Läckra och
näringsrika produkter
för att stödja din
hälsosamma, aktiva livsstil.
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HERBALIFE NUTRITION
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I D E T TA N U M M E R
Formula 1
Allt du behöver veta om den nya
generationen Formula 1

22-23

Formula 1 Savoury Meal
Njut av den praktfulla smaken av svamp med
lätt sötma av lök, vitlök och smakfulla örter.

24-25

Protein Drink Mix - Vegan
Prova Protein Drink Mix-Vegan och
öka ditt dagliga intag av protein och
viktiga vitaminer och mineraler.

34-35

Protein Chips
Ändra din syn på snacks och skäm bort
dina smaklökar med Protein Chips,
som finns i två lockande smaker.

40-41

Immune Booster
Kosttillskottsdryck med smak av bär. Med ett högt
innehåll av viktiga vitaminer och mineraler som
bidrar till immunsystemets normala funktion.

44-45

Collagen Skin Booster
Hudens hälsa kommer inifrån. Collagen Skin
Booster är inte bara en snabb lösning; det är
expertnäring för din hud som backas upp av
vetenskap med beprövade resultat.

60-61

H24 Achieve
Oavsett om du precis har börjat din
träningsresa, är en regelbunden idrottare
eller en tävlingsidrottare så behöver du
sportnäring som stödjer dig i varje ögonblick.

66-67

LiftOff® Max
Boosta din träning med H24 LiftOff® Max
Grapefruit Twist! Det är en sockerfri energidryck
som innehåller 180 mg koffein per portion.

70-71

Använd alltid produkterna från Herbalife Nutrition som en del av en
balanserad och varierad kost i enlighet med en hälsosam livsstil.
Mer produktinformation får du på Herbalife.se eller genom att prata
med din oberoende Herbalife Nutrition Distributör.
WHY HERBALIFE WHY NOW
Ta kontakt med din distributör och få mer information om
vår affärsmöjlighet!
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Kv a l i t e t s p r o d u k t e r

Från

jord till bord
Kvalitetsprodukter

tillverkade för dig

Vi identifierar vilka behov våra kunder har
och kombinerar våra insikter med de senaste
framstegen i forskningsvärlden. Våra doktorer,
forskare och nutritionister arbetar sedan
tillsammans med världsledande partners för att
ge våra kunder bättre näringsprodukter. Herbalife
Nutrition har gjort väsentliga investeringar i nya
laboratorier, testutrustning, enheter, ingredienser
och forskartalanger för att uppfylla de stränga
normerna som ställs av den internationella
standardiseringsorganisationen ISO samt testoch certifieringsorganet NSF International.
Vårt mål är att göra det enkelt att ha ett balanserat
näringsintag. För att göra det har vi valt att
investera i forskning. Ledarna för vår forskning

(bland annat David Heber, Ph.D., som också är
Chairman för Herbalife Nutrition Advisory Board) har
under de senaste trettio åren arbetat för att skapa
högkvalitativa, kalorikontrollerade produkter som gör
det lite enklare att hålla en hälsosam kosthållning.
Alla medlemmar i Nutrition Advisory Board
tillhör de bästa inom sitt fält och innehåller
exempelvis en Nobelpristagare* och före
detta chefen för amerikanska livsmedels- och
läkemedelsverket FDA**. Genom att kombinera
sina expertkunskaper arbetar de för att du ska
känna dig trygg när du använder våra produkter
och säkerställa att forskningen som produkterna
baseras på har bekräftats i vetenskaplig litteratur
och genom kliniska försök.

Vi bygger upp ett globalt tillverkningsnätverk. Våra investeringar i fabriker, teknik och resurser,
tillsammans med vår målsättning att tillverka allt fler produkter själva, stärker vår branschledande
kvalitetstestning och tillverkningskapacitet.
DAVID PEZZULLO, Herbalife Nutrition COO, Worldwide Operations
* Nobelstiftelsen har ingen anknytning till Herbalife Nutrition och varken granskar, godkänner eller stödjer produkterna från Herbalife Nutrition.
** Amerikanska livs- och läkemedelsverket: Food And Drug Administration
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Bra att veta
Herbalife Nutritions innovations- och tillverkningsenhet i
Winston-Salem i North Carolina i USA är vår hittills största
– den omfattar ofantliga 46 000 kvadratmeter och har en
omkrets på nästan fem km. Den öppnade i maj 2014 och
förbättrar våra möjligheter att leverera topprodukter inom
kosttillskott till människor världen runt.

Våra bönder
sår fälten

och odlar
markerna

för att se till att
kvaliteten

kan garanteras
genom hela förloppet

tills produkten
når din hand

Ingredienser med ett syfte

Tillverkade med omsorg

Näring levererad till dig

Vi har ett stort engagemang
i ansvarsfullt jordbruk och
har investerat i avancerade
produktionsmetoder för att skapa
de bästa möjliga produkterna.
Vårt internationella team av
forskare och tillverkare arbetar
med att hitta och anskaffa de
absolut bästa ingredienserna.

Vi vidtar många åtgärder för
att säkerställa att produkterna
från Herbalife Nutrition uppfyller
eller överträffar flera olika
branschnormer för kvalitet.
Du kan känna trygghet
både vad gäller de enskilda
ingrediensernas renhet och
integriteten hos våra processer.

Med hjälp av avancerad
teknik övervakar vi noggrant
miljön där våra produkter
lagras för att säkerställa att
de är lika fördelaktiga och
effektiva när du får dem som
de var när de framställdes.
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Ve t e n s k a p
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Våra framstående experter inom näring och vetenskap är
aktivt involverade i utvecklingen och testningen av alla
Herbalife Nutrition-produkter för att säkerställa att de är av
högsta kvalitet. De hjälper till att träna och utbilda Distributörer
över hela världen genom att förse dem med verktyg som
hjälper dem att inspirera andra att leva en hälsosam och
aktiv livsstil. De är också medlemmar i olika forsknings- och
yrkesorganisationer och dietiska grupper över hela världen.

Rocío Medina

Gary Liten

Kristy Appelhans

Kent Bradley

Vice Chairwoman och Medlem,
Nutrition Advisory Board

Medlem,
Nutrition Advisory Board

Vice President,
Global Consumer Safety

Chief Health och Nutrition
Officer Chairman, Nutrition
Advisory Board

John Heiss Ph.D.

Luigi Gratton

David Heber

Steve Henig

Medlem,
Nutrition Advisory Board

Vice President,
Training

Chairman, Herbalife
Nutrition Institute

Chief Scientific Officer
Emeritus-medlem,
Nutrition Advisory Board

ANMÄRKNINGSVÄRDA EXPERTER

Susan Bowerman

Laura Chacón-Garbato

Samantha Clayton

Vasilios Frankos

Senior Director, Worldwide
Nutrition Education och
Training Chairwoman,
Dietetic Advisory Board

Direktör, Nutrition Product
Training Chairwoman,
Outer Nutrition Advisory Board

Vice President,
Sports Performance
and Fitness

Senior Corporate Advisor,
Product Science, Safety
and Compliance

Louis Ignarro

Dana Ryan

Gary Swanson

Michael Yatcilla

Nobel* Laureatemedlem, Nutrition
Advisory Board

Direktör, Sports Performance
and Education

Senior Vice President,
Quality Assurance and Control

Senior Vice President,
Research and Development

* Nobel Foundation har inget samband med Herbalife Nutrition och granskar, godkänner eller stödjer inte Herbalife Nutritions produkter.
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Herbalife Nutrition Foundation

Vi engagerar oss

För att hjälpa till att eliminera världens hunger och undernäring genom vårt
Nutrition for Zero Hunger-program.
Vårt program ligger i linje med FN:s mål för hållbar utveckling #2 — Zero Hunger.
För att få slut på hungersnöd i alla dess former senast 2030, arbetar vi föratt
uppnå livsmedelssäkerhet, förbättrad näring och främja ett hållbart jordbruk.
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Under de senaste 25

åren har vi samarbetat med våra

140 samhällsbaserade partners genom vår välgörenhet
Herbalife Nutrition Foundation. Förra året donerade våra
Medlemmar och personal 3,2

miljoner USD

för att främja bättre näring, en aktiv livsstil och stödja över

90 000 barn i 50 länder.

”Jag kan inte förklara med ord hur stolt jag är över dig!
Du har gjort Herbalife Nutrition till en välviljans
kraft som har inspirerat alla i över två decennier
och för kommande generationer.”
- Herbalife Nutritions grundare och första Distributör, Mark Hughes (1956-2000)

Vi kommer att investera 2 miljoner US-dollar under de kommande
tre åren för att hjälpa till att ta itu med dessa brådskande frågor.
Vi gör detta genom att stödja icke-statliga organisationer och
välgörenhetsorganisationer runt om i världen, donera våra
produkter, tillhandahålla näringskompetens och utbildning,
volontärarbete och en rad aktiviteter för att öka medvetenheten.
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Nå dina mål

Fråga dig själv följande:
Hur hälsosam vill du vara?
Att bli den bästa versionen av sig själv handlar om
mycket mer än att stirra sig blind på vad vågen säger.
Alla har olika mål, oavsett om det handlar om att förbättra
hälsan, bli gladare, mer självsäker eller få bättre kondis
så börjar allt med att sätta upp en målsättning.

ENDAST 15 %
AV EUROPÉERNA
ANSER ATT DE ÄR

1
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Resultaten baseras på en konsumentundersökning bland 15 000
av Herbalife Nutritions kunder i 15 länder som genomfördes 2014.

”VÄLDIGT HÄLSOSAMMA” 1.

Vilka träningsmål har du?
Är ditt mål att få en definierad och mer
muskulös kropp? Fokuserar du på att minska
andelen kroppsfett, bygga upp muskelmassa
och säkerställa att kroppen har tillräckligt med
bränsle före, under och efter träningen?
Toppidrottare världen över använder Herbalife
Nutrition för att nå sina idrottsliga mål. Träna som
en idrottare med vår serie med idrottsnäring: H24!

Vilka viktmässiga mål har du?
Att nå en hälsosam vikt kan förändra hela din
livsstil. Även om det krävs lite viljeansträngning
behöver det inte betyda att du kompromissar
medalla de smaker som du älskar.
Genom Herbalife Nutritions ekosystem har vi
utvecklat verktyg och stöd som hjälper dig att nå
dina mål, hålla motivationen på topp och dra fördel
av ett gott näringsintag och regelbunden motion.

Kan en hälsosammare
livsstil vara bra för dig?

