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KISACA HERBALIFE NUTRITION
toplum

BİLİM
Size mümkün olan en
iyi ürünleri sunmak için,
ürün geliştirme sürecimiz,
beslenme alanındaki
uzmanların katkıları ile
yönetilmektedir.
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ürün

Ürün içeriklerimiz, öğün
yerine geçen gıdalar
alanında dünya genelinde
tercih edilen bir marka
olmamızı sağlamıştır.

İyi beslenmenin
herkesin hakkı olduğunu
düşünüyoruz.
Herbalife Nutrition Vakfı
(HNF) programımız ve
Daha İyi Beslenme için
Küresel İttifak (GAIN)
organizasyonuyla
kurduğumuz ortaklık
aracılığıyla tüm dünyada
insanların hayatlarını
değiştirmek için
çalışıyoruz.

sponsorluk
Aralarında uluslararası
futbol yıldızı
Cristiano Ronaldo’nun da
bulunduğu dünya
genelinde birçok
sporcunun ve takımın
Global Beslenme Ortağı
olmaktan gurur duyuyoruz.
Tüm dünyada
sponsorluğunu
üstlendiğimiz
birçok sporcu, bizim
ürünlerimizi kullanıyor.
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Hedefleriniz ve ihtiyaçlarınız size özeldir.
Hedeflediğiniz sonuçlara giden yol dengeli beslenme ve aktif
bir yaşamla başlar. Ancak, başarılı sonuçların ardında odaklı ve
kontrollü bir plan vardır.
Günün her anında yanınızda olan Herbalife Nutrition beslenme
programı, başarıya ulaşmanızda hayati öneme sahip bu altı besin

İH TİYAÇL ARINIZ
DOĞRULTUSUNDA
BESLENİN

bilimsel gelişmelere dayalı bu çözümler, Herbalife Nutrition
Distribütörlerinin kişiye özel desteğiyle sizlere sunulur.

1.PROTEİN
2. VİTAMİN & MİNAREL
3.SAĞLIKLI YAĞ
4.LİF
5.FİTO BESİN
6.SIVI ALIMI
6
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DİSTRİBÜTÖRLERİMİZİN
FARKI

FELSEFEMİZ

Yeni bir yaşam biçimi, yani
dengeli beslenmeye, düzenli
aktiviteye, sıvı alımına ve
dinlenmeye dayalı yepyeni bir yol.
Bu unsurlardan her biri, her gün
ve günün her saatinde, daha iyi bir
“siz”e ulaşmanıza yardımcı olacak.
Kişiye özel bir plan ile düzenli
desteğini hissettiğiniz bir ekibin
birleşimi, daha sağlıklı ve daha
mutlu bir dünya için yanınızda.

EGZERSİZ

OMEGA-3

%30‘A

KADAR
YAĞ
GIDALAR VE GIDA
TAKVİYELERİNDEN

DOYMAmIŞ
YAĞ

DİNLENME

VÜCudUnUzun

İhtİyaÇLari

%30’A

KADAR PROTEİN
GIDALAR VE GIDA
TAKVİYELERİNDEN

8"8

%40‘A

KADAR KARBONHİDRAT
GIDALAR VE GIDA
TAKVİYELERİNDEN

LİF

25g
SIVI ALIMI

Herbalife Nutrition ailesi, hedeflerinize
ulaşmanızda sizi desteklemek ve bunları
gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olmak
için bir araya gelmiştir. Yaşam tarzınızı
değiştirirken, öğün planlarının ve düzenli
aktivitelerin yanı sıra, motivasyonunuzu
korumanızı sağlayacak bir destek
AKTİF
sistemine de ihtiyacınız vardır. Herbalife YAŞAM
Nutrition Distribütörleri, hedeflediğiniz
sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olacak,
size özel çözüm sunmak için her zaman
yanınızdadır.
Distribütörlerimiz, sizinle aynı hedefleri
paylaşan insanlarla bir araya gelmenizi ve
daha iyi bir “siz” olmanız için başladığınız
yolculukta ihtiyaç duyacağınız bire bir
desteği ve tavsiyeleri almanızı
sağlayacaktır.

EĞİTİM

BESLENME

HİKAYENİN
ARDINDAKİ
GERÇEK

WELLNESS
KOÇU

EKİP
ÇALIŞMASI
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TEMEL BESLENME

18 g
PROTEİN

3g
LİF

Vanilya Aromalı
Çikolata Aromalı
Fındık Aromalı

250 ml
yarım yağlı süt

2 çorba
kaşığı F1 SHAKE

10

+
250 ml
yarım yağlı süt

kcal
#0141
#0142
#3144

+
Karıştırın

BLENDER İLE HAZIRLANIŞ
Formül 1 Shake’lerin kalorisi sınırlanmış bir diyette diğer gıdalar ve düzenli yapılan egzersizle birlikte kullanılması
amaçlanmıştır. Yeterli miktarda sıvı alımını sürdürmeniz ve bu talimatları belirtildiği şekilde uygulamanız önem taşımaktadır.
Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu’na bakınız.
216 kcal bir ürün elde etmek için 2 çorba kaşığı Vanilya Aromalı Formül 1 shake’ i 250 ml yarım yağlı süt ile karıştırın.
Herbalife Nutrition, herhangi bir kilo kontrol programına başlamadan önce doktora danışmanızı tavsiye eder.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.

216

Protein ve temel besinlerin birleșiminden olușan
dengeli bir öğündür.
Protein, kas kütlesinin korunmasına katkıda bulunur.
Formül 1, aralarında B vitaminleri, C vitamini,
kalsiyum ve demir bulunan 22 vitamin ve mineral
içerir.
B vitaminleri, riboflavin, B6, B12 vitamini, normal enerji
olușum metabolizmasına katkıda bulunur.
Kilo kontrolü için, günde iki öğün Formül 1
shake’i tercih edip bir öğün sağlıklı yemek
yiyebilirsiniz.
İdeal kilonuzu koruyabilmek için günde bir öğün
Formül 1 shake’i tercih edip, iki öğün sağlıklı
yemek yiyebilirsiniz.

SHAKER İLE HAZIRLANIŞ

+

22
VİTAMİN VE
MİNERAL

2 çorba
kaşığı F1 SHAKE

+
Karıştırın

1 Öğün Paket
(Vanilya Aromalı)
1 Kutu = 7 Paket
1 Paket = 26g
#2653
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TEMEL BESLENME

Formül 1 Öğün Yerİne Geçen
Besleyİcİ Shake Karışımı
• Bir öğünden alınabilecek tüm besinleri tercihlerinizden ödün vermeden alabilirsiniz.
• İçeriğindeki yüksek protein kas kütlesinin artısına katkıda bulunur.
• Formül 1 ürününü kilo kontrolü** hedeflerinizi desteklemek için besleyici bir kahvaltı, öğle
yemeği ya da akşam yemeği yerine kullanabilirsiniz.
• Formül 1 Shake, D ve C vitamini dahil olmak üzere 25 farklı vitamin ve mineral içerir.
• Bezelye proteini ve vegan içeriklerle oluşturulan Formül 1, gluten içermez.
• Kilo kontrolü için, günde bir ya da iki defa öğün yerine geçen F1 shake’i tercih edin.

Kullanım Bilgisi:
Besleyici bir öğün olarak her gün Formül 1 Shake’in tadını çıkarın.
Topaklanma olmasını engellemek için her kullanım öncesi kutuyu
yavasça sallayınız. Glutensiz bir shake hazırlamak için, iki
çorba kaşığı (26 gr) tozu, 250 ml soğuk, yarım yağlı süt
(%1,5 yağ) ile karıştırın. Dengeli ve çeşitli gıdalardan oluşan
bir beslenme düzeni ile sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzının
sürdürülmesi önemlidir.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün
içermez.
500 g

#4469

*Bu ürün yalnızca enerjisi kısıtlanmış diyetin bir parçası olarak kullanıldığında etkilidir ve diğer gıdalar ile birlikte kullanılması amaçlanmıştır. Yeterli miktarda
sıvı alımını sürdürmeniz ve bu talimatları belirtildiği şekilde uygulamanız önem taşımaktadır. Sağlıklı bir kilo kontrol programı ortalama kalori alımı, dengeli bir
beslenme ve düzenli fiziksel aktiviteden oluşmalıdır.

12

**Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu’na bakınız.
***Herbalife herhangi bir kilo kontrol programına başlamadan önce doktora danışmanızı tavsiye eder.
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TEMEL BESLENME

İDEAL HERBALIFE NUTRITION KAHVALTISI

Ne sıklıkla kahvaltıyı atlıyorsunuz veya zamanınız kısıtlı olduğundan kahvaltıyı bir
bardak kahve ya da çay ile mi geçiriyorsunuz?
Kahvaltı kelime anlamı olarak “oruç bozmak” ve vücudun gece boyu tükettiği
enerjiyi yerine koymak demektir*. Günün ilk öğünüdür ve genelde uyandıktan
sonraki 2-3 saat içerisinde gerçekleştirilir*. Çeşitli sağlıklı makro ve mikro
besinler, Vücut Kitle İndeksi ve yaşam tarzıyla ilgili olduğundan dengeli bir
beslenme düzeninin olmazsa olmazıdır. **

• Düzenli olarak kahvaltı yapan kişiler,

yapmayanlara göre daha sağlıklı bir
günlük beslenme alışkanlığına sahip
olma eğilimi taşır.

