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Produto disponível 
enquanto durar os estoques 

na Herbalife.

Herbal Concentrate  
Pó para o Preparo 
de Bebida*

Mistura de chá verde e chá preto; 

Hidratante e refrescante, é uma ótima 
opção para revitalizar o dia a dia de 
maneira gostosa e saudável;

Pode ser saboreado quente ou frio;

Prático e ideal para qualquer hora e lugar;

Com 85 mg de cafeína por porção  
(1,7 g de pó em 250 ml de água)*.

 • 59 porções • (Preço: Informe-se 
com o seu Consultor Independente)

#0929 - Laranja e Especiarias 100 g

* Pó para o preparo de bebida. Uma xícara 
(30 ml) de café expresso possui teor de 

cafeína de 30 a 50 mg, IFIC (2008). Crianças, 
gestantes, nutrizes, idosos e portadores 

de enfermidades devem consultar o 
médico ou nutricionista antes de consumir 

este produto. Não é recomendado o 
consumo com bebida alcoólica.  

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

BEbidas

CALORIaS
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hidratacão

muuuitO sabor
e tOdos Os bEnefíCios 
quE você já conheCE.

expERimEntE!



Homem também se cuida, sim!

EdiTorial

#apoiOmOtiva

A cada dia, os homens estão percebendo que cuidar de si mesmos não é só 
coisa de mulher. Infelizmente, muitos deles ainda não se conscientizaram 
de que essa atitude poderia valer muitos pontos para garantir um 
envelhecimento saudável no futuro. Hoje, isso é ainda mais importante pois, 
graças aos avanços da medicina e de medidas preventivas, como a prática 
constante de exercícios e uma alimentação equilibrada, a expectativa 
de vida tende a crescer ano a ano. E você não pode ficar para trás sem 
energia, disposição e com problemas de saúde. Nada disso! Está mais do 
que na hora de dar uma virada e ganhar muito mais qualidade no seu dia 
a dia (e autoestima também!). Para encarar essa virada e dar os primeiros 
passos em direção a uma vida mais saudável, nada melhor do que contar 

com quem está sempre ao seu lado. Afinal, os desafios mais difíceis 
ficam muito mais fáceis com o incentivo de amigos e familiares, 

não é mesmo? Para completar, conte com o apoio dos 
Consultores Independentes e com nossos produtos, 

que estão ao seu lado em todos os momentos do 
seu dia. Acredite, essa é a melhor maneira para 
você chegar lá na frente com disposição e saúde 
para dar e vender.
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alimentação saudável
atividade física
gerenciar o tempo
estabelecer metas
buscar incentivo
determinação
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GerEnciamEnto dE pEsOComo se alimentar de forma equilibrada
de acordo com o seu objetivo

Substituir até duas das três principais refeições do dia pelos 
substitutos parciais de refeição (Shake ou Nutri Soup Herbalife)**.

Substituir uma 
das três principais 
refeições do dia 
pelos substitutos 
parciais de refeição 
(Shake ou Nutri 
Soup Herbalife)**.

É importante ingerir líquidos entre as refeições e ao longo do dia.

O conceito da 
Nutrição Herbalife é 
flexível e se adapta 
ao estilo de vida da 
pessoa, que poderá 
decidir em quais 
refeições irá utilizar 
os produtos.

Acrescente até dois substitutos parciais 
de refeição (Shake ou Nutri Soup 
Herbalife)** à dieta convencional diária.

Reduzir

JA
NT

AR
*

ALMOÇO

LANCHE DA NOITE

Ganhar CAFÉ DA MANHÃ
*

JA
NTAR

ALMOÇO

LA

NCHE DA MANHÃ

LA
NC

HE
 D

A T
ARDE*

LANCHE DA NOITE

Tenha uma vida saudável e 
ativa, combinando alimentação 
balanceada com a prática de 
atividades físicas regulares.

Manter

JA
NT

AR

ALMOÇO

LANCHE DA M
ANHÃ

LA
NC

HE
 D

A T
ARDE

LANCHE DA NOITE

*Os substitutos parciais de refeição (Shake e Nutri Soup) são desenvolvidos para reduzir ou manter o peso ao substituir uma ou duas das três 
principais refeições do dia com quantidade de calorias e um perfil de nutrientes adequado.  Além disso, pode ser usado para ganhar peso de 
forma saudável acrescentando até 2 Shakes ao cardápio diário. A adição de outros alimentos na refeição ou preparação para o consumo é 
opcional. As informações fornecidas não são individualizadas, portanto, um nutricionista deve ser consultado antes de se iniciar uma dieta.

** Veja mais informações nas páginas 9 e 10 deste catálogo.

Sugestão: 
Inclua vitaminas, 
minerais, fibras, 
proteínas e ômega 3 
para complementar 
sua alimentação diária.

CA
FÉ

 D

A MANHÃ*

LANCHE DA M
ANHÃ

LA
NC

HE
 D

A T
ARDE



9

substiTuTOs dE rEfEição
Os sabores que você ama com nutrientes na medida certa e 
calorias controladas. Perfeito para uma nutrição equilibrada.

1

2

#3144 
Chocolate 
Sensation

VITAMINaS e
MINERAiS

23

Proteínas

19

CALORIaS

210

Fibras

3

Também nos sabores:

#0925
Paçoca

#0949 
Milho Verde

#0953   
Morango 
Cremoso

Pó para o Preparo de Bebida Para Controle de Peso* • 550 g
• 21 porções • (Preço: Informe-se com o seu Consultor Independente)

Shakes

Diversos sabores que podem ser misturados, criando receitas deliciosas. Siga as receitas 
dos materiais oficiais Herbalife para assegurar a proporção adequada dos ingredientes.

Prático e fácil de ser preparado a qualquer hora e em qualquer lugar.

Pode ser usado no café da manhã, almoço, jantar e/ou entre refeições. 

* Estes produtos não devem ser usados na gestação, 
amamentação e por lactentes, crianças, adolescentes e idosos, 
exceto sob indicação de médico ou nutricionista. Ao consumir 
estes alimentos aumentar a ingestão diária de água. Diabéticos: 
os Shakes contêm frutose.

Shake Sabor Cookies & Cream ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
AVEIA, LEITE, PEIXE**, SOJA E TRIGO. CONTÉM GLÚTEN. Outros Sabores de 
Shake ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA, LEITE, PEIXE* E SOJA. 
CONTÉM GLÚTEN. 
** Proveniente da gelatina de peixe utilizada para proteção da Vitamina A.

#8477 - Shakeira (Preço: informe-se com o seu Consultor Independente)

1.Shakeira Herbalife
Shakeira de plástico, com filtro de espuma e bico ergonômico.

Pó para o Preparo de Bebida para Controle de Peso* 182 g 
#0948 - Sabor Baunilha Cremoso  
Caixa com 7 sachês • (Preço: Informe-se com o seu 
Consultor Independente)

2.Shake em sachê

 Cada sachê equivale a uma porção (26 g);

Mesma fórmula do Shake em formato tradicional;

Prático e conveniente.

