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MONITORIZARE 
 

 

 

AgenŃii de presă 

 

1. Agerpres - Obezitatea tinde să devină o epidemie mondială, după cum susŃin 
specialiştii 

Potrivit OMS, în prezent, în lume sunt 1,6 miliarde de oameni care sunt 
supraponderali şi cel puŃin 400 de milioane obezi. 

Se estimează că, până în 2015, 2,3 miliarde de adulŃi vor fi supraponderali, iar 
dintre aceştia circa 700 de milioane vor fi obezi. 

În acest context, alimentaŃia sănătoasă joacă un rol important în menŃinerea unei 
greutăŃi corespunzătoare. 

Specialiştii în nutriŃie atrag atenŃia asupra tendinŃei oamenilor de a sări peste 
mese, de a consuma produse supra-procesate, fast-food, ciocolată şi băuturi 
carbogazoase. 

'În condiŃiile stresului, tensiunii şi activităŃii intense de la birou, apare nevoia unui 
aport suplimentar de energie, pe care cei mai mulŃi îl regăsesc într-o cafea, o 
băutură carbogazoasă sau un baton cu ciocolată. Însă aceste gustări sunt 
nesănătoase pentru organism, cu efecte negative de lungă durată', a declarat, joi, 
într-o conferinŃă de presă, dr. Luigi Gratton, vicepreşedinte pentru sănătate şi 
nutriŃie al Herbalife, care a prezentat produsul 'Gustare sănătoasă la pachet', 
România fiind prima Ńară în care acesta este prezent. 

Specialistul a subliniat că o pungă de boabe de soia are de şase ori mai multe 
proteine decât o pungă de chipsuri, un baton proteic are cu 61% mai puŃine 
grăsimi decât un baton de ciocolată, iar o cană cu ceai de 23 de ori mai puŃine 
calorii decât o băutură carbogazoasă. 

Un alt factor important îl constituie mişcarea, despre care medicul, care este şi 
membru al Programului de analiză a obezităŃii ca factor de risc, derulat de 



 

 
Str. Drumul Garii Otopeni nr.6, Otopeni, Ilfov  

Tel : +40213527880 
office@classicbrands.ro 
www.classicbrands.ro 

Centrul de NutriŃie Umană din cadrul UniversităŃii Los Angeles, spune că 'nu 
construieşte numai corpul, ci şi mintea'. 

'Prin mişcare nu numai că încetinim procesul de îmbătrânire a activităŃii 
cerebrale, dar chiar inversăm acest proces. Cercetările arată, de asemenea, că 
în rândul persoanelor active şansele de apariŃie a unor inflamări ale creierului, 
atacuri cerebrale tranzitorii, care afectează capacitatea de cunoaştere, sunt mult 
mai scăzute', a explicat dr. Luigi Gratton, care, sâmbătă, 6 iunie, în parcul 
Kiseleff, va face o demonstraŃie interactivă de gimnastică aerobică. 

De altfel, specialiştii susŃin că, din păcate, din cauza tot mai multor ore petrecute 
în faŃa calculatorului şi a televizorului, oamenii nu mai merg pe jos, fapt care 
crează neplăceri din punct de vedere al sănătăŃii. AGERPRES/(Cornelia Stanciu)  

 

PublicaŃii economice 

 

2. Capital - Herbalife deschide reprezentanŃă locală în România 

Distribuitorul de produse nutritive Herbalife a anunŃat deschiderea primului birou 
din România cât şi primul magazin de desfacere de pe piaŃa locală. 

De asemenea, compania a anunŃat că are în plan investiŃii majore în România. 

„Rezultatele distribuitorilor sunt încurajatoare şi arată o creştere a pieŃei din 
România. Se pare că, atunci când vine vorba de alegerea unui produs, românii 
se bazează mai mult pe recomandările prietenilor. Ceea ce vine în consens cu 
spiritul şi filosofia de afaceri a companiei noastre.Tocmai de aceea credem că 
România constituie o oportunitate de afaceri pentru noi”, a precizat Jonathan 
Liss, Vice President Sales Strategy în cadrul Herbalife Ltd. 

ReprezentanŃii companiei Herbalife Ltd. nu exclud o dublare a pieŃei de 
suplimente nutritive şi, implicit, a pieŃei Herbalife, în România, în următorii ani. 

