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i ty mOŻesZ byĆ „CZŁOwiekieM Z ŻelAza”!
jeśli ChcesZ zA ROk PonOwnie stArtOwać w ZAwodAch i pOprAwić swój wynIk lub mYślisZ O swOIm DebiuCie w rolI 

IRONMAna, ZaCZNij udoskOnAlać swój tReNing już dziś. ktO wie, może ZA rok tO włAśnie ty stAnIesZ NA pODiuM!

Najtrudniejsza część triathlonu. Skup się na technice, niech Twoim celem będzie 
pływanie tak szybko jak się da bez niepotrzebnych strat energii i bezskuteczne-
go przebierania rękoma w wodzie. Trzy najistotniejsze elementy, które wpływają 
na technikę pływania, to długość pociągnięcia w wodzie (staraj się robić maksy-
malnie długie pociągnięcia, wyciągając się jak struna), kierunek wejścia ręki do 
wody (wkładaj tak dłonie do wody, by nie przekraczać osi ciała – w przeciwnym 
razie będziesz płynął wężykiem zamiast prosto przed siebie), chwyt wody i wyso-
ki łokieć (zginaj dłonie w nadgarstku i trzymaj go powyżej łokcia).

No właśnie, jeśli włożysz wszystkie swoje siły w jazdę na rowerze, podczas bie-
gania Twoje nogi szybko odmówią Ci posłuszeństwa. Tak jak w pływaniu bardzo 
ważna jest technika, więc podczas treningu należy skupić się na jej doskonale-
niu. Najczęstszym błędem powodującym wytracanie prędkości jest odchylanie 
ciała i blokowanie następnego kroku przez lądowanie na pięcie. Dlatego trenu-
jąc bieganie rób wszystko, by się tego oduczyć. Rozwiązaniem jest układanie 
stopy na płasko i wykonywanie jak największej liczby kroków na minutę.

Najważniejsza dyscyplina zawodów IRONMAN. Na rowerze spędza się ponad 
połowę czasu na zawodach. Dlatego przygotowując się do startu, musisz jeździć 
więcej i dłużej niż Ci się wydaje, że to konieczne. Trudność polega na tym, by 
robić to poniżej progu mleczanowego. Złap swoje tempo i nie rwij go, raz przy-
spieszając, raz zwalniając. Siły musisz oszczędzać na bieg, gdyż na zawodach naj-
większe kryzysy przychodzą właśnie podczas biegania.

Jeszcze jedna rada na koniec.
Jeśli chcesz zostać „człowiekiem z żelaza”, bądź „żelaźnie” konsek- 
wentny, systematyczny i uczciwy w swoich przygotowaniach do 
zawodów. Powodzenia.

pŁywANiE

bieganie

rOwer

spoRt, DumA i pOrusZAjące emOCje
o swoich PRZygoDAch Z tRiAthlonem, o tym, Co jest trudne i DlaCZegO PAsjA jest tAkA wAżNa,
OpowiAdają nam zAwodNiCy z teAmu HerbalifE.

team Herbalife w gDYni
W tym roku w barwach Herbalife wystartowało na Enea IRONMAN 70.3 Gdynia powered by Herbalife łącznie aż 79 zawodni-
czek i zawodników. Nasi reprezentanci w sztafetach stworzyli 10 drużyn: 6 mieszanych, 2 męskie i 2 żeńskie. 

Solo w sprincie wystartowało 10 mężczyzn i 16 kobiet. Natomiast na dystansie ½ IRONMAN udział wzięło 19 mężczyzn
i 4 kobiety. 