BESLEYİCİ VE DENGELİ BİR KAHVALTI

Kahvaltının tüm gerekli besinleri sunduğundan emin olmak için tavsiye edilen günlük
kalori miktarını almanızı sağlayan bir kahvaltı yapın.

%30‘A
KADAR PROTEİN

GIDALAR VE GIDA
TAKVİYELERİNDEN

+

%40‘A
KADAR KARBONHİDRAT
GIDALAR VE GIDA
TAKVİYELERİNDEN

+

%30‘A
KADAR YAĞ

GIDALAR VE GIDA
TAKVİYELERİNDEN

İdeal Herbalife Nutrition kahvaltısı; hazırlanması kolay, lezzetli ve temel besin maddeleriyle dolu
bir kahvaltıdır. Zamanınızın kısıtlı olduğu durumlarda besleyici ve pratik bir alternatif sunar.

• Kahvaltı yapmak, besinlerin günlük
referans alım değerlerinin karşılanma
olasılığını artırır.

1

• Düzenli olarak kahvaltı yapan kişiler, kahvaltı
yapmayanlara nazaran gün içinde daha fazla
meyve tüketirler. Ayrıca bu kişilerin uzmanların
günde 5 porsiyon meyve tüketme önerisini
karşılama olasılıkları da daha yüksektir.

2
3

YIN

I İLE BAŞLA

ALT
GÜNE KAHV

14

*O’Neil ve ark. (2014). J Acad Nutr Diet, 3(S8-S26).
**Affinita ve ark. (2013). Ital J Pediatr., 39:44
Matthys, C. ve ark. (2006). Public Health Nutrition. 10(4), 413. 4.
Smith, K. ve ark. (2010). AJCN. 92(6), 1316-1325. 8.
Azadbakhtm, L. ve ark. (2013). Nutrition. 29, 420. 14. Kant, A. (2015). AJCN. 102. 661.
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TEMEL BESLENME

ÖĞÜN PLANI

ÖGÜN PLANI
YAPMAK IÇIN

Nasıl yapılır?
ADIM 1: PROTEİNLE BAŞLAYIN

5 neden

TAVUK/HİNDİ

#2

BALIK

YAĞSIZ ET

KABUKLU DENİZ

ÜRÜNLERİ

ÖĞÜN 1

600 KALORİ
40g PROTEİN

115g PİŞMİŞ

170G PİŞMİŞ

KUZU ETİ

VEJETARYEN ÖĞÜN

V
2 PORSİYON SEÇİN

#1

YUMURTA

#3

DAHA
SAĞLIKLI

BESLENME

SEÇİMLERE

HEDEFLERİNE

YARDIMCI

YARDIMCI

FASULYE YA DA
MERCİMEK

BADEM 14G
1 AVUÇ DOLUSU

3 YEMEK KAŞIĞI, PİŞMİŞ

LOR PEYNİRİ
(YAĞSIZ/AZ YAĞLI)

SÜZME YOĞURT
(YAĞSIZ / AZ YAĞLI)

1/2 BARDAK

1 ÇAY BARDAĞI

ÇEŞİTLİLİK

Doğru bir destekle, her
gün iyi beslenmek sayı
saymak kadar kolay! Sağlıklı
ve dengeli bir öğün planı
için öğün planlayıcımızdan
yararlanabilirsiniz.

3 PORSİYON SEÇİN

HEPSİNİ KARIŞTIRIN
VE LEZZETLİ
ÖĞÜNLER YARATIN!

ADIM 2: SEBZE EKLEYİN

ÖĞÜNLERİNİZE

1 PORSİYON SEÇİN

2 PORSİYON SEÇİN

PİŞMİŞ SEBZELER, SEBZE ÇORBASI, DOMATES SOSU (1 KASE)

IZGARA SOMON,
HAVUÇ VE MAKARNA
• Izgara somon

İSTEDİĞİNİZ KADAR

KATAR

OLUR

OLUR

1 ADET

ÖĞÜN 1

400 KALORİ
25g PROTEİN

İSTEDİĞİNİZ KADAR

• Haşlanmış havuç , limon suyu ve
dereotu
• Sarımsaklı ve maydanozlu tam tahıllı
makarna

ÇİĞ SEBZELER

ADIM 3: TAM TAHILLAR VE BAKLAGİLLER EKLEYİN

• Zeytinyağ soslu yeşil salata

HİNDİ DÜRÜM VE ÇORBA
1 PORSİYON SEÇİN

#4

ZAMAN VE
PARA
TASARRUFU
SAĞLAR
16

#5
STRESİNİZİ
AZALTIR

PİRİNÇ
(ESMER/HİNT)

PATATES
(BEYAZ/TATLI)

1/2 BARDAK,
PİŞMİŞ

1/2 ORTA BOY

2 PORSİYON SEÇİN

• Fırın hindi göğsü

TAM TAHILLI MAKARNA, KİNOA, ARPA, LAVAŞ
EKMEK
BULGUR
1/2 ADET
1 DİLİM,
2 ADET GRİSSİNİ,
4 ADET DİYET BİSKÜVİ

• Doğranmış marul, domates, soğan

1/2 KASE,
PİŞMİŞ

• Humus
• Sebze çorbası

ADIM 4: SAĞLIKLI YAĞLAR EKLEYİN
ZEYTİN YAĞI

KURU YEMİŞ

1 YEMEK KAŞIĞI

1 AVUÇ DOLUSU

HUMUS, AZ YAĞLI
SALATA SOSU

• Tam tahıl unlu lavaş

AVOKADO

ZEYTİN

1/2, KÜÇÜK

8 ADET

1 PORSİYON SEÇİN

2 PORSİYON SEÇİN

İSTEDİĞİNİZ KADAR

İSTEDİĞİNİZ KADAR

2 YEMEK KAŞIĞI

ADIM 5: TATLANDIRIN
BAHARATLAR

LİMON

SARIMSAK

SİRKE

SALSA VE
ACI SOS
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YULAFLI
PİŞMEYEN KURABİYE

N
İ
E
T
PRO NCAKE
PA

• 200 g yulaf ezmesi
• 1 yemek kaşığı/ölçü kaşığı
H24 Rebuild Strength (10 g)
• 120 g fıstık ezmesi
• 120 ml yarım yağlı süt
n
• 2 yemek skaşığı
r iyo kakao
o
P
1 g baladet
• 80
3
• 1 çay kaşığı vanilya aroması
• 1 tutam tuz
Kkal:

168,87

Protein:
10,77

Öncelikle yulafı ve H24 Rebuild Strenght’i bir kasede
harmanlayın. Ayrı bir tencereye sütü, balı, fıstık
ezmesini, kakaoyu ve tuzu alarak orta ateşte
kaynayana kadar karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı,
kasedeki yulaflı toz karışıma ekleyin. İçine vanilyayı da
ilave ederek, tekrar karıştırın. Ardından 20 dakika
buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkardıktan
sonra bir kaşık yardımıyla parçalar alın, elinizde
yuvarlayarak şekil verin.
Ve kurabiyeleriniz hazır, afiyetle yemeniz dileğiyle...

187,45

7,33

7,97

21,64

4,36

Kkal

PROTEİN

YAĞ

KARBONHİDRAT

LİF

Yağ:
6,53
Lif:
1,57
Karbonhidrat:
16,23

90 ml yarım yağlı süt
2 yumurta
1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı/ölçü kaşığı H24 Formül 1 Sport (13 g)
1 yemek kaşığı/ölçü kaşığı RB Promax (10 g)

kİlo yönetİmİnde
dünyanın
bİr numaralı
markası*

NEDEN?
ÜYELER
Dünya üzerinde her gün
4 milyondan fazla shake
tüketiliyor! Bunun ötesinde
Herbalife Nutrition müşterileri
daha sağlıklı ve aktif bir
yaşama giden yolculuklarında
binlerce Bağımsız Distribütör
tarafından destekleniyor.

ÜRÜNLER
İki çorba kaşığı Herbalife
Nutrition Formül 1 Shake
250 ml yarım yağlı sütle
karıştırılarak hazırlandığında
bir porsiyon shake yalnızca
216 kcal’dir ve 18g protein ile
22 çeşit vitamin ve mineral
içerir.

BİLİM
Herbalife Nutrition ürünleri
aralarında, Nobel+ ödülü
sahibi pek çok değerli bilim
insanı ve Beslenme Danışma
Kurulu Üyesi tarafından
desteklenmektedir.
Tüm ürünlerimiz, ileri teknoloji
tesislerimizde, en yüksek kalite
standartlarında üretilmektedir.

1/2 su bardağı yulaf unu (50 g)
1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı: Öncelikle süt, yumurta ve kabartma tozunu bir kasede karıştırın.
Daha sonra karışıma H24 Formül 1 Sport ve RB Promax'ı ekleyerek karıştırmaya devam edin.
Son olarak yulaf ununu da ekleyip biraz daha karıştırın. Karışımı bir kenara alın. Tavayı zeytinyağı ile peçete
yardımıyla yağlayın ve ocağın altını yakın. Karışımdan birer çorba kaşığı kadar alarak tavaya dökün ve
önlü arkalı pişirin. Pancake'lerinizi muz, fıstık ezmesi ve bal ile servis edebilirsiniz.

