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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.

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!

team Herbalife w gdyni
W tym roku w barwach Herbalife wystartowało na Enea IRONMAN 70.3 Gdynia powered by Herbalife łącznie aż 79 zawodniczek 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.

Sztafeta

sprint

1/2 ironman

PŁYWANIE
Najtrudniejsza część triathlonu. Skup się na technice, niech Twoim celem będzie
pływanie tak szybko jak się da bez niepotrzebnych strat energii i bezskutecznego przebierania rękoma w wodzie. Trzy najistotniejsze elementy, które wpływają
na technikę pływania, to długość pociągnięcia w wodzie (staraj się robić maksymalnie 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 wysoki łokieć (zginaj dłonie w nadgarstku i trzymaj go powyżej łokcia).

Rower

Piotr Domoń, Janusz Jóźwicki, Łukasz Zimmer

Dominika Zielińska, Jacek Stecko

Monika Grajek, Bartosz Borula

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 przyspieszając, raz zwalniając. Siły musisz oszczędzać na bieg, gdyż na zawodach największe kryzysy przychodzą właśnie podczas biegania.

Ewa Maciorowska (team Herbalife, 1/2 ironman)
Najbardziej obawiałam się pływania, które okazało się najłatwiejsze, bo najkrótsze (śmiech). Po wyjściu z wody miałam doskonałe 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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Bieganie
No właśnie, jeśli włożysz wszystkie swoje siły w jazdę na rowerze, podczas biegania Twoje nogi szybko odmówią Ci posłuszeństwa. Tak jak w pływaniu bardzo
ważna jest technika, więc podczas treningu należy skupić się na jej doskonaleniu. Najczęstszym błędem powodującym wytracanie prędkości jest odchylanie
ciała i blokowanie następnego kroku przez lądowanie na pięcie. Dlatego trenując bieganie rób wszystko, by się tego oduczyć. Rozwiązaniem jest układanie
stopy na płasko i wykonywanie jak największej liczby kroków na minutę.

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

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”.

Monika Grajek i Bartosz borula – najlepsi z Herbalife na dystansie 1/2 ironman
B

 a poważnie zacząłem trenować 2 lata temu. Obecnie
N
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.

M Trenuję z mężem, który jest mocniejszy ode mnie. Mamy

trenera (z grupy GVT), który układa nam plan. Z każdym rokiem poprawiam wynik na mecie o 10-15 minut.
Z trzech dyscyplin nie lubię biegania. Pływanie zawsze
lubiłam. Największy progres robię zaś na rowerze. Nadrabiam więc długimi treningami na szosie, żeby nie trzeba
było tyle biegać.

B Ja z kolei nienawidziłem pływać. Jak na kogoś, kto sam

uczył się tej sztuki, pierwszy kilometr popłynąłem jak torpeda, ale potem już było gorzej. Jeśli chodzi o pływanie,
oszczędzajcie nogi. Pamiętajcie, że będą Wam potrzebne 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 takim wietrze było ryzykowne. Ale nie było tragedii – moja
średnia z jazdy to 36 km/h.

M 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.

B Dzięki temu, że trasa była cały czas pofalowana, można

M 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 pomoże.

B U mnie to właśnie bieg był najsłabszy i co okrążenie miałem wrażenie, że ul. Świętojańska była coraz dalej.

M 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 udało mi się być w Top 3 Open na jednym z triathlonów, więc
jestem oficjalnie na liście „zarabiających” triathlonistek
– pierwsze 200 zł w kieszeni!

było fajnie zmieniać pozycję, ciągle coś się działo.

M

Monika

B

Bartek

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 wszystko 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!
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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 pierwszy 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 poprowadzić, 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 miałem 25 kg więcej, więc ze sportem było trudno. Kiedy straciłem pierwsze 10–15 kg, razem z Herbalife, zapragnąłem czegoś więcej. Odczułem, jaka jest atmosfera na IRONMANIE
i powiedziałem „dobra, to ja też tak chcę”.
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Zanim opadną emocje

Dekalog sportowca

Rozmowa Roberta Korzeniowskiego – mistrza świata w chodzie sportowym i Pawła Korzeniowskiego
– mistrza świata w pływaniu – uczestników zawodów Enea IRONMAN powered by HERBALIFE w Gdyni.

Jak zoptymalizować sportowe osiągnięcia?

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 podobnego. Zanotowaliśmy dla Was najbardziej pikantne fragmenty.

P Sześć minut czekałem na Ciebie na mecie!
R

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

P O, to ciekawe. A skąd?
R

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 wakacjach.

P 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. Oglądałem się za siebie i powtarzałem w myślach: „Boże, ile
jeszcze osób mnie wyprzedzi, chyba za mocno pojechałem”.

R

P

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

R

Zdarzyły mi się takie trzy momenty, że się prawie wywróciłem. Pierwszy raz w życiu startowałem na rowerze czasowym, w dodatku z pełnym kołem z tyłu. To był
taktyczny błąd, ale także cenne doświadczenie i nauczka, 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 wyścigu. Zademonstrowaliśmy też, że nie trzeba być mistrzem w danej dyscyplinie sportu, aby stawiać przed
sobą duże wyzwania. Mam do Ciebie jeszcze jedno poważne pytanie. Mogę?
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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.

Trzymaj się planu
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Jeśli wyznaczyłeś sobie cel, trzymaj się go i nie poddawaj się,
gdy natrafisz na przeszkody.

