TWOJE ZDROWIE W DOBRYCH RĘKACH

Herbalife Nutrition oferuje Ci pomoc w zakresie
zdrowego odżywiania, dbania o lepszy stan zdrowia
i prowadzenia bardziej aktywnego trybu życia.
Nasza misja polega na propagowaniu zdrowego
odżywiania.
Realizując ją zmieniamy życie ludzi w ponad
90 krajach na całym świecie.

ODŻYWIANIE
PODSTAWOWE

KOKTAJL ODŻYWCZY FORMUŁA 1

✓ Wspaniały smak i kalorie pod kontrolą; przeciętnie 221 kcal/porcja.
✓ Błonnik, witaminy i minerały.
✓ Bogaty w białko pochodzące z soi i mleka; około 18g białka po
przyrządzeniu z chudym mlekiem.

✓ Skuteczność poparta badaniami naukowymi.
✓ Formuła opracowana przez ekspertów z dziedziny odżywiania.

KOKTAJL ODŻYWCZY FORMUŁA 1

✓ Zastąpienie jednego głównego posiłku dziennie w diecie
niskokalorycznej środkiem spożywczym zastępującym
posiłek, do kontroli masy ciała, pomaga w utrzymaniu masy
ciała po jej utracie.

✓ Formuła 1 o smaku owoców leśnych jest odpowiednia dla
wegan; zawiera 25 niezbędnych witamin i minerałów, ma
naturalne barwniki i aromat.

✓ Bezglutenowy Koktajl odżywczy Formuła 1 nie zawiera
laktozy, soi i glutenu, gdy przyrządza się go zgodnie
z zaleceniami.

KOKTAJL ODŻYWCZY FORMUŁA 1

o smaku waniliowo - śmietankowym 550g #4466
o smaku waniliowo - śmietankowym 780g #048K
o smaku waniliowym saszetki #2653
o smaku waniliowym, produkt bezglutenowy, nie zawiera soi
i laktozy #3118
o smaku bananowym #4462
o smaku delikatnej czekolady #4468
o smaku truskawkowo-malinowym #4463
o smaku ciasteczkowym #4467
o smaku jabłek z korzennymi przyprawami #4464
o smaku mięty z czekoladą #4471
o smaku owoców leśnych #4470

KOKTAJL ODŻYWCZY FORMUŁA 1

LEPSZA CENA
1 PORCJI

30
PORCJI

MIESIĘCZNY
ZAPAS

W OPAKOWANIU

Z DOŁĄCZONĄ
MIARKĄ

PONAD 40%
WIĘCEJ

TRI BLEND SELECT

✓ ZDROWY BATONIK ZASTĘPUJĄCY POSIŁEK.
BLEND
Select to odżywcze
koktajl korzyści
✓ Pyszny i wygodny ,TRI
oferuje
też wszystkie
proteinowy premium wellness1 bez
Koktajlu Formuła 1.

✓

1
2

Vitamin C contributes to the protection of cells from oxidative stress
The addition of rice protein provides a complete protein

żadnych kompromisów: starannie
wybrane, naturalne składniki
Idealne rozwiązanie jeśli prowadzisz intensywny tryb życia
zapewniają optymalne odżywianie
i potrzebujesz zjeść
coś zdrowego w biegu.
i delikatny smak.
TRI BLEND Select to połączenie grochu,
komosy ryżowej i siemienia lnianego
stanowiących razem kompletne źródło
białka2 oraz innych, naturalnych
składników dostarczających błonnika,
witaminy C i wybranych składników
mineralnych.

TRI BLEND SELECT
Dlaczego warto wybrać koktajl proteinowy TRI BLEND Select?

Wegański

Źródło kompletnego białka
– zawiera wszystkie
niezbędne aminokwasy

Połączenie grochu,
komosy ryżowej
i siemienia lnianego

Bez dodatku
barwników ani
sztucznych aromatów

Składniki
z naturalnych
źródeł

Wysoka zawartość
błonnika (6 g w porcji)

Niska zawartość
cukrów

Bez soi, nabiału
i glutenu

20 g białka
w porcji

# 013K smak bananowy, 600 g

F1 EXPRESS BATON – ODŻYWCZY POSIŁEK

✓ ZDROWY BATONIK ZASTĘPUJĄCY POSIŁEK.
✓ Pyszny i wygodny , oferuje też wszystkie odżywcze
korzyści Koktajlu Formuła 1.

✓ Idealne rozwiązanie jeśli prowadzisz intensywny tryb
życia
i potrzebujesz zjeść coś zdrowego w biegu.

F1 EXPRESS BATON – ODŻYWCZY POSIŁEK

✓ Bogaty w białko – każdy baton to 13g białka, które pomoże
✓
✓
✓

zbudować beztłuszczową tkankę mięśniową.
Formuła uwzględniająca zbilansowanie kluczowych składników,
w tym kwasu linolowego oraz niezbednych witamin
i minerałów.
Poparty naukowo: badania pokazują, że zastąpienie jednego
z głównych posiłków dziennie w diecie ograniczonej
energetycznie substytutem posiłku takim, jak Baton Formuła 1
Express, przyczynia się do utrzymania wagi po schudnięciu.
Bez sztucznych konserwantów, odpowiedni dla wegetarian.

#2669 smak czekoladowy
#2670 jogurtowy smak owoców i jagód
Każde opakowanie zawiera 7 batonów.