SPORCU BESLENMESİ TARİFLERİMİZ İÇİN
www.iyiyasiyorum.com
iyiyasiyorum
HerbalifeTurkiye
SOSYAL MEDYA
HESAPLARIMIZI
TAKİP herbalifeturkiye
EDİN
*Bir Herbalife Nutrition ürününün ısıtılmış/pişen bir tarifte kullanılması durumunda, hazırlanan tarifteki bazı vitamin seviyelerinin etiket
değerleriyle karşılaştırıldığında düşebileceğini lütfen unutmayın.
**Enerji ve besin öğesi içerikleri Beslenme Bilgiiyiyasiyorum
Sistemi (BEBİS-8,1) veri tabanı
kullanılarak belirlenmiştir.
HerbalifeTurkiye
herbalifeturkiye

*Kaynak: Euromonitor International Tüketici Sağlığı 2021 araştırması, kilo yönetimi ve sağlıklı yaşam kategorisinde 2020 yılı verilerine göre, GBO üzerinden
%RSP (perakende satış değeri) baz alındığında.
+
Nobel Vakfı’nın Herbalife Nutrition ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır ve Nobel Vakfı’nın Herbalife Nutrition ürünlerini incelemek, onaylamak ya da
desteklemek gibi bir görevi bulunmamaktadır.
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İÇECEKLER

Pro-Boost Yüksek proteİnlİ,
aromalı İçecek tozu

PRO-BOoST
Günlük beslenme düzeninize bezelye ve süt
proteinleri içeren bu karışımı ekleyebilirsiniz.
Pro-Boost, zengin protein içeriği ile günlük
protein alımını artırmanın pratik bir yoludur.
1 ölçek 5 g protein içerir ve 24 kcal’dir.

Kullanım Bilgisi: 1 yemek kaşığı (6,7 g) ürün

5 g protein içerir. Yüksek proteinli bir içecek
hazırlamak için 1 yemek kaşığı (6,7 g) ürünü
250 ml su ile karıştırın, tercihinize göre meyve
suyu veya süt gibi içeceklerinize de ekleyerek
tüketebilirsiniz.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir
ürün içermez

228g

20

#068K
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İÇECEKLER

KOLESTEROL NEDİR?

Aslında o kadar da kötü BİR şey değİl...
Birçok insan yüksek kolesterolün sağlık açısından tehlikeli olduğunu biliyor. Ancak
kolesterolün ne olduğunu biliyor musunuz? Bu doğal yağlı madde, vücutta karaciğer
tarafından üretilir. Ayrıca kırmızı et, süt ürünleri ve yumurta gibi yiyeceklerde de
bulunur.
Ancak kanda yüksek miktarda kolesterol bulunması, kalp krizi, inme, damar
tıkanıklığı ve diğer kalp hastalıkları riskini artırabilir, bu nedenle kolesterol
seviyelerinizi sağlıklı oranlarda ve kontrol altında tutmanız önemlidir. Herbalife
Nutrition sağlıklı aktif yaşam tarzı felsefesi tam da bu noktada yardımınıza koşabilir!

Kolesterolümün yüksek olup
olmadığını nasıl anlarım?
Yüksek kolesterolün açık belirtileri olmadığından, kolesterolünüzün
"yüksek" değerlere ulaştığını öğrenmenizin tek yolu doktorunuza
danışmaktır. Ancak sadece yaşam tarzınızı gözden geçirmek bile risk
altında olup olmadığınızı anlamaya yardımcı olabilir.

Kolesterolün sadece yaşça büyük veya obez insanların sorunu olduğu
gibi yanlış bir kanı vardır.
Yüksek kolesterolün bu tür insanlarda görülme riskinin daha fazla
olduğu doğrudur, ancak risk altında olanlar sadece onlar değildir!
Kaç yaşında olursanız olun, kolesterolünüzün yükselmesine (bazen
tehlikeli miktarlarda) neden olabilecek ve siz farkına bile varmadan
kolesterolünüzün kalitesini etkileyebilecek birçok faktör vardır. Sigara
içmek, alkol kullanmak, hareketsiz bir yaşam tarzı veya çok fazla doymuş ve trans
yağ içeren sağlıksız bir beslenme düzeni bu nedenlerden birkaçıdır.
Dikkat edilmesi gereken diğer faktörler ise diyabet, yüksek tansiyon, aşırı kilo veya
obezite gibi rahatsızlıklardır.
Aile geçmişinde daha önce kalp hastalıklarının görülmüş olması da etkili olabilir.*
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*Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü. 2014 bulaşıcı olmayan hastalıklar küresel durum raporu.

KOLESTEROLÜNÜZÜ
DÜŞÜRÜN

Hangi yaşta olursanız olun, yaşam tarzınız kolesterolünüzün yükselmesinde büyük rol
oynayabilir. Dengeli bir beslenme ve egzersiz planıyla sağlığınızın kontrolünü elinize alın.
Heartwell ana bileşen olarak OatWellTM yulaf beta-glukanı içeren besleyici bir içecek tozudur.
İki ölçek Heartwell tozunu 250 ml su ile veya 250 ml meyve suyu ile ya da Formül 1
Shake’inize ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Günde iki defa Shake tüketiyorsanız, her bir
Shake’inize bir ölçek Heartwell ekleyebilirsiniz.
• Yulaf beta-glukanı kan kolesterolünü düşürür.*
• Beta-glukanlar normal kan kolesterol
seviyesinin korunmasına katkıda
bulunurlar.**
• Şekersizdir.
• Yapay tatlandırıcı içermez.
• Lif bakımından zengindir. 		
(1 ölçek 3 g lif içerir ve 1,5 g yulaf
beta glukanı içerir.)
• Protein kaynağıdır.
• 1 ölçek 25 kcal’dir.
• 1 ölçek 30 porsiyon.
229 g

#0267

*Yulaf beta-glukanı kan kolesterolünü düşürür. Yüksek kolesterol koroner kalp
rahatsızlıklarının gelişiminde bir risk faktörüdür. Faydalı etkisi günde en az 3 g yulaf
beta-glukanı tüketildiğinde görülür. Koroner kalp hastalıkları çoklu risk faktörlerine
sahiptir ve bu risk faktörlerinden birini değiştirmenin yararlı bir etkisi olabilir veya
olmayabilir.
**Beta-glukanlar normal kan kolesterol seviyesinin korunmasına katkıda bulunurlar.
Faydalı etkisi günde en az 3 g beta-glukan tüketildiğinde görülür.
OatWellTM, DSM’nin tescilli markasıdır.					
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.
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İÇECEKLER

SICAK
1,4 litre suyu kaynatın ve en sevdiğiniz meyveler ile karıştırın.
2 çay kaşığı Ahududu Aromalı Bitkisel Konsantre Çayı ekleyin.
Dinlendirici bir akşam için kusursuzdur.
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Ürünlerin besin değerleri için etiketleri üzerindeki Besin Değerleri Tablosu’na bakınız.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.

ya da

SOĞUK?
1,4 litre suya eklediğiniz nar ve birkaç dilim portakalı gece boyunca bekletin.
2 çay kaşığı Limon Aromalı Bitkisel Çay, taze nar ve buzu ekleyin.
Serinletici ve narenciye aromalı bu içecek sıcak bir yaz günü için idealdir.
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İÇECEKLER

TÜKE
IVI

KoNsANtrE ÇAYlAr

T M •S

B

TÜKE
IVI

T M •S

4 farklı lezzet alternatifi mevcuttur.
Klasik 50g
Klasik 100g
Limon Aromalı 50g
Ahududu Aromalı 50g
eftali Aromalı 50 g
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Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.

#0105
#0106
#0255
#0256
#0257
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İÇECEKLER
Hazırlaması hızlı ve kolay

TRI BLEND
- Select -

+
3 çorba kaşığı

+
250 ml su

Karıştırın

HAZIRLANIŞI
• 4 - 5 adet buz küpü
• Taze meyve veya sebze
ekleyin (isteğe bağlı)*
• İstenilen yoğunluğa
erişinceye kadar düşük hızda
karıştırın

Tri Blend Select, krema kıvamında bir shake’tir.
Tri Blend Select lif bakımından zengindir, şeker
miktarı düşüktür. Sizlere C vitamini ve 7 mineral
sağlayan bir protein kaynağı sunabilmek için bu
vegan karışımını özenle seçtik.
Bezelye Proteini, Kinoa ve Keten Tohumundan oluşan vegan karışım.
Yüksek protein ve lif içeriğinin yanı sıra içeriğindeki C vitamini,
hem yorgunluğun ve bitkinliğin azalmasına hem de normal enerji
metabolizmasına ve bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna
katkıda bulunur.
Değişen beslenme ihtiyaçlarınız için hazırlanmış vegan içerikler.
Düşük şeker.

