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Alimentaţie optimă • Potenţial maxim

imaginaţi-vă
în cea mai bună

formă...
având cea mai bună nutriţie,
sănătos şi plin de energie

Produse care vă ajută să vă
atingeţi obiectivele în controlul
greutăţii (paginile 16-23)
„Carburanţi” pentru corpul
dumneavoastră: suplimenţi pentru
fitness şi energie (paginile 24-27)
Soluţii ţintă pentru o viaţă
trăită la maxim
(paginile 28-31)
Nutriţie externă: hrăniţi-vă
pielea şi părul
(paginile 32-47)
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Ghidul dvs. pentru un stil de viaţă activ şi sănătos

Herbalife este sponsorul
oficial al echipei de
fotbal LA Galaxy



INTRODUCERE [CUPRINS]

Cuprins

Cine suntem
O companie Lider în Nutriţie şi
Controlul Greutăţii

Îmbunătăţeşte vieţile oamenilor
din 66 de ţări, de pe şase
continente, prin intermediul unei
reţele de peste 1,7 milioane de
Distribuitori.

Sănătatea
este totul

Oportunitate
O oportunitate de afaceri care le
permite oamenilor să îşi realizeze
visurile, obiectivele şi scopurile.

Personalizat
Ne concentrăm asupra nevoilor
unice ale clienţilor şi le acordăm
atenţie personală pentru a-i ajuta
să îşi realizeze obiectivele.

Inovator
Dezvoltăm cele mai bune produse
de control al greutăţii, nutriţie
personalizată, energie & fitness şi
îngrijire personală, nutriţie externă,
concepute de oameni de ştiinţă
recunoscuţi la nivel internaţional.

Alimentaţie optimă • Potenţial maxim

Pielea şi părul dvs. au nevoie de
hrană la fel ca şi restul corpului dvs.
Produsele de Nutriţie Externă Herbalife®
oferă vitamine şi substanţe naturale
pentru hrănirea exteriorului corpului dvs.,
pentru a radia sănătate.

8 Nutriţia de bază

48 Accesorii esenţiale

Oricare ar fi obiectivele dvs. pentru
sănătate, este important să începeţi
cu un program de bază, care vă poate
ajuta să le atingeţi.

 ccesorii concepute pentru a vă face
A
viaţa mai uşoară. Gama de produse
include containere, shaker-e şi alte
articole utile.

16 Controlul greutăţii

49 Herbalife în acţiune

Un program de control al greutăţii
Herbalife®, oferă o abordare
personalizată cu produse care te
ajută să obţii rezultate.

 unca de echipă duce la realizarea
M
viselor! Aflaţi cum Helbalife este în
centrul acţiunii. Peste tot în lume veţi
vedea numele Herbalife® asociat cu
sportul, condiţia fizică excelentă şi
modul de viaţă sănătos.

24 Energie & Fitness

54 Oportunitate de afaceri

Produse care oferă energie, ideale
pentru persoanele active.

Descoperiţi Oportunitatea de Afaceri
Herbalife. În timpul liber sau cu
program full time, puteţi fi unul dintre
„avocaţii noştri pentru agenţii noştri de
schimbare” care ne ajută să răspândim
nutriţia sănătoasă peste tot în lume.

Fie că particip la un triatlon sau lucrez într-un birou, întotdeauna caut noi
modalităţi de a-mi creşte performanţa. Totul începe cu un echilibru perfect
de vitamine, minerale şi proteine pe care le iau din produsele Herbalife®.
În fiecare dimineaţă, încep cu un shake gustos şi sănătos Herbalife
Formula 1. Apoi, de-a lungul zilei mele active, contez pe suplimenţii de
Nutriţie Personalizată Herbalife şi pe produsele de îngrijire a părului şi
pielii, pentru a-mi maximiza nutriţia Externă şi Internă. Includ produsele
de Fitness şi Energie în programul meu zilnic de exerciţii fizice şi
antrenamente.
Misiunea Herbalife pentru o nutriţie sănătoasă m-a ajutat pe mine şi pe
milioane de oameni din întreaga lume, să ne realizăm scopurile în ceea ce
priveşte un stil de viaţă sănătos şi activ. Cu produsele noastre, concepute
ştiinţific şi o oportunitate de afaceri fără egal, Herbalife schimbă cu
adevărat vieţile oamenilor.
Pe măsură ce linia noastră de produse se extinde şi numele Herbalife
devine mai cunoscut prin sponsorizarea numeroaselor echipe sportive şi
atleţilor – inclusiv triatletul profesionist Olly Freeman din Marea Britanie şi
Echipa de fotbal din Strasbourg, Franţa – jocul se schimbă cu adevărat.
Acum oamenii abordează spontan Distribuitorii noştri Independenţi, în
căutarea unei nutriţii pentru o viaţă mai bună. Suntem aici pentru a vă
spune că, oricare ar fi obiectivele dumneavoastră pentru viaţă şi sănătate,
Herbalife vă poate ajuta să le atingeţi, la cel mai înalt nivel.

Michael O. Johnson
Preşedinte şi CEO



32 Nutriţie externă

Produsele Herbalife® furnizează
corpului nutrienţi sănătoşi pentru
a-l ajuta să funcţioneze la parametrii
maximi, în contextul unui stil de viaţă
sănătos.

CUPRINS

Global

4 Introducere

28 Nutriţie personalizată
 ama de produse de Nutriţie
G
Personalizată Herbalife®, te ajută să-ţi
păstrezi cu uşurinţă o stare de sănătate
optimă, oferind sprijinul nutriţional
personalizat şi specific, de care corpul
dvs. are nevoie.



INTRODUCERE

Herbalife - schimbă
vieţile oamenilor
Timp de mai mult de 27 de ani, Herbalife a ocupat poziţii de frunte în domeniul nutriţiei şi controlului greutăţii.
Herbalife este una dintre cele mai mari companii internaţionale de vânzări directe; are o misiune de „schimbare
a vieţilor oamenilor” oferind produse de control al greutăţii, suplimenţi nutritivi, suplimenţi pentru energie şi fitness şi produse de nutriţie externă, persoanelor care îşi doresc un stil de viaţă sănătos. De asemenea, oferă o
oportunitate de afaceri avantajoasă financiar, celor care aleg să devină Distribuitori Independenţi ai produselor
companiei.

Herbalife a fost înfiinţată de antreprenorul Mark Hughes în California în 1980; el a visat să le poată oferi oamenilor
soluţii pentru o viaţă sănătoasă. Compania s-a dezvoltat de la iniţiativa unui singur om, la o companie globală cu
peste 1,7 milioane de Distribuitori Independenţi!

Angajamentul Herbalife pentru
ştiinţă şi inovaţie

Herbalife continuă să se dezvolte şi visul lui Mark Hughes continuă. În prezent, Herbalife face parte din numeroase
organizaţii de comerţ şi industrie, jucând un rol activ şi este membru fondator al Alianţei Internaţionale a Asociaţiilor
Producătorilor de Suplimente Alimentare şi Dietetice (IADSA). Sediul corporaţiei se află în California, SUA iar sediul
european în West London, Marea Britanie.

Laboratorul Mark Hughes de Nutriţie Moleculară şi Celulară

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi: www.herbalife.com

Consiliul de Consultanţă Ştiinţifică şi
de Nutriţie Herbalife
Steve Henig, Ph.D.,

Profesor David Heber,

Director Ştiinţific

Ph.D., Preşedintele Consiliului
Consultativ de Nutriţie

Luigi Gratton, M.P.H.,
Vice Preşedinte pentru Educaţie

Laureat al premiului Nobel*
Louis Ignarro, Ph.D.,
Membrul Consiliului Consultativ
Ştiinţific

* Premiul Nobel este marcă înregistrată a
Fundaţiei Nobel.
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În sprijinul construirii mărcii Herbalife ca o companie lider în domeniul
nutriţiei pe plan internaţional, extindem Consiliul nostru Ştiinţific, pentru a
cuprinde experţi de vază din toată lumea în domeniul nutriţiei şi sănătăţii.
Ei instruiesc şi antrenează Distribuitorii Herbalife în domenii precum:
nutriţie, activitate fizică şi stil de viaţă sănătos, concentrându-se în mod
special pe „nutriţie”.
Consiliul este prezidat de Profesor Doctor David Heber, iar activităţile
sunt conduse de Dr. Luigi Gratton, M.P.H., Vice Preşedinte pentru
problemele de Educaţie. Profesor Doctor Steve Henig, este Director
Ştiinţific responsabil cu atribuţiile de cercetare şi dezvoltare de produse.
Laureat al premiului Nobel*, Louis Ignarro,Ph.D este membru al Consiliului
de Consultanţă Ştiinţifică Herbalife, care consiliază compania cu privire la
progresele din domeniul ştiinţei nutriţiei.
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Herbalife: de la
visul unui om
la succesul
global

Herbalife se dedică explorării frontierelor nutriţionale pentru a
ajuta omenirea să-şi atingă potenţialul pentru o stare de bine
optimă. Ca parte a misiunii sale de a înregistra progrese în
ştiinţa nutritivă, prin cele mai avansate tehnologii de cercetare
şi dezvoltare disponibile, în 2003 Herbalife a ajutat la înfiinţarea
Laboratorului Mark Hughes de Nutriţie Moleculară şi Celulară
în cadrul Centrului pentru Nutriţie Umană al UCLA*.
*Ca parte a politicii sale, Universitatea din California, Los Angeles nu oferă sprijin unor produse sau servicii
specifice.

Centrul Ştiinţific Herbalife
Un nou Centru Ştiinţific pentru dezvoltarea produselor Herlbalife de
ultimă generaţie a fost deschis la Herbalife Plaza din regiunea South
Bay din Los Angeles. Sub conducerea Directorului Ştiinţific Steve
Henig, o echipă de cercetători şi oameni de ştiinţă distinşi şi dedicaţi
folosesc tehnologia avansată, inclusiv un laborator cu senzor de
înaltă tehnologie, pentru crearea unor produse de nivel mondial. Astfel
Herbalife se plasează în fruntea producătorilor din domeniul produselor
de nutriţie şi de control al greutăţii din lume.

Consiliul include nouă experţi din regiunea Europa, Orientul Mijlociu şi
Africa. Aceştia sunt Ralph Rogers, Ph.D., din Marea Britanie, profesor Ali
Kocailik, Ph.D., din Turcia, Marion Flechtner-Mors, Ph.D, din Germania,
profesor Lazlo Halmy din Ungaria, Profesor Alla Pogozheva, Ph.D., din
Rusia, Julian Alvarez Garcia din Spania, Joaquim Caetano din Protugalia,
profesorul Jean de la Tullaye din Franţa şi Profesor Nikolas Sitaras, Ph.D.,
din Grecia.



NUTRIŢIE DE BAZĂ

NUTRIŢIE DE BAZĂ

Sănătate maximă cu o
nutriţie echilibrată
Gama de produse Herbalife® doreşte să ofere elementele
de care are nevoie corpul nostru zilnic pentru a susţine şi a
menţine o sănătate optimă. Herbalife maximizează această
nutriţie echilibrată prin formule unice şi ingrediente de calitate
alese cu atenţie.
Un plan de nutriţie echilibrată ar trebui să ofere corpului niveluri echilibrate
de energie, vitamine, minerale, carbohidraţi buni, proteine pe bază de
plante, grăsimi sănătoase şi fibre benefice, plante şi antioxidanţi. Acest
plan de alimentaţie sănătos presupune consumul moderat al unei varietăţi
de alimente. Ne mândrim cu modul în care Herbalife personalizează
programele pentru a satisface nevoile individuale; aceste programe
personalizate se bazează pe asigurarea unei nutriţii complete.
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Diagrama nutriţiei arată cum
gamele de produse Herbalife®
se potrivesc perfect unui stil de
viaţă sănătos şi activ. În centrul
diagramei se află produsele
pentru Nutriţia de bază Herbalife®:
Formula 1 Herbalife înlocuitor de
masă sănătos, Formula 2 Herbalife
Complex de multivitamine, Fibre şi
Plante. Aceste produse de bază
formează fundamentul unei nutriţii
echilibrate. Gama de Produse de
Bază este completată de gamele
de suplimenţi pentru Nutriţie
Personalizată. Personalizaţi-vă
programul selectând produsele
care se potrivesc nevoilor dvs.
individuale specifice.