BŁONNIK I ZIOŁA

✓ Suplement błonnika pomaga w osiągnięciu zalecanego dziennego
✓
✓

spożycia tego składnika, wynoszącego 25 g dziennie.*
Zawiera błonnik z owsa oraz natkę pietruszki.
Dzienna zalecana porcja produktu dostarcza 3 g błonnika.

#3114 - 180 tabletek

* Panel EFSA dot. Produktów dietetycznych, odżywiania i alergii, (NDA). EFSA journal 2010,; 8(3): 1462

NAPÓJ BŁONNIKOWY

Pyszny sposób na zwiększenie spożycia błonnika i wsparcie
trawienia.*

✓ Bez sztucznych słodzików, także bez cukru**.
✓ 5 g błonnika w porcji.
✓ 6 źródeł błonnika.
✓ Tylko 18 kcal/porcja.***
✓ Zawiera błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny.
✓ Możesz zmieszać go z wodą lub ulubionym Koktajlem
odżywczym Formuła 1.
#2554 - 204g
*Błonnik owsiany przyczynia się do zwiększenia objętości treści jelitowej.
** Porcja zawiera 0,1g naturalnie występujących cukrów.
***Gdy przyrządzisz napój ze 150 ml wody.

KONTROLA
WAGI

CELL ACTIVATOR

Dla lepszego metabolizmu energii i węglowodanów.
✓ Specjalna formuła z witaminami B1, B2 i B6 oraz manganem
i miedzią dla prawidłowego przebiegu uzyskiwania energii.
✓ Cynk biorący udział w metabolizmie węglowodanów.
✓ Mangan, miedź i cynk pomagają także chronić komórki
organizmu przed stresem oksydacyjnym.

#0104 - 90 tabletek

THERMO COMPLETE

Wyjątkowa kompozycja naturalnej kofeiny pochodzącej z zielonej
herbaty i yerba mate.

✓ Witamina C przyczynia się do zmniejszenia objawów zmęczenia.
✓ Jedna porcja zawiera 82 mg kofeiny, by pomóc poprawić
koncentrację.
#0050 - 90 tabletek

HERBATKA ROZPUSZCZALNA

Obudź się, pijąc orzeźwiający napój ziołowy zawierający 85 mg
kofeiny (w każdej porcji), która pomaga poprawić koncentrację.

✓ Niskokaloryczna, z ekstraktami czarnej i zielonej herbaty.
✓ Jedna porcja to zaledwie około 6 kcal.
✓ Wyjątkowe połączenie tradycyjnej czarnej oraz zielonej herbaty
✓
✓

z ekstraktami z kwiatów malwy i hibiskusa oraz ziarnami
kardamonu.
Zawarta w herbatce zielona herbata to wodny ekstrakt,
zawierający wszystkie jej dobroczynne składniki.
Możesz delektować się orzeźwiającym smakiem herbatki na
gorąco lub na zimno.

HERBATKA ROZPUSZCZALNA
I ROZPUSZCZALNY NAPÓJ ZIOŁOWY

Smak brzoskwiniowy 50 g #0257
Smak cytrynowy 50 g #0255

Oryginalny smak 100 g #0106
Oryginalny smak 50 g #0105

NAPÓJ ALOESOWO-ZIOŁOWY, KONCENTRAT

Niskokaloryczny – zdrowsza alternatywa dla wysokokalorycznych
napojów słodzonych.

✓ Zawiera 40% soku z aloesu, pozyskanego z całych liści Aloe Vera
✓ Liście są ostrożnie zbierane i ręcznie filetowane, by zapewnić
✓
✓

✓

czystość surowca na najwyższym poziomie.
Żel pozyskuje się metodą zimnego przetwarzania, co stanowi
najlepszy sposób zagwarantowania doskonałej jakości.
Po wymieszaniu z wodą koncentrat nadaje jej orzeźwiający smak,
dzięki czemu łatwiej Ci wypić odpowiednią ilość płynów: 2 – 2,5 litra
dziennie.
Dostępny w wersji smakowej oryginalnej, która nadaje wodzie
naturalny, lekko cytrusowy posmak, bez sztucznych słodzików ani
barwników, oraz w wersji o smaku mango (bez zawartości cukru).

Napój aloesowo-ziołowy, koncentrat, smak mango 473ml #1065
Napój aloesowo-ziołowy, koncentrat 473ml #0006

AloeMax

Niskokaloryczny – zdrowsza alternatywa dla wysokokalorycznych
napojów słodzonych.

✓ Zawiera 40% soku z aloesu, pozyskanego z całych liści Aloe Vera
✓ Liście są ostrożnie zbierane i ręcznie filetowane, by zapewnić
✓
✓

✓

czystość surowca na najwyższym poziomie.
Żel pozyskuje się metodą zimnego przetwarzania, co stanowi
najlepszy sposób zagwarantowania doskonałej jakości.
Po wymieszaniu z wodą koncentrat nadaje jej orzeźwiający smak,
dzięki czemu łatwiej Ci wypić odpowiednią ilość płynów: 2 – 2,5 litra
dziennie.
Dostępny w wersji smakowej oryginalnej, która nadaje wodzie
naturalny, lekko cytrusowy posmak, bez sztucznych słodzików ani
barwników, oraz w wersji o smaku mango (bez zawartości cukru).

Napój aloesowo-ziołowy, koncentrat, smak mango 473ml #1065
Napój aloesowo-ziołowy, koncentrat 473ml #0006

AloeMax 473ml #1196

AloeMax

Niskokaloryczny – zdrowsza alternatywa dla wysokokalorycznych
napojów słodzonych.

