laboratorij opravil na poškodovanih laseh. Število zlomljenih lasnih
vlaken je bilo primerjano glede na nenegovane lase ob uporabi Šampona in Balzama za Krepitev Las Herbal Aloe.
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PRED
UPORABO

Močno
poškodovana
povrhnjica.

PO UPORABI
Opazno
izboljšanje
povrhnjice.

Dobro je vedeti
Svoje lase negujte z intenzivno
nego z balzamom – pustite Balzam
Herbal Aloe delovati na laseh pet
minut, nato pa ga sperite z las in
lasje bodo zelo nežni in svetleči.

IZSLEDKI ŠTUDIJE
• Za celodnevno hidracijo.
• Po uporabi je koža
dokazano bolj gladka
in mehkejša za 100
odstotkov.

Za osvežitev in poživitev

Za hidracijo in nahranjenost

Milo za Umivanje in Nego Telesa Herbal Aloe, 125 g,
SKU 2566

Krema za Roke in Telo Herbal Aloe, 200 ml, SKU 2563

• Nežno očisti kožo, ne da bi pri tem odstranil s kože
naravno potrebne lipide.

• Za celodnevno hidracijo.

• Mešanica aloje vere, olivnega olja ter vitaminov A, C
in E nahrani kožo.
• Svež in čist vonj.

• Klinično dokazano navlaži kožo in globinsko nahrani.
• Aloja vera in afriško karitejevo maslo se hitro vpijata,
koža pa je po uporabi mehka in gladka.
• Brez dodanih parabenov.

• Brez dodanih parabenov.

Sproščujoč Gel Herbal Aloe, 200 ml, SKU 2562

Milo za Roke in Telo Herbal Aloe, 250 ml, SKU 2561

• Po uporabi gela je koža dokazano bolj gladka in
mehkejša.

• Z nežnimi čistilnimi sredstvi iz rastlin.
• Trojna svilnata in vlažilna nega pomaga odpraviti
suho kožo in globinsko navlaži kožo.
• Mešanica ekstraktov puščavskih rastlin pomaga
vzdrževati zdravo kožo.

• Bogat z alojo vero in rastlinskimi snovmi, ki negujejo
kožo, jo navlažijo in pomirijo.
• S formulo brez vonja.
• Brez dodanih parabenov.

• Brez dodanih parabenov in sulfatov.
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Herbalifova športna prehrana

Sprostite svoje sposobnosti
Brezkompromisna
športna prehrana
Močna osredotočenost, temeljitost in
pripravljenost trdo delati – to so lastnosti
izjemnih športnikov in prav te lastnosti so
poosebljali člani tima Herbalife Nutrition pri
oblikovanju prve linije izdelkov za 24-urno
športno prehrano Herbalife24 ®.

Prilagodite si svoj Program Herbalife24,
ki temelji na vaših potrebah glede športa, treninga, zmogljivosti in regeneracije.
Za oblikovanje svojega programa obiščite herbalife24.com.

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

ZJUTRAJ

PRED
VADBO

MED
VADBO

PO VADBI

PONOČI

* Close idr. (2016). New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. Free Radical Biology and medicine; 98 (144–158).
** Izdelek se uživa skladno z navodilom na embalaži.
*** Herbalife24 Restore vsebuje 200 mg vitamina C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema med intenzivno telesno dejavnostjo in po njej.
**** Ogljikovi hidrati prispevajo k obnovi normalnega delovanja mišic (krčenje) po zelo intenzivni in/ali dolgotrajni telesni aktivnosti, ki povzroča utrujenost mišic in izčrpanje zalog glikogena
v skeletnih mišicah. Koristni učinek se doseže z uživanjem ogljikovih hidratov iz vseh virov s skupnim vnosom 4 g na kg telesne teže, v odmerkih v prvih 4 urah in najpozneje 6 ur po zelo
intenzivni in/ali dolgotrajni telesni aktivnosti, ki povzroča utrujenost mišic in izčrpanje zalog glikogena v skeletnih mišicah.
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Športna linija
Herbalife24
Ne glede na to, ali ste rekreativni tekač
ali vrhunski športnik, športna linija
Herbalife24 ® vključuje izdelke, ki jih
potrebujete za pomoč pri pripravi, treningu
in regeneraciji.**** Glede na to, da je to prva
linija izdelkov za 24-urno športno prehrano
na trgu, ne preseneča, da več kot 190
športnih ekip, športnikov in prireditev po
vsem svetu za dosego vrhunskih dosežkov
uporablja izdelke iz linije Herbalife24.

