
vermelho
emagrecimento

Se você encaixa-se neste perfil, fazer dieta deve ser um grande desafio  
e provavelmente você já tentou algumas vezes. Pessoas deste perfil  

apresentam o peso um pouco acima do recomendado, algumas delas  
precisam emagrecer por recomendações médicas, e outras pessoas  

simplesmente não estão felizes com o seu peso atual e querem emagrecer. 
Seja qual for o seu caso, a verdade é que controlar o peso lhe parece algo 

difícil. O Kit EmagrEcimEnto é uma solução nutricional simples e adaptada 
para você emagrecer sem passar fome, de forma consistente e saudável.

amarelo
disposição

Se você encaixa-se neste perfil, é porque deve estar se sentindo sem  
disposição e sem ânimo para executar as tarefas comuns do dia-a-dia.  

O estresse leva à falta de disposição o que leva essas pessoas a trabalhar  
e a viver num ritmo mais lento e isso faz com que acumulem mais tarefas  

do que dão conta. O resultado disso é muito cansaço. O Kit Disposição é uma 
solução nutricional própria para nutrir adequadamente o seu corpo, ajudando a 
controlar as calorias, renovar suas forças e trazer mais alegria para sua a vida.

verde
movimento

Se você encaixa-se neste perfil é porque adora se exercitar e se preocupa 
com sua forma física e com a balança. Pessoas deste perfil praticam  
exercícios frequentemente e geralmente se aborrecem quando são  

impossibilitadas de se movimentarem. O Kit movimEnto é uma solução  
nutricional própria para nutrir adequadamente o seu corpo ajudando  
a controlar o peso e a alimentar de forma correta os seus músculos.  

Afinal, praticantes de atividade física precisam de cuidados  
especiais em relação à alimentação.

azul
praticidade

Se você encaixa-se neste perfil, você é uma pessoa moderna e que gosta  
de novidades que facilitam a vida. Pessoas deste perfil estão sempre  

correndo com mil tarefas e viagens, e para dar conta do recado precisam  
ter uma agenda mais regrada. Conveniência é sua palavra chave!  

O Kit praticiDaDE é uma solução nutricional adequada para o seu  
ritmo de vida, pois permite uma alimentação balanceada, que ajuda  
a controlar o peso de forma rápida e prática, em casa, durante uma  

viagem ou em qualquer lugar.

laranja
multissabores 

Se você encaixa-se neste perfil, a alimentação deve ser algo extremamente 
importante. Além de nutrir, o alimento deve oferecer sensações como prazer, 

conforto, boas lembranças e muita satisfação. Por isso, as refeições não  
costumam ser apenas um ato automático, mas sim uma espécie de ritual. 
Além disso, pratos variados e sem monotonia de sabores estão presentes  

no seu dia-a-dia. O Kit multissaborEs é uma solução nutricional adaptada  
para você que quer manter a forma controlando as calorias com muito sabor 

e criatividade e ainda poder testar novas receitas. Combine os diferentes 
sabores de shake e dê seu toque especial. Crie sua própria receita!

Se houver empate, considere como seu primeiro perfil aquela em que você assinalou mais  
questões A. Se ainda assim, houver o empate, considere como seu primeiro perfil, o grupo  
em que você assinalou mais questões B.
ATENÇÃO:  Se você respondeu D para a maioria das questões: 3, 10, 17 e 19 considere  

ser mais ativo em sua vida. 
um programa de atividade física aliado ao seu plano alimentar fará toda a diferença  
no seu desempenho. além de ajudar a emagrecer, a atividade física é fundamental  
para a manutenção da sua saúde. incorpore a atividade física à sua rotina.  
seu corpo vai agradecer! 

Nome: __________________________________________________________

Telefone: _____________________________data: ______ / ______ / _______

assinale abaixo a sua solução nutricional

teste de perfil nutricional herbalife
Este teste ajudará você a pensar como você está agora em relação ao seu “perfil nutricional”.   
A vida muda constantemente e assim mudamos nossos hábitos e atitudes conforme nosso momento. 
Hoje você pode ter uma determinada necessidade nutricional, daqui um tempo você pode ter outra  
e assim por diante. O importante é situar o seu momento presente e fazer a melhor escolha para  
as suas necessidades atuais.

Responda as questões abaixo considerando a seguinte escala: 

A: Verdadeiro
B: Verdadeiro na maioria das vezes
C: Verdadeiro algumas vezes
D: Falso
                               a          b         c          D

01. Gosto de tudo que é moderno     
        
02. Aprecio pratos elaborados   
             
03. Sinto-me bem depois da atividade física                                          
  
04.  Estou me sentindo estressado e sem tempo para exercícios      

 
05.  Para mim, comida tem de ser rápida, prática e conveniente                                       

    
06.  Quando estou ansioso fico “beliscando” o dia inteiro    

 
07. Não me sinto muito animado ultimamente                                
 
08.  Gosto de programas de TV e de revistas de culinária      

 
09.  Preciso emagrecer e acho difícil manter o peso que quero
     
10. A atividade física faz parte da minha vida                                       
  
11.  Sempre que posso, experimento novos pratos e sabores             

  
12. Não tenho ânimo para fazer atividade física       

13.  Não tenho muito tempo para preparar minha comida               
 

14. Gosto de cozinhar
     
15.  Sempre que como muito, me arrependo depois     

16. Como com frequência fora de casa                                                                           
   
17. Gosto e me preocupo em manter meu corpo em forma                                                                 
    
18. Não consigo controlar o tamanho das minhas porções
    
19. Gosto de assuntos sobre fitness, atividade física e esportes                                                    
    
20. Estou acumulando mais tarefas do que dou conta              

Conte todas as questões assinaladas por cor e confira seu perfil nutricional.

TOTAL VERMELHO              kit emagrecimento
TOTAL AMARELO              kit disposição
TOTAL VERDE              kit movimento
TOTAL AzuL              kit praticidade
TOTAL LARANjA              kit multissabores
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