✓ Zawiera 40% soku z aloesu, pozyskanego z całych liści Aloe Vera
✓ Liście są ostrożnie zbierane i ręcznie filetowane, by zapewnić
✓
✓

✓

czystość surowca na najwyższym poziomie.
Żel pozyskuje się metodą zimnego przetwarzania, co stanowi
najlepszy sposób zagwarantowania doskonałej jakości.
Po wymieszaniu z wodą koncentrat nadaje jej orzeźwiający smak,
dzięki czemu łatwiej Ci wypić odpowiednią ilość płynów: 2 – 2,5 litra
dziennie.
Dostępny w wersji smakowej oryginalnej, która nadaje wodzie
naturalny, lekko cytrusowy posmak, bez sztucznych słodzików ani
barwników, oraz w wersji o smaku mango (bez zawartości cukru).

Napój aloesowo-ziołowy, koncentrat, smak mango 473ml #1065
Napój aloesowo-ziołowy, koncentrat 473ml #0006

BATONY PROTEINOWE

✓ Pyszna, wysokobiałkowa przekąska.
✓ Zdrowy przysmak przed lub po ćwiczeniach.
✓ Jeden baton dostarcza przeciętnie 139 kcal, czyli mniej niż
✓
✓

typowe batony czekoladowe.
10 g wysokojakościowego białka (w każdej porcji)
pomagającego budować masę mięśniową.
16 g węglowodanów w porcji pomaga odzyskać energię po
treningu.

BATONY PROTEINOWE

Czekoladowo-orzechowy #3972, Waniliowo-migdałowy #3968, Cytrynowy #3976
Każde opakowanie zawiera 14 batonów

FORMUŁA 3 ODŻYWKA BIAŁKOWA

Prosty sposób na zwiększenie spożycia białka.
✓ Bogata w białko sojowe i serwatkowe, wspomaga budowanie
masy mięśniowej i zachowanie dobrej kondycji kości.
✓ Jedna porcja dostarcza 5 g białka.
✓ Dodaj Odżywkę do swojego ulubionego Koktajlu odżywczego
F1, by zwiększyć spożycie białka w indywidualny sposób.
#0242 - pojemnik 240 g

PROTEIN DRINK MIX

Idealny sposób na zwiększenie spożycia białka. Ten wszechstronny
produkt można spożywać na dwa pyszne sposoby. Przygotuj z niego
smaczną, kontrolowaną kalorycznie przekąskę wysokobiałkową lub
dodaj go do ulubionego Koktajlu odżywczego Formuła 1, tworząc
apetyczny, kremowy napój.

KLUCZOWE KORZYŚCI:
✓ 15 g białka wysokiej jakości.
✓ 7 g węglowodanów.
✓ 20 witamin i minerałów.
✓ Można przygotować na wodzie.
✓ Pyszny, waniliowy smak białka.
Wanilia #2600 - opakowanie 588g

PRO 20 Select

PRO 20 Select to pierwszy koktajl Herbalife do wymieszania z wodą.
Pyszny, wysokobiałkowy koktajl z niską zawartością cukrów,
dostarczający organizmowi niezbędnych składników odżywczych:
✓ Każda porcja zawiera 20 g białka i 6 g błonnika oraz dostarcza
24 witamin i składników mineralnych w ilości odpowiadającej
1/3 ich dziennego zalecanego spożycia.
✓ PRO 20 Select nie zawiera sztucznych słodzików, sztucznych
barwników, glutenu ani nabiału.
✓ Produkt odpowiedni dla wegetarian.

Smak waniliowy #1660 – opakowanie 630g

LIFTOFF® MUSUJĄCY NAPÓJ ENERGETYCZNY

Niskokaloryczny napój energetyczny, po który możesz sięgnąć
zawsze i wszędzie.
✓ Jedna porcja to tylko 10 kcal – świetny wybór zamiast
słodzonych napojów gazowanych.
✓ Pozwala zaspokoić 100% Zalecanego Dziennego Spożycia
witaminy C, która pomaga zmniejszyć zmęczenie.
✓ 100% RWS witamin z grupy B (B1, B2, B3, B6, kwas
pantotenowy i biotyny) dla prawidłowego przebiegu
wytwarzania energii.
✓ Zawiera proszek kofeinowy i naturalną kofeinę pozyskiwaną
z guarany.
✓ Każda porcja zawiera 75 mg kofeiny, by poprawić koncentrację.
#3151 - smak pomarańczy
#3152 - smak cytryny

N-R-G NATURALNA GUARANA

NATURALNA GUARANA*

✓ Dzienna porcja – 4 tabletki -

dostarcza 128 mg kofeiny.

#0124 - 60 tabletek

*Guarana to krzew pochodzący z południowej Ameryki, używany od
stuleci przez mieszkańców Amazonii ze względów na dużą
zawartość kofeiny

WYBORNA ZUPA POMIDOROWA

Gotowa w kilka sekund, rozgrzewająca przekąska dostarcza 8 razy
więcej białka niż zwykła zupa pomidorowa*.

✓ Jedna porcja dostarcza 104 kcal, więc sprzyja utrzymaniu kalorii pod
✓
✓
✓
✓

kontrolą.
Wysoka zawartość białka (7 g/porcja) wspomaga budowanie masy
mięśniowej.
Duża ilość błonnika (4 g w porcji) ułatwia zaspokojenie dziennego
zapotrzebowania na ten składnik.
Zmieszaj z gorącą wodą, zgodnie z zaleceniami na etykiecie.
Pysznie przyprawiona śródziemnomorskimi ziołami.