Kakovost in varnost
Neodvisni izvajalec izdelke iz linije
Herbalife24 ® serijsko testira na
prepovedane snovi. Več informacij je
na voljo na nalepki izdelka.

Dobro je vedeti
Poglavitna dejavnika, ki povzročata
izčrpanost med tekmo, sta poraba zalog
energije (ogljikovih hidratov) v telesu in
dehidracija. Strategije prehranjevanja
pred dogodki, med njimi in po njih
prispevajo k ublažitvi teh učinkov.*

Gonilna sila linije izdelkov Herbalife24
je dr. John Heiss, član Svetovalnega
odbora za prehrano. Heiss kot krosist,
tekmovalni kolesar in smukač najbolje ve,
kakšno prehrano potrebujejo športniki.
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Herbalifova športna prehrana

10 g
beljakovin

184
kalorij

7g
beljakovin

225
kalorij

Vitamin
E

Lactium

REBUILD ENDURANCE

PROLONG

RESTORE

Regenerativni* ogljikohidratnobeljakovinski napitek za
vzdržljivostne športe

Ogljikohidratno-beljakovinski
napitek, primeren za uživanje med
daljšo intenzivno vadbo.

Prehransko dopolnilo za nočno
prehransko podporo

✔✔ Primeren za uživanje

✔✔ En napitek ima 225 kalorij in je

po aerobni vadbi.

odličen za vzdržljivostne športe.

✔✔ Vsak napitek vsebuje 36

gramov posebno izbranih
ogljikovih hidratov in 10
gramov visokokakovostnih
mlečnih beljakovin.
in vzdrževanju mišične mase.
✔✔ Telesu zagotavlja vitamine

B1, B2, C in E ter železo.

Okus vanilije 20 porcij, 1000 g

✔✔ Vsebuje 200 mg vitamina C, ki ima

vlogo pri delovanju imunskega
sistema med intenzivno telesno
dejavnostjo in po njej.

ki prispevajo k povečanju
mišične mase.

✔✔ Vsebuje 100 odstotkov PDV

✔✔ Ogljikohidratni vir napitka sta

SKU 1436

C in B (vključno z B1, B3, B6,
B12 in pantotensko kislino) in
je lahkega, nežnega okusa, zato
je odličen za čas med vadbo.
✔✔ Brez umetnih barvil, arom ali sladil.
Okus citrusov 15 porcij, 900 g

vitamina E, ki ima vlogo pri zaščiti
celic pred oksidativnim stresom.
✔✔ Vsebuje Lactium™ – pridobljen

✔✔ Ta napitek je obogaten z vitamini

arom ali sladil.

z nočnim delovanjem za tiste
z ekstremnimi napori.

za ogljikohidratno-beljakovinski
napitek je 270–330 mOsm/kg.

maltodekstrin in fruktoza.

✔✔ Brez umetnih barvil,

✔✔ Edinstvena prehranska formula

✔✔ Osmolalnost te edinstvene mešanice

✔✔ Vsebuje 7 gramov beljakovin,

✔✔ Beljakovine prispevajo k povečanju
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200 mg
vitamina C

SKU 1435

iz beljakovine kazein.
30 kapsul, 21,4 g

SKU 1424

RESTORE UŽIVAJTE V OKVIRU RAZNOVRSTNE
IN URAVNOTEŽENE PREHRANE TER
AKTIVNEGA NAČINA ŽIVLJENJA, PRI UPORABI
SLEDITE NAVODILOM NA NALEPKI. Z VEČ
INFORMACIJ O BELJAKOVINI LACTIUM™
OBIŠČITE SPLETIŠČE WWW.LACTIUM.COM.

19 g
beljakovin

223
kalorij

25 g
beljakovin

190
kalorij

vitamina
B IN C

270
mOsm/kg

FORMULA 1 SPORT

REBUILD STRENGTH

HYDRATE

NOVA IN IZBOLJŠANA formula in okus

Ogljikohidratno-beljakovinski
napitek za regeneracijo* spijte po
vadbi za moč.

Elektrolitski napitek brez kalorij.