„TendinŃa la nivel global este de orientare spre produse naturale, sănătoase, 
sărace în calorii. Cam 70% din populaŃie, la nivel mondial, este supraponderală şi 
obeză. Şi în România, statisticile oficiale arată o medie de 60% de persoane 
supraponderale. Şi, în acest context, ne aşteptăm ca piaŃa Herbalife în România 
şi la nivel global să crească semnificativ”, a adăugat Julian Cacchioli, Vice 
President Corporate Communication. 

Herbalife Ltd. este o companie de network marketing la nivel mondial care 
comercializează produse pentru controlul greutăŃii, nutriŃie, şi produse de îngrijire 
personală. Produsele Herbalife sunt vândute în 70 de Ńări prin reŃeaua de 1,9 
milioane distribuitori independenŃi. 
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3. Banii Nostri - Herbalife a intrat oficial in Romania 

Herbalife si-a deschis primul birou de reprezentanta in Romania, in aceasta vara. 
"Tot mai multe persoane sunt atente la ceea ce mananca, pentru ca realizeaza 
ca acest lucru le poate afecta viata pe termen lung si ca de ceea ce mananca 
acum depinde sanatatea lor de maine. Circa 70% din populatie, la nivel mondial, 
este supraponderala si obeza. Si in Romania statisticile oficiale arata o medie de 
60% de persoane supraponderale", spune Edyta Kurek, Vice President Central 
Eastern Europe al Herbalife. 

 

4. Business Standard -  Herbalife deschide primul sediu oficial la Bucuresti 

Distribuitorul si producatorul de suplimente alimentare Herbalife a anuntat ca va 
deschide, in viitorul apropiat, primul sediu oficial in Bucuresti, dupa ce, recent, a 
inaugurat primul centru de desfacere la nivel local. 

“Am ales sa investim foarte mult in Romania, pentru ca reprezinta o oportunitate 
de afaceri pentru noi, in conditiile in care rezultatele obtinute au demonstrat o 
crestere a pietei din Romania”, a declarat Jonathan Liss, vicepresedinte vanzari 
Europa Centrala si de Est al Herbalife.  

Saptamana trecuta, compania a lansat un nou produs pentru piata din Romania, 
“Healthy Snack Pack”, care contine un baton proteic, o punga de boabe de soia 
si un ceai energizant din plante. Pachetul este un inlocuitor al ciocolatei, 
chipsurilor si bauturilor carbogazoase cofeinizate.  

Anul trecut, vanzarile nete ale Herbalife au fost in valoare de 2,4 mld. dolari, cu 
9,9% mai mult decat anul anterior. In ultimul trimestru al anului, Herbalife a 
anuntat vanzari in scadere cu 11,3% comparativ cu aceeasi perioada a anului 
precedent, la 512,9 mil. dolari. 

  

PublicaŃii economice online 

 

5. Daily Business - Herbalife deschide in aceasta vara primul sau magazin din 
Romania 

Herbalife, producator si distribuitor de produse nutritive, va deschide in vara 
acestui an primul sau magazin de desfacere din tara, in Capitala, au anuntat 
reprezentantii companiei. 

De asemenea, compania isi va inaugura si primul sau birou de reprezentanta din 
Romania, in zona Piata Victoriei.  
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Produsele Herbalife sunt prezente pe piata autohtona de peste 10 ani prin 
intermediul distribuitorilor independenti. 

"Aproximativ 70% din populatie, la nivel mondial, este supraponderala si obeza. 
Si in Romania, statisticile oficiale arata o medie de 60% de persoane 
supraponderale. In acest context, ne asteptam ca piata Herbalife in Romania si la 
nivel global sa creasca semnificativ", a adaugat Julian Cacchioli, vice president 
corporate communication al companiei. 

Infiintata in 1980 in SUA, Herbalife Ltd detine produse comercializate in 70 tari 
prin intermediul a 1,9 milioane distribuitori independenti. La sfarsitul anului 2008, 
Herbalife a anuntat vanzari de 3,8 miliarde dolari (circa 2,6 mld. euro). 

