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ÜRÜN EĞİTİM SUNUMU 
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KAHVALTI’NIN TANIMI 

İngilizce kelime 

anlamı olarak 

"oruç bozmak" 

ve vücudun 

gece boyu 

tükettiği enerjiyi 

yerine koymak 

demektir*. 

*O’Neil ve ark. (2014). J Acad Nutr Diet, 3(S8-S26). 

**Affinita ve ark. (2013). Ital J Pediatr., 39:44  

***Besin değeri yüksek gıdalar, yüksek konsantrasyonda besin içeren, ancak düşük kalorili gıdalardır (öğün yerine geçen ürünler gibi). 

Yüksek besin değeri, enerjiyle ilgili değil, besinlerle ilgilidir. 

Günün ilk öğünüdür 
ve genelde 
uyandıktan sonraki  
2-3 saat içerisinde 
gerçekleştirilir*.  

Çeşitli sağlıklı makro 
ve mikro besinler, 
Vücut Kitle İndeksi 
ve yaşam tarzıyla 
ilgili olduğundan 
dengeli bir beslenme 
düzeninin olmazsa 
olmazıdır. ** 

Besin değeri 
yüksek*** bir 
kahvaltı 
genel olarak dengeli 
bir beslenme 
planının bir parçası 
haline getirilmelidir. 
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İDEAL BİR KAHVALTININ SAĞLADIKLARI* 

Bu yiyecek gruplarından birinin kahvaltıdan çıkarılması, günlük referans alım değerlerinin ve gıda ihtiyaçlarının 
karşılanmasını zorlaştırır. 

Enerji: Günlük toplam kalori ihtiyacının %15 ila %25'i kahvaltıdan alınır. 
 

Besin aralığı: Vitaminler, mineraller ve lif bakımından günlük beslenme 
referans değerlerinin (BRD) %10'u ila %20'si kahvaltıdan alınır. 
 

En az 3 gıda grubu: Kahvaltı, enerji yoğunluğu yüksek ve proteinden 
zengin olup karbonhidrat da içermelidir.  
Kahvaltı, gece boyunca tüketilen glikojeni yerine koymak için gereklidir. 
 

Proteinden zengin gıdalar: Yumurta, yağsız et, et yerine geçen besinler 
(bitkisel protein), baklagiller, kabuklu yemişler ve süt ürünleri.  
Sodyum, şeker ve doymuş yağ düzeylerine dikkat edin.  

*O’Neil ve ark. (2014). J Acad Nutr Diet, 3(S8-S26).  
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İDEAL BİR KAHVALTI HAZIRLIĞI 

Kahvaltının tüm gerekli besinleri sunduğundan emin olmak için tavsiye edilen günlük 
kalori miktarını almanızı sağlayan bir kahvaltı yapın. 
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KAHVALTI ALIŞKANLIĞI EDİNMENİN FAYDALARI 

1. Kaliteli beslenme düzeni 

2. Fiziksel sağlık 

3. Zihinsel beceriler ve duygu durumu 

Matthys, C. ve ark. (2006). Public Health Nutrition. 10(4), 413. 4.  

Smith, K. ve ark. (2010). AJCN. 92(6), 1316-1325. 8.  

Azadbakhtm, L. ve ark. (2013). Nutrition. 29, 420. 14. Kant, A. (2015). AJCN. 102. 661.  
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KALİTELİ BESLENME DÜZENİ*: 

 

o Düzenli olarak kahvaltı yapan kişiler, yapmayanlara göre 
daha sağlıklı bir günlük beslenme alışkanlığına sahip 
olma eğilimi taşır. 

 

o Kahvaltı yapmak, besinlerin günlük referans alım 
değerlerinin karşılanma olasılığını artırır. 

 

o Düzenli olarak kahvaltı yapan kişiler, kahvaltı 
yapmayanlara nazaran gün içinde daha fazla meyve 
tüketirler. Ayrıca bu kişilerin uzmanların günde 5 
porsiyon meyve tüketme önerisini karşılama olasılıkları 
da daha yüksektir. 

 

Matthys, C. ve ark. (2006). Public Health Nutrition. 10(4), 413. 4.  

Smith, K. ve ark. (2010). AJCN. 92(6), 1316-1325. 8.  