✔✔ Primeren za uživanje po

✔✔ Osmolalnost napitka je

Oskrbite športnika v sebi z energijo.
✔✔ Uživajte v okusnem napitku, ki

vsebuje veliko mlečnih beljakovin,
te pa zajemajo dve vrsti beljakovin:
kazein, ki se počasi prebavlja, in
sirotko, ki se hitro prebavlja.1
✔✔ Sočasno uživanje sirotke in

beljakovine kazein lahko pomaga
telesu zagotoviti stalno zalogo vseh
aminokislin v daljšem obdobju1.
✔✔ Beljakovine prispevajo k povečanju

in vzdrževanju mišične mase.
✔✔ Vsebuje več kot 1/3

priporočenega dnevnega vnosa
25 vitaminov in mineralov.
okus vanilla crème

anaerobni vadbi.

✔✔ Napitek brez kalorij za športnike,

ki jih spodbuja k pitju tekočin.
nižja od 270 mOsm/kg.

✔✔ Vsebuje 25 g beljakovin, ki

prispevajo k povečanju in
vzdrževanju mišične mase.
✔✔ Železo prispeva k sproščanju

energije pri presnovi ter ima vlogo
pri nastajanju rdečih krvničk in
pri prenosu kisika v telesu.
✔✔ Brez umetnih barvil,

✔✔ Zagotavlja 100 % PDV** vitamina

C, ki prispeva k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti.
✔✔ Je vir vitaminov B (B1, B2,

pantotenske kisline in B12) ter
kalcija in magnezija, ki prispevajo
k sproščanju energije pri presnovi.
Okus
20 vrečk x 5,3 g, 106 g SKU 1433
pomaranče

arom ali sladil.
✔✔ Ena porcija ima 190 kalorij.
Okus čokolade

20 porcij, 1000 g

SKU 1437

20 porcij, 524 g SKU 4461

1
Soopet al., Am J PhysiolEndocrinol Metab, 2012, 303(1): str. E152–162.
* Ogljikovi hidrati prispevajo k obnovi normalnega delovanja mišic (krčenje) po zelo intenzivni in/ali dolgotrajni telesni aktivnosti, ki povzroča utrujenost mišic in izčrpanje zalog glikogena
v skeletnih mišicah. Koristni učinek se doseže z uživanjem ogljikovih hidratov iz vseh virov s skupnim vnosom 4 g na kg telesne teže, v odmerkih v prvih 4 urah in najpozneje 6 ur po zelo
intenzivni in/ali dolgotrajni telesni aktivnosti, ki povzroča utrujenost mišic in izčrpanje zalog glikogena v skeletnih mišicah.
** Priporočeni dnevni vnosi.
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Herbalifova športna prehrana

H24 Liftoff® Max

Izboljšajte svoje treninge* s H24 LiftOff ® Max z okusom grenivke!
To je energijsko prehransko dopolnilo brez sladkorja, ki vsebuje
180 mg kofeina na priporočeni dnevni odmerek. Vendar to ni običajno
energijsko prehransko dopolnilo: H24 LiftOff ® Max vsebuje vitamine
B6, B12 in C, ki prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
Ne vsebuje umetnih barvil in arom, zato ji lahko zaupate. Vsebuje
tudi pantotensko kislino, ki prispeva k umski zmogljivosti.
Počutite se sveže in uživajte v osvežujočem okusu grenivke.
H24 LiftOff ® Max zaužijte pred vadbo ali po potrebi.

* Kerksick et al. (2018) J Int Soc Sports Nutr, 15(1), 3.
**Priporočljivo je, da dnevni vnos ne preseže 400 mg kofeina iz vseh virov. Ni pripročljivo za otroke ali nosečnice.
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180 mg
kofeina

Vitamin
C

Vitamina
B6 in B12

LIFTOFF®MAX
✔✔ 180 mg kofeina** na priporočeni dnevni odmerek
✔✔ Vsebuje vitamine B6, B12 in C, ki prispevajo

k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
✔✔ Vsebuje pantotensko kislino, ki

prispeva k umski zmogljivosti.
✔✔ Certifikat Informed Sports
✔✔ Brez sladkorja
✔✔ Brez umetnih barvil in arom
✔✔ Osvežujoč okus grenivke
✔✔ Sladilo naravnega izvora iz listov stevije
Okus grenivke

