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InspireInspire
HerbalifeHerbalife

Um plano nutricional equilibrado é 

essencial para fornecer ao nosso corpo os 

nutrientes necessários a um funcionamento 

adequado. Infelizmente, os estilos de 

vida atarefados do nosso quotidiano 

impedem-nos, muitas vezes, de fazer opções 

alimentares saudáveis, o que pode levar a 

uma falta de nutrientes importantes. Quando 

fazemos um esforço consciente para adoptar 

hábitos alimentares equilibrados, o apoio 

dos suplementos alimentares pode ajudar a 

maximizar o nosso bem-estar. A vasta gama 

de suplementos de Nutrição Específica 

da Herbalife inclui produtos para apoiar o 

bem-estar do coração, para apoio imunitário, 

para envelhecer com bem-estar, para o 

bem-estar digestivo e o bem-estar de 

mulheres e homens. Por isso, quaisquer que 

sejam as suas necessidades específicas, a 

Herbalife oferece-lhe uma série de opções!
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Tem a certeza que está a fornecer, diariamente, ao seu organismo os nutrientes 
adequados? Muitos de nós, mesmo quando pensamos que fazemos uma boa 
alimentação, estamos a consumir, diariamente, quantidades inadequadas 
de determinadas vitaminas, minerais e outros nutrientes. Com os estilos 
de vida atarefados dos nossos dias, podemos nem sempre conseguir fazer 
uma dieta alimentar equilibrada, confiando frequentemente em alimentos 
processados, que podem ter um nível baixo de nutrientes, devido a factores 
como o armazenamento ou o uso de pesticidas.

Para um apoio nutricional extra, pode adicionar à sua dieta alimentar 
um multivitamínico ou suplementos específicos. Suplementos, como um 
multivitamínico, não substituem uma dieta equilibrada, mas podem ser 
utilizados como um apoio adicional, para ajudar a evitar os efeitos negativos 
de uma falta de nutrientes.

Obtenha uma nutrição equilibrada
– com uma pequena ajuda da Herbalife
Acha difícil comer de forma equilibrada todos os dias, 
especialmente quando anda de um lado para o outro, sem 
tempo ou em viagem? A Herbalife oferece uma gama de 
produtos de Nutrição Base, que pode ajudá-lo a obter uma 
nutrição equilibrada – quando utilizada em conjunto com 
uma dieta alimentar equilibrada. A nossa gama de produtos 
de qualidade procura fornecer os elementos que cada corpo 
necessita, diariamente, para manter um óptimo bem-estar.

É recomendável que todas as pessoas comam alimentos 
variados, de vários grupos alimentares, para ajudar a garantir 
o fornecimento ao nosso organismo de uma gama alargada 
de nutrientes. Os macronutrientes são nutrientes que o 
corpo necessita em quantidades relativamente elevadas. Os 
macronutrientes e as suas funções específicas incluem:

hidratos de carbono para fornecimento de energia,• 
proteínas para reparação e recuperação muscular,• 
e ‘gorduras boas’ para células, pele e cabelos • 
saudáveis e protecção dos órgãos.

Para além dos macronutrientes, o organismo necessita 
também de micronutrientes. A maioria das vitaminas e 
minerais é classificada como micronutrientes. Uma dieta 
alimentar rica em fruta e legumes vai ajudar a fornecer ao 
organismo uma variedade de micronutrientes.

Para ter uma noção da quantidade de cada micronutriente que 
necessita ingerir todos os dias, existe uma linha de orientação 
que define a ‘dose diária recomendada’ ou DDR, que é o nível 
diário de ingestão alimentar de um nutriente, considerado 
suficiente para cumprir os requisitos de praticamente todos 
(97–98%) os indivíduos com bem-estar, dentro de cada grupo 
etário e de ambos os sexos. Os fabricantes de alimentos são 
obrigados a indicar os ingredientes nas embalagens dos 
produtos e muitos artigos alimentares exibem o seu conteúdo 
nutricional. Perca algum tempo a olhar para o rótulo e verifique 
o que o alimento contém.

Um estilo de vida activo e saudável 
começa com uma nutrição equilibrada
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No centro da roda, encontra a nossa linha de produtos de 
Nutrição Base; estes produtos são a Fórmula 1 da Herbalife, 
Fórmula 2 da Herbalife e Farelo e Ervas.

A Fórmula 1 Substituto de Refeição para Controlo de • 
Peso e Nutrição Equilibrada da Herbalife é um substituto 
de refeição saboroso, que ajuda a assegurar que o seu 
corpo obtém a nutrição que necessita diariamente.
A Fórmula 2 Complexo Multivitamínico da Herbalife • 
fornece as vitaminas e os minerais essenciais e uma 
mistura exclusiva de ervas, para apoiar a sua dieta 
alimentar diária, ajudando-o a atingir 100% da DDR 
de vitaminas e minerais, quando utilizada em conjunto 
com a Fórmula 1 da Herbalife.
O Farelo e Ervas da Herbalife é um suplemento • 
nutricional que complementa a eliminação natural de 
desperdícios e toxinas do organismo; use em conjunto 
com a Fórmula 1 e a Fórmula 2 da Herbalife, para 
auxiliar a função digestiva do organismo.