Este uşor să dobândiţi un stil de viaţă sănătos şi activ dacă vă angajaţi
să faceţi anumite schimbări pe termen lung în stilul dvs. de viaţă cum ar
fi cele enumerate mai jos:
• Aveţi un program zilnic de activitate fizică de
intesitate moderată de cel puţin 30 de min; chiar şi
mersul pe jos sau grădinăritul contează.
• Beţi doi litri de apă pe zi. Încercaţi să adăugaţi un
strop de Băutură de Aloe Herbalife în apă sau o felie
de lămâie într-o cană de apă fierbinte.
• Străduiţi-vă să oferiţi corpului dvs. o gamă largă
de nutrienţi, având o dietă sănătoasă şi echilibrată
care să cuprindă cel puţin cinci feluri de fructe
şi legume în fiecare zi. Încercaţi de asemenea să
reduceţi nivelul de grăsimi saturate şi sare din dieta
dvs. şi alegeţi alimente cu fibre de câte ori este
posibil.

• Urmăriţi cantitatea de alcool consumată. Alcoolul
furnizează „calorii goale” care nu oferă nici un
beneficiu nutritiv corpului dvs. Doar câteva pahare
de băutură pot avea multe calorii – şi nu este ceea
ce vă doriţi când încercaţi să aveţi un stil de viaţă
sănătos!
• Sunteţi fumător? Încercaţi să renunţaţi la fumat
– sau cel puţin reduceţi consumul de tutun cât de
mult posibil. Fumatul nu poate face parte dintr-un
stil de viaţă sănătos şi activ.
• Un corp sănătos şi activ are nevoie de suficientă
odihnă şi relaxare. Stresul poate cauza probleme
de sănătate făcându-vă corpul şi mai susceptibil
la îmbolnăvire. Acordaţi-vă timp să vă relaxaţi fiind
activ fizic, petreceţi timpul cu familia sau prietenii
sau meditaţi şi încercaţi să dormiţi cel puţin şapte
ore în fiecare noapte pentru a vă putea trezi
revigorat.


PRODUSE DE BAZĂ

[INTRODUCERE]

imaginaţi-vă
PRODUSE DE BAZĂ

în cea mai bună

formă...
având cea mai bună nutriţie,
sănătos şi plin de energie
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PRODUSE DE BAZĂ [FORMULA 1 HERBALIFE]

Imaginaţi-vă

în cea mai bună

V-ar plăcea să fiţi în cea mai bună formă?
V-ar plăcea să aveti cea mai bună nutriţie, să fiţi
sănătos şi plin de energie?

Nutriţia sănătoasă
este cheia!
Mulţi dintre noi suntem tentaţi de alimente
uşor şi rapid de consumat deşi ştim că nu
sunt bune pentru corpul nostru. Acestea
tind să aibă multe grăsimi, zahăr, calorii
sau sare şi le lipsesc, de obicei, nutrienţii
esenţiali de care are nevoie corpul nostru.
Herbalife oferă soluţii sănătoase, gustoase
şi convenabile, pline de nutriţie care vă
ajută să fiţi în cea mai bună formă.

Reţeta Herbalife pentru succes!
• Atingeţi şi menţineţi o greutate
sănătoasă, folosind Formula 1 Herbalife şi
produsele de Nutriţie de Bază Herbalife în
cadrul unui program sănătos de control al
greutăţii
• Fiţi activ fizic în mod constant, mâncaţi
fructe şi legume şi beţi multe lichide în
fiecare zi
• Oferiţi un sprijin suplimentar stilului
de viaţă sănătos cu ajutorul produselor
complementare Herbalife - de la gustări
sănătoase până la băuturi calde şi reci
• Obţineţi sprijin permanent de la
consultantul dvs. personal Herbalife

Experienţă şi
rezultate de peste 25
de ani...
Herbalife a fost înfiinţată în 1980 când
antreprenorul Mark Hughes a lansat
Formula 1 Herbalife înlocuitor de masă
sănătos, primul produs al companiei care
continuă să fie baza tuturor programelor
Herbalife® până în prezent.
Formula 1 Herbalife a ajutat milioane de
oameni să îşi atingă obiectivele de stare
de bine şi sănătate optimă. Oameni
din toată lumea mărturisesc că au avut
succes în controlul greutăţii sau au găsit
soluţii pentru nutriţie sănătoasă, datorită
aplicării reţetei Herbalife pentru succes şi
consumând Formula 1 Herbalife.
10
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având cea mai bună nutriţie, sănătos şi plin de energie

Începeţi cu Formula 1 Herbalife
În fiecare zi în toată lumea sunt consumate peste un milion de porţii de shake-uri Formula 1
Herbalife.

PRODUSE DE BAZĂ

Acest lucru este posibil!

formă ...

Un shake gustos Formula 1 Herbalife este o masă „într-un pahar”, echilibrată din punct de vedere nutritiv,
variată şi uşor de preparat! Concepută de experţii în nutriţie Herbalife, Formula 1 este plină de vitamine şi
minerale, alături de proteine de soia, carbohidraţi şi fibre sănătoase şi are mai puţin de 220 de calorii pe
porţie!
Înlocuirea unei mese în fiecare zi cu Formula 1 Herbalife vă permite să aveţi un control al numărului de
calorii. În acelaşi timp proteinele vă ajută să aveţi o senzaţie de saţietate pentru mai mult timp ceea ce vă
ajută să consumaţi mai puţine gustări între mese.

Dvs. alegeţi obiectivul
Controlul greutăţii sau nutriţie sănătoasă şi apoi
lăsaţi Formula 1 Herbalife să vă ajute să îl realizaţi:
• Înlocuiţi o masă pe zi cu Formula 1 Herbalife
pentru a vă menţine greutatea sau pentru o nutriţie
sănătoasă
• Înlocuiţi două mese pe zi cu Formula 1 Herbalife
pentru a slăbi

Dvs. alegeţi când
Mic dejun, prânz sau cină – dvs. alegeţi când, pe
parcursul zilei, v-ar plăcea să savuraţi shake -ul
Formula 1 Herbalife.

Dvs. alegeţi aroma
Vanilie, ciocolată sau altă aromă – dvs. alegeţi
dintr-o varietate de arome şi puteţi chiar să adăugaţi
fructele dvs. preferate cum ar fi bananele sau
fructele de pădure în fiecare shake.

Nu veţi fi singur
Distribuitorul Herbalife cu experienţă şi pregătire
este consultantul dvs. personal Herbalife şi este
dispus să vă ofere asistenţă continuă, personalizată
şi motivaţie pentru a vă ajuta să vă realizaţi
obiectivele.
Dacă aveţi o întrebare cu privire la produs sau aveţi
nevoie de asistenţă şi sfaturi, atunci sunteţi liber să
vorbiţi cu Consultantul dvs. personal Herbalife, care
vă va sfătui cu plăcere. Orice distribuitor este în
primul rând un consumator de produse Herbalife şi
vă poate împărtăşi cunoştinţele şi experienţa sa.
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PRODUSE DE BAZĂ [FORMULA 1 HERBALIFE]

Imaginaţi-vă

în cea mai bună

având cea mai bună nutriţie, sănătos şi plin de energie

Simte diferenţa cu Formula 1 Herbalife

În fiecare zi în toată lumea sunt consumate peste un milion de porţii de shake-uri
Formula 1 Herbalife. Şi dvs. puteţi beneficia de toate calităţile nutriţionale excelente pe
care le oferă o masă sănătoasă Formula 1. Consumaţi Formula 1 Herbalife pentru a simţi
diferenţa.

PRODUSE DE BAZĂ

Consumaţi Formula 1
Herbalife. Este uşor şi
practic – o masă sănătoasă
în orice moment, acasă sau
la serviciu.

formă ...

Un shake gustos de Formula 1 Herbalife este
şi uşor de preparat: adăugaţi două linguri
de praf la 250 ml de lapte semi-degresat şi
amestecaţi sau mixaţi pentru a pregăti o
masă sănătoasă într-un pahar!
Ambalat potrivit pentru nevoile dvs., Formula
1 Herbalife înlocuitor de masă sănătos este
prezentat în cutii de 550 g conţinând 21 de
porţii.

FORMULA 1 HERBALIFE ÎNLOCUITOR DE
MASĂ SĂNĂTOS
• Proteine din soia, carbohidraţi, vitamine
şi minerale esenţiale şi fibre într-o formulă
echilibrată, pentru a vă ajuta să vă hrăniţi corpul
în cadrul programului de nutriţie sănătoasă sau
de control al greutăţii
• Mai puţin de 220 de calorii per porţie, când
este preparat cu lapte semi-degresat, pentru a vă
ajuta să controlaţi consumul de calorii
• Proteine din soia şi carbohidraţi pentru a vă
asigura senzaţia de saţietate şi nivelul optim de
energie
• Bogat în vitamine şi minerale esenţiale pentru a
vă ajuta să atingeţi necesarul zilnic recomandat.
Sunt disponibile şase arome delicioase:
Vanilie
Ciocolată
Căpşuni
Fructe tropicale
Cappuccino

ÎN CURÂND
Biscuiţi & Frişcă
*Formula 1 Herbalife Biscuiţi & Frişcă

Imaginile produselor care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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Simţiţi-vă special...

Fiţi în formă...

Simţiţi-vă bine...

Simţiţi-vă puternic...

Pierderea greutăţii poate
fi o provocare. Formula
1 Herbalife vă ajută să
controlaţi aportul de calorii
şi să aveţi o senzaţie de
saţietate pentru mai mult
timp, menţinând un nivel
optim de energie. Astfel vă
puteţi concentra asupra
obiectivelor pe care le
urmăriţi, obţinând silueta şi
aspectul dorit.

Un program încărcat de
activitate vă poate afecta
condiţia fizică în timp ce
sunteţi preocupat să faceţi
faţă solicitărilor zilnice.
Formula 1 Herbalife este
o alternativă uşoară şi
convenabilă de a pregăti o
masă, care oferă corpului
dvs. hrana de care are nevoie
pentru a vă reface energia şi
de a fi în formă.

Acum că aveţi mai mult timp
să vă relaxaţi şi să vă urmaţi
scopurile în viaţă, corpul dvs.
are nevoie de sprijin zilnic
pentru a ţine pasul cu spiritul
dvs.! Formula 1 Herbalife vă
ajută să vă hrăniţi corpul,
oferindu-i un echilibru perfect
de proteine şi nutrienţi
esenţiali care vă ajută să vă
simţiţi energic şi bine dispus.

Sportul şi exerciţiile dezvoltă
masa musculară. Muşchii au
nevoie de proteine, vitamine
şi minerale pentru a se reface
şi pentru a creşte după
fiecare antrenament. Shakeurile Formula 1 Herbalife sunt
bogate în proteine din soia,
sănătoase pentru inimă şi
conţin nutrienţi esenţiali care
vă ajută să vă construiţi masa
musculară îmbunătăţindu-vă
performanţa şi ajuntându-vă
să vă simţiţi puternic.

„Încerc lucruri noi şi
„Mi-am recâştigat viaţa
cu ajutorul Programului îmi trăiesc viaţa mult
mai palpitant decât
de Control al Greutăţii
oricând.”*
Herbalife* folosind
Formula 1 Herbalife,
Retha Fourle – Africa de Sud
care face parte din
programul meu pentru
controlul greutăţii,
nutriţie sănătoasă şi
stare generală de bine”**
Sarah-Jane Jones – Marea
Britanie
* Aceste rezultate nu sunt garantate. Rezultatele individuale pot varia
** Toate exemplele de control al greutăţii se referă la Programul de Control al Greutăţii care
include, printre altele, o dietă echilibrată, exerciţii regulate, un consum adecvat de lichide zilnic
şi odihnă suficientă.

