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As suas resoluções de 
bem-estar começam AGORA!

O período das festas significa, muitas vezes, 

estarmos rodeados de bebidas e pratos 

tentadores, que evitaríamos no dia-a-dia, 

como doces, chocolates, bolos e bebidas 

alcoólicas. Pensa neste período como uma 

altura para relaxar e esquecer a alimentação 

equilibrada? Se o fizer, poderá sentir como 

resultado uma quebra nos níveis de energia e 

notar algum peso extra para transportar! Estas 

não são boas notícias para o seu bem-estar.

Desfrute da época natalícia, mas desfrute 

também do seu bem-estar!

Continue a ler para ficar a saber como 

seguir uma dieta variada e equilibrada – 

– apoiada pelos produtos Herbalife® – 

durante o período das festas, ajudando-o 

a que continue a sentir-se fabuloso!



A Herbalife dá-lhe uma ajuda

O conceito da Nutrição Base é um programa exclusivo da 

Herbalife. A roda da Nutrição Base centra-se nos produtos 

base, formulados cientifi camente: Fórmula 1 Substituto 

de Refeição da Herbalife, Fórmula 2 Complexo 

Multivitamínico da Herbalife e Farelo e Ervas. 

Estes produtos apoiam um óptimo bem-estar quando 

utilizados em conjunto com uma dieta variada e 

equilibrada e um estilo de vida activo.

Junte a Fórmula 1 da Herbalife com a Fórmula 2 

Complexo Multivitamínico da Herbalife, mais o Farelo 

e Ervas, para atingir 100% da DDR (Dose Diária 

Recomendada) de vitaminas e minerais essenciais. 

A DDR é uma linha de orientação que indica o nível 

adequado de ingestão diária de determinado nutriente, 

considerado suficiente para cumprir os requisitos de 

praticamente todos (97–98%) os indivíduos com bem-estar, 

dentro de cada grupo etário e em ambos os sexos. Diariamente 

devemos procurar obter a DDR de nutrientes, para evitar os efeitos 

negativos de um fornecimento defi ciente de nutrientes.

Proteína de soja
A proteína de soja é conhecida pelos seus benefícios para o bem-estar. Pode ajudá-lo a sentir-se satisfeito durante mais tempo, a desenvolver 
massa muscular magra, sempre que usada em conjunto com um regime de boa forma, e pode ajudar a manter níveis de colesterol saudáveis, 
quando acompanhada por uma dieta alimentar com baixo teor de gordura saturada.

Uma dieta equilibrada, suplementada sempre que necessário, 

fornece-lhe uma base sólida e os nutrientes essenciais que o organismo 

necessita diariamente. Um petisco de vez em quando não vai deitar por 

terra a base sólida que construiu, mas se exagerar na dose, vai ver os 

resultados! Demasiado sal, gorduras saturadas, açúcar e conservantes 

artificiais, podem ser um desastre para o seu organismo e podem 

fazer com que se sinta sonolento, com efeitos negativos a longo prazo. 

Também não são boas notícias para o seu peso! Ter peso em excesso 

vai torná-lo mais lento e submeter o seu corpo a esforço.

Procure controlar o peso fazendo uma dieta variada e equilibrada, que 

não contenha demasiado sal, açúcar ou gorduras saturadas. Pode 

apoiar a sua dieta equilibrada com os produtos Herbalife®, para ajudar 

a fornecer ao organismo os nutrientes que este necessita diariamente 

para funcionar efi cazmente.

Nutrição Base

Está com peso em excesso, que não consegue controlar? 

A Herbalife oferece-lhe um programa de controlo de peso 

efi caz. Não espere pelo Ano Novo para mudar – a Herbalife pode 

ajudá-lo a fazer uma mudança positiva já! Basta substituir duas 

refeições por dia pelos deliciosos batidos Fórmula 1 da Herbalife e 

saborear uma refeição diária equilibrada, para sentir a diferença! 

Prepare-se para a época natalícia controlando o seu peso.

Mantenha-se activo dando longas caminhadas, fazendo 

natação, jardinagem ou dançando em festas – o exercício físico 

desempenha um papel importante num estilo de vida activo e 

saudável e pode ajudá-lo a controlar o seu peso, devendo fazer 

parte da sua vida a longo prazo. Para além disso, o exercício físico 

fá-lo sentir-se bem e cheio de energia!

Assim que o seu corpo voltar a atingir um peso saudável, ofereça 

a si mesmo uma roupa nova ou permita-se alguns petiscos 

como recompensa – mas encare isto como um miminho e tenha 

cuidado com as quantidades!

Controlo de peso



Nutrição equilibrada
Assim que atingir um peso saudável, vai necessitar de o manter, seguindo uma nutrição 
equilibrada – apoiada por suplementos sempre que necessário – e um estilo de vida 
activo. Procure substituir uma refeição por dia por um batido Fórmula 1 da Herbalife, 
e faça duas refeições equilibradas – em conjunto com actividade física e suplementos 
nutricionais, sempre que necessário. Um batido Fórmula 1 da Herbalife é uma refeição, 
num copo, equilibrada – uma refeição rápida e prática, que você sabe que é boa para o 
seu organismo!