Monika Grajek, Bartosz BorulaDominika Zielińska, Jacek SteckoPiotr Domoń, Janusz Jóźwicki, Łukasz Zimmer

sZtAfeta sprint 1/2 ironmAN

Ewa MAcioROwskA (team HerbalifE, 1/2 ironman)
Najbardziej obawiałam się pływania, które okazało się najłatwiejsze, bo najkrótsze (śmiech). Po wyjściu z wody miałam do-
skonałe samopoczucie. Dopiero na 70. kilometrze poczułam się tak, jakby odpadały mi plecy, a 10 kilometrów później moje 
lewe kolano odmówiło współpracy. Początek biegu był tak ciężki, że nie wiedziałam, czy w ogóle go ukończę, ale takie uczucie 
mają podobno wszyscy. W czasie biegu, po pierwszym z trzech okrążeń, poczułam siłę i wreszcie mogłam przyśpieszyć. Po 
raz pierwszy ukończyłam „połówkę” IRONMANA. Wcześniej brałam udział w zawodach w formule sprint oraz w sztafetach. 
Jeszcze nie wiem, co będzie za rok, bo jestem dość spontaniczna (śmiech). 

rObert ŻuCHlińskI (team HerbalifE, sPRiNt)
 
Przez większość swojego życia uprawiałem tylko jedną dyscyplinę sportu: obsługę myszki komputerowej (śmiech). Rowerem 
zacząłem jeździć dopiero dwa lata temu, ale od razu stawiałem przed sobą duże wyzwania. W zeszłym roku, w jeden dzień, 
przejechałem na rowerze z Gdańska do Wrocławia. To mój drugi start w triathlonie, ale „połówki” mam jeszcze przed sobą. 
Gdybym miał dzisiaj biec taki dystans, to pewnie ledwo bym się doczłapał do mety, ale bym ukończył (śmiech).
 
Sport zmienił moje życie. Dwa lata temu było mnie o 20 kg więcej. Herbalife poznałem dzięki mojej narzeczonej. Dzisiaj się jej 
oświadczyłem na mecie IRONMANA.
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atmosferA i emoCje są tutAj
PrzeMek ChrObAk (team HerbalifE) oPowIedZiAł nam O swOIm staRCie w sZtAfecie 

I o tyM, CZym onA się różNi od „solowego wyśCigu”.

NAsi NA trasie
blIsko 2 tYsiące ZAwodników ZmierzYło się w nieDZielę, 6 sierpniA 2017 Roku Z trasą Enea IRONMAn 70.3 GdyniA 
powereD by Herbalife pOkonująC: 1,9 kM etAPu pływaCkiego, 90 kM trAsy rowerOwEj I 21,1 kM biegu.
PrzedstawiAmy wAm iCh sYlwetki. POcZujcIe te eMocjE.

adAm kOlAs Z Herbalife – ukończYł „połówkę” irOnMAna
Wiele razy myślałem na trasie, że nie dam rady, że to nie jest dla mnie, ale pomyślałem, że trzeba to jakoś zrobić. To jest wszyst-
ko w głowie i tylko w głowie. Nastawienie to podstawa. Oczywiście przez cały czas zawodów była suplementacja. Dzięki temu 
przeżyłem. To jest taka moc, daje siłę, aby iść dalej. To pozwoliło mi dziś przetrwać – te napoje, batony Herbalife – rewelacja!

MONikA GrajEk I bArtosZ boRulA – NAjlepsi Z Herbalife nA DYstansie 1/2 ironmAN
 Na poważnie zacząłem trenować 2 lata temu. Obecnie 
trenuję bez planu. Po prostu jeżdżę ze znajomymi oraz 
solo. Często trenuję z lepszymi od siebie zawodnikami, 
którzy mają plan i ćwiczą pod okiem trenera.
 
Trenuję z mężem, który jest mocniejszy ode mnie. Mamy 
trenera (z grupy GVT), który układa nam plan. Z każ-
dym rokiem poprawiam wynik na mecie o 10-15 minut. 
Z  trzech dyscyplin nie lubię biegania. Pływanie zawsze 
lubiłam. Największy progres robię zaś na rowerze. Nadra-
biam więc długimi treningami na szosie, żeby nie trzeba 
było tyle biegać.

Ja z kolei nienawidziłem pływać. Jak na kogoś, kto sam 
uczył się tej sztuki, pierwszy kilometr popłynąłem jak tor-
peda, ale potem już było gorzej. Jeśli chodzi o pływanie, 
oszczędzajcie nogi. Pamiętajcie, że będą Wam potrzeb-
ne na kolejne dwa męczące odcinki triathlonu. W trakcie 
90  km odcinku na rowerze niestety cały czas nam wiało 
w jedną i drugą stronę. Utrzymanie pozycji na lemondce, 
czyli podpórce na ręce montowanej do kierownicy, na ta-
kim wietrze było ryzykowne. Ale nie było tragedii – moja 
średnia z jazdy to 36 km/h.
 