„Mă simt mult mai tânăr
decât sunt, simt că pot
să fac orice”*
Kirsti Juntunen – Finlanda

„Am mai multă energie
ca niciodată şi mă
recuperez mult mai
repede după exerciţii”*
Tlago Ollveira – Portugalia
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PRODUSE DE BAZĂ [FORMULA 2 HERBALIFE, FIBRE ŞI PLANTE

Imaginaţi-vă

în cea mai bună

formă ...

având cea mai bună nutriţie, sănătos şi plin de energie

Proteine din soia pentru sănătatea inimii

Adăugaţi Planului Herbalife pentru succes Formula 2
Complex de Multivitamine şi Fibre şi Plante.
Pentru o sănătate completă asiguraţi nevoile nutritive ale corpului dvs. cu aceste produse
care completează nutriţia echilibrată asigurată de Formula 1 Herbalife.
FORMULA 2 HERBALIFE
COMPLEX DE MULTIVITAMINE, TABLETE
• Oferă peste 20 de vitamine şi minerale esenţiale
pentru o nutriţie echilibrată şi o stare bună de sănătate
• Calciu şi vitamina D pentru un sistem osos puternic
• Zinc pentru a menţine un sistem imunitar sănătos
• Vitamina B pentru a susţine metabolismul energetic
• Vitaminele antioxidante C şi E pentru protecţia
celulelor corpului împotriva acţiunii negative a
radicalilor liberi
Formula 2 Herbalife Complex de multivitamine este un supliment
alimentar care conţine vitamine şi minerale esenţiale şi un
amestec unic de plante pentru a completa dieta dvs. zilnică.
Pentru rezultate optime consumaţi împreună cu Formula 1
Herbalife, ca parte a programului dvs. de control al greutăţii şi de
nutriţie sănătoasă.

Şi mai mult, cercetările arată că 25 de grame de proteine din soia pe zi ca
parte a unei diete sărace în grăsimi saturate poate ajuta la menţinerea unui
nivel sănătos al colesterolului din sânge. Un singur shake vă oferă până la 10,6
grame* de proteine din soia. Pentru a atinge necesarul zilnic recomandat de
25 de grame, adăugaţi încă un shake în fiecare zi şi încercaţi să completaţi cu
alte produse Herbalife® pe bază de soia, cum ar fi Formula 3 Herbalife Pudră
Proteică Personalizată, Boabe de Soia Prăjite şi alte alimente cum ar fi boabele
de soia şi tofu din soia.

FIBRE ŞI PLANTE HERBALIFE, TABLETE
• Bogate în fibre solubile
• Fibrele sunt cunoscute pentru că stimulează tranzitul
alimentelor prin sistemul digestiv, ajutând la eliminarea
reziduurilor şi toxinelor
• Consumate împreună cu Formula 1 Herbalife
optimizează sănătatea digestivă
Tabletele cu Fibre şi Plante sunt un supliment alimentar care
ajută eliminarea naturală a reziduurilor şi toxinelor din organism.
Consumaţi împreună cu Formula 1 şi Formula 2 Complex de
Multivitamine Herbalife, ca parte a programului de control al
greutăţii şi nutriţie sănătoasă.

P RCOODRUES EP RDOED BU AC ZT Ă
S

Formula 1 Herbalife conţine proteine din soia. Proteina din soia are o valoare
nutritivă ridicată; o proteină vegetală care conţine opt aminoacizi esenţiali, fiind
astfel singura proteină vegetală completă.

*Formula 1 Biscuiţi & Frişcă

Reţeta Herbalife pentru succes funcţionează cu adevărat!
Stilul de viaţă incorect şi alimentaţia nesănătoasă
au făcut să iau foarte mult în geutate, plătind preţul
sănătăţii: aveam multe probleme de sănătate,
oboseam repede, iar medicul îmi spune
mereu: “Slăbeşte !”. În plus nu eram
mulţumită de aspectul meu fizic,
îmi doream mereu să port
haine moderne şi să numi ascund rotunjimile.

Fapte despre sănătate
Fapte despre sănătate
Efectele negative ale poluării, stresului şi ale
unei diete necorespunzătoare cresc producţia de
radicali liberi, care ne afectează sistemul imunitar.
Neutralizând radicalii liberi, antioxidanţii ajută
sistemul imunitar al organismului în lupta împotriva
infecţiilor.

Cercetările arată că 80% dintre oameni nu ating
nivelul de consum de fibre recomandat zilnic
- cel puţin 24 de grame; un Supliment de fibre,
împreună cu sursele de fibre sănătoase din
alimente cum ar fi fructele, legumele şi cerealele
integrale vă pot ajuta să măriţi consumul zilnic
de fibre şi să vă optimizaţi sănătatea digestivă.

Nutriţia sănătoasă oferită de gama de Produse de Nutriţie de Bază Herbalife® - Formula 1
Înlocuitor de masă Herbalife, Formula 2 Complex de Multivitamine şi Fibre şi Plante Herbalife
– are un aport pozitiv indiferent de stilul de viaţă al fiecăruia, ajutându-vă să obţineţi şi să
menţineţi o greutate sănătoasă şi să fiţi într-o formă maximă.

Înainte

Am fost impresionată când o cunoştinţă mi-a
povestit cât de uşor puteam să scap de aceste
probleme. În doar 5 luni am pierdut 20 de kg,
sănătatea mea este înfloritoare, sunt activă şi
plină de energie şi pot să fiu utilă celor din jur.
Tasia Hălălai, 55 de ani
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Imaginile produselor care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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Alimentaţie optimă • Potenţial maxim
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C O N T R O L U L G R E U TĂŢ I I [ I N T R O D U C E R E ]

Controlaţi-vă greutatea -

arătaţi grozav!

Descoperiţi:
• Gustările sănătoase
• Băuturile hipocalorice calde şi reci
•P
 rodusele cu fibre şi plante atent selecţionate

... care contribuie la menţinerea unor deprinderi
de nutriţie sănătoasă.

Ştiaţi că?

?

C O N T R O L U L G R E U TĂŢ I I

Nu vă opriţi la jumătate de drum... După
ce aţi obţinut atât silueta, cât şi aspectul
dorit, asiguraţi-vă că le menţineţi! Să
vă alimentaţi sănătos este o deprindere
pe care o puteţi construi zi de zi,
iar produsele de Control al Greutăţii
Herbalife® vă oferă sprijinul de care aveţi
nevoie.

Aveţi nevoie de aproximativ 21 de zile pentru a vă crea
o nouă deprindere. Acesta este timpul de care aveţi
nevoie pentru a introduce o deprindere sănătoasă în
viaţa dvs. – iar rezultatele pot dura o viaţă întreagă!
16

Alimentaţie optimă • Potenţial maxim
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C O N T R O L U L G R E U TĂŢ I I [ P U D R Ă P R O T E I C Ă P E R S O N A L I Z ATĂ , G U S TĂ R I P R O T E I C E ]

Abordarea individuală şi
personalizată a consumului
zilnic de proteine vă va ajuta să
controlaţi senzaţia de foame
şi să vă simţiţi plin de energie.
Proteinele din soia din Formula
1 Herbalife înlocuitor de masă
sănătos sunt proteine vegetale de
înaltă calitate.
Personalizaţi-vă programul de
control al greutăţii cu o cantitate
corectă de proteine din soia,
pentru a controla senzaţia de
foame şi pentru o sănătate
optimă. Fie că doriţi să slăbiţi sau
să vă îngrăşaţi, proteinele sunt
esenţiale pentru starea generală
de sănătate. Deci, controlaţi-vă
eficient greutatea, deveniţi sănătos
şi începeţi să vă simţiţi grozav
chiar de astăzi, consumând
produsele Herbalife pe bază de
proteine! Aceste produse se
consumă în cadrul unei diete
sănătoase având o activitate fizică
regulată şi un consum adecvat de
lichide.

Alimentaţie optimă • Potenţial maxim

Satisfaceţi orice poftă de „ciugulit” între mese cu
o gustare sănătoasă şi gustoasă. Pentru ceva
dulce luaţi un Baton Proteic iar pentru ceva sărat,
încercaţi Boabele de Soia Prăjite.

ÎN CURÂND
BOABE DE SOIA PRĂJITE
• Bogate în fibre pentru a vă ajuta
să menţineţi un sistem digestiv
sănătos
• Numai 110 calorii per porţie
• Vă pot ajuta să atingeţi cantitatea
recomandată de 25 de grame de
proteine din soia pe zi.

FORMULA 3 HERBALIFE, PUDRĂ PROTEICĂ PERSONALIZATĂ

• Flexibil: personalizaţi-vă consumul de proteine pentru a satisface
necesarul dvs. zilnic
• O singură porţie (o lingură rasă) oferă 5 gr de proteine din soia şi zer
• Proteinele din soia şi carbohidraţii vă ajută să aveţi senzaţia de saţietate
şi un nivel optim de energie
• Construieşte masa musculară dacă este utilizat ca parte a unui program
de fitness
Formula 3 Herbalife poate fi adăugată în shake-ul Formula 1 Herbalife sau în mâncarea
dvs. oferind un plus de proteine pentru a obţine şi a păstra o greutate sănătoasă.

“...în sfârşit am luat decizia
să fac ceva pentru mine”

Fapte despre
sănătate
Includerea a cel puţin
25 gr de proteine din
soia pe zi, în cadrul
unei diete cu conţinut
scăzut de grăsimi
saturate, vă poate ajuta
să menţineţi nivelul
sănătos de colesterol.

Boabele de soia prăjite sunt gustarea sănătoasă şi
ideală când doriţi să combateţi senzaţia de foame
pentru mai mult timp sau aveţi poftă de o gustare
savuroasă şi crocantă la pachet.
14 pachete
într-o cutie

Imaginile produselor care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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Gustări sănătoase

C O N T R O L U L G R E U TĂŢ I I

Puteţi controla senzaţia
de foame şi să vă simţiţi
plin de energie cu
aceste produse
pe bază de
proteine

Înainte
Când în sfârşit am luat decizia să fac ceva
pentru mine, pentru a mă simţi bine şi a arăta
cum îmi doream, am început să mă duc la
sala de forţă şi în acelaşi timp să folosesc
programul pentru energie şi fitness Herbalife.
Astfel am avut un program foarte
comod şi eficient de alimentaţie
corectă, adecvat efortului
fizic. Combinând programul
de exerciţii şi antrenamente,
în doar 4 luni am obţinut un
rezultat excelent, pe care îl
menţin cu succes. Este
uşor să obţii rezultate
atunci când combini
nutriţia corectă cu un
stil de viaţă activ şi
sănătos!
Octavian Dima,
40 de ani.

După
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CONTROLUL GREUTĂŢII [BATOANE PROTEICE, CONCENTRAT DE ALOE, SUPLIMENŢI SPECIALI]

Aloe vera, ceai verde,
plante variate şi alte
ingrediente pentru a
vă ajuta să vă formaţi
obiceiuri sănătoase

BATOANE PROTEICE
• Combinaţie de proteine şi carbohidraţi pentru eliberarea stabilă a energiei
• Bogate în vitamina B pentru a susţine metabolismul energetic
• Aproximativ 140 de calorii per fiecare baton
Batoanele proteice sunt o gustare sănătoasă şi ideală
când aveţi nevoie de puţină energie suplimentară sau
aveţi poftă de o gustare dulce la îndemână.
Alegeţi dintre cele trei arome savuroase:
Vanilie şi Migdale
Ciocolată şi Alune
Lămâie
Fiecare cutie conţine 14 batoane

• Oferă proprietăţile calmante ale gelului de aloe
• Vă poate ajuta să consumaţi necesarul zilnic de
lichide
Concentratul de Aloe conţine gel de Aloe care sprijină în mod
natural sănătatea digestivă şi ajută funcţia de auto-curăţare
a organismului; adăugaţi în apă pentru a obţine o băutură
răcoritoare.