85 %
AV EUROPÉERNA

SÄGER ATT DE

En hälsosam och aktiv livsstil boostas
av ett gott näringsintag. Den näring som
du ger din kropp påverkar ditt allmänna
välbefinnande och din dagliga uthållighet.
För att få ett optimalt välbefinnande krävs det
en balanserad kost och ett träningsschema
som passar dig och kompletterar din
livsstil, oavsett hur stressig den är.

SKULLE VILJA HA EN

HÄLSOSAMMARE LIVSSTIL 1.
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Kokbok

Nytänkande
matlagning
Beställ kokboken på MyHerbalife.se eller
kontakta din Herbalife Nutrition-Medlem idag!
SKU 107K

12
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Sociala medier
Berättelser
Eeva, Finland
Jag känner mig både lättare och har mer energi.
Jag gillar produkterna.

Mette Lise, Norge
Det är skönt att ha mer energi och framförallt en frukost
som är både enkel och god. Tack Herbalife Nutrition!

Jessica, Sverige
Jag gillar verkligen produkterna och vad de gjort
med min kropp och energi. Det som var jobbigt har
blivit enkelt.

Lola Steele, UK
Jag älskar Herbalife Nutrition ochkänslan jag får
av produkterna.

@HerbalifeSweden
@HerbalifeNordic
#HerbalifeNutrition
#MyHerbalifeShake
14
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Optimera ditt näringsintag

Optimera ditt

näringsintag
Varje person har sina egna mål och behov.

Resan mot dina önskade resultat börjar med ett balanserat
näringsintag och hälsosamma aktiviteter. Bakom alla hållbara
resultat finns ett engagemang och en plan som håller dig fokuserad,
ger dig kontrollen och gör att din energinivå är på topp.
Herbalife Nutritions allsidiga produktprogram kommer att hjälpa
dig att nå optimala nivåer inom dessa sex näringskategorier som är
avgörande för din framgång. Våra produkter baseras på den senaste
forskningen och levereras till dig via det skräddarsydda stödet från
Herbalife Nutritions Medlemmar.

1. Protein
2. Vitaminer och mineraler
3. Nyttiga fetter
4. Fiber
5. Fytonäringsämnen
6. Vätskebalans

16
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Ideal frukost

Herbalife Nutritions
idealiska frukost
Hur ofta hoppar du över frukosten eller tar en kopp kaffe
och en bulle på vägen till jobbet för att stilla hungern på
förmiddagen? En gång i veckan? Två gånger? Varje dag?
Det engelska ordet för frukost – ”breakfast” – betyder
bokstavligen att bryta fastan som man haft under natten.
Efter cirka 12 timmar utan bränsle är det enkelt att se
varför frukosten anses vara dagens viktigaste måltid –
den ska ge kroppen all den energi den behöver så att
du kan komma igång med din dag.

En balanserad frukost som
intas regelbundet innebär*
• En kost som generellt sett är mer
balanserad
• Ett ökat intag av vitaminer och
mineraler
• Större sannolikhet att få i sig
5 frukter och grönsaker om dagen

18

Men vad innehåller då en hälsosam och balanserad frukost?
En ideal frukost hjälper dig att nå det rekommenderade kaloriintaget som består av:

FRÅN KOSTEN &
KOSTTILLSKOTT

KOLHYDRATER
FRÅN MAT OCH
TILLSKOTT

30
%
FETT

UPP TILL

40 %

MINST

UPP TILL

30
%
PROTEIN

FRÅN KOSTEN &
KOSTTILLSKOTT

Herbalifes Nutritions idealiska frukost smakar gott, är fylld med näringsämnen och kräver
nästan inga förberedelser. Det allra bästa är att den kan skräddarsys till att passa dig!
GE NÄRING

Njut av en krämig och läcker Formula 1-shake – massor av smak
samtidigt som du kontrollerar kaloriintaget.
VÄTSKEBALANS

Va kreativ med ditt vatten och piffa upp det med Herbal Aloe
örtkoncentrat med frukt, grönsaker och örter. Börja din dag med
en unik och skräddarsydd smak.
PIGGA UPP

Möt dagen med en uppfriskande örtdryck med 51 mg** koffein som
hjälper till att förbättra koncentrationen när det behövs som bäst.

Fråga din Herbalife Nutrition-Medlem vilken idealisk
frukost som kan fungera bäst för dig.
Prova på-paketet är ett bra sätt att testa produkterna
och själv uppleva skillnaden!

* 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.
** Det rekommenderas inte att överskrida ett dagligt intag på 400 mg koffein från alla källor (200 mg för kvinnor som är gravida eller ammar).
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Protein

Protein

Protein är en essentiell beståndsdel av alla kroppens celler. Det är ett
makronäringsämne som består av 21 ”byggstenar” som heter aminosyror.
Protein har olika funktioner i kroppen, till exempel att bidra till tillväxten
av muskelmassa samt att bibehålla muskler och en normal benstomme.
Utan tillräckligt med protein så kan det vara svårt att upprätthålla en
balanserad kost och nå dina mål.
Sikta på att 30 procent av ditt dagliga kaloriintag ska komma från protein.
När du tränar behöver kroppen mer protein för att bygga och upprätthålla
musklerna samt för att gynna återhämtningen. Olika personer har alltså
olika proteinbehov. En aktiv man som får i sig upp till 2 000 kcal om
dagen* och vill bygga muskelmassa bör sikta på att dagligen få i sig 150 g1
protein via kosten. För en kvinna som äter 1 400 kcal om dagen och vill
kontrollera vikten, ligger rekommendationen på 105 g protein om dagen2.

SÅ VAD BÖR DU ÄTA?
En kombination av vegetabiliskt och animaliskt protein varje dag. Soja är en av
de bästa vegetabiliska proteinkällorna eftersom det är ”komplett”, vilket betyder
att det innehåller alla de essentiella aminosyrorna. Eftersom andra vegetabiliska
proteinkällor som nötter, fröer och linser inte innehåller ”komplett protein” ska du
försöka kombinera dem för att få ett bättre förhållande mellan aminosyrorna. När
det gäller animaliskt protein finns det flera högkvalitativa källor: fisk, fågel, ägg
och mejeriprodukter med låg fetthalt som även har ytterligare fördelar eftersom de
innehåller järn, zink och B-vitaminer.
* Vad gäller viktkontroll
1
Jäger R, et al. J Int Soc Sports Nutr. 2017 Jun 20;14:20.
2
Flechtner-Mors M. Diabetes 2010 Jul;26(5):393-405.
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förbättra din
frukost

V

Proteinets radarpar

ANSK
EG

Boosta ditt proteinintag för att snabbare nå
ditt mål genom att blanda PDM, Formula 1*
New Generation och vatten – en enkel,
hälsosam och näringsrik måltid. Öka ditt
dagliga proteinintag med en god och näringsrik
dryck med vaniljsmak som blir klar på
sekunder; tillsätt bara vatten och skaka!

24 g
protein
26 vitaminer
och mineraler

Vanilla Cream
21 portioner, 550 g
#4466

Låg
sockerhalt

Glutenfri

Vanilla
20 portioner, 560 g
#172K

* Läs tillredningsinstruktionerna på produktetiketten noga när du använder
Formula 1-shakes som måltidsersättning för att kontrollera eller hålla vikten.
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Protein

En sund och
näringsrik måltid

En fyllig och krämig shake som kan tillagas på några sekunder och har en utmärkt balans
av högkvalitativt protein samt essentiella makro- och mikronäringsämnen – en utmärkt
måltidsersättning vid viktkontroll.
Alla våra Formula 1 New Generation-shaker är helt veganska, glutenfria, lämpliga för
vegetarianer och ger dig mer än en tredjedel av det rekommenderade dagliga intaget av
25 vitaminer och mineraler.
Du behöver inte längre välja mellan en hälsosam eller en praktisk måltid –
Formula 1 New Generation går snabbt och enkelt att tillaga!

Formula 1
• Baserad på forskningsresultat och utvecklad av näringsexperter
• Kliniska studier visar att ersättning av en måltid om dagen med
en måltidsersättning som en del av en energibegränsad kost
bidrar till att hålla vikten efter viktnedgång*
• Formula 1 Free From innehåller varken laktos, soja eller gluten
när den tillagas enligt anvisningarna

18 g
protein**

5g
fibrer

Mjölkfri

25 vitaminer
och mineraler

Veganska
ingredienser

Glutenfri

Caffè Latte
Mint & Chocolate Summer Berries
Banana Cream
Vanilla Cream Smooth Chocolate
21 portioner, 550 g 21 portioner, 550 g 21 portioner, 550 g 21 portioner, 550 g 21 portioner, 550 g 21 portioner, 550 g
#4465
#4471
#4470
#4462
#4466
#4468
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* Heymsfield SB, et al. Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 May;27(5):537-49.
** När den blandas med mellanmjölk.
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Serveringsförslag

Strawberry Delight Cookie Crunch
21 portioner, 550 g 21 portioner, 550 g
#4463
#4467

Vanilla Cream
Free From
30 portioner, 780 g
Raspberry &
#048K
White Chocolate
19 portioner, 500 g
#4469

Vanilla Cream
portionspåsar
7 x 26 g
#053K
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Formula 1
Savoury Meal

Har du inga idéer till middagen? Behöver du en god och snabbtillagad lunch?
I så fall kan Formula 1 Savoury Meal vara det du letar efter.
Unna dig den rika, släta och krämiga smaken av Mushroom & Herb.
Den innehåller högkvalitativt sojaprotein, viktiga vitaminer och mineraler,
fibrer och den praktfulla smaken av svamp, söt lök, smakfulla örter
och vitlök utan tillsats av socker.
Formula 1 Savoury Meal Mushroom & Herb är en perfekt näringsrik lunch eller
middag när du vill äta för att hålla dig på rätt spår i din hälsosamma och aktiva
livsstil – var du än befinner dig.
Njut av alla fördelar med Formula 1 som är hälsosam, värmande och utsökt.

19 g
protein*

216
kcal*
25 vitaminer
och mineraler

Veganska
ingredienser

Glutenfri

Formula 1 Savoury Meal
• Hög proteinhalt
• 25 vitaminer och mineraler
• Veganska ingredienser
• Inget tillsatt socker
• Naturliga smaker

Mushroom
& Herb
21 portioner, 550 g
#092K

• Inga artificiella färgämnen
eller sötningsmedel
• Glutenfri

Låt produkten ingå i en balanserad och varierad kost som en del av en hälsosam och aktiv livsstil.
För ett veganskt och mejerifritt alternativ, blanda 2 måttskopor (26 g) pulver med 250 ml varm
berikad sojadryck.