#0155 - opakowanie 672 g, 21 porcji
*Skład pokarmów; Agencja Standardów Żywienia oraz Instytut Badań Żywieniowych
w Wielkiej Brytanii, 2006

PRAŻONE ZIARNA SOI

Zdrowa, wykwintna przekąska w domu lub w drodze; kalorie pod
kontrolą dla Twojej wygody.

✓ 9 g białka wspomagajacego budowanie masy mięśniowej.
✓ 110 kcal pomaga kontrolować dzienne spożycie kalorii.
✓ Poręczne pojedyncze opakowania, idealne do zabrania w drogę.
✓ Pyszne, lekko solone.
#3143 - opakowanie 258 g, 12 szt.

Odżywianie
ukierunkowane

HERBALIFELINE MAX®

5 benefitów prozdrowotnych EPA i DHA

Herbalifeline® Max to wyjątkowa kompozycja oleju rybiego
pozyskiwanego w zrównoważony sposób, zawierającego kwasy
tłuszczowe:
EPA (kwas eikozapentaenowy)
DHA (kwas dokozaheksaenowy)
#0043 - 30 kapsułek
* Korzystny efekt występuje przy spożyciu 250 mg EPA i DHA dziennie.
** Korzystny efekt występuje przy spożyciu 250 mg DHA dziennie.
*** Korzystny efekt występuje przy spożyciu 2 g EPA i DHA dziennie.
**** Korzystny efekt występuje przy spożyciu 3 g EPA i DHA dziennie.
Nie przekraczać spożycia 5 g EPA i DHA łącznie w ciągu dnia.

ZESTAWY WITAMIN I MINERAŁÓW FORMUŁA 2

dla OPTYMALNEGO ODŻYWIANIA
dopasowane do różnych potrzeb kobiet i mężczyzn
# 1800
#1819

Zestaw witamin i minerałów dla mężczyzn
FORMUŁA F2

✓ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY:
Zawiera witaminy A i C przyczyniające się do prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego.
✓ PRACA MIĘŚNI:
Zawiera magnez przyczyniający się do prawidłowego
funkcjonowania mięśni.
✓ METABOLIZM ENERGETYCZNY:
Zawiera ryboflawinę przyczyniającą się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego.
✓ WYDAJNOŚĆ UMYSŁOWA:
Zawiera kwas pantotenowy pomagający w utrzymaniu
sprawności umysłowej na prawidłowym poziomie.

OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ

Zestaw witamin i minerałów dla kobiet
FORMUŁA F2

✓ RÓWNOWAGA HORMONALNA:
Zawiera witaminę B6 przyczyniającą się do regulacji
aktywności hormonalnej.
✓ METABOLIZM ENERGETYCZNY:
Zawiera witaminę B12 przyczyniającą się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu energetycznego.
✓ ZDROWE KOŚCI:
Zawiera wapń potrzebny do utrzymania zdrowych kości.
✓ KONDYCJA SKÓRY, WŁOSÓW I PAZNOKCI:
Zawiera cynk pomagający zachować zdrową skórę, włosy
i paznokcie.

OPTYMALNE SAMOPOCZUCIE

NITEWORKS®

Odżywianie serca w trakcie snu.
✓ Niteworks zawiera aminokwasy L-argininę, L-cytrulinę
i L-taurynę.
✓ Wysoka zawartość kwasu foliowego.
✓ Witaminy C i E pomagają chronić komórki ciała przed stresem
oksydacyjnym.
✓ Z balsamem cytrynowym.
#3150 - 135 g, 15 porcji

XTRA-CAL®

Suplement wapnia z witaminą D i magnezem.

✓ Wapń, magnez i witamina D pomagają dbać o zdrowie układu
✓

✓
✓
✓

kostnego i zębów.
Dostarcza wapnia w ilości pozwalającej zaspokoić dzienne
zapotrzebowanie organizmu na ten składnik – jedna porcja
zaspokaja ponad 100% Zalecanego Dziennego Spożycia.
Wysoka zawartość witaminy D, która przyczynia się do
prawidłowego przyswajania wapnia i prawidłowej pracy mięśni.
Zawiera także magnez, miedź, mangan i cynk.
Starzejąc się podlegamy naturalnemu procesowi masy kostnej,
dlatego dieta bogata w wapń i witaminę D jest tak ważna, bez
względu na wiek.

#0020 - 90 tabletek

BETA HEART®

Zawiera OatWell™ beta-glukan z owsa – który obniża poziom
cholesterolu we krwi lub utrzymuje go w normie*.

✓ 3 g beta – glukanów z owsa pomagają obniżyć poziom cholesterolu*
✓
✓
✓
✓
✓
✓

(2 miarki).
1,5 g beta – glukanów z owsa pomaga utrzymać poziom
cholesterolu* (1 miarka).
Nie zawiera cukru.
Bez sztucznych słodzików.
Formuła bogata w błonnik (3 g na miarkę).
Źródło białka.
25 kcal / miarka.

#0267 - 229g
* Wykazano, że beta-glukan z owsa obniża poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu to czynnik zwiększający
ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwienną serca. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca; zmiana
jednego z nich może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go. Beta-glukany przyczyniają się do utrzymania w normie
poziomu cholesterolu we krwi. Korzystny efekt występuje przy spożywaniu 3 g beta-glukanów dziennie. OatWell™ jest
znakiem towarowym DSM.