20g

6g

151g

Protein

Lif

Kcal

TEMEL FAYDALARI
Her porsiyondaki 20 g protein kas kütlesinin korunmasına yardımcı
olur.
Her porsiyon yalnızca 151 kcal içerir.
Porsiyon başına 6 g lif içerir.
Gluten, renklendirici içermez. Doğal aroma vericiler içerir.
KULLANIM
Tri Blend Select’i gün boyunca istediğiniz zaman keyifle
tüketebilirsiniz. Topaklanma olmasını engellemek için her kullanım
öncesi poşeti yavaşça sallayınız. 3 çorba kaşığı (40 g) tozu 250 ml
su veya tercih ettiğiniz süt veya meyve suyuyla karıştırın.
İstediğiniz yoğunluğu elde etmek için sıvı miktarını ayarlayın*.
* Meyve suyu veya diğer içeceklerle karıştırıldığında veya sıvı miktarı ayarlandığında beslenme değerleri
farklılık gösterebilir.
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Tri Blend Select , Muz Aromalı

15 Porsiyon 600g

#013K

Yüksek
Protein

Yüksek
Lif

Glutensiz

Veganlar için
uygundur

T ÜK E
IVI

TÜKE
IVI

T M •S

İnsan vücudunun yaklaşık %60’ı
sudan oluştuğundan, su vücut için
hayati derecede önemlidir. Hem iyi
görünmek hem de iyi hissetmek için
yeterince sıvı tüketilmesi gerekir.
maddelerin vücuttan atılması için
gereklidir.

T M •S

Ferahlatıcı narenciye aromasının tadını
çıkarmak için bu konsantreyi suya ekleyiniz
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MULTİ-FİBER

Narenciye Lifi

Multi-fiber içecek günlük lif alımınıza katkıda
bulunan pratik bir içecek tozudur.
Suda çözünen ve çözünmeyen liflerden
olusan yüksek lif içeriğine sahiptir.

473 ml

#0006

İnülin Lifi

İçerisinde elma, yulaf, narenciye ve inülin
kaynaklı lif çesitleri bulunmaktadır.
Bir kutu 30 porsiyondur.
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Ürünlerin besin değerleri için etiketleri üzerindeki Besin Değerleri Tablosu’na bakınız.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.

Șekersiz
5g* Lif

Bir porsiyonu 5 g lif içerir ve 15 kcal’dir.

204g

Elma Lifi

Lif K
ayn
ak
lar
ı

İÇECEKLER

Yulaf Lifi

18* Kcal

#055K

* Kullanım talimatlarına göre hazırlanan bir porsiyon ürün için geçerlidir.
Servis önerisidir.

31

İÇECEKLER

308g

32

*Kullanım talimatlarına göre hazırladığında.

#012K
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İÇECEKLER
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ATIŞTIRMALIKLAR

• PRO
İN

Herbalife Protein Bar, yüksek
protein içeriğine sahiptir.
Her bir bar 10 gr protein içerir.
Her bir bar, B vitaminleri (B6
ve B12), protein ve karbonhidrat
içerir.
Atıștırmalık olarak tüketebilirsiniz.

E
ROT İN

TEİN • P

ROT
•P E

Limon Aromalı
#3976
Vanilya Aromalı Bademli
#3968
Çikolatalı Yer Fıstıklı
#3972
(Her kutuda 14 adet bar bulunur.)

Besleyici bir atıștırmalıktır.
İnülin lifi ve domateste doğal
olarak bulunan likopen ile
geliștirilmiștir.
104 kcal'dir.
Yüksek miktarda protein ve
lif içerir.
Protein, kas kütlesinin korunmasına
katkıda bulunur.
Yalnızca suyla karıștırın.
Pratik bir atıștırmalık olarak
sıcak tüketerek keyfine varın.
672g
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#0155

Ürünlerin besin değerleri için etiketleri üzerindeki Besin Değerleri Tablosu’na bakınız.
Bu ürünler dengeli ve çeşitli gıdalardan oluşan bir beslenme düzeni ile sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak kullanılmalıdır.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.
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TAKVİYE EDİCİ GIDALAR

YENİ HERBALIFELINE® MAX

YENİ Formül
YÜKSEK seviyede Omaga 3 yağ asitleri EPA ve

BİR K APSÜL; BİRÇOK FAYDA!

DHA içerir

KALBİNİZE, BEYNİNİZE VE GÖZLERİNİZE ÖZEN GÖSTERİN.

YENİ vejetaryen jel kapsüller

Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş YENİ balık yağı

1 kapsül
4 kapsül

Kalbin normal
fonksiyonuna
katkıda bulunur*

Normal görme
yetisinin
korunmasına katkıda
bulunur**

Normal beyin
fonksiyonlarının
korunmasına
katkıda bulunur**

Normal kan
trigliserit seviyesinin
korunmasına katkıda
bulunur***

HERBaLIFELINE®® maX

CTL022

AS11689

Daha fazla bilgi için lütfen
www.friendofthesea.org
adresini ziyaret edin.

EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.*
DHA normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasına
katkıda bulunur.**
DHA ve EPA normal kan trigliserit seviyesinin korunmasına katkıda bulunur.***
Herbalifeline Max’ın tüm içeriği vejetaryen jel kapsülleri kullanılarak kapsüllenmiştir.
30 Kapsül
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Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların
ulaşamayacağı yerde saklayın. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Bu ürün dengeli
ve çesitli gıdalardan oluşan bir beslenme düzeni ile sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak kullanılmalıdır.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.

#0043

Herbalifeline ile kıyaslandığında ortalama 3 kat daha fazla EPA ve DHA.
*Faydalı etkisi günde 250mg EPA ve DHA alındığında sağlanır.
**Faydalı etkisi günde 250mg DHA alındığında sağlanır.
***Faydalı etkisi günde 2g EPA ve DHA alındığında sağlanır.
Toplam EPA ve DHA günlük tüketim miktarı 5 gramı geçmemelidir.
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FORMÜL 2
VİTAMİN VE MİNERAL KOMPLEKSİ
TERCİH ETMENİZ İÇİN 5 NEDEN

AM NL

FORMÜL 2
VİTAMİN VE MİNERAL KOMPLEKS
ERKEKLER İÇİN & KADINLAR İÇİN

R ALL

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR

KADINLAR İÇİN
CİNSİYETE ÖZEL

Erkek ve Kadınların ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmiş
bir vitamin ve mineral kompleksidir.

DOĞRU MİKTAR
Vücudu desteklemek için gerekli 24 temel besin
öğesini sağlayan bir vitamin ve mineral kompleksidir.

Enerji
Metabolizması

Bağışıklık
Sistemi

Kas
Fonksiyonları

Enerji
Metabolizması

Kemikler
İçin

Vitamin & Mineral Kompleks Erkekler için
Vitamin & Mineral Kompleks Kadınlar için

#1800
#1819

Cilt, Tırnak ve
Saç İçin

En sevdİğİnİz Formül 1 Shake İle bİrlİkte kullanılacak şekİlde gelİştİrİlmİştİr.
Formül 2 Vitamin ve Mineral Kompleks ihtiyacınız olan vitamin
ve mineralleri doğru miktarlarda karşılamak üzere geliştirilmiştir.
Günde iki öğün Shake tüketiyorsanız bir tablet kullanmanız önerilir.
Günde bir öğün Shake tüketiyorsanız iki tablet kullanmanız önerilir.
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VEYA

BİLİMSEL YÖNTEMLERLE DESTEKLENMİŞTİR
Beslenme uzmanlarınca geliştirilmiş ve
bilimsel yöntemlerle desteklenmiştir.

TAMAMLAYICI DESTEK
Formül 2 Vitamin ve Mineral Kompleks en sevdiğiniz Formül 1 Shake
ile birlikte kullanılacak şekilde geliştirilmiştir. Günde iki öğün Shake
tüketiyorsanız, bir tablet kullanmanız önerilir. Günde bir öğün Shake
tüketiyorsanız, iki tablet kullanmanız önerilir.

Vücut büyüklüğü, fizyoloji ve metabolizma ile ilgili farklılıklardan dolayı erkekler ve kadınlar ideal
beslenmeye ulaşmak için farklı düzeylerde vitamin ve minerale ihtiyaç duyar. [ Marino et al., 2011 ]

*Marino, M. et al. Nutrition and human health from a sex-gender perspective. Molecular aspects of medicine 32, 1-70, doi:10.1016/j.
mam.2011.02.001 (2011).
Besin değerleri için ürün etiketi üzerindeki Besin Değerleri Tablosu’na bakınız.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.
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TAKVİYE EDİCİ GIDALAR

FORMÜL 2
VİTAMİN & MİNERAL
KOMPLEKS
ERKEKLER İÇİN

SKU #1800

TAKVİYE EDİCİ GIDA PROFİLİ

Bir porsiyon: 2 tablet
Bir kutu: 30 porsiyon
VİTAMİNLER

2 Tablet

%BRD*

Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin C
Tiamin
Riboflavin
Niasin
Vitamin B6
Folik asit
Vitamin B12
Biotin
Pantotenik Asit

1000 μg RE
20 μg
30 mg α-TE
75 μg
250 mg
1,6 mg
5,0 mg
14 mg NE
2,0 mg
174 μg
1,9 μg
100 μg
5,7 mg

%125
%400
%250
%100
%313
%145
%357
%88
%143
%87
%76
%200
%95

MİNERALLER
Kalsiyum
Fosfor
Magnezyum
Demir
Çinko
Bakır
Manganez
Selenyum
Krom
İyot

250 mg
250 mg
113 mg
6,0 mg
8,7 mg
500 μg
1,0 mg
79 μg
40 μg
93,0 μg

%31
%36
%30
%43
%87
%50
%50
%144
%100
%62

DİĞER MADDELER
Kolin

82,5 mg

*Beslenme referans değeri
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SKU #1819

TAKVİYE EDİCİ GIDA PROFİLİ

Bir porsiyon: 2 tablet
Bir kutu: 30 porsiyon
VİTAMİNLER

2 Tablet

Vitamin A
Vitamin D
Vitamin E
Vitamin K
Vitamin C
Tiamin
Riboflavin
Niasin
Vitamin B6
Folik Asit
Vitamin B12
Biotin
Pantotenik Asit

800 μg RE
20 μg
30 mg α-TE
90 μg
250 mg
1,6 mg
5,0 mg
14 mg NE
2,0 mg
324 μg
1,9 μg
100 μg
5,7 mg

%BRD*
%100
%400
%250
%120
%313
%145
%357
%88
%143
%162
%76
%200
%95

MİNERALLER
Kalsiyum
Fosfor
Magnezyum
Demir
Çinko
Bakır
Manganez
Selenyum
Krom
İyot

300 mg
250 mg
113 mg
13 mg
8,7 mg
500 μg
1,0 mg
79 μg
40 μg
93,0 μg

%38
%36
%30
%93
%87
%50
%50
%144
%100
%62

DİĞER MADDELER
Kolin

82,5 mg

*Beslenme referans değeri

Takviye Edici Gıdalar

Takviye Edici Gıdalar
Günlük vitamin ve mineral alımınızı kontrol edin!