Serveringsförslag
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*när den blandas med 250 ml mjölk.
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Protein

KRÄMIG PASTA
MED SVAMPSMAK
1 portion
Förberedelser: 5 minuter
Tillagningstid: 20 minuter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 måttskopor (26 g) F1 Savoury Meal
1 msk majsmjöl
100 ml lättmjölk
½ citronzest
40 ml vatten
55 g pennepasta, fullkorn
25 g lätt-crème fraiche
2 msk hackad bladpersilja
Svartpeppar

GÖR SÅ HÄR
1
Blanda ihop F1 Savoury Meal och majsmjöl
i en kastrull och tillsätt sedan 4 msk
mjölk. Rör i den återstående mjölken
gradvis, fortsätt att röra medan du tillsätter
citronzestl och juice samt 40 ml vatten.
Krydda med peppar och koka på
medelvärme, rör om hela tiden i 1-3 minuter
tills såsen tjocknar, är slät och varm.
2
Under tiden lägger du penne i en separat
kastrull och kokar i 10-12 minuter eller enligt
förpackningens hänvisning. Häll av vattnet
och tillsätt i pastasåsen. Blanda i crème
fraiche och persilja, servera omedelbart
beströdd med peppar på toppen.
Näringsinnehåll per portion:
Kcal

388

26

Protein Socker

22 g

8.7 g

Fett

Fiber

Salt

8.3 g

12 g

1.4 g

* Våra produkter ger angivna näringsmässiga fördelar endast när de tillreds i
enlighet med instruktionerna på produktetiketten.
** Kom ihåg att när en produkt från Herbalife Nutrition används i ett recept som
kräver uppvärmning kan en del vitaminnivåer i den färdiga produkten sjunka
i jämförelse med värdena som anges på etiketten.
*** Läs instruktionerna på produktetiketten noga när du använder Formula 1
måltidsersättning för att kontrollera eller hålla vikten.

Endast i illustrationssyfte.

OST- OCH DILLMUFFINS
SMAKSATTA MED SVAMP
4 portioner
Förberedelser: 10 minuter
Tillagningstid: 25 minuter
•
•
•
•
•
•
•
•

2 måttskopor (26 g) F1 Savoury Meal
90 g fullkornsmjöl
1 msk bakpulver
1 ägg
80 ml lättmjölk
80 g lätt salladsost av medelhavstyp, hackad
2 msk hackad färsk dill
Svartpeppar

GÖR SÅ HÄR
1
Förvärm ugnen till 180 °C och klä en
muffinsform eller bakplåt med fyra
muffinsformar eller utklippt bakplåtspapper.
2
I en stor skål, blanda ihop F1 Savoury Meal,
mjöl, bakpulver, ägg och mjölk tills allt är
blandat och krydda sedan med peppar. Blanda
i ost och dill, och dela upp blandningen mellan
muffinsformarna och stek i 20-25 minuter
tills de blivit stora och gyllene. Låt svalna
och servera.
Näringsinnehåll per portion:
Kcal

162

Protein Socker

12 g

1.6 g

Fett

Fiber

Salt

4.6 g

3.6 g

1.3 g

* Våra produkter ger angivna näringsmässiga fördelar endast när de tillreds i
enlighet med instruktionerna på produktetiketten.
** Kom ihåg att när en produkt från Herbalife Nutrition används i ett recept som
kräver uppvärmning kan en del vitaminnivåer i den färdiga produkten sjunka
i jämförelse med värdena som anges på etiketten.
*** Läs instruktionerna på produktetiketten noga när du använder Formula 1
måltidsersättning för att kontrollera eller hålla vikten.

Endast i illustrationssyfte.
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Protein

Serveringsförslag
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13 g
protein

7g
fibrer

207
kcal
25 vitaminer
och mineraler

Formula 1 Express
Balanced Meal Bars
• En näringsmässigt komplett måltid
• Innehåller 25 vitaminer och mineraler
• Rik på protein med 13 g protein per bar,
hjälper till att bygga muskelmassa
• Rik på fiber med 7 g per bar, vilket är 28 % av
det rekommenderade dagliga intaget av fiber*
• Innehåller Promitor®-fiber
• Lämplig för vegetarianer
• Inga artificiella färgämnen
eller sötningsmedel

Dark Chocolate
7 x 56 g, 392 g
#4472

• En utsökt bar med förbättrad
smak och konsistens
* EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA)
EFSA Journal 2010; 8(3), 1462.
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Kaffe med
proteinets fördelar

Skapad för livets äventyr; stora som små. När passionen inte räcker
för att hålla fokus inför nästa utmaning kan du prova vår High Protein
Iced Coffee. Varje sats är speciellt framtagen för att vara både len och
djärv med 100 % Robusta espressokaffebönor och 80 mg koffein*
per portion. Vi tycker att gott kaffe ska vara bra för dig**, och det är
därför vårt iskaffe inte har något tillsatt socker, endast 80 kalorier***
och är boostat med 15 g*** tillsatt protein. Ta med den överallt och
tillsätt bara vatten för en välsmakande iskaffe med hög proteinhalt.

* Det rekommenderas att inte överskrida ett dagligt intag av 400 mg koffein från alla källor
(200 mg för gravida och ammande kvinnor).
** Protein bidrar till att öka muskelmassan.
*** Per portion.
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High Protein Iced Coffee
• 100 % Robusta espressokaffebönor
• Varje sats är speciellt framtagen för att
vara både len och djärv
15 g
protein

• Tillsätt bara vatten
• 15 g vassleprotein per portion

80 mg
koffein

80
kcal

Latte Macchiato
14 portioner, 308 g
#012K

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

Tri Blend Select
Ärtor, quinoa
och linfrö
Tri Blend Select är en högklassig proteinshake
som är 100 % kompromisslös: noggrant utvalda
naturliga ingredienser som levererar optimal
näring och underbara smaker. Tri Blend Select
är gjord på en högkvalitativ blandning av ärtor,
quinoa och linfrö för att ge dig en fullvärdig
proteinkälla* tillsammans med flera andra
naturliga och ekologiska ingredienser som
ger fibrer, vitamin C och utvalda mineraler.

Hög
proteinhalt

Rik på
kostfiber

Glutenfri

* Tillägget av risprotein ger en fullständig proteinkälla.
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Lämplig
för veganer

Med naturliga
ingredienser

V

ANSK
EG

100 %
GANS

K

VE

Tri Blend Select
• Vegansk blandning av ärtprotein, quinoa och
ekologiska linfrön.
• Högt innehåll av protein, fiber och vitamin C för
att hjälpa dig minska trötthet och utmattning,
upprätthålla ett normalt immunförsvar och en
fungerande ämnesomsättning.
• Naturligt framställda och hälsosamma veganska
ingredienser för just dina näringsbehov.
• Låg sockerhalt, full av smak.
Banana

15 portioner, 600 g

#013K

Coffee Caramel

15 portioner, 600 g

#052K

20 g
protein

6g
fibrer

151
kcal

vitamin C
från naturliga
källor

Serveringsförslag
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Protein

Protein Drink Mix
Vegan

Det kan vara en utmaning att nå sina hälsomål. Oavsett om du är vegan eller provar mer växtbaserade
alternativ så är det viktigt för en balanserad kost att få i sig tillräckligt med protein. Prova Protein
Drink Mix-Vegan och öka ditt dagliga intag av protein och viktiga vitaminer och mineraler.
Protein Drink Mix-Vegan är 100 % vegansk, rik på protein, glutenfri, sockerfri, mjölkfri
och jättekrämig.
Blanda den med din favoritsmak av Formula 1 för att skapa den ultimata veganska måltiden som
är rik på protein (24 g), fiber (6 g) och med 26 vitaminer och mineraler. Bara tillsätt två måttskopor
(28 g) Protein Drink Mix-Vegan och två måttskopor (26 g) av din Formula 1-favoritshake i 300 ml
vatten, blanda och njut.
Du kan också avnjuta Protein Drink Mix-Vegan som den är, som en hälsosam shake då två måttskopor
(28 g) ger 15 g protein, 22 viktiga vitaminer och mineraler samt mindre än 1 gram socker per portion.
Det finns så många sätt att avnjuta Protein Drink Mix-Vegans utsökta smak. Den är den perfekta
partnern för dina Formula 1-shakes. Den lätta vaniljsmaken gör den till en perfekt ingrediens i
hälsosamma recept och bakning.*
Protein Drink Mix-Vegan är nu en del av vårt utbud av Perfekta veganska frukostar Prova våra andra
produkter i det veganska utbudet och påbörja din resa mot ett bra näringsintag.

Protein Drink Mix Vegan
• 100 % vegansk
• Hög proteinhalt
• Oändliga smakkombinationer
• Glutenfri
• Sockerfri
• Mjölkfri
• 22 viktiga vitaminer och mineraler per portion
• Vaniljsmak
Vaniljsmak

20 Servings, 560 g

#172K

Bruksanvisning: Skapa den ultimata veganska hälsosamma måltiden som är rik på protein och
näringsbalanserad. Tillsätt två måttskopor (28 g) Protein Drink Mix-Vegan och två måttskopor
(26 g) av din Formula 1-favoritshake i 300 ml vatten, blanda och njut. För att dricka Protein Drink
Mix‑Vegan som den är, blanda 2 måttskopor (28 g) pulver med 250 ml kallt vatten, eller tre måttskopor
(42 g) pulver med 375 ml kallt vatten, beroende på hur mycket protein du behöver. Låt produkten
ingå i en balanserad och varierad kost som en del av en hälsosam och aktiv livsstil.
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V

ANSK
EG

100 %

Vegansk

Högt
proteininnehåll

Glutenfri

* Produkten ger fullständiga näringsmässiga fördelar endast när den tillreds enligt instruktionen på produktetiketten. Kom ihåg att när en produkt från Herbalife Nutrition
används i ett recept som kräver uppvärmning kan en del vitaminnivåer i den färdiga produkten sjunka i jämförelse med värdena som anges på etiketten.

GANS

K

VE

22 vitaminer
och mineraler
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Den perfekta allt-i-ett

Njut av PRO 20 Select
antingen efter träningen

proteinshaken

eller som en sund shake
under dagens lopp. Tillsätt
din favoritfrukt eller

Ett praktiskt alternativ som hjälper dig att uppfylla
proteinbehovet samt behovet av kostfibrer, vitaminer och
mineraler. Oavsett om du vill bibehålla en näringsrik och
balanserad kost eller äta ett hälsosamt mellanmål efter
träningen är PRO 20 Select den perfekta lösningen. Med 20 g
högkvalitativt sojaprotein och noggrant utvalda ingredienser
och näringsämnen utgör den en utmärkt grund som hjälper
dig att uppnå dina personliga, näringsmässiga mål.

grönsak och mixa för att
skapa en egen variant.