Azadbakhtm, L. ve ark. (2013). Nutrition. 29, 420. 14. Kant, A. (2015). AJCN. 102. 661.  

KAHVALTI 

YAPMAK  

SAĞLIKLI BİR 

YAŞAM TARZI 

İÇİN  
ÖNEMLİDİR 
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FİZİKSEL SAĞLIK*: 

Kahvaltı 
alışkanlığı 

yaşam 
kalitesinin 
artmasıyla 
bağlantılıdır. 

Kahvaltı, 

metabolik ve 

hormonal  
tepkilere olumlu 
tepki verme 
olasılığını arttırarak  
enerji alımını 
azaltır. 

25-30 g protein içeren 

bir kahvaltı, protein  

alımını artırabilir ve 
bunun kaslar tarafından 
kullanımını destekler. 

Kahvaltı, normal 
vücut gelişimini 
destekler. 

Düzenli kahvaltı yapan kişilerin sağlıklarına verdikleri önem daha yüksek olduğundan, risk faktörlerine daha az maruz 
kalmaya özen gösterdikleri ve genel olarak daha sağlıklı beslenme tercihleri yaptıkları ortaya konmuştur. 

Keski-Rahkonen, A ve ark. (2003).  EJCN. 57, 842. 

Chowdhury, E ve ark (2015).  BJN. 114, 98. 

Azadbakhtm, L. ve ark. (2013). Nutrition. 29, 420. 14. Kant, A. (2015). AJCN. 102. 661. 

Cho, S. ve ark. (2013). Journal of the American College of Nutrition, 22(4), 296. 

Leidy, H. ve ark. (2015).  Obesity. 23(9), 1761. 

Mamerow, M. ve ark. (2012). FASEB. 26(101). 
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ZİHİNSEL BECERİLER VE DUYGU DURUMU*: 

o Kahvaltı, genellikle sağlıkla ilgili  bilinçli davranışlarla 
ilişkilidir.  

o Kahvaltı, beynin sağlıklı çalışması için gereken besinlerin 
tükenmesinin önüne geçer. 

o Kahvaltı, pozitif duygu durumunda, yüksek dikkat 
seviyesinde, hatırlamada, dikkat aralığı ve bilişsel 
kapasitede artışla ilişkilidir. 

o Kahvaltı, egzersiz sonrası duygu durumunu iyileştirir 

ve zihinsel yorgunluğu azaltır. 

BOL 

PROTEİNLİ BİR 

KAHVALTIYLA 
GÜNE 

BAŞLAYIN! 

Cooper, S. ve Neveill, ME. (2011). Physiology & Behavior 103, 

431. 

Huang, C. ve ark. (2010). Int J Obes, 34(4), 720.  

Veasey, R. ve ark. (2015). Nutrients. 7, 5712. 
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KAHVALTI TRENDLERİ* 

* Kaynak: Passport, Euromonitor, 2016 "Nasıl yiyoruz: Küresel öğün sürelerinin değişen yüzü" 

 

o Atıştırma ve kahvaltı yapma arasındaki çizgi, çoğu tüketici için net değildir. Çok sayıda ülkede, yoldayken bir 
şeyler atıştırmak yaygın bir davranıştır. 

 

o Hafta içi yapılan kahvaltı, alelade ve hızla geçiştirilen bir öğünken, hafta sonu kahvaltısı keyifli bir aktivite 
haline gelmiştir. 

 

o Piyasadaki yolculuk sırasında tüketilebilen başarılı kahvaltı seçenekleri sadece kolaylığı değil, aynı zamanda 

sağlığı ve paranın karşılığını vermeyi de hedefler. 
 

o Kahvaltılar pratik ve sağlıklı olmalıdır. 

o Son zamanlarda hazır protein shake'leri ayaküstü kahvaltı seçeneği olarak tercih edilmektedir. 
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HERBALIFE KAHVALTISI 

Herbalife kahvaltısı, vücudunuza ihtiyaç duyduğu besinleri sağlamanın yanında: 

 

o Hızlı ve işlevseldir 

o Pratiktir  

o Kaliteli bir içeriğe sahiptir 

o Kişiselleştirilebilir  

o Dengelidir 
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HERBALIFE KAHVALTISINI BENZERSİZ KILAN 
NEDİR? 