Proszę.

R

Założyłeś skarpety czy nie?

P

Założyłem. Na trasie może być obcierka, więc kontrolnie…

R

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

H

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

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

P

Paweł Korzeniowski

R

Robert Korzeniowski

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!

Dziel się osiągnięciami z innymi
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P

H

Redakcja Herbalife

Będzie to dodatkową motywacją dla Ciebie i innych
(z pomocą przyjdą Ci media społecznościowe oraz aplikacje
rejestrujące Twoją aktywność).
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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 Organizator wydarzenia zobowiązał się przeznaczyć 15 000 zł.
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Nie traktuj potknięć jak katastrof

3

Wprowadzaj zmiany

Odświeżają Twój umysł i ciało. Możesz to robić poprzez
próbowanie nowych aktywności czy urozmaicanie swojej diety.

Nagradzaj się

Każdy sukces trzeba celebrować.
Pomyśl, co mogłoby być dla Ciebie nagrodą za osiągnięcie
celu i spraw ją sobie, kiedy tylko go osiągniesz.

Czytaj książki motywacyjne,

blogi, oglądaj filmy instruktażowe (np. na YouTube)
– obserwowanie lepszych, bardziej doświadczonych
od siebie silniej motywuje do działania.

Rozwijaj swoją wiedzę

odnośnie do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia
– bo człowiek uczy się przez całe życie.
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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.

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.
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3, 2, 1... IRONMAN w liczbach

Herbalife i IRONMAN. Coś więcej niż tandem!

5 powodów naszego zaangażowania

2 TONY owoców czekały na zawodników w Gdyni
35 LAT to średni wiek polskiej triathlonistki
37 LAT ma przeciętny polski triathlonista
47 tyle narodowości wzięło udział w zawodach w Gdyni
79 OSÓB reprezentowało w Gdyni Team Herbalife
94,7 PROCENT uczestników poleciłoby tę imprezę swoim znajomym
180 tyle narodowości wzięło udział w zawodach IRONMAN na świecie w 2016 r.
4 000 OSÓB ścigało się w Gdyni
4 500 KALORII można spalić w czasie wyścigu „żelaznych ludzi”
6 000 BATONÓW czekało na zawodników na trasie
8 000 LITRÓW CR7 mieli do dyspozycji uczestnicy wyścigu
33 904 OSÓB odwiedziło stoisko Herbalife w czasie turnieju
39 921 KILOMETRÓW przebiegli łącznie wszyscy zawodnicy w czasie tej edycji zawodów
300 000 OSÓB startuje co roku w zawodach triathlonowych na świecie
90 000 000 ZŁ szacunkowa wartość wydatków na triathlon w Polsce

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

1

Triathlon to nie tylko trzy dyscypliny…

4

Zdrowy styl życia to więcej niż dieta…

2

Sport to coś więcej niż zawody i turnieje…

5

Od dziewięciu lat Herbalife wspiera polski triathlon…

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

to również wytrwałość, konsekwencja i troska o własne ciało. Bo sportowcem jest się nie tylko podczas zawodów, ale również na co dzień.

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.

3

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.
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 dystansem IRONMAN 70.3.

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 zaangażowani w takie przedsięwzięcia na świecie.

Do udziału w zawodach zachęcamy naszych pracowników i Partnerów.

172 uderzenia serca na minutę – to jego średnie tętno w czasie biegu
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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.
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 całego dnia, ponieważ wysokobiałkowe śniadania wiążą się też
ze stabilniejszym poziomem cukru we krwi.
Kolejnym ważnym elementem śniadania powinno być odpowiednie nawadnianie organizmu. Tak lubiana przez

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 kilka listków mięty, by dodać jej smak. Świeżo wyciskane soki
warzywne i owocowe też pomagają utrzymać właściwy poziom nawodnienia, ale trzeba uważać z ich ilością, gdyż zawierają 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.

7 powodów, dla których warto zacząć dzień od zdrowego śniadania
1

2

3

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.

4

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

Utrzymanie wagi pod kontrolą – niepełnowartościowe śniadanie lub w ogóle jego brak zwiększają
ryzyko sięgnięcia w ciągu dnia po wysokokaloryczne, niezdrowe jedzenie.
Zachowanie masy mięśniowej – białko
jest niezbędne do budowy i utrzymania
masy mięśniowej. W tym celu nasz
organizm musi czerpać je z pożywienia w odpowiednich ilościach.

5

Stymulacja metabolizmu – jedzenie śniadania pomaga
zbliansować poziom energii i umożliwia organizmowi
efektywniejsze wykorzystanie dostępnych kalorii.

6

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

7

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

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 będzie 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 doskonale. Są zabawni, są na czasie! A dziś kończą IRONMANA, razem z nami.
Z naszymi podopiecznymi pracujemy przez okrągły rok,
pod kątem żywienia. Gdy zawodnicy, których prowadzimy, podchodzą do stoiska, chwalą się wynikami, lepszymi czasami, dzięki naszej suplementacji, to jest niesamowite uczucie. Na to czekamy.
Każdy nasz produkt dla sportowców (linia czarna) jest
sygnowany certyfikatem „Informed Sport” – daje to gwarancję, 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 morzem. Każdy gość opuszczał nasze stoisko ukontentowany – zarówno dzięki bezpłatnemu badaniu składu ciała
profesjonalną wagą, bezpłatnym degustacjom naszych
produktów, jak i indywidualnym poradom.

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).
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