C O N T R O L U L G R E U TĂŢ I I

CONCENTRAT DE ALOE

ACTIVATORUL CELULAR
•C
 onţine vitaminele esenţiale ale grupului B, B1, B2 şi B6 care ajută la procesarea
mai rapidă a energiei din alimente
Nivelul ridicat al stresului poate duce la oboseală şi la o rezistenţă scăzută a organismului.
Folosind Activatorul Celular, tablete, pe parcursul zilei, puteţi ajuta corpul dvs. să prelucreze
nutrienţii şi să asigure rezervele de energie, pentru ca dvs. să profitaţi la maxim de principiile
nutritive din alimentaţia dvs.

CELL-U-LOSS™®
•C
 onţine un amestec unic de plante pentru a ajuta eliminarea naturală a
reziduurilor din organism
• Conţine potasiu pentru a susţine echilibrul hidric şi electrolitic din organismul dvs.
Acumularea de reziduuri şi de lichide în exces poate duce la formarea de ţesuturi adipoase
în anumite zone ale corpului dvs. CELL-U-LOSS ajută la eliminarea naturală a reziduurilor din
organism şi poate contribui la echilibrul hidric şi electrolitic. Îmbunătăţirea obiceiurilor alimentare,
creşterea consumului de apă şi activitatea fizică sporită poate, de asemenea, reduce formarea
de ţesuturi adipoase.

Imaginile produselor care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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C O N T R O L U L G R E U TĂŢ I I [ C E A I U R I D I N P L A N T E , S U P L I M E N Ţ I S P E C I A L I ]
THERMOJETICS HERBAL BEVERAGE
Băutură instant din plante

THERMO COMPLETE®, TABLETE DIN
PLANTE
•C
 onstituie o sursă de cofeină din ceai
verde, pudră de cofeină, yerba mate şi
pudră de cacao pentru a fi vioi, alert,
plin de energie şi concentrat.
Consumaţi Themo Complete, tabletele din
plante în fiecare zi pentru a asigura o senzaţie
de revigorare.

Fapte despre sănătate
Fibrele sunt cunoscute pentru că
stimulează tranzitul alimentelor
prin sistemul digestiv, ajutând la
eliminarea reziduurilor şi toxinelor
Cercetările arată că 80% dintre
oameni nu ating nivelul de consum
de fibre recomandat zilnic - cel
puţin 24 de grame; un Supliment
de fibre, împreună cu sursele de
fibre sănătoase din alimente cum
ar fi fructele, legumele şi cerealele
integrale vă pot ajuta să măriţi
aportul zilnic de fibre şi să vă
optimizaţi sănătatea digestivă.

THERMOJETICS YELLOW
• Susţine reglarea naturală a nivelului de zahăr din organism pentru
a evita lipsa de energie; vă poate ajuta să controlaţi pofta de
mâncare
• Garcinia Cambogia este o sursă de acid hidroxicitric, ce ajută la 		
inhibarea enzimelor care transformă caloriile în grăsime; poate
fi benefic persoanelor care urmează o dietă cu continut scazut de
calorii.
Acest supliment este o sursă de Crom, un microelement esenţial care este
important pentru reglarea nivelului glucozei în sânge. Această funcţie vă poate
ajuta să controlaţi pofta de mâncare. Cromul este un mineral care de obicei
lipseşte din dietele moderne, datorită supraprocesării alimentelor, stresului şi
altor factori.

C O N T R O L U L G R E U TĂŢ I I

• Conţine extracte de ceai verde şi negru care ajută
la crearea unei stări generale de bine
• Conţine antioxidanţi şi polifenoli. Antioxidanţii sunt
cunoscuţi pentru protejarea celulelor împotriva
efectelor negative produse de radicalii liberi.
• O porţie conţine aproximativ 6 calorii (în funcţie de
aromă)
• Poate fi savurată rece sau caldă
Thermojetics Herbal Beverage – disponibil în patru arome
– este o alternativă grozavă pentru ceaiul sau cafeaua
obişnuite.
Original 100g		 Original 50g

Fapte despre sănătate
Ceaiul verde este bogat în polifenoli
antioxidanţi care, potrivit studiilor, combat
efectele negative ale radicalilor liberi asupra
celulelor organismului nostru.
Imaginile produselor care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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Alimentaţie optimă • Potenţial maxim
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ENERGIE ŞI FITNESS [INTRODUCERE]

Alimentaţi-vă corpul
optimizaţi-vă

potenţialul!
ENERGIE ŞI FITNESS

Herbalife înţelege că nivelul de hidratare, de
energie şi rapiditatea recuperării după efort,
sunt importante pentru orice tip de sport.
Fie că vă antrenaţi ocazional sau sunteţi
un sportiv profesionist, gama de produse
pentru Energie & Fitness Herbalife are ceva
de oferit organismului şi performanţei dvs.
Aceste soluţii de energizare sunt susţinute de ingrediente cum ar fi
guarana, vitaminele C, B6 şi B12 şi alţi nutrienţi valoroşi. La fel ca toate
produsele Herbalife®, gama de produse pentru Energie & Fitness are
ca fundament conceptul de „Nutriţie de Bază” – ajutându-vă să atingeţi
obiectivele dvs. de stare de bine.

Ştiaţi că...

Consumul de proteine după un efort
fizic susţinut poate ajuta muşchii să
îşi revină mult mai rapid.
24

Alimentaţie optimă • Potenţial maxim
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ENERGIE ŞI FITNESS [LIFTOFF® ŞI N.R.G.]

Creşteţi
potenţialul
dvs.!

N.R.G., TABLETE DE GUARANA
• Guarana este o plantă originară
din America de Sud, folosită
pentru conţinutul său de cofeină
cu proprietăţi energizante şi
stimulative.
• Tablete uşor de folosit
Luaţi între trei şi patru tablete N.R.G. în
fiecare zi, ca o alternativă la Liftoff®, pentru
a experimenta efectele energizante ale
guaranei.

ENERGIE • ORICÂND • ORIUNDE

®

CONCEPUT DE

• Băutură energizantă efervescentă cu puţine calorii
reprezentând o sursă de energie oricând, oriunde
• Conţine un amestec de guarana şi cofeină pentru a vă
ajuta să rămâneţi alert şi concentrat
• O porţie oferă 100% din doza zilnică recomandată de
vitamina B de care are nevoie corpul pentru a produce
energie
• O porţie oferă 100% din doza zilnică recomandată de
vitamina C care este cunoscută pentru proprietăţile sale
antioxidante
Tabletele efervescente Liftoff® sunt disponibile în două arome
– Portocală sau Lămâie Verde – şi se dizolvă în apă. Obţineţi
o băutură energizantă cu guarana şi cofeină pentru a vă
ajuta să rămâneţi energic şi concentrat. Băutura energizantă
efervescentă Liftoff® este comod şi uşor de preparat, ceea ce
înseamnă că puteţi fi energic oriunde şi oricând!
Liftoff® Aromă de Portocală
Liftoff® Aromă de Lămâie Verde

Personalizaţi-vă programul

ENERGIE ŞI FITNESS

LIFTOFF®, BĂUTURĂ ENERGIZANTĂ EFERVESCENTĂ

Suplimenţii speciali care vă ajută să obţineţi cea mai înaltă performanţă.

Formula 1 Herbalife Înlocuitor de masă sănătos (pagina 12)
Formula 2 Complex de Multivitamine Herbalife (pagina 14)
Formula 3 Pudră Proteică Personalizată Herbalife (pagina 18)
Batoane proteice (pagina 20)
Activator celular (pagina 21)
Thermojetics®, Băutură instant din plante
(pagina 22)
Liftoff®, Băutură energizantă
efervescentă (pagina 26)
Tablete N.R.G. (pagina 27)
Tablete RoseOx* (pagina 30)
Schizandra Plus (pagina 30)
*Marca RoseOx este proprietatea Zuellig Botanicals, Inc.

Imaginile produselor care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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Alimentaţie optimă • Potenţial maxim
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N U T R I Ţ I E P E R S O N A L I Z ATĂ [ I N T R O D U C E R E ]

Soluţii

ţintă pentru

orice persoană
Suplimenţii noştri de nutriţie
personalizată sunt concepuţi
pentru a satisface nevoile specifice
de sănătate.

Aşadar, fie că sunteţi în căutarea unor soluţii pentru
asigurarea sănătăţii inimii, digestiei, imunităţii, vitalităţii
sau pentru problemele specifice cu care se confruntă
bărbaţii şi femeile - noi ne ocupăm de toate!

28

Alimentaţie optimă • Potenţial maxim

N U T R I Ţ I E P E R S O N A L I Z ATĂ

Adăugaţi Suplimenţii de Nutriţie Personalizată la regimul
dvs. zilnic şi oferiţi-vă nutriţie la cel mai înalt nivel.
Produsele Herbalife® au la bază o nutriţie echilibrată şi
includ o gamă de nutrienţi valoroşi, studiaţi din punct
de vedere ştiinţific, inclusiv acizi graşi omega-3, calciu,
L-arginina şi alte ingrediente care vă pot ajuta să vă
păstraţi sănătatea. Produsele noastre au fost dezvoltate
de oameni de ştiinţă pentru a ne asigura că acestea sunt
potrivite pentru cât mai multe persoane.
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NUTRIŢIE PERSONALIZATĂ [SĂNĂTATEA INIMII, IMUNITATE, SĂNĂTATEA FEMEII, ÎMBĂTRÂNIRE SĂNĂTOASĂ]

Sănătatea inimii
O inimă mai sănătoasă pentru fiecare...
Programul pentru o Inimă Sănătoasă Herbalife®
analizează ceea ce trebuie să faceţi în fiecare zi pentru
a promova sănătatea inimii; programul recomandă
consumul Suplimenţilor Speciali cum ar fi Niteworks® şi
capsulele Herbalifeline® precum şi să:

HERBALIFELINE®

• Reduceţi consumul de alimente grase
• Creşteţi consumul de fibre mâncând
multe fructe şi legume
• Beţi suficiente lichide în fiecare zi
• Aveţi un program zilnic de activitate fizică
• Consumaţi „grăsimi bune” cum ar fi uleiul
de peşte
• Limitaţi consumul de sare
• Nu fumaţi
• Relaxaţi-vă câte puţin în fiecare
săptămână şi reduceţi nivelul stresului

Sănătatea femeii
TANG KUEI ŞI MUŞEŢEL, TABLETE
•Tang Kuei vă poate ajuta să reduceţi senzaţia de
disconfort în perioadele critice ale lunii
•Contribuie la relaxarea musculară
•Ajută la decontractarea muşchilor încordaţi
•Conţine vitamina A şi B, calciu şi magneziu
Această formulă specială a fost concepută pentru a-i ajuta pe
oameni să facă faţă stărilor neplăcute după exerciţiul fizic intens
şi pentru femeile la vârsta maternităţii.

Luaţi sănătatea inimii în propriile mâini:
pregătiţi-vă pentru ziua de mâine!

Fapte despre sănătate
Acizii Graşi Esenţiali (AGE) sunt grăsimi „bune” care
sunt benefice pentru organism, în special pentru
inimă, şi sunt esenţiali pentru că organismul nu îi
poate produce. Omega-3 şi Omega-6 sunt două
tipuri de AGE care sunt benefici pentru organism
când sunt consumaţi în cantităţi echilibrate. Studiile
au arătat că multe diete occidentale sunt foarte
sărace în acizi graşi esenţiali omega-3 (AGE), creând
dezechilibre – de aceea folosirea unui supliment
poate fi extrem de benefică.

Imunitatea
Vă ajută să menţineţi un sistem puternic de apărare al organismului pe parcursul întregului an.
Chiar şi cu o dietă echilibrată, un supliment cu efect antioxidant poate fi extrem de benefic, de
aceea Herbalife oferă aceşti Suplimenţi pentru sistemul imunitar.

ROSEOX*, TABLETE
• Conţine rozmarin – o plantă sănătoasă, îndelung folosită
• Oferă o varietate de minerale, extracte vegetale şi botanice
• Uşor de consumat - o tabletă pe zi
Unul dintre cele mai populare produse Herbalife, tabletele RoseOx*, vă oferă avantajele
rozmarinului precum şi ale altor extracte vegetale şi botanice sub forma unei tablete pe zi.