PRO 20 Select

20 g
protein

25 vitaminer
och mineraler

Serveringsförslag

6g
fibrer

vegetarisk
20 g protein
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6 g kostfibrer

25 vitaminer
& mineraler

låg sockerhalt

146
kcal

Vanilj
15 portioner, 630 g
#1660

Protein Drink Mix

Formula 3 Personligt Proteinpulver

Öka ditt dagliga
proteinintag med en god
och näringsrik dryck med
vaniljsmak som blir klar på
några sekunder

Öka proteinintaget i ett enkelt steg – tillsätt bara en
måttskopa pulver till din dagliga Formula 1-shake.

• 15 g protein av hög kvalitet

• Rik på soja- och vassleprotein
som hjälper till att bibehålla
muskelmassa och en sund
benstomme

• 7 g kolhydrater

• 5 g protein per portion

• 22 vitaminer och mineraler
• Lämplig för vegetarianer

15 g
protein

• Lämplig för vegetarianer
Vanilla
21 portioner, 588 g
#2600
108
kcal

Original
40 portioner, 240 g
#0242
5g
protein

23
kcal

22 vitaminer
och mineraler

Vi är noga med att säkerställa att
alla ingredienser som används i
Herbalife Nutritions produkter inte
har genmanipulerats (non-GMO)*.
Serveringsförslag

* Inga av de ingredienser som används i denna sammansättning kommer
från genmanipulerade grödor, i enlighet med gällande EU-regleringar.
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Smarta

protein- snacks
I motsats till vad många tror, så kan mellanmål vara bra
om man försöker gå ner i vikt.

De ger dig dessutom ytterligare en chans att fylla på med
näringsämnen! En klinisk studie visade att hälsosamma,
kalorikontrollerade mellanmål i portionskontrollerade
förpackningar hjälpte folk att äta mindre under dagens lopp1.

7g
protein

4g
fibrer

9g
protein

110
kcal

Gourmet Tomatsoppa

Rostade Sojabönor

Ett varmt mellanmål som
tillagas på några sekunder
och innehåller åtta gånger mer
protein än vanlig tomatsoppa2.

Ett hälsosamt och smakrikt mellanmål som
funkar lika bra hemma som när du är i
farten – praktiskt och kalorikontrollerat

• 104 kcal per portion

• 9 g protein som hjälper till att
bygga upp muskelmassa

• Hög proteinhalt som bidrar till
att bygga upp muskelmassa

• 110 kcal per portion håller
antalet kalorier nere

• Högt kostfiberinnehåll,
4 g per portion.

• Individuellt portionsförpackade,
praktiskt när du är i farten.

• Blanda med varmt vatten enligt
anvisningarna på etiketten
• Läckert kryddad med
Medelhavsörter
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104
kcal

Tomat
21 portioner, 672 g
#0155

• Goda och lättsaltade

Lättsaltat
12 portioner, 258 g
#3143

1
2

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

10 g
protein

Ca. 140
kcal

Proteinsnacks
Sugen på något sött? Ta
kontrollen över chokladsuget
med ett läckert snacks med hög
proteinhalt eller avnjut det som
en sund belöning före eller efter
träningen
• Cirka 140 kcal2 per bar
• 10 g protein av hög kvalitet
som hjälper till att bygga
upp muskelmassa
• 16 g kolhydrater per portion
som ger bränsle under träningen

Choklad Jordnöt
14 x 35 g, 490 g
#3972

Vanilj Mandel
14 x 35 g, 490 g
#3968

Citrus Citron
14 x 35 g, 490 g
#3976
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Protein Chips

Ändra din syn på snacks och skäm bort dina smaklökar med
Protein Chips, som finns i två lockande smaker.
Protein Chips har 50 % mindre fett än vanliga potatischips
eftersom vi aldrig friterar dem. Vi poppar dem med värme för
att ge dig ett smakrikt snacks med tillfredsställande knaprighet.
Varje förpackning Protein Chips med smak av Sour Cream &
Onion innehåller 12 g protein och är lämpliga för vegetarianer.
Varje förpackning Protein Chips med smak av Barbecue
innehåller 11 g växtbaserat protein och är lämpliga för veganer.
Unna dig något gott och få samtidigt i dig all näring du behöver,
oavsett var du befinner dig.

Låt produkten ingå i en balanserad och varierad kost
som en del av en hälsosam och aktiv livsstil.

Protein Chips Barbecue
• 50 % mindre fett än friterade potatischips
• Aldrig friterade, alltid poppade
• Innehåller 11 g protein
• Lämpliga för veganer
• Glutenfri
• Hög halt växtbaserat protein
• Innehåller ärtprotein
Barbecue

10 portioner, 30 g

11 g
protein
Veganska
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Glutenfri

#141K

Protein Chips Sour Cream & Onion
• 50 % mindre fett än friterade potatischips
• Aldrig friterade, alltid poppade
• Innehåller 12 g protein
• Naturlig smak
• Glutenfri
• Lämplig för vegetarianer
• Innehåller ärtprotein
Sour Cream & Onion

Vegetariska

10 portioner, 30 g

#142K

12 g
protein
Glutenfri
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Vitaminer och mineraler

Vitaminer
och mineraler
Vitaminer och mineraler är viktiga mikronäringsämnen
som krävs för många av de kemiska reaktioner som sker
i kroppen varje dag. Många mineraler – som kalcium och
magnesium – har en strukturell funktion i kroppen.* Men
kroppen kan inte på egen hand framställa alla vitaminer
och mineraler som den behöver för att fungera på topp,
och därför är det viktigt med en hälsosam kost.
En balanserad kost bidrar till att ge dig alla de essentiella
vitaminerna och mineralerna, men det kan ibland vara
svårt att få i sig alla de nödvändiga näringsämnena bara
genom kosten. Ett dagligt vitamin- och mineraltillskott kan
hjälpa dig att nå de rekommenderade dagliga intaget.

SÅ VAD BÖR DU ÄTA?
Större delen av maten du äter innehåller en del essentiella näringsämnen och
mineraler. Vissa livsmedel är extra näringstäta som exempelvis frukt, grönsaker
och fullkorn. Alla näringsämnen spelar olika roller i kroppen, och olika personer
kan ha glädje av att öka intaget av olika vitaminer eller mineraler. Spenat är
rikt på C- och E-vitamin som hjälper till att skydda cellerna från oxidativ stress,
medan fosfor och kalcium som finns i mjölk, yoghurt och fröer bidrar till att stödja
en sund benstomme. B-vitaminer hjälper kroppen att omvandla mat till bränsle**,
och K-vitamin stöder skeletthälsa och behövs för att hjälpa blodet att levras.

* Kalcium och magnesium behövs för att bibehålla en normal benstomme och normala tänder.
** Vitamin B1, B2, B3, B5, B6 och B12 bidrar till en normal energigivande metabolism
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Multivitamin och mineral

man och kvinna
För bästa möjliga välbefinnande och prestationer.

• Ett allsidigt näringsstöd med 24 viktiga näringsämnen inklusive
mikronäringsämnen som kroppen inte kan tillverka på egen
hand eller inte tillverkar i tillräckliga mängder
• Särskilt skräddarsydd för att uppfylla mäns respektive kvinnors
behov och ge optimala mängder vitaminer och mineraler
• Produkten är utvecklad av näringsexperter och stöds av
beprövad vetenskap
För män

60 tabletter, 84,3 g

#1800

För kvinnor

60 tabletter, 84,3 g

#1819

Sammansättning som
fungerar tillsammans med
din Formula 1-favoritshake.
Oberoende av om du äter en eller
två Formula 1-shakes om dagen har
multivitamin och mineral utformats
för att ge kroppen de näringsämnen
den behöver i korrekta mängder.
Be din Herbalife Nutrition-Medlem
att berätta mer om detta.

eller

Hormonaktivitet

Skeletthälsa

Immunförsvar

Energiomsättning

Energiomsättning

Huden, håret och
naglarnas hälsa

Muskelfunktion

Mentala
prestationer

På produktetiketten finns det mer information om fördelen med
de olika näringsämnena som ingår i varje sammansättning.
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Vitaminer och mineraler

Intelligent näring
för ditt immunsystem

Immune Booster har ett högt innehåll av viktiga vitaminer och
mineraler som bidrar till immunsystemets normala funktion. Detta
inkluderar: Vitamin C och D, selen och zink. Den innehåller också
EpiCor ® - en vetenskapligt bevisad ingrediens baserad på torrjäst.
Immune Booster kommer i portionspåsar som är perfekta att ha
med när du är på språng.
Njut av Immune Booster dagligen genom att blanda en påse
(3,7 g) med 150 ml vatten och rör om tills allt är löst. Drick ett
glas om dagen i samband med måltid.
Låt produkten ingå i en balanserad och varierad kost som en del
av en hälsosam och aktiv livsstil.

80 mg
vitamin C

10μg
vitamin D

55μg
selen

3 mg
zink

Immune Booster
• Kommer i 21 portionspåsar, eftersom
maximal effekt oftast ses efter 2–3 veckor.
• Uppfriskande bärsmak
• Sammansatt med EpiCor®, som
vetenskapligt har bevisats stödja
ett starkt immunsystem
• Hög halt av vitamin C, vitamin
D, selen och zink, som bidrar till
immunsystemets normala funktion
• Vitamin C, zink och selen bidrar också till
att skydda cellerna från oxidativ stress
• Innehåller inga artificiella
färg- eller aromämnen
• Lämplig för veganer
• Glutenfri
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Berry
21 x 3.7 g, 77.7 g
#233K

Endast i illustrationssyfte.

45

Vitaminer och mineraler

Få ut mest
möjligt
av kroppen

Oavsett hur gammal, ung, hälsosam eller aktiv du
är, så är det viktigt att ta hand om dig och att få i
dig de näringsämnen som kroppen behöver.
Även om du har goda intentioner kan det ibland vara
så att din dagliga kost inte innehåller rätt nivåer av
alla näringsämnen. Därför kan ett kosttillskott vara
bra, eftersom de ser till att du ger kroppen rätt
typ av bränsle. Vitaminer och mineraler hjälper till
att stödja en god allmänhälsa och vitalitet, och är
viktiga för kroppens normala tillväxt och utveckling.