 

6. Startups.ro - O afacere care castiga in greutate 

Aproape inexistenta acum cativa ani, piata autohtona a produselor pentru slabit si 
a suplimentelor alimentare incepe sa prinda contur si ofera antreprenorilor nise 
cu potential de crestere. Jucatorii activi deja in domeniu spun ca vanzarile nu 
sunt influentate de incertitudinile economice din prezent, ci depind de 
promovarea sustinuta. 

“Piata autohtona a produselor pentru slabit are mare potential, desi statisticile de 
vanzari arata Romania in urma tarilor vestice, unde aceste produse au fost 
implantate de mult”, spune pentru startups.ro Mihai Talpos, presedintele 
Asociatiei Producatorilor de Suplimente Alimentare si Dietetice (APSAD). 

Oficialul precizeaza ca acest segment a inceput sa se dezvolte in Romania de la 
zero, imediat dupa 1990, iar acum tara noastra se afla in clasamentele de vanzari 
inaintea vecinilor bulgari. 

In ceea ce priveste dezvoltarea pietei din ultimii ani, Talpos afirma ca marea 
majoritate a produselor a aparut in perioada recenta, in acord cu evolutia puterii 
de cumparare a romanilor de dupa anul 2000, cand si educatia in domeniu s-a 
dezvoltat. 

Potential foarte mare 

“La fel ca majoritatea celorlalte state central si est-europene, Romania se 
concentreaza foarte mult pe problematica obezitatii, determinata de stilul de 
viata, de prezenta din ce in ce mai numeroasa a fast-food-urilor, dar mai ales din 
cauza lipsei de informare despre cum trebuie sa mancam”, spune pentru 
startups.ro Edyta Kurek, Vice President Central Eastern Europe al Herbalife Ltd., 
companie de network marketing la nivel mondial, care comercializeaza produse 
pentru controlul greutatii si nutritie, intrata pe piata romaneasca in urma cu un an. 

Ea spune ca statisticile de vanzari ale suplimentelor nutritive si ale produselor 
dietetice arata ca aceasta piata este una cu potential in urmatoarea perioada. 
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“Va fi o crestere de doua cifre, evolutie foarte dinamica pentru ca sunt din ce in 
ce mai multi cei care isi dau seama ca de ceea ce manaca azi depinde cum vor 
trai in viitor, pentru a trai o viata buna si lunga”, spune Edyta Kurek. 

Potrivit datelor Herbalife, 60% dintre romani sunt supraponderali, situatie similara 
in toata Europa Centrala si de Est, unde procentul se situeaza la 40% - 60%. In 
ceea ce priveste obisnuintele de nutritie, Edyta Kurek compara Romania cu 
Polonia si Cehia. 

Importanta reclamei 

Oficialul APSAD spune ca cele mai vandute produse sunt cele care beneficiaza 
de promovare sustinuta. 

“Tot timpul se vinde ce are reclama. Pentru copii, cele mai vandute sunt 
vitaminele si mineralele, iar in cazul adultilor, cele mai vandute sunt complexurile 
de vitamine si mai ales minerale, precum calciul. Cifra totala de vanzari pe 
suplimentele alimentare (formele predozate precum capsule/tablete) este de 
peste 60 de milioane de euro”, spune Talpos. 

Marta Nagy, Director comercial al companiei Pronutrition declara pentru 
startups.ro ca vanzarile firmei au crescut cu 30% in urma reclamei pe internet. Ea 
spune ca nici reclama tv si nici reclama in revista nu a avut acelasi efect ca 
promovarea online. Nagy apreciaza ca principala problema a pietei produselor de 
slabit este lipsa educatiei consumatorului. 

“Desi contin componente 100% naturale, lumea nu stie care este rolul unui 
supliment alimentar si faptul ca acesta este o alternativa la medicina traditionala”, 
spune ea. 

Si reprezentanta Pronutrition declara ca cele mai vandute categorii de produse 
sunt cele care beneficiaza de reclama puternica sau cele care sunt asociate cu 
produse de succes. In general, canalele de promovare la care apeleaza jucatorii 
in domeniu sunt revistele, publicatiile de specialitate, dar si reclama online. 

“Trendul este catre internet. Cine are acces la internet se preocupa si de felul 
cum arata”, considera Nagy. 