TEMEL FAYDALAR

Formül 2 Vitamin ve Mineral Kompleks Erkekler İçin ile
vücudunuzun ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak
24 besin öğesine giden kolay yolu keşfedin. Formül 2
Vitamin ve Mineral Kompleks Erkekler İçin, erkeklerin
günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ve onları besleyecek
temel vitamin ve mineralleri doğru miktarlarda sunar.

• Erkeklerin ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmiştir.
• Vücudu desteklemek için gerekli 24 temel besin öğesini
sağlayan bir vitamin ve mineral kompleksidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ: A ve C vitaminleri, bağışıklık
sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.

• Formül 2 Vitamin ve Mineral Kompleks Erkekler İçin, A
ve C vitaminleri, magnezyum ve riboflavin içerir. A ve C
vitaminleri, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna
katkıda bulunur. Magnezyum, normal kas fonksiyonuna
katkıda bulunur. Riboflavin, normal enerji oluşum
metabolizmasına katkıda bulunur.

KAS FONKSİYONU: Magnezyum, normal kas
fonksiyonuna katkıda bulunur.

• Beslenme uzmanlarınca geliştirilmiş ve bilimsel
yöntemlerle desteklenmiştir.

ENERJİ METABOLİZMASI: Riboflavin, normal enerji
oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

KULLANIM

*Tüm bu beyanların detaylarına Ürün Beyanları Formu'ndan ulaşabilirsiniz.

FORMÜL 2
VİTAMİN & MİNERAL
KOMPLEKS
KADINLAR İÇİN

• Öğünlerle birlikte günde 1-2 tablet alınması önerilir.

Günlük vitamin ve mineral alımınızı kontrol edin!

TEMEL FAYDALAR

Formül 2 Vitamin ve Mineral Kompleks Kadınlar İçin ile
vücudunuzun ihtiyacını karşılamaya yardımcı olacak
24 besin öğesine giden kolay yolu keşfedin. Formül 2
Vitamin ve Mineral Kompleks Kadınlar İçin, kadınların
günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ve onları besleyecek
temel vitamin ve mineralleri doğru miktarlarda sunar.

• Kadınların ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmiştir.
• Vücudu desteklemek için gerekli 24 temel besin öğesini
sağlayan bir vitamin ve mineral kompleksidir.

ENERJİ METABOLİZMASI: Pantotenik asit, normal
enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.

• Formül 2 Vitamin ve Mineral Kompleks Kadınlar İçin,
kadınlar için pantotenik asit, B12 vitamini, kalsiyum
ve çinko içerir. Pantotenik asit, normal enerji oluşum
metabolizmasına katkıda bulunur. B12 vitamini, normal
kırmızı kan hücresi oluşumuna katkıda bulunur. Kalsiyum,
normal kemiklerin ve dişlerin korunması için gereklidir.
Çinko, normal cildin, saçın ve tırnakların korunmasına
katkıda bulunur.

KEMİKLER İÇİN: Kalsiyum, normal kemiklerin ve
dişlerin korunması için gereklidir.

• Beslenme uzmanlarınca geliştirilmiş ve bilimsel
yöntemlerle desteklenmiştir.

CİLT, SAÇ VE TIRNAK İÇİN: Çinko, normal cildin,
saçın ve tırnakların korunmasına katkıda bulunur.

KULLANIM

• Öğünlerle birlikte günde 1-2 tablet alınması önerilir.

*Tüm bu beyanların detaylarına Ürün Beyanları Formu'ndan ulaşabilirsiniz.
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• Mİ

LIFTOFF ® EFERVESAN İÇECEK

Thermo complete ®
C vitamini ile yeșil çay ve mate yaprağı
gibi özel seçilmiș bitki karıșımları içerir.
C vitamini, normal enerji olușum
metabolizmasına katkıda bulunur.
90 tablet

#0050

Liftoff paketlerini her zaman her
yere götürebilirsiniz.
Tazelik verici limon aromasını
deneyin.
Vitamin C, Tiamin, Riboflavin, Niasin
Vitamin B6, Vitamin B12, Biotin
Pantotenik asit, Kafein, İnositol
Taurin ve Guarana içerir.
Limon Aromalı
#3152
(Her kutuda 10 paket bulunur.)
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Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı
yerde saklayın. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile
hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Bu ürün dengeli ve çesitli gıdalardan oluşan bir beslenme düzeni
ile sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak kullanılmalıdır.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.

®

®
D vitamini ve mineral
içeren kalsiyum gıda takviyesi.
Yüksek miktarda kalsiyum
ve D vitamini içerir.
Kalsiyum normal kemiklerin ve
dișlerin korunması için gereklidir.
D vitamini, kalsiyumun ve fosforun
normal emilimine ve normal kas
fonksiyonunun korunmasına katkıda
bulunur.
90 Tablet

ER

NE

•
ER V İ T
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R ALL

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR

#0020

L-arjinin, L-sitrulin ve vitaminler içeren
takviye edici gıda
Yüksek C ve E vitaminleri ile
folik asit içerir.
C vitamini kan damarlarının normal
fonksiyonu için gerekli olan normal
kolajen olușumuna katkıda bulunur.
Folat normal kan olușumuna katkıda
bulunur.
C vitamini ve folat yorgunluk ve
bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
150g

#3150

Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Çocukların ulaşamayacağı
yerde saklayın. İlaç değildir. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz. Hamilelik ve emzirme dönemi ile
hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın. Bu ürün dengeli ve çesitli gıdalardan oluşan bir beslenme düzeni
ile sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak kullanılmalıdır.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.
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AKTİF YAŞAM

SPOR İÇECEĞİ TOZU
TATL ANDIRICI İÇERMEZ
UZUN SÜRELİ DAYANIKLILIK VE PERFORMANS
İÇİN K ARBONHİDR AT VE ELEK TROLİT İÇERİR*

ÖNE DOĞRU
LUNGE

BİSİKLET
CRUNCH

HAFİF BİR AROMASI VARDIR
YASAKLI MADDE TESTLERİ YAPILMIŞTIR**
540g, 20 PORSİYON
AÇAİ AROMALI SPOR İÇECEĞİ
#1466

YAN KOL
ÇALIŞMASI

SQUAT

KÖPRÜ
GÜCÜNÜZÜ KORUMAK VE
GELİŞTİRMEK İÇİN HAFİF
AĞIRLIKLARLA HAFTADA
3 DEFA BU EGZERSİZLERİ
TEKRAR EDİN!
Cristiano ronaldo

herbalife nutrition sponsorlugundaki sporcu
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*Fizyolojik bir rahatsızlığı olanların herhangi bir egzersize başlamadan önce doktorlarına danışmaları tavsiye edilir.

*2 ölçü kaşığı (27g) ürünün 500 ml su ile karıştırılmasıyla elde edilen karbonhidrat ve
elektrolit içeren bu spor içeceği, uzun süreli dayanıklılık egzersizlerinde performansın
korunmasına katkı sağlar ve fiziksel egzersiz sırasında su emilimini artırır.
**Seriden alınan numune sporda kullanılması yasaklanan maddeler açısından analiz
edilmiştir. Saptama sınırının üzerinde hiçbir madde bulunmamıştır.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.
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AKTİF YAŞAM

FORMÜL 1 SPORT
PROLONG
REBUILD ENDURANCE
RB PROMAX
CR7 DRIVE
SABAH

48

EGZERSİZ
ÖNCESİ

EGZERSİZ
SIRASINDA

EGZERSİZ
SONRASI

AKŞAM
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AKTİF YAŞAM

İzotonik Sporcu İçeceği Tozu
Aminoasit İçeren Spor Gıdası
İçerisindeki süt proteinleri ile (kazein ve
peynir altı suyu proteini) yoğun fiziksel
aktivite dönemlerinde protein dengesini
korumak amacıyla formüle edilmiștir.
Kullanımı oldukça pratik olan Formül 1
Sport, C ve E vitamini, demir ve kalsiyum
içerir.
B vitaminleri, riboflavin, B6, B12 vitamini
normal enerji olușum metabolizmasına
katkıda bulunur.
Porsiyon bașına 18g süt proteini
içermektedir.
Protein, kas kütlesinin korunmasına katkıda
bulunur.
Vanilya aromalıdır.
Renklendirici ve tatlandırıcı içermez.
Yasaklı madde testi yapılmıștır.*
Bir kutu 20 porsiyon içermektedir.