Według zaleceń trenera na podjazdach się oszczędzałam, 
na prostych i zjazdach zaś pełen gaz i to zaowocowało tym, 
że na ostatnich 25 km naprawdę „przechodziłam” innych.
 
Dzięki temu, że trasa była cały czas pofalowana, można 
było fajnie zmieniać pozycję, ciągle coś się działo.

Jeśli chodzi o bieganie, to po rowerze jest się tak rozgrza-
nym, że nogi same cię niosą, ale trzeba się stopować, bo 
w połowie trasy przejdziesz do chodu, zakwasisz się, aż  
w końcu staniesz, a do mety daleko i nic już wtedy nie po-
może.
 
U mnie to właśnie bieg był najsłabszy i co okrążenie mia-
łem wrażenie, że ul. Świętojańska była coraz dalej.
 
Jeśli chodzi o samo trenowanie, to nie zawsze jest możli-
we zrealizowanie planu w 100%. Często na poziomie 80% 
to już sukces, bo przychodzą kryzysy itd. W tym roku uda-
ło mi się być w Top 3 Open na jednym z triathlonów, więc 
jestem oficjalnie na liście „zarabiających” triathlonistek 
– pierwsze 200 zł w kieszeni!

W czasie sztafety dużo się dzieje w głowie. Liczysz na drużynę, 
myślisz, analizujesz, denerwujesz się startem kolegów przed 
tobą i po tobie. Czekasz i czekasz, a potem na końcu, jak masz 
wybiec, następuje uderzenie adrenaliny. Wbiegasz na pierw-
szy zakręt i czujesz się całkowicie „suchy” (śmiech). Ale później 
już puszcza i po prostu biegniesz.

Na ulicy Świętojańskiej czułem się jak na „Dzikim Zachodzie”. 
Ostre słońce, brak cienia, lekko pod górkę. Brakowało tylko 
kaktusów (śmiech). Bywa ciężko, naprawdę. Ale atmosfera 
i emocje są tutaj dziesięć razy większe niż gdziekolwiek in-

dziej. Plaża, pogoda, Gdynia, słońce, kibice – rewelacyjne 
połączenie. 

Po to tu jesteśmy, jako Herbalife – aby pomóc, aby popro-
wadzić, aby zachęcić. I tłumaczymy – „nie patrz na innych, 
że są lepsi; patrz na samego siebie; następnym razem będziesz 
lepszy”. Sam jestem tego przykładem. Dwa lata temu mia-
łem 25 kg więcej, więc ze sportem było trudno. Kiedy straci-
łem pierwsze 10–15 kg, razem z Herbalife, zapragnąłem cze-
goś więcej. Odczułem, jaka jest atmosfera na IRONMANIE 
i powiedziałem „dobra, to ja też tak chcę”. 

Monika BartekM
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dekAlog sPortowCA
jAk ZoptyMAlIZowAć sPortowe OsiągNięcIa?

1 wyznaCZ sobie Cel
NiezależNie od tego, czy chcesz poprawić swoją sylwetkę, powiększyć
masę mięśNiową, czy po prostu stracić kilka kilogramów, skoNkretyzowaNie
swoich plaNów przekłada się Na koNkretNe rezultaty.

2 trzyMAj się plAnu
jeśli wyzNaczyłeś sobie cel, trzymaj się go i Nie poddawaj się,
gdy Natrafisz Na przeszkody.

5 wprowAdzAj Zmiany
odświeżają twój umysł i ciało. możesz to robić poprzez
próbowaNie Nowych aktywNości czy urozmaicaNie swojej diety.

8 rOzwijAj swOją wiedZę
odNośNie do aktywNości fizyczNej i zdrowego trybu życia
– bo człowiek uczy się przez całe życie.

