
НОВА ФОРМУЛА 2
Комплекс от витамини и минерали за мъже и жени
Открийте лесен начин за набавяне на 24 витамина и минерала, 
които ще осигурят на тялото Ви това, от което се нуждае - научно-
формулирани, пълни мултивитамини, създадени за мъже и жени.

Лято 2017



40%
ВЪГЛЕХИДРАТИ
ОТ ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

ПРОТЕИНИ
ОТ ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

30%до

МАЗНИНИ
ОТ ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

30%до

25

БАЛАНСИРАНО
ХРАНЕНЕ С

ХЕРБАЛАЙФ

ОМЕГА-3
УПРАЖНЕНИЯ

ХИДРАТАЦИЯПОЧИВКА

ПО-МАЛКО 
НАСИТЕНИ 
МАЗНИНИ

g

КАКВО ЩЕ ОТКРИЕТЕ:
НОВО В ТОЗИ БРОЙ:
-  Формула 2 - Комплекс от витамини 

и минерали - стр. 39 - НОВИ 
мултивитамини за мъже и жени

-  Формула 1 Ванилия 780 г - стр. 19 - 
СЕГА с 40% по-голяма и с включена 
лъжичка."

8-9 СТР.

СЪДЪРЖАНИЕ:

КОЛКО ЗДРАВИ ИСКАТЕ 
ДА БЪДЕТЕ?
НАУЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
НАШЕТО ПРОУЧВАНЕ, КАКТО 
И КАК ДА ПРЕВЪРНЕТЕ ЦЕЛИТЕ 
СИ В РЕАЛНОСТ

10-11 СТР. 16-19 СТР.
ФИЛОСОФИЯ ЗА ХРАНЕНЕТО 
НА ХЕРБАЛАЙФ
ЕКСПЕРТИТЕ ДАВАТ ПРЕПОРЪКИ 
ЗА ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА ДИЕТА И 
ФИЗИЧЕСКИТЕ ВИ УПРАЖНЕНИЯ

ШЕЙКОВЕ ФОРМУЛА 1
С МНОГО ВКУСОВЕ, КОИТО 
ЩЕ ЗАДОВОЛЯТ ВКУСОВИТЕ 
ВИ РЕЦЕПТОРИ. РАЗБЕРЕТЕ 
КАК ШЕЙКОВЕТЕ ФОРМУЛА 1 
МОГАТ ДА ВИ ПОМОГНАТ ДА 
ДОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИТЕ СИ.

24-28 ПРОТЕИНИ
 Разкрийте силата на протеините.

36-37 ХИДРАТАЦИЯ 
  Увеличете приема на течности в две 

лесни стъпки.

40-43 ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ 
   За да Ви помогнат да използвате пълноценно 

Вашето тяло.

46-51 Хербалайф SKIN
   Клинично тествана за сияйна 

и подмладена кожа.

52-53 ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО И КОЖАТА
  Хидратиране и подхранване с успокояващ 

алое вера.

НАПРАВЕТЕ ПОРЪЧКА ПРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО
Харесвате нещо? Изберете любимите си продукти 
и направете поръчка към своя консултант чрез 
мобилното приложение HerbalifeGO. Изтеглете го 
от AppStore или Google Play и се възползвайте от 
хранителните планове, рецептите за шейкове и 
още много допълнителни опции!

Винаги приемайте продуктите на Herbalife® като част от балансиран и разнообразен начин на хранене 
в съчетание със здравословен начин на живот. За повече информация за продуктите, посетете 
Herbalife.bg или разговаряйте с Вашия Независим Член на Хербалайф.

ДОБРЕ ДОШЛИ В ХЕРБАЛАЙФ
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https://kakdaotslabna.eu/
https://kakdaotslabna.eu/
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ПРЕВЪРНЕТЕ
СЕ В НАЙ-
ДОБРАТА
ВЕРСИЯ НА
СЕБЕ СИ

Какво означава да се превърнете в "най-добрата версия на себе си"? Да имате по-добро самочувствие? 
Да се чувствате по-здрави? Да сте в по-добра спортна форма? Каквото и да означава за Вас, ние желаем Да се чувствате по-здрави? Да сте в по-добра спортна форма? Каквото и да означава за Вас, ние желаем 
да ви помогнем да го постигнете. Затова Хербалайф създава висококачествени продукти, подкрепени от да ви помогнем да го постигнете. Затова Хербалайф създава висококачествени продукти, подкрепени от 
науката, за да достави нужните хранителни елементи, от които се нуждае тялото Ви в пътешествието към науката, за да достави нужните хранителни елементи, от които се нуждае тялото Ви в пътешествието към 
страхотни резултати. Забравете за модните диети. Ние вярваме в балансираното хранене и здравословния, страхотни резултати. Забравете за модните диети. Ние вярваме в балансираното хранене и здравословния, 
активен начин на живот, който можете да поддържате.активен начин на живот, който можете да поддържате.

Но това не е всичко. Виждали сме от първо лице как мрежата на подкрепа на Хербалайф може да помогне Но това не е всичко. Виждали сме от първо лице как мрежата на подкрепа на Хербалайф може да помогне 
на хората да подобрят благосъстоянието си и спортната си форма, а Вашият личен треньор (Независим на хората да подобрят благосъстоянието си и спортната си форма, а Вашият личен треньор (Независим 
Член на Хербалайф) е движещата сила. Той/тя са тръгнали откъдето започвате и Вие, и е тяхна задача Член на Хербалайф) е движещата сила. Той/тя са тръгнали откъдето започвате и Вие, и е тяхна задача 
да осигуряват лична подкрепа, съвети, мотивация и да ви свържат с хора, които мислят по същия начин. да осигуряват лична подкрепа, съвети, мотивация и да ви свържат с хора, които мислят по същия начин. 
Милиони хора вече подобриха живота си - сега е Ваш ред...Милиони хора вече подобриха живота си - сега е Ваш ред...
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Сега, след като прочетохте, че промяната Е възможна и че ще имате Ваш личен Уелнес треньор за 
подкрепа по пътя Ви, можете да си зададете въпроса: наистина ли ще проработи за мен? За тези двама 
души и за милиони други по света, отговорът е категорично: “Да!” Прочетете нататък, за да откриете как 
Хербалайф им помогна да направят целите си реалност...

АЛБЕНА ЧАУШЕВА, БЪЛГАРИЯ

ИВАНИНА МАНГЕЛОВА, БЪЛГАРИЯ

С ЖЕЛАНИЕ И 
ВОЛЯ ВСИЧКО 
СЕ ПОСТИГА!

БЪДИ НАЙ- 
ДОБРАТА 
ВЕРСИЯ НА 
СЕБЕ СИ!

МОЖЕТЕ ЛИ НАИСТИНА ДА 
ПРОМЕНИТЕ ЖИВОТА СИ?

Тези резултати не са непременно типични. Индивидуалните резултати ще се различават. Програмата на Хербалайф® за управление на теглото може да помогне за отслабване 
или за контрол на теглото само като част от диета с контролиран прием на калории.

Тези резултати не са непременно типични. Индивидуалните резултати ще се различават. Програмата на Хербалайф® за управление на теглото може да помогне за отслабване 
или за контрол на теглото само като част от диета с контролиран прием на калории.

ЕТО КАК ПОСТИГНАХ УСПЕХА СИ:
  Промених навиците си и използвам 
продуктите на Хербалайф в здравословен 
режим на хранене

  Спортувам редовно всяка седмица по  
2-3 пъти

  Пия достатъчно вода и дори повече от  
моя минимум

  Имам невероятно ниво на енергия. Днес съм 
на 50 години, а се чувствам като на 40

Аз бях...
  Можех с една чаша вода на ден
  Хранех се два пъти на ден
  Нямах енергия и чувствах умора

Сега аз...
  Днес се храня 5-6 пъти на ден
  Пия по 3,5 литра вода на ден
  Имам невероятна енергия

ЕТО КАК ПОСТИГНАХ УСПЕХА СИ:
  Преди по-често гладувах, за да потискам 
апетита си, а сега се храня редовно по 5-6 
пъти на ден

  Откакто използвам продуктите на Хербалайф 
в здравословен хранителен режим се 
чувствам прекрасно 

  Преди не пиех дори един литър вода на ден,  
а сега пия ежедневно над три литра

  Вече имам невероятно ниво на енергия

  Промених навиците си завинаги и сега искам 
да споделя своя опит и с другите 

Аз бях...
  Не пиех много вода
  Храненето ми беше нередовно
  Не закусвах, а пиех кафе на гладно

Сега аз...
  Храня се редовно и балансирано
  Имам много енергия 
  Задължително закусвам 
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ИСКАТЕ ЛИ ПО-СТРОЙНА И
ПО-СТЕГНАТА ФИГУРА?
Топ спортисти и отбори в целия свят използват 
продукти на Хербалайф, които им помагат 
да се представят по най-добрия начин - тези 
продукти са налични и за Вас. Ако целта 
Ви е физика без мазнини и да бъдете във 
форма, фокусирайте се над това да намалите 
мазнините си, да изградите мускули и се 
уверете, че тялото Ви е добре заредено 
преди, по време и след тренировка.

Ние в Хербалайф вярваме в 80% хранене 
и 20% упражнения като здравословен начин 
за постигане на целите и получаване на 
максимума от тренировките.

КАК БИХТЕ МОГЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ 
ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ?
Теглото Ви може да е стабилно, но това, с което се храните и нивото Ви на 
активност може да има голям ефект върху здравето и благосъстоянието 
Ви, може да има влияние над храносмилането, настроението, тена, съня 
и други.

С помощта на Вашия личен треньор (Член на Хербалайф) ще намерите 
правилните продукти, на които да се наслаждавате като част от 
балансиран план за хранене и упражнения, който е подходящ за Вас.

ЗАДАЙТЕ СИ ВЪПРОСА:
КОЛКО ЗДРАВИ ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ?
Превръщането в най-добрата версия на себе си е повече от това какво ще покаже кантарът. Това е 
различно за всеки. Независимо дали става въпрос за здравето, щастието, самочувствието или спортното 
представяне, всичко започва с поставяне на цели.