#0940 
Doce de 
Leite

#0146   
Cookies 
& Cream

#0946   
Mousse de 
Maracujá

#0951   
Baunilha 
Cremoso

NOVO 
SHAKE SABOR 
COCO

com pedacinhos 
de verdade

#0930   
Coco



nuTRi sOup cRemosa com MOlho de cOguMElOs
Rendimento: 1 porção
Creme: • 250 ml de leite semidesnatado • 1 gema de ovo • 3 colheres de sopa 
(26 g ou 1 sachê) de Nutri Soup Herbalife
Molho: • 1 dente de alho picado • ½ cebola pequena picada • 1 colher (café) 
de azeite de oliva • ½  xícara (chá) de shitake picado • ½  xícara (chá) de 
shimeji picado • ½  colher (sopa) de shoyu • cebolinha picada.
Modo de preparo: para o preparo do creme, coloque o leite semidesnatado 
em uma panela pequena e acrescente a gema de ovo. Mexa em fogo baixo até 
engrossar ligeiramente (10 a 15 minutos). Desligue o fogo e, enquanto espera o 
leite amornar, prepare o molho: em uma frigideira grande de fundo grosso, doure 
a cebola e o alho no azeite. Com a panela bem quente, passe os cogumelos 
pela frigideira rapidamente, com o shoyu, apenas para “assustá-los”. Adicione 
a Nutri Soup ao leite, misturando bem até que fique homogênea.  Transfira o 
creme para o prato e coloque o molho de cogumelos por cima. Finalize com a 
cebolinha e sirva em seguida. Valor calórico: 315 kcal

Receita

substiTuTOs dE rEfEição

* Alimento para Controle de Peso por Substituição Parcial das Refeições.  Este 
produto não deve ser usado na gestação, amamentação e por lactentes, 
crianças, adolescentes e idosos, exceto sob indicação de médico ou 
nutricionista. Ao consumir este alimento aumentar a ingestão diária de água. 

Pó Para o Preparo de Sopa Para Controle de Peso sabor Frango 

com Legumes* 

#0748 - Pote com 16 porções • 416 g • (Preço: Informe-se com 

o seu Consultor Independente)

#0747 - Caixa com 7 sachês de 26 g cada • (Preço: Informe-se 
com o seu Consultor Independente)

Nutri Soup
Opção de refeição rápida e saudável

CALORIaS

202

Fibras

3,5

VITAMINaS e
MINERAiS

23

Proteínas

17

ALÉRGICOS:  CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA, OVO, PEIXE* E SOJA. CONTÉM 
GLÚTEN. * Proveniente da gelatina de peixe utilizada para proteção da Vitamina A.

Com pedacinhos de frango e legumes;

Quando preparado conforme o rótulo: Oferece as 
quantidades necessárias de nutrientes que você 
precisa para suas refeições com apenas 202 calorias;

Pode substituir até 2 refeições principais do dia.

11
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triaL pacK

Contém:

•  3 sachês do Shake sabor Doce de Leite de 26 g cada
•  3 sachês do Shake sabor Baunilha Cremoso de 26 g cada
•  6 sachês da Bebida Original da Herbalife de 1,7 g cada

#102A • (Preço: Informe-se com o seu Consultor Independente)

Trial Pack 

Sugestão de consumo

 Substitua duas das três principais refeições do dia por um Shake*  
e uma Bebida** em cada uma delas (exemplo: café da manhã e jantar). 

Analise quais das 3 principais refeições do seu dia são menos balanceadas 
e troque por um Shake e uma bebida da Herbalife. Faça a terceira refeição 
convencional com até 600 kcal.

Para utilizá-lo em 3 dias:
 Substitua uma das três principais 
refeições do dia por um Shake* e uma 
Bebida** (exemplo: café da manhã).

Para utilizá-lo em 6 dias:

* Pó para o Preparo de Bebida para Controle de Peso. Este produto não deve ser usado na gestação, amamentação e por lactentes, crianças, 
adolescentes e idosos, exceto sob indicação de médico ou nutricionista. Ao consumir este alimento aumentar a ingestão diária de água. 
DIABÉTICOS: CONTÉM FRUTOSE. Shake sabor Baunilha Cremoso e Doce de Leite: ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA, LEITE, PEIXE* E 
SOJA. CONTÉM GLÚTEN. * Proveniente da gelatina de peixe utilizada para proteção da Vitamina A. ** Pó para o Preparo de Composto Líquido com 
Ervas Aromáticas. Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades devem consultar o médico ou nutricionista antes de 
consumir este produto. Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica. NÃO CONTÉM GLÚTEN.



Nutrição

1514

Hábitos 
saudáveis: 

Descubra os seus

dRa. carOLiNa pimEnTel
Nutricionista, Ph.D. em Ciências da Nutrição e Membro do 
Conselho Consultivo de Nutrição da Herbalife - DAB Brasil 

Se fosse tão fácil adotar um estilo de vida mais saudável, metade 
da população brasileira não estaria acima do peso. Para ter saúde e 
qualidade de vida é preciso mudar alguns comportamentos, que muitas 
vezes, nos acompanham desde a infância, como, por exemplo, não 
comer frutas, verduras e legumes.  

Mas é possível mudar, basta encontrarmos nossa motivação! Embora 
ela seja algo que vem de dentro de nós, podemos estimular, incentivar e 
ajudar as pessoas que estão ao nosso redor.

Uma boa maneira para encontrar a sua é se perguntar: quais são as 
coisas mais importantes da minha vida? Um exemplo seria: diminuir 
meu peso dará mais energia para cuidar dos filhos e aumentará minha 
autoestima ou, comer alimentos mais saudáveis me deixará mais 
disposto para trabalhar.  

Experimentar novos alimentos é um passo para adotar uma dieta com 
escolhas saudáveis. É possível mudar nossos hábitos alimentares de 
forma tranquila, nosso corpo responde às mudanças mais rápido do 
que imaginamos! Em duas semanas já conseguimos renovar o paladar 
e aprender a gostar do que é mais saudável. Quem é da região Sul, 
por exemplo, pode aprender a gostar de açaí, tapioca e por aí vai. 

Diversificar os alimentos nos ajuda a manter 
uma alimentação saudável não só por alguns 
meses, mas por toda a vida. É possível mudar! 
Encontre sua motivação e não desista!



fibras
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 Adicione em qualquer alimento ou bebida, quente ou frio.

Produto à base de fibra solúvel (Maltodextrina resistente).

Cada porção tem 4g de fibra solúvel, não adiciona açúcar e tem apenas 5 kcal.

Rende 55 porções, é prático e econômico!

#0927- Pote com 275 g • (Preço: Informe-se 
com o seu Consultor Independente)

Fiber Powder*  
Fibra Alimentar em 
Pó Sabor Neutro

* O consumo deste produto deve ser acompanhado 
da ingestão de líquidos. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

CALORIaS

5

Fibras

4

Receita

pão dE açaí
Rendimento: 8 porções
• 1 colher rasa (sopa) de Fiber Powder Herbalife • 1 colher (chá) de fermento 
biológico granulado • 1 colher (sobremesa) de açúcar • 2 colheres (sopa) de 
leite em pó desnatado • 2 ovos • 2 colheres (chá) de sal • 1 unidade (100g) de 
polpa de açaí • 2 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo • 3 colheres (sopa) de 
água • 3 colheres (sopa) de aveia em flocos grossos.

Modo de preparo: misture ½ xícara de chá de farinha com o fermento e a água 
até formar uma massinha e deixe descansar por 10 minutos. Acrescente o Fiber 
Powder, açúcar, leite em pó, 1 ovo, sal, a polpa de açaí e a farinha, por último, 
aos poucos, misturando bem com auxílio das mãos. Deixe a massa descansar 
por 50 minutos. Faça 8 bolinhas com a massa e leve ao forno preaquecido 
(180ºC) por 15 minutos. Tire do forno, pincele a massa com um ovo batido e 
polvilhe a aveia. Volte ao forno por 5 minutos. Valor calórico: 150 Kcal
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fibras

Fibras

3

Fiber Concentrate*

Contém 3 g de fibras solúveis por porção.  
Complementa as necessidades de fibra do organismo.

Praticidade com baixo valor calórico,  
sem adição de açúcar e com delicioso sabor  
de uva e de manga.

Beba gelado, de uma a quatro vezes ao dia.