Kişiye Özel Program 

TEMEL 

BESLENME VE 

GIDA TAKVİYESİ 

KİŞİSEL 

KOÇ 

EĞİTİM 
AKTİF 

YAŞAM 

TARZI 

DESTEKLEYİ

Cİ TOPLULUK 

SİZ 

Kolay ve farklı tarifler 

Kişiye Özel Destek 
Vücudun ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere üretilmiş ürünler 

Sabah rutinleri 

(Kahvaltı alışkanlığı) 

Yeni davranışlar 

 (Daha aktif bir yaşam tarzı) 

Beslenme Eğitimleri 
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İDEAL BİR KAHVALTININ OLMAZSA OLMAZLARI 

 

Sabahları Shake'inizi daha fazla 
protein, lif, vitamin ve mineralle 

zenginleştirerek kişisel 
ihtiyaçlarınızı karşılayın  

 

Yaratıcı olun ve Aloe İçeceğinizi 
taze meyveler ve sebzelerle 
karıştırın. Güne benzersiz ve 
özel bir tatla başlangıç yapın. 

 

  

Sıcak günlerde sabah ferahlığını 
yakalayın. En sevdiğiniz Bitkisel 

Konsantre Çayı, taze meyvelerle ve 
bitkilerle karıştırarak düşük kalorili 

harika bir buzlu çay yapın.  
 

BESLE NEMLENDİR TAZELE 
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BESLENMENİN TEMEL YAPITAŞLARI 
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PROTEİNLERİN; 

Kas kütlesini 

korumaya 

yardımcı 

olduğunu 

Vücudun temel 

besin kaynağı 

olduğunu 

Vücudun 

temel yapıtaşı 

olduğunu 

Dokuların 

onarımında 

görev 

aldığını 

Enzimler ve 

hormonlar 

gibi 

davrandığını  

Biliyor 

muydunuz? 
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PROTEİNLER VE VÜCUTTAKİ GÖREVLERİ 

Butte ND and Caballero B. (2014) Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, pp. 88-101 

1 kg yağ günde 

5 Kcal yakar. 

1 kg kas günde 

20 Kcal yakar. 

Protein alımı 

kas 

oluşumuna 

katkıda 

bulunur. 

 

Kaslar, 

yağlara göre 

4 kat daha 

fazla kalori 

yakar. 

Sağlıklı Beslenme & Aktif Yaşam 
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GÜNLÜK NE KADAR PROTEİN ALMALIYIZ?* 

*Alexandra M. Johnstone,Safety and efficacy of high-protein diets, Proceedings of the Nutrition Society /  
Volume 71 / Issue 02 / May 2012, pp 339 349, the World Cancer Research Fund UK 

• 1.5 gr/kilo protein 
Department of Health (1991) Dietary Reference Values for Food, Energy and Nutrients for the United Kingdom, pp.78–84. London: HMSO. 

• 75 gram kadın için, 

• 100 gram erkek için 
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PROTEİN ALIMININ ÖNERİLEN GÜNLÜK DAĞILIMI 

Eşit  
(Olması Gereken) 

 
  

Yaklaşık 
%25 daha 

fazla  
Protein tüketimi1 

 
  

Dağıtılmış 
(Genelde Yapılan) Genel 

protein 
    tüketimi2 

20-30g  
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EGZERSİZİN KASLARDAKİ PROTEİN ALIMINA ETKİSİ  

Genç Yetişkin 

Protein + egzersiz 

Genç Yetişkin 

Protein 

Yetişkin 

Protein + egzersiz 

Yetişkin 

Protein 

K
a
s

la
rd

a
k

i 
P

ro
te

in
 S

e
n

te
z
i 

Her iki grup için 

maksimize edilmiş 

değer 

Protein Miktarı / Porsiyon 

20g -30g 
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HERBALIFE ÜRÜNLERİ 

Formül 1 Besleyici Shake 

Karışımı 

Protein Bar 
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KARBONHİDRATLARIN; 

Zihinsel ve 

fiziksel aktiviteler 

için gerekli olan 

enerjiyi 

sağladığını 

Biliyor 

muydunuz? 
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Bağışıklık 

sisteminin 
düzgün 

çalışmasına 

yardımcı 

olduğunu 

MİKRO BESİNLERİN; 

Biliyor 

muydunuz? 