ИСКАТЕ ЛИ ДА ОТСЛАБНЕТЕ? 
Постигането на здравословно тегло може да промени изцяло живота Ви, и докато 
това изисква малко воля, не означава, че трябва да се лишавате от вкусовете, 
които обичате.

Формула 1 (стр. 16) е колкото вкусен, толкова и хранителен, и е първата Ви крачка 
към целта за намаляване на теглото. Вашият личен треньор (Член на Хербалайф) 
ще Ви помогне да комбинирате балансирано хранене с редовни упражнения и ще 
Ви предостави ценни съвети и подкрепа по пътя.

1 Резултатите са базирани на проучване на потребителите, посредством акнета, проведено от Хербалайф през 2014 г. в 15 страни сред 15 000 респондента. 

85% от европейците 
казват, че биха 
искали да водят 
по-здравословен 
начин на живот1.

15%
Само

от европейците 
чувстват, че

„ЖИВЕЯТ
МНОГО 

ЗДРАВОСЛОВНО1“

ЗАДАЙТЕ ЦЕЛ И Я СЛЕДЕТЕ В 
ПРИЛОЖЕНИЕТО HERBALIFEGO!
Мобилното приложение HerbalifeGO 
ще Ви свърже с Вашия личен 
треньор (Член на Хербалайф). 
Въведете измерванията 
си, проследете развитието, 
разгледайте здравословни 
хранителни планове, рецепти и 
получавайте съвети, подкрепа и 
обучителна информация директно 
на вашия смартфон.

Свалете сега от App Store 
или Google Play!

72%от европейците признават, 
че не се хранят с плодове и зеленчуци 
 5 пъти на ден1. 

Само от възрастните казват,
че внимават с какво
се хранят1.

1
4
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ПОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИТЕ СИ



40%
ВЪГЛЕХИДРАТИ
ОТ ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

ПРОТЕИНИ
ОТ ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

30%до

МАЗНИНИ
ОТ ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

30%до

25
ФИБРИ

БАЛАНСИРАНО
ХРАНЕНЕ С

ХЕРБАЛАЙФ

ОМЕГА-3
УПРАЖНЕНИЯ

ХИДРАТАЦИЯПОЧИВКА

ПО-МАЛКО 
НАСИТЕНИ 
МАЗНИНИ

g

БАЛАНСИРАНО ХРАНЕНЕ
НАЧИНЪТ НА ХЕРБАЛАЙФ
Балансираното хранене не е свързано с броене на калории или отстраняване на групи храни, каквито 
например са безвъглехидратните диети. Независимо какви цели имате, ние искаме да Ви помогнем да 
станете по-здрави и щастливи, и да останете такива - да изглеждате и да се чувствате толкова добре, 
колкото заслужавате. Как? С добро хранене, редовна активност и подкрепа от Вашия треньор.

Набавянето на нутриентите, от които се нуждаете, от правилните храни и от научно-разработените 
продукти, е от ключово значение за правилното хранене на Вашето тяло. Това дори може да има 
по-положителни резултати, отколкото си мислите, включително да Ви помогне да постигнете 
здравословно телесно тегло, здрава кожа, нормално храносмилане и здраве на ставите и мозъка.

Искате да знаете повече за 
протеина? Ще намерите повече 
информация на стр. 24.

Достатъчното часове сън не 
трябва да бъдат лукс - това е 
важна част от пъзела.

Бъдете хидратирани чрез 
приемане на препоръчителното 
количество течности на ден като 
част от балансиран режим на 
хранене. Научете повече на стр.36.

Повече информация за 
въглехидратите ще намерите на 
стр. 29.

Растителни храни, включващи 
цветни плодове и зеленчуци, 
които доставят много 
предимства за здравето, 
когато се приемат като част от 
балансиран режим на хранене.

Оставете дистанционното! 
Опитайте се да правите умерено 
натоварващи упражнения поне 
по 30 минути на ден.

Научете повече за фибрите на 
стр. 30.

Витамините и минералите са 
важни за много от функциите, 
които тялото извършва. 
Разберете дали приемате 
хранителните вещества, от които 
се нуждаете на стр. 38.

На стр. 34 ще научите повече за 
здравословните мазнини.

ПРОТЕИН

ПОЧИВКА

ХИДРАТАЦИЯ

ВЪГЛЕХИДРАТИ

ФИТОНУТРИЕНТИ

УПРАЖНЕНИЯ

ФИБРИ

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ

МАЗНИНИ

Д-Р ДЕЙВИД ХИБЪР
Научен сътрудник на 

Американския колеж на 
лекарите и Научен сътрудник 
на Американското дружество 

по нефрология
Председател на Института 

по хранене и Консултативния 
съвет по хранене на 

Хербалайф

В Хербалайф вярваме, 
че балансираното и 
персонализирано хранене 
подкрепя здравословния 
и активен начин на живот. 
Приемането на правилните 
храни, комбинирано с 
научно-доказани добавки 
и редовните упражнения 
са ключови.

ЗНАЕТЕ 
ЛИ, ЧЕ

Консултативният съвет по хранене на Хербалайф е съставен от 25 
световни експерта и доктори на науките в сферата на храненето, 
науката и здравето. Тяхната експертиза е съществена за това да 
сме сигурни, че продуктите на Хербалайф са с високо качество 
и подкрепени от науката. Те също така провеждат обучения за 
продуктите и храненето на Членове по целия свят за всичко, което 
е нужно да знаят.

ФИЛОСОФИЯ ЗА ХРАНЕНЕТО НА ХЕРБАЛАЙФ
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КАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ,
СЪЗДАДЕНИ ЗА ВАС
Ние разбираме нуждите на нашите клиенти и ги комбинираме с последните достижения в науката. Нашите 
доктори, учени и хранителни експерти работят с първокласни световни партньори, за да доставят добро 
хранене до клиентите. Хербалайф прави научни инвестиции в нови лаборатоии, пособия за тестване, 
съоръжения, съставки и научен талант, за да достигне строгите стандарти на международната организация 
по стандартизация (ISO) и NSF International.

Нашата цел е да направим балансираното хранене лесно. За да направим това, ние избираме да 
инвестираме в науката. Нашите научни лидери (които включват д-р Дейвид Хибър, председател на 
Консултативния съвет по хранене на Хербалайф) прекарват изминалите три десетилетия в създаване 
на висококачествени, калорийно-контролирани продукти, които да направят Вашия нов здравословен 
хранителен план по-лесен.

От Нобелов лауреат* по медицина до бивш директор на Администрацията по храните и лекарствата (FDA)**, 
всеки член на Консултативния съвет по хранене на Хербалайф е на топ ниво в своята област. Обединяваме 
техния опит, за да създадем увереност у Вас за нашите продукти, като същевременно гарантираме, че 
науката зад тях е подкрепена от научна литература и клинични проучвания.

* Нобеловата Фондация няма връзка с Хербалайф и не разглежда, одобрява или подкрепя продукти на Хербалайф.
** FDA (Food And Drug Administration) - Администрация по храните и лекарствата

СЪСТАВКИ С ЦЕЛ
Ние инвестираме в отговорно земеделие 
и усъвършенствани производствени 
методи, за да създадем най-добрите 
продукти. Имаме екип от учени и 
производители от цял свят, отдадени 
на това да открият само най-добрите 
източници на съставки.

ХРАНЕНЕ, 
ДОСТАВЕНО ДО ВАС
Чрез напреднали технологии ние 
внимателно следим средата, в която се 
съхраняват продуктите ни. По този начин 
сме сигурни, че те са точно толкова полезни 
и мощни когато ги получите, колкото са 
били и веднага след производството им.

СЪЗДАДЕНИ 
С ГРИЖА
Ние полагаме огромни усилия, за да 
гарантираме, че продуктие на Herbalife® 
отговарят или надвишават различни 
индустриални стандарти по отношение 
на качеството. Можете да бъдете сигурни 
в чистотата и стойността на нашите 
индивидуални съставки, както и целостта 
на нашите процеси.

ДАВИД ПЕЦУЛО
Вицепрезицент, 

Световни операции, 
Хербалайф

Ние изграждаме глобална 
производствена мрежа. Нашите 
инвестиции в съоръжения, 
технологии и ресурси, комбинирани 
с нашата ангажираност да 
произвеждаме самостоятелно 
повече продукти, да подсилим 
нашето водещо качество и 
операционни способности.

"Площта на съоръжението за иновации и производство на Хербалайф 
в Уинстън-Салем, Северна Каролина е 74 000 кв. м. С невероятната 
си обиколка от близо 5 км, това е най-голямото съоръжение на 
Хербалайф към днешна дата, което бе открито през май 2014 г. с 
цел повишаване на способността ни да предоставяме най-добрите 
хранителни продукти за хората по целия свят."

ЗНАЕТЕ 
ЛИ, ЧЕ
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++30%до

ПРОТЕИНИ
от храни и хранителни

добавки

40%
ВЪГЛЕХИДРАТИ

от храни и хранителни
добавки

30%до

МАЗНИНИ
от храни и хранителни

добавки

ЗДРАВОСЛОВНАТА ЗАКУСКА 
НА ХЕРБАЛАЙФ
Колко често пропускате закуска или си вземате само кафе и тестено изделие на път, за да преборите 
сутрешния глад? Веднъж седмично? Два пъти? Всеки ден?

Закуска (англ. breakfast) означава "прекрати глада" (англ. break the fast), който се поява през нощта. След 
приблизително 12 часа без "гориво" е лесно да разберем защо това е най-важното хранене през деня 
- осигурява енергията, необходима на тялото да стартира деня. А с толкова много вкусни и хранителни 
възможности, от които можете да изберете, е време да приемете предизвикателството на здравословната 
закуска - поглезете вкусовите си рецептори сутрин и започнете деня силно!

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ
61% от европейците пропускат закуската 
повече от веднъж седмично, което 
означава, че само 39% от нас получават 
пълните ползи! Започнете деня със 
здравословна закуска и почувствайте 
разликата!

ХРАНЕНЕ
За пълно удоволствие без много калории, насладете се на 
вкусен шейк Формула 1.

Здравословната закуска на Хербалайф е вкусна, богата на хранителни вещества и изисква малко или 
никаква подготовка. Дори може да бъде персонализирана специално за Вас!