Sănătate la vârstă înaintată
Pe măsură ce îmbătrâniţi, nevoile nutriţionale ale organismului dvs. se modifică. Următoarele produse pe care
vi le recomandăm, formează programul Herbalife® pentru sănătate la vârstă înaintată - conceput pentru a vă
ajuta să oferiţi organismului nutrienţii esenţiali necesari pentru o sănătate optimă.
Formula 1 Herbalife înlocuitor de masă sănătos – vezi pagina 12
Formula 2 Complex de multivitamine Herbalife – vezi pagina 14
Fibre şi plante – vezi pagina 14
Concentrat de Aloe – vezi pagina 21
RoseOx – vezi pagina 30

N U T R I Ţ I E P E R S O N A L I Z ATĂ

• Capsulele Herbalifeline® conţin ambele surse
de acizi graşi omega-3 – EPA şi DHA pentru a vă
ajuta să vă păstraţi sănătatea inimii
• Uleiurile esenţiale din cimbru, mentă şi cuişoare
ajută la minimalizarea mirosului de peşte şi a
gustului restant.
Nutriţioniştii ne sfătuiesc să consumăm 2-3 porţii de
peşte oceanic gras (cum ar fi somonul sau macroul)
în fiecare săptămână pentru a atinge cantitatea
recomandată de acizi graşi omega-3; acizii graşi omega3 nu sunt produşi în mod natural de către organism aşa
că trebuie să provină dintr-o sursă externă.

* Marca RoseOx este proprietatea Zuellig Botanicals, Inc.

SCHIZANDRA PLUS
• Conţine fructul Schizandra care vă poate ajuta să vă
îmbunătăţiţi starea de bine şi rezistenţa fizică
• Bogată în vitaminele antioxidante C şi E, precum şi în
betacaroten şi seleniu, care funcţionează sinergic pentru a
sprijini sistemul imunitar al organismului
Consumul de antioxidanţi vă poate ajuta să luptaţi împotriva efectului
negativ al radicalilor liberi, cauzat de expunerea zilnică la factori solicitanţi
cum ar fi poluarea şi oboseala.
Imaginile produselor care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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Fapte despre sănătate

Consumul de alimente naturale
bogate în antioxidanţi cum ar fi
vitaminele C, E şi betacaroten,
vă poate ajuta să vă construiţi
un sistem imunitar mai puternic.
Pregătiţi mesele folosind legume
proaspete, fiţi atenţi la fructele şi
legumele de sezon şi evitaţi-le pe
cât este posibil pe cele care au
fost aduse de la mare distanţă
sau au fost depozitate perioade
îndelungate. Este posibil ca
acestea să îşi fi pierdut conţinutul
de nutrienţi.
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NUTRIŢIE EXTERNĂ [INTRODUCERE]

Hrăniţi-vă pielea

din exterior
pentru o strălucire

naturală!

Gama de produse pentru Nutriţie Externă
Herbalife® vă poate ajuta să arătaţi bine pe
exterior. Începeţi cu linia noastră de bază de
îngrijire a pielii NouriFusion sau utilizaţi linia de
îngrijire a pielii Skin Activator pentru întârzierea
apariţiei semnelor îmbătrânirii. Bucuraţi-vă de
proprietăţile reconfortante ale plantei Aloe Vera
din gama noastră Herbal Aloe şi adăugaţi o
ultimă notă cu un parfum Herbalife!

18-35 +

Ştiaţi că...

Pielea este cel mai mare organ al corpului, reprezentând
15% din masa corporală şi funcţionează ca o primă linie de
apărare, care ne protejează de factorii negativi exteriori.*
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*Organizaţia Mondială a Sănătăţii

25-45 +

35-55 +

35-65 +

NUTRIŢIE EXTERNĂ

Cu ingrediente printre care antioxidanţi,
Aloe Vera, ceai verde şi complex de
glucosamină, linia de produse de Nutriţie
Externă Herbalife® poate hrăni pielea dvs.
din cap până în picioare.

NouriFusion® (îngrijirea esenţială a pielii)
Radiant CTM (produse de reîmprospătare a pielii)
Skin ActivatorTM (aspect mai tânăr)
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NUTRIŢIE EXTERNĂ [GHID DE ÎNGRIJIRE A PIELII]

Îngrijiţi-vă zilnic pielea şi părul cu gama
de produse pentru Nutriţie Externă Herbalife
Preocuparea

TIPUL
PIELII
PIELE
NORMALĂ
SPRE USCATĂ
18+

PIELE
NORMALĂ
SPRE GRASĂ
18+

PIELE MATĂ
ŞI
NEREGULATĂ
18+

RIDURI
35+

CURĂŢARE

TONIFIERE

LOŢIUNE PENTRU
CURĂŢAT CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®
Ten Normal
spre uscat

TONIFIANT CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®
Ten Normal spre
uscat

PRODUS DE
CURĂŢARE CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®
Normală
spre grasă

TONIFIANT CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®
Normală spre
grasă

PRODUS DE
CURĂŢARE CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®
Normală
spre uscată
Normală
spre grasă

TONIFIANT CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®
Normală spre
uscată
Normală spre
grasă

PRODUS DE
CURĂŢARE CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®
Normală
spre uscată
Normală
spre grasă

TONIFIANT CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®
Normală spre
uscată
Normală spre
grasă

Rutina p.m.

HIDRATARE
CREMĂ HIDRATANTĂ
CU MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®
SPF 15,
PROTECŢIE MEDIE
Ten normal spre uscat
Şi GEL PENTRU
OCHI
NOURIFUSION®
CREMĂ HIDRATANTĂ
CU MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®
SPF 15, PROTECŢIE
MEDIE
Ten normal spre gras
ŞI GEL PENTRU OCHI
NOURIFUSION®
RADIANT CTM DAILY
SKIN BOOSTER
CREMĂ HIDRATANTĂ
CU MULTIVITAMINE
NOURIFUSION® SPF
15, PROTECŢIE MEDIE
Normală spre uscată
Normală spre grasă
ŞI GEL PENTRU
OCHI NOURIFUSION®
LOŢIUNE DE ZI SPF
15, PROTECŢIE MEDIE,
CREMĂ PENTRU ZONA
DECOLTEULUI, CREMĂ
PENTRU OCHI ŞI
BALSAM DE BUZE SPF
15, PROTECŢIE MEDIE
SKIN ACTIVATOR®

CURĂŢARE &
TONIFIEre

LA FEL CA LA A.M.

LA FEL CA LA A.M.

LA FEL CA LA A.M.

LA FEL CA LA A.M.

săptămânal

HIDRATARE

CURĂŢARE ÎN PROFUNZIME

CREMĂ DE
OCHI CU
MULTIVITAMINE
ŞI CREMĂ DE
NOAPTE CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®

LOŢIUNE
EXFOLIANTĂ
ŞI MASCĂ
HIDRATANTĂ
NOURIFUSION®

CREMĂ DE
OCHI CU
MULTIVITAMINE
ŞI CREMĂ
DE NOAPTE CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®

LOŢIUNE
EXFOLIANTĂ
ŞI MASCĂ DE
CURĂŢARE
NOURIFUSION®

CREMĂ DE
OCHI CU
MULTIVITAMINE
ŞI CREMĂ DE
NOAPTE CU
MULTIVITAMINE
NOURIFUSION®

CREMĂ
EXFOLIANTĂ
ABRAZIVĂ ŞI
MASCĂ
DE CURĂŢARE
SAU MASCĂ
HIDRATANTĂ
NOURIFUSION®

CREMĂ DE
NOAPTE PENTRU
REGENERARE,
CREMĂ
PENTRU ZONA
DECOLTEULUI,
CREMĂ PENTRU
OCHI ŞI BALSAM
DE BUZE SPF 15,
PROTECŢIE MEDIE
SKIN ACTIVATOR®

CREMĂ
EXFOLIANTĂ
ABRAZIVĂ ŞI
MASCĂ DE
CURĂŢARE SAU
MASCĂ
HIDRATANTĂ
NOURIFUSION®

Soluţii ţintă
PIELE CU ASPECT OBOSIT TEXTURĂ NEREGULATĂ A PIELII CEARCĂNE ŞI PUNGI SUB OCHI PIELE FINĂ, USCATă ŞI RIDATă
RADIANT
CTM FACE
QUENCHER
(spray
pentru faţă)
Pentru hidratare
imediată

RADIANT CTM
DAILY SKIN
BOOSTER
(gel-cremă
de zi pentru
piele)
Ajută la netezire
şi revigorare

GEL PENTRU OCHI
NOURIFUSION®
Ajută la estomparea
cearcănelor şi reduce
pungile de sub ochi.

SKIN
ACTIVATOR®
CREMĂ
PENTRU ZONA
DECOLTEULUI
Ajută la întinderea
şi tonifierea pielii
din zona pieptului şi
a gâtului

BUZE USCATE ŞI RIDATE
CREMA DE BUZE
SKIN ACTIVATOR®
SPF 15, PROTECŢIE
MEDIE
Ajută la reducerea
ridurilor fine şi la
aspectul plin al buzelor.

ÎNGRIJIRE GENERALĂ A CORPULUI

ÎNGRIJIREA PĂRULUI ŞI A MÂINILOR

CREME
ANTICELULITICE CREMĂ EXFOLIANTĂ
ŞI CREMĂ
MODELATOARE
Fac pielea moale şi
netedă cu o textură şi un
tonus îmbunătăţit.

HERBAL ALOE
CREMĂ DE MÂINI,
ŞAMPON ŞI
BALSAM
Înmoaie, revigorează
şi hidratează.

NUTRIŢIE EXTERNĂ

LINII FINE ŞI

Rutina a.m.

Imaginile şi produsele care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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N U T R I Ţ I E E X T E R N Ă [ S K I N A C T I V AT O R ™ ]

™
Întârzie
efectele îmbătrânirii
de Rejuvenator
reîntinerire cu colagen
Time-delaying
| Targeted| Produs
Collagen

ÎN CURÂND

Piele care se simte şi arată mai
tânără? Ingenios.
Faptul că toţi îmbătrânim nu este deosebit de plăcut. Atât bărbaţii cât şi femeile doresc să oprească efectele
îmbătrânirii, să întoarcă timpul înapoi şi să arate bine cât mai mult timp posibil. Poate este vanitate, dar
adevărul este că ne simţim mult mai bine, mult mai încrezători atunci când pielea noastră reflectă acel aspect
tânăr. Deja de la 20 de ani acordăm atentie îngrijirii pielii, iar după 30 de ani tindem sa urmăm regimuri de
întreţinere a pielii. Este un fapt de viaţă de care nu putem scăpa – îmbătrânim.
• Timpul, expunerea la soare, variaţiile de temperatură, poluarea şi stilul nostru de viaţă, toate lasă
urme pe piele
• Activitatea celulară naturală încetineşte cu vârsta ducând la apariţia liniilor fine şi a ridurilor

Skin ActivatorTM reprezintă o gamă inovatoare de
produse de îngrijire a pielii din mai multe puncte
de vedere. Preparat pe baza complexului avansat
de glucozamină, pentru formarea colagenului,
tehnologia Skin ActivatorTM are o abordare delicată
asupra revigorării pielii. Acest complex inteligent
sprijină reîntinerirea pielii ajutând creşterea
producţiei naturale de colagen din piele.

• Ajută la reducerea apariţiei liniilor fine şi a
ridurilor
• Hrăneşte pielea pentru a o ajuta să pară mai
fină, mai tonifiată şi mai fermă
• Ajută la creşterea hidratării pielii şi susţine
structura şi echilibrul natural al pielii
• Formule delicate fără agenţi duri de iritare a
pielii
• Perfectă pentru cele mai multe tipuri de piele
• Potrivită pentru femei şi bărbaţi

NUTRIŢIE EXTERNĂ

Îmbătrânirea pielii – fapte

Ce ar fi dacă pielea dvs. s-ar comporta ca atunci
când eraţi mai tânăr? Permiţându-vă să opriţi timpul
şi să refaceţi pielea – azi, mâine. Acesta ar fi un
lucru ingenios.