Sağlığın 

korunabilmesi 

için düzenli ve 

yeterli miktarlarda 

alınması 

gerektiğini  

Temel mikro 

besinlerin, 
dışardan alınması 

gerektiğini  

Hücre 

fonksiyonunda 
anahtar rol 

oynadığını 
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GÜNLÜK BESLENME REFERANS DEĞERİNE 
ULAŞMAK İÇİN* 

A Vitamini C Vitamini B12 Vitamini D Vitamini 

**BRD= Beslenme Referans Değeri 

%100 BRD** 

1.5KG 

MANGO 
2 ADET 

PORTAKAL 

1L TAM YAĞLI 

YOĞURT 
6 ADET 

YUMURTA  

*Herhangi bir takviye almadan 
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KİŞİYE ÖZEL MİKRO BESİN İHTİYACI 

1. Rautiainen et al., 2016 

2. EFSA Journal 2009; 7(9):1221 

EFSA Journal 2015;13(3):4028 

Kalsiyum, çinko 

ve pantotenik 

asit kadınlar 

için son derece 

önemlidir.  

A ve C vitaminleri, 

erkeklerin 

bağışıklık 

sisteminin normal 

fonksiyonuna 

katkıda bulunur. 
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ERKEKLER İÇİN  
 

       BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ: A ve C vitaminleri, bağışıklık 

       sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. 

       KAS FONKSİYONU: Magnezyum, normal kas 

       fonksiyonuna katkıda bulunur. 

       ENERJİ METABOLİZMASI: Riboflavin, normal enerji 

       oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. 

 

 

KADINLAR İÇİN  

 
ENERJİ METABOLİZMASI: Pantotenik asit, normal enerji oluşum 

metabolizmasına katkıda bulunur. 

KEMİKLER İÇİN: Kalsiyum, normal kemiklerin ve dişlerin 

korunması için gereklidir. 

           CİLT, TIRNAK VE SAÇ İÇİN: Çinko, normal cildin, saçın ve  

           tırnakların korunmasına katkıda bulunur. 
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FORMÜL 2 VITAMIN VE MINERAL KOMPLEKS 

ERKEKLER VE KADıNLAR IÇIN 

FORMÜL 2 VİTAMİN VE MİNERAL KOMPLEKS 

ERKEKLER İÇİN 

FORMÜL 2 VİTAMİN VE MİNERAL KOMPLEKS 

KADINLAR İÇİN 
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HERBALIFE ÜRÜNLERİ 

Formül 2 Vitamin ve Mineral 

Kompleks Erkekler & Kadınlar İçin  Xtra-Cal 
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YAĞLARIN; 

Hücrenin zar 

yapısına katkıda 

bulunduğunu  

Bağışıklık 

sistemini 

desteklediğini 
Vücuda enerji 

sağladığını 

Kalp, beyin ve 

eklem sağlığını 

koruma yardımcı 

olduğunu 

Biliyor muydunuz? 
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SAĞLIKLI YAĞLAR 

DAHA FAZLA OMEGA 3 
DAHA AZ DOYMUŞ YAĞ 

& OMEGA 6 

‘A KADAR YAĞ 
GIDALAR VE GIDA 

TAKVİYELERİNDEN 
 

 

 

 

%30 
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HERBALIFE ÜRÜNLERİ 

EPA 

DHA Omega 

3 

*Faydalı etkisi günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır. 

**Faydalı etkisi günde 250 mg DHA alındığında sağlanır. 

Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.İlaç değildir.Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılamaz.Hamilelik 

ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.  
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1 Kapsül  4 Kapsül  

EPA ve DHA  

kalbin normal 

fonksiyonuna 

katkıda bulunur.* 

DHA normal 

görme yetisinin 

korunmasına 

katkıda bulunur.** 

DHA normal beyin 

fonksiyonlarının 

korunmasına 

katkıda bulunur.** 

DHA ve EPA Normal kan 

trigliserit seviyesinin 

korunmasına katkıda 

bulunur*** 

*Faydalı etkisi günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır. 

**Faydalı etkisi günde 250 mg DHA alındığında sağlanır. 

***Faydalı etkisi günde 2 g EPA ve DHA alındığında sağlanır. 

Toplam EPA ve DHA günlük tüketim miktarı 5 gramı geçmemelidir. 

