ASPIRE
Termékekkel és táplálkozással kapcsolatos hírek

2013. július

Almáspite ízű Formula 1 Shake,
mely már folyamatosan kapható
Kényeztesse ízlelőbimbóit az édes karamell és alma,
valamint a fűszeres fahéj ízével!
• Könnyen elkészíthető, étkezést helyettesítő shake
• Magas fehérjetartalom, mely segít a
sovány izomtömeg kiépítésében
• Esszenciális vitaminok és ásványi
anyagok, melyek segítenek elérni a
napi ajánlott beviteli értéket (RDA)
• Kalória-kontrollált: 220 kcal adagonként*,
mely segít testsúlya kontrollálásában

Próbálta már?
SKU #2790
* A címkén található utasítások szerint elkészítve

SAMANTHA CLAYTON
SEGÍTSÉGÉVEL MEGHATÁROZHATJA
SZEMÉLYISÉGTÍPUSÁT AZ
EDZÉSEKHEZ VALÓ
HOZZÁÁLLÁSA ALAPJÁN
Fitnesz szakemberként a jo-jó diéta szindróma és rendszertelen edzési szokások
aggodalommal töltenek el, mivel tönkreteszik a hosszú távú táplálkozási és
fitnesz terveket. Szeretnék véget vetni ennek az ördögi körnek, ezért az edzések
vonatkozásában három személyiségtípust állítottam fel. Ismerje meg őket, és döntse el,
melyikbe tartozik. Talán a három kombinációjába?

SAMANTHA
CLAYTON
a Herbalife Fitneszképzés igazgatója

TALÁLJA MEG SZEMÉLYISÉGÉT A TESTEDZÉSHEZ
VALÓ HOZZÁÁLLÁSA ALAPJÁN!
MARTINI TÍPUS

Lelkesen kezd bele minden új edzéstervbe? Olyan keményen dolgozik az
első két napon, hogy a harmadikon mozdulni sem tud?
Ha Ön a Martini típushoz tartozik, nagy lelkesedéssel kezd bele mindenbe,
de vagy nincs kitartása, vagy őrült tempóban végzi az edzéseket. Egy
sérülés hatására vagy a józan ész szavára végül abbahagyja az edzést.

DIVATMÁNIÁS

Fontos önnek, hogy minden tevékenységhez megfelelő felszereléssel
rendelkezzen?
A tökéletes ruházat is fontos?
Divatmániásként mindig fel van fegyverkezve a legújabb szerkentyűkkel és
felszereléssel. Büszkén dicsekszik a vadiúj fitneszbérletével. Remekül érzi
magát, amikor a fitneszklubba belépve lehúzza a bérletkártyáját. Elkapja
a ritmust. Alig várja, hogy másoknak is megmutathassa tónusosabb és
energikusabb testét. Az élet azonban közbeszól. Fitneszterembe tett
látogatásai egyre ritkulnak, végül teljesen elmaradnak.

HERNYÓ TÍPUS

Nagyon szeretne változtatni, de fél, hogy nem sikerül?
Ha egy edzésprogram elkezdésére kerül sor, mindig van valami kifogása?
A hernyó típus iszonyúan szeretne változtatni életmódján, de fél
a kudarctól. Tervez, de az őt körülvevő kényelmes gubót nem szívesen
hagyja el. Minden hétfőn megfogadja, hogy végre elkezdi az edzést,
de délután közepére talál egy kifogást, és úgy dönt, hogy a következő
hét sokkal jobb lenne a kezdésre. Kifogásként az időjárásra, családi
kötelezettségekre vagy csupán fáradtságra hivatkozik. Edzésprogramját
igazítsa a személyiségéhez!

MARTINI TÍPUS

Diktálja magának a tempót!
• Próbáljon meg okosan, ne túl keményen edzeni! Készítsen edzéstervet!
Heti két edzéssel kezdje, majd növelje az adagot!
• Az első hónapban 10-es skálán kb. 5-6-os szinten eddzen, majd
apránként fokozza az intenzitást! Így kellően motivált maradhat, és
könnyebben betartja majd az edzéstervet.
• A lelkesedése olyan ajándék, ami hihetetlen sikerhez vezethet,
ha világos célt fogalmaz meg, és az egyre növekvő erejéhez,
állóképességéhez és energiaszintjéhez igazodó, jól felépített edzésterv
szerint dolgozik.

DIVATMÁNIÁS

Általánosságban elmondható, hogy számon kell kérnie önmagán
a dolgokat.
• Vonjon be egy barátot az edzésbe! Ha beiratkozik egy hathetes
edzésprogramra, könnyebben túljuthat az első néhány héten. A legtöbben
ugyanis ilyenkor hagyják abba, vagy térnek át más típusú edzésre.
• Divatmániájának kizárólag akkor hódoljon, ha a program teljesítéséért
jutalmazza meg önmagát. Egy új felső vagy kütyü kenőpénz helyett
inkább jutalom legyen!