450 ml • Rende 30 porções • (Preço: Informe-se 
com o seu Consultor Independente)

#0945 - Sabor Manga

#2140 - Sabor Uva

Mistura Concentrada Para o 
Preparo de Bebida de FibraCALORIaS

8

*Para que as fibras possam desempenhar plenamente suas funções, é 
importante consumi-las com bastante líquido. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

para o bOm 
funcionAmeNto
dO iNtEsTiNo
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HáBitOs sAudávEis 
a tOdo o momEntO

Mexa-se! 
A atividade física não precisa ser apenas aquela da academia! O 
seu tempo pode ficar reduzido, nesse período, para atividade física 
programada que costuma fazer, mas pode ser aproveitada em conjunto 
com a família! Combine passeios no parque e aproveite para caminhar, 
andar de bicicleta ou patins com as crianças. Muitos locais têm aluguel 
desses itens, então isso não deve ser uma desculpa! Se o dia estiver 
feio, resgate o espírito infantil e brinque de esconde-esconde em casa 
ou entre na onda dos videogames voltados para o movimento do corpo.

pRograme-sE e sEja criaTivO! 
Tenha sempre frutas lavadas e picadas ao alcance. Elas são fontes 
excelentes de vitaminas, minerais e fibras, e deixá-las prontas para o 
consumo facilita muito na correria. Além disso, são boas opções para 
um piquenique no chão da sala ou no parque se os dias não estiverem 
tão frios. Aproveite as frutas picadas e faça um espetinho delas! Use 
iogurte, mel e castanhas trituradas como opções de coberturas. Você 
também pode usar frutas e hortaliças na hora de fazer bolos caseiros. 

AprOxime A faMíliA da cOziNHA!
Que tal incluir as crianças no preparo dos alimentos e na arrumação 
após as refeições? Vale até um dia de mini chefe na cozinha! Elas 
podem misturar massas, quebrar ovos, medir ingredientes, lavar os 
vegetais... É uma ótima oportunidade de ensinar sobre alimentação 
saudável, curtir a família e ainda otimizar seu tempo na cozinha. 

Chegou a temporada das férias escolares, tão aguardada pelas 
crianças, mas que pode bagunçar a rotina dos pais. Saiba que essa 
quebra na rotina não precisa comprometer seu estilo de vida saudável! 
Com um pouco de planejamento e criatividade, é possível entreter as 
crianças com atividades que contribuem para a alimentação saudável e 
garantem a diversão da família. Veja algumas dicas:
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Nutrição cOmplEmeNTAr

Fibras

1,5
2

fiBErbONd®
Fibras de Aveia 
e Beterraba

2. Por porção (6 tabletes).
*** O Ministério da Saúde adverte: não existem evidências científicas 
comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças.

#0130 - Fibra de Aveia e Beterraba em tabletes***  
• 180 tabletes • (Preço: Informe-se com o seu 
Consultor Independente)

Forma prática de consumir fibras solúveis 
e insolúveis;

Para o melhor desempenho das fibras, é 
importante aumentar o consumo de água.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 

AVEIA E SOJA. CONTÉM GLÚTEN.

#0065 - Óleo de Peixe com Ômega 3  
em Cápsulas* • 90 cápsulas • (Preço: Informe-se 
com o seu Consultor Independente)

HerbAlifELiNE® 

* Pessoas que apresentem doenças ou alterações 
fisiológicas, mulheres grávidas ou amamentando 
deverão consultar o médico antes de usar o produto. 

Contém 200 mg de Ômega 3 com Ácidos 
Graxos DHA e EPA, por cápsula;

O consumo de ácidos graxos ômega 
3 auxilia na manutenção de níveis 
saudáveis de triglicerídeos, desde 
que associado a uma alimentação 
equilibrada e hábitos de vida saudáveis;

Contém 54% do valor diário de 
referência para vitamina E.

Ômega 3 e Vitamina E

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE E SOJA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

ômega 3 e
vitamina e

#3122 - Suplemento de Vitaminas e Minerais**** 
• 90 tabletes • (Preço: Informe-se com o seu 
Consultor Independente)

muLTivitaminAs  
e MiNerAis

**** Consumir este produto conforme a Recomendação de 
Ingestão Diária constante da embalagem. Gestantes, nutrizes 
e crianças até 3 (três) anos, somente devem consumir este 
produto sob orientação de nutricionista ou médico. 

Ajuda a complementar as necessidades 
diárias de micronutrientes, oferecendo 22 
nutrientes essenciais: vitaminas e minerais.

22 Vitaminas e Minerais

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.

VITAMINaS e
MINERAiS

22

#0020 - Suplemento de Cálcio, Magnésio  
e Vitamina D** • 60 tabletes • (Preço: Informe-se com 
o seu Consultor Independente)

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

1. Por porção (1 tablete).
** Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária 
constante da embalagem. Gestantes, nutrizes e crianças de até 3 (três) anos 
somente devem consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico.

Oferece 40% da ingestão diária recomendada de Cálcio;

Oferece 50% da ingestão diária recomendada de Vitamina D;

Oferece 57% da ingestão diária recomendada de Magnésio.

xtra-cal®
Fonte de Cálcio, Vitamina D e Magnésio

de cálcio

398
1
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proTeínas

#0242 - Alimento com Proteína Isolada  
de Soja • 240 g • 40 porções • (Preço: 
Informe-se com o seu Consultor 
Independente)

#0246 - Alimento com Proteína Isolada  
de Soja • 480 g • 80 porções • (Preço: 
Informe-se com o seu Consultor 
Independente)

Protein Powder

Pode ser adicionado em qualquer alimento ou bebida, 
quente ou frio. É uma forma prática e eficiente de 
ingerir proteínas sem adição de calorias provenientes 
de gorduras ou carboidratos.

Fornece até 30 g de proteína diária (6 porções).

Com proteína isolada de soja e proteína concentrada  
de soro de leite, que são de alto valor biológico.

Sem adição de açúcar e livre de gordura.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO 
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE E PROTEÍNAS DO LEITE.

Proteínas

5

proTeínas

ajuda nA consTRução 
da massA muscular*

Receita

cRackER dE semEntes cOm pRoTEiN pOwdEr HerbAlife
• 1 colher de sopa Protein Powder Herbalife • ½ xícara (chá) de farinha de arroz  
• ¼ de xícara (chá) de farinha de linhaça dourada • ¼ de xícara (chá)de farinha de 
trigo • 2 colheres (sopa) azeite • ½ colher (chá) de sal • ½ colher (sopa) de semente 
de chia • ½ colher (sopa) de gergelim • 1 ramo grande de alecrim fresco  
• 1 colher (sopa) de orégano seco • 4 colheres (sopa) de água gelada.
Modo de preparo: misture os ingredientes secos em um bowl e tempere a gosto. 
Adicione o azeite e mexa com a ajuda de uma colher ou com as mãos. Adicione a água 
gelada aos poucos, até formar uma massinha que não gruda nas mãos. Com a ajuda 
de um rolo e um plástico filme, abra a massa na espessura de um cracker, em formato 
retangular. Corte a massa em quadrados, disponha em assadeira untada ou protegida 
com lâmina de silicone e leve ao forno médio por 10 minutos. 
Valor calórico por porção: 140 Kcal. Rendimento: 5 porções

*Quando associado a uma dieta equilibrada e exercício físico.

CALORIaS

22
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LaNcHEs sAudávEis

26 27

#1053 - Legumes e Verduras

Em 2 sabores:

#1052 - Frango com Legumes

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E 
DERIVADOS DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN.

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E 
DERIVADOS DE SOJA E CEVADA. CONTÉM GLÚTEN.

• Caixa com 7 sachês • (Preço: Informe-se com 
o seu Consultor Independente)

Sopas Instantâneas*
Ricas em vitaminas e minerais

Baixo teor de gorduras saturadas;

Ideal para ser consumida entre as refeições 
e no preparo de receitas.

* Mistura para Sopas Instantâneas.