3 nie tRAktuj potknięć jak kAtAstRof
jeżeli jedNak masz słabszy dzień i Nie uda ci się w stu proceNtach trzymać
plaNu (Np. pomiNiesz treNiNg lub złamiesz dietę), Nie traktuj tego jak porażki. 
wybacz sobie potkNięcie i ruszaj dalej!

6 nAgRaDZaj się
każdy sukces trzeba celebrować.
pomyśl, co mogłoby być dla ciebie Nagrodą za osiągNięcie
celu i spraw ją sobie, kiedy tylko go osiągNiesz.

9 dbaj o zbilANsowAną Dietę
zarówNo przed treNiNgami, jak i po aktywNości fizyczNej.
w teN sposób z jedNej stroNy przygotujesz orgaNizm do wysiłku,
a z drugiej – uzupełNisz płyNy i utracoNe pierwiastki.

4 dZIel się OsiągNięciami Z inNyMi
będzie to dodatkową motywacją dla ciebie i iNNych
(z pomocą przyjdą ci media społeczNościowe oraz aplikacje
rejestrujące twoją aktywNość).

7 CZytaj książki mOtywAcyjNE,
blogi, oglądaj filmy iNstruktażowe (Np. Na youtube)
– obserwowaNie lepszych, bardziej doświadczoNych
od siebie silNiej motywuje do działaNia.

10 Śpij dobrZE
czyli długo i wygodNie. liczy się Nie tylko długość sNu (7-9 godziN),
ale też jego jakość. dlatego warto zaiNwestować w wygodNe łóżko
lub wysokiej klasy materac.

ZANiM OpAdną eMocje
rOzmowA rObertA kOrZEniOwskiego – mistRZa światA w ChODZie sPortowym I PAwła kOrZEniOwskiegO
– MistRZA światA w Pływaniu – ucZEstnIków ZAwOdów Enea IRONMAn powered by herbalife w GdyNi.

Tuż po zakończeniu morderczego wyścigu, gdy adrenalina w ogromnych ilościach wciąż krążyła w żyłach, Redakcja 
Herbalife przysłuchiwała się rozmowie Pawła i Roberta Korzeniowskich. Myślicie, że nie mieli już siły na żarty? Nic podob-
nego. Zanotowaliśmy dla Was najbardziej pikantne fragmenty.

Sześć minut czekałem na Ciebie na mecie!

Kiedy Ciebie wyczytywano z listy zwycięzców, ja prze-
jeżdżałem dopiero obok plaży. Zresztą, od początku 
wiedziałem, że to Ty wygrasz.

O, to ciekawe. A skąd?

Bo ja pierwszy raz startowałem w triathlonie (śmiech).
Dla mnie to był absolutny debiut, wszystko tu było dla 
mnie zupełnie nowe. Przed startem zdążyłem zrobić 
tylko sześć treningów, po kilometrze na basenie, na wa-
kacjach.

To ja też powiem szczerze. Miałem taki moment, na 
pierwszym kilometrze po zejściu z roweru, że w ogóle 
nie ogarniałem, co się dzieje. Tak mnie bolało. Oglą-
dałem się za siebie i powtarzałem w myślach: „Boże, ile 
jeszcze osób mnie wyprzedzi, chyba za mocno pojecha-
łem”.

U mnie było odwrotnie. Nie musiałem się obawiać, 
że ktoś mnie wyprzedzi, bo byłem ostatni (śmiech). 
Goniłem jednego po drugim, ku zaskoczeniu wielu za-
wodników, i jechałem dalej, zostawiając ich z tyłu. Moja 
przygoda z kolarstwem skończyła się w czasach Wyści-
gu Pokoju, w wieku 12-13 lat, więc cała ta jazda była dla 
mnie naprawdę zachwycająca.

Zdarzyły mi się takie trzy momenty, że się prawie wy-
wróciłem. Pierwszy raz w życiu startowałem na rowe-
rze czasowym, w dodatku z pełnym kołem z tyłu. To był 
taktyczny błąd, ale także cenne doświadczenie i naucz-
ka, żeby – w takiej sytuacji – nie szarżować, tylko zrobić 
wymianę koła.