HERNYÓ TÍPUS

A személyiségéből fakadóan Ön akkor érheti el a legjobb eredményt,
ha csatlakozik egy csoporthoz.
• Keressen egy gyaloglóklubot, testsúly-kontroll klubot, vagy kérje meg
egy barátját, hogy legyen társa a siker felé vezető úton! Ha például
megkéri egy testmozgást kedvelő kollégáját, hogy tegye meg Önnel az
első lépést, a további lépések természetesen jönnek majd.
• Az első lépés mindig a legnehezebb, de a hamarosan bekövetkező
siker szinte szárnyakat ad.

ASPIRE
TERMÉKEK

Szülessen újjá &
frissüljön fel!

Frissítő és nyugtató
Aloe italok

INSTANT GYÓGYNÖVÉNY ITALPOR HERBAL ALOE
Alacsony kalóriatartalmú, frissítő ital zöld és fekete tea kivonattal.
ITALKONCENTRÁTUM
Alacsony kalóriatartalmú – egészségesebb választás
a magas kalóriatartalmú cukros üdítőknél.

• Alacsony kalóriatartalmú. (kb. 6kcal/adag)
• Egyedülálló narancs pekoe feketetea keverék – hagyományos fekete és zöld
tea, mályvavirág, hibiszkuszvirág és malabár-kardamomum kivonattal.

• 97%-nyi, teljes aloe vera levélből származó lé van benne

• Egy csésze Instant Gyógynövény Italpor 85 mg koffeint tartalmaz,
ami növeli az éberséget, és javítja a koncentrációt.

• Ha vizét frissítő ízűvé varázsolja, könnyebben elérheti
a megfelelő napi 2-2,5 literes folyadékbevitelt.

• Élvezze forrón vagy hidegen, frissítő italként!

Eredeti 100 g
Eredeti 50 g
Őszibarack 50 g

• Természetes, citromos aromát ad a víznek. Nem tartalmaz
természetes édesítőszert vagy színezékeket.

#0106
#0105
#0257

Herbal Aloe Italkoncentrátum, Eredeti 473 ml

#0006

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

FIGYELJE MEG, HOGY A RECEPTEKEN VÉGREHAJTOTT APRÓ
VÁLTOZTATÁSOKKAL MILYEN SOK KALÓRIÁT MEGSPÓROLHAT!
Susan Bowerman, táplálkozási szakértő megmutatja, hogy a recepteken végrehajtott
apró változtatásokkal milyen sok kalóriát megspórolhat. Néhány összetevő
kicserélésével sokkal egészségesebbé tehetők a házi készítésű ételek.
A receptek átalakításánál az első lépés az összetevők számbavétele. Meg kell nézni, hogyan lehet néhány
egészségesebb alternatívával csökkenteni az adott étel kalória- és zsírtartalmát, növelni a tápértékét.
– Mi lenne, ha tejföl helyett sima joghurtot adna az ételhez?
– Helyettesíthető-e a darált marhahús darált pulykahússal?
– Növelheti-e az étel rosttartalmát azzal, ha fehér rizs helyett barna rizst használ?
Be tudna-e csempészni némi gyümölcsöt a salátába vagy köretbe? Azonos ízt biztosító alternatív
összetevők használatával könnyen csökkentheti az étel magas kalóriatartalmát.
• A párolt zöldségeket vaj és szószok helyett citrommal, ecettel, fűszernövényekkel, fokhagymával,
vöröshagymával és fűszerekkel ízesítse!
• A fagyasztott zöldségek és gyümölcsök ugyanolyan táplálóak és frissek, de olcsóbbak.
Fagyasztott formában olyan ételeket is fogyaszthat, melyek egyébként nem érhetők el
egész évben.
• Készítsen több lefagyasztható ételt, pl. leveseket, pörkölteket és ragukat! Amikor fáradt és nem
akar főzni, gyorsétteremi étel helyett húzzon elő valami egészségeset a hűtőből!
• A kalóriatartalom csökkentése és a tápérték növelése érdekében, adjon kockákra
vágott zöldséget a levesekhez, chilihez, fasírthoz, ragukhoz, tonhalas vagy csirkés
salátához és a szósszal leöntött tésztához!
• A tápérték növelése érdekében, jégsaláta helyett használjon mélyzöld színű,
leveles zöldségeket!

SUSAN BOWERMAN
Táplálkozási tanácsad
ó és
regisztrált dietetikus.
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“Váltott

A Herbalife személyre szabott, barátságos kiszolgálás
és harminc napos pénzvisszafizetési garancia mellett
kínálja remek, tudományos alapon kifejlesztett étrendkiegészítő, testsúly-kontroll és szépségápolási termékeit.
A részletekért kérje legújabb katalógusunkat!

Az Ön Független Herbalife Tanácsadója:

Csernyik János
+36 20 3131331
www.amifontos.hu
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