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O amor presente  
em todos os gestos



Editorial

3

O amor  
está no ar

Você conhece a frase “Toda maneira de amar vale a pena, 
toda maneira de amor valerá?” Em geral, temos na cabeça a 
ideia do amor romântico, mas a palavra traz um significado 
muito maior. Por que não aproveitar o clima do mês dos 
namorados para espalhar e doar amor a quem precisa? Vai 
valer a pena!

CRIANÇAS: O projeto Herbalife Family Foundation (HFF) é 
uma organização sem fins lucrativos, mantida pela Herbalife, 
que atende mais de 81 mil meninas e meninos em 100 
programas no mundo. Fale com seu Consultor Independente 
sobre como contribuir.

ANIMAIS: Quer um amigo de verdade? Adote um animal 
abandonado que precisa de um lar e afeto. Em troca, você 
receberá um amor incondicional e muitas alegrias. 

IDOSOS: Tantas vezes colocamos em segundo plano uma 
visita ou telefonema aos nossos pais e avós, por exemplo. 
Esse amor não pode esperar! Moradores de casas de 
repouso precisam de carinho extra. Programe visitas e doe 
seu tempo a quem tanto precisa!

AMIGOS E FAMILIARES: Deixe um pouco de lado a correria 
do dia a dia e marque um encontro. Estar com uma pessoa 
querida pode ser a força que aquele amigo está precisando 
e você nem sabe o bem que pode fazer. 

HERBALOVE: Que tal encontrar uma pessoa para 
compartilhar seus sonhos de sucesso, de crescimento e, 
acima de tudo, de uma vida mais plena e cheia de amor?
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gerenciamEnto de peso

*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 6 e 12 deste catálogo.

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

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

LANCHE 
DA NOITE

ALMOÇO

CAFÉ DA 
MANHÃ*

LANCHE
DA MANHÃ

LANCHE 
DA TARDE

JANTAR*

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

Reduzir

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

Ganhar
LANCHE 
DA NOITE

ALMOÇO

CAFÉ DA 
MANHÃ*

LANCHE
DA MANHÃ

LANCHE 
DA TARDE*

JANTAR

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

Manter
LANCHE 
DA NOITE

ALMOÇO

CAFÉ DA 
MANHÃ*

LANCHE
DA MANHÃ

LANCHE 
DA TARDE

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

Como se alimentar de
forma equilibrada 

dE
 

acordo com o seu objEtivo!
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substitutos de refeição

#0951   
Baunilha 
Cremoso

#0949 
Milho 
Verde

#3144 
Chocolate Sensation

#0146   
Cookies & Cream

#0925
Paçoca

#0953   
Morango Cremoso

#0946   
Mousse de Maracujá

Shake • 550 g • 21 porções • R$ 147,00

Shakes
Diversos sabores que podem ser misturados, criando receitas deliciosas; 

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. 

#0930   
Coco

Shake Sachê • 182 g  #0948 - Sabor Baunilha Cremoso  
• Caixa com 7 sachês • R$ 52,00

Shake em sachê

 Cada sachê equivale a uma porção (26 g);

Mesma fórmula do Shake em formato tradicional;

Prático e conveniente.

Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo.

* 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.

#0940 
Doce de Leite

Pó para o Preparo de Bebida Para Controle de Peso*

vitaminas e minerais (23)

proteínas (   19 g)

fibras (   3 g)

calorias (   210)

 nutrição
equilibrada
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nutrev

Produto disponível enquanto durarem os 
estoques na Herbalife. Os preços deste catálogo 
são sugeridos para o Estado de São Paulo

Fortificado com 
Vitaminas e Minerais

NutreV

#1639BR • NutreV • 672 g • R$ 32,00

 Bebida vegetal à base de proteína isolada de soja;

Sem lactose2; 

30% do cálcio recomendado diariamente;

Fonte de fibra (inulina - fibra prebiótica);

Sem colesterol3.

*Alimento com Proteína Isolada de Soja Fortificado com Vitaminas e Minerais.  

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, LEITE* E 
PEIXE**. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém proteínas do leite*. * 

Proveniente da caseína utilizada para proteção dos ingredientes. ** Proveniente 

da gelatina de peixe utilizada para proteção da Vitamina A.

1- Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético.

2- Proteína vegetal é naturalmente sem lactose. 

3. Como todo produto de origem vegetal.

Curau light 
com NutreV

Veja a 
receita na 

pág. 60

alternativaao leite
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tenha um pensamento 

se alimEntar melhor!
 positivo para

Já reparou que quando questionamos como aconteceu o processo de 
emagrecimento de uma pessoa que teve sucesso, nos frustramos ao 
não receber como resposta uma receita milagrosa? Mesmo sabendo 
racionalmente que a chave para um resultado positivo está nas mudanças 
no estilo de vida e na alimentação, nem sempre a cabeça está pronta 
para ver o processo acontecendo. 
Além da disposição para mudar o comportamento e criar uma rotina focada 
em atitudes saudáveis, também é preciso capacitar a mente para enxergar 
sua evolução. É claro que é indispensável entender como o seu corpo se 
comporta a cada mudança, mas ser otimista e encarar os desafios de forma 
positiva fará com que a caminhada até a sua melhor versão se transforme 
em um processo natural e prazeroso. 
Inspire-se nos primeiros resultados que aparecerem, como as melhoras 
nas noites de sono e no humor, e cultive esse sentimento positivo para te 
empurrar para frente! O seu pensamento é capaz de influenciar a sua vida 
e a forma que encara o processo de mudança, e acredite, ele é o maior 
aliado que poderá ter nesse processo.
E quando o desânimo aparecer, como dar a volta por cima?
É importante reconhecer que quando se trata de alimentação o processo 
envolve muitas mudanças de rotina. Não tenha medo de errar ou falhar, 
apenas saiba a direção de volta!
Olhe para trás, veja o que já conquistou até aqui e siga em frente.  
Afinal, qual seria o sentido de realizar algo se você não acredita que vai 
dar certo? E não se compare com o desempenho de conhecidos, cada 
pessoa tem um estilo de corpo e ritmo de mudança, confie no seu 
potencial e acredite que a sua recompensa será maior, você vai chegar lá!



substitutos de refeição
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Caldo 
Verde  
cremoso

Os preços deste catálogo 
são sugeridos para o 
Estado de São Paulo.