10 vrečk x 4,2 g, 42 g

SKU 192K

Priporočena uporaba: Za najboljše rezultate
priporočamo 1 vrečko prahu na dan, raztopljenega
v 250 ml vode pred vadbo ali po potrebi. Ta izdelek
uživajte v okviru uravnotežene in raznovrstne prehrane
v okviru zdravega in aktivnega načina življenja.
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Herbalifova športna prehrana
CR7 DRIVE
Energija za vadbo in boljša hidracija**
✔✔ Odličen in osvežilen ogljikohidratno-elektrolitski napitek,
ki se pije med vadbo.
✔✔ Raztopine ogljikovih hidratov in elektrolitov prispevajo
k ohranjanju vzdržljivosti.*
✔✔ Poleg tega povečuje absorpcijo vode med telesno dejavnostjo.**
✔✔ Formula vsebuje poglavitne elektrolite: ena porcija vsebuje
249 mg natrija in 142 mg magnezija.
✔✔ Vsebuje 100 odstotkov PDV vitaminov B1 in B12, ki prispevata
k sproščanju energije pri presnovi in k normalnemu
psihološkemu delovanju.***
✔✔ Vsaka porcija ima manj kot 100 kalorij in vam pomaga
nadzorovati vnos kalorij.
✔✔ Ne vsebuje umetnih sladil.

Vitamina
B1 in B2

Okus jagod acai
20 porcij, 540 g
SKU 1466

97
kalorij

Natrij in
magnezij

Okus jagod acai
10 vrečk x 27, 270 g
SKU 1467

* Raztopine ogljikovih hidratov in elektrolitov prispevajo k ohranjanju vzdržljivosti pri daljših telesnih naporih.
** Raztopine ogljikovih hidratov in elektrolitov povečujejo absorpcijo vode med telesno dejavnostjo.
*** Vitamina B1 in B12 prispevata k sproščanju energije pri presnovi in k normalnemu psihološkemu delovanju. PDV: priporočeni dnevni vnosi.
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Sponzorirani športniki

IVAN ERSLAN
Hrvaška

Ivan ima zelo rad izdelke iz linije Herbalife24, še posebno sta mu všeč H24 Rebuild Strength, ki ga vsak dan
spije za regeneracijo mišic po treningu, in napitek H24 CR7 Drive, za katerega Ivan pravi, da ga ima med
treningom stalno v steklenici:
»Izdelke Herbalife Nutrition uporabljam že več let in danes sem še izrecno vesel, da lahko sodelujem s tako
izvrstno blagovno znamko, ki jo resnično cenim in v katero verjamem.«
Ivan Erslan,
eden najboljših hrvaških borcev v mešanih borilnih veščinah v poltežki kategoriji
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DAMIR DŽUMHUR
Bosna in Hercegovina

»V športu imajo pomembno vlogo velika odrekanja, poleg tega sta potrebni stroga disciplina in vztrajnost.
Vsak nov trening mora biti boljši od prejšnjega, zato je ob rednih in učinkovitih treningih pomembna tudi
kakovostna in uravnotežena prehrana. Prav to sem prepoznal v izdelkih Herbalife Nutrition.«
Damir Džumhur,
profesionalni teniški igralec in član ekipe Davisovega pokala Bosne in Hercegovine
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Seznam izdelkov
Strani

22/23

Formula 1
z okusom banana cream, 550 g
z okusom café latte, 550 g
z okusom spiced apple, 550 g
z okusom mint & chocolate, 550 g

SKU 4462
SKU 4465
SKU 4464
SKU 4471

z okusom fruits of the forest, 550 g
z okusom strawberry delight, 550 g
z okusom cookie crunch, 550 g
z okusom vanilla crème, 550 g

Stran

NOVO

23

Formula 1
z okusom vanilla crème, 780 g
z okusom vanilla crème, 7 x 26 g

SKU 4470
SKU 4463
SKU 4467
SKU 4466

z okusom smooth chocolate, 550 g
Formula 1 Brez soje, laktoze in glutena z okusom
raspberry and white chocolate, 500 g

SKU 4468
SKU 4469

Stran

Strani

25

26/27

Formula 1 Express Ploščice
SKU 048K
SKU 053K

Okus temne čokolade –
7 x 56 g

Tri Blend Select
SKU 4472

Okus coffee caramel, 600 g

SKU 052K

Strani

Stran

28/29

30

Mešanica za beljakovinski napitek
Okus vanilje, 588 g
Protein Drink Mix Vegan
Okus vanilje, 560 g
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SKU 2600

Formula 3 Posamezniku prilagojene
beljakovine v prahu
SKU 172K

Originalni okus, 240 g

SKU 0242

Stran

Stran

32

33

Gurmanska paradižnikova juha
SKU 0155

Paradižnik, 672 g
Praženi sojini oreščki

SKU 3143

Rahlo soljeno, 12 x 21,5 g

Beljakovinske ploščice
Čokolada in arašidi, 14 x 35 g, 490 g
Okus vanilije in mandlja, 14 x 35 g, 490 g
Okus limone, 14 x 35 g, 490 g