HERBALIFELINE MAX- Kullanımı ve Sağlıkla İlişkisi 
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LİF KAYNAKLARI 

Diyet Lifi (g/ 100g tüketilebilir ölçü) 

Yulaf 

Toplam 10.3 g lif 
6.5g suda 

çözünemeyen 

3.8g suda çözünebilen 

Fasulye 

Toplam 15g lif 
8.2g suda 

çözünemeyen 

6.8g suda çözünebilen  

Bulgur 

Toplam 7.79g lif 
5.89g suda 

çözünemeyen 

 1.9g suda çözünebilen 

Tam Tahıllı Ekmek 

Toplam 6 g lif 
4.8g suda 

çözünemeyen 

1.2g suda çözünebilen  

Badem 

Toplam 11.2g lif 
10.1g suda 

çözünemeyen 

1.1g suda çözünebilen   
400Kcal 376Kcal 573Kcal 252Kcal 579Kcal 
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HERBALIFE ÜRÜNLERİ 

Heartwell 
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 Heartwell ana bileşen olarak OatWell™ yulaf beta-glukanı içeren aromalı bir içecek tozu karışımıdır.   

 Yulaf beta-glukanı kan kolesterolünü düşürür.* 

 Beta-glukanlar normal kan kolesterol seviyesinin korunmasına katkıda bulunurlar.** 

 Diğer faydaları: 

• 3 g yulaf beta-glukanı* (2 ölçek)  

• Şekersizdir 

• Yapay tatlandırıcı içermez 

• Lif bakımından zengindir ( bir ölçek 3 g lif içerir) 

• Protein kaynağıdır 

• 1 ölçek 25 kcal’dir 

HEARTWELL NEDİR? 

*Yulaf beta-glukanı kan kolesterolünü düşürür. Yüksek kolesterol koroner kalp rahatsızlıklarının gelişiminde bir risk faktörüdür. Faydalı etkisi günde en az 3 g yulaf beta-

glukanı tüketildiğinde görülür. Koroner kalp hastalıkları çoklu risk faktörlerine sahiptir ve bu risk faktörlerinden birini değiştirmenin yararlı bir etkisi olabilir veya olmayabilir. 

**Beta-glukanlar normal kan kolesterol seviyesinin korunmasına katkıda bulunurlar. Faydalı etkisi günde en az 3 g beta-glukan tüketildiğinde görülür. 
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HEARTWELL – ÜRÜN BİLGİLERİ  

 

ÜRÜN TANIMI 

ÜRÜN KATEGORİSİ 

• Heartwell ana bileşen olarak OatWell™ yulaf beta-glukanı içeren aromalı bir içecek tozu karışımıdır.   

• İçecekler 

TEMEL BEYANLAR 

• Yulaf beta-glukanı kan kolesterolünü düşürür.* 

• Beta-glukanlar normal kan kolesterol seviyesinin korunmasına katkıda bulunurlar.** 

• Şekersizdir. 

• Yapay tatlandırıcı içermez. 

• Lif bakımından zengindir. (1 ölçek 3 g lif içerir.) 

• Protein kaynağıdır. 

• 1 ölçek 25 kcal'dir. 

• İki ölçek Heartwell tozunu 250 ml su ile veya 250 ml meyve suyu ile ya da Formül 1 shake’inize ekleyerek 

hazırlayabilirsiniz.  

• Günde iki defa shake tüketiyorsanız, her bir shake’inize bir ölçek Heartwell ekleyebilirsiniz. 

PORSİYON  

KULLANIM 

• 1 Kutu: 30 Ölçek  

• Porsiyon: 1 Ölçek – 7,625g / 2 Ölçek – 15,25g 

*Yulaf beta-glukanı kan kolesterolünü düşürür. Yüksek kolesterol koroner kalp rahatsızlıklarının gelişiminde bir risk faktörüdür. Faydalı etkisi günde en az  

3 g yulaf beta-glukanı tüketildiğinde görülür. Koroner kalp hastalıkları çoklu risk faktörlerine sahiptir ve bu risk faktörlerinden birini değiştirmenin yararlı bir etkisi olabilir veya olmayabilir. 