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е ЗДРАВОСЛОВНАТА И БАЛАНСИРАНА ЗАКУСКА? 
Здравословната закуска Ви помага да достигнете препоръчителния дневен прием 
на калории от:

1 CEEREAL Европейско проучване за закуската (2007). www.ceereal.eu - факти и числа, март 2007. 

Попитайте Вашия Независим Член на Хербалайф за 
здравословната закуска, която работи най-добре за Вас. 
Пробният пакет е най-добрият начин да опитате продуктите 
и сами да почувствате разликата.

ОСВЕЖАВАНЕ
Почувствайте се ободрени и освежете сутрешния прием на 
течности с нискокалорични напитки като Разтворима билкова 
чаена напитка и Хербал Алое концентрат с вкус на манго.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
Персонализирайте здравословната си закуска, за да 
съответства на индивидуалните Ви нужди, с продукти 
като Овесено-ябълкова напитка или Персонализиран 
протеинов прах.

2

1

3
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ЗДРАВОСЛОВНА ЗАКУСКА

http://www.ceereal.eu/


Искате здравословно ястие, което е вкусно, хранително и лесно 
за приготвяне? Представяме Ви Формула 1 - новаторският 
продукт на Хербалайф. Той е подкрепен от науката и съдържа 
висококачествен протеин, и всички хранителни вещества, 
от които се нуждае тялото Ви. Хора по цял свят са благодарни 
на шейк Формула 1 за помощта при постигането на целите си. 
Вие може да сте следващите!

ГЛЕЗЕТЕ ВКУСА СИ ВСЕКИ ДЕН…
Формула 1 е наличен в 9 вкуса. Наслаждавайте им се поотделно 
или ги смесвайте с плодове, зеленчуци, билки и подправки. 
Имате нужда от вдъхновение? Вижте на страница 20!

ВКУСЪТ, 
ХРАНЕНЕТО, 
РЕЗУЛТАТИТЕ.

Д-Р ДЕЙВИД ХИБЪР,
Научен сътрудник на 

Американския колеж на 
лекарите и Научен сътрудник 

на Американското
дружество по нефрология.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Институт по хранене и 

Консултативен съвет по
хранене на Хербалайф

В Хербалайф вярваме, 
че балансираното и 
персонализирано хранене 
подкрепя здравословния 
и активен начин на живот. 
Приемането на правилните 
храни, комбинирано с 
научно-доказани добавки 
и редовните упражнения 
са ключови.
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ШЕЙКОВЕ ФОРМУЛА 1



Удобен и здравословен избор за закуска, обяд или вечеря.
  Вкусен и калорийно-контролиран със средно 221 ккал на порция плюс фибри, витамини 
и минерали.

  Богат на протеин от соя и млечни продукти, около 18 г протеин, когато е приготвен с 
полуобезмаслено мляко.

  Подкрепен от науката и разработен от експерти в храненето.

  Клиничните проучвания показват, че ежедневното заместване на едно хранене при 
нискокалорична диета със заместител на хранения допринася за поддържането на телесното 
тегло след намаляването му. 

  Формула 1 Малини и боровинки е подходяща за вегетарианци, не съдържа изкуствени 
оцветители и изкуствени подсладители, и съдържа 24 важни витамина, и минерала.

  Формула 1 без глутен, лактоза или соя когато е приготвен според указанията.

ВКУСЕН И 
ЗДРАВОСЛОВЕН 
ЗАМЕСТИТЕЛ НА ХРАНЕНЕ
Вкусен и здравословен заместител на хранене, който може да бъде приготвен за 
секунди. Доставя отличен баланс от висококачествен протеин и важни макро- 
и микроелементи.

КОЙ ВКУС ЩЕ ИЗБЕРЕТЕ?
ВКУСОВЕ: 
 Ванилия 550г  #0141
Шоколад 550г  #0142
Ягода 550г  #0143
Тропик 550г  #0144
Капучино 550г  #1171
Бисквити и сметана 550г  #0146
Карамелизирана ябълка и канела 550г  #2790
Малини и боровинки 550г  #2100
Формула 1 без СОЯ, ЛАКТОЗА и ГЛУТЕН  
– Ванилия 550г  #3118

 Ванилия 780г  #1922

*  Съдържа 30 порции. Количеството за един 
месец зависи от консумацията на един 
шейк на ден.

КАЛОРИИ
220

ПРОТЕИНИ
18г 

ФИБРИ
3г 

КУТИЯ
С 30
ПОРЦИИ

Сега 
с включена 
лъжичка

Едномесечно количество*

 

  

ПО-ГОЛЯМ 
С ПОВЕЧЕ 
ОТ 40%

ФОРМУЛА 1 
ВАНИЛИЯ

780г

1918

ШЕЙКОВЕ ФОРМУЛА 1



Share a 
Shake

ПРОТЕИНИ
26г 

ПРОТЕИНИ
18г 

ПРОТЕИНИ
19г 

ПРОТЕИНИ
21.3г 

*  Когато използвате шейкове-заместители на хранене Формула 1 за целите на 
контрол или управление на теглото, моля прочетете внимателно инструкциите 
на продуктовия етикет.

Хората казват, че разнообразието е 
подправката на живота. Ние в Хербалайф 
сме напълно съгласни с това. Поддържайте 
мотивацията висока и експериментирайте 
с шейковете като добавяте плодове и 
зеленчуци към любимите си шейкове 
Формула 1. Възможностите са безкрайни!

СТЪПКА 1: ИЗБЕРЕТЕ ВКУСА НА ФОРМУЛА 1
СТЪПКА 2: ДОБАВЕТЕ ТЕЧНОСТ ПО ИЗБОР
СТЪПКА 3:   БУСТЕРИ, НАПР. ПЕРСОНАЛИЗИРАН 

ПРОТЕИНОВ ПРАХ (ПО ИЗБОР)
СТЪПКА 4: ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ (ПО ИЗБОР)
СТЪПКА 5:  ЯДКИ, СЕМЕНА, СУШЕНИ ПЛОДОВЕ 

(ПО ИЗБОР)
СТЪПКА 6:  ДОПЪЛНИТЕЛЕН АРОМАТ, НАПР. КАНЕЛА 

(ПО ИЗБОР)

ЧЕРЕШОВА РИКОТА БАНАНОВА ТИКВА

ЯБЪЛКА, ЛИМОН И ДЖИНДЖИФИЛ ЗЕЛЕНА НАСЛАДА

 250 мл нискомаслено мляко
 100 тиква (варена)
 1 малък банан
 1 чаена лъжица канела
 2 лъжици (26 г) Формула 1 Ванилия*

 250 мл нискомаслено мляко
 1/2 чаша (75 г) замразени череши
  1/3 чаша (80 г) обезмаслено сирене рикота
  2 лъжици (26 г) Формула 1 Ванилия*

  250 мл нискомаслено мляко
  1/2 ябълка
  4 супени лъжици лимонов сок
  1 супена лъжица настърган 
джинджифил

  2 лъжици (26 г) Формула 1 
Ванилия*

  250 мл полуобезмаслено 
мляко (1,5%)

  1 средно голямо киви 
(обелено)

  2 резена ананас
  4 пресни листа спанак
  2 лъжички (26г) Формула 
1 Ванилия*

ИСКАТЕ ОЩЕ РЕЦЕПТИ? 
ПОСЕТЕТЕ КАНАЛА НА 
HERBALIFE В YOUTUBE.

КАЛОРИИ
310

КАЛОРИИ
253

КАЛОРИИ
350

КАЛОРИИ
447

2120

РЕЦЕПТИ ЗА ШЕЙКОВЕ



30%до

ПРОТЕИНИ
от храни и хранителни

добавки

40%
ВЪГЛЕХИДРАТИ

от храни и хранителни
добавки

30%до

МАЗНИНИ
от храни и хранителни

добавкиНЕ ПРАВЕТЕ КОМПРОМИСИ С
ДОБРОТО ХРАНЕНЕ!
Продуктите на Хербалайф правят здравословното хранене лесно. Защо е важно това? Защото знаем, че без 
значение колко добри намерения имаме, има моменти, когато всички ние правим нездравословен избор на 
храни и си намираме извинения за това. 

Лесни за приготвяне и удобни за консумация когато сте в движение, нашите вкусни и питателни продукти 
са идеални за забързаното ежедневие, и са най-добрият начин да прогоните тези извинения.

ФОРМУЛА 1 ЕКСПРЕС БЛОКЧЕ – ЗДРАВОСЛОВЕН ЗАМЕСТИТЕЛ НА ХРАНА 
Никога повече не пропускайте здравословно хранене! Вкусни и удобни с всички хранителни ползи на 
шейковете Формула 1, Формула 1 Експрес блокчетата са идеални за забързания начин на живот и за 
моментите, в които имате нужда от здравословна храна, а сте в движение.

  С високо съдържание на протеини - 13г протеини във всяко блокче, помагат за изграждане на чиста мускулна маса

  32% от препоръчителния дневен прием на фибри

  Отличен баланс на основните хранителни вещества, включващ линолова киселина и важни витамини и минерали

  Основани на науката - проучвания показват, че при нискокалорична диета, ако замените едно хранене през деня със 
заместител на храна като Формула 1, това ще допринесе за поддържане на теглото след отслабване

  Не съдържат изкуствени консерванти и са подходящи за вегетарианци

Формула 1 Експрес блокче #2669

КАЛОРИИ
207

ПРОТЕИНИ
13г 

ФИБРИ
8г

2322

БАРЧЕТА - ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ХРАНА



30%до

ПРОТЕИНИ
от храни и хранителни

добавки

ПРОТЕИНИ
от храни и хранителни

добавки
от храни и хранителни

добавки
от храни и хранителниПРОТЕИНИ

КАКВО СА ПРОТЕИНИТЕ? НАБАВЯМ ЛИ СИ 
ДОСТАТЪЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА?

И ТАКА, С КАКВО ТРЯБВА
ДА СЕ ХРАНЯ?

Като основен компонент на всяка 
клетка в тялото, протеините са 
макронутриенти изградени от 22 
“строителни елемента”, наречени 
аминокиселини. Те имат различни 
функции в организма и помагат за 
нарастване на мускулната маса, 
както и за поддържане на мускулите 
и костите.

Без достатъчно протеин е трудно 
да поддържате балансиран режим 
на хранене и да достигнете
целите си.