VITAMINaS e
MINERAiS

14CALORIaS

90

Fibras

3,1

Proteínas

5

Receita

sOpa LeguMEs e Verduras cOm tOmatE
• 1 sachê de Sopa Instantânea Herbalife sabor Legumes e Verduras  
• 250 ml de água • 2 tomates sem pele e sem sementes • ½ cebola  
picada • 1 dente de alho picado • 1 colher de sopa de molho inglês  
• 1 ramo de manjericão fresco • sal e pimenta a gosto.
Modo de preparo: refogue a cebola e o alho picado. Quando dourar, 
adicione os tomates cortados em pedaços e mexa bem. Adicione a água, 
o molho inglês, o manjericão, sal e pimenta a gosto. Deixe ferver por 5 
minutos ou até que os tomates estejam macios. Acrescente 1 sachê da 
Sopa Instantânea Herbalife sabor Legumes e Verduras. Sirva com ervas 
frescas. Valor calórico: 150 Kcal. Rendimento: 1 porção

Dica
Veja receita e calorias 
do Cracker na pág. 25
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#0031 - Sabor Citrus Lemon**

Barra com recheio sabor limão e cobertura de chocolate

(com proteína concentrada do soro do leite).

#0009BR - Sabor Chocolate Peanut***

Barra com recheio sabor chocolate com amendoim e cobertura 

de chocolate (com proteína concentrada do soro do leite).

CALORIaS
135

Caixa com 7 barras • (Preço: Informe-se 
com o seu Consultor Independente)

Barras de Proteína

Contribuem para a ingestão diária de proteína e reduzem 
os picos de fome e desejo de doce ao longo do dia; 

Aproximadamente 10 g de proteína de alto valor  
biológico e 135 calorias por barra;

Sugestão de uso: consumir como lanche saudável,  
até 2 barras por dia, com intervalo.

Lanche perfeito entre as refeições

Proteínas

10

ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA, 
OVO E TRIGO. PODE CONTER CEVADA, AVEIA, AMENDOIM, AMÊNDOA, 
CASTANHA-DE-CAJU, PECÃ, NOZES, AVELÃ, MACADÂMIA E LÁTEX 
NATURAL*. **CONTÉM GLÚTEN. 
* Proveniente de material utilizado na embalagem.

ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS 
DE SOJA E TRIGO. PODE CONTER OVO, CEVADA, AVEIA, AMÊNDOA, 
CASTANHA-DE-CAJU, PECÃ, NOZES, AVELÃ, MACADÂMIA E LÁTEX 
NATURAL*. ***CONTÉM GLÚTEN. 
* Proveniente de material utilizado na embalagem.

#0030 - Sabor Brownie*

Barra com recheio sabor brownie e cobertura de chocolate

(com proteína concentrada do soro do leite e proteína isolada de soja). 
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM, LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE 
SOJA. PODE CONTER OVO, AVELÃ E CASTANHA-DO-PARÁ.  
* NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Dica
Faça lanches 
saudáveis entre 
as refeições.

Experimente os diferentes Sabores 
do Brasil. Neste encarte, deliciosas 
receitas da região Norte.

Receitas
 saudáveis

Coleção

HERBALIFE

LaNcHEs sAudávEis

peixE Na fOlhA de baNanEira cOm purê de baNana da teRrA
Dicas para o preparo:
Retire o talo das folhas de bananeira e passe-as na chama do fogão 
para ficarem mais maleáveis. Se for necessário, use palitos de dente 
para a folha não abrir.

Incremente os pratos do dia a dia caprichando no tempero!
Use ervas como alecrim, salsinha, coentro, cebolinha e tomilho. 
Incorporar mais temperos na alimentação te permite diminuir a 
quantidade de sal nos preparos.

tEsTe novas rEceitas. cOlEciONE saBOrEs!



Rendimento: 8 porções
• 6 bananas-da-terra picadas em 
rodelas • 3 colheres (sopa) de Fiber 
Powder Herbalife • 1 colher (sopa) de 
manteiga • ½ cebola picada • 1 colher 
(chá) de gengibre • suco de 1 limão  
• sal e pimenta-do-reino moída  
na hora (a gosto).
Modo de preparo: pique as bananas 
e acrescente o suco do limão. Aqueça 
uma frigideira e derreta a manteiga. 
Acrescente a cebola e tempere com 
sal e pimenta e refogue até murchar. 
Junte as bananas e o gengibre. Tampe e 
deixe cozinhar por 5 minutos. Desligue 
o fogo e bata com mixer até ficarem 
homogêneas. Valor calórico: 120 Kcal

Purê de banana
da terra

Rendimento: 2 porções
• 4 unidades de maxixe (200 g)  
• ¼ de xícara (chá) de vinagre 
branco • 2 colheres (café) de açúcar 
• 1/3 de colher (café) de sal  
• 1 colher (sopa) de cheiro-verde.
Modo de preparo: lave o maxixe  e 
corte-o em fatias. Separadamente, 
prepare o molho com o vinagre, o 
açúcar, o sal e o cheiro-verde picado. 
Misture o maxixe ao molho e sirva 
gelado. Valor calórico: 30 Kcal

Salada de Maxixe

Rendimento: 2 porções
• 2 filés grandes de Pirarucu  
• 2 colheres cheias (sopa) de azeite  
• 1 ramo de tomilho • 2 pitadas de sal  
• 2 folhas de bananeira. 
Modo de preparo: tempere o Pirarucu 
com azeite, tomilho e sal. Enrole cada 
filé na folha de bananeira e cozinhe, por 
cerca de 10 minutos, em uma panela 
fechada com aproximadamente um 
dedo de água. Uma vez cozido, coloque 
o peixe numa chapa ou frigideira, com 
um fio de óleo para dourar dos dois 
lados. Sirva envolto na folha. 
Valor calórico: 175,52 Kcal

Pirarucu na folha 
de bananeira 

Receitas
 saudáveis

Coleção

HERBALIFE

326 kcalpOr porção

Sabores do Brasil



n-r-G
para o sEu

1. Crianças, gestantes, nutrizes, idosos e portadores de enfermidades 
devem consultar o médico ou nutricionista antes de consumir este 
produto. 2. O Ministério da Saúde adverte: não existem evidências científicas 
comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças. 3. Uma 
xícara (30 ml) de café expresso possui teor de cafeína de 30 a 50 mg – 
IFIC [2008]. 4. Não é recomendado o consumo com bebida alcoólica.  

5. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 6. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS  DE 
SOJA E TRIGO. CONTÉM GLÚTEN.

Pó para o Preparo de Composto Líquido à 
Base de Chá Preto e Guaraná1,4,5 
#0985 - 60 g • 60 porções • (Preço: 
Informe-se com o seu Consultor 
Independente)

#1808 - 100 g • 100 porções • 
(Preço: Informe-se com o seu 
Consultor Independente)

N-R-G Pó

Refrescante bebida à base de guaraná;

Contém 40 mg de cafeína por porção  
de 1 g do pó3 em 200 ml de água; 

Baixa caloria.

N-R-G Tabletes
#0122 - Guaraná Tabletes1,2,6 
• 60 tabletes • (Preço: Informe-se com 
o seu Consultor Independente)

Contém 32 mg de cafeína por tablete.