• Producţia de colagen, proteină naturală a pielii scade începând cu vârsta de 25 de ani
• Pielea îşi pierde treptat din hidratare şi din proteine ceea ce duce la pierderea fermităţii şi
tonusului
• Ochii, gura, faţa, gâtul, decolteul sau pieptul sunt mai vulnerabile la îmbătrânirea pielii
Imaginile şi produsele care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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N U T R I Ţ I E E X T E R N Ă [ S K I N A C T I V AT O R ™ ]

ÎN CURÂND
CREMĂ DE OCHI
Dimineaţa şi Noaptea
Pielea de sub ochi şi din jurul ochilor este
deosebit de sensibilă deoarece nu conţine
glande sebacee, fiind astfel mai predispusă
la îmbătrânirea prematură. Această cremă
uşoară conţine extract de castravete care
ajută la netezirea pielii. Pielea este hidratată
şi hrănită creând un aspect mai tânăr.
Bucuraţi-vă de ochi cu aspect mai
tânăr.

ÎN CURÂND
CREMĂ REGENERANTĂ DE NOAPTE

™
Întârzie
efectele îmbătrânirii
| Produs
de reîntinerire
cu colagen
Time-delaying
| Targeted
Collagen
Rejuvenator

Skin ActivatorTM are rolul de a rehidrata, hrăni,
reface fermitatea şi proteja pielea noastră.
Liniile fine şi ridurile, aspectul neted, claritatea şi
luminozitatea se pot îmbunătăţi în mod vizibil în
doar câteva săptămâni.

ÎN CURÂND
LOŢIUNE DE ZI SPF 15,
PROTECŢIE MEDIE
În fiecare dimineaţă
Puteţi redobândi un ten cu aspect mai tânăr,
mai neted, cu această loţiune hidratantă
rapid absorbită de piele. Pielea este hidratată
imediat şi beneficiază şi de un factor de
protecţie 15. Se utilizează în fiecare dimineaţă
pentru a reduce apariţia liniilor fine şi a
ridurilor; şi pentru a îmbunătăţi claritatea şi
luminozitatea tenului dvs.
Dezvăluiţi-vă cu mândrie tenul întinerit.
Imaginile şi produsele care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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ÎN CURÂND
BALSAM DE BUZE SPF 15,
PROTECŢIE MEDIE
Oricând
Acest balsam de buze care înmoaie
buzele, are factor de protecţie SPF15 şi
are o infuzie discretă de mentă, pentru
a menţine buzele hidratate şi protejate.
Ajută la reducerea liniilor fine din jurul gurii
şi face buzele să fie mai moi şi să arate
mai pline.
Bucuraţi-vă de zâmbetul dvs.

ÎN CURÂND

SKIN ACTIVATORTM – Arătaţi mai tânăr. Fapte uimitoare.
În doar patru săptămâni puteţi avea întradevăr o piele cu un aspect vizibil mai
tânăr. Iar cu o utilizare continuă rezultatele
pot fi şi mai impresionante:

Până la

ameliorarea aspectului liniilor
fine şi a ridurilor*
55% reducerea adâncimii ridurilor*
51% ameliorarea hidratării pielii*
45% 	intensificarea luminozităţii şi
clarităţii pielii*
40% o piele mai netedă**
23% o piele mai fermă**

57%

CREMĂ PENTRU ZONA
DECOLTEULUI

Rezultatele testului efectuat asupra complexului activ de glucozamine
* după numai 3 luni de utilizare regulată
** după numai 4 săptămâni de utilizare regulată

Dimineaţa şi nopatea
Pielea delicată a gâtului, decolteului sau
pieptului devine mai subţire pe măsură
ce îmbătrânim. Trataţi-vă pielea cu
această cremă hidratantă şi revitalizantă
neuleioasă pentru a reduce liniile fine şi
ridurile şi veţi avea o piele mătăsoasă şi
netedă.
Recăpătaţi aspectul de tinereţe.

Orice fapte prezentate aici nu garantează rezultate individuale efective. Rezultatele
potenţiale menţionate au la bază doar un studiu detaliat şi o analiză a ingredientelor
naturale active conţinute în produsele Skin Activator şi nu utilizarea efectivă a
produselor Skin Activator. Produsele Skin Activator conţin
o cantitate de ingrediente naturale active comparabilă
cu cea testată în studiu, care, combinată cu alte
ingrediente conţinute în produsele Skin Activator,
oferă baza pentru rezultatele potenţiale. Rezultatele
pot varia în funcţie de utilizarea şi circumstanţele
individuale.

Cremă
regenerantă de
noapte

Cremă de
ochi
Loţiune
de zi

NUTRIŢIE EXTERNĂ

Dar asta nu este totul. Skin ActivatorTM se
adresează în mod inteligent acelor zone ale
pielii cu risc sporit de îmbătrânire oferindu-vă 5
produse care opresc efectele îmbătrânirii, din
care puteţi alege. Fiecare este conceput pentru
a fi specific zonei respective şi pentru a acţiona
acolo unde este mai mare nevoie.

În fiecare noapte
O cremă foarte bogată de noapte care
ajută la întinerirea pielii în timpul somnului
atunci când regenerarea celulelor este
cea mai activă. Susţine producţia de
colagen şi hidratează şi hrăneşte pielea.
Folosită cu regularitate, poate spori vizibil
luminozitatea şi claritatea şi poate de
asemenea îmbunătăţii fermitatea pielii.
Recâştigaţi aspectul de tinereţe.

Balsam de
buze

Cremă pentru decolteu
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N U T R I Ţ I E E X T E R N Ă [ N O U R I F U S I O N ®]

ÎNGRIJIRE SPECIALĂ

Gama NouriFusion® foloseşte o formulă unică de multivitamine – vitaminele A, C şi E – care ajută la hrănirea pielii dvs.
şi vă conferă un aspect radiant şi strălucitor. Vitaminele A, C, E pentru faţa dvs.!

NOURIFUSION®
MASCĂ DE CURĂŢAT

GEL PENTRU OCHI
NOURIFUSION®

• Ajută la îndepărtarea
excesului de sebum
• Îmbunătăţeşte textura,
tonusul şi fermitatea pielii

• Reduce pungile şi cearcănele de
sub ochi
• Împrospătează şi calmează
pielea în jurul ochilor obosiţi
• Poate reduce ridurile fine din
jurul ochilor
Acest gel uşor, îmbogăţit cu vitamine
şi hidratant, întinde şi netezeşte pielea
delicată de sub ochii dvs.

Această mască uşoară curăţă în
profunzime porii pentru a elimina
impurităţile şi excesul de grăsimi lăsând
pielea curată, clară şi strălucitoare.

Gelul pentru ochi Nourifusion® se
adresează acestei zone delicate pentru
a reîmprospăta şi a revigora aspectul
ochilor obosiţi, astfel încât, puteţi simţi
diferenţa imediat.

Răsfăţaţi-vă pielea printr-o îmbinare a ştiinţei cu natura. Obţineţi un ten sănătos şi curat cu ajutorul acestor sisteme
de îngrijire completă a pielii; începeţi cu îngrijirea esenţială a pielii: curăţaţi, tonifiaţi şi hidrataţi pielea în fiecare zi:

CURĂŢARE

HIDRATARE

NOURIFUSION® LOŢIUNE DE
CURăŢAT CU MULTIVITAMINE

NOURIFUSION® CREMĂ
HIDRATANTĂ CU
MULTIVITAMINE SPF 15,
PROTECŢIE MEDIE
• Hidratează şi controlează
secreţia de sebum
• Are factor de protecţie
medie SPF 15
Cremă de zi hidratantă, bogată, care
hidratează pielea fără a lăsa senzaţia
de grăsime. Alegeţi între formula
pentru ten normal spre uscat sau o
formulă specială pentru ten normal
spre gras.
Ten normal spre uscat
Ten normal spre gras

MASCA HIDRATANTĂ
NOURIFUSION®

• Exfoliază delicat celulele moarte
ale pielii
• Lasă pielea curată, moale şi
netedă
• Conferă tenului un aspect clar şi
luminos
Această formulă delicată exfoliază
pentru a lăsa o piele mai netedă,
strălucitoare şi proaspătă, după fiecare
utilizare.

• Hidratează pielea, lăsând-o
netedă şi mătăsoasă
• Îmbunătăţeşte aspectul pielii
uscate

CREMĂ PENTRU OCHI
NOURIFUSION®
NOURIFUSION®
CREMĂ DE NOAPTE
• Sprijină o regenerare activă şi
sănătoasă a pielii
• Hidratează în profunzime
• Nu lasă senzaţie de grăsime

TONIFIERE
NOURIFUSION® LOŢIUNE TONICĂ
CU MULTIVITAMINE
• Tonifică pielea
• Îndepărtează reziduurile restante
• Ajută la reîmprospătarea şi
curăţarea pielii
Poate ajuta la îmbunătăţirea texturii şi
fermităţii pielii. Reduce în mod eficient
aspectul porilor, lasă pielea curată şi
proaspătă
Ten normal spre uscat
Ten normal spre gras
Imaginile şi produsele care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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Aplicaţi pe faţă şi gât în fiecare noapte
pentru a hidrata pielea.

Fapte despre sănătate
Vitamina A hidratează pielea, stimulează
regenerarea celulară şi vă poate ajuta să încetiniţi
semnele de îmbătrânire prematură. Vitamina C este
o componentă esenţială în producţia de colagen.
S-a demonstrat că aceasta reglează pigmentarea
şi stimulează sistemul imunitar al pielii. Vitamina
E protejează bariera de hidratare a pielii şi o
netezeşte.

Utilizaţi această mască bogată
pentru a curăţa delicat şi hidrata
tenul dvs.

Fapte despre sănătate
Celulele pielii se regenerează mai activ decât
celulele altor tipuri de ţesuturi şi vârful acestei
acţiuni de regenerare este între miezul nopţii şi
ora 4 dimineaţa.

• Contribuie la menţinerea
fermităţii pielii din jurul ochilor
• Ajută la reducerea apariţiei
ridurilor fine
• Hidratează şi hrăneşte zona de
sub ochi
• O bază foarte bună pentru
machiaj pe parcursul zilei sau
excelentă pentru noapte
• Nu lasă senzaţie de grăsime
Formulă emolientă, uşoară cu vitamine
şi agenţi de hidratare. Concepută
special pentru înmuierea pielii delicate
din jurul ochilor. Face pielea din jurul
ochilor mai întinsă şi mai fermă.

NUTRIŢIE EXTERNĂ

• Hrăneşte pielea cu vitamine,
nutrienţi şi elemente vegetale
• Îndepărtează machiajul
• Elimină murdăria şi impurităţile
Bogată, dar delicată, această loţiune
de curăţat conţine vitamine, nutrienţi
şi elemente vegetale care curăţă în
profunzime suprafaţa pielii şi îi oferă
hidratare.
Ten normal spre uscat
Ten normal spre gras

NOURIFUSION®
LOŢIUNE EXFOLIANTĂ

Fapte despre sănătate
În jurul ochilor practic nu există glande
sudoripare şi sebacee. De aceea este foarte
important să avem o grijă specială, pentru a
preveni apariţia ridurilor premature
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Îngrijirea corpului
O combinaţie potrivită pentru pielea dvs.

Fie că tenul dvs. este normal cu tendinţă spre uscare
sau normal cu tendinţă spre îngrăşare, există câte un set
NouriFusion®, care vă va ajuta să vă curăţaţi, tonifiaţi şi
hidrataţi pielea.
SETURI NOURIFUSION®

• Hrăniţi pielea cu vitaminele antioxidante A, C şi E
• Fiecare set conţine un produs pentru curăţare, un
tonifiant şi o cremă hidratantă
• Adecvat tipului dvs. de piele
Alegeţi un sistem în trei paşi care se potriveşte pentru dvs.;
fie că aveţi un ten normal, uscat sau gras, avem un set
NouriFusion® personalizat.
Ten normal spre uscat
Ten normal spre gras

DIMINEAŢA ŞI SEARA
Ten normal spre uscat

CREMĂ EXFOLIANTĂ PENTRU
CORP
Concepută special pentru a face pielea
mai fină şi mai netedă, această cremă
vă ajută să acceleraţi procesul natural
de exfoliere a pielii.