SPORT,
ENERGIA
I FITNESS

ODŻYWIANIE SPORTOWCÓW 24 H NA DOBĘ

Oparte na najnowszych osiągnięciach
naukowych, Herbalife 24 jest dedykowane dla
każdego. Niezależnie od tego czy jesteś
biegaczem-amatorem, intensywnie ćwiczysz na
siłowni czy też jesteś profesjonalnym
sportowcem. Herbalife 24 to seria produktów,
których potrzebujesz w trakcie przygotowań,
treningu oraz odpoczynku. Łatwość ustawienia
optymalnego zapotrzebowania
w zależności od rodzaju wysiłku.
Dzięki serii produktów Herbalife 24 poprawisz
swoje wyniki i efekty treningów.

Dostosuj program Herbalife24 do swoich indywidualnych potrzeb
wynikających z uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju treningów, stopnia
wysiłku i tempa regeneracji.
Stwórz swój unikalny program na www.Herbalife24.pl

ODŻYWIANIE SPORTOWCÓW 24 H NA DOBĘ

Produkty Herbalife24 powstają w naszych nowoczesnych laboratoriach
i zakładach produkcyjnych. Badania naukowe, które przyczyniają się do
ich rozwoju, są prowadzone przez grupę uznanych w świecie ekspertów
w dziedzinie odżywiania.
John Heiss jest Dyrektorem Globalnego Działu Marketingu, Produktów
Sport i Fitness Herbalife; firma korzystała z jego doświadczenia,
wprowadzając Herbalife24. Zanim dołączył do Herbalife, Heiss był
założycielem firmy z branży produktów odżywczych dla sportowców
uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe. Zdobył tytuł doktora chemii
organicznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), gdzie
prowadził badania nad działaniem pojedynczych białek w komórkach.
Wyniki jego badań zostały opublikowane w wielu czasopismach
naukowych.

HERBALIFE 24 FORMUŁA 1 SPORT

Zdrowy, odżywczy koktajl dla sportowców.

✓ Zawiera 18 g białka, które wspomaga budowanie masy

✓
✓
✓
✓

mięśniowej.
W składzie F1 Sport znajdują się dwa białka wysokiej jakości:
kazeina oraz białko serwatkowe.
Porcja dostarcza 219 kcal, co pomaga w kontrolowaniu ilości
spożywanych kalorii.
Wyjątkowa kompozycja węglowodanów i białek z błonnikiem
oraz najważniejszymi witaminami i składnikami mineralnymi.
Witaminy C i E oraz selen wspomagają ochronę komórek ciała
przed stresem oksydacyjnym.

#1432 - smak waniliowo-śmietankowy, 524 g

HERBALIFE 24 HYDRATE

Napój z elektrolitami bez kalorii.

✓ Pozbawiony kalorii napój dla sportowców, zwiększający spożycie

✓
✓
✓
✓

płynów.
Osmolalność poniżej 270 mOsmol/kg.
Pozwala zaspokoić 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę
C, która pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia.
Dostarcza witamin z grupy B (B1, B2, B12 i kwasu pantotenowego)
oraz wapnia i magnezu; wszystkie te składniki warunkują
prawidłowy przebieg metabolizmu energii.
Bez sztucznych barwników i substancji smakowych.

#1433 - smak pomarańczowy, 20 saszetek

HERBALIFE 24 PROLONG

Napój proteinowo-węglowodanowy do picia w trakcie
intensywnych, długich treningów.

✓ Jedna porcja dostarcza 225 kcal; świetny wybór dla osób
✓
✓
✓
✓

uprawiających sporty wytrzymałościowe.
Ten wyjątkowy napój proteinowo- węglowodanowy ma osmolalność
na poziomie 270 – 330 mOsmol/kg.
Dostarcza 7 g białka serwatkowego, wspomagając budowanie masy
mięśniowej.
Zawiera węglowodany w postaci maltodekstryny.
Wzbogacony witaminami z grupy B (B1, B3, B6, B12 i kwasem
pantotenowym) oraz witaminą C, ma lekki, subtelny smak, dzięki
czemu przyjemnie pije się go w trakcie ćwiczeń.
Bez sztucznych barwników i substancji smakowych.

#1435 - smak cytrusowy, 900 g

HERBALIFE 24 REBUILD STRENGTH

Regenerujący napój z wysoką zawartością protein, do spożycia po
ćwiczeniach siłowych.

✓ Idealny po treningach anaerobowych.
✓ Zawiera 25 g białka, które odgrywa ważną rolę w budowaniu
✓
✓

i utrzymaniu beztłuszczowej masy mięśniowej.
Żelazo bierze udział w wytwarzaniu energii, prawidłowej produkcji
czerwonych krwinek i transporcie tlenu do wszystkich komórek
ciała.
Bez sztucznych barwników i substancji smakowych.

#1437 - smak czekoladowy, 1000g

CR7 DRIVE

CR7 DRIVE

Napój sportowy stworzony w oparciu o indywidualne potrzeby
Cristiano Ronaldo.
CR7 Drive błyskawicznie zasila Twoje treningi i zwiększa
nawodnienie.
✓ Zawiera elektrolity: 249 mg sodu i 142 mg magnezu.
✓ B12 przyczynia się do prawidłowego metabolizmu energii,
a porcja CR7 Drive dostarcza jej w ilości równej 100%
Referencyjnej Wartości Spożycia i zawiera cyjankobalaminę.
✓ Każda porcja dostarcza także witaminy B1 w ilości 100% RWS.