"Опитайте се да набавяте до 
30% от дневния Ви калориен 
прием от протеини. По време на 
тренировка и за възстановяване, 
тялото Ви се нуждае от по-висок 
прием на доброкачествени протеини 
за изграждане и поддържане 
на мускулите, затова знайте, че 
нуждите от протеин могат да се 
различават."

Активен мъж, който консумира 
до 2 000 ккал на ден и се опитва 
да изгради мускули, трябва да 
се стреми да си набавя по 150 г 
протеини дневно. За една жена, 
която иска да контролира теглото си 
и консумира до 1 400 ккал на ден, 
препоръчителният дневен прием ще 
бъде между 52-105г протеини.

Комбинация от зеленчукови 
и животински източници на 
протеин всеки ден. Соята е 
един от най-добрите растителни 
източници на протеини, тъй като е 
“пълен” протеин, който осигурява 
достатъчна част от всички основни 
аминокиселини. Другите източници 
на растителни протеини като ядки, 
семена и леща не са “пълни 
протеини”. Затова се опитайте да 
комбинирате различни растителни 
протеини, за да си осигурите по-
добри пропорции аминокиселини. 
Що се отнася до животинския 
протеин, висококачествените 
източници включват: риба, птиче 
месо, яйца и нискомаслени 
млечни продукти, които 
осигуряват допълнително желязо, 
цинк и витамини от групата B.

ОБЯСНИХМЕ ОТ КОЛКО ПРОТЕИНИ ИМАТЕ НУЖДА, НО ЗНАЕТЕ ЛИ КАКВО КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕИНИ ИМА В ХРАНИТЕ, КОИТО КОНСУМИРАТЕ?

1 БР. ПИЛЕШКИ ГЪРДИ 2 СРЕДНИ ЯЙЦА 1 ШЕПА СУРОВИ БАДЕМИ 1 ЧАША ЧЕРВЕНА ЛЕЩА 
(ПРЕВАРЕНА)

Протеини

35г

100Г ОБИКНОВЕНО 
НИСКОМАСЛЕНО КИСЕЛО МЛЯКО

Протеини

13г
Протеини

5.3г
Протеини

7.6г
Протеини

5г

КАЛОРИИ
18

ПРОТЕИНИ
5г 

ПЕРСОНАЛИЗИРАН ПРОТЕИНОВ ПРАХ
Повишете приема си на протеини с една лесна стъпка – просто 
добавете към своя шейк Формула 3 Персонализиран протеинов прах 
на Хербалайф.

  Богат на белтъчини от соя и суроватка, за да Ви помогне да изградите чиста 
мускулна маса и да поддържате здрави кости

  5 г белтъчини в 1 порция

Koнтейнер 240 г #0242

2524



30%до

ПРОТЕИНИ
от храни и хранителни

добавки

1 Njike et al (2016). Закуски, ситост и тегло. Adv. in Nutrition, 7(5).
2 140 ккал за Протеиново блокче с вкус на шоколад и фъстъци.
3 Съставът на Храните; Агенция за храните и Институт за научни изследвания в сферата на храните във Великобритания, 2006.

Спрете нездравословните изкушения! Осигурете си удобни, хранителни закуски наблизо, за да държите 
глада настрана, а мотивацията си висока между основните хранения.

Противно на общоприетото схващане, леката закуска може да бъде полезна за тези, които се опитват да 
отслабнат. Освен това, тя е шанс да заредите тялото си с хранителни вещества! Изследванията показват, 
че консумирането на здравословни контролирани порции междинни закуски води до по-малко
ядене през деня1.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРОТЕИНОВИ 
ЗАКУСКИ

ПРОТЕИНОВИ 
ДЕСЕРТНИ БЛОКЧЕТА
Имате слабост към сладкото? 
Задоволете шоколадовите 
си желания с вкусна 
високопротеинова закуска или се 
насладете на тези здравословни 
глезотийки преди или след 
тренировка.

 140 ккал2 в 1 блокче

  10г висококачествени белтъчини, за да Ви 
помогне да изградите чиста мускулна маса

  Осигурява 16г въглехидрати на порция, за да 
Ви помогне да се заредите за тренировка

ПЕЧЕНИ СОЕВИ ЗЪРНА
Здравословна и вкусна междинна 
закуска вкъщи или когато сте в 
движение. Контрол на калориите 
за удобство.

  9 г белтъчини, за да можете да 
изградите чиста мускулна маса

  110 ккал, за да управлявате Вашия
калориен прием

  удобни индивидуални разфасовки, 
идеални за консумация, когато сте в 
движение

  вкусни и леко осолени

ДОМАТЕНА ГУРМЕ СУПА
Готова за секунди, тази топла 
закуска осигурява 8 пъти повече 
протеин от обикновена доматена 
супа3.

  104 ккал в 1 порция

  Високо съдържание на протеин, за 
да Ви помогне да изградите чиста 
мускулна маса

  Високото съдържание на фибри 
(3,2г на порция)

  Само я разтворете в гореща вода, 
според инструкциите на етикета

  Със средиземноморски билки за 
наситен вкус и аромат

ЗНАЕТЕ 
ЛИ, ЧЕ

Закуските с високо съдържание на протеини са добър избор и ще 
помогнат за зареждане след тренировка и за тези, които искат 
да тонизират физическата си форма. Протеините допринасят за 
растежа и поддържането на чистата мускулна маса.

ВСЯКА КУТИЯ СЪДЪРЖА 14 БЛОКЧЕТА.
Шоколад и фъстък #0259
Ванилия и бадем #0258
Цитрус лимон #0260

258г в кутия, 12 порции #3143

672г, 21 порции #0155

КАЛОРИИ
104

КАЛОРИИ
140

ПРОТЕИНИ
7г 

ПРОТЕИНИ
10г 

ФИБРИ
4г 

КАЛОРИИ
110

ПРОТЕИНИ
9г 
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Европейско проучване откри, че 
повечето хора изтъкват липсата на 
време или нехаресването на вкуса на 
здравословните храни като основна 
причина за нездравословната си диета*. За 
други, причината е просто липса на знания. 
Храните, които приемате, осигуряват ли 
всички нужни хранителни вещества, от които 
се нуждае тялото Ви?

Да заместите обработените, нишестени 
въглехидрати като бял ориз или паста с 
кафяв ориз и пълнозърнеста паста? По 
този начин ще получите повече витамини, 
минерали и фибри. Дори още по-добре 
би било да опитате гарнитура от бобови 
растения за допълнително желязо и протеин!

С толкова много различни видове протеини от разнообразни източници, може да бъде трудно да разберем 
кой е най-добрият. Таблицата по-долу дава полезни насоки за качеството на различните видове протеин.

Хербалайф използва най-качествени протеини във всички продукти, за да Ви помогне да достигнете 
препоръчителния прием, при който 30% от калориите за деня са от протеини.

КОЙ ВИД ПРОТЕИН Е 
НАЙ-ДОБЪР?

Протеиновите барчета (стр. 27) 
осигуряват млечен протеин, който 
е често предпочитан от спортисти.

Шейковете Формула 1 и Формула 3 
Персонализиран протеинов прах (стр. 
25) осигуряват соев протеин - чудесен 
източник на зеленчуков протеин за 
всекидневно хранене.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ЗАЩО НЕ ОПИТАТЕ…

Като предпочитания източник 
на енергия, въглехидратите са 
важна част от режима на хранене. 
Всичко зависи от това кой вид 
консумирате.

Има два вида въглехидрати: сложни, 
напр. нишесте и прости - напр. 
захар. Здравословните въглехидрати 
могат да бъдат намерени в 
необработените храни като плодове, 
зеленчуци и пълнозърнести храни.

Хербалайф препоръчва 40% от 
общия прием на калории да бъде 
от добри въглехидрати, въпреки че 
това може да варира, в зависимост 
от нивата Ви на активност.

Не забаравяйте да презаредите 
енергията на тялото си с 
въглехидрати и протеин след 
тренировка.

Точно както автомобилът, тялото 
Ви се нуждае от висококачествено 
гориво, за да функционира по най-
добрия начин.

Опитайте да ядете въглехидрати 
в най-естественото им състояние. 
Заместете обработените “бели” 
въглехидрати (като торти и 
сладкиши), които обикновено са 
с високо съдържание на захар и 
калории и с ниско съдържание 
на други хранителни вещества 
със сложни въглехидрати като 
пълнозърнести храни и зеленчуци.

КАКВО СА 
ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ?

ЯМ ЛИ ПРАВИЛНОТО 
КОЛИЧЕСТВО?

И ТАКА, С КАКВО ТРЯБВА
ДА СЕ ХРАНЯ?

ДОБРИ ВЪГЛЕХИДРАТИ

Оценката на качеството на протеина и използването на PDCAAS са от Световната здравна организация (СЗО).
* Световна здравна организация (СЗО) 2007. Протеин и изисквания за аминокиселини в човешкото хранене. Доклад на експерти от WHO/FAO/UNU.
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ФИБРИ

СЕГА, КОГАТО ВЕЧЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕ ИМАТЕ НУЖДА ОТ 25Г ФИБРИ НА ДЕН2, ЕТО НЯКОИ ОТ 
ЧЕСТО УПОТРЕБЯВАНИТЕ ХРАНИ И ФИБРИТЕ, КОИТО ТЕ СЪДЪРЖАТ. ТОВА ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ 
ДА УПРАВЛЯВАТЕ ВАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ НА ФИБРИ.

2 ФИЛИЙКИ
ПЪЛНОЗЪРНЕСТ ХЛЯБ

1 СРЕДНО ГОЛЯМА ЯБЪЛКА 1 СРЕДНО ГОЛЯМ БАНАН МАЛЪК НЕОБЕЛЕН
ПЕЧЕН КАРТОФ

30Г ЗЪРНЕНА ЗАКУСКА С ВИСОКО 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИБРИ

фибри

4г
фибри

4г
фибри

3г
фибри

3г
фибри

4г

Фибрите са вид (трудносмилаем) 
въглехидрат, който има 
ключова роля за нормалното 
храносмилане1. Има два 
вида фибри - разтворими и 
неразтворими. За разлика от други 
сложни въглехидрати, фибрите не 
могат да бъдат лесно разградени от 
храносмилателната система, затова 
голяма част от тях преминават 
несмлени през тънките черва, като 
помагат на отделителната система.