33

Estas receitas também são para colecionar:
Rendimento: 8 porções

• 1 colher rasa (sopa) de Fiber Powder Herbalife  
• 1 colher (chá) de fermento biológico granulado  
• 1 colher (sobremesa) de açúcar • 2 colheres (sopa) de 
leite em pó desnatado • 2 ovos • 2 colheres (chá) de sal  
• 1 unidade (100g) de polpa de açaí • 2 e ½ xícaras (chá) 
de farinha de trigo • 3 colheres (sopa) de água • 3 colheres 
(sopa) de aveia em flocos grossos.
Modo de preparo: misture ½ xícara de chá de farinha 
com o fermento e a água até formar uma massinha e deixe 
descansar por 10 minutos. Acrescente o Fiber Powder, 
açúcar, leite em pó, 1 ovo, sal, a polpa de açaí e a farinha, 
por último, aos poucos, misturando bem com auxílio das 
mãos. Deixe a massa descansar por 50 minutos. Faça 8 
bolinhas com a massa e leve ao forno preaquecido (180ºC) 
por 15 minutos. Tire do forno, pincele a massa com um ovo 
batido e polvilhe a aveia. Volte ao forno por 5 minutos.  
Valor calórico: 150 Kcal

cRackER dE semEntes

pão dE açaí

• 1 colher de sopa Protein Powder Herbalife  
• ½ xícara (chá) de farinha de arroz • ¼ de 
xícara (chá) de farinha de linhaça dourada  
• ¼ de xícara (chá)de farinha de trigo  
• 2 colheres (sopa) azeite • ½ colher (chá) de sal 
• ½ colher (sopa) de semente de chia • ½ colher 
(sopa) de gergelim • 1 ramo grande de alecrim 
fresco • 1 colher (sopa) de orégano seco  
• 4 colheres (sopa) de água gelada.
Modo de preparo: misture os ingredientes secos 
em um bowl e tempere a gosto. Adicione o azeite 
e mexa com a ajuda de uma colher ou com as 

mãos. Adicione a água gelada aos poucos, até formar uma massinha que não gruda nas mãos. 
Com a ajuda de um rolo e um plástico filme, abra a massa na espessura de um cracker, em 
formato retangular. Corte a massa em quadrados, disponha em assadeira untada ou protegida 
com lâmina de silicone e leve ao forno médio por 10 minutos.   
Valor calórico por porção: 140 Kcal. 

Rendimento: 5 porções



Produtos disponíveis 
enquanto durarem os 
estoques na Herbalife.

BEbidas

CALORIaS

6

Mistura de chá verde e chá preto; 

Hidratante e refrescante, é uma ótima opção para 
revitalizar o dia a dia de maneira gostosa e saudável;

Pode ser saboreado quente ou frio;

Prático e ideal para qualquer hora e lugar;

Com 85 mg de cafeína por porção  
(1,7 g de pó em 250 ml de água)*.34

Herbal Concentrate  
Pó para o Preparo de Bebida*

Revitalização para seu dia a dia
50 g • 29 porções • (Preço: Informe-se com o 

seu Consultor Independente)

100 g • 59 porções • (Preço: Informe-se com o 
seu Consultor Independente)

Versões
#0922 - Limão 50 g
#0963 - Original 50 g
#0964 - Original 100 g
#0195 - Canela 100 g
#0929 - Laranja e 
Especiarias 100 g

hidratacão

* Pó para o preparo de bebida. Uma xícara (30 ml) de 
café expresso possui teor de cafeína de 30 a 50 mg, 
IFIC (2008). Crianças, gestantes, nutrizes, idosos 
e portadores de enfermidades devem consultar o 
médico ou nutricionista antes de consumir este 
produto. Não é recomendado o consumo com 

bebida alcoólica.  NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Herbal Concentrate Sabor Canela - 
ALÉRGICOS: CONTÉM 
DERIVADOS DE SOJA.

BEbida cOm cAsca dE abAcaxi

Receita

Rendimento: 1 porção
• ½ colher (chá) ou 1,7 g de Herbal Concentrate 
Herbalife Sabor Canela • 250 ml de água quente 
• ½ xícara (chá) de casca de abacaxi • 3 fatias 
de gengibre • 5 folhas de hortelã.
Modo de preparo: higienize bem o abacaxi antes 
de descascá-lo. Coloque a casca do abacaxi e o 
gengibre em uma panela, com a água, e deixe 
ferver por 5 minutos, com a panela tampada.  
Coe e acrescente o Herbal Concentrate Herbalife 
Sabor Canela e as folhas de hortelã.  
Valor calórico: 10 kcal

revitalizAção paRa 
sEu dia a dia



EspAço Vida saudável

a cada visitA, 
uma nOva ExperiêNcia

37

Cada Espaço Vida Saudável (EVS) tem características próprias e elas 
costumam refletir a personalidade do seu Consultor Independente. 
É por essa razão que cada visita a um EVS difícilmente será 
igual às outras e você tem a oportunidade de vivenciar diferentes 
experiências. Enquanto em um EVS você pode encontrar uma rede 
de balanço para descansar, ler um livro ou tomar sua Nutrição 
Herbalife, em outro, são os pufes que convidam as pessoas a se 
sentarem e trocarem experiências.  

Independentemente do estilo do EVS, um ponto em comum entre 
eles é a forma acolhedora como cada pessoa é recebida.  

Esse acolhimento tem a ver não só com a empatia e o desejo 
de ajudar outras pessoas a adotarem um estilo de vida mais 
ativo e saudável, mas também porque, para muitos Consultores 
Independentes Herbalife, o EVS acabou se transformando numa 
extensão de suas casas, um lugar para conhecer novas pessoas, 
fazer amizades e compartilhar as vitórias. 

Em tempos de frio, o EVS é a certeza de encontrar calor humano. 
Converse com seu Consultor Independente e venha fazer parte 
dessa experiência única!



Nutrição

dR. nATaNiEl viuniski 
Médico nutrólogo, especializado em obesidade. Membro 

do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife.

Compulsão 
Alimentar
Como Controlar 
esse Inimigo?

39

Ataques de comilança, transtorno do comer compulsivo ou compulsão 
alimentar podem ser caracterizados pela perda de controle sobre o ato 
de comer, mesmo sem sentir fome até ficar desconfortavelmente cheio!  
Geralmente esses atos são feitos em horários em que ninguém está vendo, 
pois o indivíduo sente vergonha pela maneira como devora a comida. No 
período de inverno, as compulsões são mais comuns.

Esse transtorno alimentar é um dos maiores inimigos do controle de peso, da 
boa alimentação e da saúde como um todo. Lidar bem com esse desafio é um 
dos passos principais para adotar um estilo de vida saudável e ativo.

Para isso, usamos estratégias nutricionais e também comportamentais.

Fazer 3 refeições principais e 3 lanches saudáveis é a primeira atitude a ser 
tomada. Nas refeições principais, o ideal é ingerir de 18 a 25 g  de proteína 
além de fibras. Exemplo disso, é um grelhado ou omelete com saladas ou o 
seu Shake favorito, corretamente preparado. Para os lanches,  inclua frutas, 
verduras, ovos, Barra de Proteínas ou Sopas Instantâneas,  para evitar assim 
os picos de fome.

Além disso, tomar muita água, Herbal Concentrate, que é uma bebida com 
baixas calorias ou a receita Fiber Mix pode ajudar. Quando der aquela vontade 
forte de comer um doce, opte por uma fatia de abacaxi com canela ou uma 
saborosa Barra de Proteína.

Finalmente, anotar tudo o que come, bebe e como está o seu humor em cada 
refeição é uma medida comportamental que certamente irá auxiliar a manter 
o ato de comer sob controle e evitar os ataques de comilança.
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café dA maNHã 

SHAKE  MANJAR DE COCO 
• 2 e ½ colheres (sopa) de Shake sabor Coco  
• 250 ml de leite semidesnatado • 3 ameixas secas. 
Modo de preparo: bata todos os ingredientes no 

liquidificador e sirva a seguir.

 Sugestão: 1 tablete de Multivitaminas e  
Minerais e 2 tabletes de Fiberbond.

Com aproximadamente 1.200 
calorias e 80 g de proteína.  

cardápio laNCHE da manhÃ 
IOGURTE COM FIBER POWDER
• 1 pote de iogurte desnatado
• 1 colher (sopa) de Fiber Powder
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almoço
SALADA FRESH
• 1 xícara (chá) de brócolis • 1 colher (sopa) de cebola roxa
• 4 tomates cereja • sal e vinagre balsâmico a gosto.