A seguir à linha de produtos base, temos as linhas de produtos de Nutrição Específi ca, que assentam na 
nutrição equilibrada. Personalize o seu programa, seleccionando uma variedade de produtos adequada às 
suas necessidades individuais…

O diagrama abaixo é a Roda de Nutrição Base da Herbalife, que lhe mostra quais 
as linhas de produtos da Herbalife® que se podem adaptar a um estilo de vida 
activo e saudável.

Um estilo de vida activo e saudável 
começa com uma nutrição equilibrada

Você pode ajudar o corpo a funcionar no seu melhor, 
fornecendo-lhe uma nutrição equilibrada – um bom 
fornecimento de macro e micronutrientes, com apoio adicional 
de suplementos nutricionais. Pergunte ao seu Distribuidor 

Independente Herbalife como fazer uma Avaliação de 
Bem-Estar. Esta pode ajudá-lo a identificar os requisitos 
nutricionais específicos do seu corpo e ver que produtos 
podem ajudar a cumprir esses requisitos.

imagine-se
no seu melhor 
absoluto…

nutrido, com mais bem-estar, ansioso por acção
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A magnífica gama de produtos, cientificamente 
avançados, de nutrição, controlo de peso e cuidados 
pessoais da Herbalife, é apoiada por um serviço ao 
cliente cordial e personalizado e por uma garantia 
de devolução do dinheiro no prazo de 30 dias. Por 
favor, peça uma Brochura de Produto.

O seu plano 
de bem-estar 
para toda a vida 
começa Hoje

Apoie o seu estilo de vida activo e saudável com suplementos específicos

À medida que envelhece, as necessidades 
nutricionais do seu organismo alteram- 
-se. Para além de procurar comer bastante 
fruta e legumes e obter bastantes fibras 
na sua dieta alimentar, tente reduzir as 
quantidades de açúcar, sal e gorduras 
saturadas na sua alimentação. Introduza 
os produtos de Nutrição Base da Herbalife 
no seu dia-a-dia e suplemente sempre 
que necessário, como uma forma extra 
de apoio nutricional.

O Concentrado de Herbal Aloés contém 
40% de gel de aloés vera, que apoia o 
sistema digestivo e auxilia a acção de 
auto-limpeza do corpo.
#0025

As cápsulas de Herbalifeline® contêm 
ácidos gordos ómega-3, conhecidos por 
ajudar a manter o bem-estar do coração.
#0065

Factores como a idade, sexo e estilo de vida, determinam os 
requisitos nutricionais do seu organismo. Por exemplo, se é 
adepto de desporto e arranja sempre tempo para fazer exercício 
físico, o seu corpo poderá beneficiar de um apoio antioxidante 
extra, para ajudar a proteger as células do seu organismo dos 
danos provocados pelos radicais livres, produzidos durante a 
prática de exercício físico. Definir os requisitos específicos do seu 

organismo, pode ajudá-lo a fornecer-lhe exactamente o que ele 
necessita, para funcionar eficazmente e na perfeição.

Os produtos de Nutrição Específica da Herbalife têm como 
base a nutrição equilibrada e incluem uma série de nutrientes 
cientificamente estudados, que podem ajudar a manter o 
bem-estar.

Apoio Imunitário

Para além de seguir uma dieta alimentar 
rica em fruta e legumes, tomar um 
suplemento antioxidante específico pode 
também ajudar no apoio imunitário, 
podendo travar os efeitos negativos dos 
radicais livres. Os radicais livres atacam 
as células do organismo e são produzidos 
devido a vários factores, como, a prática 
de exercício físico, stress e poluição. Os 

antioxidantes actuam como uma defesa 
contra os efeitos negativos dos radicais 
livres. Consumir os alimentos naturais 
certos, ricos em antioxidantes, como as 
Vitaminas C, E e betacaroteno, pode ajudá-
lo a dar um maior apoio imunitário ao seu 
organismo. Mantenha as defesas do seu 
organismo fortes, durante todo o ano!

Apoio Digestivo

Escolher alimentos ricos em fibras, como 
alimentos integrais, cereais, arroz integral 
ou feijão, pode ajudar o sistema digestivo 
a funcionar eficazmente. Pesquisas 
revelam que 80% das pessoas não 
obtém as 24 gramas de ingestão diária 
de fibras recomendada. Um suplemento 
de fibras pode ajudar a apoiar a digestão 

dos alimentos e auxiliar o organismo na 
eliminação dos desperdícios.

Farelo e Ervas #3114•	
Fibra #0130•	
Concentrado de Herbal Aloés •	
#0025

Envelhecer com Bem-Estar

RoseOx* #0139•	
* O nome RoseOx é propriedade de 

Zuellig Botanicals Inc.

O seu Distribuidor Independente Herbalife é:

rui nunes & daniela gordo
telem: 91 802 43 33 | 96 512 44 54
e-mail: info@casadanutricao.com
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