Фибрите са най-важният хранителен 
фактор за подпомагане на 
нормалната храносмилателна 
функция*, заради което се 
препоръчва възрастните да 
консумират 25 г фибри на ден2.

Въпреки това, изследванията 
показват, че 72% от мъжете и 
87% от жените не достигат това 
препоръчителното количесто. Ако 
настоящият Ви прием на фибри 
е нисък, увеличете консумацията 
на фибри постепенно и пийте 
достатъчно вода.

Комбинация от разтворими 
и неразтворими фибри всеки 
ден. Разтворими фибри могат 
да бъдат намерени в броколи, 
моркови, ябълки и овес. 
Неразтворимите фибри се 
разграждат в по-малка степен 
от разтворимите и обикновено 
преминават през стомашно-чревния 
тракт несмлени. Добри източници са 
ядки, бобови, листни зеленчуци 
и пълнозърнести храни.

КАКВО СА ФИБРИТЕ? НАБАВЯМ ЛИ СИ
ДОСТАТЪЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА?

И ТАКА, С КАКВО ТРЯБВА
ДА СЕ ХРАНЯ?

БЕЗ 
ЗАХАР4

1 Фибрите от овесените ядки спомагат за засилване на отделителната система.
2 EFSA Панел за диетични продукти, хранене и алергии (NDA).EFSA Journal 2010; 8(3):1462.
3 Национално проучване във Великобритания за диетата и храненето (NDNS)
4 Съдържа 0,1 г захар с естествен произход.

180 таблетки #3114204г, 30 порции #2554

ОВЕСЕНО-ЯБЪЛКОВА НАПИТКА
Вкусен начин да увеличите ежедневния прием 
на фибри и да подпомогнете здравословното 
храносмилане1. Сега без захар4!

  5 г фибри на порция

  Нискокалорична – 18 ккал на порция

  6 източника на фибри

  Съдържа както разтворими, така и неразтворими фибри

  Формула без захар и без изкуствени подсладители

  Насладете се на напитката с вода или я добавете към 
любимия си шейк Формула 1

ВЛАКНИНИ И БИЛКИ
с добавени влакнини – за да успеете да достигнете 
препоръчителния прием влакнини: 25 г/ден2

  съдържа влакнини от овес, както и магданоз

  препоръчителната дневна доза осигурява 3 г фибри

КАЛОРИИ
18

ФИБРИ
5г 

ФИБРИ
3г 

30 31



Повечето хора знаят, че холестеролът трябва да бъде контролиран и поддържан в нормални граници, 
но знаете ли какво всъщност е той? Това естествено мастно вещество се произвежда в тялото от черния 
дроб и може да бъде намерено в месото, млякото и яйцата. Може да ви изненада да разберете, че 
холестеролът играе важна роля във формирането на клетките и производството на витамин D, хормони 
и жлъчка за храносмилането.

КАКВО Е 
ХОЛЕСТЕРОЛ?

ИМАМ ЛИ ВИСОК ХОЛЕСТЕРОЛ? КАК ДА ПОНИЖА ХОЛЕСТЕРОЛА СИ?

Високият холестерол не се характеризира с конкретна 
симптоматика, затова единственият начин да знаете със 
сигурност е, да се подлагате на периодични изследвания. 
Често срещано е погрешното схващане, че холестеролът е 
проблем само за хора, които са в напреднала възраст или са 
с наднормено тегло. И докато е вярно твърдението, че тези 
групи са далеч по-предразположени към висок холестерол, 
то не само те са в риск! Независимо от възрастта, фактори 
като тютюнопушенето и консумирането на алкохол, 
заседналият начин на живот и нездравословното хранене 
могат да допринесат за повишаване на Вашия холестерол 
(понякога до опасни граници), без дори да подозирате. Също 
така трябва да се съобразите с това дали имате диабет, 
високо кръвно налягане или страдате от затлъстяване. 
Сърдечно-съдови заболявания в рода Ви също могат да 
имат решаващо значение. 

Ако смятате, че сте изложени на риск поради начина Ви 
на живот или заради заболявания в семейството, може 
би е редно да пристъпите към някои промени! Един от 
начините да започнете е като консумирате по-малко 
наситени мазнини (торти, бисквити, обработено месо и 
др.) и да изключите трансмазнините. Също така редовните 
упражнения и спирането на тютюнопушенето са поредната 
стъпка в правилната посока.

Има и друг начин. Овесените бета-глюкани са научно 
доказани да намаляват нивата на холестерол*. Повече 
от 55 международни проучвания намират едни и същи 
позитивни превантивни предимства на овесените бета-
глюкани за нивата на холестерол в кръвта. Всичко, от което 
се нуждаете, са 3 г овесени бета-глюкани на ден! Затова 
Хербалайф си партнира с OatWellTM** за новия продукт Beta 
heart®, който помага да се намали холестерола по един 
вкусен начин!

* Установено е, че овесеният бета-глюкан намалява холестерола в кръвта. Високото ниво на холестерол е рисков фактор за развитието на коронарно сърдечно заболяване.
** OatWell® е търговска марка на DSM.

 НАМАЛЕТЕ ВАШИЯ 
ХОЛЕСТЕРОЛ
 Независимо от възрастта, начинът на живот може да окаже съществено влияние 
при повишаване нивата на холестерол в кръвта. Затова поемете контрол върху 
здравето си с режим на балансирано хранене и физически упражнения.

Beta heart® съдържа ключовата съставка OatWell™ овесен бета-глюкан, която 
установено понижава или поддържа холестерола в кръвта.*

Разбъракайте 2 лъжици Beta heart® във вода за напитка без захар.

Можете да го приготвите с плодов сок или да го добавите 
към любимия Ви шейк Формула 1 веднъж на ден.
Можете и да консумирате по 1 лъжица два пъти на ден.

1 лъжица осигурява:

  3 г овесени бета-глюкани за подпомагане 
на понижаването на холестерола* (2 мерителни лъжици)

   1,5 г овесени бета-глюкани за подпомагане на 
поддържането на холестерола** (1 мерителна лъжица)

   Без захар

   Без изкуствени подсладители

   Високо съдържание на фибри 
(3 г на мерителна лъжица)

  Източник на протеин

   25 ккал на мерителна лъжица

 *  Установено е, че овесеният бета-глюкан намалява холестерола в кръвта. Високото ниво на холестерол 
е рисков фактор за развитието на коронарно сърдечно заболяване. Бета-глюканите допринасят за 
поддържането на нормални нива на холестерол в кръвта. Благоприятният ефект се получава при 
дневен прием на 3 г овесен бета-глюкан на ден. Коронарната болест на сърцето има множество 
рискови фактори и промяната на един от тях може да има или да няма благоприятен ефект.

 **  Овесените бета-глюкани допринасят за поддържането на нормални нива на холестерол в кръвта. 
Това твърдение може да се използва само за храни, които съдържат минимум 1 г бета-глюкани 
от овес, овесени трици, ечемик, ечемичени трици или смески от тези източници в измерими 
порции. За да присъства това твърдение, трябва да се предостави информация на клиента, че 
благоприятният ефект се получава при дневен прием на 3 г бета-глюкани от овес, овесени трици, 
ечемик, ечемичени трици или от смески от тези бета-глюкани.

 OatWell™ е търговска марка на DSM.

SKU #0267

Можете и да консумирате по 1 лъжица два пъти на ден.

на понижаването на холестерола* (2 мерителни лъжици)

поддържането на холестерола** (1 мерителна лъжица)

 *  Установено е, че овесеният бета-глюкан намалява холестерола в кръвта. Високото ниво на холестерол 
е рисков фактор за развитието на коронарно сърдечно заболяване. Бета-глюканите допринасят за 
поддържането на нормални нива на холестерол в кръвта. Благоприятният ефект се получава при 
дневен прием на 3 г овесен бета-глюкан на ден. Коронарната болест на сърцето има множество 
рискови фактори и промяната на един от тях може да има или да няма благоприятен ефект.

 **  Овесените бета-глюкани допринасят за поддържането на нормални нива на холестерол в кръвта. 
Това твърдение може да се използва само за храни, които съдържат минимум 1 г бета-глюкани 

SKU #0267
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ПОЛЕЗНИ МАЗНИНИ

Тъй като мазнините са силно 
концентриран източник на калории, 
Философията за храненето на 
Хербалайф препоръчва около 30% 
от дневния прием на калории 
да бъде от мазнини, като се 
поставя специален акцент върху 
приема на здравословни видове 
мазнини. Типичната западна диета 
ни доставя много повече мазнини 
и наситени мазнини, отколкото 
имаме нужда. Това може да доведе 
до увеличаване на теглото и други 
здравословни проблеми.

Здравословните мазнини са 
тези в рибата, ядките, зехтина 
и авокадото. За да си осигурите 
тези добри за Вас Омега-3 мастни 
киселини, консумирайте риба поне 
два пъти седмично, в т.ч. една 
порция мазна риба като сьомга или 
скумрия, като част от здравословно 
и балансирано хранене. Хранителна 
добавка може да бъде от полза за 
помощ за получаване на ползите 
от EPA и DHA (Омега-3 мастни 
киселини), за да запазите сърцето 
си здраво и да поддържате 
нормалното функциониране 
на мозъка и зрението, както и 
поддържане на нормално кръвно 
налягане, и нормални нива на 
триглицериди в кръвта.

КАКВО СА МАЗНИНИТЕ? ЯМ ЛИ ПРАВИЛНОТО 
КОЛИЧЕСТВО?

И ТАКА, С КАКВО ТРЯБВА
ДА СЕ ХРАНЯ?

Вашето тяло се нуждае от малки 
количества мазнини, за да 
функционира правилно, но има 
разлика между тези, които са 
добри за Вас и тези, които не 
са. Ненаситените мазнини (напр. 
полиненаситени като Омега-3 
мастни киселини) се смятат за 
по-добри, тъй като могат да 
спомогнат за контрол на холестерола 
в кръвта в рамките на нормалните 
граници. Диета, богата на наситени 
мазнини (от преработени пакетирани 
закуски и животински храни като 
масло), може да допринесе за 
повишаване на нивата на холестерол 
в кръвта и свързаните с това 
здравословни проблеми.