Thermo Complete®
• En unik blandning av naturligt utvunnet
koffein från grönt te och yerba mate
• C-vitamin bidrar till att minska trötthet
och utmattning

Vitamin
C

• Innehåller 100 mg koffein per portion för att
ge dig ett mentalt lyft genom att bidra till att
förbättra koncentrationen***
90 tabletter, 108,9 g

#0050

100 mg
koffein

Niteworks®
Näringstillskott till natten
• Niteworks innehåller aminosyrorna
L-arginin och L-citrullin
• Hög halt folsyra
• Högt innehåll av vitamin C och E som bidrar
till att skydda cellerna från oxidativ stress
#3150

15 portioner, 150 g
vitamin
C&E

* Balz Frei, Bruce N. Ames, Jeff rey B. Blumberg, Walter C. Willett. Enough Is Enough. Annals of Internal Medicine, 2014; 160 (11): 807 DOI: 10.7326/L14-5011.
** NRV = Referensvärde för näringsämne.
*** Det rekommenderas inte att överskrida ett dagligt intag på 400 mg koffein, oavsett källa (200 mg för kvinnor som är gravida eller ammar).
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L-Arginin
L-Citrullin
& L-Taurin

93%

61%

50%

av alla vuxna
får inte i sig
referensvärdet**
för vitamin d och e,
enligt en medicinsk
granskning*

Resultaten visade
också att 61 %
fick i sig för lite
magnesium

och 50 %
fick inte i sig
tillräckligt med
vitamin A och
kalcium

Xtra-Cal®
Ett dagligt kalciumtillskott med D-vitamin
och magnesium
• Innehåller kalcium som behövs för att bibehålla
normal benstomme och normala tänder
• Innehåller mer än hela det dagliga referensintaget
av kalcium per dagsdos för att hjälpa dig att
uppnå ditt rekommenderade dagliga kalciumintag.
• Innehåller även magnesium, koppar, mangan
och zink
90 tabletter, 131 g
vitamin
D

#0020

Kalcium och
magnesium
B-vitaminer

Nutrition Active
Stöder energi- och kolhydratomsättningen.
• Utvald sammansättning med B-vitaminer
(B1, B2 och B6) samt mangan och koppar
som stöder en normal energiomsättning.
• Innehåller zink som underlättar en normal
kolhydratomsättning.
• Mineralerna zink, koppar och mangan
hjälper också till att skydda cellerna från
oxiderande påverkan
90 kapslar, 48,1 g

#0104
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Nyttiga fetter

Nyttiga fetter

Kroppen kräver små mängder fett för att fungera optimalt, men det finns en
skillnad mellan nyttiga och onyttiga fetter. Omättade fetter (t.ex. fleromättade
fetter som Omega-3) anses vara bättre för dig. Det beror på att dessa fetter
kan bidra till att hålla blodets kolesterolhalt på en normal nivå*. En kost med
ett högt innehåll av mättat fett (exempelvis det som finns i bearbetade snacks
och animaliska livsmedel) kan bidra till en ökning av blodets kolesterolhalt.
Eftersom fett är en koncentrerad kalorikälla, rekommenderar Herbalife Nutrition
att cirka 30 procent av ditt dagliga kaloriintag kommer från fett med speciell
betoning på att optimera intaget av de nyttiga fetterna från kostkällor. En
traditionell, västerländsk kost innehåller mycket mer totalt fett än vi behöver.

SÅ VAD BÖR DU ÄTA?
Nyttiga fetter finns bland annat i fisk, nötter, olivolja och avokado. För att vara säker på att få i dig
de välgörande Omega-3-fetterna ska du sikta på att äta fisk minst två gånger i veckan, varav en
portion fet fisk som lax eller makrill som en del av en hälsosam och balanserad måltid. Det kan
även vara bra att ta ett tillskott för att få fördelarna på EPA och DHA (Omega-3-fettsyror) för att
bidra till att hålla hjärtat friskt***, bibehålla en normal hjärnfunktion och syn1, samt bidra till att
bibehålla ett normalt blodtryck4 och normala triglyceridnivåer i blodet.3

* DHA och EPA bidrar till att bibehålla normala triglyceridnivåer i blodet. Den gynnsamma effekten erhålls vid ett dagligt intag av 2 g EPA och DHA.
** DHA och EPA bidrar till att bibehålla ett normalt blodtryck. Den gynnsamma effekten erhålls vid ett dagligt intag av 250 g EPA och DHA.
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Herbalifeline Max®
Ett kosttillskott som innehåller hållbart framställd fiskolja med höga halter
omega-3-fettsyror (EPA och DHA). HÖGRE nivåer EPA och DHA per kapsel†,
vilket är gynnsamt för hjärtat1, synen2 och hjärnan2.
Ny sammansättning med 5 viktiga hälsopåståenden
• Hållbart tillverkad fiskolja godkänd av Friend of the Sea
• Vegetarisk gelkapsel
• Varje kapsel består av 375 mg EPA och 250 mg DHA
• DHA bidrar till att bibehålla normal hjärnfunktion och synförmåga2
• EPA och DHA bidrar till hjärtats normala funktion1, att bibehålla normala
triglyceridnivåer i blodet3 samt ett normalt blodtryck4

DAGLIG
ANVÄNDNING

• Innehåller essentiella oljor från timjan och pepparmint, för en friskare smak

✔✔ Bidrar till hjärtats normala funktion1
✔✔ Bibehåller normal syn2
✔✔ Bibehåller normal hjärnfunktion3
✔✔ Bibehåller normala kolesterolnivåer i blodet3
✔✔ Bibehåller normalt blodtryck4

†

1
2

30 kapslar, 42 g
#0043

3
4

Genomsnittsinnehållet av EPA och DHA är tre gånger högre jämfört med Herbalife Nutritions
tidigare sammansättning av Herbalifeline.
Den gynnsamma effekten erhålls vid ett dagligt intag av 250 mg EPA och DHA.
De gynnsamma effekterna erhålls vid ett dagligt intag av 250 mg DHA.
Den gynnsamma effekten erhålls vid ett dagligt intag av 2 g EPA och DHA.
Den gynnsamma effekten erhålls vid ett dagligt intag av 3 g EPA och DHA.
Det kompletterande intaget av EPA och DHA i kombination får inte överskrida 5 g.
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Fiber
Havre-Äpplefiber
Ett läckert sätt att öka det dagliga
intaget av kostfibrer och stödja en
sund matsmältning1. Nu sockerfri4!
• 5 g fibrer per portion
• Låg kalorihalt – 18 kcal per portion
• 6 fiberkällor
• Innehåller både lösliga och olösliga fibrer
• Sockerfri4 sammansättning utan
artificiella sötningsmedel
• Avnjuts blandad i vatten eller mixad med
din favoritsmak av Formula 1

Fiber
Kostfiber är en typ av (icke smältbar) kolhydrat som
spelar en viktig roll för en normal matsmältning1.
Det finns två typer av kostfiber: lösliga och olösliga.
Till skillnad från andra sammansatta kolhydrater kan
kostfibrer inte brytas ned av matsmältningssystemet.
Det innebär att större delen passerar osmält genom
tunntarmen och har en bulkeffekt.
Kostfiber är den viktigaste kostfaktorn som bidrar
till att bibehålla mag-tarmsystemets normala
funktion1, vuxna rekommenderas att få i sig 25 g
fibrer om dagen2. Forskning visar att 72 % av
männen och 87 % av kvinnorna inte når upp
till de dagliga rekommendationerna3. Om du
just nu inte äter mycket kostfiber ska du öka
fiberintaget gradvis. Glöm inte att upprätthålla
vätskebalansen genom att dricka mycket vatten.
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5g
fibrer

18
kcal

Äpplesmak
30 portioner, 204 g
#2554

Beta Heart ®
Beta Heart® innehåller huvudingrediensen OatWell™ betaglukaner från
havre som har visat sig sänka* eller bibehålla** blodets kolesterolhalt.
• 3 g betaglukaner bidrar till att minska* blodets kolesterolhalt
• 1,5 g betaglukaner bidrar till att bibehålla** normala
kolesterolnivåer i blodet (1 skopa)
• Blanda 2 måttskopor med vatten, din favoritdryck eller shake
• Sockerfri
• Utan artificiella sötningsmedel
• Högt kostfiberinnehåll (3 g per måttskopa)
• 25 kcal per måttskopa
Spannmålsfiber från havre bidrar till att öka avföringsvolymen.
EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and Allergies (NDA).EFSA Journal 8; 3(1462):1462.
Nutr Res Rev. 2017 Jul 5:1-42.
4
Innehåller 0,1 g naturligt förekommande socker.
* Betaglukaner från havre har visat sig sänka blodets kolesterolhalt. Hög kolesterolhalt är en riskfaktor för utvecklingen av
kranskärlssjukdom. Den gynnsamma effekten erhålls vid ett dagligt intag av 3 g EPA och DHA. Kranskärlssjukdom har flera
riskfaktorer och att förändra en av dessa riskfaktorer kan, men behöver inte, ha gynnsam effekt.
** 1,5 g betaglukaner bidrar till att bibehålla normala kolesterolnivåer i blodet. Den fördelaktiga effekten erhålls vid ett dagligt
intag av 3 g betaglukaner från havre, havrekli, korn, kornkli eller blandningar av dessa betaglukaner.
OatWell™ är ett varumärke som tillhör DSM.
1
2
3

25
kcal

3g
fibrer

Beta Heart - Vanilj
30 portioner, 229 g
#0267
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Fiber

Microbiotic
Max

Microbiotic Max erbjuder dig en
kombination av probiotika och prebiotiska
fiber, som samverkar i harmoni för att
hjälpa dig med dina näringsmål. Med en
mild smak av vanilj, innehåller varje portion
2 miljarder levande bakteriekulturer
från stammar av Bifidobacterium lactis
och Lactobacillus helveticus. Denna
produkt har hög fiberhalt och finns i
portionspåsar med pulver, som är perfekt
att ta till oavsett var du befinner dig.

Microbiotic Max
• Innehåller en kombination av både probiotika
och prebiotiska fibrer
• Innehåller 2 miljarder levande bakteriekulturer
(CFU) per portion
• Innehåller inga sötningsmedel, färgämnen
eller konserveringsmedel
• Behöver inte förvaras i kylskåp
• Produkten finns som en box med
20 individuella portionspåsar
• Perfekt när du är på språng!
• Inget tillsatt socker
Vanilla Flavour 20 portionspåsar, 2 g, 40 g

Probiotika
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Prebiotiska
fiber

Glutenfri

#173K

Högt
fiberinnehåll

Avnjut

Microbiotic
Max med vatten
eller din favorit

Formula 1-shake*.