# 1466

# 1467

HERBALIFE 24

GWARANTUJEMY, ŻE KAŻDY PRODUKT Z KAŻDEJ WYPRODUKOWANEJ PARTII JEST BADANY PRZEZ NIEZALEŻNĄ
AGENCJĘ POD KĄTEM OBECNOŚCI SUBSTANCJI NIEDOZWOLONYCH. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA MOŻNA
PRZEŚLEDZIĆ HISTORIĘ PRODUKTU ZA POMOCĄ PODANEGO NA NIM NUMERU PARTII I SPRAWDZIĆ GO NA
STRONIE WWW.INFORMEDSPORT.COM

ODŻYWIANIE
ZEWNĘTRZNE

HERBAL ALOE

HERBAL ALOE - MYDŁO DO RĄK I KĄPIELI

✓ Delikatnie oczyszcza skórę, nie usuwając z niej ochronnej
✓

✓
✓

warstwy sebum.
Kompozycja aloesu, oliwy z oliwek oraz witamin A, C i E
odżywia skórę.
Ma świeży, przyjemny zapach.
Bez dodatku parabenów.

#2566 - 125g

HERBAL ALOE - ŻEL DO RĄK I CIAŁA

✓ Delikatne substancje oczyszczające na bazie ekstraktów
✓
✓
✓
✓

roślinnych.
Potrójnie zmiękczające składniki nawilżające pomagają uwolnić
skórę od uczucia wysuszenia.
Kompozycja ekstraktów z roślin pustynnych wspomaga
zachowanie zdrowej kondycji skóry.
Bez dodatku parabenów i siarczanów.
Orzeźwia i oczyszcza.

#2561 - 250ml

HERBAL ALOE - BALSAM DO RĄK I CIAŁA

✓ Głęboko nawilża i odżywia skórę, co potwierdziły badania
✓
✓
✓

kliniczne.
Zapewnia nawilżenie przez cały dzień.
Aloe Vera i afrykańskie masło Shea sprawiają, że wchłania się
szybko i pozostawia uczucie miękkości i gładkości skóry.
Bez dodatku parabenów.

#2563 - 200ml

HERBAL ALOE - ŻEL KOJĄCY

✓ Pozostawia skórę bardziej gładką i miękką.
✓ Zawiera Aloe Vera i inne składniki odżywcze pochodzenia
✓
✓

roślinnego, które nawilżają i koją ciało.
Bezzapachowy.
Bez dodatku parabenów i siarczanów.

#2562 - 200ml

HERBAL ALOE – SZAMPON WZMACNIAJĄCY

✓ Już po pierwszym użyciu włosy stają się 10 razy mocniejsze.
✓ Zmniejsza ich łamliwość nawet o 90%.
✓ Zhydrolizowane białko pszenicy pomaga chronić, regenerować

✓
✓

i wzmacniać włosy.
Formuła utrwalająca kolor.
Bez dodatku parabenów i siarczanów.

# 2564 – 250ml

HERBAL ALOE – ODŻYWKA WZMACNIAJĄCA

✓ Wzmacnia włosy, dzięki czemu już po pierwszym użyciu czujesz,
✓
✓
✓

że są bardziej miękkie i aksamitne.
Bogata, innowacyjna odżywka z białkiem pszenicy.
Formuła utrwalająca kolor.
Bez dodatku parabenów i siarczanów.

# 2565 – 250ml

HERBALIFE SKIN
– INTELIGENTNE ODŻYWIANIE SKÓRY

Odsłoń promienną, gładszą
i młodziej wyglądającą skórę
Nasze klinicznie testowane kosmetyki
zawierają wyjątkową kompozycję odżywczych
witamin i ekstraktów roślinnych, by zapewnić
Ci optymalne rezultaty.

SKIN - KOJĄCY ŻEL OCZYSZCZAJĄCY Z ALOESEM

Do cery suchej i normalnej

✓
✓
✓
✓
✓

Delikatny, orzeźwiający żel przywraca skórze uczucie czystości i miękkości.
Usuwa nadmiar sebum, zanieczyszczenia i lekki makijaż.
Aloe vera nawilża i zmiękcza. Oczyszcza skórę, nie podrażniając jej.
Stosuj rano i wieczorem. Delikatnie wmasuj w zwilżoną skórę. Zmyj ciepłą wodą, osusz twarz.
Aloes, witaminy: B3, C i E, składniki myjące pozyskane z orzecha kokosowego.

#0765 - 150ml

SKIN - WYGŁADZAJĄCY ŻEL OCZYSZCZAJĄCY
Z CYTRUSAMI

Do cery normalnej i tłustej

✓
✓
✓
✓
✓

Delikatny żel do codziennego oczyszczania skóry przywraca jej czystość, gładkość i miękkość
Polerujące granulki jojoba usuwają zanieczyszczenia i nadmiar sebum
Testy kliniczne wykazały zmniejszenie wydzielania sebum już po jednym użyciu*
Stosuj rano i wieczorem. Delikatnie wmasuj w zwilżoną skórę. Zmyj ciepłą wodą, osusz twarz
Aloes, witaminy: B3, C i E, składniki myjące pozyskane z jabłka, olejki cytrusowe, w tym
pomarańczowy.