PALMITO PUPUNHA ASSADO COM ERVAS
Rendimento: 4 porções
• 4 unidades ou 650 g de palmito pupunha fresco em toletes
• 1 colher (sopa) de azeite • sal, orégano, ervas e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo: corte cada tolete de pupunha ao meio, no sentido da largura. Leve ao fogo 
médio uma frigideira antiaderente. Quando aquecer, regue com o azeite e disponha os pedaços 
de pupunha. Deixe por cerca de 4 minutos, virando com uma pinça para dourar e cozinhar os 
palmitos por igual. Tempere com sal, pimenta e ervas a gosto.

OMELETE COM COGUMELOS
• 2 ovos • ½ xícara (chá) de cogumelos • ½ colher (sopa) de óleo de gergelim  
• 1 colher (chá) de azeite extravirgem • 1 colher (sopa) de leite semidesnatado  
• 1 colher (sopa) de cebolinha • ½ dente de alho picado • sal e pimenta a gosto.

Modo de preparo: aqueça uma frigideira antiaderente. Refogue o alho e 
cogumelos no óleo de gergelim até ficarem macios. Tempere com sal e pimenta  
e reserve. Misture os ovos com o leite. Aqueça outra frigideira acrescente o azeite 
e os ovos batidos. Cozinhe por uns instantes e coloque, por cima dos ovos,  
os cogumelos. Jogue a cebolinha e enrole os lados da omelete. 
Sugestão: 1 tablete de Xtra-Cal e 2 tabletes de Fiberbond.

laNCHE da taRdE 
PAPAIA COM PROTEIN POWDER E CHIA
• ½ papaia • 1 colher (sopa) de Protein Powder • 1 colher (sopa) de chia

Modo de preparo: bata o mamão com o Protein Powder no liquidificador 

ou com auxílio de um mixer. Acrescente a chia no momento de servir.
Sugestão: 1 cápsula de Herbalifeline



JaNtAr
SALADA DE CENOURA E NABO
• 3 colheres (sopa) de cenoura fatiada • 3 colheres (sopa) de nabo fatiado
• ½ colher de sopa de salsinha • ½ colher (sopa) de azeite
• ½ colher (sopa) de suco de limão • pimenta e sal a gosto.

Modo de preparo: raspe a cenoura e o nabo, no sentido do comprimento, 
com o auxílio de um descascador de legumes formando fatias compridas. 

Misture os demais ingredientes para temperar. 
45

laNCHE da NOitE 
• 1 pera
• 2 castanhas de caju
• 1 castanha do Pará

NUTRI SOUP HERBALIFE COM BETERRABA

• 3 colheres (sopa) de Nutri Soup Herbalife (ou 1 sachê)
• 250 ml de leite semidesnatado quente • 1 beterraba pequena cozida e 
picada • 1 dente de alho pequeno picado • 1 colher de sobremesa de suco 
de limão • 1/2 colher (sopa) de azeite • 1 colher (sopa) de cebolinha picada 
• 1 colher (sopa) de salsinha picada • pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo: refogue o alho e a beterraba picada no azeite. Acrescente 
o leite e cozinhe até levantar fervura. Desligue e bata essa mistura, no 
liquidificador, com a Nutri Soup. Acrescente as ervas e bata novamente. Por 
fim, acrescente o suco de limão.
Sugestão: 1 tablete de Multivitaminas e Minerais e 2 tabletes de Fiberbond.



Muito bem

dispOsta
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www.herbalife.com.brA resposta do seu organismo pode ser diferente, uma vez que o metabolismo      é uma característica individual.

“Precisei passar pela frustração de não emagrecer o 
quanto eu gostaria para entender que não tem milagre: 
a Nutrição Herbalife só traz um ótimo resultado se você 
colaborar usando os produtos da maneira correta, 
fazendo reeducação alimentar e praticando atividade 
física regularmente. 
Para tanto, Maria Carolina substituiu o café da manhã e o 
jantar por Shake com Protein Powder, tomou as Bebidas 
Herbal Concentrate (Original e Sabores), passou a se 
alimentar de três em três horas e a se exercitar. “Além 
de chegar ao peso que eu queria, sair do manequim 42 
para entrar no 36, dormir melhor e esbanjar disposição, 
adquiri ótimos hábitos que me deixam mais saudável e 
ajudam a controlar a balança. Entre os melhores hábitos 
que adquiri estão os de levar lanches e saladas para 
onde eu for e, assim, não preciso comer besteiras, 
principalmente quando estou em trabalho de campo 
em obras, já que sou engenheira. Também quando 
estou na empresa, na hora do almoço, não fico mais 
sem as verduras”, diz 
ela. 

16 kg
mEnOs

Maria Carolina 
Prado 
35 anos
Fortaleza (CE)

históriA de sucessO

Juliano nunca cuidou da alimentação porque achava que 
praticar esportes era o suficiente para se manter saudável e em 
boa forma. “Só me dei conta que estava acima do peso, quando 
quase quebrei o braço ao fazer um movimento de capoeira. Não 
suportei meu próprio peso e caí no chão, e também na real”, 
brinca ele, que aceitou de imediato o convite de uma amiga 
para conhecer um Espaço Vida Saudável (EVS). “Estava tão 
determinado a emagrecer que, desde o primeiro dia, passei a 
substituir duas refeições por Shake Herbalife com Protein Powder, 
a tomar as Bebidas Herbal Concentrate (Original e Sabores) e a 
fazer lanches intermediários. Fiquei satisfeito, o que me deixou 
ainda mais motivado a mudar outros maus hábitos”, diz Juliano, 
que confessa ter precisado trabalhar sua mente para não cair 
em tentação. “Mentalizei que tudo estava no meu controle e 
que melhorar minha qualidade de vida só dependia de mim”, 
conta. Deu certo. “Além de emagrecer, ganhei uma disposição 
incrível. Tanto que, antes de emagrecer, eu aguentava apenas 
um combate na aula de artes marciais. Agora, faço quatro lutas 
e tenho resistência para seguir treinando”, comemora ele, que 

ultrapassou o objetivo de sair 
do manequim 44 apertado 
para voltar a entrar na velha 
bermuda tamanho 40.

Exemplo de

lutadOr

Juliano Ferreira 
Gomes  
35 anos
Recife (PE)

15 kg
mEnOs
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www.herbalife.com.brA resposta do seu organismo pode ser diferente, uma vez que o metabolismo      é uma característica individual.

“Nunca imaginei que substituir duas refeições por Shake 
Herbalife com Protein Powder e tomar as Bebidas 
Herbal Concentrate (Original e Sabores) me ajudaria a ter 
tanta satisfação em realizar atividades cotidianas. Entre 
elas, entrar numa loja e escolher a roupa que quero 
vestir e de ter mais disposição para trabalhar como 
jardineiro”, comemora Gilso, que resolveu dar um basta 
na obesidade quando a barriga cresceu a ponto de 
impedi-lo de amarrar os próprios cadarços. 
Outro motivo de orgulho para ele é saber que inspirou 
a filha a também querer comer melhor. “Quando 
conheci a Nutrição Herbalife comecei a questionar meu 
comportamento alimentar e não gostei nada dos meus 
hábitos, conta Gilso, “Tudo na vida é questão de querer: 
se você quiser, você faz. Quando decidi usar os produtos 
Herbalife, fiz da maneira correta, e também colaborei 
reduzindo o tamanho das porções, fracionando as 
refeições e eliminando tudo o que não era saudável. 
Nessa, descobri como é prazeroso fazer algo bom para 
mim”, afirma ele.

de vontade
fOrça

Gilso Luis 
Peterle 
45 anos
Erechim (RS)

históriA de sucessO

24 kg
mEnOsmEnOs

33 kg

Atitude

nOta 10

Gabriela Moreira  
28 anos
São Paulo (SP)