Bardzo się cieszę z tego startu. Pokazaliśmy ludziom, 
że można się racjonalnie przygotować do takiego wy-
ścigu. Zademonstrowaliśmy też, że nie trzeba być mi-
strzem w danej dyscyplinie sportu, aby stawiać przed 
sobą duże wyzwania. Mam do Ciebie jeszcze jedno po-
ważne pytanie. Mogę?

Proszę.

Założyłeś skarpety czy nie?

Założyłem. Na trasie może być obcierka, więc kontrolnie…

No i wygrałeś! Gdybym wiedział, że tak będzie, to też 
bym założył skarpety (śmiech).

Bardzo nas cieszy, że mogliśmy przysłuchiwać się 
Waszej emocjonującej rozmowie. Gratulujemy wyni-
ków i dziękujemy za dużą dawkę pozytywnej energii. 
Gorąco pozdrawiamy także wszystkich uczestników 
gdyńskiego IRONMANA, kibiców oraz pasjonatów 
triathlonu.

Robert Korzeniowski i Paweł Korzeniowski
startowali w tegorocznych zawodach
Enea IRONMAN powered by HERBALIFE w Gdyni, realizując 
wspólną akcję charytatywną z UNICEF Polska. Do przywilejów 
zwycięzcy należał wybór celu charytatywnego, na który Organi-
zator wydarzenia zobowiązał się przeznaczyć 15 000 zł.

Robert walczył o pieniądze dla małych Syryjczyków, a Paweł dla 
głodnych dzieci z Sudanu Południowego.

Paweł Korzeniowski Robert Korzeniowski Redakcja Herbalife
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Herbalife i IRONMAn. COś więcej niż tandeM!
5 powODów nAszeGo zAangAżOwania

1 trIAthlOn tO nie tylkO trZy DYscypliny…
to rówNież wytrwałość, koNsekweNcja i troska o własNe ciało. bo sportow-
cem jest się Nie tylko podczas zawodów, ale rówNież Na co dzień.

spORt to coś więcej niż ZawOdy i turniejE…
to ambitNe cele i walka z własNymi słabościami. w herbalife dbamy o to, 
aby każdy mógł przekraczać własNe graNice i osiągać wyNiki godNe miaNa 
IRONMANA.

współpRaCA Herbalife i IRONMAna to wIelkie ZAwOdY…
wspólNa misja, promocja zdrowia i aktywNego stylu życia. wsparcie polskiego 
triathloNu było dla Nas NaturalNym wyborem, poNieważ jesteśmy już zaaNga-
żowaNi w takie przedsięwzięcia Na świecie.

do udziału w zawodach zachęcamy Naszych pracowNików i partNerów.

Zdrowy stYl żyCiA to więcej niż DietA…
to optymalNe odżywiaNie i codzieNNa aktywNość. dlatego herbalife stawia 
sobie za cel maksymalNe ułatwieNie ludziom wytrwaNia w dobrych postaNo-
wieNiach i pomoc w realizacji założoNych celów związaNych z dietą i sportem.

od DZiewięciu lAt Herbalife wspiERA polski trIAthlOn…
jak rówNież iNNe dyscypliNy sportu. wybieramy zdrowy i aktywNy tryb życia 
i chcemy go propagować, wspierając sportowców i edukując społeczeństwo. 
jesteśmy dumNi, że jako spoNsor odżywczy po raz kolejNy pomogliśmy
w osiągNięciu jak Najlepszych rezultatów zawodNikom mierzącym się z dystaN-
sem IRONMAN 70.3.