#0766 - 150ml

SKIN - ENERGETYZUJĄCY TONIK Z ZIOŁAMI

Do wszystkich typów skóry

✓
✓
✓
✓

✓

Bezalkoholowy tonik pozostawiający uczucie czystości i świeżości, przygotowuje skórę na
działanie kosmetyków nawilżających.
Nawilża i odświeża zmęczoną skórę. Nie wysusza, nie powoduje wrażenia ściągnięcia.
Dzięki zawartości Aloe vera nawilża i odświeża zmęczoną skórę, nie wysuszając jej.
Rano i wieczorem rozpyl tonik na twarz. Jeśli chcesz dokładnie ją oczyścić, rozprowadź tonik
wacikiem kosmetycznym.
Aloes, witaminy: B3, C i E, ałun potasowy.

#0767 - 50ml

SKIN - SERUM WYGŁADZAJĄCE ZMARSZCZKI

Do wszystkich typów skóry

✓
✓
✓
✓
✓

Serum niwelujące widoczność zmarszczek.
Pomaga zmniejszać widoczne oznaki starzenia, w tym zmarszczki. Poprawia miękkość i gładkość,
rozświetla skórę.
Zmniejsza widoczność zmarszczek w zaledwie 7 dni.* Testy kliniczne wykazały znaczący wzrost
miękkości, gładkości, blasku i rozświetlania skóry po zaledwie siedmiu dniach.**
Rano i wieczorem delikatnie wmasuj serum w oczyszczoną skórę przed nałożeniem kremu
nawilżającego.
Aloes, witaminy: B3, C i E, ekstrakt z kasztanowca, peptydy.

#0829 - 50ml

* Testowane na ochotnikach: szorstkość skóry mierzona Visioscanem i Reverse Photo Engineering w odstępach 0, 7 i 42 dni.
** Testowane na ochotnikach: wizualna ocena gładkości, miękkości, blasku i rozświetlenia skóry przez eksperta w odstępach dwóch, czterech i siedmiu dni.

SKIN - UJĘDRNIAJĄCY ŻEL POD OCZY

Do wszystkich typów skóry

✓
✓
✓
✓
✓

Żel utrzymujący prawidłowe nawilżenie skóry wokół oczu.
Zmniejsza linie i zmarszczki wokół oczu.
Pomaga poprawić wygląd delikatnej skóry okolic oczu, zwiększając jej elastyczność i jędrność.*
Pomaga zmniejszyć opuchnięcia pod oczami.*
Rano wklep niewielką ilość żelu w skórę wokół oczu aż do całkowitego wchłonięcia.
Aloes, witaminy: B3, C i E, ekstrakt z ogórka.

#0770 - 15ml

* Wzrost jędrności i elastyczności skóry, zmniejszenie opuchnięć o średnio 45% po 7 dniach; ocena wizualna, Cutometer i wyniki ankiet wypełnianych przez uczestników badania.

SKIN - NAWILŻAJĄCY KREM POD OCZY

Do wszystkich typów skóry

✓
✓
✓
✓

Nawilżający krem zmniejszający widoczność linii i zmarszczek wokół oczu.
Nawilża delikatne okolice oczu, zmniejszając widoczność drobnych linii i zmarszczek. Skóra w tym
miejscu ma mniej gruczołów wydzielających sebum, przez co jest mocno narażona na
wysuszenie.
Pomaga zmniejszać widoczność zmarszczek wokół oczu.* Testy kliniczne wykazały znaczącą
poprawę nawilżenia skóry po ośmiu godzinach.** Po południu delikatnie wklep niewielką ilość
kremu wokół oczu aż do całkowitego wchłonięcia.
Aloes, witaminy: B3, C i E, olejek z orzechów makadamia, ekstrakt z ogórka, peptydy.

#0771 - 15ml

* Testowany na ochotnikach: szorstkość skóry mierzona Visioscanem w odstępach 0, 7 i 42 dni.
** Testowany na ochotnikach; pomiar poziomu nawilżenia skóry w odstępach ośmiogodzinnych. U 100% badanych stwierdzono znaczący wzrost nawilżenia w porównaniu ze stanem
wyjściowym sprzed ośmiu godzin.

SKIN - ROZŚWIETLAJĄCY KREM NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ

Do wszystkich typów skóry

✓
✓
✓
✓
✓

Uniwersalna emulsja nawilżająca o działaniu rozświetlającym.
Nawilża i dodaje blasku, niwelując oznaki starzenia.
Zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek w ciągu zaledwie 7 dni*. Testy kliniczne
wykazały, że już po 7 dniach stosowania skóra jest bardziej gładka, miękka i promienna**.
Dwukrotnie zwiększa nawilżenie skóry przez osiem godzin.***
Rano delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę.
Aloes, witaminy: B3, C i E, ekstrakt z orzecha włoskiego.

#0830 - 50ml

* Testowany na ochotnikach: szorstkość skóry mierzona Visioscanem i Reverse Photo Engineering w odstępach 0, 7 i 42 dni.
** Testowany na ochotnikach; wizualna ocena skóry przez eksperta w odstępach 2, 4 i 7 dni. U 96% badanych zauważono po tygodniu wzrost gładkości, miękkości, blasku
i rozświetlenia skóry, u 93% - bardziej promienną cerę.
***Testowany na ochotnikach; pomiar poziomu nawilżenia skóry w odstępach ośmiogodzinnych. U 100% badanych stwierdzono dwukrotny wzrost nawilżenia w
porównaniu ze stanem wyjściowym sprzed ośmiu godzin.