**Beta-glukanlar normal kan kolesterol seviyesinin korunmasına katkıda bulunurlar. Faydalı etkisi günde en az 3 g beta-glukan tüketildiğinde görülür. 
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KOLESTEROL 

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) RAKAMLARI 

 
En büyük beş Avrupa ülkesinde (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Birleşik 

Krallık) yaşayan 133,3 milyon kişinin kan kolesterolü seviyeleri yüksektir. 

Önümüzdeki beş yıl içinde, kan kolesterolü seviyelerindeki %10'luk bir düşüş;  

• 40 yaşındaki erkekler için kalp hastalıklarında %50 düşüşle ve  

• 70 yaşındaki erkekler için de risk düzeyinde %20'lik bir düşüşle 

sonuçlanacaktır. 

Yüksek kolesterol sadece yaşça büyük veya fazla kilolu insanların sorunu       

değildir. Sigara içmek, alkol tüketimi, hareketsiz bir yaşam tarzı veya sağlıksız 

bir beslenme düzeni de kolesterol düzeylerini etkiler. * 

2014 Yılı Yaygınlık Durumu (milyon kişi) 



41 



42 

SIVI ALIMININ ÖNEMİ 

Vücut 

sıcaklığını 

korur*  

SU 
Normal fiziksel 

ve zihinsel 

işlevlerin yerine 

getirilmesinde 

katkıda  bulunur 

Vücuttaki artık 

maddelerin 

atılmasına 

yardımcı olur 

Sindirimde 

rol oynar 

* Su, vücut ısısının normal seviyesini korumaya katkıda bulunur.  
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HERBALIFE ÜRÜNLERİ 

Herbalife Aloe Konsantre 

İçecek Lezzetli Herbalife Çayları 



44 

VÜCUDUNUZUN İHTİYAÇLARINA GÖRE BESLENİN  
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SAĞLIKLI BESLENME VE AKTİF YAŞAMIN 
ÖNÜNDEKİ SORUNLAR 

Yüksek 

kalorili, 

sağlıksız 

gıdaların 

tüketimindeki 

artış 

Yetersiz 

fiziksel 

aktivite  
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 KALİTELİ BESLENME 

Günümüz beslenme 

programları kalori 

bakımından yüksek, 

besin değeri 

bakımından 

düşüktür. 

 

İdeal bir beslenme 

programı yeterli ve 

çeşitli miktarda 

makro ve mikro 

besinleri içermelidir.  



47 

KALİTELİ BİR BESLENME PLANI 

Çeşitli  

Renkli 

Temel 

Besinler 

Dengeli 
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Herbalife ürünleri 

kaliteli ve dengeli 

bir beslenme 

programına katkıda 

bulunur. 
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BESİN DEĞERLERİ 

Ö
ğ

ü
n

le
re
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ö

re
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e
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e

ğ
e
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ri
 

Calculated using the Nutrient Rich Foods Index. Drewnowski A.  The Nutrient Rich Foods 

Index helps to identify healthy, affordable foods. Am J Clin Nutr April 2010 vol. 91 no. 

4 1095S-1101S 

http://ajcn.nutrition.org/search?author1=Adam+Drewnowski&sortspec=date&submit=Submit


50 

EGZERSİZ SAYESİNDE 

BEYİN 

FONKSİYONLARI

NIZ 

KAS - İSKELET 

SİSTEMİNİZ 

FORMUNUZ ve 

KASLARINIZ 
RUH HALİ ve 

YAŞAM 

KALİTENİZ 

KİLO 

YÖNETİMİNİZ 

Güçlenir! 
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EGZERSİZ ÇEŞİTLERİ 

Aerobik Egzersiz Anaerobik 

Egzersiz 

• Günde en az 30 

dakika 

• Haftada 5 defa 

• Orta şiddette 

• Uzun süreli 

• Günde en fazla 

30 dakika 

• Haftada 2-3 defa 

• Yoğun şiddette 

• Kısa süreli 



AKTİF YAŞAM ÜRÜNLERİ 

Herbalife24 serisi, egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında  

size yardımcı olabilecek sporcu beslenmesi ürünlerini içermektedir. 

Herbalife24 düzenli egzersiz yapan, vücut geliştiren, spor salonuna  

giden ya da profesyonel spor yapan kişiler için yani kısacası 

hayatında spor olan herkes için tasarlanmıştır. 