Endast i illustrationssyfte.
* Rör ned Microbiotic Max efter mixning och använd vätskor med en temperatur under 25 °C för att undvika att påverka produktens effekt.
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Vä t s k e b a l a n s

Vätskebalans

En människas kropp består till 60 procent av vatten,
och de flesta kemiska reaktioner i kroppen kräver
vatten för att kunna utföras. Vatten bidrar också till
upprätthållandet av normal reglering av kroppens
temperatur och normala fysiska och kognitiva
funktioner**. Även de flesta kemiska reaktioner
som sker i kroppen utförs i vatten*. Att inte dricka
tillräckligt med vätska kan leda till negativa effekter
i kroppen, så för att upprätthålla normal fysisk
och kognitiv funktion försök att konsumera det
rekommenderade intaget av cirka 2 liter vätska
per dag för kvinnor och 2,5 liter för män. Det
bästa är om du dricker vatten, men även drycker
som fruktjuice och örtte räknas in i det dagliga
vätskeintaget. Det är bra att notera att livsmedel
med hög vattenhalt också hjälper till att hålla dig
hydratiserad. Var noga med att öka vätskeintaget
när du tränar eller när det är varmt ute så att du
ersätter allt det som går förlorat när du svettas.*

* EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2010; 8(3):1459.
** För att uppnå angiven effekt ska minst 2 liter vatten, alla källor inräknade, konsumeras varje dag.
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Herbal Aloe Örtkoncentrat
En välsmakande lågkaloridryck som kan hjälpa
dig att få vätskebalans. Tillsätt den till ditt
vatten för att ett sundare alternativ.
• Innehåller 40 % aloe vera-juice från hela
aloe‑blad
• Aloen utvinns med hjälp av kallpressning,
vilket är bästa sättet att få fram högsta
aloe‑kvaliteten.
• Pigga upp vattnet med en fräsch smak för att
underlätta ett fullgott vätskeintag på cirka
2 liter om dagen.
• Mangosmaken är framställd utan tillsatt socker,
artificiella aromämnen eller färgämnen.
• Finns även i Originalsmak som ger vattnet
en naturlig citronsmak utan konstgjorda
sötningsmedel eller färgämnen.

40 %
Aloe Vera

Herbal Aloe
Örtkoncentrat
31 portioner, 473 ml
Original #0006

Herbal Aloe
Örtkoncentrat
31 portioner, 473 ml
Mango #1065

Serveringsförslag
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Vä t s k e b a l a n s
Instant Örtdryck
Möt dagen med en uppfriskande örtdryck som innehåller 51 mg
koffein*. Drycken är lika god varm som kall, har lågt kaloriinnehåll
och är berikad med grönt och svart te.
• Låg kalorihalt med cirka 6 kcal per portion
• En unik blandning av orange pekoe – ett traditionellt svart te –
och grönt te med extrakt av malva, hibiskus och kardemummafrö.
• Vårt gröna te har genomgått vattenextrahering för att ge dig hela
spektret av ämnen som grönt te innehåller.
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6
kcal

Original
58 portioner, 100 g
#0106

Original
29 portioner, 50 g
#0105

Citron
29 portioner, 50 g
#0255

Hallon
29 portioner, 50 g
#0256

Persika
29 portioner, 50 g
#0257

* Det rekommenderas inte att överskrida ett dagligt intag på 400 mg koffein, oavsett källa (200 mg för kvinnor som är gravida eller ammar).
Näringsinformationen gäller för en portion Instant örtdryck enligt instruktionerna på etiketten och innehåller inte näringsvärdet för ev. tillsatser till drycken.
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Herbalife SKIN

SKIN Rengör, tona,

punktbehandla
och återfukta

Uppstramande ögongel / 15 ml - #0770

Renande lermask med mynta / 120 ml - #0773

Hjälper till att ge den känsliga ögonkonturen
ett bättre utseende genom att öka hudens
fasthet och elasticitet*

En fyllig och krämig lermask som har bentonitlerans
absorberande och uppstramande effekt, avlägsnar smuts och
absorberar överskottsfett på huden
Normal till Fet hy

Energising Herbal Toner

/ 50 ml - #0767

Aloe vera-berikat, alkoholfritt ansiktsvatten med
en doft av mandarin som återfuktar huden och
fräschar upp glåmig hy

Serum för minimering av rynkor
50 ml - #0829

/

Detta multifunktionella serum hjälper till att göra
synbara ålderstecken mindre framträdande*

Polerande rengöringsgel med citrus

/ 150 ml - #0766

Djuprengörande mikropartiklar fräschar upp hyn och ger en
hälsosam lyster
Normal till Fet hy

Lugnande rengöringsgel med aloe / 150 ml - #0765
En skonsam rengöringsgel som gör huden klar, mjuk och ren
Normal till Torr hy

* Testad på försökspersoner med mätningar av hudens fasthet och elasticitet med visuell expertbedömning som skedde efter sju och 42 dagar. Hos 45 % av försökspersonerna sågs
förbättringar av fastheten/elasticiteten i huden under ögat efter 42 dagar. Hos 45 % av försökspersonerna sågs förbättringar av fastheten/elasticiteten i huden under ögat efter 42 dagar.
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Bra att veta
Våra hudvårdsprodukter
har inga tillsatta parabener,
inga tillsatta sulfater och är
dermatologiskt testade.

Nattkräm för återhämtning

/ 50 ml - #0827

En fyllig och lyxig kräm som hjälper till att ge
huden välbehövlig återfuktning under natten.
Den långtidsverkande återfuktningen bidrar till
att du vaknar med mjukare och slätare hy

Direktverkande skrubb Berry / 120 ml - #0772
Antioxidantrik skrubb med frön från bär som exfolierar
huden, vilket bidrar till att ge lenare och slätare hud

Dagkräm som ger lyster

SPF 30 skyddande återfuktare

/ 50 ml - #0828

Långtidsverkande återfuktning som gör huden slät och
mjuk. Innehåller bredspektrigt UVA-/UVB-skydd

Återfuktande ögonkräm / 15 ml - #0771
Bidrar till att göra fina linjer och rynkor mindre
framträdande i det känsliga hudområdet kring ögat
som har färre svett- och fettkörtlar, vilket gör att det
lätt torkar ut

/50 ml - #0830

Allsidig fuktlotion med uppljusande egenskaper som
ger ansiktet en hälsosam lyster. Huden får en härlig
utstrålning, till och med utan smink.
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Herbalife SKIN

Collagen
Skin Booster
Skönhetsdryck

Hudens hälsa kommer inifrån. Collagen Skin Booster är inte bara en snabb lösning; det är
expertnäring för din hud som backas upp av vetenskap med beprövade resultat.
Med sin uppfriskande smak av jordgubb och citron är Collagen Skin Booster rikt på viktiga
vitaminer och mineraler som bidrar till friskare hud, hår och naglar.* Det här är specialistnäring
för din hud. Upbackad av vetenskap tack vare beprövade resultat med Verisol® P1.

Collagen Skin Booster
• Innehåller bioaktiva kollagenpeptider™, så kallade
Verisol® P, som vetenskapligt bevisat reducerar
ögonrynkor, synliga tecken på celluliter och
förbättra hudens elasticitet**
• Innehåller sötningsmedel från naturlig källa och
med naturliga aromer
• Vald blandning av 9 viktiga vitaminer och mineraler
Strawberry and Lemon 30 portioner, 171 g #076K
Resultat
efter
4 veckor

Naturliga
aromämnen
9 vitaminer
och mineraler

1
Verisol® P och bioaktiva kollagenpeptider är varumärken som tillhör Gelita AG.
* Biotin, koppar, jod, vitamin A och zink bidrar till hudens bevarande. Biotin, selen
och zink bidrar till hårets bevarande. Selen och zink bidrar till naglarnas bevarande.
** Resultat visade på ögonrynkor och hudelasticitet efter 4 veckor, första resultat av
minskning av synliga tecken på celluliter efter 3 månader.
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Glutenfri

Blanda 1 måttskopa (5,7 g)
pulver med 250 ml vatten.
Avnjut i samband med måltid
en gång om dagen. Låt
produkten ingå i en balanserad
och varierad kost som en del av
en hälsosam och aktiv livsstil.
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Kropps- och Hårvård

Herbal Aloe

Stärk och reparera håret
Herbal Aloe Stärkande shampoo / 250 ml - #2564
• Gör håret tio gånger starkare efter bara en användning*
• Minskar brutna hårstrån med 90 procent
• Hydroliserat veteprotein hjälper till att
skydda, reparera och stärka håret*
• Färgbevarande sammansättning
Herbal Aloe Stärkande balsam / 250 ml - #2565
• Stärker håret och gör det mjukare och mer
silkeslent efter bara en användning
• Avancerat balsam, berikat med veteprotein
• Färgbevarande sammansättning

FORSKNINGSRESULTAT
• Gör håret tio gånger starkare.
• Minskar brutna hårstrån med
90 procent

FÖRE

Mycket skadat
hårstrå.

EFTER

Väsentlig
förbättring
av hårstråets
struktur.

• Utan tillsatta parabener och sulfater
* Vid användning tillsammans med Stärkande balsam i jämförelser med obehandlat hår. Resultaten baserar sig på en studie av hårstyrka och antalet brutna hårstrån. Genomsnittliga värden från
kamningstest som genomförts av ett opartiskt forskningslaboratorium på ”skadade” hårlockar. Jämförelser av antalet skadade hårfibrer skedde mellan obehandlat hår och hår som behandlats
med Herbal Aloe Stärkande schampo och Stärkande balsam.
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Bra att veta
Ge ditt hår en vårdande
intensivbehandling – låt Herbal
Aloe balsam verka i fem minuter
innan du sköljer ur för att få ett
supermjukt och glänsande hår.

FORSKNINGSRESULTAT
• Återfuktning hela dagen
• Har visat sig göra huden
100 procent lenare och slätare

Fräscha upp och återuppliva Återfukta och ge näring
Herbal Aloe Fast bad- och duschtvål / 125 g - #2566

Herbal Aloe Hand- och kroppslotion / 200 ml - #2563

• Rengör skonsamt utan att huden förlorar viktiga fetter.

• Kliniska försök har visat att den återställer hudens
fuktbalans på djupet

• En blandning av aloe vera, olivolja samt A-, C- och
E-vitamin ger huden näring
• Fräsch, ren doft
• Utan tillsatta parabener och sulfater
Herbal Aloe Flytande hand- och duschtvål / 250 ml - #2561

• Återfuktning hela dagen
• Aloe vera och afrikanskt sheasmör absorberas
snabbt och gör att huden känns mjuk och slät
• Utan tillsatta parabener och sulfater

• Skonsamt rengörande ämnen från växtriket

Herbal Aloe Lugnande gel / 200 ml - #2562

• Tredubbelt mjukgörande och fuktgivande ämnen
hjälper till att lindra torrhet och återfukta på djupet

• Vår gel har visat sig göra huden lenare och slätare

• En blandning av extrakt från ökenväxter hjälper till
att bevara en sund hud
• Utan tillsatta parabener och sulfater

• Berikad med aloe vera och hudvårdande växtextrakt
som återfuktar och ger huden lindring
• Parfymfri sammansättning
• Utan tillsatta parabener och sulfater
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Herbalife Nutrition idrottsnäring

Öka din potential

Kompromisslös idrottsnäring
Intensivt fokus, noggrannhet och viljan att
jobba hårt – allt detta är egenskaper som
stora idrottare besitter. Samma egenskaper
använde sig Herbalife Nutritions team av när
de skapade den första näringsserien som
fungerar dygnet runt: Herbalife24 ®.

Skräddarsy ett eget herbalife24-program
Programmet baseras på vilken idrott du utövar, din träning, din prestationsnivå och dina
återhämtningsbehov. Vill du skräddarsy ett eget program så kan du besöka herbalife24.com

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

FÖRMIDDAG

FÖRE
TRÄNINGEN

UNDER
TRÄNINGEN

EFTER
TRÄNINGEN

KVÄLL

* Close et al (2016). New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. Free Radical Biology and medicine; 98 (144-158).
** Ska användas enligt instruktionerna på förpackningen.
*** Herbalife24 Restore innehåller 200 mg C-vitamin, vilket hjälper till att upprätthålla immunsystemets normala funktioner under och efter intensiv fysisk träning.
**** Kolhydrater bidrar till återställningen av en normal muskelfunktion efter högintensiv och långvarig fysisk träning som har lett till muskeltrötthet och att kroppens depåer av glykogen i
skelettmuskulaturen har tömts. Den fördelaktiga effekten erhålls genom att konsumera kolhydrater från alla källor med ett totalt intag på 4 g per kg kroppsvikt i mindre doser under
de första fyra timmarna – men inte senare än sex timmar – efter högintensiv och/eller långvarig fysisk träning som lett till muskeltrötthet och att kroppens depåer av glykogen i
skelettmuskulaturen har tömts.
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Herbalife24sortimentet med
idrottsnäring
Oavsett om du bara ger dig ut i
joggingspåret ibland eller är elitidrottare
kan Herbalife24 ® -produkterna hjälpa
dig med dina förberedelser, din träning
och din återhämtning****. Vår serie är
marknadens första dygnet runt-serie
med näringsprodukter, och det är ingen
överraskning att fler än 190 idrottslag,
idrottare och idrottsevenemang världen
över använder Herbalife24-produkterna
för att få hjälp att prestera på topp.

Kvalitet och säkerhet
Alla produkter i Herbalife24 ® är testade
för förbjudna tillsatser av en oberoende
tredje part. Mer information finns på
produktetiketterna.

Bra att veta
De främsta faktorerna som gör att man
blir utmattad när man tävlar är att bränslet
(kolhydraterna) tar slut samt uttorkning. Att
ha en god måltidsstrategi före, under och
efter träningen bidrar till att minska detta.*

Den drivande kraften bakom Herbalife24serien är John Heiss, Ph.D., Sr. Director,
Product Marketing, Herbalife Nutrition.
Director, Product Marketing, Herbalife
Nutrition. John är långdistanslöpare,
tävlingscyklist och alpin skidåkare
och vet precis vad som krävs för att
uppfylla en idrottares näringsbehov.
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Herbalife Nutrition idrottsnäring

H24 Achieve
Protein Bar

Oavsett om du precis har börjat din träningsresa, är en regelbunden idrottare
eller en tävlingsidrottare så kan du dra nytta av sportnäring som stöder dig i
varje ögonblick. Det är därför vi skapade H24 Achieve Protein Bars.
Det är en enkel och bekvämlig bar du kan avnjuta efter träning och som
innehåller 21 gram protein per bar. Barerna finns i smakerna Dark chocolate
och Chocolate Chip Cookie Dough, som är utan konstgjorda aromämnen och
färgämnen, samtidigt som de är lämpliga för vegetarianer.
Vi vill ge dig näring som hjälper dig att nå dina mål, oavsett hur stora eller
små de är. Ät H24 Achieve Protein Bar en gång per dag, mellan måltider
eller efter träning.

H24 Achieve Protein Bar
✔✔ 21 g protein per bar
✔✔ Låg sockerhalt
✔✔ Informed Sports-certifierad
✔✔ Inga artificiella färg-eller aromämnen
✔✔ Lämplig för vegetarianer
Dark Chocolate

6 portioner, 60 g

#150K

Chocolate Chip Cookie Dough

6 portioner, 60 g

#149K

Bruksanvisning: Ät en gång om dagen mellan
måltiderna eller efter träningen. Låt produkten
ingå i en balanserad och varierad kost som en
del av en hälsosam och aktiv livsstil.

Vegetarisk
Högt
proteininnehåll
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Låg
sockerhalt
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Herbalife Nutrition idrottsnäring

10 g
protein

184
kcal

7g
protein

225
kcal

vitamin
E

Lactium

REBUILD ENDURANCE

PROLONG

RESTORE

Återhämtningsdryck* med
kolhydrater och protein för
uthållighetsidrottare

Dryck med kolhydrater och
protein till långa och intensiva
träningspass.

Kosttillskott som används för att ge
näringsstöd under natten

✔✔ Används efter aerob träning

✔✔ Innehåller 225 kcal per portion,

✔✔ Innehåller 36 g speciellt utvalda

kolhydrater och 10 g högkvalitativt
mjölkprotein per portion
✔✔ Protein bidrar till tillväxt och

underhåll av muskelmassan

✔✔ En unik blandning av kolhydrater

och protein med en osmolalitet
på 270-330 mOsmol/kg

av maltodextrin och fruktos

sötningsmedel eller smakämnen
#1436

✔✔ Drycken är berikad med C- och

B-vitaminer (B1, B3, B6, B12
och pantotensyra) och har
en lätt, diskret smak, perfekt
att dricka under träningen

✔✔ Innehåller 200 mg vitamin C

som bidrar till att bibehålla
immunsystemets normala
funktion under och efter
intensiv fysisk träning
E som bidrar till att skydda
cellerna mot oxidativ stress
✔✔ Innehåller Lactium™ som är

utvunnet från kaseinprotein
30 kapslar, 21,4 g

✔✔ Inga artificiella färgämnen,

sötningsmedel eller smakämnen
Citrusfrukt 15 portioner, 900 g

till natten, utvecklat för alla
som tränar extremt hårt

✔✔ Innehåller hela NRV för vitamin

✔✔ Innehåller kolhydrater i form

✔✔ Inga artificiella färgämnen,

20 portioner, 1 000 g

perfekt för uthållighetsidrottare

tillväxten av mager muskelmassa

B2, C och E samt järn.

Vanilj

✔✔ Unikt kosttillskott som tas

✔✔ 7 g vassleprotein som stöder

✔✔ Innehåller vitaminerna B1,
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200 mg
c-vitamin

#1435

#1424

TA RESTORE SOM EN DEL AV EN VARIERAD
OCH BALANSERAD KOST I KOMBINATION
MED EN HÄLSOSAM LIVSSTIL. ANVÄND
PRODUKTEN ENLIGT ANVISNINGARNA PÅ
PRODUKTETIKETTEN. VILL DU VETA MER
OM LACTIUM™ KAN DU BESÖKA
WWW.LACTIUM.COM

18 g
protein

219
kcal

25 g
protein

190
kcal

vitamin
B&C

270
mOsmol/kg

FORMULA 1 SPORT

REBUILD STRENGTH

VÄTSKEBALANS

NY OCH FÖRBÄTTRAD formula och smak

En återhämtningsdryck med hög
proteinhalt avsedd att drickas efter
styrketräning.

Kalorifri elektrolytdryck

✔✔ Används efter anaerob träning

✔✔ En osmolalitet på mindre

Tar fram din inre atlet
✔✔ Njut av en god shake som är rik på

mjölkprotein och består av två typer
proteiner, långsamt kaseinprotein
och mer snabbsmält vassleprotein1
✔✔ Att konsumera både vassle- och

kasseinprotein samtidigt kan hjälpa
kroppen att få en stadig tillförsel av
alla aminosyror under en längre tid1
✔✔ Mjölkprotein bidrar till tillväxt och

underhåll av muskelmassan
✔✔ Innehåller mer än ⅓ av det

rekommenderade dagliga intaget
av 25 vitaminer och mineraler

✔✔ Innehåller 25 g protein

✔✔ Innehåller hela NRV** för

C-vitamin som hjälper till att
minska trötthet och utmattning

✔✔ Järn bidrar till den normala

energimetabolismen, bildandet
av röda blodkroppar och
syretransporten i kroppen
✔✔ Inga artificiella färgämnen,

sötningsmedel eller smakämnen
✔✔ Innehåller 190 kcal per portion
20 portioner, 1 000 g

uppmuntrar till vätskeintag
än 270 mOsmol/kg

som bidrar till tillväxt och
underhåll av muskelmassan

Choklad

✔✔ Kalorifri dryck för idrottare som

✔✔ Innehåller B-vitaminer (B1,

B2, pantotensyra och B12),
kalcium och magnesium
som alla bidrar till en normal
energigivande metabolism
Apelsin

20 påsar x 5,3 g, 106 g

#1433

#1437

Vanilla Cream 20 portioner, 524 g #4461

1
Soop et al., Am J PhysiolEndocrinol Metab, 2012. 303(1): p. E152-62.
* Kolhydrater bidrar till återställningen av en normal muskelfunktion efter högintensiv och långvarig fysisk träning som har lett till muskeltrötthet och att kroppens depåer av glykogen i
skelettmuskulaturen har tömts. Den fördelaktiga effekten erhålls genom att konsumera kolhydrater från alla källor med ett totalt intag på 4 g per kg kroppsvikt i mindre doser under de första fyra
timmarna – men inte senare än sex timmar – efter högintensiv och/eller långvarig fysisk träning som lett till muskeltrötthet och att kroppens depåer av glykogen i skelettmuskulaturen har tömts.
** NRV = Referensvärde för näringsämne.
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H24 Liftoff® Max

Boosta dina träningspass* med H24 LiftOff ® Max Grapefruit
Twist! Den är en sockerfri energidryck som innehåller 180 mg
koffein per portion. Men den är ingen vanlig energidryck.
180mg LiftOff ® Max innehåller vitamin H24, B6 och C
för att hjälpa till att minska trötthet och utmattning.
Utan några artificiella färg- eller aromämnen så är detta en
energidryck du kan lita på. Den innehåller även pantotensyra som
bidrar till normal mental prestationsförmåga. Känn dig uppfriskad och
njut av den skarpa, fräscha smaken av grapefrukt. Drick H24 LiftOff ®
Max före träning eller när du känner att du måste få tillbaka energin.

* Kerksick et al. (2018) J Int Soc Sports Nutr, 15(1), 3.
** Det rekommenderas inte att överskrida ett dagligt intag på 400 mg koffein, oavsett källa (200 mg för kvinnor som är gravida eller ammar).
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180 mg
koffein

Vitamin
C

B6 and B12
vitamins

LIFTOFF®MAX
✔✔ 180 mg koffein** per portion
✔✔ Innehåller vitamin B6, B12 och C som bidrar

till att minska trötthet och utmattning
✔✔ Innehåller pantotensyra som bidrar till

normal mental prestationsförmåga
✔✔ Informed Sports-certifierad
✔✔ Sockerfri
✔✔ Inga artificiella färg-eller aromämnen
✔✔ Skarp, fräsch grapefruktsmak
✔✔ Tillverkad med Steviolglykosider som är ett

sötningsmedel framställt av steviablad.
Grapefruit Twist Flavor

10 portionspåsar x 4,2 g, 42 g

#192K

Bruksanvisning: För bästa resultat rekommenderar vi att
du dricker 1 portionspåse per dag upplöst i 250 ml vatten,
antingen före ett träningspass eller när du behöver få tillbaka
energin igen. Låt produkten ingå i en balanserad och varierad
kost som en del av en hälsosam och aktiv livsstil.

71

Herbalife Nutrition idrottsnäring
CR7 DRIVE
Få bränsle under träningen och förbättra vätskebalansen**
✔✔ En läcker och uppfriskande dryck med kolhydrater och
elektrolyter att dricka under träningen
✔✔ Dryck med kolhydrater och elektrolyter som bevisat
bidrar till att upprätthålla uthållighetsprestationer*
✔✔ Den ökar även vätskeabsorptionen under fysisk aktivitet**
✔✔ Sammansättning med viktiga elektrolyter: 249 mg
natrium och 142 g magnesium per portion
✔✔ Hela referensvärdet (NRV) av vitaminerna B1 och B12
som bidrar till en normal energigivande metabolism och
normala psykologiska funktioner***
✔✔ Mindre än 100 kcal per portion hjälper dig att hålla
kaloriintaget nere
✔✔ Inga artificiella sötningsmedel

vitamin
B1 & B2

Acai
20 portioner, 540 g
#1466

97
kcal

Natrium &
Magnesium

Acai
10 påsar x 27 g, 270 g
#1467

* Drycker med kolhydrater och elektrolyter bidrar till att upprätthålla uthållighetsprestationer under längre träning.
** Drycker med kolhydrater och elektrolyter förbättrar vätskeupptaget under fysisk träning.
*** Vitamin B1 och B12 bidrar till en normal energigivande metabolism NRV: Referensvärde för näringsämne.

72

LIFTOFF®
Brusande Energidryck
Lågkaloridryck som kan drickas när och var
som helst
✔✔ 10 kcal per portion gör den till en bra
ersättning för kolsyrade, söta drycker
✔✔ Hela NRV* av C-vitamin som bidrar till att
minska trötthet och utmattning
✔✔ Innehåller hela NRV* för B-vitaminer (B1, B2,
B3, B6, biotin och pantotensyra) som stöder
en normal energimetabolism
✔✔ Innehåller koffeinpulver och naturligt koffein
från guarana
✔✔ Varje portion innehåller 75 mg koffein

vitamin
B&C

10
kcal

75 mg
koffein

LIFTOFF
Citron-Lime
10 påsar x 4,5 g, 45 g
#3152
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Sponsrade Atleter

Åsa Lundström, Triathlon
Vilken roll spelar näringen för din träning?
Den är avgörande. Det är som att välja bensin till en bil. Med fel sorts bränsle är en sportbil helt värdelös och blir till och
med omkörd av en gammal traktor som använder rätt bränsle. Triathlon är en livsstil och kostintaget påverkar hela min
livsstil: min träning, min återhämtning, min sömn, mitt humör och mitt allmänna välbefinnande.
Hur har Herbalife Nutrition hjälpt dig att maximera dina resultat som idrottare?
Herbalife Nutrition har hjälpt mig att bli medveten om vad och när jag äter och hur jag ska maximera mina prestationer
under träning och tävling. Ett mer balanserat näringsintag i vardagen stöder både min utveckling och mina prestationer.
Vilken Herbalife Nutrition-produkt är din favorit?
Jag älskar Herbalife24 Rebuild Strength. Jag använder den inte bara efter träningen utan även som mellanmålsshake
mellan träningspassen – och ibland som ingrediens när jag bakar! Hydrate är den produkt som jag använder mest
utanför träningspassen, och jag har alltid ett Proteinsnacks i väskan för att undvika eventuella ”nödsituationer”.
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Meeri Räisänen, Ishockey
Meeri har ett VM och OS brons tillsammans med det finska hockeylandslaget där hon är målvakt. Meeri
har spelat i den nordamerikanska ligan men väljer nu att flytta till Sverige där hon ska spela för AIK.
Produkterna från Herbalife Nutrition stödjer mitt näringsintag. De hjälper mig att återhämta mig snabbare och förbättra
kvaliteten på min träning. Mina favoritprodukter från Herbalife Nutrition är H24 Rebuild Endurance, H24 Rebuild
Strength och proteinbars med citronsmak. Jag använder Rebuild Strength varje dag för att återhämta mig efter
träningen, och proteinbars är det perfekta mellanmålet.
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Produktlista
Sidor

22/23

Formula 1
Banana Cream, 550 g
Caffè Latte, 550 g
Mint & Chocolate, 550 g
Summer Berries, 550 g

#4462
#4465
#4471
#4470

Sida

NYHET

24

Free From Raspberry & White Chocolate, 500 g
Vanilla Cream, 780 g
Vanilla Cream portionspåsar – 7 x 26 g

#092K

Dark Chocolate - 7x56 g

#4469
#048K
#053K

Sida

Sidor

29

30/31

High Protein Iced Coffee

Formula 1 Express
Balanced Meal Bars

Formula 1 Savoury Meal
Mushroom & Herb, 550 g

#4463
#4467
#4466
#4468

Strawberry Delight, 550 g
Cookie Crunch, 550 g
Vanilla Cream, 550 g
Smooth Chocolate, 550 g

#4472

Latte Macchiato, 308 g
Mocha, 322 g

#012K
#011K

Sidor

Sidor

Sida

32/33

34/35

36

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

Protein Drink Mix - Vegan
Vanilj, 560 g

Pro 20 Select
#172K

Vanilj, 630 g

#1660

Sida

Sida

Sida

37

38

39

Protein Drink Mix

Gourmet Tomatsoppa

#2600

Vanilj, 588 g

Tomat, 672 g

Formula 3 Personligt
Proteinpulver
Original, 240 g

Protein Bars

#0155

Choklad Jordnöt - 14 x 35 g, 490 g
Vanilj Mandel - 14 x 35 g, 490 g
Citrus Citron - 14 x 35 g, 490 g

Rostade Sojabönor
#0242

NYHET

Lättsaltat - 12 x 21,5 g

#3143

Sidor

Sida

40/41

43

NYHET

#3972
#3968
#3976

Sidor

44/45

Protein Chips
Barbecue,
10 x 30 g, 300 g
Sour Cream & Onion,
10 x 30 g, 300 g

#141K
#142K

Formula 2 vitamin & mineral complex
#1800
#1819

MEN - 60 tabletter, 84,3 g
WOMEN - 60 tablets, 84,3 g

Immune Booster
Berry, 21 x 3.7 g, 77.7 g

#233K

Sidor

Sida

46/47

49

Thermo Complete
90 tabletter, 108,9 g

#0050

Niteworks
Citron, 150 g

#3150

Nutrition Active
90 kapslar, 48,1 g

#0104

Xtra-Cal ®
90 tabletter, 131 g

Herbalifeline Max
#0020

30 kapslar, 42 g

#0043
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Produktlista
Sidor

Sidor

50/51

52/53

Havre-Äpplefiber
Äpplesmak, 204 g

#2554

Beta Heart
Vanilj, 229 g

Microbiotic Max
#0267

Vanilla, 20 x 2 g, 40 g

#173K

Sida

Sidor

55

56/57

Instant Örtdryck

Herbal Aloe Örtkoncentrat
Mango, 473 ml
Original, 473 ml

#1065
#0006

Original, 100 g
Original, 50 g
Citron, 50 g
Hallon, 50 g
Persika, 50 g

#0106
#0105
#0255
#0256
#0257

Sidor

58/59

Herbalife Skin
Lindrande rengöringsgel med aloe, 150 ml
Polerande rengöringsgel med citrusfrukt, 150 ml
Direktverkande ansiktsskrubb med bär, 120 ml
Renande lermask med mynta, 120 ml
Energigivande ansiktsvatten med örter, 50 ml
Serum som minimerar rynkor, 50 ml
Uppstramande ögongel, 15 ml
Återfuktande ögonkräm, 15 ml
Dagkräm som ger lyster, 50 ml
Skyddande fuktkräm SPF 30, 50 ml
Återfuktande nattkräm, 50 ml
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#0765
#0766
#0772
#0773
#0767
#0829
#0770
#0771
#0830
#0828
#0827

Sidor

Sidor

60/61

62/63

Herbalife Aloe
Stärkande schampo, 250 ml
Stärkande balsam, 250 ml
Bad- och kroppstvål, 1 bar
Flytande hand- och duschtvål, 250 ml
Hand- och kroppslotion, 250 ml
Lindrande gel, 250 ml

Collagen Skin Booster
#076K

Strawberry & Lemon, 171 g

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

Sidor

Sidor

66/67

68/69

Herbalife 24 Range

H24 Achieve
Dark Chocolate, 6 portioner, 60 g
Chocolate Chip Cookie Dough,
6 portioner, 60 g

#150K
#149K

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

Rebuild Strength, Choklad, 1000 g
Rebuild Endurance, Vanilj, 1000 g
Prolong, Citrus, 900 g
Restore, 30 kapslar
Formula 1 Sport, Vanilla Cream, 524 g
Vätskebalans, Apelsin, 20 x 5,3 g, 106 g

Sidor

Sida

Sida

70/71

72

73

LiftOff ®

Grapefrukt Twist,
10 portionspåsar, 60 g

Citron-Lime,
10 x 4,5 g påsar, 45 g

CR7 Drive

H24 LiftOff ® Max
#192K

Acai, 540 g
Acai, 10 påsar, 270 g

#1466
#1467

#3152

N-R-G Natures Raw Guarana
60 tabletter, 61,2 g

#0124
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SEGERN
STARTAR

Cristiano Ronaldos
globala näringspartner

Kontakta mig i dag för att få
mer information:

Herbalife Nutrition är stolt över att vara medlem i
och stötta Direct Selling Sweden och dess fristående
konsumentkodex. Diagram och modeller är enbart
belysande exempel.
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