Процентът калории от наситени мазнини, който обикновено се 
препоръчва да консумирате на ден. В рамките на ЕС често надхвърля 
тези препоръки със среден прием, вариращ от 9 до 26% от дневните
им калории.*

* EFSA Панел за диетични продукти, хранене и алергии. EFSA Journal 2010;8(3):1461

 Хранителна добавка, която съдържа устойчиво добити рибени масла 
с високо съдържание на омега-3 мастни киселини (EPA и DHA).

ПО-ВИСОКИ нива на EPA и DHA на капсула†, които носят ползи за сърцето*, 
зрението** и мозъка**.

 НОВА формула с 5 ключови твърдения.

 НОВО рибено масло, добито по устойчиви методи и признато от Friend of the Sea.

 НОВА вегетарианска гел-капсула.

 DHA допринася за поддържането на нормална мозъчна функция и нормално зрение**.

  EPA и DHA допринасят за нормалното функциониране на сърцето*, както и за поддържането 
на нормални нива на триглицериди в кръвта***, и нормално кръвно налягане****. 

За повече информация, разговаряйте с Вашия Независим Член на Хербалайф днес!

heRbaliFelinE maX 
®

 Допринася за 
нормалното 

функциониране 
на сърцето*

 Поддържа 
нормални нива 

на триглицериди 
в кръвта***

 Поддържа нормално 
кръвно налягане****

 Поддържа 
нормална мозъчна 

функция**

 Поддържа 
нормално 
зрение**

1 капсула

4 капсули

5 капсули

 †Средно 3 пъти повече EPA и DHA в сравнение с настоящата формула на Herbalifeline.
 *Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 250 мг EPA и DHA.
 **Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 250 мг DHA.
 ***Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 2 г EPA и DHA.
 ****Благоприятният ефект се получава при дневен прием на 3 г EPA и DHA.
 Допълнителният дневен прием на 5 г EPA и DHA в съчетание не трябва да се превишава.

 30 капсули #0043

 За повече 
информация, 
моля посетете 
friendofthesea.org
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ХЕРБАЛ АЛОЕ КОНЦЕНТРАТ
За тялото е важно да бъде хидратирано, за да 
функционира по най-добрия начин, затова, насладете 
се на тази освежаваща и вкусна нискокалорична 
напитка. Добавете я към вода за по-здравословна 
алтернатива на висококалоричните безалкохолни 
напитки със съдържание на захар. 

  съдържа 40% сок от Алое Вера, извлечен от цели листа Алое Вера

   желето Алое се извлича с помощта на студена обработка, което 
е най-добрият начин за постигане на висококачествен гел

   освежава водата с приятен привкус, за да Ви помогне да постигнете 
подходящия прием на течности – 2-2,5 литра/ден

   продуктът се предлага с 2 вкуса: вкус на манго (без изкуствени 
аромати или оцветители) и оригинален с естествен цитрусов привкус
(с добавена захар, но без изкуствени подсладители или оцветители)

РАЗТВОРИМА БИЛКОВА ЧАЕНА НАПИТКА
Събудете се с освежаваща билкова напитка, 
съдържаща 85 мг кофеин, за да Ви помогне да 
увеличите своята будност когато имате нужда от 
това. С ниското си съдържание на калории и със 
съдържанието си на зелен и черен чай, тя е вкусна 
както топла, така и студена. 

   нискокалорична напитка – приблизително 6 ккал в 1 порция

   уникална смес от портокалово пико – традиционен черен чай и зелен 
чай c екстракти от цвят на малва и хибискус и семена кардамон

   нашият зелен чай е извлечен във водна среда, за да Ви дадем пълната 
гама съставки, които се намират в зеления чай

Оригинал 100г #0106
Оригинал 50г #0105
Лимон 50г #0255
Праскова 50г #0257

Хербал Алое Концентрат, Манго, 473мл #1065
Хербал Алое Концентрат, Оригинал, 473мл #0006

ХИДРАТИРАНЕ

60% от човешкото тяло са вода, а повечето от химичните 
реакции в организма се нуждаят от вода, за да се 
провеждат. Освен за транспортиране на хранителните 
вещества до клетките, водата се използва, за да се 
изчистят отпадните продукти от тялото. Също така, водата 
спомага за контролиране на телесната температурата 
и осигурява смазване на ставите, органите и тъканите. 
Повечето от химичните реакции в организма се извършват 
също във водна среда.*

Недостатъчното пиене на течности може да доведе 
до негативни ефекти като умора, суха кожа, мускулни 
крампи и запек, затова се опитвайте да си набавяте 
препоръчителното количество от около 2 литра течности 
на ден. Най-добре е да си го набавите с вода, но напитки 
като плодови сокове и билков чай също се включват към 
дневния Ви прием на течности. Хубаво е да се отбележи, че 
храни с високо съдържание на вода, също ще Ви помогнат 
да останете хидратирани. Уверете се, че ще увеличите 
приема на течности по време на тренировка или в горещо 
време, за да възстановите това, които сте изгубили 
чрез потта.*

ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕМ ДА ОСТАНЕТЕ ХИДРАТИРАНИ, Е ПОЛЕЗНО ДА ЗНАЕТЕ КОИ ХРАНИ 
ИМАТ ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОДА, ЗА ДА ГИ КОМБИНИРАТЕ С ОБИЧАЙНИЯ ВИ ПРИЕМ 
НА ТЕЧНОСТИ.

КРАСТАВИЦА ЦЕЛИНА ДИНЯ ЗЕЛЕНО ЗЕЛЕ АНАНАС

* EFSA Панел за диетични продукти, хранене и алергии. EFSA Journal 2010; 8(3):1459

вода

96%
вода

95%
вода

92%
вода

92%
вода

87%

ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ХИДРАТИРАМ? ПИЯ ЛИ ДОСТАТЪЧНО ТЕЧНОСТИ?
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ИЛИ

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ
НАБАВЯМ ЛИ СИ

ДОСТАТЪЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА?
КАКВО СА ВИТАМИНИТЕ

И МИНЕРАЛИТЕ?
И ТАКА, С КАКВО ТРЯБВА

ДА СЕ ХРАНЯ?

Витамините и минералите са 
основни микроелементи, които са 
необходими за много от химичните 
реакции, които изпълнява тялото 
Ви всеки ден. Много минерали 
като калций и магнезий, имат 
също структурна роля в тялото. 
Въпреки това, тялото не може да 
произвежда всички витамини и 
минерали, от които се нуждае, за 
да функционира по най-добрия 
начин, затова здравословната 
диета е толкова важна.

Балансираната диета помага да се 
доставят необходимите витамини 
и минерали, но може да бъде 
трудно да се консумират всички 
необходими хранителни вещества, 
само чрез храна. Ежедневните 
хранителни добавки от витамини 
и минерали могат да спомогнат за 
достигане на препоръчителните 
дневни количества на всяко едно 
хранително вещество всеки ден.

По-голямата част от храната, 
която консумирате, ще достави някои 
важни витамини и минерали. Някои 
от храните с високо съдържание на 
нутриенти включват плодове, зеленчуци 
и зърнени храни. Всеки нутриент има 
различно приложение в тялото, затова 
различните хора могат да имат полза 
от увеличаване на приема на различни 
витамини или минерали. Например, 
калият (намира се в бананите) допринася 
за нормалното функциониране на 
мускулите и за поддържане на нормално 
кръвно налягане. Спанакът е богат 
на витамини С и Е, които спомагат за 
предпазване на клетките от оксидативен 
стрес, а фосфорът и калцият, открити 
в млякото, киселото мляко и семената 
спомагат за поддържане на здрави 
кости. Витамините от група B помагат 
на организма да преработи храната в 
енергия, а витамин К поддържа здравето 
на костите и е необходим
за съсирване на кръвта.

ОБЯСНИХМЕ КОЛКО ВАЖНИ СА ВИТАМИНИТЕ И МИНЕРАЛИТЕ ВЪВ ВАШАТА ДИЕТА И РОЛЯТА,
КОЯТО ИГРАЯТ В ТЯЛОТО, НО ЗНАЕТЕ ЛИ КОИ ОТ ТЯХ СЕ ДОСТАВЯТ С РАЗЛИЧНИТЕ ХРАНИ?

СИРЕНЕ ЯЙЦА СЬОМГА БРОКОЛИ ЯДКИ

Витамини: 
А, В2, В5, D
Минерали: 
калций, йод

Витамини: 
А, биотин

Минерали: 
желязо, селен, йод

Витамини: 
В1, В5, В6,

В12, D, биотин
Минерали: 

калций, йод, селен

Витамини: C, K,
фолиева киселина

Минерали: 
цинк, калций

Витамини: 
В1, В2, В6, биотин

Минерали: 
мед, цинк, калций, 
магнезий, селен

КОМПЛЕКС ОТ ВИТАМИНИ И 
МИНЕРАЛИ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ

Енергиен 
метаболизъм

Здраве
за костите

Хормонална 
активност

Здраве за кожата, 
косата и ноктите

Имунна
система

Умствена
дейност

Енергиен 
метаболизъм

Мускулна
функция

Комплекс от витамини и минерали за мъже  #1745
Комплекс от витамини и минерали за жени #2038

За да постигнат оптимален хранителен режим мъжете и жените се 
нуждаят от различни количества витамини и минерали, поради разликите 
в телосложението, метаболизма и физиологията.

Независимо от това дали приемате един или два шейка Формула 1
дневно, Комплексът от витамини и минерали е разработен по
начин, който осигурява на тялото правилните количества 
хранителни вещества, от които се нуждае. Свържете си с 
Вашия Независим Член на Хербалайф, за да разберете как.

ФОРМУЛИРАН ДА РАБОТИ В КОМБИНАЦИЯ С ЛЮБИМИЯ ВИ ШЕЙК ФОРМУЛА 1

За оптимално представяне и благосъстояние.
  Цялостна хранителна добавка с 24 ключови хранителни вещества, включително и 
микронутриенти, които тялото не може да създаде само или от които не може да 
произведе достатъчно количество.

  Разработен специално за нуждите на мъжете и жените, за да осигури оптималните 
количества витамини и минерали.