Yağ 

Protein 

Karbonhidrat 

Besin 
Miktarı 

Gün Boyunca 

 BESLENME TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN 
                           BU HATAYI YAPMAMAYA ÇALIŞIN: 

Sabah Akşam 
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7 günde daha parlak, pürüzsüz ve genç görünümlü bir cilde sahip 

olmanıza yardımcı cilt bakım ürünleri* 

* Bu sonuçlar; Çizgi Azaltıcı Serum, Besleyici Gece Kremi, Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici, Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30, Nemlendirici 

Göz Kremi ve Sıkılaştırıcı Göz Jeli için geçerlidir. Klinik araştırmalar sonucunda, ürünlerimizin istenilen etkilerini standartlarına uygun bir kullanımla 7 

gün içerisinde göstermeye başlayabilecekleri test edilmiştir. Bu ürünler, arzu ettiğiniz görünüme kavuşmanızda size yardımcı olmak için üretilmiştir. 

Bu ürünlerin, herhangi bir kalıcı, iyileştirici veya tedavi edici etkisi bulunmamaktadır. 

İçeriğinde 15’in üzerinde vitamin ve bitkisel içerik yer alan klinik olarak test edilmiş cilt bakım ürünlerimiz, günlük cilt bakımında en iyi 

sonuçları elde edebilmeniz için geliştirilmiştir. 

ETKİLİ CİLT BESLENMESİ: 7 GÜNDE ETKİ 

HERBALIFE SKIN SERİSİ 
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7 GÜNDE ETKİ* 

7 günde, cildinizin görünümündeki  

yumuşaklığın, pürüzsüzlüğün, aydınlanmanın, 

ışıltının ve parlaklığın dikkat çekici şekilde 

ilerlemesine yardımcı olur.** 

7 günde, kırışıklık ve çizgi görünümünün 

azalmasına yardımcı olur.*** 

Klinik olarak test edilmiş ürünlerimiz etkin 

sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. 

* Bu sonuçlar;  Çizgi Azaltıcı Serum, Besleyici Gece Kremi, Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici, Koruyucu Etkili 

Nemlendirici SPF 30, Nemlendirici Göz Kremi ve Sıkılaştırıcı Göz Jeli için geçerlidir. Klinik araştırmalar sonucunda, 

ürünlerimizin istenilen etkilerini standartlarına uygun bir kullanımla 7 gün içerisinde göstermeye başlayabilecekleri test 

edilmiştir. Bu ürünler, arzu ettiğiniz görünüme kavuşmanızda size yardımcı olmak için üretilmiştir. 

Bu ürünlerin, herhangi bir kalıcı, iyileştirici veya tedavi edici etkisi bulunmamaktadır. 

** 2, 4 ve 7 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde pürüzsüzlük, yumuşaklık, aydınlanma, ışıltı ve parlaklık için uzmanlar 

tarafından gözlemlenerek test edilmiştir. 

*** 0, 7 ve 42 günlük süreçlerle 30 denek üzerinde cilt sertliği Visioscan tarafından test edilmiştir. 
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ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

15’in üzerinde 

vitamin ve bitkisel 

içerik 

 Sülfat içermez 

İlave paraben 

içermez 

Dermatolojik 

olarak test 

edilmiştir 

Ürünlerin çoğu  

tüm cilt tiplerine 

uygundur 

Hem kadın 

hem de 

erkeklerin 

kullanımı 

için 

uygundur 
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CİLT BAKIM DÜZENİ 

Kadınlar İçin Cilt Bakım Düzeni 

Günlük Cilt Bakımının Temel Adımları 
Aşağıdaki günlük cilt bakımının temel adımlarını takip  

ederek hızlı sonuçlar elde edin. 
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CİLT BAKIM DÜZENİ 

Erkekler İçin Cilt Bakım Düzeni 

TEMİZLEME – BAKIM – NEMLENDİRME 

3 Adımda Cildiniz İçin Etkin Sonuçlar 

SAYI SAYMAK KADAR KOLAY! 
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HERBAL ALOE BAKIM SERİSİ 

• Saçınızın güçlü, cildinizin ise nemli bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. 
• İçeriğinde sülfat ve paraben yoktur. 
• Ferahlatıcı bir kokusu vardır. 
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TEŞEKKÜRLER 