SKIN - OCHRONNY KREM NAWILŻAJĄCY SPF 30

Do wszystkich typów skóry

✓
✓
✓
✓
✓

Krem nawilżający zapewniający szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA i UVB.
Chroni i nawilża skórę. Już po siedmiu dniach stosowania staje się ona bardziej gładka, miękka
i promienna.
Zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek w ciągu zaledwie 7 dni.* Dwukrotnie zwiększa
nawilżenie skóry po 8 godzinach.** Badania wykazują, że już po siedmiu dniach stosowania skóra
jest bardziej gładka, miękka i promienna.***
Rano delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę.
Aloes, witaminy: B3, C i E.

#0828 - 50ml

* Testowany na ochotnikach: szorstkość skóry mierzona Visioscanem i Reverse Photo Engineering w odstępach 0, 7 i 42 dni.
** Testowany na ochotnikach; pomiar poziomu nawilżenia skóry w odstępach ośmiogodzinnych. U 100% badanych stwierdzono dwukrotny wzrost nawilżenia w
porównaniu ze stanem wyjściowym sprzed 8 godzin.
*** Testowany na ochotnikach; wizualna ocena skóry przez eksperta w odstępach czterech i siedmiu dni. Zaobserwowano poprawę o 46% średnio, pod kątem różnych
mierzonych parametrów.

SKIN - REGENERUJĄCY KREM NA NOC

Do wszystkich typów skóry

✓
✓
✓
✓
✓

Bogaty, luksusowy krem nawilżający skórę w czasie nocnego odpoczynku. Regularne i trwałe
nawilżanie sprawia, że rano budzisz się z gładszą, bardziej miękką skórą.
Nawilża skórę, zwalczając oznaki jej starzenia się.
Zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek w ciągu zaledwie 7 dni.* Testy kliniczne
wykazały, że skóra wygląda na gładszą i bardziej miękką już po 7 dniach** Zapewnia wyraźną
poprawę wyglądu cery i jej rozświetlenie po tygodniu** Testy kliniczne wskazują na podwojenie
poziomu nawilżenia skóry przez 8 godzin.***
Wieczorem delikatnie wmasuj krem w oczyszczoną skórę, po zastosowaniu toniku i serum.
Witamina B3, antyoksydacyjne witaminy C i E, aloe vera, olejki: z orzechów makadamia,
słonecznika, sezamu, oliwa z oliwek, ekstrakt z kwiatów Spilanthes Acmella.

#0827 - 50ml

* Testowany na ochotnikach: szorstkość skóry mierzona Visioscanem i Reverse Photo Engineering w odstępach 0, 7 i 42 dni.
** Testowany na ochotnikach; pomiar poziomu nawilżenia skóry w odstępach ośmiogodzinnych. U 100% badanych stwierdzono dwukrotny wzrost nawilżenia w
porównaniu ze stanem wyjściowym sprzed 8 godzin.
*** Testowany na ochotnikach; wizualna ocena skóry przez eksperta w odstępach czterech i siedmiu dni. Zaobserwowano poprawę o 46% średnio, pod kątem różnych
mierzonych parametrów.

SKIN - BŁYSKAWICZNIE WYGŁADZAJĄCY SCRUB Z JAGODAMI

Do wszystkich typów skóry

✓
✓
✓
✓
✓

Scrub złuszczający zrogowaciały naskórek, dzięki czemu odsłania bardziej gładką, zdrowiej
wyglądającą warstwę skóry.
Złuszcza zrogowaciałe komórki naskórka, odsłania zdrowiej wyglądającą skórę.
Bogaty w antyoksydanty scrub z pestkami owoców jagodowych złuszcza zrogowaciały naskórek.
Delikatnie rozprowadź kolistymi ruchami na zwilżonej skórze, omijając okolice oczu.
Zmyj ciepłą wodą, osusz. Przetrzyj skórę tonikiem, wmasuj serum i krem nawilżający.
Stosuj 1-3 razy w tygodniu według potrzeb.
Witamina B3, antyoksydacyjne witaminy C i E, aloe vera, składniki myjące pozyskane z kokosa,
granulki złuszczające, pestki jagód.

#0772 – 120ml

SKIN - OCZYSZCZAJĄCA MASECZKA Z MIĘTĄ I GLINKĄ

Do wszystkich typów skóry

✓
✓

✓
✓
✓

Bogata, kremowa maseczka usuwająca zanieczyszczenia i wchłaniająca nadmiar sebum.
Przygotowuje skórę do zabiegów z użyciem serum i kremów nawilżających, zwiększając
przyswajanie zawartych w nich składników.
Testy kliniczne wykazały zmniejszenie widoczności porów skórnych już po jednym użyciu.*
Rozprowadź na oczyszczonej skórze, omijając okolice oczu. Po 5-10 minutach zmyj ciepłą wodą,
osusz. Wmasuj serum i krem nawilżający. Stosuj 1-3 razy w tygodniu według potrzeb.
Witamina B3, antyoksydacyjne witaminy C i E, aloe vera, glinka bentonitowa, olejki:
rozmarynowy i miętowy.

#0773 – 120ml

*Testowana na ochotnikach; pomiary widoczności porów skórnych natychmiast po aplikacji. Stwierdzono przeciętne zmniejszenie widoczności porów o 35% od razu po
użyciu.

DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ!