  Създаден от експерти в храненето и подкрепен от научни доказателства.

Моля, разгледайте етикета на продукта за повече информация относно 
конкретните хранителни ползи, налични във всяка формула.
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ВИТАМИНИ
D

XTRA-CAL®

Добавка с калций, витамин D и магнезий – за ежедневен прием. 

 помага за поддържането на здрави кости и зъби

   осигурява 100% от хранителните референтни стойности (ХРС) на витамини A и C, 
за да поддържате нормална здрава имунна система

    богат на витамин D, важен за усвояването на калция и необходим за правилното 
функциониране на мускулите

    съдържа също и магнезий, мед, манган и цинк

   с напредване на възрастта, естествено започваме да губим костна маса, което е и причина 
диетата, богата на калций и витамин D, да е толкова важна, независимо от Вашата възраст.

КЛЕТЪЧЕН АКТИВАТОР
За енергичност и въглехидратен метаболизъм. 

  витамини от група В, за да Ви помогнем да отключите енергията 
в храните

   специална формула, която съдържа витамините от група B (B1, B2, B6), 
манган и мед – за нормален енергиен метаболизъм

  съдържа цинк за нормален въглехидратен метаболизъм

   минералите цинк, мед и манган също помагат за предпазване на 
клетките от оксидативен стрес

* Balz Frei, Bruce N. Ames, Jeff rey B. Blumberg, Walter C. Willett. Enough Is Enough. Annals of Internal Medicine, 2014; 160 (11): 807 DOI: 10.7326/L14-5011

Независимо от това колко стар, млад, здрав или активен сте, грижата за телата ни и получаването на 
хранителни вещества е изключитлно важно.

С ежедневното си хранене може да не си набавяте подходящите количества от всички хранителни 
елементи, от които имате нужда. Точно тук хранителните добавки могат да помогнат, тъй като те са чудесен 
начин да си осигурите препоръчителния дневен прием на хранителни вещества. Витамините и минералите 
подпомагат цялостното добро здраве и жизненост, и са от съществено значение за нормалния растеж и 
развитие на организма.

THERMO COMPLETE (БИЛКОВИ ТАБЛЕТКИ)
   уникална смес от естествен източник на кофеин – зелен чай и 
йерба мате

   витамин C – спомага за намаляване на умората и чувството 
на отпадналост

   съдържа 85 мг кофеин в 1 порция – дава Ви умствен заряд, като Ви 
помага да подобрите концентрацията си и да увеличите будността си

ИЗВЛЕЧЕТЕ МАКСИМУМА 
ОТ ТЯЛОТО СИ

90 таблетки #0050

Процентът възрастни, които не успяват да достигнат хранителните 
референтни стойности (ХРС) на витамините D и E с ежедневната си 
диета, според скорошно клинично проучване*. Резултатите също 
показват, че при 61% е имало липса на магнезий, а 50% не са 
консумирали достатъчно витамин А и калций.

КАЛЦИЙ
МАГНЕЗИЙ

ROSEGUARD 
Осигурява 100% от ХРС (Хранителна референтна 
стойност) на витамин A и витамин C, необходими за 
поддържането на здрава имунна система.

  съдържа витамин A и витамин C за подпомагане на поддържането на 
здрава имунна система и витамин E за предпазване на клетките от 
оксидативен стрес

60 таблетки #0139

90 таблетки #0020

90 таблетки #0104

ВИТАМИНИ
C

ВИТАМИНИ
B

ВИТАМИНИ
A,C&E
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ШИЗАНДРА+
Хранителна добавка в помощ на правилното 
функциониране на Вашата имунна система.

   съдържа екстракт от китайски лимонник (или шизандра)

 богата на селен, витамин B6 и C, за да подпомогне правилното 
функциониране на имунната система

 богата на витамин E – спомага за защитата на клетките от 
оксидативен стрес

  витамин C и B6 спомагат за намаляване на умората и изтощението

TANG KUEI
   добавка за крепко здраве при жените

  хранителна добавка с Танг Куей и лайка

60 таблетки #0003

Броят на минералите, които не могат да бъдат произведени от 
организма, в т.ч. калций, желязо и магнезий. Затова опитайте 
се да ги включите в ежедневната си диета чрез храната и/или 
хранителни добавки.

60 таблетки #0022

ВИТАМИНИ
B6,C и E ЕФЕРВЕСЦЕНТНА ЕНЕРГИЙНА 

НАПИТКА LIFTOFF®

Нискокалорична енергийна 
напитка – по всяко време и 
навсякъде.

 10 ккал в 1 порция, чудесен заместител на 
газираните напитки със захар

 100% от препоръчителния дневен прием 
витамин C, за да Ви помогне да облекчите 
умората и отпадналостта

 100% от препоръчителния дневен прием 
витамини от група B (B1, B2, B3, B5, 
пантотенова киселина, В7) за нормален 
енергиен метаболизъм

 съдържа кофеин на прах и естествен кофеин 
от гуарана

  всяка порция осигурява 70 мг кофеин

10 пакетчета в кутия

НАТУРАЛНА СУРОВА ГУАРАНА N-R-G 
  всяка порция осигурява 128 мг кофеин

60 таблетки #0124

портокалов вкус #3151
цитрусово-лимонен вкус #3152

ЗНАЕТЕ 
ЛИ, ЧЕ

Гуараната е храст, типичен за Южна Америка. 
В продължение на векове индианците по 
течението на река Амазонка използват този плод 
заради съдържанието му на кофеин.

КОФЕИН
128 мг

КОФЕИН
70 мг

ВИТАМИНИ
B&C

КАЛОРИИ
10

YELLOW
   xранителна добавка, съдържаща хром, която спомага за поддържането 
на нормални нива на кръвната захар и подпомага метаболизма

   богата на хром

60 таблетки #0117

ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ

4342
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Нежен и успокояващ, екстрактът от 
краставица се използва в редица 
продукти на Хербалайф SKIN, за да 
освежи и съживи кожата.

Ежеседмичното ексфолиране 
помага за омекотяване и 
подобряване на гладкостта на 
кожата. Опитайте Почистващия 
скраб с плодове от серията 
Хербалайф SKIN (стр. 48).

Маслата от цитрус се
използват в серията 
Хербалайф SKIN заради 
своя свеж и плодов аромат.

Нотките на мента в 
Почистващата глинена 
маска (стр. 49) на 
Хербалайф SKIN 
ободряват сетивата.

Екстрактът от алое вера омекотява 
и подхранва кожата и е ключова съставка в 
двете линии - Хербалайф SKIN (стр. 46-51) 
и Herbal Aloe (стр. 52-53)

Нощният крем е съществена част от 
всеки режим за грижа за кожата и 
осигурява дълготрайна хидратация на 
кожата през нощта (вж. 51 стр.).

Открийте колекцията на Хербалайф за Външно хранене с клинично доказани продукти. 
От ежедневна грижа за кожата до седмични процедури и ексфолианти за тялото, този 
раздел включва също някои топ съвети от Джаки Картър, експерт по красота и Директор 
на „Външно хранене“ в Хербалайф.

ГРИЖА ЗА КОЖАТА, ТЯЛОТО И КОСАТА

За блестящия и здрав 
вид на кожата е важно да 
подхранвате тялото си 
отвътре и отвън с балансирано 
хранене, както и да бъдете 
хидратирани и да полагате 
ефективна грижа за кожата.

ДЖАКИ КАРТЪР 
Експерт по красота и 
Директор на „Външно 
хранене“ в Хербалайф

НЕ СТЕ СИГУРНИ КАКЪВ ТИП КОЖА ИМАТЕ?
Познаването на Вашия тип кожа е ключът към намирането на най-ефективната грижа за нея. За да 
установите типа на кожата, измийте лицето си с продукт за почистване, създаден за “нормална кожа”. 
Изплакнете добре и подсушете. Изчакайте един час, след това преценете какво усещате. 

Има ли усещане за стегнатост или забелваща се кожа? Тогава вероятно имате “суха кожа”, а ако кожата 
се нуждае от попивателна кърпичка, тогава е “мазна”. Все пак, ако Вашите чело и нос са леко мазни, 
но останалата част от кожата е по-суха, Вашата кожа е “комбинирана.” Усещате кожата си добре? 
Придържайте се към първоначалния продукт за почистване и продукти, създадени за “нормална кожа”.

ЗНАЕТЕ 
ЛИ, ЧЕ

Хората често забравят, че кожата е най-големият орган в тялото на 
човек и начинът на хранене играе голяма роля за здравото и сияйно 
излъчване. Поради тази причина ние искаме да Ви помогнем да се 
грижите за тялото си отвън, както и отвътре.

“Ако страдате от суха кожа, потърсете 
съставки като алое вера, които имат 
прекрасни хидратиращи свойства.” Открийте 
серията Herbal Aloe на стр. 52 и 53.

“Винаги измивайте ръцете си преди да 
започнете процедура за грижа за кожата. 
Особено когато изчиствате, хидратирате 
или нанасяте маска за лице, уверете се, че 
сте с чисти ръце. Това означава, че няма 
да пренесете мръсотия или бактерии върху 
кожата си.”

“Овлажняващият дневен и подхранващият 
нощен крем са необходими за поддържане 
нивата на хидратация на кожата ни и за 
подхранване на нашия тен. Но не забравяйте: 
хидратацията не е само за лицето – важна 
е и за организма.”

4544
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ПРИЕМЕТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 
ЗА СИЯЕН, ПО-ГЛАДЪК И ПО-МЛАД ВИД НА КОЖАТА.
ИНТЕЛИГЕНТНО ПОДХРАНВАНЕ НА КОЖАТА, 
РЕЗУЛТАТИ СЛЕД 7 ДНИ*

Нашите клинично тествани продукти помагат за 
постигане на оптимални резултати всеки ден, 
включително:

  Значително намаляване появата на фини линии и бръчки само 
в рамките на 7 дни.**

  Забележително подобрение на кожата по отношение на нейната 
мекота, гладкост, блясък и сияйност само за 7 дни.***

  Без добавени парабени, не съдържат сулфати. Дерматологично 
тествани.****

ФОРМУЛА

БЪРЗИ РЕЗУЛТАТИ ПОЧУВСТВАЙТЕ

ФИЛОСОФИЯ

Като експерт в храненето, Хербалайф 
предоставя и експертно подхранване на 
Вашата кожа.