Spor İçeceği Tozu
Karbonhidrat, sıvı ve elektrolitlerin hızlı bir șekilde
yerine konmasını sağlamak amacıyla formüle edilmiș
karbonhidrat ve elektrolit içeren içecek tozudur.
270 - 330 m0smol/kg ozmolaliteye sahiptir
ve 20,86 mmol/L elektrolit içerir.
7g peynir altı suyu proteini içerir.
Maltodekstrin formatında karbonhidrat içerir.
Yüksek C ve B vitaminleri içerir.
Limon aromalıdır, hafif ve hoș aromasıyla
egzersiz sırasında rahatlıkla kullanılabilir.
Renklendirici ve tatlandırıcı içermez.

PROMAX
Proteince Zenginleștirilmiș
Spor Gıdası
Anaerobik egzersiz sonrasında kullanım
amaçlı proteince zenginleștirilmiș spor gıdasıdır.
Demir kaynağıdır. (1 porsiyonu 6,3mg demir
içerir.)
Çikolata aromalıdır.

Aerobik egzersiz sonrasında karbonhidrat, sıvı
ve elektrolitlerin hızlı bir șekilde yerine konmasını
sağlamak amacıyla formüle edilmiș, karbonhidrat
ve elektrolit içeren içecek tozudur.
4 kașık (50g) ürünün 500 ml su ile
karıștırılmasıyla elde edilen izotonik spor içeceği,
270 - 330 mOsmol/kg ozmolaliteye sahiptir ve
7,8 mmol/L elektrolit içerir.
Her porsiyonda 36g özel olarak seçilmiș
karbonhidrat ve 10g yüksek kaliteli süt proteini içerir.
C, E, B1 ve B2 vitaminleri ile demir içerir.

Renklendirici ve tatlandırıcı içermez.

Vanilya aromalıdır.

Doğal aroma içerir.

Renklendirici ve tatlandırıcı içermez.

Yasaklı madde testi yapılmıștır.*

Yasaklı madde testi yapılmıștır.*

Bir kutu 15 porsiyon içermektedir.

Bir kutu 20 porsiyon içermektedir.

Bir kutu 20 porsiyon içermektedir.

225 kcal’dir.**

190 kcal’dir.**

Porsiyon bașına 188 kcal’dir.**

Doğal aroma içerir.
Yasaklı madde testi yapılmıștır.*

900g

#1435

1000g

#1437

1000g

#1436

219 kcal’dir.**
524g
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#1432

* Seriden alınan numune sporda kullanılması yasaklanan
maddeler açısından analiz edilmiştir. Saptama sınırının
üzerinde hiçbir madde bulunmamıştır.
** İki çorba kaşığı toz (26g) Formül 1 Sport ile 250 ml yarım
yağlı süt (%1,5 yağ) karıştırıldığında.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.

* Seriden alınan numune sporda kullanılması yasaklanan maddeler
açısından analiz edilmiştir. Saptama sınırının üzerinde hiçbir madde
bulunmamıştır.
** Dört çorba kaşığı (60 g) ürünü 250 ml suyla karıştırın, sonra 250 ml
su daha ekleyerek 500 ml’lik 1 porsiyon elde edin. Spor süresince
saatte bir şişe (500 ml) için.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.

* Seriden alınan numune sporda kullanılması yasaklanan
maddeler açısından analiz edilmiştir. Saptama sınırının üzerinde
hiçbir madde bulunmamıştır.
** Dört çorba kaşığı (50g) ürün 250 ml suyla karıştırıldığında.
Anaerobik egzersiz sonrasındaki 30 dakika içerisinde tüketin.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.

* Seriden alınan numune sporda kullanılması yasaklanan
maddeler açısından analiz edilmiştir. Saptama sınırının üzerinde
hiçbir madde bulunmamıştır.
** Dört çorba kaşığı (50g) ürün 500 ml suyla karıştırıldığında.
Domuz yağı ve domuzdan elde edilmiş hiçbir ürün içermez.
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CİLDİNİZ İÇİN ETKİN SONUÇLAR HEDEFLEYİN

Etkİlİ Cİlt Beslenmesİ

7 Günde Etkİ*

Klinik olarak test edilmiş ürünlerimiz etkin sonuçlar elde
etmenize yardımcı olur. Klinik araştırmalar sonucunda,
ürünlerimizin istenilen etkilerini standartlarına
uygun bir kullanımla 7 gün içerisinde göstermeye
başlayabilecekleri test edilmiştir.
7 günde cildinizin görünümündeki yumuşaklığın, 		
pürüzsüzlüğün, aydınlanmanın, ışıltının ve parlaklığın 		
dikkat çekici şekilde ilerlemesine yardımcı olur.**
 günde kırışıklık ve çizgi görünümünün azalmasına
7
yardımcı olur.***
	Herbalife

SKIN Serisi, sülfat ve ilave paraben içermeyen
ürünleri de bulundurmaktadır ve bütün ürünlerimiz
dermatolojik olarak test edilmiştir.****

* Bu sonuçlar; Çizgi Azaltıcı Serum, Besleyici Gece Kremi, Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici, Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30, Nemlendirici Göz Kremi ve Sıkılaştırıcı Göz Jeli için geçerlidir.
Bu ürünler, arzu ettiğiniz görünüme kavuşmanızda size yardımcı olmak için üretilmiştir. Bu ürünlerin, herhangi bir kalıcı, iyileştirici veya tedavi edici etkisi bulunmamaktadır.
** 2, 4 ve 7 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde pürüzsüzlük, yumuşaklık, aydınlanma, ışıltı ve parlaklık için uzmanlar tarafından gözlemlenerek test edilmiştir.
*** 0, 7 ve 42 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde cilt sertliği Visioscan tarafından test edilmiştir.
**** Sülfat içermeyen ürünler; Aloe Özlü Rahatlatıcı Yüz Temizleme Jeli, Narenciye Özlü Parlatıcı Yüz Temizleme Jeli ve Kırmızı Meyve Özlü Peeling.
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FELSEFE

FORMÜL

Beslenmede uzman Herbalife Nutrition, sizlere
cildinizi besleyecek uzman cilt bakım ürünleri
sunuyor.

Cildinizin görünümünü, B3 vitamini, C ve E
vitaminleri, Aloe Vera ve diğer bitkisel içeriklerin
eşsiz birleşimiyle güçlendirin.

İçeriğinde 15’in üzerinde vitamin ve bitkisel
içerik yer alan cilt bakım ürünlerimiz, günlük cilt
bakımında en iyi sonuçları elde edebilmeniz için
tasarlanmıştır.

Herbalife SKIN Serisi, sülfat* ve ilave paraben
içermeyen ürünleri de bulundurmaktadır ve
bütün ürünlerimiz dermatolojik olarak test
edilmiştir.

HIZLI SONUÇLAR

HİSSET

Klinik olarak test edilmiş ürünlerimiz günlük cilt
bakımınızda sizleri en iyi şekilde desteklerken,
daha yumuşak, pürüzsüz, parlak görünmenize ve
kırışıklık görünümünün azalmasına yardımcı olur.

Zengin kıvamıyla kendinizi şımartın; yumuşacık
dokusuyla rahatlayın. Işıltılı yağlardan ve tazelik
veren kokulardan ilham alın.

*Sülfat içermeyen ürünler, Aloe Özlü Rahatlatıcı Yüz Temizleme Jeli, Narenciye Özlü Parlatıcı Yüz Temizleme Jeli ve Kırmızı Meyve Özlü Peeling.
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G ünlük C İlt Bak ım ın ın T e m e l A d ım l ar ı

Cilt Analizi Değerlendirmesi
Ad / Soyad: ____________________________________________ Tarih: ____/____/_____ Kadın

Erkek

Yaș: ______

KADIN

Birçok farklı cilt tipi vardır: Kuru, Hassas, Yağlı ve en yaygın olan Karma cilt. Cilt bakımı yöntemine karar verirken, doğal cilt
tipinizle birlikte yaș, cinsiyet, cilt rengi, cilt bakımı geçmiși ve yașam tarzı gibi diğer etkenleri de hesaba katmak önemlidir.

Temel Adımlar

Her cilt birbirinden farklıdır. Dolayısıyla, cildinize en güzel görünümü kazandırmak için doğru ürünleri belirlemek gerekir.
Așağıdaki soruları cevaplandırarak cilt tipinizi ve ihtiyaçlarınızı belirleyebilirsiniz.

1. Cilt tipinizi nasıl tanımlarsınız?
Normal

2. Cildiniz için genelde ne zaman ve ne tür bir
bakım yaparsınız?
Sabah
Akșam

Kuru

Temizleme

Karma

Tonikleme

Yağlı

Nemlendirme
Ölü hücrelerden arındırma

Olgun cilt

Tedaviler/serumlar

Cansız, yorgun cilt

Göz kremi ya da jeli
4. Cildiniz için genelde hangi cilt bakımı ürünlerini
kullanıyorsunuz?