2

3

4

5

3, 2, 1...  IRONMAn w licZbAch

MONikA GrajEk
3 bidony CR7 wypiła na trasie wyścigu

5:49:29 godz. – to jej łączny czas w zawodach

4 razy startowała w zawodach triathlonowych

15 minut – o tyle poprawiła swój czas z ubiegłego roku

80 procent realizacji planu treningowego – to według niej – sukces

bArtosZ boRula
2 lata trenuje ten sport

4:45:50 godz. – to jego łączny czas w zawodach

5 bidonów CR7 wypił w czasie jazdy rowerem

36 km/h jechał średnio w etapie rowerowym

172 uderzenia serca na minutę – to jego średnie tętno w czasie biegu

2 TONY

35 LAT

37 LAT

47

79 OSÓB

94,7 PROCENT

180

4 000 OSÓB

4 500 KALORII

6 000 BATONÓW

8 000 LITRÓW

33 904 OSÓB

39 921 KILOMETRÓW

300 000 OSÓB

90 000 000 ZŁ

owoców czekały na zawodników w Gdyni 

to średni wiek polskiej triathlonistki

ma przeciętny polski triathlonista

tyle narodowości wzięło udział w zawodach w Gdyni 

reprezentowało w Gdyni Team Herbalife 

uczestników poleciłoby tę imprezę swoim znajomym

tyle narodowości wzięło udział w zawodach IRONMAN na świecie w 2016 r.

ścigało się w Gdyni

można spalić w czasie wyścigu „żelaznych ludzi”

czekało na zawodników na trasie

CR7 mieli do dyspozycji uczestnicy wyścigu

odwiedziło stoisko Herbalife w czasie turnieju

przebiegli łącznie wszyscy zawodnicy w czasie tej edycji zawodów

startuje co roku w zawodach triathlonowych na świecie

szacunkowa wartość wydatków na triathlon w Polsce
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aktywne ŚNiAdaniE
ŚNiaDANiE tO nie bEZ powodu nAjważNiEjszy pOsiłek DnIa. Daje nam enERgię na cAły dZień i ZwięksZA nAsZą 
konCeNtrAcję. osObY AktYwne, uPRAwiające RegulArNiE spOrt, CZy to AmatoRsko, CZy zAwodOwo,  
NiE pOwinny nie tYlkO o nIm ZApoMinAć, Ale RównIEż wiedZIEć, Co najlepIej jeść, bY czerpAć
Ze śNiaDANia jak nAjwięcej korzYści.

7 powODów, DlA któryCh wArtO ZaCZąć DZień od ZdRowegO śNiaDAnia

Przede wszystkim śniadanie powinno dostarczać 15-25% 
całkowitej liczby kalorii spożytych danego dnia. Zakres ten 
zależy od wieku, płci i trybu życia. Udowodniono, że osoby 
jedzące śniadania wykazują mniej zachowań szkodzących 
zdrowiu i generalnie odżywiają się zdrowiej. Nasz pierwszy 
posiłek powinien być wysokobiałkowy, co wiąże się z lepszą 
kontrolą apetytu i mniejszą ochotą na jedzenie w skali całe-
go dnia, ponieważ wysokobiałkowe śniadania wiążą się też 
ze stabilniejszym poziomem cukru we krwi.

Kolejnym ważnym elementem śniadania powinno być od-
powiednie nawadnianie organizmu. Tak lubiana przez 

Ochrona zdrowia dzięki niezbędnym 
składnikom odżywczym – zdrowe śniadanie 
dostarcza nie tylko energii (kalorii), ale także 
wartości odżywczych, płynących m.in. z błonnika,
witamin i składników mineralnych. Stymulacja metabolizmu – jedzenie śniadania pomaga

zbliansować poziom energii i umożliwia organizmowi
efektywniejsze wykorzystanie dostępnych kalorii.

Zasilanie mózgu – koncentracja, wydajność
umysłowa i nastrój zależą od tego,
co zjesz na śniadanie.

Więcej energii – śniadanie pomaga odbudować
zapasy energii, zużyte nocą do regeneracji
organizmu.

Utrzymanie wagi pod kontrolą – niepełnowartoś- 
ciowe śniadanie lub w ogóle jego brak zwiększają
ryzyko sięgnięcia w ciągu dnia po wysokokalo-
ryczne, niezdrowe jedzenie.

Zachowanie masy mięśniowej – białko
jest niezbędne do budowy i utrzymania
masy mięśniowej. W tym celu nasz
organizm musi czerpać je z poży-
wienia w odpowiednich ilościach.