“Aprendi, na prática, que acompanhar o ritmo gastronômico 
do namorado que tem dificuldade para engordar é péssimo 
negócio. Mas, só entendi isso quando fiquei um dia inteiro 
me arrumando para sair à noite e ouvi um ‘você não quer 
colocar uma cinta?’. Apesar de parecer cruel, essa foi a 
melhor coisa que me aconteceu, pois finalmente entendi 
que se não mudasse minha atitude eu poderia ser a quinta 
integrante da família a passar por uma cirurgia de redução 
do estômago”, conta Gabriela, que aproveitou o ânimo de 
emagrecer para trazer o pai obeso junto. “Comecei com o 
Herbalife Trial Pack para ver se me adaptava aos produtos. 
Gostei tanto que continuei substituindo duas refeições por 
Shake e tomando as Bebidas Herbal Concentrate (Original 
e Sabores) e incluí o N-R-G e todos os tabletes. Com tanto 
líquido e fibras, meu intestino, que era péssimo, passou a 
funcionar regularmente”, diz Gabriela. 
Mas ela não foi a única beneficiada com a Nutrição Herbalife. 
“Meu pai eliminou 41 kg e agora faz atividade física e eu 
saí do manequim 48 para voltar ao 38 e peguei gosto pela 

corrida”, diz.
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históriA de sucessO

“Por trabalhar com informática, eu tinha horário para entrar 
no escritório, mas nunca para sair. Nessas, meu jantar e o 
lanche da madrugada geralmente eram muitas fatias de 
pizza. Só me dei conta de que estava mal quando, aos 149 
kg, me tornei candidato à cirurgia bariátrica. Meus hábitos 
eram tão ruins que nem o médico acreditava que eu seria 
capaz de emagrecer. Para provar que ele estava errado, 
tornei-me disciplinado e apostei nos produtos Herbalife”, 
conta Anderson. “Brinco dizendo que fiquei fora de controle 
depois que reduzi peso e ainda ganhei uma disposição 
que há tempos eu não sentia. Continuei substituindo duas 
refeições por Shake com Protein Power, tomando as 
Bebidas Herbal Concentrate (Original e Sabores), o N-R-G 
e todos os tabletes”, conta. 
“Essa nova experiência beneficiou toda a família: eu, 
porque deixei de ser um pai obeso que só brincava com 
os filhos de videogame para passar a levá-los para fazer 
trilhas e caminhadas, minha cunhada, que também aderiu 
aos produtos Herbalife e reduziu 17 kg, minha irmã, 14 

kg, meu irmão, 16 kg, 
minha sogra, 7 kg, e 
minha mãe, 9 kg”, diz 
Anderson.

tamanho família
BEnEfício

67 kg
mEnOs

Anderson Gusmon  
43 anos
Caraguatatuba (SP)

mEnOs
33 kg

“Não sabia que perder quase metade de mim faria eu me 
sentir tão feliz e melhoraria tanto a minha autoestima”, 
comemora Maria. “Como eu já tinha um histórico de fazer 
dietas, emagrecer e recuperar tudo de novo, resolvi que 
desta vez precisaria experimentar algo diferente. Foi quando 
encontrei um convite para conhecer um Espaço Vida 
Saudável (EVS) nas imediações”, conta ela. 
Determinada a ficar mais saudável e eliminar de uma vez 
por todas o peso que acumulou após a segunda gestação, 
Maria não só substituiu duas refeições por Shake Herbalife 
com Protein Powder, tomou as Bebidas Herbal Concentrate 
(Original e Sabores) e o N-R-G, como começou a praticar 
atividade física e a melhorar a qualidade da alimentação. 
“Esse combo de cuidados foi fundamental para eu alcançar 
meus objetivos. Também me manteve motivada o fato do 
meu intestino passar a funcionar todos os dias, o que nunca 
tinha acontecido. Mas nada me deixa tão satisfeita quanto 
ter aprendido a comer direito e em porções fracionadas, o 
que agora eu aplico para toda a minha família com a certeza 
de que todos se sentirão 
mais saudáveis”, diz.

Mudança de

estraTégia

Josefa Maria 
Nogueira 
34 anos
Nossa Senhora 
do Socorro (SE)
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#CR7DRIVE

ACELERE SUAS 
CONQUISTAS

CR7 DRIVE

#1445 - CR7 Drive  
• Sabor Berry Mix • 810 g 
(Preço: Informe-se com o seu Consultor 
Independente)

• Sabor suave e refrescante, 
inspirado em frutas silvestres. 
• Rende 30 porções quando 
preparado conforme o rótulo. 
• Seu preparo pode ser 
personalizado conforme sua 
prática esportiva e orientação 
profissional.

CR7 é o equilíbrio perfeito 
entre eletrólitos, carboidratos, 
vitaminas e minerais. 
Combinação ideal para 
hidratar, fornecer energia e 
contribuir para a performance 
de sua atividade física intensa. 
Use antes, durante ou depois 
da prática esportiva.

Para homens e mulheres

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM DEXTROSE E SACAROSE.

Carboidratos Vitaminas e Minerais
Ideal para fornecer e 

manter os níveis de 
energia gastos na prática 

da atividade física.

 Fundamentais para suprir 
os nutrientes perdidos no 

esforço físico. Participam 
do metabolismo 

energético e processo de 
contração muscular.

A combinação dos  Carboidratos + Vitaminas e Minerais contribuem para 
o desempenho e performance da atividade física.

Suplemento Hidroeletrolítico para Atletas Sabor Berry Mix. Este produto não substitui uma 
alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico.



55

nutrição EspOrTiva

* Estes produtos não substituem uma alimentação equilibrada e seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico.
Testado para substâncias proibidas no esporte. Saiba mais pelo site www.bscg.org. ou www.nsfsport.com

Hydrate*

Suplemento 
Hidroeletrolítico para 
atletas. 

Pode ser usado antes, 
durante e depois da 
atividade física.

#1413 - Suplemento 
hidroeletrolítico para 
atletas • sabor Tangerina 
• 90 g - Contém 20 
sachês com 4,5 g cada
(Preço: Informe-se com o seu 
Consultor Independente)

NÃO CONTÉM GLÚTEN.
DIABÉTICOS: CONTÉM DEXTROSE.

HIDRATAÇÃO
RÁPIDA, PRÁTICA E 
DE BAIXA CALORIA

DURANTE  O TREINO 
INTENSO

MAIS ENERGIA

Prolong*

#1415 - Suplemento 
energético para 
atletas • sabor Limão  
• 1,050 kg
(Preço: Informe-se com o seu 
Consultor Independente)

Relação  
carbo-proteína 12:1.

DIABÉTICOS: CONTÉM FRUTOSE.

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Rebuild Endurance*

#1416 - Suplemento 
energético para atletas de 
resistência com relação  
carbo-proteína 4:1  
• sabor Baunilha • 890 g
(Preço: Informe-se com o seu 
Consultor Independente)

DIABÉTICOS: CONTÉM SACAROSE.

Relação  
carbo-proteína 4:1.

RECUPERAÇÃO  
E ENERGIA

APÓS O TREINO DE 
RESISTÊNCIA

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

25 gramas de proteína 
por porção.

Rebuild Strength*
#1417 - Suplemento 
proteico para atletas 
25 g de proteína 
por porção • sabor 
Chocolate • 1,010 kg
(Preço: Informe-se com o seu 
Consultor Independente)

DIABÉTICOS: CONTÉM FRUTOSE 
E SACAROSE.

RECUPERAÇÃO  
E FORÇA

APÓS O TREINO 
MUSCULAR INTENSO

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE 
LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

hidrataCão



Nutrição Externa

Condicionador
Hidratante
#2565 • 250 ml • (Preço: 
Informe-se com o seu Consultor 
Independente)

• Nutre e protege.