* Pó para o Preparo de Sopa para o 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. 

- Pote com 16 porções • 416 g • R$ 147,00 

#0748 - Sabor Frango com Legumes

#0931 - Sabor Creme Verde  

#0747 - Caixa com 7 sachês Sabor Frango  

com Legumes de 26 g cada • R$ 68,00

Nutri Soup*

Opção de refeição rápida e saudável

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

Sabor caseiro e cremoso;

Prático de incluir na rotina;

Sabor Frango com Legumes: com pedacinhos de frango e legumes;

Sabor Creme Verde: espinafre, quinoa e outros vegetais.

vitaminas e minerais (23)

proteínas (17 g)

fibras (   3,5 g)

calorias (202)
Veja a receita 

na pág. 61
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n-r-g

saborguaraná
Tropical

Desperta 
a energia 
em você

Produto disponível enquanto durarem os estoques na Herbalife.
Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo

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.

N-R-G Tabletes
#0122 - Guaraná Tabletes1,2,6 
• 60 tabletes • R$ 95,00

Contém 32 mg de cafeína por tablete3.

Pó para o Preparo de Composto Líquido  
à Base de Chá Preto e Guaraná1,4,5 
#0985 - N-R-G • 60 g • 60 porções • R$ 96,00

#1808 - N-R-G • 100 g • 100 porções • R$ 152,00

#1818 - N-R-G Guaraná tropical • 100 g • 100 porções • R$ 152,00

N-R-G Pó

Bebida energética à base de guaraná e chá preto;

Contém 40 mg de cafeína por porção; 

Sem calorias.



nutrição
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dra. carolina pimentel
Nutricionista, Ph.D. em Ciências da Nutrição e Membro do 
Conselho Consultivo de Nutrição da Herbalife - DAB Brasil 
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Como garantir 
o consumo  
de protEínas em dietas vegEtarianas

Existem pessoas que praticam dietas livres ou com opções limitadas de alimentos 
de origem animal, são os vegetarianos.
A dieta vegetariana possui alguns tipos de variações como aquela que inclui ovos, 
leites e derivados (ovolactovegetariana) e também a vegana, que exclui totalmente 
alimentos de origem animal. 
Na primeira opção, a ovolactovegetariana, é mais fácil atingir as necessidades de 
proteínas, aqueles nutrientes fundamentais para construção e manutenção dos 
nossos músculos, mas mesmo nas dietas que só incluem vegetais isso também  
é possível! É só seguir algumas dicas:

1   Para substituir o leite, as bebidas a base de soja são uma ótima opção,  
pois são fontes de proteínas de excelente qualidade.

2   Nos lanches saudáveis, opte por uma porção de castanhas  
e sementes, pois além de conterem gorduras boas e vitamina E,  
também possuem 25% de proteínas.

3  A combinação arroz + feijão, oferece todas as proteínas necessárias, invista!

4   O homus ou pasta de grão de bico e quinoa também são brilhantes alternativas 
para incrementar a quantidade de proteínas e são totalmente vegetais.

5   Os produtos de soja como o tofu e a proteína de soja texturizada, conhecida 
também como carne de soja, além de  ricos em proteínas  são versáteis, 
podendo compor diferentes receitas. 

E não se esqueça, qualquer dieta é saudável quando equilibrada, variada e 
colorida! E, claro, sempre acompanhada de exercícios físicos.
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proteínasproteínas

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.

Alimento com Proteína Isolada de Soja

#0242 - 240 g • 40 porções • R$ 132,00

#0246 - 480 g • 80 porções • R$ 241,00

 Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo.

Mini pizza
 com protein powdEr

Veja a 
receita na 

pág. 60

proteínas (5 g)

calorias (22)
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Mingau de chocolate sensation
• 1 copo de água (250 ml) • 2 e ½ colheres (sopa - 26 g) Shake sabor Chocolate 
Sensation • 2 e ½ colheres (sopa -32 g) de NutreV • 1 colher (chá) de amido de milho 
• canela à gosto.
Modo de preparo: adicione o NutreV à água e leve ao fogo até quase ferver. Desligue o 
fogo e adicione o shake e o amido de milho mexendo até homogeneizar bem.  Também 
pode ser consumido frio.
Rendimento: 1 porção. Valor energético: 217 kcal. Proteínas: 20,3 g. Fibras: 6,3 g



nutrição

dr. nataniEl viuniski 
Médico nutrólogo, especializado em obesidade.  
Membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife.
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Magro por fora  
e gordinho por dentro?

Na minha prática clínica, tenho visto vários pacientes que apresentam um peso 
normal para idade, gênero e altura, mas que quando são examinados mais 
atentamente, exibem excesso de gordura depositada no organismo. O termo 
médico para esse fenômeno é magro por fora e gordo por dentro, TOFI em inglês.
Recentemente atendi uma senhora com 49 anos, muito contente com seus 62 kg 
para sua altura de 1,69 m, mas a má notícia foi que, na avaliação de bioimpedância, 
ela tinha 40% de gordura corporal.
Esse exemplo ilustra bem um dos paradigmas mais interessantes do conhecimento 
científico atual: A fita métrica ou a bioimpedância falam muito mais sobre sua saúde 
atual e sobre seus riscos cardiovasculares futuros do que a balança! Em outras 
palavras, saber a sua composição corporal é muito mais vital que apenas conhecer 
seu peso.
O excesso de gordura corporal não é apenas um problema estético. As pessoas 
que acumulam muita gordura*, principalmente na região da cintura, correm um  
risco maior de sofrer infartos, derrames, pedras na vesícula e até mesmo alguns 
tipos de câncer. 
Mas então, como melhorar nossa composição corporal? Como aumentar a massa 
muscular e reduzir o percentual de gordura?
Essa resposta passa por praticar mais atividade física, intercalando exercícios de 
força com de resistência. Para isso, o apoio da boa nutrição é imperativo.
Aumentar o consumo de proteína de alto valor biológico como a do soro do leite, 
a isolada de soja e a da clara do ovo. Consumir carboidratos complexos, aqueles 
que contêm boa quantidade de fibras e evitar os carboidratos simples. Finalmente, 
é muito importante ingerir gordura saudável, como a presente no abacate, gema de 
ovo, óleo de oliva e alimentos ou suplementos fontes de Ômega 3.
Adote as dicas acima e vamos todos juntos transformar o mundo num lugar mais 
saudável e mais feliz.
*Porcentagem de Gordura Corporal: HOMENS

RISCO

RISCO

< MÉDIA

> MÉDIA

MÉDIA

MULHERES

= 5%

= 25%

6-14%

16-24%

15%

= 8%

= 32%

9-22%

24-31%

23%



fibras

450 ml • Rende 30 porções • R$ 124,00

#0945 - Sabor Manga

#2140 - Sabor Uva

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.

 Os preços deste catálogo são sugeridos 
para o Estado de São Paulo.

* Mistura Concentrada Para o Preparo de Bebida de Fibra - 
para que as fibras possam desempenhar plenamente suas 
funções, é importante consumi-las com bastante líquido.  
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Fonte de
fibras
para o bom 
funcionamento
do intestino

24 25

fibras (3 g)

calorias (   8)



fibras

 Adicione em qualquer alimento  
ou bebida, quente ou frio;

Produto à base de fibra solúvel 
(Maltodextrina resistente);

Cada porção tem 4g de fibra  
solúvel e tem apenas 5 kcal;

Rende 55 porções, é prático e econômico!

#0927- Pote com 275 g • R$ 145,00

Fiber Powder* 

* Fibra Alimentar em Pó Sabor Neutro - o consumo deste produto deve ser acompanhado da ingestão de líquidos. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo.
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Muffin 
americano 
de cacau
Massa: • 1 xícara (chá) de farinha de trigo 
• ½ xícara (chá) de farinha de amêndoas  
• 3 colheres (sopa) de Fiber Powder  
• 2 colheres (sopa) de cacau em pó 
• 2 colheres (sopa) de adoçante culinário 
para forno e fogão • 1 colher (sopa) de 
fermento químico • 1 xícara (chá) de leite 
desnatado • 2 colheres (sopa) de óleo 
vegetal • 1 ovo • 1 colher (chá) de extrato 
de baunilha. Cobertura: • 50 g de chocolate 
meio amargo • 2 colheres (sopa) de leite 
desnatado • 1 Barra de Proteína Chocolate 
Peanut Herbalife cortada em cubos.
Modo de preparo: misture bem todos 
os ingredientes secos (farinha de trigo, 
farinha de amêndoas, Fiber Powder, cacau, 
adoçante e fermento). Acrescente o leite, o 
óleo, o ovo e o extrato de baunilha. Misture 
bem até os ingredientes incorporarem.  
Despeje a massa na forma de cupcake 
forrada com formas de papel. Leve ao forno 
pré-aquecido a 180ºC durante 20 minutos 
ou até espetar um palito e sair limpo. Retire 
do forno. Para a cobertura, leve o chocolate 
meio amargo e o leite ao micro-ondas em 
potência média (50%) por 1 minuto. Retire 
e misture bem. Decore o muffin com a 
calda e pedaços de Barra de Proteína. 
Sirva a seguir. Valor energético: 219 kcal. 
Rendimento: 7 porções

fibras (4 g)

calorias (5)



Receitas selecionadas com o típico 
sabor da culinária do Sul do Brasil.

Receitas
 saudáveis

Coleção

HERBALIFE

Cuca de banana com NutreV: as especiarias são uma ótima forma 
de aumentar os sabores das receitas quando se diminui os açúcares e 

gorduras. Aqui vale caprichar na canela ou inovar a receita.  
Que tal colocar algum outro tempero como cravo ou noz moscada?

Rocambole de pinhão: sabe cozinhar o pinhão da melhor forma?  
Lave-os bem, corte a pontinha e só use aqueles que estiverem com a polpa 

clarinha. Cozinhe na panela de pressão e descasque-os ainda morno!

28

lanches saudáveis

#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.

Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo.

• Caixa com 7 sachês • R$ 52,00

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 (14)proteínas (   5 g)

fibras (   3,1 g)calorias (   90)



Cuca de banana com NutreV 
sabores
do brasil

Massa
• 2 xícaras (chá) de farinha de trigo  
• 1 e ½ xícara (chá) de farinha de aveia  
• 8 bananas-nanica cortadas em rodelas  
• 1 sachê de fermento biológico seco • 400 ml 
de água morna • 4 colheres (sopa) de NutreV 
• 1 colher (sopa) de adoçante culinário • 1 ovo 
• 2 colheres (sopa) de manteiga derretida sem 
sal • canela em pó à gosto • farinha de trigo e 
manteiga sem sal para untar.

Farofa
• 5 colheres (sopa) de adoçante culinário  
• 4 colheres (sopa) de farinha de aveia  
• 3 colheres (sobremesa) de manteiga sem sal  
• canela em pó à gosto.
 

Modo de preparo: Massa: misture o fermento 
biológico com o NutreV na água morna, 1 colher 
de sopa de açúcar e 2 colheres de sopa de 
farinha de trigo e deixe fermentar por 30 minutos.  
Acrescente o restante dos ingredientes, exceto  
a banana, ao creme com fermento, misture  
até obter uma massa uniforme e deixe  
repousar por 60 minutos, em uma forma  
untada e polvilhada. Acrescente as bananas 
enfileiradas por cima. Farofa: Junte todos os 
ingredientes e misture bem. Polvilhe a farofa  
sobre a massa e leve ao forno pré-aquecido  
(200 °C) por 50 minutos.

Rendimento: 18 porções 
Valor energético: 236 Kcal 
Proteínas: 6,5 g | Fibras: 2,7 g

• 1 xícara (chá) de pinhão cozido e descascado • 200 g de carne moída  
• 6 colheres (sopa) de Fiber Powder • ½ unidade de abobrinha ralada • 1 ovo  
• 1 dente de alho • ¼ unidade média de cebola picada • sal e pimenta do reino à gosto  
• 2 colheres (sopa) de cheiro-verde  • 1 cenoura ralada.

Molho: • 2 e ½ tomates em cubos pequenos • ¼ de cebola média picada  
• 1 alho picado • 1 colher (sopa) cheiro-verde picado • 1 colher(sobremesa) de azeite  
• 1 xícara (chá) de água • sal e pimenta-do-reino à gosto.

Modo de preparo: bata o pinhão no liquidificador até ficar triturado. Misture com a carne moída, 
o ovo, a abobrinha, o Fiber Powder e os temperos. Sobre um papel laminado, coloque a mistura, 
em forma de retângulo no centro. Amasse com as mãos ou com o auxílio de uma colher; espalhe 
a cenoura ralada sobre o retângulo de carne, enrole a carne, e com o auxílio do papel laminado 
modele um rocambole. Leve ao forno pré-aquecido (200 °C) por 40 minutos. Molho: Aqueça 
o óleo em uma panela, coloque a cebola e refogue até que fique translúcida. Adicione o alho, 
refogue por 20 segundos e junte o tomate, a água, a pimenta-do-reino e o sal. Cozinhe até o 
tomate desmanchar, desligue o fogo, acrescente o cheiro-verde picado e tampe a panela. Despeje 
o molho de tomate sobre o rocambole depois de assado.

Rendimento: 6 porções | Valor energético: 156 kcal. Proteínas: 10,5 g | Fibras: 12 g

Rocambole de Pinhao
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E mais uma receita para aumentar sua coleção:

muffin amEricano de cacau

•  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 do Herbal Concentrate sabor Original* de 1,7 g cada

#102A • R$ 75,00 • Contém:
Trial Pack 

trial pacK

** Pó para o Preparo de Composto Líquido. 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.

* 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.

Massa: • 1 xícara (chá) de farinha de trigo • ½ xícara (chá) de farinha de amêndoas • 3 
colheres (sopa) de Fiber Powder • 2 colheres (sopa) de cacau em pó • 2 colheres (sopa) de 
adoçante culinário para forno e fogão • 1 colher (sopa) de fermento químico • 1 xícara (chá) 
de leite desnatado • 2 colheres (sopa) de óleo vegetal • 1 ovo • 1 colher (chá) de extrato de 
baunilha. Cobertura: • 50 g de chocolate meio amargo • 2 colheres (sopa) de leite desnatado 
• 1 Barra de Proteína Chocolate Peanut Herbalife cortada em cubos.
Modo de preparo: misture bem todos os ingredientes secos (farinha de trigo, farinha de 
amêndoas, Fiber Powder, cacau, adoçante e fermento). Acrescente o leite, o óleo, o ovo e 
o extrato de baunilha. Misture bem até os ingredientes incorporarem.  Despeje a massa na 
forma de cupcake forrada com formas de papel. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC durante 
20 minutos ou até espetar um palito e sair limpo. Retire do forno. Para a cobertura, leve o 
chocolate meio amargo e o leite ao micro-ondas em potência média (50%) por 1 minuto. 
Retire e misture bem. Decore o muffin com a calda e pedaços de Barra de Proteína. 
Sirva a seguir. Valor energético: 219 kcal. Rendimento: 7 porções



Produtos disponíveis enquanto durarem os estoques na Herbalife. Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo

bebidas
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)*.
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Herbal Concentrate*

Revitalização para seu dia a dia

50 g • 29 porções • R$ 133,00 
100 g • 59 porções • R$ 218,00

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

* Pó para o Preparo de Composto Líquido. 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.

revitalização para 
seu dia a dia
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calorias (6)



Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo.

fiberbond®
Fibras de Aveia e Beterraba

2. Por porção (6 tabletes).

Fibra de Aveia e Beterraba em tabletes. 
O Ministério da Saúde adverte: não existem evidências científicas 
comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças.

#0130 • 180 tabletes • R$ 115,00

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.

#0020 • 60 tabletes • R$ 65,00

NÃO CONTÉM GLÚTEN.

1. Por porção (1 tablete).

Suplemento de Cálcio, Magnésio  
e Vitamina D -  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®
Rico em Cálcio, Vitamina D 
e Magnésio

#0065 • 90 cápsulas • R$ 168,00

herbalifeline® 

Óleo de Peixe com Ômega 3 em Cápsulas - Para 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 (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.
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nutrição complEmentar

#3122 • 90 tabletes • R$ 70,00

multivitaminas  
e minerais

Suplemento de Vitaminas 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.
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Ômega 3 e vitamina e Vitaminas e minerais (22) cálcio1 (398 mg)fibras2 (1,5 g)



Chocolate PeanutBrownie

Citrus Lemon

lanches saudáveis
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Caixa com 7 barras • R$ 65,00
Contribuem para a ingestão diária de proteína;

Opção para os picos de fome ao longo do dia e para o 
desejo de comer doce; 

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.

Barras de Proteína
Lanche perfeito entre as refeições

Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo.

#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).

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.
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proteínas (   10 g) calorias (   135)
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oportunidade para a
comunidade surda

Beto e Bruna Figueiredo são membros da Equipe Mundial de 
Consultores Independentes Herbalife

“O que é essa bebida que você está tomando?” Com essa pergunta Roberto 
Figueiredo teve o primeiro contato com a Herbalife. “Fiquei um pouco surpreso 
porque era bem diferente do meu trabalho tradicional”, conta. Insatisfeito com 
seu peso passou a consumir os produtos diariamente e eliminou 11 quilos. 
“Comecei a ter mais energia, disposição e percebi que era uma outra pessoa.” 
Sua esposa Bruna não acreditava nos produtos, mas ao ver os resultados do 
marido passou também a consumi-los e reduziu 21 quilos.

O casal viu a oportunidade de impactar a comunidade surda através do Espaço 
Vida Saudável. “Qualquer pessoa pode desenvolver esta atividade”, afirma 
Beto. “Mark Hughes deu essa missão para todas as pessoas, independente 
de sua condição”, destaca Bruna. O desenvolvimento do negócio que era um 
plano B passou a ser a principal atividade do casal. “Pensei: já que eu tenho 
esse plano e tem um monte de surdos precisando desta nutrição, por que 
não ajudá-los de forma mais profissional? Eu pegava os produtos, colocava 
em uma mochila e viajava, principalmente para Londrina, que é minha terra. 
Fizemos muitas Festas Shake por lá”, relembra Beto.

Hoje Beto e Bruna realizam duas reuniões semanais com as pessoas da 
comunidade surda em um EVS na região central de São Paulo. “Nosso grupo 
é nossa família!”, comemora Bruna. O sonho do casal é agregar mais pessoas 
ao grupo, rompendo cada vez mais a barreira da linguagem. Para aqueles que 
acreditam que ter uma deficiência é sinônimo de privação, Beto dá a dica: 
“Vocês podem mostrar que são capazes. Se nós conseguimos, vocês também 
conseguem!”, completa.

A resposta do seu organismo pode ser diferente, uma vez que o metabolismo é uma característica individual.
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Cafe da
       manha

Shake smoothie  
paçoca com banana e aveia

Veja a receita 
na pág. 61



Salada de 
rúcula com rabanete
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Almoco

Veja as 
receitas na 

pág. 62

File de
frango grelhado

Mini abobora
  com ricota e shimEji
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Jantar

Risoto de
    palmito

Salada
    de manga

Veja a 
receita na 

pág. 63



nutrição

4948

susan bowerman 

Nutricionista, Mestre em Ciência dos Alimentos e Nutrição. 
Membro da Academia Americana de Nutrição e Dietética (FAND). 
Diretora Global de Treinamentos de Nutrição Herbalife.

Juntos mas
separados

Emagrecer a dois é mais gostoso, mas é preciso ter em mente que
nem sempre os ponteiros da balança baixam da mesma maneira.

Você já reparou como os homens perdem peso mais rapidamente do  
que as mulheres? Entender essas diferenças é o primeiro passo para 
garantir o sucesso do programa de reeducação alimentar do casal.

Apoio mútuo: os dois precisam reconhecer que provavelmente não
emagrecerão na mesma velocidade. Por isso, as mulheres não devem  
se chatear porque parece mais fácil para eles. Já os homens não podem 
achar que sua parceira está fazendo “corpo mole”.

Sem ressentimento: o fato de serem geralmente mais altos e terem mais 
massa magra faz com que as taxas metabólicas em repouso dos homens 
sejam maiores do que as das mulheres. Por isso, mesmo que vocês sigam 
o mesmo cardápio, os resultados tenderão a ser diferentes.

Gordura localizada: o excesso de gordura dos homens tende a se depositar 
na região abdominal, enquanto que o das mulheres se localiza nos quadris 
e nas coxas, um pouco mais difícil de eliminar.

Mais diferenças: em geral, os homens são mais propensos a aderir  
a um plano rígido e estruturado do qual não se desviarão demais. Já as
mulheres gostam de ter mais controle sobre as escolhas alimentares e 
fazem concessões para incluir, por exemplo, um pedacinho de doce no dia.

Organização é tudo: quando se tem um plano alimentar mais estruturado, 
há menos decisões alimentares a serem feitas todos os dias, o que tende 
a tornar o processo mais fácil. Mas, adicionar uma flexibilidade depois de 
um certo tempo pode ajudar a estabelecer um padrão de dieta saudável, 
menos rígido e mais fácil de continuar depois dos objetivos alcançados.
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história de sucesso

Christianne e Augusto são casados há cinco anos e o 
namoro deles com a Herbalife dura praticamente o mesmo 
tempo. Christianne já conhecia os produtos e tomava o 
Shake eventualmente, quando se sentia mais pesada. Era 
fã de toda a linha Herbalife porque acompanhava as metas 
que suas amigas estavam alcançando, mas para ela ainda 
faltava disciplina. Já Augusto não acreditava muito nos 
produtos. Ao voltarem de uma viagem com alguns quilos a 
mais, Christianne percebeu que precisava levar o processo 
mais a sério e intimou o marido a participar com ela. Afinal, 
é muito mais fácil ter bons resultados quando ambos estão 
comprometidos. “No começo, tomávamos café da manhã 
juntos e o Augusto gostava do Shake, mas eu ia a um Espaço 
Vida Saudável na hora do almoço, sozinha. Com o tempo 
consegui convencê-lo a também frequentar o Espaço comigo. 
Os resultados foram incríveis e para ele tudo aconteceu muito 
rápido”, conta Christianne. Com o apoio um do outro, cada 
um eliminou 16 quilos. Além das gordurinhas, graças aos 
bons hábitos adquiridos, Christianne conseguiu também 
livrar-se do cigarro.
Durante este processo de emagrecimento o casal consumia 
as Bebidas, o Shake com Protein Powder, Multivitaminas 
e Minerais e Fiberbond. Após a perda de peso, Augusto 
adicionou também a linha 24Hours, associada a exercícios 

físicos, para ganhar massa 
magra e adquiriu 6 kg, mudando 
totalmente a estrutura de seu 
corpo. Os dois garantem: efeito 
sanfona, nunca mais!

Christianne
Ilha Valiati

33 anos
Pelotas (RS)

16 kg
menos

Augusto 
Peres Venske 
30 anos
Pelotas (RS)

16 kg
menos

Efeito sanfona,

nunca mais



Erika foi a primeira a visitar um Espaço Vida Saudável, na 
companhia da sogra, há cerca de sete anos. Não contou 
ao marido Carlos porque, por desconhecimento, ele 
duvidava da eficácia dos produtos. “Eu sempre digo que 
a Herbalife entrou na nossa vida por meio da pessoa mais 
forte da casa, que é minha esposa”, conta Carlos. Depois 
de uma semana usando os produtos, Erika convidou o 
marido a acompanhá-la e ele acabou aceitando. “Achei 
tão gostoso que comecei a ir junto”, lembra ele. Hoje 
Érika comemora os 33 quilos a menos, e Carlos, 48 quilos 
eliminados. Nos primeiros seis meses consumiam o Shake, 
o Protein Powder, o N-R-G e o Herbal Concentrate. Depois 
passaram a tomar também o Xtra-Cal, o Multivitaminas, 
o Herbalifeline e o Fiber Concentrate. “Eu adoro todos 
os sabores do Shake e me divirto fazendo misturas entre 
eles”, diz Carlos. 
O casal mantém o peso há anos, mas mesmo assim 
não abandona os produtos porque vêem neles uma 
possibilidade de nutrição saudável e leve. “Sou apaixonada 
por todos. Mas os que acho mais gostosos são os Shakes 
de chocolate e de coco. O Fiber Concentrate de uva 
também é maravilhoso!”, enumera Érika. Carlos malha com 
frequência e faz uso das opções voltadas principalmente 

para o esporte, a linha 
24Hours e o CR7. Erika Cortez 

Ervilha
39 anos

Bauru (SP)

Carlos 
Eduardo 
Bastos 
Marcos 
43 anos
Bauru (SP)

sempre!
Juntos
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história de sucesso

33 kg
menos 48 kg

menos



Dizem que as coisas na vida acontecem no momento certo. 
Os pais de Nancy, têm um Espaço Vida Saudável no Rio 
de Janeiro há doze anos e sempre convidaram a filha para 
consumir os produtos. Ela demonstrava alguma resistência 
e, muitas vezes por falta de tempo, adiava as preocupações 
com a qualidade de vida. Mas há cerca de um ano o marido 
Gilbrando, com quem é casada há 28 anos, teve um problema 
cardíaco e o casal se viu obrigado a rever a forma como 
estavam vivendo. Começaram a fazer atividade física, mas 
a perda de peso estagnou depois de algum tempo. Então, 
chegou a hora de rever os hábitos alimentares. Gilbrando 
eliminou 35 quilos e Nancy, 32 quilos.  “É legal quando os 
dois estão envolvidos na perda de peso. Primeiro, porque um 
motiva o outro. Mas também porque acabávamos competindo 
entre nós”, brinca Nancy. Durante a fase da perda de peso 
o casal tomava o Shake e a Bebida Herbal Concentrate. 
Depois, acrescentaram a Barra de Proteína para os lanches. 
“Eu detesto chocolate, mas a Barra é tão boa que eu nunca 
reclamei de consumi-la”, conta ela. Hoje usam ainda o Fiber 
Concentrate e o Herbalifeline. Os filhos decidiram se unir aos 
pais e estão consumindo os produtos, e Gilbrando ainda 
quer mandar alguns quilos embora. Já Nancy está na fase de 
manutenção e consome os produtos da linha 24Hours para 
ganho de massa magra. “Nos sentimos muito mais dispostos, 

com mais motivação para fazer 
atividade física. E perdemos 
quase todas as roupas, 
estamos montando um guarda-
roupa novo”, comemora Nancy. 

Um motivando

o outro
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história de sucesso

Nancy 
Guimarães

da Silva
49 anos

Rio de Janeiro (RJ) 

32 kg
menos

Gilbrando 
Freitas da Silva 
50 anos
Rio de Janeiro (RJ)

35 kg
menos
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ACELERE SUAS 
CONQUISTAS

#CR7 DRIVE

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

Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo.

• Sabor leve 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 
da atividade física intensa. 
Use antes, durante ou depois 
da prática esportiva.

Para homens 
e mulheres 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.NÃO CONTÉM GLÚTEN.

DIABÉTICOS: CONTÉM DEXTROSE E SACAROSE.

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

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

Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo. Estamos em fase de transição dos produtos da linha 24HOURS.  
Durante esse período, você poderá receber o produto de diferentes versões de acordo com a disponibilidade do estoque.

RECUPERAÇÃO  
E ENERGIA
APÓS O TREINO DE RESISTÊNCIA

RELAÇÃO  
CARBO-PROTEÍNA 4:1

CARBO PROTEIN  
BLEND*

TRI-CORE PROTEIN 
BLEND*

#1416 - Suplemento energético para 
atletas de resistência com relação carbo-
proteína 4:1 • sabor Baunilha • 890 g
R$ 321,00

DIABÉTICOS: CONTÉM SACAROSE.

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

#1417 - Suplemento proteico para 
atletas 25 g de proteína por porção
• sabor Chocolate • 1,010 kg
R$ 424,00

DIABÉTICOS: CONTÉM FRUTOSE E SACAROSE.

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

RECUPERAÇÃO  
E FORÇA
APÓS O TREINO MUSCULAR INTENSO

GRAMAS DE
PROTEÍNA POR PORÇÃO.25



7. Sabonete Líquido 
para Mãos Chá Verde
#0408 - 250 ml • R$ 39,00 
• Limpa e protege as mãos. 

PROTEÇÃO 
24H

8. Desodorante 
Antitranspirante Roll-on Chá 
verde*
#0563 - 50 ml • R$ 16,00
•  Proteção 24 horas contra odores;
•  Perfuma e hidrata a pele, deixando as 

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

6. 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 • R$ 11,00

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

e de chá verde;
• Não resseca a pele.

•  Mantém a pele hidratada;
• Toque macio e aveludado;
•  Com extratos de frutas amarelas e de chá verde.

3.Creme Hidratante para o Corpo 
Frutas Amarelas   
#0474 • 200 g • R$ 45,00

4.Creme Hidratante para 
o Corpo Chá Verde
#0431 • 200 g • R$ 45,00

•  Mantém a pele hidratada;
• Perfuma suavemente a pele.

Produtos disponíveis enquanto durarem os estoques na Herbalife.
Os preços deste catálogo são sugeridos para o Estado de São Paulo.

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
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2.Condicionador
Hidratante
#2565 • 250 ml • R$ 62,00
• Nutre e protege.

1.Shampoo
Hidratante
#2564 • 250 ml • R$ 58,00
• Nutre e hidrata;
•  Deixa o cabelo macio 

e sedoso;
•  Fórmula suave e segura. 

Ideal para ser usado 
todos os dias;

• Fragrância fresca e suave.

1

2
4

7

8

6

3

5



na mesa, com o rolo de macarrão, até ficar no 
formato desejado. Leve a massa ao forno por dez 
minutos. Depois retire do forno, coloque molho de 
tomate, o queijo, o tomate e o manjericão e leve 
novamente ao forno até derreter o queijo.

Rendimento: 8 porções |  Valor energético: 207 kcal 
Proteínas: 12 g | Fibras: 3,8 g

• 7 e ½ colheres (sopa) de NutreV

• 2 unidades de espiga de milho verde debulhadas

• 1 unidade de cenoura pequena cozida

• 750 ml de água 

• 3 colheres (sopa) de adoçante em pó forno e fogão

• Canela em pó a gosto.

Modo de preparo: bata bem, no liquidificador, 

o milho com a cenoura e a água e coe bem para 

retirar os resíduos. Volte a mistura ao liquidificador 

e acrescente o NutreV e o adoçante em pó. 

Coloque o creme na panela, leve ao forno, deixe 

apurar e engrossar, mexendo. Coloque o curau em 

um refratário, salpique a canela e deixe esfriar na 

geladeira.

Rendimento: 8 porções | Valor energético: 90 kcal 

Proteínas: 5,6 g | Fibras: 2,4 g

Massa:

• 1 e ½  xícara (chá) de farinha de trigo integral

• 4 colheres (sopa) de Protein Powder

• 1 colher (sopa) de manteiga sem sal derretida

• 1 xícara (chá) de  água morna

• 1 sachê de fermento biológico seco

• Sal a gosto.

Recheio:

• 150 g de molho de tomate

• 200 g de queijo mussarela

• 8 fatias finas de tomate

• Manjericão a gosto.

Modo de preparo: em um refratário, despeje a 
xícara de água morna e vá dissolvendo o fermento e 
o sal e, depois, coloque a manteiga. Acrescente uma 
xícara de farinha de trigo integral e vá mexendo com 
uma colher. Depois, aos poucos, coloque o restante 
da farinha e o Protein Powder e vá mexendo com 
a mão. Se necessário, coloque mais farinha, até a 
massa soltar da mão. Amasse bem e forme uma bola 
e deixe descansar, tampado com um pano de prato, 
por trinta minutos. Corte a massa em 8 e estique-a 

• 3 colheres (sopa) de Nutri Soup sabor 
Creme Verde

• 250 ml de leite semidesnatado

• ½ unidade de linguiça de frango cozida

• 1 colher (sopa) de cebola picada  
• 1 dente de alho laminado

• 1 colher (sobremesa) de azeite

• 4 colheres (sopa) de couve cortada em fatias 
bem finas

Modo de preparo: corte a linguiça de frango 
cozida em fatias e grelhe em uma frigideira. 
Reserve. Em uma panela refogue o azeite, o 

Curau Light
     com nutrev

Mini Pizza
com protein powder
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Caldo Verde
      cremoso

#Shake smoothie de paçoca com banana e aveia 
 
• 5 colheres (sopa) de Shake Herbalife sabor 
Paçoca

• 5 colheres (sopa) de NutreV

• 500 ml de água

• 2 unidades de banana ouro

• 1 e ½  colher (sopa) de farelo de aveia.

Modo de preparo:  bata todos os ingredientes no 
liquidificador e distribua em duas porções. 
Dica: em dias quentes utilize bananas congeladas. 

Rendimento: 2 porções

Sugestão: 1 tablete de Xtra-Cal e 2 tabletes  
de Fiberbond.

Cafe da manha

alho e a cebola, adicione o leite e não deixe o mesmo 
chegar em ponto de fervura. Coloque a Nutri Soup 
sabor creme verde e mexa até se tornar homogênea, 
em seguida adicione a couve e a linguiça de frango 
grelhada. Sirva quente.

Rendimento: 1 porção |  Valor energético: 328 kcal

Proteínas: 23 g |  Fibras: 4,8 g



Modo de Preparo: faça um corte na parte 
superior, e com uma colher de café, retire as 
sementes, procurando não retirar a polpa junto. 
Tempere as abóboras por dentro com azeite, 
sal e pimenta e leve ao forno por 10 minutos. 
Retire e reserve. Misture a ricota com 1 colher de 
creme de ricota e a salsinha, tempere com sal e 
pimenta calabresa. Refogue o shimeji no óleo de 
gergelim até dar uma amolecida e misture com 
a massa de ricota reservada. Coloque dentro das 
abóboras e coloque em uma travessa para  
levar ao forno médio pré-aquecido por cerca 
de 30 minutos ou até que as abóboras estejam 
macias. Rendimento: 2 porções 

#Filé de frango grelhado 
• 2 unidades médias de filé de frango 
• Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo: tempere os filés com sal e 
pimenta. Em uma frigideira anti aderente, com 
um fio de azeite, grelhe os filés até dourarem.

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

Modo de preparo: Risoto - doure a cebola com 1 

colher (sopa) de manteiga. Acrescente o arroz e 

misture bem. Vá acrescentando aos poucos a água 

e coloque em fogo baixo. Acerte o sal e a pimenta. 

Quando estiver al dente acrescente o restante da 

manteiga, o queijo parmesão e o palmito. Misture 

bem. Tampe a panela e sirva quente. Tiras de 

carne - Corte a carne em tiras e tempere com sal 

e pimenta. Esquente uma frigideira com o azeite 

e refogue rapidamente a carne. Logo que a carne 

começar a perder a cor de crua, adicione o molho 

shoyu. Termine de refogar e sirva com o risoto. 

Rendimento: 4 porções

Sugestão: 1 tablete de Multivitaminas e 

Minerais e 2 tabletes de Fiberbond.

#Sopa Instantânea Herbalife sabor 
Legumes e Verduras

• 2 sachês de Sopa Instantânea Herbalife 
sabor Legumes e Verduras

• 400 ml de água fervente

• 2 colheres (sopa) de cebolinha picada

Rendimento: 2 porções 
 
#10 unidades de morango

#Herbal concentrate sabor laranja e 
especiarias

#Creme de abacate com amêndoa

• 1 abacate

• 2 colheres (sopa) de NutreV

• 4 colheres (sopa) de água

• 2 sachês de adoçante

• 2 colheres (sopa) de amêndoas laminadas

Modo de preparo: misturar todos os 
ingredientes, colocar em tigelas e as amêndoas 
por cima.

Rendimento: 2 porções
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Jantar

Lanche da  tarde

Lanche da  tarde

#Salada de rúcula com rabanete  
• 2 xícaras (chá) de rúcula fresca • 4 unidades de 
rabanetes pequenos • 1 colher (sopa) de linhaça 
• 1 colher (sobremesa) de azeite de oliva • Limão 
espremido a gosto • Sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo: lave bem os rabanetes e corte 
em rodelas finas. Misture a rúcula com as rodelas 
de rabanete e a linhaça, tempere com o sal e 
pimenta se for utilizar, o limão e o azeite de oliva. 
Rendimento: 2 porções

#Mini abóbora recheada com ricota e shimeji 
• 4 unidades de abóbora moranga mini • 200 g de 
cogumelo shimeji • 1 xícara (chá) de ricota 
• 1 colher (sopa) de creme de ricota light • 2 
colheres (sobremesa) de azeite de oliva • 1 colher 
(sopa) de óleo de gergelim • Salsinha picada à gosto 
• Sal e pimenta calabresa a gosto.

#Salada de manga, cebola roxa e coentro

• 6 folhas de alface • ¾ unidade de cenoura 

pequena ralada • 1 unidade de tomate médio 

• 1 manga palmer 

• ½ cebola roxa média 

• coentro à gosto • sal e pimenta a gosto 

• 1 colher (sobremesa) de azeite de oliva.

Rendimento: 2 porções

#Risoto de palmito e tiras de carne

Risoto: • 1  xícara (chá) de arroz arbóreo • 1 

xícara de palmito • 6 colheres (sopa) de queijo 

parmesão ralado • ½ unidade de cebola média 

picada em pedaços pequenos • 3 colheres 

(sopa) de manteiga sem sal • 1e ½ litro de água 

• sal e pimenta branca a gosto • Cebolinha e 

raspas de limão à gosto.

Tiras de carne: • 400 g de filé mignon cortado 

em tiras finas • 1 colher (sobremesa) de azeite 

de oliva • 2 colheres (sopa) de molho shoyu.

Almoco

• 2 bananas nanicas cortadas em rodelas • 2 
colheres (sopa) de Protein Powder • 2 colheres 
(café) de cacau em pó • 2 colheres (sopa) de 
amendoim torrado sem sal triturado

Modo de preparo: leve as bananas ao micro-ondas 
por 1 minuto. Acrescente o Protein Powder e o 
cacau e mexa bem. Acrescente o amendoim por cima 
e sirva. Rendimento: 2 porções

Lanche da manha
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oportunidade de negócio

“de mãe 
para filha”
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A ex-professora Nivia Oliveira é movida 
a desafios e não foram poucos os que a 
levaram a deixar Rondonópolis, no Mato 
Grosso, onde viveu por 37 anos. A história 
da empresária de sucesso começou em 
2009, quando abriu seu primeiro Espaço 
Vida Saudável, estimulada pelo cunhado. Na 
época, Nivia recebia o pessoal da vizinhança 
em casa e era ajudada pela filha Jéssica e 
pelo marido Altamiro. O negócio cresceu e 
um ano depois ganhou um espaço maior, 
ainda compartilhado com o cunhado, no 
centro da cidade. 

Ciente de que a tão almejada independência 
financeira havia finalmente chegado, deixou 
a carreira de professora para dedicar-
se somente à Herbalife. “Nessa época 
emancipamos nossa filha Jéssica, que 
tinha 16 anos, para que ela pudesse ter 
independência no negócio”, conta. “Para 
nós, era muito importante que ela traçasse 

seu caminho rumo a sua autonomia pessoal 
e profissional.” E não é que Jéssica está 
trilhando uma trajetória tão bem-sucedida 
quanto à da mãe? Aos 24 anos, ela tem seu 
próprio EVS, ganha incentivos como viagens 
por conta dos bons resultados, é convidada 
para jantares de gala e, como Nivia, cresce a 
passos largos dentro da Herbalife.

Certa de que Jéssica está caminhando 
com os próprios pés, Nivia se lançou a mais 
um novo desafio: mudou-se para Jaciara, 
também no Mato Grosso, para abrir um 
novo espaço, dessa vez só seu. “Meu EVS 
aqui ainda está engatinhando, mas a cada 
dia está amadurecendo. Trabalho muito, 
nada se constrói sozinho”, afirma ela. “Quero 
conhecer gente nova, ajudar outras pessoas 
a mudarem suas vidas e a subir os mesmos 
degraus que eu galguei.”
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com o negócio herbalife  
e o programa de reconhecimento, você pode 
desfrutar das férias quE você rEalmente mErecE!

Como serão as suas 
próximas férias?

Exclusivo para Consultores Independentes Herbalife. Verifique flyer das promoções com regras, período e qualificação.

Vou galgar cada um dos degraus, quero 
fazer parte da equipe de Milionários, depois 
da equipe de Presidentes. O que me chama 
a atenção na Herbalife é conseguir a tão 
sonhada liberdade financeira não só para 
mim, mas também para minha filha.

Altamiro e Nivia Oliveira fazem parte da equipe GET em Jaciara (MT).



Para informações sobre esses  
produtos, consulte o catálogo 
ou  www.herbalife.com.br

Viva uma rotina mais levE  
e Equilibrada. Viva nutreV.

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
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