CREMĂ DE CORP MODELATOARE
Crema de corp modelatoare utilizează
acizi din fructe şi plante, împreună
cu alte ingrediente special îmbinate,
pentru a îmbunătăţi textura şi tonusul
pielii.

NUTRIŢIE EXTERNĂ

Dimineaţa: curăţare, tonifiere, hidratare
Loţiune sau Gel Spumă de curăţat – îndepărtează grăsimile,
murdăria şi machiajul
Tonifiant – formula uşoară, revigorantă poate îmbunătăţi tonusul
pielii dvs.
Cremă hidratantă SPF 15, protecţie medie – loţiune cu protecţie
solară UVA/UVB
Gel pentru pielea din jurul ochilor – produs hidratant, uşor şi
răcoritor care poate reduce pungile de sub ochi.
Seara: curăţare, tonifiere, hidratare
Loţiune sau Gel Spumă de curăţat – îndepărtează grăsimile,
murdăria şi machiajul
Tonifiant – formula uşoară, revigorantă poate îmbunătăţi tonusul
pielii dvs.
Crema pentru pielea din jurul ochilor – un produs intens hidratant
care are grijă de pielea delicată din jurul ochilor
Cremă de noapte – o formulă uşoară, care regenerează şi
hidratează pielea în timp ce dormiţi.

Faceţi pielea dvs. fină
ca mătasea, suplă şi
strălucitoare cu aceste
tratamente minunate
pentru frumuseţe.

DE DOUĂ-TREI ORI PE SĂPTĂMÂNĂ

Ten normal spre gras

Mască pentru curăţat – mască uşoară cu argilă, îndepărtează
impurităţile, ajută la eliminarea grăsimilor
Mască hidratantă – mască bogată, hidratează pielea în
profunzime
Loţiune exfoliantă – o exfoliere delicată şi revigorantă a pielii.

Imaginile şi produsele care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta
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N U T R I Ţ I E E X T E R N Ă [ R A D I A N T C ™ , PA R F U M U R I ]

O explozie revigorantă şi
parfumată
Doriţi produse revigorante de îngrijire a tenului şi pielii cu
conţinut de vitamine şi un factor de protecţie medie SPF 15 ?
Atunci RADIANT CTM este reţeta potrivită pentru dvs. pentru un
ten sănătos şi radiant.

Parfumuri pentru el şi ea
Răsfăţaţi-vă simţurile cu o gamă minunată de parfumuri elegante, speciale,
care surprind esenţa a ceea ce înseamnă feminitate şi masculinitate.
Heart

Soul

Heart este un
parfum pentru
femei moderne,
pe bază de plante,
care redefineşte
cu adevărat
conceptul de
natural. Subtil
dar distins, Heart
eliberează magia
plantelor.

Soul este un
parfum pentru
bărbaţi, uşor şi
contemporan, cu
o notă unică de
plante, proaspătă
şi dinamică. Un
parfum masculin
inconfundabil.

Woman
RADIANT CTM, GEL-CREMĂ DE ZI

Pulverizaţi Radiant CTM Face Quencher
pentru a răcori şi reîmprospăta pe
loc pielea deshidratată. Veţi avea o
experienţă parfumată şi răcoritoare, care
vă împrospătează imediat. Este o formulă
hidrosolubilă şi se poate aplica peste
machiaj.

Radian C Skin Booster este o formulă
de cremă-gel, pentru fiecare zi, care
îmbunătăţeşte textura pielii şi revitalizează
tenul cu un aspect tern şi obosit.
Folosit în fiecare zi, ca o bază pentru
machiaj, minimizează efectele negative
potenţiale, determinate de factorii externi.
Acest produs, oferă tenului dvs. forţa
antioxidantă a vitaminei C, direct pe
piele, pentru un aspect sănătos şi radios.

NUTRIŢIE EXTERNĂ

RADIANT CTM FACE QUENCHER

Păstraţi simplitatea. Respectaţi
diferenţele. O bază de citrice cu notă
florală.

Man
Păstraţi prospeţimea. Îmbrăţişaţi
similitudinile. Un parfum cu o notă de
citrice, seducător şi masculin.
Imaginile şi produsele care apar în Broşura de Produse Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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N U T R I Ţ I E E X T E R N Ă [ P R O D U S E E S E N Ţ I A L E P E N T R U PĂ R Ş I C O R P ]

Efectele
benefice ale
plantei Aloe
Vera
Bucuraţi-vă de efectele benefice ale
plantei Aloe Vera din gama noastră de
produse cosmetice revigorante pentru
păr, corp şi piele.

HERBAL ALOE FIXATIV PENTRU
PĂR
Perfect pentru aranjare, conferă părului
dvs. o coafare fină, naturală care
persistă întreaga zi.

1

2

3

4

HERBAL ALOE ŞAMPON ŞI BALSAM HIDRATANT
Acest şampon hidratant curăţă delicat, în timp ce hidratează
părul uscat, vopsit şi degradat. Balsamul hidratant nu numai
că adaugă mai multă hidratare, dar ajută la fixarea acesteia pe
firul de păr. Acţionează sinergic pentru a face părul dvs. să
strălucească de vitalitate.
1. Şampon Hidratant
2. Balsam Hidratant

HERBAL ALOE ŞAMPON ŞI BALSAM PENTRU FIECARE ZI

HERBAL ALOE LOŢIUNE
REVIGORANTĂ PENRU CORP ŞI
MÂINI
Uşoară şi neuleioasă, această loţiune
delicată pentru mâini şi corp are un miros
proaspăt şi fin.

HERBAL ALOE GEL
Acest gel revigorant şi hidratant vă poate
ajuta să vă hrăniţi şi recomfortaţi pielea.
Se absoarbe repede, nu este uleios, şi
lasă o senzaţie proaspătă şi răcoroasă.
Excelent pentru calmarea iritaţiilor minore
ale pielii.

NUTRIŢIE EXTERNĂ

Curat şi revigorant, şamponul pentru fiecare zi vă ajută să
combateţi stresul la care este expus părul dvs. zilnic. Balsamul
asigură hidratarea fără a încărca părul. Ambele au un miros plăcut
şi suav de plante şi sunt suficient de delicate pentru utilizarea
zilnică.
3. Şampon pentru fiecare zi
4. Balsam pentru fiecare zi

Imaginile şi produsele care apar în Broşura de Produse Herbalife
pot varia de la o ţară la alta.
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ACCESORII ESENŢIALE ŞI HERBALIFE ÎN ACŢIUNE

Accesoriile marca Herbalife ® F iţi activ, trăiţi sănătos!

1

Ia-le cu tine!

Cum 30 de minute pe zi vă pot prelungi viaţa.

Gama noastră de accesorii pentru tablete
este concepută pentru a vă ajuta să
transportaţi tabletele dumneavoastră
oriunde mergeţi. Pur şi simplu introduceţi
cantitatea de tablete de care aveţi nevoie şi
porniţi la drum!

De Luigi Gratton, master în sănătate publică, Vice Preşedinte pentru educaţie al Consiliului de Consultanţă
Ştiinţifică şi de Nutriţie Herbalife.

1. CUTIE PENTRU TABLETE
8 x 25 cm L x 5,4 cm l x 1,9 cm h

2. APARAT PENTRU PISAT TABLETE
Acest aparat pentru pisat tablete cu dublă funcţie
include un compartiment de stocare pentru tablete şi
un pisător încorporat.

Preparaţi şi măsuraţi!

3. Mini Mixer
Acest mixer manual este portabil şi uşor
de folosit. Este furnizat într-o cutie de
transport convenabilă cu două baghete
pentru mixare.

6

5

4

• Controlul greutăţii

8

5. Shaker
Acest shaker portabil este ideal pentru a
prepara shake-uri şi a le lua la pachet.

3

6. STICLĂ PENTRU APĂ 800ML
Sticla noastră pentru apă are un
vârf dublu, special pentru băut şi o
deschidere largă, care vă permite să
adăugaţi gheaţă.

Alimentaţie optimă • Potenţial maxim

7

9
8. RECIPIENTE FORMULA 1

8. LINGURĂ PENTRU MĂSURAT

Au capace care se înfiletează şi
fixează. Disponibile în două dimensiuni:
Mic 57g
Mare 114g

Fabricate la comandă, special pentru
produsele Herbalife®, veţi avea patru
linguri de măsurat într-una. Măsurătorile
includ: lingura, linguriţa, ½ lingură şi ½
linguriţă.

Imaginile şi produsele prezentate în Broşura Herbalife pot varia de la o ţară la alta.
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Cercetările clinice arată că activitatea fizică regulată este
una dintre cele mai bune căi de a păstra sănătatea oaselor.
Exerciţiile care presupun susţinerea greutăţii corporale sau
antrenarea rezistenţei, cum ar fi mersul, alergatul, folosirea
benzilor de rezistenţă sau a greutăţilor, ajută la conservarea
masei osoase. O masă musculară bine formată, nu susţine
doar sănătatea oaselor, ci şi arde calorii suplimentare pe
parcursul unei zile, ajutându-vă să menţineţi o greutate
sănătoasă.

Exerciţiile fizice produc endorfine în organism, care creează
sentimente de relaxare şi stare de bine. O mică plimbare
sau un antrenament scurt poate fi lucrul potrivit pentru a vă
calma după o zi stresantă.

Prepară un shake în câteva secunde.
Puteţi savura un shake Formula 1 cremos
şi delicios oriunde mergeţi!

Bandă metrică rezistentă, pentru măsurat
– un mod extraordinar şi eficient de a
măsura succesul

• Muşchi şi oase puternice

• Reducerea stresului

4. MIXER MARE

7. BANDĂ PENTRU MĂSURAT DE
1,5 METRI

Avantajele asupra sănătăţii pe care le poate aduce
exerciţiul fizic sunt nenumărate. Aveţi aici trei care
vă pot motiva.

ACCESORII ESENŢIALE ŞI HERBALIFE ÎN ACŢIUNE

Puteţi folosi aceste accesorii pentru a prepara un shake gustos şi hrănitor oriunde mergeţi,
în plus puteţi măsura succesul programului dvs. wellness.

Nu există un moment mai bun de a deveni
şi de a rămâne activ decât momentul de
faţă. Indiferent de vârstă şi de abilităţile
fizice, aproape fiecare persoană se poate
bucura de avantajele asupra sănătăţii
pe care le poate aduce exerciţiul fizic
practicat zilnic.

Reducerea sedentarismului, creşterea nivelului de activitate
fizică şi arderea mai multor calorii decât sunt consumate,
sunt secretele pentru controlul greutăţii. De asemenea, o
dietă echilibrată bogată în legume verzi, calciu şi proteine nu
numai că vă ajută să vă menţineţi greutatea, dar păstrează
sănătea oaselor.

Desigur, pregătirea constată a unor mese
sănătoase, cand ai un stil de viaţă solicitant, poate fi
o adevărată provocare. Din fericire, pentru oamenii
cu un stil de viaţă activ si solicitant, Herbalife oferă
opţiuni convenabile şi delicioase – de la produse
pentru controlul greutăţii la produse de nutriţie
personalizată şi produse pentru energie şi fitness.

Obiectivul este bunăstarea fizică totală.
Herbalife vă poate ajuta să atingeţi acest
obiectiv, pentru a putea rămâne activ
toată viaţa.
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Herbalife în acţiune peste tot în lume

Sponzorizare de
evenimente
Herbalife sponsorizează o serie de activităţi sportive
în lume, în fiecare an – adesea ca sponsor principal
în domeniul nutriţiei – subliniind astfel rolul nostru
notabil în domeniul sportului şi al nutriţiei.
Evenimentele sponsorizate de Herbalife în 2008
includ:

Herbalife se mândreşte cu faptul că lucrează împreună
cu distribuitorii, unindu-şi forţele pentru a încuraja
un stil de viaţă sănătos şi activ. Prin sponsorizarea
sportivilor şi echipelor şi participarea la evenimente
sportive naţionale şi internaţionale, Herbalife
generează entuziasm si apreciere pentru produsele
sale si oportunitatea de afacere şi cel mai important,
pentru munca pe care o depune pentru a schimba
vieţile oamenilor din toată lumea.