Durante a época natalícia, comece o dia com um batido Fórmula 1 para ajudar a começar 
o dia com boas intenções! Os nossos batidos são um pequeno-almoço excelente, que 
fornecem ao organismo vitaminas e minerais essenciais e proteínas de soja – tudo por 
menos de 220 calorias.

Personalize o seu programa
Fora do centro da Roda de Nutrição Base, estão as nossas gamas de 

produtos de Nutrição Específica. Estas gamas foram concebidas 

para darem resposta a necessidades específicas. Peça ao seu 

Distribuidor Independente Herbalife – que actua como seu Treinador 

Pessoal Herbalife – para lhe fazer uma Avaliação de Bem-Estar. 

Isto vai ajudá-lo a identificar as suas necessidades de bem-estar 

individuais e a seleccionar os produtos que lhes dão resposta. Basta 

seguir as diferentes secções coloridas da roda, para ver as linhas de 

produtos disponíveis e depois personalizar o seu programa!

Apoio – sempre que necessita!
A abordagem personalizada da Herbalife ao bem-estar significa que o seu Treinador 
Pessoal Herbalife (o seu Distribuidor Herbalife) está sempre à sua disposição para lhe dar 
apoio ou orientação, sempre que necessitar. Sejam quais forem os seus objectivos de 
bem-estar, o seu Distribuidor Herbalife estará lá para:

Ajudá-lo a estabelecer metas de bem-estar realistas e concretizáveis• 

Maximizar a eficácia dos produtos Herbalife• ®

Proporcionar métodos para controlar o seu progresso• 

Dar-lhe dicas e conselhos que o podem ajudar a atingir as suas metas• 

Motivá-lo a atingir o seu melhor pessoal• 

Desfrutar da época natalícia e desfrutar de bem-estar!

Comece já as suas resoluções de ano novo e não terá de se preocupar com o seu 
bem-estar durante a época festiva. Empenhe-se em atingir um óptimo bem-estar e deixe 
a Herbalife ajudá-lo ao longo do caminho!



Os produtos de Nutrição Base da Herbalife® apoiam um óptimo bem-estar, quando utilizados em 

conjunto com uma dieta variada e equilibrada e um estilo de vida activo.

Fórmula 2 da Herbalife
Complexo Multivitamínico

A Fórmula 2, Complexo Multivitamínico da 

Herbalife é um suplemento nutricional que 

contém vitaminas e minerais essenciais 

e uma mistura exclusiva de ervas para 

complementar a sua dieta alimentar diária. 

A sua utilização é optimizada quando 

usada em conjunto com a Fórmula 1 da 

Herbalife, como parte integrante do seu 

programa de controlo de peso ou de 

nutrição equilibrada.

Fórmula 1 da Herbalife
Substituto de Refeição para Controlo 
de Peso e uma Nutrição Equilibrada

Herbalife
Farelo e Ervas

O Farelo e Ervas é um suplemento 

nutricional que complementa a eliminação 

natural de desperdícios e toxinas do 

organismo; Use em conjunto com a 

Fórmula 1 da Herbalife e a Fórmula 2, 

Complexo Multivitamínico, como parte 

do seu programa de controlo de peso ou 

nutrição equilibrada.

Rico em fibras solúveis para ajudar o • 

organismo a acelerar a eliminação de 

desperdícios e toxinas

Optimiza o apoio digestivo quando • 

utilizado em conjunto com a Fórmula 1 

da Herbalife

Partindo dos produtos base, personalize o seu programa com produtos das gamas de Nutrição Específi ca:

Coração com Bem-Estar, Apoio Imunitário, Homens com Bem-Estar, Mulheres com Bem-Estar, 

Apoio Digestivo, Envelhecer com Bem-Estar

Peça ao seu Distribuidor Independente Herbalife mais informações sobre qualquer um dos nossos produtos 

ou linhas de produtos.

Melhore o seu estilo de vida com a Herbalife!

Produtos de Nutrição Específica Herbalife®

Mais de um milhão de batidos Fórmula 1 

da Herbalife são consumidos, todos os dias, 

em todo o mundo.

Um saboroso batido Fórmula 1 da Herbalife 

é uma refeição nutricionalmente equilibrada, 

num copo, versátil e fácil de preparar!

Formulada pelos especialistas em nutrição 

da Herbalife, a Fórmula 1 está recheada de 

vitaminas e minerais, para além de proteínas 

de soja, hidratos de carbono e fibras 

saudáveis e, tem menos de 220 calorias 

por dose!

Substituir uma ou duas refeições por dia por 

um batido Fórmula 1 da Herbalife permite-lhe 

controlar o seu consumo de calorias, 

enquanto as proteínas podem ajudá-lo a 

sentir-se satisfeito durante mais tempo, o 

que o pode ajudar a petiscar menos.

Produtos de Nutrição Base da Herbalife®
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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

O seu Distribuidor Independente Herbalife é:
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