Kuru cilt (yüz için)

Temizleyiciler

Yağlı, sorunlu cilt

Tonik

Sık sivilce olușumu

Gündüz nemlendiricileri

Yașlanma

Gece nemlendiricileri

Lekeler

Göz kremi ya da jeli

Göz çevresinde koyu halkalar/șișlikler

Yüz ve vücut temizleyicileri

Göz ve dudak çevresinde ince kırıșıklıklar

Maskeler

İnce kırıșıklıklar

Serumlar

Parlak cilt

Dudak bakımı ürünleri

Yorgun/cansız cilt

Tedaviler/güçlendiriciler

Telefon: ______________________ Sizin için en uygun zaman: _________________
Adres/E-posta: __________________________________________________________
________________________________________________________________________
Referans isimler

TEMİZLEME

Gece

Aloe Özlü Rahatlatıcı Yüz Temizleme Jeli

Aloe Özlü Rahatlatıcı Yüz Temizleme Jeli

(Normal ve kuru ciltlerde istenilen etkileri göstermektedir.)

(Normal ve kuru ciltlerde istenilen etkileri göstermektedir.)

Narenciye Özlü Parlatıcı Yüz Temizleme Jeli Narenciye Özlü Parlatıcı Yüz Temizleme Jeli
(Normal ve yağlı ciltlerde istenilen etkileri göstermektedir.)

(Normal ve yağlı ciltlerde istenilen etkileri göstermektedir.)

2

Canlandırıcı Bitki Özlü Tonik

Canlandırıcı Bitki Özlü Tonik

3

Çizgi Azaltıcı Serum

Çizgi Azaltıcı Serum

4

Sıkılaştırıcı Göz Jeli

Nemlendirici Göz Kremi

Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici ya da
Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30

Besleyici Gece Kremi

TONİKLEME

İlk yașlılık belirtileri

3. Ne tür cilt problemleri yașıyorsunuz?
En fazla üç problem seçebilirsiniz.

1

Gündüz

BAKIM

HEDEF

5

NEMLENDİRME

HAFTALIK BAKIM
DERİNLEMESİNE
TEMİZLEME

Kırmızı Meyve Özlü Peeling (Haftada 1 - 3 defa)

ARINDIRMA

Nane Özlü Arındırıcı Kil Maskesi (Haftada 1 - 3 defa)

ERKEK

Daha fazla bilgi için, benimle iletișime
geçebilirsiniz.

ADIMLAR

ÜRÜN

1

Aloe Özlü Rahatlatıcı Yüz Temizleme Jeli
ya da
Narenciye Özlü Parlatıcı Yüz Temizleme Jeli

2

Çizgi Azaltıcı Serum
ve
Nemlendirici Göz Kremi

3

Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici
ya da
Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30

Temizleme

Bakım (İsteğe Bağlı)

Ad / Soyad: _____________________ Telefon: _______________________________
Lütfen, bu ücretsiz değerlendirmeyle ilgileneceğini düșündüğünüz ve kendileriyle ilgili bilgileri bizimle
paylașmanıza onay verecek tanıdıklarınızın bilgilerini yazınız. Bu kișiler, yürürlükteki veri koruma mevzuatı uyarınca,
sizin vereceğiniz bilgilere erișerek gerekli değișiklik ya da düzeltmeleri yapma hakkına sahiptirler.
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Nemlendirme
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haftalık bakım (haftada 1-3 defa)
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1. adım: temİzleme

HERBALIFE SKIN

2. ADIM: TONİKLEME 3. ADIM: BAKIM
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4. ADIM: HEDEF
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5. adım: nemlendİrme

HERBALIFE SKIN
Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30

Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici
Daha aydınlık bir görünüm kazanmanıza yardımcı özelliğe sahip nemlendirici losyon.
Cildinizin, makyajsız halde bile aydınlık görünmesine yardımcı olur.

Cildin yumușak ve pürüzsüz bir görünüm
kazanmasına yardımcı olan etkili nemlendirici.
Geniș spektrumlu UVA koruması sağlar.

• Yalnızca 7 günde çizgilerin ve kırıșıklıkların görünümünün azalmasına yardımcı olur.*
• Cildin yalınızca 7 günde daha parlak, daha yumușak ve pürüzsüz bir görünüme kavușmasına yardımcı olduğu klinik olarak test edilmiștir.**
• Cildin nemini 8 saat süreyle iki katına çıkardığı klinik olarak gözlenmiștir.***

• Yalnızca 7 günde çizgilerin ve kırıșıklıkların görünümünün azalmasına yardımcı
olur.*
• 8 saatin ardından ciltteki nemliliğin iki katına kadar çıkmasına yardımcı
olabilmektedir.**

• Cildinizin taze ve yumușak görünmesini istediğinizde ya da sadece hafif bir nemlendirme istediğinizde bu ürünü tercih edebilirsiniz.
• Bütün cilt türlerinde istenilen etkileri göstermektedir.

• Yalnızca 7 günde cilt görünümünün parlaklığı, yumușaklığı ve pürüzsüzlüğünde
artıș sağlanmasına yardımcı olabildiği gözlemlenmiștir.***

• İlave paraben içermez. Dermatolojik olarak test edilmiștir.
Özel olarak formüle edilmiș içeriğinde, B3 vitamin, C ve E vitaminleri ve Aloe Vera, ayçiçek çekirdeği yağı, Spilanthes Acmella çiçeği yağı,
Avustralya fındığı yağı ve susam çekirdeği yağı bulunmaktadır.
50 ml

Besleyici Gece Kremi

• Geniș spektrumlu UVA koruması sağlar.
• Dermatolojik olarak test edilmiștir.
Özel olarak formüle edilmiș içeriğinde; B3 vitamini, C ve E vitaminleri, Aloe Vera,
yalancı safran çiçeği özü ve Physalis Angulata bulunmaktadır.

#0830

* 0, 7 ve 42 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde cilt sertliği visioscan tarafından test edilmiştir.
** Denekler; 2, 4 ve 7 günlük süreçlerle uzmanlar tarafından gözlemlenerek test edilmiştir. Deneklerin %96’sının cildinin görünümünde
7 günde, pürüzsüzlük, yumuşaklık, ışıldama ve aydınlanma alanlarında gelişim gözlemlenmiştir. Deneklerin %93’ünün 7 günde cilt
parlaklığında gelişim gözlemlenmiştir.
*** Kullanımdan 8 saat sonra deneklerin cildindeki nem oranı test edilmiştir. Deneklerin tamamının cildinin nem oranının ilk ölçülen
değerlerinin iki katına çıktığı gözlemlenmiştir.

Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30

50 ml

#0828

* 0, 7 ve 42 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde cilt sertliği visioscan
tarafından test edilmiştir.
** Kullanımdan 8 saat sonra deneklerin cildindeki nem oranı test edilmiştir.
Deneklerin tamamının cildinin nem oranının ilk ölçülen değerlerinin iki katına
çıktığı gözlemlenmiştir.
*** Denekler; 2, 4 ve 7 günlük süreçlerle uzmanlar tarafından gözlemlenerek
test edilmiştir. Deneklerin %96’sının cildinde 7 günde, pürüzsüzlük, yumuşaklık,
ışıldama ve aydınlanma alanlarında gelişim gözlemlenmiştir. Deneklerin
%93’ünün 7 günde cilt parlaklığında gelişim gözlemlenmiştir.

Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici

Bu zengin içerikli krem gece boyunca cildin derinlemesine
nemlenmesine yardımcı olur. Uzun süreli nemlendirme sayesinde,
daha yumușak ve pürüzsüz bir ciltle uyanmanızı sağlar.

Cildin yumușak ve pürüzsüz bir görünüm
kazanmasına yardımcı olan etkili nemlendirici.
Geniș spektrumlu UVA koruması sağlar.

Daha aydınlık bir görünüm kazanmanıza yardımcı özelliğe sahip
nemlendirici losyon. Cildinizin, makyajsız halde bile aydınlık
görünmesine yardımcı olur.

• Yalnızca 7 günde çizgilerin ve kırıșıklıkların görünümünün azalmasına yardımcı
olur.*

• Yalnızca 7 günde çizgilerin ve kırıșıklıkların görünümünün
azalmasına yardımcı olur.*

• Yalnızca 7 günde çizgilerin ve kırıșıklıkların görünümünün azalmasına yardımcı
olur.*

• Sadece 7 günde cildin daha pürüzsüz ve yumușak bir görünüm kazanmasına
yardımcı olduğu klinik olarak test edilmiștir.**

• 8 saatin ardından ciltteki nemliliğin iki katına kadar çıkmasına
yardımcı olabilmektedir.**

• Cildin yalnızca 7 günde daha parlak, daha yumușak ve pürüzsüz bir görünüme
kavușmasına yardımcı olduğu klinik olarak test edilmiștir.**

• Sadece 1 haftada cilt görünümünde ve parlaklığında gözle görülür gelișim
sağlanmasına yardımcı olur.**

• Yalnızca 7 günde cilt görünümünün parlaklığı, yumușaklığı
ve pürüzsüzlüğünde artıș sağlanmasına yardımcı olabildiği
gözlemlenmiștir.***

• Cildin nemini 8 saat süreyle iki katına çıkardığı klinik olarak gözlemlenmiștir.***

• Cildin nemini 8 saat süreyle iki katına çıkardığı klinik olarak gözlemlenmiștir.***
• Bütün cilt türlerinde istenilen etkileri göstermektedir.