Alimentaţie optimă • Potenţial maxim

Minimaraton Maraton, Weekendul
de Maraton, Cross-ul pentru
marele premiu
Cross de 10 km Naisten Kymppi,
Helsinki
Competitia de Triatlon Gerardmer,
Regional X-Terra
Campionatul de volei de plajă RCS
Knarvikmila, Turul din Androya,
Jentebolgen, Holmenkollstafetten
Festivalul de Cross de la Varşovia
Campionatul de triatlon european
de la Lisabona
Maratonul pentru Pace din 		
Moscova
Maratonul pentru Pace de la
Kosice, Minimaratonul Herbalife
Competitia de Triatlon 		
Lidingöloppet
Cupa mondială de Triatlon de la
Madrid
Competitia Mazda de Triatlon de la
Londra
Competitia Mazda de Triatlon de la
Blenheim

HERBALIFE ÎN ACŢIUNE
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Herbalife este sponsorul mai multor atleţi, echipe şi
cluburi de succes, printre care se numără:
Danemarca: 		
Lyngby Fotball Klubb, Echipa de
		
fotbal
Finlanda: 		
Echipa naţională finlandeză de hochei
		
pe gheaţă, Hochei de gheaţă
Franţa: 		
Clubul de curse din Strasbourg,
		
echipa de fotbal, Nicolas Becker,
		
triatlonist
Germania: 		
Katarina Witt, patinatoare artistică
Grecia: 		
Denise Dimaki, triatlonistă
Ungaria: 		
Vajda Attila, campion caiac canoe
Italia: 		
Lucilla Perotta şi Daniela Gattelli, volei
		
pe plajă
Olanda: 		
Echipa Herbalife/Merida, echipa de
		
mountain biking
Norvegia: 		
Molde Football Klubb, echipa de
		
fotbal
		
Lars Petter Stormo, Ironman
		
Knut A. Fostervold, Ciclist
Portugalia: 		
Anais Moniz, triatlonista
Rusia: 		
Andrey Junkov, luptător
Spania: 		
Sergio Rodriquez, jucător NBA
Elveţia: 		
FC Lausanne, echipa de fotbal
Marea Britanie:
Olly & Henny Freeman, Triatlonişti

• Republica Cehă:
		
		
• Finlanda 		
		
• Franţa 		
		
• Italia 		
• Norvegia 		
		
• Polonia 		
• Portugalia 		
		
• Rusia 		
		
• Slovacia 		
		
• Suedia 		
		
• Spania 		
		
• Marea Britanie
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Herbalife sponsorizează echipa
de fotbal americană LA Galaxy
Munca în echipă face ca visul să devină realitate!
Responsabilitatea socială de a dărui
Înfiinţată în 1994 de către fondatorul Herbalife Mark Hughes, Herbalife
Family Foundation (HFF) se dedică îmbunătăţirii vieţilor copiilor din
întreaga lume. HFF asistă organizaţiile caritabile şi specializate în
furnizarea unei alimentaţii sănătoase pentru copii fără posibilităţi sau
în pericol. De asemenea, HFF susţine eforturile umanitare, în cazul
diferitelor calamităţi naturale.
În 2005, HFF a introdus cu mândrie programul Casa Herbalife oferind
mese sănătoase şi hrănitoare pentru copii, în parteneriat cu diverse
organizaţii de caritate. În prezent, funcţionează deja 30 de astfel de
programe pe cinci continente.

Herbalife a încheiat un acord extraordinar cu AEG,
operator al Los Angeles Galaxy din Liga Mare de
Fotbal (MLS), pentru a deveni sponsorul principal
şi oficial al echipei americane de fotbal LA Galaxy.

HFF este susţinută de Herbalife, de Distribuitorii Independenţi, de
angajaţi şi prieteni. După ajutorul iniţial, compania promovează
implicarea distribuitorilor locali şi a angajaţilor săi, pentru a susţine în
mod direct programul local Casa Herbalife prin donaţii financiare şi
activităţi voluntare.

Prin urmare, denumirea Herbalife apare pe partea din faţă a tricourilor
şi pe alte produse care reprezintă echipa, la asta adăugându-se şi alte
modalităţi de prezenţă şi promovare a mărcii Herbalife. Cu fotbalistul
britanic de top David Beckham şi alţi jucători importanţi, care fac parte
din echipa LA Galaxy, se creează publicitate în toată lumea – adică
mai mulţi oameni ca niciodată, cunosc produsele Herbalife® şi ştiu că
acestea susţin un stil de viaţă activ şi sănătos!
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HERBALIFE ÎN ACŢIUNE

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să aceesaţi www.herbalifefamiliy.
org
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O P O R T U N I TAT E D E A F A C E R I

O oportunitate unică
Oportunitatea de afaceri Herbalife®

De
ce
Herbalife?
Pentru că noi suntem angajaţi să vă dăm puterea să trăiţi
o viaţă mai sănătoasă şi mai bună din punct de vedere
financiar.
Factorul de Succes 1: Un plan de recompense
finaciare fără egal în domeniu

• Herbalife oferă un plan eficient de recompense financiare,
plătind până la 73% din volumul de vânzări Distribuitorilor
Independenţi. Este considerat unul dintre cele mai bune
planuri din sectorul Vânzărilor Directe.
• Distribuitorii câştigă profit direct şi indirect, plus venituri
provenite din Onorarii şi Bonusuri – potenţialul depinde de
dumneavoastră.
• Rezultatele pozitive rezultă în clienţi multumiţi. Comenzile
repetate ale acestor clienţi, multumiţi de rezultatele obţinute
cu ajutorul produselor, determină veniturile crescânde ale
Distribuitorilor.

Ajutaţi alte persoane să îşi atingă scopurile
legate de bunăstare, să câştige bani şi fiţi
propriul dvs. şef - oportunitatea de afaceri
Herbalife® este o oportunitate unică şi
are rezultate verificate. A schimbat vieţile a
mii de oameni – ar putea să o schimbe şi
pe a dvs...
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În calitate de Distribuitor Independent Herbalife vă
puteţi bucura de libertatea de a lucra într-un ritm
propriu, având un program flexilbil, stabilind personal
cât timp doriţi să dedicaţi acestei activităţi. Puteţi
beneficia de posibilitatea de a avea venitul pe care îl
doriţi, de variatele programe de instruire şi formare
şi instrumente eficiente de sprijin în afacere, în timp
ce veţi sprijini misiunea Herbalife de a schimba în bine
vieţile oamenilor, printr-o nutriţie corectă.
Herbalife este o formulă de succes verificată, cu mai
mult de 1.7 milioane de Distribuitori Independenţi în
întreaga lume, în 66 de ţări, cu vânzări record de peste
3.5 miliarde $ în 2007 şi în continuă creştere!

• Herbalife a crescut timp de mai mult de 28 de ani şi este
într-o continuă expansiune activă: deschide operaţiuni în
ţări noi, recrutează mai mulţi Distribuitori, îşi creşte baza de
clienţi.
• Creşterile viitoare ale companiei sunt prevăzute şi modelate
de o echipă strâns unită, care include Membri Executivi ai
companiei, Distribuitori şi angajaţi, lucrând împreună pentru
viitorul misiunii şi valorilor companiei.
• Misiunea Herbalife pentru nutriţie sănătoasă, bunăstare
financiară şi un stil de viaţă sănătos şi activ, ajută milioane
de oameni să arate şi să se simtă mai sănătoşi şi să câştige
banii pe care îi merită.
• Noi suntem listaţi la prestigioasa Bursă din New York
(NYSE), suntem membri ai Asociaţiilor de Vânzări Directe
din toate ţările, şi suntem cunoscuţi ca şi marcă datorită
sponsorizărilor sportive.
• O companie social responsabilă cu 30 de programe Casa
Herbalife pe întinsul a cinci continente, asigurând copiii cu
mâncare, adăpost şi educaţie.

• Produse cu o cerere mare, care au ajutat milioane de
oameni în 66 de ţări să îşi atingă obiectivele nutriţionale.
• Clienţi multumiţi care datorită rezultatelor obţinute oferă
recomandări pentru consumul produselor de control al
greutăţii, nutriţie internă şi externă.
• Herbalife se dedică elaborării de produse inovatoare, care
îmbunătăţesc sănătatea, cu ajutorul unor savanţi de renume
mondial, membrii ai Consiliul de Consultanţă Ştiinţifică şi de
Nutriţie Herbalife şi datorită cercetărilor foarte avansate din
Laboratorul de Nutriţie Umană şi Moleculară Mark Hughes.*

Factorul de Succes 4: Programe de instruire pas
cu pas şi instrumente moderne de afaceri, care
să vă ajute să începeţi şi să dezvoltaţi afacerea
voastră
• Trainingurile care sprijină creşterea voastră în afacere,
împreună cu materiale de marketing şi instrumente eficiente
şi utile.
• Oportunitatea să fiţi responsabil pentru viaţa voastră,
învăţând şi formând abilităţi şi deprinderi care vă vor ajuta să
conduceţi o afacere profitabilă şi de succes.
• Programe simple de afaceri, care sunt actualizate
permanent.
• Sprijin prin intermediul unor standarte ridicate de Etică,
responsabilitate şi comportament, aplicabile tuturor
Distribuitorilor Independenţi.

Vreţi să cunoaşteţi mai multe despre modul în
care puteţi să beneficiaţi de avantajele afacerii
Herbalife? Vorbiţi cu Distribuitorul care v-a oferit
această broşură.

*Universitatea din California nu sprijină realizarea de produse şi servicii ce utilizează numele său, pe baza principiilor proprii.

O P O R T U N I TAT E D E A F A C E R I

Factorul de Succes 3: O companie de nivel
mondial cu un lidership vizionar, pentru
sprijinirea afacerii tale.

Factorul de Succes 2: Produse Sănătoase,
dezvoltate pe un fundament ştiinţific solid, pentru
satisfacerea nevoilor consumatorilor.
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Obţineţi rezultate cu ajutorul unui

Consultant Personal Herbalife
Fie că scopul dvs. este să obţineţi un control
al sănătăţii riguros, să vă sporiţi nivelul de
energie, să vă îmbunătăţiţi nutriţia sau să
vă îngrijiţi pielea şi părul, Distribuitorul dvs.
Independent Herbalife, vă poate ajuta....
Distributorul dvs. are rolul de „Consultant
Personal Herbalife” la orice etapă în drumul
dvs. pentru a:
• Vă ajuta să vă fixaţi nişte scopuri realiste şi realizabile
• Maximiza eficienţa produselor pe care le consumaţi
• Vă oferi metode eficiente de a urmări şi monitoriza
rezultatele obţinute
• Vă oferi sfaturi şi idei care v-ar ajuta să vă atingeţi
scopurile
• Vă inspira şi motiva să obţineţi ce e mai bun pentru
dvs.

Vă invităm să experimentaţi o stare de bine,
care vă insuflă energie tuturor aspectelor
vieţii dvs. Puteţi, de asemenea, să beneficiaţi
de Oportunitatea de Afacere Herbalife. Pur
şi simplu solicitaţi-i Distribuitorului dvs. mai
multe informaţii.

Sunaţi-ne astăzi!
Returnarea banilor în 30 de zile.
Dacă pe parcursul a 30 de zile din momentul cumpărării produselor, nu
sunteţi satisfăcuţi de rezultatele obţinute, vă vom returna banii.
Facem tot ce este posibil să avem clienţi multumiţi.

©2008 Herbalife International Inc. Toate drepturile rezervate. Tipărit în România
6240- RO- 00 Iunie 2008
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Alimentaţie optimă • Potenţial maxim

Distribuitorul dvs. Independent Herbalife este:

