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100%
VEGAN

O

VE
GANO

 A Parceira Perfeita 
da Fórmula 1

•  24g de proteína
•  26 vitaminas 

e minerais
•  Baixo teor 

de açúcares
•  Isenta de glúten

MISTURA 
VEGANA 
PARA BEBIDA 
DE PROTEÍNA
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Caro Leitor,
Que ano tivemos! Com todas as voltas e reviravoltas, parece que estamos 
a viver o enredo de um filme.

Estamos a viver tempos e a passar por mudanças a uma escala que nunca 
vimos antes. A mudança pode ser uma fonte de ansiedade para muitos de 
nós, no final de contas existe conforto e segurança na nossa rotina e hábitos 
diários. Mas a mudança também nos pode levar a repensar a forma como 
temos vivido, pensado e agido em relação às coisas que mais nos importam.

Quer ainda esteja a trabalhar em casa, a reexplorar os seus bairros e cidades 
ou a começar a conhecer pessoalmente a sua equipa, a mudança não tem de 
ser algo a temer.

Nada assinala mais a mudança do que a chegada do Outono. A princípio, esta 
estação parece o fim das coisas e a porta de entrada para o inverno. As noites 
tornam‑se mais longas e os dias mais curtos. As folhas mudam de cor e caem 
no chão. Tudo parece murchar e definhar. É fácil perceber porque é que muita 
gente receia esta estação.

Mas o ar do outono parece mais revigorante. Isto porque este é um período de 
renovação, com a sensação de possibilidades, sonhos e objetivos no ar.

Desde a nutrição noturna para os atletas e ideias de refeições para passar esta 
estação sem sair do bom caminho, até ao nosso guia de boa forma de inverno 
e como cuidar das suas mãos, colocámos muito amor nesta edição para si.

Há força e conforto em sabermos que, apesar de tanta perturbação, o nosso 
mundo está cheio de maravilhas e que estamos rodeados de mais bondade 
e gentileza do que imaginamos.

Podemos fazer uma pausa, permanecer tranquilos e sentirmo‑nos vivos. 
Que esta estação seja para si uma ocasião de libertação, restabelecimento 
e reequilíbrio. Desejo‑lhe muita saúde, felicidade, alegria e determinação 
em tudo o que fizer.

Chayya Syal,  
Redatora Sénior
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Não é uma Dieta. 
É uma Mudança de 
Estilo de Vida.

por Susan Bowerman, M.S., RD, CSSD, CSOWM,  
FAND ‑ Diretora Sénior de Educação e Formação Nutricional

Uma das coisas mais difíceis em relação à perda de peso é manter a 
motivação. No início sente‑se empenhado, tem grandes objetivos e 
está pronto para o desafio. Mas depois algo acontece. Talvez não esteja 
a perder peso tão rapidamente. Talvez o seu regime seja demasiado 
intenso ou a excitação das primeiras semanas se tenha desvanecido 
e tenha perdido o interesse.

Quando a nossa motivação enfraquece, rever quais foram as razões 
que inicialmente nos levaram a querer perder peso é uma boa ajuda. 
Onde quer que se encontre no seu percurso, aqui estão cinco dicas 
para o ajudar a voltar ao bom caminho e atingir as suas metas.

Cinco Formas  
de Recuperar a 
Sua Motivação!

Olhe para o seu Íntimo

Os contratempos acontecem a todos, mas é importante 
lembrar que não somos definidos pelos erros que 
cometemos. Muitos dos comportamentos que estamos 
a tentar mudar já nos acompanham há muito tempo. 
Identifique os seus gatilhos, escrevendo‑os, pensando 
no que os causa, como normalmente reage e como 
gostaria de lhes responder.
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Na altura em que iniciou a perda de peso, provavelmente definiu metas 
para si próprio. Mas só porque estabelece um objetivo, não significa que 
este seja inalterável. Por vezes, somos demasiado ambiciosos e assumimos 
mais do que na realidade somos capazes de fazer. Vá ao seu próprio ritmo. 
Progresso é sempre progresso, mesmo que seja lento.

Não há razão para não recompensar o progresso! Pense em pequenas formas 
de celebrar, quando chegar a um quarto do caminho ou a meio do caminho 
da sua meta. Encontre também formas de recompensar pequenos sucessos, 
tais como ter praticado exercício físico todos os dias da semana ou ter 
cozinhado três jantares em casa.

Quando sentir dificuldades em manter a sua dieta, ajuda lembrar‑se do que o motivou em primeiro lugar. 
Toda a gente é diferente; não há uma maneira certa ou errada. Todos os dias, lembre‑se de reservar um 
momento para se congratular por este percurso e recorde‑se por que razão decidiu começar.

Mantenha-se  
no Bom Caminho

Seja Flexível

No início o nosso ânimo está elevado. Controlamos o que comemos, o nosso 
nível de atividade, como nos sentimos, alterações de peso, etc., mas por 
vezes podemos tornar‑nos complacentes e resvalar para os velhos hábitos. 
Leva tempo a criar novos hábitos e uma ótima forma de o fazer é controlando 
o que se faz todos os dias.

Repartir

Recompense as 
Pequenas Conquistas

Quando temos um objetivo final que queremos alcançar, podemos 
sentir‑nos assoberbados. Sempre que as coisas parecerem ser demais, 
pense em pequenos comportamentos que o ajudem a alcançar o seu 
objetivo. Sejam quais forem, concentre‑se neles e dê crédito a si próprio 
de cada vez que adotar um novo comportamento.

Title: Today Magazine TM202 – 2021  ID: J5014-5921-TM202_PO Page 9 Proof No: C   Date: 21/12/21

 TODAY  9



Equilíbrio Segurança

Treine o Corpo, 
Treine a Mente
por Samantha Clayton, AFAA, ISSA ‑ Vice‑Presidente 
de Desempenho Desportivo e Educação Física

Os atletas dizem frequentemente que o lado mental do 
desporto é tão importante como o treino físico que fazem 
todos os dias. Tire o máximo partido dos seus treinos 
com a nossa filosofia de preparação física que o pode 
ajudar a treinar da melhor forma possível.

Os Sete Pilares de um 
Treino Bem-sucedido
A nossa filosofia de preparação física baseia‑se nos 
cinco princípios seguintes: Equilíbrio, Personalização, 
Segurança, Horários de Nutrição e Estilo de Vida. Para 
criar uma abordagem mais abrangente, acrescentámos 
mais dois: Concentração e Dedicação.

A melhor abordagem ao exercício físico 
é aquela que é equilibrada e incorpora 
cinco componentes‑chave da aptidão 
física relacionada com a saúde. São 
eles: composição corporal, resistência 
cardiorrespiratória, força muscular, 
resistência muscular e flexibilidade. 
Assegure‑se de que os seus treinos 
incluem estas cinco características.

Se quiser que o seu corpo mude, 
deve tomar conta dele. Pode 
esforçar‑se, mas nunca comprometa 
a forma de exercício ou o seu 
próprio progresso.

SegurançaEquilíbrio
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Horário 
Nutricional

Personalização

Dedicação

Estilo de vida Concentração

O seu plano de preparação física 
deve ser baseado no seu histórico 
individual de exercício, nível atual 
de aptidão física e objetivos de 
boa forma desejados. Comece 
no nível adequado para si.

Para atingir os seus objetivos 
de aptidão física, é essencial 
compreender qual a nutrição 
correta para antes, durante 
e depois do exercício físico.

Personalização Horário 
Nutricional

O exercício físico é uma parte 
importante de um estilo de vida 
globalmente saudável, que inclua uma 
higiene de sono adequada, nutrição, 
apoio social e vínculo pessoal. Estes 
fatores de estilo de vida podem 
influenciar a sua capacidade de 
alcançar e manter os seus resultados.

Quando se concentrar verdadeiramente 
na sua sessão de treino e estiver 
mais consciente de si próprio, fará os 
exercícios mais corretamente, o que 
pode ter um efeito positivo no seu nível 
de intensidade de treino. Crie uma 
rotina definida e planeie a sua nutrição 
para antes do treino, para que possa 
dedicar toda a sua energia.

É importante empenhar‑se em seguir 
os seus planos de treino e nutrição. 
Tente anotar afirmações positivas 
todas as semanas ‑ ou todos os dias 
‑ para dar a si próprio um estímulo 
de motivação. Ao atingir os seus 
objetivos, reveja a sua trajetória 
e estabeleça novas metas.

Para treinar da melhor forma, deve 
encontrar uma abordagem que o 
ajude a desenvolver a força mental, 
bem como a força física. Certifique‑se 
de que está a utilizar estes pilares 
e assegure‑se de que se está a 
preparar para o sucesso.

Estilo de vida Concentração

Dedicação
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 21 g DE PROTEÍNA 
PARA ALIMENTAR OS 

TEUS OBJETIVOS

 ADEQUADO A VEGETARIANOS

 BAIXO TEOR DE AÇÚCARES

 SEM CORANTES NEM 
AROMAS ARTIFICIAIS
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O que é que Torna os Alimentos Gratificantes?

Ovos

Cinco Maneiras de 
Ficar Satisfeito Sem 
Comer em Excesso
por Susan Bowerman, M.S., RD, CSSD, CSOWM, FAND ‑ Diretora Sénior de 
Educação e Formação Nutricional

É bom sentirmo‑nos saciados e satisfeitos no final de uma refeição ‑ especialmente se o conseguirmos 
fazer sem comer em excesso. Mas à medida que os dias diminuem e as noites se tornam mais longas, 
muitos de nós, instintivamente, procuramos alimentos ricos, reconfortantes e que satisfaçam. Elaborámos 
uma lista de cinco alimentos para o ajudar a passar os meses de inverno sem sair do bom caminho.

Há algumas razões pelas quais alguns alimentos 
satisfazem mais do que outros. Os alimentos 
que fornecem proteína podem ajudar a saciá‑lo 
porque a proteína leva mais tempo a digerir do 
que as gorduras ou os hidratos de carbono.1 
É isso que dá à proteína o seu efeito duradouro.

Sabia que uma pequena quantidade de gordura 
insaturada numa refeição pode contribuir para que 
se sinta satisfeito?2 Isso porque a gordura abranda o 
ritmo a que o seu estômago se esvazia. Os alimentos 
ricos em fibras também podem ajudar a satisfazer de 
duas maneiras. Um dos tipos de fibra adiciona volume 
aos alimentos sem adicionar calorias. O segundo tipo 

abranda o ritmo a que o seu estômago se esvazia, o que 
o pode ajudar a sentir‑se saciado durante mais tempo.3

Os alimentos que são ricos em água ou contêm 
muito ar também podem ajudar a sentir‑se saciado.4 
Isto porque adicionam volume (sem acrescentar 
uma única caloria). A maioria de nós tem tendência 
a determinar a sua própria satisfação pessoal a 
partir de um determinado volume de alimentos, que 
não varia assim tanto de refeição para refeição.5 
Se um alimento obtém parte do seu volume a 
partir de fibra, ar ou água, irá ocupar espaço no 
estômago e contribuir para que se sinta saciado.

Estes são super versáteis e funcionam bem como deliciosos 
pratos principais e/ou snacks. A proteína é mais saciante do que 
a gordura ou os hidratos de carbono e um único ovo fornece 
quase sete gramas de proteína por menos de 70 calorias.1 
Se quiser uma omelete de claras, cada clara de ovo dá‑lhe 
cerca de três gramas de proteína por cada 20 calorias.6

Torne ainda mais saciante: Adicione vegetais. O seu conteúdo 
de água e fibras vão ajudar a manter a saciedade. Prepare um 
snack saciante adicionando vegetais a uma omelete ou colocando 
um ovo cozido em fatias, por cima de rodelas de tomate fresco.

Title: Today Magazine TM202 – 2021  ID: J5014-5921-TM202_PO Page 14 Proof No: C   Date: 21/12/21

14  TODAY



Papas de Aveia
Sopa de Feijão

Iogurte  
Grego Magro

As papas de aveia são uma fonte rica 
de fibra solúvel.6 A fibra solúvel pode 
tornar os alimentos mais saciantes e até 
mesmo retardar o tempo de digestão 
porque incha e engrossa quando 
entra em contacto com líquidos.3

Torne ainda mais saciante: Adicione 
proteínas e/ou uma gordura insaturada 
(como manteiga de amêndoa). 
Experimente cozinhar flocos de aveia com 
leite ou leite de soja. Uma vez feito, retire 
do lume e misture alguma proteína em pó.

Um batido de proteína feito 
com proteína em pó, leite ou 
leite de soja e framboesas 
pode saciá‑lo porque 
contém proteína e fibra.3

Torne ainda mais saciante 
Adicione cubos de gelo ao 
seu batido e misture durante 
vários minutos para obter 
um batido mais espesso 
e ainda mais cremoso!

O feijão é uma excelente fonte 
de fibra solúvel em água e tem 
a vantagem adicional de conter 
proteína. Uma tigela de sopa de 
feijão preto pode fornecer 15 gramas 
de proteína vegetal saudável.6

Torne ainda mais saciante: Coma 
uma salada mista com um fio de azeite 
como acompanhamento. A fibra da 
salada mista e a gordura insaturada 
do azeite irá complementar o poder 
de sustentabilidade das proteínas 
da sopa e o teor de fibra solúvel.

O iogurte grego pode ter o dobro 
das proteínas do iogurte tradicional. 
Um recipiente de dose única contém 
15 gramas de proteína e menos de 
100 calorias. Diga não aos iogurtes 
pré‑adoçados e adicione o seu 
próprio edulcorante ‑ provavelmente 
irá adicionar muito menos açúcar do 
que o fabricante! O iogurte é ótimo 
para comer sozinho, mas é fantástico 
quando adicionado a sopas e batidos 
para obter uma textura mais cremosa 
e um maior teor de proteínas.6

Torne ainda mais saciante: 
Complemente o iogurte com bagas 
ricas em fibra. Experimente e misture 
iogurte grego simples com pepino 
picado, cenoura, pimento vermelho 
e tempere com sal e pimenta preta.

1 Dhillon, et al. (2016). J Acad Nutr Diet, 116(6):968‑83 
2 Thomas, Erdman, & Burke (2016). J Acad Nutr Diet, 116(3), 501‑528.
3 Soliman (2019). Nutrients, 11(5) 
4 Goetze et al. (2007). Am. J. Physiol. Gastrointest. Liver Physiol. 292(1), G11‑G17.
5 Fiszman et al. (2014). Food Res Int, 62, 551‑560.
6 USDA, Food Data Central

Batido de Proteína 
de Framboesa
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Nutrição 
Noturna  
para Atletas
por Susan Bowerman, M.S., RD, CSSD, CSOWM,  
FAND ‑ Diretora Sénior de Educação e Formação Nutricional

Os snacks certos à hora de dormir ajudam os atletas a recuperar* 
e também a ter o seu melhor desempenho no dia seguinte.1

A maioria das pessoas ativas é bastante boa a vigiar a sua ingestão 
de nutrientes durante o dia. Planeiam as suas refeições, snacks e o 
que vão comer antes e depois do treino, para recuperação.* Mas se os 
atletas não fizerem uma ceia à hora de dormir, podem estar a perder 
uma oportunidade de otimizar a sua nutrição.

Quando está a dormir, o corpo geralmente não obtém nutrientes. 
Se conseguir fornecer ao corpo os nutrientes certos antes 
de adormecer, pode ajudá‑lo a recuperar*, a reduzir as dores 
musculares e a ficar pronto para treinar no dia seguinte.1

A maioria dos 
atletas pode 
beneficiar de um 
snack noturno
A proteína é o alvo habitual para os snacks noturnos. Embora a 
quantidade total de proteína ingerida ao longo do dia seja fundamental, 
o momento em que essa proteína é ingerida é também importante 
quando se trata de maximizar o desenvolvimento muscular.2 A maioria 
dos atletas de força sabe que a proteína é importante após um treino, 
mas pode não perceber que uma dose de proteína à ceia pode ajudá‑los 
a otimizar a ingestão de proteína e o desenvolvimento muscular.1

Durante o sono, os tecidos musculares estão em modo de reparação 
e dependem de um fornecimento constante de aminoácidos na 
corrente sanguínea, para apoiar a síntese das proteínas nos 
músculos.** Uma das melhores fontes de proteína para ingerir 
à hora de deitar é a caseína ‑ uma das duas principais proteínas 
(juntamente com o soro de leite) do leite e dos produtos lácteos.3
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O soro de leite aumenta os níveis de aminoácidos no sangue mais rapidamente e antes da 
caseína, razão pela qual o soro de leite é a proteína a ingerir após um treino para iniciar o 
processo de recuperação. Mas a caseína é digerida mais lentamente do que o soro de leite, 
o que significa que fornece um suprimento de proteína ao longo da noite que pode auxiliar 
o crescimento muscular.

Por esta razão, o leite e os produtos lácteos são excelentes snacks noturnos ‑ queijo fresco 
ou iogurte, por exemplo ‑ tal como os pós de proteína especialmente formulados, ricos em 
caseína, que podem ser adicionados a um batido.

Enquanto snacks noturnos de proteínas são mais frequentemente associados aos atletas de 
força, os atletas de resistência também podem beneficiar deles. As proteínas alimentares 
abastecem o organismo com os aminoácidos que o corpo utiliza para produzir proteínas 
corporais importantes, tais como hormonas e enzimas, que ajudam o seu corpo a recuperar.5

1 Kerksick et al. (2017) J. Int. Soc. Sports Nut, 14:33
2 Jager et al. (2017) J Int Soc Sports Nutr, 14: 20
3 Trommelen et al. (2016) Nutrients. 8(12):763.
4 Aragon et al. (2017) J. Int. Soc. Sports Nut, 14:16
5 Institute of Medicine (2005) Food and Nutrition Board.

* Os hidratos de carbono contribuem para a recuperação da função muscular normal (contração) após o exercício físico intensivo e/ou de longa duração, conducente a fadiga muscular e ao esgotamento 
das reservas de glicogénio na musculatura esquelética.

O efeito benéfico é obtido com o consumo de hidratos de carbono, de todas as fontes, numa ingestão total de 4 g por kg de peso, em várias doses, nas primeiras 4 horas e num máximo de 6 horas, a 
seguir ao exercício físico altamente intenso e/ou de longa duração, conducente a fadiga muscular e ao esgotamento das reservas de glicogénio na musculatura esquelética.

** As proteínas contribuem para o crescimento da massa muscular.

Os hidratos de carbono contribuem para a recuperação da função muscular normal (contração) após o exercício físico intensivo e/ou de longa duração, conducente a fadiga muscular e ao esgotamento 
das reservas de glicogénio na musculatura esquelética. O efeito benéfico é obtido com o consumo de hidratos de carbono, de todas as fontes, numa ingestão total de 4 g por kg de peso, em várias 
doses, nas primeiras 4 horas e num máximo de 6 horas, a seguir ao exercício físico altamente intenso e/ou de longa duração, conducente a fadiga muscular e ao esgotamento das reservas de glicogénio 
na musculatura esquelética.

As soluções eletrolíticas contendo hidratos de carbono contribuem para a manutenção do desempenho físico em exercícios de resistência.

Os hidratos de carbono 
à ceia também podem 
ajudar os atletas
Alguns hidratos de carbono à hora de deitar também podem ser benéficos para os atletas. 
Para um atleta de resistência, que vá competir num evento de manhã cedo, um snack 
equilibrado de proteínas e hidratos de carbono à hora de deitar pode ajudar a apoiar a 
reparação muscular durante a noite, mas também irá reforçar as reservas de hidratos 
de carbono para o dia seguinte. (Kerksick et al. (2017) J. Int. Soc. Sports Nut, 14:33)

Alguns atletas receiam comer antes de se deitarem, sob o falso pressuposto de que isto 
irá de alguma forma afetar a decomposição da gordura corporal durante o sono e impedir 
o seu progresso no sentido de se tornarem mais magros. Mas desde que o equilíbrio 
calórico seja mantido, a ingestão de proteínas suplementares ou hidratos de carbono 
em atletas não deve conduzir a um aumento de peso. E para aqueles atletas que estão 
a tentar ganhar peso, uma ceia equilibrada antes de dormir é uma ótima altura para 
introduzir sub‑repticiamente alguma nutrição e calorias extra.4
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100%
VEGAN

O

VE
GANO

100%
VEGAN

O

VE
GANO

Kcals

384

Lípidos

19 g

Gordura 
Saturada

5.6 g

Fibra

10.7 g

Açúcares Proteínas

5.4 g 22 g

Kcals

171

Lípidos

5 g

Gordura 
Saturada

0.8 g

Fibra

1.2 g

Açúcares Proteínas

6 g 19 g

MISTURA PARA BEBIDA DE 
PROTEÍNA – RECEITAS VEGANAS

Ingredientes

28 g de Mistura Vegana 
para Bebida de Proteína

10 g de nozes esmagadas

20 g de queijo creme vegano

35 ml de água fria

1 wrap vegano sem glúten

1 figo fresco, picado

2 fatias de bacon vegano

Ingredientes

112 g de Mistura Vegana 
para Bebida de Proteína

150 g de farinha sem 
glúten com fermento

1 colher de chá de fermento em pó

100 g de aquafaba

200 ml de bebida de soja

4 colheres de chá de xarope de agave

4 morangos, cortados ao meio

Um molde de silicone de ir ao 
forno para quatro waffles

Preparação

1. Numa tigela, misturar as nozes, o queijo 
creme vegano, a Mistura Vegana para Bebida 
de Proteína e a água até ficar homogéneo. 
Espalhar a mistura numa camada sobre o 
wrap e depois adicionar o figo por cima.

2. Pré‑aquecer uma frigideira antiaderente e fritar 
o bacon vegano durante 2 minutos de cada 
lado ou até ficar estaladiço. Colocar o bacon 
por cima dos figos e enrolar o wrap. Servir.

Aprecie com uma salada à sua escolha (por exemplo, 
rúcula misturada com tomate picado e uma colher de 
chá de azeite). Os valores nutricionais apresentados 
não incluem a salada de acompanhamento.

Preparação

1. Pré‑aqueça o forno a 180º C/gás 4 e coloque o 
molde de silicone num tabuleiro plano de ir ao forno.

2. Numa tigela grande, combine a farinha, o pó 
da Mistura Vegana para Bebida de Proteína e 
o fermento em pó. Depois misture a aquafaba, 
seguida da bebida de soja. Encha o molde 
com a mistura praticamente até acima.

3. Leve ao forno durante 15 a 20 minutos, até 
dourar. Vire os waffles para um prato quando 
o molde de silicone já tiver arrefecido o 
suficiente para se poder tocar. Repita com a 
restante mistura para fazer oito waffles.

4. Divida os waffles por quatro pratos, regue com o 
xarope de agave e guarneça com os morangos.

Wrap Doce e 
Salgado para 

Pequeno-almoço
Tempo de preparação: 20 minutos

Tempo de cozedura: 5 minutos
1 Dose

* Somente quando preparados conforme as instruções do rótulo, os nossos 
produtos oferecem todos os benefícios nutricionais descritos nesse rótulo. 
Lembre‑se que se um produto Herbalife Nutrition for utilizado numa receita 
quente, alguns dos níveis de vitaminas no produto final podem diminuir 
relativamente aos valores do rótulo.

* Somente quando preparados conforme as instruções do rótulo, os nossos 
produtos oferecem todos os benefícios nutricionais descritos nesse rótulo. 
Lembre‑se que se um produto Herbalife Nutrition for utilizado numa receita 
quente, alguns dos níveis de vitaminas no produto final podem diminuir 
relativamente aos valores do rótulo.

Waffle Vegano 
com Xarope
Tempo de preparação: 10 minutos
Tempo de cozedura: 40 minutos
4 Doses

Por Porção*

Por Porção*
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VIDA  
ATIVA
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Alimente os Seus 
Objetivos e Liberte 
o Seu Potencial com 
a Herbalife24®

Acreditamos na criação de produtos de nutrição desportiva que ajudem todo o tipo de 
atletas a atingir as suas metas, por muito grandes ou pequenas que sejam. Leve a sua 
aptidão, desempenho e recuperação ao próximo nível com a Herbalife24®. A nossa linha 
de nutrição desportiva de 24 horas é utilizada por mais de 190 equipas desportivas, 
atletas e eventos em todo o mundo, para os ajudar a ter o seu melhor desempenho.

* As soluções eletrolíticas contendo hidratos de carbono contribuem para a manutenção do desempenho físico em exercícios de resistência. Os hidratos de carbono 
contribuem para a recuperação da função muscular normal (contração) após o exercício físico intensivo e/ou de longa duração, conducente a fadiga muscular e ao 
esgotamento das reservas de glicogénio na musculatura esquelética. O efeito benéfico é obtido com o consumo de hidratos de carbono, de todas as fontes, numa 
ingestão total de 4 g por kg de peso, em várias doses, nas primeiras 4 horas e num máximo de 6 horas, a seguir ao exercício físico altamente intenso e/ou de 
longa duração, conducente a fadiga muscular e ao esgotamento das reservas de glicogénio na musculatura esquelética.

O Poder da Proteína
A proteína constitui uma parte vital de uma dieta saudável e ajuda 
a contribuir para o crescimento e manutenção da massa muscular 
magra.1 Quer esteja apenas a iniciar a sua caminhada rumo à 
boa forma, seja um frequentador regular de ginásio ou um atleta 
de alto rendimento, precisa de uma nutrição desportiva que o 
apoie em todos os momentos. Alimente os seus objetivos, por 
muito grandes ou pequenos que sejam, com as Barras de Proteína 
Achieve Herbalife24®. Elas contêm 21 g de proteína por barra, 
sem corantes ou aromas artificiais, têm baixo teor de açúcares e 
estão disponíveis com um indulgente sabor a chocolate negro.

1 Stokes et al., Nutrients. 2018 Feb 7;10(2). pii: E180

Treinar, Recuperar e 
Desempenhar como 
Nunca Antes
Os nossos especialistas reuniram algumas dicas para o ajudar a 
atingir os seus objetivos e superar os seus melhores feitos.
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A Hidratação é Fundamental
Quer esteja a disputar um jogo intenso de futebol, a treinar ou a exercitar‑se no ginásio, 
precisa de produtos que o ajudem a preparar, treinar e recuperar. O CR7 Drive da 
Herbalife24® é uma bebida desportiva com sabor a açaí, desenvolvida por especialistas 
em nutrição e pela estrela internacional do futebol: Cristiano Ronaldo.

O CR7 Drive é uma solução eletrolítica com hidratos de carbono 
que comprovadamente aumenta a absorção de água durante o 
exercício* e ajuda a manter o desempenho de resistência.**

* As soluções eletrolíticas contendo hidratos de carbono aumentam a absorção de água durante o exercício físico.
** As soluções eletrolíticas contendo hidratos de carbono contribuem para a manutenção do desempenho físico em exercícios de resistência.

Recupere* Tão Arduamente 
Quanto Treina
O repouso e a recuperação são uma parte essencial de qualquer plano de preparação 
física. Após o exercício físico ou sessão de treino intensos, você e os seus 
músculos precisam de descansar. Sinta‑se recarregado com o Rebuild Strength da 
Herbalife® 24: a bebida de recuperação* ideal para depois do treino. Contém 25 g 
de proteína por dose, nove vitaminas e minerais essenciais, que podem ajudar na 
recuperação e apoio da massa muscular após o exercício anaeróbico.* O Rebuild 
Strength da Herbalife® 24 está disponível num saboroso sabor a chocolate.

Procure Sempre a Excelência
Se se exercita há algum tempo e está em boa 
forma, pode sentir‑se desencorajado ao estagnar 
num patamar. A solução passa pelo aumento da 
intensidade dos seus treinos, reforçando o cárdio 

e intensificando o seu treino de força. Levar um 
estilo de vida mais saudável e ativo é uma viagem; 
estamos consigo a cada passo do caminho.

O Sucesso é a Soma de Pequenos 
Esforços Repetidos Dia Após Dia
Já ouviu falar da história da corrida entre uma 
tartaruga e uma lebre? A rápida lebre, que se sentiu 
tão confiante em derrotar a tartaruga que parou 
durante a corrida e adormeceu, enquanto a calma 
tartaruga, que se movia muito lentamente, mas 
sem parar, acabou por ganhar a corrida. Da mesma 

forma, quando se trata de perder peso ou melhorar 
o seu nível de aptidão física, não há atalhos. Veja e 
sinta resultados a longo prazo, estabelecendo metas 
que pode alcançar com um plano de preparação 
física consistente, mensurável e regular.
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O Seu Guia de  
Boa Forma de Inverno

À medida que as temperaturas descem e as noites se tornam mais longas, o exercício ao ar 
livre é muitas vezes a última coisa que queremos fazer durante o inverno. No entanto, isso não 
significa que se deva deixar de estar ativo. Ter uma nutrição equilibrada e uma abordagem 
consistente à atividade física é uma estratégia fundamental a longo prazo, para melhorar e manter 
um corpo saudável. Melhore a sua nutrição e obtenha os resultados desejados adicionando 
atividade física regular à sua semana com o nosso guia de aptidão física para o inverno.

Pratique 
Regularmente

Divirta-se!

O exercício regular melhora a 
densidade óssea, o tónus muscular, 
a saúde cardiovascular, aumenta os 
níveis de energia e muito mais. Se 
quiser causar um grande impacto na 
composição corporal ou melhorar o 
seu desempenho atlético, terá de ser 
ativo durante períodos de tempo mais 
longos. Aponte para 60‑90 minutos 
de níveis de intensidade variados, que 
o ajudarão a atingir os seus objetivos 
específicos pessoais de boa forma.1

por Samantha Clayton, AFAA, ISSA ‑ Vice‑Presidente de Desempenho Desportivo e Educação Física

Mantenha o 
Seu Ritmo
Seja gentil com o seu corpo e tente não 
avançar demasiado depressa para uma 
rotina de treino, pois pode provocar um 
aumento da dor muscular. Se for demasiado 
tarde e já estiver dorido, planeie alguns 
dias de exercício mais leve para recuperar, 
como caminhadas suaves e alongamentos, 
por exemplo. Durante a sua próxima 
sessão, esforce‑se o suficiente para obter 
resultados, mas não com tanta intensidade 
que não consiga andar no dia seguinte.

A atividade que escolher deve ser divertida, de modo a querer continuar. 
Intensifique lentamente o nível de atividade à medida que a sua condição física 
melhora. Se sair dos eixos ou parar de se exercitar, perderá alguma da sua 
aptidão cardiovascular e força muscular.* Mas não fique desanimado! O corpo tem 
uma memória muscular incrível, o que significa que a subida de volta ao ponto 
onde parou pode ser mais rápida do que da primeira vez que começou.

1 WHO (2010). World Health Organization [OMS (2010). Organização Mundial de Saúde]
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AQUI ESTÃO ALGUMAS DICAS  
para ajudar a melhorar a sua forma neste inverno:

Faça alongamentos simples todos os dias 
para se certificar de que está a mover os 
músculos e articulações em toda a sua 
amplitude de movimento (Thomas (2018) 
Int J Sports Med 39(04), 243‑254).

Faça um passeio diário. Pode aumentar lentamente o seu 
tempo até que se sinta confortável durante 30 minutos. 
Depois aumente o seu nível de intensidade caminhando mais 
rapidamente. Comece a incluir terrenos variados tais como 
colinas e depois avance para um ritmo de jogging ou corrida.

Não podemos prometer que ficar ativo não o fará transpirar, mas podemos dizer‑lhe que se seguir uma 
abordagem lenta e progressiva para ficar ativo, começará a associar a aptidão física a uma melhor composição 
corporal, confiança no corpo e sensação de bem‑estar. A coisa mais importante que pode fazer é ouvir o 
seu corpo. Lembre‑se de se esforçar o suficiente para que se sinta como se se estivesse a desafiar, mas 
não tão duramente que se arrisque a lesionar‑se ou a sentir‑se terrivelmente dorido no dia seguinte.

* Egner IM, Bruusgaard JC, Eftestøl E, Gundersen K. A cellular memory mechanism aids overload hypertrophy in muscle long after an episodic exposure to anabolic steroids [Um mecanismo de 
memória celular ajuda a hipertrofia de sobrecarga muscular muito tempo após uma exposição episódica a esteroides anabólicos].  
J Physiol. 2013 Dec 15;591(Pt 24):6221‑30.

Aumentar o seu nível de atividade diária é mais fácil 
do que pensa! Experimente subir pelas escadas, 
estacionar no lugar mais longe da loja, fazer alguma 
jardinagem, dançar e brincar com os seus filhos.

Realizar exercícios de resistência ao peso 
corporal, tais como simples agachamentos, 
alongamentos, flexões e, depois, 
progredir para a utilização de pesos.
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EXFOLIARLIMPAR

HERBALIFE 
SKIN®

AMAR, 
NUTRIR, 
MIMAR
Desde produtos de limpeza e tónicos, a exfoliantes 
e/ou produtos hidratantes, os nossos especialistas 
partilharam as suas dicas e truques sobre como 
pode ter a sua pele pronta para o verão!

A limpeza correta ajuda a 
eliminar a sujidade, excesso de 
óleo, poluição, maquilhagem 
e deve ser feita todas as 
manhãs e todas as noites. 
O Gel de Limpeza Suavizante 
com Aloé é um produto de 
limpeza refrescantemente 
suave, infundido de Aloé vera, 
e contém as vitaminas B3, C e 
E para deixar a sua pele limpa 
e maravilhosamente macia.

LIMPAR:  
Gel de Limpeza 
Suavizante  
com Aloé

EXFOLIAR:  
Gel de Limpeza 

Cítrico

Cuidados com a pele. Não têm de ser complicados. A Herbalife SKIN® 
traz‑lhe ingredientes de qualidade, espécies botânicas e extratos que 
limpam, tonificam, tratam e hidratam. Os nossos premiados produtos 
de cuidados com a pele são dermatologicamente testados e não têm 
parabenos ou sulfatos adicionados.

À medida que envelhecemos, o processo de 
regeneração celular torna‑se cada vez mais 
lento. Precisa da nossa ajuda e é aí que 
entra uma boa exfoliação para remover as 
células mortas da pele que se acumularam 
e ajudar a sua pele a absorver melhor os 
seus produtos de cuidados com a pele.

Melhore a sua rotina de cuidados com a 
pele com o Gel de Limpeza Cítrico. É um gel 
leve com micro pérolas exfoliantes de jojoba 
que removem as impurezas e maquilhagem, 
deixando a sua pele limpa e revitalizada.
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FPS

HIDRATAR

NUTRIR

O uso de FPS nunca foi tão importante. Produtos ricos em FPS podem ajudar a proteger a 
sua pele dos raios solares nocivos UVA/UVB. Todos devem aplicar FPS independentemente 
do seu tom de pele e de o sol brilhar ou não. O nosso Creme Hidratante FPS 30 proporciona 
à sua pele uma proteção contra os raios UVA/UVB. Contém vitaminas B3, C, E, Aloé vera e 
óleo de noz de macadâmia, para ajudar a deixar a pele mais suave e macia com um brilho 
visível em apenas sete dias.* Para melhores resultados, aplique generosamente após o 
produto de limpeza, tónico e sérum. Use de manhã ou antes da exposição ao sol.

Comece o dia com o Creme Hidratante de Dia; uma loção hidratante que contém 
propriedades iluminadoras para ajudar a dar à sua pele uma aparência luminosa, suave 
e saudável em apenas sete dias.* É elaborada utilizando uma mistura que respeita a pele 
de vitaminas B3, C, E, Aloé vera, óleo de sementes de girassol e extrato de sementes de 
noz, para lhe dar uma pele com um aspeto radiante, mesmo sem maquilhagem.

Deixe a pele repousar com o nosso Creme Revitalizante de Noite. Contém uma combinação 
de vitaminas B3, C, E, aloé vera e extratos botânicos. Este creme foi formulado para 
proporcionar uma hidratação prolongada enquanto dorme, que o ajudará a despertar com 
uma pele sedosa e macia. O Creme Revitalizante de Noite foi também clinicamente testado 
para demonstrar que a pele parece mais suave e macia em apenas sete dias.*

FPS:  
Creme Hidratante FPS 30

NUTRIR:  
Collagen Skin Booster

Conheça o mais recente membro da família Herbalife SKIN®. O Collagen 
Skin Booster é formulado com peptídeos bioativos de colagénio, chamados 
Verisol® P, que podem ajudar a reduzir as rugas no contorno dos olhos e 
melhorar a elasticidade da pele após quatro semanas. É rico em vitaminas 
e minerais essenciais, tais como biotina, iodo, vitamina A, niacina e zinco, 
que contribuem para a manutenção de uma pele normal. O Collagen Skin 
Booster também fornece selénio que, juntamente com o zinco e a biotina, 
contribui para a manutenção de cabelo e unhas normais.

HIDRATAR  
DIA E NOITE

* Clinicamente testado em sujeitos para a aspereza da pele, medida por Visioscan e Reverse Photo Engineering, em intervalos de zero, sete e quarenta e dois dias
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Como Cuidar 
das Mãos
Todos os dias as nossas mãos entram em contacto com inúmeras 
substâncias. Desde sabão e detergente a champôs, água, produtos de 
limpeza e muito mais, podendo todas estas retirar os óleos protetores 
que ajudam a manter a hidratação da pele delicada das nossas mãos. 
Aqui estão sete dicas para o ajudar a cuidar melhor das suas mãos.

É muito importante lavar as nossas mãos correta e 
regularmente. Embora uma lavagem adequada seja necessária, 
deve ser evitada a exposição excessiva à água, pois pode 
causar irritação da pele. É uma boa ideia usar luvas sempre 
que lavar a loiça ou limpar os lavatórios, banheiras e chuveiros.

A aplicação de creme hidratante é obrigatória quando se trata 
de cuidar das nossas mãos. Torne‑o o mais prático possível, 
para que nunca se esqueça. Tenha um tubo de creme de mãos 
junto ao lavatório, à mesa de cabeceira, na sua carteira, saco 
de ginástica, na sua secretária e até no porta‑copos do seu 
carro. Lave, seque a pele e depois aplique o seu creme de mãos 
enquanto a pele ainda está húmida. Esta é a melhor maneira 
de fixar a hidratação e ficar com a pele macia e sedosa.

Os sabonetes são ótimos para o nosso corpo, mas não 
quando se trata de lavar as nossas mãos. Procure produtos 
de limpeza das mãos sem sulfatos, que contenham 
antioxidantes, vitaminas e ingredientes naturais mais 
delicados, tais como Aloé vera, azeite ou manteiga de karité, 
para fornecer à sua pele a hidratação tão necessária.

Não Lavar em Excesso

Tenha o Hidratante à Mão

Repensar os Sabonetes
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Sabia que as nossas mãos podem revelar a nossa idade? 
Cuide delas, limpando‑as, hidratando‑as e protegendo‑as 
com bastante protetor solar. Os raios solares UVA e UVB são 
prejudiciais e podem queimar e envelhecer a nossa pele. A pele 
das costas das mãos é muito delicada e propensa a manchas 
provocadas pelo sol ‑ lembre‑se de as manter protegidas quando 
conduzir, andar de bicicleta e até mesmo cortar a relva.

Ajude as suas mãos a parecer e sentir‑se 
rejuvenescidas com uma exfoliação rápida uma 
vez por semana. Da próxima vez que estiver a 
exfoliar o rosto, use uma pequena quantidade 
do mesmo produto para esfregar suavemente 
nas suas mãos. Lave, seque com uma toalha 
e hidrate. Dica importante: use um pouco 
mais de creme de mãos (ou azeite e/ou óleo 
de coco) e massaje‑o nas suas cutículas.

Uma boa rotina de cuidados com as mãos começa à hora 
de deitar. Mantenha um tubo de creme de mãos na sua 
mesa de cabeceira e aplique antes de ir dormir. Adicione 
este simples passo à sua rotina noturna e acordará com 
as mãos maravilhosamente macias e hidratadas.

O Inverno nunca é benévolo para as nossas mãos. 
A neve, o ar frio e mesmo o vento podem secar, 
desidratar e gretar a pele exposta num instante. 
Durante os meses mais frios, certifique‑se de que 
usa luvas sempre que sai para o exterior.

Use FPS

À Noite é a Altura Certa

Tome Cuidados  
Adicionais

Não se  
Esqueça  
de Exfoliar
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Hábitos de Beleza Matinais

Cuidar de si é mais do que apenas acender velas, tomar banhos de espuma ou aplicar máscaras de lama. 
Trata‑se de criar espaço ao longo do dia para fazer coisas que lhe tragam alegria interior e uma sensação de 
tranquilidade. É tempo de se sentir bem e acrescentar estes cinco hábitos à sua rotina matinal de beleza.

Para ajudar o nosso dia a começar bem, 
é importante abastecer o nosso corpo 
com um pequeno‑almoço saudável. Isto 
é importante porque pode ajudar‑nos 
a sentir‑nos satisfeitos durante toda 
a manhã e impedir‑nos de petiscar 
alimentos errados. Apaixonarmo‑nos 
pelo pequeno‑almoço e trocar doces por 
ovos ricos e saborosos, panquecas com 
xarope por iogurte grego deliciosamente 
espesso ou um delicioso batido de 
proteínas de chocolate, que pode apreciar 
enquanto anda de um lado para o outro.

Sabia que beber água de manhã 
é muitíssimo importante? Quando 
acordamos, o nosso corpo precisa 
de hidratação. Quando estamos 
desidratados, simplesmente não 
nos sentimos no nosso melhor. 
Transforme num hábito matinal 
beber um copo grande de água 
depois de acordar. Isto não 
só ajudará a hidratar o corpo, 
como também pode ajudar a 
ativar o seu metabolismo.

A Refeição 
Mais 
Importante 
do Dia

Hábitos 
Matinais

Cinco Hábitos Matinais 
de Beleza para Realizar 
Todos os Dias
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Nunca foi tão importante cuidar do seu corpo, da sua pele e da sua mente. Coloque o seu 
telefone ou despertador do outro lado do quarto, para que tenha de se levantar da cama para o 
desligar e faça com que se torne um hábito não carregar no botão de repetição. Comece cada 
dia de folga seguindo estas cinco dicas e faça com que as suas manhãs sejam melhores.

O café é uma das primeiras bebidas 
que muitos de nós tomamos ao 
acordarmos ‑ afinal nem todos 
somos madrugadores! Mas é tempo 
de mudar e o chá verde é a solução. 
Não só o ajudará a acordar, como 
também contém antioxidantes.

Sabia que o exercício de manhã 
pode ajudá‑lo a ter uma noite de 
sono melhor? Reserve algum tempo 
para uma caminhada matinal rápida, 
um mergulho antes do trabalho ou 
mesmo algumas voltas pelo seu 
bairro de bicicleta. Não há nada 
como aquele brilho pós‑treino para 
lhe dar uma aparência mais jovem 
e radiante para começar o seu dia.

O que pomos por fora do corpo é tão 
importante quanto o que ingerimos. 
Comece a utilizar produtos de cuidado com 
a pele ricos em antioxidantes, vitaminas 
C e E, na sua rotina matinal de cuidados 
com pele. As vitaminas C e E podem ajudar 
a combater os danos provocados pelos 
radicais livres, que podem provocar um 
envelhecimento prematuro. É essencial 
limpar, tonificar, usar sérum, hidratar 
e proteger a nossa pele com protetor 
solar todos os dias, independentemente 
das condições meteorológicas.

Os Cuidados 
com a 
Pele são 
Importantes

Acorde 
com uma 
Chávena 
de Chá

Faça 
Exercício 
de Manhã 
para ter 
uma Noite 
Repousada

* A vitamina C e a Vitamina E contribuem para a proteção das células contras as oxidações indesejáveis
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 A pele de aspeto saudável começa por dentro. Cuide da sua pele com o Collagen Skin Booster! É uma bebida de beleza 
com sabor a morango e limão, rica em vitaminas e minerais essenciais, para favorecer uma pele, cabelo e unhas normais.* 
Também contém péptidos de colagénio de alto grau, chamados Verisol® P, com efi cácia cientifi camente comprovada na 
melhoria da elasticidade da pele e na redução das rugas de contorno dos olhos, após quatro semanas.**

 Esta é uma nutrição especializada para a sua pele. Com o apoio da ciência e com o uso de Verisol® P, de efi cácia comprovada.

 * A biotina, iodo, vitamina A e zinco contribuem para a manutenção de uma pele normal. A biotina, selénio e zinco contribuem 
para a manutenção de cabelo normal. O selénio e o zinco contribuem para a manutenção de unhas normais.

 ** Resultados visíveis nas rugas de contorno dos olhos e na elasticidade da pele, após 4 semanas.

Collagen Skin Booster
 Apoiado pela Ciência com 
Resultados Comprovados
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 SUSTENTABILIDADE

Estamos numa missão para 
nos tornarmos uma empresa 

mais sustentável.

Junte‑se a nós e fique  
atento às novidades.
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Os rendimentos citados nesta Revista não 
representam nenhum tipo de remuneração 
automática. Os rendimentos reais dependem do 
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É com enorme satisfação que a Herbalife Nutrition é 
membro do IPVD e signatária do seu Código de Ética.

Issue 202  
Portuguese  
#5921‑PO‑A3

/HerbalifePortugal

@herbalife

@herbalife.portugal

Herbalife Nutrition
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Dicas para construir um programa/curso 
de formação virtual de sucesso

Domine  
o seu tema
A capacidade de apresentar 
um assunto com confiança 
afeta diretamente a perceção 
do seu público e ajudará a 
manter a sua atenção.

Concentre-se na 
sua audiência

Mantenha a  
simplicidade

Informe o seu  
público de antemão

A regra dos 30/10

Planeie a 
estrutura da 
sua formação

Acrescente  
algum humor

Construa a sua base de audiência, 
sejam eles clientes ou membros 
de linha descendente.
Determine qual é a finalidade 
da mensagem e como é que o 
formando irá utilizar a informação.

Aprenda a ajustar a sua gíria, 
para que qualquer participante 
na sessão possa compreendê‑la 
rápida e facilmente.

Manter o seu público constantemente informado 
sobre os tópicos e a programação irá criar uma 
maior disposição e entusiasmo em participar.

Cada formação deve ser apenas de 
30 a 45 minutos. Deve ser seguida de 
atividades divertidas ou de P&R a cada 
10 minutos, para a tornar mais aliciante.

Faça uma lista de todos os tópicos que tem de 
abordar. Separe cada tópico e planeie o que 
pretende abordar em cada formação. Isto dá aos 
participantes uma ideia da formação e permite 
uma melhor compreensão do programa.

Por vezes é apropriado acrescentar 
humor e personalidade ao seu programa.
Isto pode fazer de uma formação uma 
experiência mais acolhedora.
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Dê formação à sua equipa virtualmente

Falar ao 
vivo versus 
gravação
O discurso e as sessões de formação 
ao vivo são mais apelativos do que as 
sessões de formação gravadas. Ajuda o 
público a permanecer ativo e interessado 
durante toda a sessão.

Uma versão gravada da formação pode 
ser disponibilizada aos participantes que 
perderam a sessão devido a circunstâncias 
imprevisíveis ou constrangimentos de horário.

Preparação  
do guião

Não se esqueça  
de se divertir

O seu discurso ou formação deve 
consistir de 3 partes básicas ‑ uma 
introdução, o assunto principal e o 
encerramento ou a chamada à ação.

As sessões de formação não têm de ser 
monótonas e não passarem de longas 
horas à volta de um tema. Certifique‑se 
de que você e os seus participantes 
desfrutam da sessão, tenha ideias 
inovadoras e torne a formação divertida 
para si e para os seus participantes.

Comece pequeno, acabe em grande. Dê formação 
à sua equipa virtualmente e comece com tarefas 
pequenas e realizáveis para ajudá‑los a criar 
confiança. Aumente gradualmente o número e 
a intensidade das tarefas, à medida que ganham 
mais e mais confiança. Tente manter os seus 
grupos de formação relativamente pequenos.

Durante uma sessão de formação, mantenha‑se 
fiel a um tópico. Basta certificar‑se de que 
as instruções são claras e simples.

Termine sempre com uma nota 
positiva. Valorize a sua equipa pelo 
seu trabalho árduo e dedicação 
durante estes tempos de provação.

Durante as sessões de formação permita 
que a sua equipa desempenhe papéis 
e pratique uns com os outros. Isto irá 
ajudá‑los a criar confiança e a melhorar 
as suas capacidades, ao mesmo tempo 
que os pode corrigir e aperfeiçoar.

Projetos de formação  
mais pequenos

Mantenha a simplicidade

Termine com uma 
nota positiva

Utilize encenações

Title: TM202 Aspire Insert - 2022  ID: J5014-6361-TM202-Aspire_PO Proof No: A   Date: 03/12/21

 ASPIRE  3



 SUSTENTABILIDADE

/HerbalifePortugal

@herbalife

@Herbalife.portugal

Herbalife Nutrition

Contacte-me para obter mais informações:

PEQUENAS AÇÕES 
GRANDE IMPACTO

Até a embalagem de Fórmula 1  
está a perder peso!

A nível mundial,  
removemos 1,4 milhões de quilos  

de plástico das nossas  
embalagens Fórmula 1.

A excelente gama de produtos cientificamente avançados da Herbalife Nutrition, de 
nutrição, controlo de peso e cuidados pessoais, é apoiada por um serviço personalizado e 
por uma garantia de reembolso de 30 dias. Por favor, solicite a última Brochura de Produto.

© 2022 Herbalife International, S.A., Lisboa, Portugal. 2022. Impresso na Europa.
É com enorme satisfação que a Herbalife Nutrition é membro do IPVD e signatária do seu Código de Ética.
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