çekirdeği yağı, Spilanthes Acmella çiçeği yağı bulunmaktadır.
#0827

* 0, 7 ve 42 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde cilt sertliği visioscan
tarafından test edilmiştir.
** Deneklerin tamamı 7 günde cilt pürüzsüzlüğü, yumuşaklığı ve parlaklığında
gelişim göstermiştir. Deneklerin %97’sinin cilt ışıldaması ve aydınlanmasında
gelişim gözlemlenmiştir.
*** Kullanımdan 8 saat sonra deneklerin cildindeki nem oranı test edilmiştir.
Deneklerin tamamının cildinin nem oranının ilk ölçülen değerlerinin iki katına
çıktığı gözlemlenmiştir. Herhangi bir rahatsızlığı, cilt hassasiyeti veya alerjisi
olanların kullanmadan önce doktorlarına danışmalarını tavsiye ederiz.
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• Geniș spektrumlu UVA koruması sağlar.
• Dermatolojik olarak test edilmiștir.
Özel olarak formüle edilmiș içeriğinde; B3 vitamini, C ve E
vitaminleri Aloe Vera, yalancı safran çiçeği özü ve Physalis
Angulata bulunmaktadır.

• Dermatolojik olarak test edilmiștir.
Özel olarak formüle edilmiș içeriğinde; B3 vitamini, C ve E vitaminleri ve

50 ml

Klinik olarak test edilmiș ürünlerimiz etkin sonuçlar elde
etmenize yardımcı olur. Klinik araștırmalar sonucunda,
ürünlerimizin istenilen etkilerini standartlarına uygun bir
kullanımla 7 gün içerisinde göstermeye
bașlayabilecekleri test edilmiștir.

50 ml

#0828

*0, 7 ve 42 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde cilt sertliği
Visioscan tarafından test edilmiştir.
** Kullanımdan 8 saat sonra deneklerin cildindeki nem
oranı test edilmiştir. Deneklerin tamamının cildinin
nem oranının ilk ölçülen değerlerinin iki katına çıktığı
gözlemlenmiştir.
***Denekler; 2, 4 ve 7 günlük süreçlerle uzmanlar
tarafından gözlemlenerek test edilmiştir. Deneklerin
%96’sının cildinde 7 günde, pürüzsüzlük, yumuşaklık,
ışıldama ve aydınlanma alanlarında gelişim
gözlemlenmiştir. Deneklerin %93’ünün 7 günde cilt
parlaklığında gelişim gözlemlenmiştir.

• Cildinizin taze ve yumușacık görünmesini istediğinizde ya da sadece hafif bir
nemlendirme istediğinizde bu ürünü tercih edebilirsiniz.
• Bütün cilt türlerinde istenilen etkileri göstermektedir.
• İlave paraben içermez. Dermatolojik olarak test edilmiștir.
Özel olarak formüle edilmiș içeriğinde; B3 vitamini, C ve E vitaminleri ve Aloe
Vera, ayçiçek çekirdeği yağı, Spilanthes Acmella çiçeği yağı, Avustralya fındığı
yağı ve susam çekirdeği yağı bulunmaktadır.
50 ml

#0830

* 0, 7 ve 42 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde cilt sertliği visioscan
tarafından test edilmiştir.
**Denekler; 2, 4 ve 7 günlük süreçlerle uzmanlar tarafından gözlemlenerek
test edilmiştir. Deneklerin %96’sının cildinin görünümünde 7 günde,
pürüzsüzlük, yumuşaklık, ışıldama ve aydınlanma alanlarında gelişim
gözlemlenmiştir. Deneklerin %93’ünün 7 günde cilt parlaklığında gelişim
gözlemlenmiştir.
***Kullanımdan 8 saat sonra deneklerin cildindeki nem oranı test edilmiştir.
Deneklerin tamamının cildinin nem oranının ilk ölçülen değerlerinin iki katına
çıktığı gözlemlenmiştir.

%80
Yapılan testler neticesinde Çizgi
Azaltıcı Serum'un standartlarına uygun
kullanılmasıyla; bazı deneklerin cilt
görünümünde, parlaklık,
pürüzsüzlük, aydınlanma ve ıșıltı
bakımından %80’e kadar çıkabilen
gelișim görülmüștür.

%80

Yapılan testler neticesinde Besleyici
Gece Kremi'nin standartlarına uygun
kullanılmasıyla; bazı deneklerin cilt
görünümünde, yumușaklık,
parlaklık, pürüzsüzlük, aydınlanma ve
ıșıltı bakımından %80’e kadar
çıkabilen gelișim görülmüștür.

* Bu sonuçlar; Çizgi Azaltıcı Serum, Besleyici Gece
Kremi, Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici,
Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30, Nemlendirici
Göz Kremi ve Sıkılaştırıcı Göz Jeli için geçerlidir. Bu
ürünler, arzu ettiğiniz görünüme kavuşmanızda size
yardımcı olmak için üretilmiştir. Bu ürünlerin,
herhangi bir kalıcı, iyileştirici veya tedavi edici etkisi
bulunmamaktadır.
** 2, 4 ve 7 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde
pürüzsüzlük, yumuşaklık, aydınlanma, ışıltı ve
parlaklık için uzmanlar tarafından gözlemlenerek
test edilmiştir.
*** 0, 7 ve 42 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde
cilt sertliği visioscan tarafından test edilmiştir.
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DIŞ BESLENME

GÜÇLENDİRİCİ SAÇ KREMİ
• İçeriğinde sülfat ve paraben yoktur.
• Renk koruyucu formülü sayesinde saç
renginizin korunmasına yardımcı olur.

TÜM AİLENİZİN GÜNLÜK KULLANIMI İÇİNDİR.

250 ml

#2565

GÜÇLENDİRİCİ ŞAMPUAN
• İçeriğindeki bitkisel proteinler sayesinde
saçınızın güçlü bir görünüm kazanmasına
yardımcı olur.
• İçeriğinde sülfat ve paraben yoktur.
• Renk koruyucu formülü sayesinde saç
renginizin korunmasına yardımcı olur.
250 ml

EL VE VÜCUT SABUNU
•
•
•
•

Cildi nazikçe temizler.
Aloe Vera, zeytinyağı, A, C ve E vitaminleri içerir.
İçeriğinde sülfat ve paraben yoktur.
Ferahlatıcı bir kokusu vardır.

125g

#2566

RAHATLATICI JEL
• Cildinizin nemli bir görünüm kazanmasına
yardımcı olur.
• İçeriğinde sülfat ve paraben yoktur.
• Ferahlatıcı bir kokusu vardır.
200 ml
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#2562

Herhangi bir rahatsızlığı, cilt hassasiyeti veya alerjisi olanların kullanmadan önce doktorlarına danışmalarını tavsiye ederiz.

#2564

EL VE VÜCUT ŞAMPUANI
• Cildinizi nazikçe temizler ve nemli bir görünüm
kazanmasına yardımcı olur.
• İçeriğinde sülfat ve paraben yoktur.
• Ferahlatıcı bir kokusu vardır.
250 ml

#2561

EL VE VÜCUT LOSYONU
• Cildinizin nemli bir görünüm kazanmasına
yardımcı olur.
• İçeriğinde sülfat ve paraben yoktur.
• Ferahlatıcı bir kokusu vardır.
200 ml

#2563

Herhangi bir rahatsızlığı, cilt hassasiyeti veya alerjisi olanların kullanmadan önce doktorlarına danışmalarını tavsiye ederiz.
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Instagram

BİZE ULAŞIN

SİZE DESTEK OLMAK İÇİN
BURADAYIZ!

heRbaliFe haKkıNda en güNcel
bİLgİlEr, beslenMe, güzeLlİK ve
mOtİVasyoN hakkıNda heR şEy!
@herbalifeturkiye

MyHerbalife

Facebook

Sİparİş vErİlEn, KİşİSel gElİşİM İÇİN
İHtİYaç duyuLan heR şEye vE
en güNcel KuralLara uLaşıLan aDres

heRbaliFe seVenlerİn
buLuşMa noktAsı!
@herbalifeturkiye

myherbalife.com

Share A Shake

yepyEnİ lezzEtlerİ yarAtıP
PaylaşAbİLeceĞİNİz Zengİn
ShaKe tarİFlerİ KayNaĞi
myherbalifeshake.com/tr

YouTube

Mobil Uygulamamız

beDen kİtlE İNdeksİ hesaPlayan, yİYecek
KalorİlErİ lİstEsİ olan, su tükEtİmİnİ
tAkİP eden, benzeRsİz bİR uygUlama

EğLencelİ vE öğrEtİcİ
heRbalife vİDeolarınıN adrEsİ
@iyiyasiyorum

Herbalife One
Web Sitemiz

heRbalife tüRkİye
Resmİ web Sİtesİ
herbalife.com.tr

Herbalife Nutrition ürünleri hakkında bilgi almak ve
size en yakın Bağımsız Herbalife Nutrition Distribütörü’ne ulaşmak için
0216 542 75 90 no'lu telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.
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Herbalife Nutrition'ın size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için size bu broşürü
ulaştıran Bağımsız Herbalife Nutrition Distribütörü ile iletişime geçebilirsiniz.

Blog’umuz

heRbalifE İlE
İyİ YaşAma daİR her şeY
iyiyasiyorum.com

Video Kütüphanesi

heR sevİYeye Uygun
eğİtİcİ vE İLham Veren
Koca bİR vidEo arşİvİ
video.herbalife.com.tr

M
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