SKU 3972
SKU 3968
SKU 3976

Stran

Strani

Strani

35

36/37

38/39

Formula 2 Vitaminskomineralni kompleks

Immune Booster

ZA MOŠKE, 60 tablet, 84,3 g SKU 1800
ZA ŽENSKE, 60 tablet, 84,3 g SKU 1819

Okus jagodičevja,
10 x 3,7 g, 37 g

Cell activator
SKU 2273

90 kapsul, 48,1 g

SKU 0104

Stran

Strani

41

42/43

Oves, jabolko in vlaknine
Nežen okus jabolka, 204 g
30 kapsul, 42 g

SKU 2554

Beta heart

Herbalifeline Max
SKU 0043

Okus vanilije, 229 g

SKU 0267
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Seznam izdelkov
Strani

Stran

44/45

47

Zeliščni koncentrat aloje vere
Microbiotic Max
Okus vanilje, 20 x 2 g, 40 g

SKU 173K

Okus manga, 473 ml
Originalni okus, 473 ml

Strani

Stran

48/49

51

Herbalife SKIN komplet izdelkov
za rezultate v 7 dneh
Instantni zeliščni napitek z izvlečki čaja
Originalni okus, 100 g
Okus limone, 50 g
Okus breskve, 50 g

SKU 1065
SKU 0006

SKU 0106
SKU 0255
SKU 0257

SKU 0867

Sproščujoč Čistilni Gel z Alojo, 50 ml
Dnevni Vlažilni Losjon za Sijočo Kožo, 15 ml
Nočna Obnovitvena Krema, 15 ml
Gel za Učvrstitev Kože Okrog Oči, 2 x 2 ml
Paket vlažilne kreme za predel okrog oči, 2 x 2 ml

Strani

50/51
Herbalife SKIN
Sproščujoč Čistilni Gel z Alojo, 150 ml
Čistilni Gel za Glajenje Kože z Agrumi, 150 ml
Piling z Jagodami in s Takojšnjim Učinkom, 120 ml
Očiščevalna Glinena Maska z Meto, 120 ml
Poživljajoč Zeliščni Tonik, 50 ml
Serum za Zmanjšanje Videza Gubic, 50 ml
Gel za Učvrstitev Kože Okrog Oči, 15 ml
Vlažilna Krema za Predel Okrog Oči, 15 ml
Dnevni Vlažilni Losjon za Sijočo Kožo, 50 ml
Zaščitni Vlažilni Losjon s SPF 30, 50 ml
Nočna Obnovitvena Krema, 50 ml
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SKU 0765
SKU 0766
SKU 0772
SKU 0773
SKU 0767
SKU 0829
SKU 0770
SKU 0771
SKU 0830
SKU 0828
SKU 0827

NOVO

Strani

Strani

52/53

54/55

HERBAL ALOE

Collagen Skin Booster
Okus jagode in limone, 171 g

SKU 076K

Šampon za Krepitev Las, 250 ml
Balzam za Krepitev Las, 250 ml
Milo za Umivanje in Nego Telesa, 1 milo
Gel za Roke in Telo, 250 ml
Krema za Roke in Telo, 250 ml
Sproščujoč Gel, 250 ml

SKU 2564
SKU 2565
SKU 2566
SKU 2561
SKU 2563
SKU 2562

Strani

58/59

Linija Herbalife 24
Rebuild Endurance, okus vanilje, 1000 g
Prolong, okus limone, 900 g
Restore, 30 kapsul, 21,4 g

SKU 1436
SKU 1435
SKU 1424

SKU 4461
SKU 1437
SKU 1433

Strani

Stran
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CR7 DRIVE

H24 LiftOff ® Max
Okus grenivke,
42 g (10 vrečk x 4,2 g)

Formula 1 Sport, okus vanilla crème, 524 g
Rebuild Strength, okus čokolade, 1000 g
Hydrate, okus pomaranče, 20 x 5,3 g, 106 g

SKU 192K

Okus jagod acai, 540 g
Okus jagod acai, 10 vrečk, 270 g

SKU 1466
SKU 1467
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Opombe
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ZMAGA
SE ZAČNE

Svetovni partner za prehrano
Cristiana Ronalda

Če želite izvedeti več, vzpostavite
stik z menoj še danes:

Številka 24
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