Shampoo
Hidratante
#2564 • 250 ml • (Preço: 
Informe-se com o seu 
Consultor Independente)

• Nutre e hidrata;
•  Deixa o cabelo macio 

e sedoso;
•  Fórmula suave e segura. 

Ideal para ser usado 
todos os dias;

• Fragrância fresca e suave.

Produtos disponíveis enquanto durarem os estoques na Herbalife.

Apoio
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5. Chá Verde #0411
•  Fórmula elaborada com extrato de 

chá verde, com textura leve; 
•  Limpa suavemente, sem ressecar a pele;
•  Produz uma espuma cremosa que 

proporciona frescor e suavidade à pele. 

SABONETE EM BARRA 

1 unidade de 90 g • (Preço: Informe-se com 
o seu Consultor Independente)

4. Frutas Amarelas #0472 
•  Espuma cremosa;
•  Pele macia e delicadamente perfumada;
•  Com extratos de frutas amarelas  

e de chá verde;
• Não resseca a pele.

6. Sabonete Líquido para 
Mãos Chá Verde
#0408 - 250 ml • (Preço: Informe-se 
com o seu Consultor Independente) 
• Limpa e protege as mãos. 

5

PROTEÇÃO 
24H

7. Desodorante 
Antitranspirante  
Roll-on Chá verde*
#0563 - 50 ml • (Preço: Informe-se 
com o seu Consultor Independente)
•  Proteção 24 horas contra odores;
•  Perfuma e hidrata a pele, deixando 

as axilas suaves e macias; 
• Espere secar antes de se vestir.

6

4

59

2. Frutas Amarelas #0474
•  Mantém a pele hidratada;
• Toque macio e aveludado;
•  Com extratos de frutas amarelas e de chá verde.

CREME HIDRATANTE PARA O CORPO  
200 g • (Preço: Informe-se com o seu Consultor 
Independente)

3. Chá Verde #0431
•  Mantém a pele hidratada;
• Perfuma suavemente a pele.

#0473 - 130 ml • (Preço: Informe-se com o seu 
Consultor Independente)

•  Splash bifásico com fragrância e óleo hidratante para 
usar todos os dias, várias vezes ao dia;

•  Perfuma, hidrata e possui uma fragrância refrescante;
•  Com extrato de frutas amarelas e de chá verde.

1. Colônia Desodorante
Body Mist Frutas Amarelas

Produtos disponíveis enquanto durarem os estoques na Herbalife.

1

32

Nutrição Externa

*Aplicar somente nas axilas. Não aplicar sobre a pele irritada ou lesionada. Caso ocorra irritação 
e/ou prurido no local da aplicação, suspenda o uso imediatemente. Se a irritação e/ou prurido 
persistir, consulte um médico e informe o SHAC.

LIMPEZA 
SUAVE

7



Oscar Reis - Brasília (DF), é membro da equipe de Presidentes 
de Consultores Independentes Herbalife
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oportunidadE de NeGócio

Há pouco mais de 20 anos, Oscar Reis 
precisava encontrar uma renda extra. 
Formado em administração de empresas, 
com especialização em marketing, o 
brasiliense tinha vontade de representar 
alguma marca em sua cidade. Foi quando 
seu sogro apresentou-lhe os produtos 
Herbalife, Oscar encontrou a tão esperada 
oportunidade: seria o garoto-propaganda 
de seu novo negócio.

Antes mesmo de comprar os produtos, ele 
já tinha uma lista de 50 clientes potenciais. 
Com um planejamento detalhado, Oscar 
não demorou a se tornar supervisor e a 
partir daí não parou mais: Mesmo quando 
enfrentou um sério problema de saúde em 
2013. 

O problema de saúde foi tão sério que, ele 
teve sua locomoção restrita, tendo que 
usar  uma cadeira de rodas durante dois 
anos, além de ter que fazer uso  constante 
de corticoides. Isso o fez atingir seu peso 
máximo: 145 quilos. Essas dificuldades no 
entanto, o impulsionaram a se reinventar 
mais uma vez e se esforçar para reduzir o 
peso. Assim que foi liberado pelo médico, 
retomou o uso dos produtos Herbalife e, 
associado a uma alimentação saudável, 
eliminou 51 quilos. Como sempre, Oscar 
deu a volta por cima e voltou a todo vapor!

Porém, tamanho sucesso não nasceu da 
noite para o dia. “Antes de qualquer coisa, 
você deve ser a vitrine do produto que 
está vendendo”, ensina. “É fundamental 
conhecer cada item detalhadamente, 
experimentar tudo que a marca produz e 
divulgar os resultados nas redes sociais”. 

Ou seja, para Oscar uma das coisas mais 
importantes para ser bem-sucedido é fazer 
os clientes se apaixonarem pela Herbalife 
por meio das suas próprias conquistas.

Segundo ele, outro ponto para se chegar 
mais longe é conhecer bem o mercado 
onde se pretende atuar antes de abrir um 
Espaço Vida Saudável. “Saiba como é a 
rotina dos seus futuros clientes, como é a 
decoração da casa de cada grupo alvo, o 
que eles gostam e como vivem”, ensina. 
“Só então você estará pronto para dar um 
novo passo na sua carreira.” 

Oscar compartilha mais um ponto 
importante para quem quer crescer: “é 
preciso participar de todos os treinamentos 
e se atualizar em cada lançamento, em 
cada novidade.” Trocando em miúdos: se 
você seguir todas essas recomendações 
ao pé da letra, com certeza terá em suas 
mãos um case de sucesso que poderá ser 
replicado muitas e muitas vezes.
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VOcê é a melhor  
vitriNE dO sEu 
trAbalHo!

Cada cliente é único e deve ser tratado como tal.  
A partir dele, você terá acesso a uma rede de possíveis 

compradores que cresce exponencialmente.
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Para saber mais, fale com um Consultor Independente Herbalife ou visite o site 

www.herbalife.com.br 

cONquistE sua indepEndêNcia finaNCEira
COM A OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO HERBALIFE, VOCÊ CONSEGUE 
TER UMA FONTE DE RENDA EXTRA INVESTINDO MENOS DE R$120,00. 

A Herbalife, uma das maiores empresas de nutrição do mundo e líder no segmento 
de Produtos para Controle de Peso na categoria Substitutos Parciais de Refeição no 
Brasil, disponibiliza três formas de lucro para os Consultores Independentes: 

VarEjO

aTaCAdO

EspAço Vida saudável (Evs)

A margem de lucro sobre a revenda dos produtos varia de 25% a 50%.

O retorno financeiro é calculado sobre as vendas e o 
desempenho dos Consultores Independentes da sua equipe.

Local criado e operado pelos Consultores Independentes 
para apresentar e comercializar os produtos Herbalife.

CASO O CONSULTOR INDEPENDENTE 
DESISTA DO NEGÓCIO EM ATÉ 90 DIAS, A 
HERBALIFE DEVOLVE O DINHEIRO INVESTIDO
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na Nutri sOup

Ou na sOpa instAntÂneA

cOM BEbidas HERBAlifE

cOM shakE E 
prOtEiN pOWdEr

pOr umA rOtinA 
mais leVE E fEliZ!

*1 colher de sopa.

Fibras

4
CALORIaS

5*

Fale com um Consultor Independente Herbalife. 

Seu Consultor Independente Herbalife é:

SHAC - Serviço Herbalife de Atendimento ao Consumidor  
(11) 3038-4433 - São Paulo • 0800-774-3722 - Demais regiões

herbalife.com.br

©2017 Herbalife International do Brasil Ltda. Todos os direitos reservados. 
Impresso no Brasil #5174/10 • #5175/20 • #5176/50 • 04/17 • REV.31
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Para informações sobre esses produtos, consulte o catálogo ou www.herbalife.com.br