Zdrowa skóra – podstawą zdrowego wyglądu skóry jest
właściwe odżywianie jej od wewnątrz, więc warto odpowiednio
się nawodnić rano i zjeść zdrowe, wysokobiałkowe śniadanie.

większość kawa i herbata zawierają kofeinę, która działa 
odwadniająco, więc właściwym wyborem powinna być 
woda. Osoby, które nie lubią czystej wody, mogą do niej 
dodać plasterek cytryny, pomarańczy lub ogórka albo kil-
ka listków mięty, by dodać jej smak. Świeżo wyciskane soki 
warzywne i owocowe też pomagają utrzymać właściwy po-
ziom nawodnienia, ale trzeba uważać z ich ilością, gdyż za-
wierają sporo cukru. Najlepiej więc wybierać takie warzywa 
i owoce, które mają w sobie dużo wody. Dobrym wyborem 
jest także mleko. Jeśli nie potrafimy się rozstać z herbatą, 
powinniśmy wybierać herbatki ziołowe, które zawierają 
mniej kofeiny.
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1     Koktajl proteinowy na bazie chudego mleka (240 ml), z dodatkiem 
½ szklanki jogurtu greckiego i owoców (36 g białka, 280 kalorii).

2     Kubeczek chudego twarożku z jajkiem na twardo i warzywami (pomidory, 
papryka, ogórek), przyprawiony solą i pieprzem (34 g białka, 265 kalorii).

3     150 g łososia z puszki, wymieszanego z odrobiną musztardy, 
do posmarowania 5 pełnoziarnistych krakersów, z plasterkami 
pomidora ułożonymi na wierzchu (33 g białka, 300 kalorii).

4     1 kromka pełnoziarnistego pieczywa ze 120 g pieczonej piersi 
z indyka i ¼ awokado (37 g białka, 320 kalorii).

POmysły nA wysokobIałkowe śNiaDANia pONiżej 350 kalOrIi:

ukłaDam w GłOwie I nA tAlerZu
dAgmaRA PlusZCZewskA – trenER wellness Ze stOIskA Herbalife

– opOwiaDA nam O PotrZEbAch spORtowCów, filOzofii OdżywiAnIA i O tym, 
dlaCZego czekA NA tAkiE ZawoDy prZeZ cały rok.

Nie zawsze jest ochota na trening. Ale nie o to chodzi, 
aby odhaczyć coś w kalendarzu. Chodzi o świadomość 
trenowania, o systematyczność, o konsekwencję. Jeśli 
ktoś wytrwa rok w sporcie, to później naprawdę nie bę-
dzie chciał przestać – to pozytywne uzależnienie. 

Są z nami osoby 70-letnie, które trenują i to są wyjątkowo 
sprawni umysłowo ludzie, którzy z młodymi czują się do-
skonale. Są zabawni, są na czasie! A dziś kończą IRONMA-
NA, razem z nami.

Z naszymi podopiecznymi pracujemy przez okrągły rok, 
pod kątem żywienia. Gdy zawodnicy, których prowadzi-
my, podchodzą do stoiska, chwalą się wynikami, lepszy-
mi czasami, dzięki naszej suplementacji, to jest niesamo-
wite uczucie. Na to czekamy.

Każdy nasz produkt dla sportowców (linia czarna) jest 
sygnowany certyfikatem „Informed Sport” – daje to gwa-
rancję, że ten produkt został sprawdzony pod kątem 
składników niedozwolonych. 

Nie żyjemy po to, żeby jeść, tylko jemy po to, aby przeżyć. 
Chcemy, aby osoby, które mają nadwagę i chudną pod 
naszym okiem, stały się takimi „fascynatami zdrowego 
stylu życia”. 

Na stoiskach Hebralife podczas zawodów pojawiali się 
zarówno zawodnicy, jak i kibice, a także przypadkowi 
przechodnie – turyści spędzający swe urlopy nad mo-
rzem. Każdy gość opuszczał nasze stoisko ukontentowa-
ny – zarówno dzięki bezpłatnemu badaniu składu ciała 
profesjonalną wagą, bezpłatnym degustacjom naszych 
produktów, jak i indywidualnym poradom. 