Нашата линия от продукти за кожата съдържа 
над 15 витамина и растителни елемента, 
които подхранват кожата Ви ежедневно.

Подобрете външния вид на кожата си с 
нашата уникална комбинация от витамин 
B3, антиоксидантните витамини С и Е, алое 
вера и други растителни съставки. Серията 
Хербалайф SKIN не съдържа сулфати и 
добавени парабени** и е дерматологично 
тествана.

Поглезете се с луксозните текстури. 
Насладете се на коприненомеката пяна.
Вдъхновете се от етеричните масла и 
свежите, завладяващи аромати.

Нашите клинично тествани
продукти помагат да постигнете оптимални 
резултати всеки ден, включително по-мека, 
по-гладка, по-сияйна кожа. В дългосрочен 
план помагат за намаляване появата на 
фини линии и бръчки.

 *  Резултатите се отнасят за Серум против стареене, Регенериращ нощен крем, Дневен хидратиращ крем, Предпазващ хидратиращ крем SPF 30,
Хидратиращ околоочен крем и Стягащ околоочен гел.

 **  Тествани върху 30 лица за грапавост на кожата, измерена чрез Visioscan на интервали от 0, 7 и 42 дни.
 ***  Тествана върху 30 лица за измерване на гладкост, мекота, блясък и сияние чрез експертна визуална категоризация на интервали от 2, 4 и 7 дни.
 ****  Продуктите, които не съдържат сулфати са: Почистващ и успокояващ алое лосион, Почистващ и изглаждащ цитрус лосион, Почистващ скраб с плодове.

80%
Значително намаляване на 
появата на фини линии и 
бръчки само в рамките

на 7 дни.**

80%
Видимо подобрение на кожата 

по отношение на нейната 
мекота, гладкост, блясък и 
сияние само след 7 дни.***

7-дневен комплект за резултати  #0867
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5ПОЧИСТВАНЕ, ТОНИРАРАНЕ

1.  ПОЧИСТВАЩ И УСПОКОЯВАЩ 
АЛОЕ ЛОСИОН

  Този нежен лосион оставя кожата 
Ви чиста и мека.

3.  ПОЧИСТВАЩ СКРАБ 
С ПЛОДОВЕ

  Богат на антиоксиданти скраб с плодови 
семена за ексфолиация, които помагат за 
постигане на мека, гладка кожа.

5.  ЕНЕРГИЗИРАЩ 
ТОНЕР С БИЛКИ

  Съдържащият алое вера тонер за лице без 
алкохол с цитрусов аромат на мандарина 
осигурява хидратация и освежава 
уморената кожа.

2.  ПОЧИСТВАЩ И ИЗГЛАЖДАЩ 
ЦИТРУС ГЕЛ

  Микрочастиците за дълбоко почистване 
освежават кожата Ви, за да ѝ придадат 
здравословен блясък.

4.  ПОЧИСТВАЩА ГЛИНЕНА 
МАСКА С МЕНТА

  Тази богата, кремообразна глинена 
маска има абсорбиращите и тониращи 
ефекти на бентонитната глина, с които 
отстранява замърсяванията и абсорбира 
излишната мазнина.

1. Почистващ и успокояващ алое лосион #0765
2. Почистващ и изглаждащ цитрус гел #0766
3. Почистващ скраб с плодове #0772

4. Почистваща глинена маска с мента #0773 
5. Енергизиращ тонер с билки #0767

ЗНАЕТЕ
ЛИ, ЧЕ

Нашата линия за грижа за кожата 
няма добавени парабени, не съдържа 
сулфати и е дерматологично тествана.

НОРМАЛНА ДО СУХА КОЖА
НОРМАЛНА ДО МАЗНА КОЖА
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ДЕН
НОЩТРЕТИРАНЕ, ТАРГЕТИРАНЕ, 

ХИДРАТИРАНЕ

*  Тестван върху лица за измерване на стегнатостта и еластичността посредством експертна визуална категоризация на интервали от 
седем и 42 дни. При 45% от лицата на 42-я ден се наблюдава подобрение в стегнатостта/еластичността на кожата около очите.

6. СЕРУМ ПРОТИВ СТАРЕЕНЕ
  Този мулти-функционален серум помага 
за намаляване на видимите признаци 
на стареене.*

8.  ХИДРАТИРАЩ ОКОЛООЧЕН 
КРЕМ

  Намалява появата на фини линии и бръчки 
около очите, в зона, която има по-слаба 
секреция от мастните и потните жлези, 
което я прави изключително податлива 
на дехидратация.

10.  ПРЕДПАЗВАЩ ХИДРАТИРАЩ 
КРЕМ SPF 30

  Дълготрайният хидратиращ крем прави 
кожата гладка и мека. Осигурява 
UVA/UVB защита.

9. ДНЕВЕН ХИДРАТИРАЩ КРЕМ
  Хидратиращият крем с озаряващи свойства 
придава на лицето Ви здравословен блясък. 
Кожата изглежда сияйна, дори и без грим.

11. НОЩЕН РЕГЕНЕРИРАЩ КРЕМ
  Този богат, луксозен крем доставя така 
необходимата хидратация на кожата през 
нощта. Дългосрочната хидратация Ви 
позволява да се събудите с по-мека, 
по-гладка кожа.

7. СТЯГАЩ ОКОЛООЧЕН ГЕЛ
  Помага за подобряване външния вид 
на деликатната зона около очите, като 
увеличава еластичността на кожата.* 

6. Серум против стареене #0829
7. Стягащ околоочен гел #0770
8. Хидратиращ околоочен крем #0771

9. Дневен хидратиращ крем #0830
10. Предпазващ хидратиращ крем SPF 30 #0828
11. Нощен регенериращ крем #0827
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УКРЕПЕТЕ И ВЪЗСТАНОВЕТЕ КОСАТА СИ
За продуктите за грижа за коса Хербал Алое е клинично доказано, че укрепват и възстановяват 
косата, като я оставят копринено мека*. Със съдържанието на полезни растения нашият 
Заздравяващ шампоан и балсам са полезни за цялото семейство и не съдържат парабени и сулфати.

ХЕРБАЛ АЛОЕ

1. Заздравяващ шампоан #2564

2. Заздравяващ балсам #2565

Цвете за баня (гъба за къпане) #8573

Несесер #8597

ЗАЗДРАВЯВАЩ БАЛСАМ 
ХЕРБАЛ АЛОЕ 

  укрепва кичурите за по-меко и копринено 
усещане само след едно измиване

   съвременен продукт с високо съдържание на 
житен протеин

  формула за защита на косата

   без сулфати и парабени

ЗАЗДРАВЯВАЩ ШАМПОАН 
ХЕРБАЛ АЛОЕ 

  косата е 10 пъти по-здрава само след една 
употреба*

   с 90% се намалява накъсването на косъма 

   микропротеините възстановяват, заздравяват 
и предпазват косата* 

   формула, запазваща цвета на косата

  без сулфати и парабени

*  Когато се използва в комбинация със Заздравяващ балсам Хербал Алое на нетретирана коса. Резултате са базирани на изследване, свързано със заздравяването и 
предотвратяването на начупването на косъма. Изследването е проведено от независима лаборатория за изследвания на “повредени” кичури коса. Сравнени са третирана 
със Заздравяващ шампоан Хербал Алое и Заздравяващ балсам Хербал Алое и нетретирана коса.

АКСЕСОАРИ ХЕРБАЛ АЛОЕ
ИДЕАЛНИЯТ ПОДАРЪК, С КОЙТО ДА СЕ ПОГЛЕЗИТЕ

ОСВЕЖЕТЕ И СЪЖИВЕТЕ 
Продуктите за баня и тяло Хербал Алое са специално създадени да овлажнят и омекотят кожата. 
Със съдържанието на полезни растения продуктите за баня и тяло Хербал Алое не съдържат 
парабени и сулфати.

ОВЛАЖНЕТЕ И НАХРАНЕТЕ
Успокояващият гел Хербал Алое и лосионът за ръце и тяло Хербал Алое съдържат хранително 
африканско масло от Карите и Алое Вера, за да направят кожата Ви забележително по-мека и гладка. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 
ИЗСЛЕДВАНИЯТА:

 хидратиране през целия ден

  оставя кожата много по-мека

3. Сапун за баня и тяло #2566

4.  Почистващ лосион  

за ръце и тяло #2561

5. Лосион за ръце и тяло #2563

6. Успокояващ гел #2562

САПУН ЗА БАНЯ И ТЯЛО ХЕРБАЛ АЛОЕ 
 нежно почиства без да изсушава кожата

    съставките от Алое Вера, зехтин и витамин А, С и Е подхранват кожата

    свеж и приятен аромат

    без парабени и сулфати

Почистващ лосион за ръце и тяло 
Хербал Алое 

 мек лосион с растителни съставки

    трайно омекотяващи овлажнители спомагат за облекчаване на сухотата 
и дълбоко овлажняват кожата

    смес от екстракти от пустинни растения – за по-здрава кожа

    без парабени и сулфати

ЛОСИОН ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО
ХЕРБАЛ АЛОЕ

   клинично доказано овлажнява кожата 
за по-дълбоко подхранване

    хидратиране през целия ден

    Алое Вера и африканското масло от 
Карите попиват по-бързо и оставят кожата гладка и мека

    без парабени и сулфати

УСПОКОЯВАЩ ГЕЛ ХЕРБАЛ АЛОЕ
 клинично доказано прави кожата по-мека и гладка

    с богато съдържание на Aлое Вера и други растения за омекотяване 
и овлажняване на кожата

    формула без аромат

    без парабени и сулфати

52 53

ЗНАЕТЕ 
ЛИ, ЧЕ

Подложете косата си на интензивно лечение с балсам – оставете 
балсама Хербал Алое 5 минути да подейства, преди да изплакнете 
косата си, която ще сияе и ще бъде мека като коприна.

ПРЕДИ

Силно нарушена структура на 
кутикула на косъма

СЛЕД

Значително подобрение на 
структурата на кутикула на косъма

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА:
 прави косата 10 пъти по-здрава

  с 90% се намалява накъсването 
на косъма

ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО И КОСАТА
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