Cele mai vandute produse 

Importanta promovarii este exemplificata de jucatorii din domeniu prin faptul ca 
unul dintre produse, L-carnitina (n. red. - substanta importanta in procesul de 
ardere a grasimilor) era ceruta inainte numai de cunoscatori sau de sportivi. Insa, 
in prezent produsul (sub forma de capsule, batoane sau lichide) se vinde foarte 
bine, datorita mediatizarii. 

“Dar lumea trebuie educata ca acest produs ajuta la slabit doar in combinatie cu 
miscarea”, spune Nagy. 
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De asemenea, ea spune ca printre produsele cele mai cerute sunt capsulele si 
batoanele, pentru ca, dintre toate tipurile de produse, acestea au pretul cel mai 
scazut, iar cutiile cu pulberi sunt mai scumpe. 

Si Cristian Dulgheru, directorul companiei Redis, unul dintre principalii jucatori de 
pe piata suplimentelor nutritive si a produselor pentru silueta spune ca, pe langa 
L-carnitina Instant (sub forma de pulbere), cele mai vandute produse sunt 
batoanele cu fibre care ajuta la slabit (unul dintre cele mai dezvoltate segmente 
de piata). Acestea se comercializeaza in magazine alimentare, farmacii, 
magazine naturiste. 

De asemenea, Dorel Oprisan, director comercial al companiei Rommac, 
mentioneaza ca ceaiurile sunt cel mai dezvoltat segment, “daca vorbim numai 
depre produse alimentare”. 

Alte produse cu vanzari bune sunt concentratele de fibre - pulberi instant. 
Reprezentanta Herbalife spune ca in cazul companiei sale, shake-urile sunt cele 
mai vandute, pentru ca acestea inlocuiesc o masa obisnuita, care ofera 100% 
nutrientii necesari si putine calorii. 

“In procent foarte mare, de peste 60% dintre produsele cerute, sunt shake-uri. De 
asemenea, printre produsele populare sunt fibrele si ierburile, multivitaminele si 
batoanele cu proteine”, spune Kurek. 

Reglementarile pietei 

Cadrul legal pentru produsele de tip alimentar este reglementat de cateva norme 
europene, preluate in legislatia romaneasca. Marta Nagy precizeaza ca domeniul 
este reglementat prin ordinul comun a trei autoritati (MAPDR, Ministerul Sanatatii 
si ANSVSA), completat cu directiva 100/ 28.10.2008 a Comisiei Europene, care 
prevede indicarea valorilor nutritive pe produsele alimentare. 

Reglementarile prevad, de asemenea, conditiile necesare pentru ca un produs sa 
fie comercializat- notificarea, etichetarea etc. Cristian Dulgheru spune ca 
suplimentele pentru slabit trebuie avizate inainte de punerea in comercializare. In 
acelasi timp, Mihai Talpos mentioneaza printre lipsurile pietei faptul ca produsele 
sunt comercializate pe raspunderea producatorilor/importatorilor. 

Problemele pietei 

Principala problema a pietei sesizata de comercianti este informarea in legatura 
cu ce anume trebuie sa manance si cum trebuie sa se hraneasca romanii. 

“Misiunea noastra este sa le explicam cum sa manance, sa-i sfatuim, nu doar sa 
vindem produsele. Procesul informarii nu se termina niciodata, ci este un proces 
deschis”, spune reprezentanta Herbalife. 

Directorul comercial al companiei Rommac mentioneaza printre lipsurile pietei 
existenta unui produs mult mai eficient. 
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“A consuma un produs alimentar pentru slabit nu insemana automat ca vei slabi, 
ci este nevoie de alte actiuni (consum de lichide, miscare etc.) din partea 
consumatorului, pe care acesta nu le intreprinde.Un produs care nu ar necesita 
din partea consumatorului un comportament specific s-ar vinde foarte bine”, 
spune Oprisan. 

Influenta crizei 

Majoritatea jucatorilor declara ca piata produselor de slabit nu este influentata de 
criza economica. Dimpotriva, companiile din domeniu au inregistrat cresteri in 
vanzari, comparativ cu anul trecut, si chiar dublarea vanzarilor in ultimii ani. 

“Rommac a inregistrat o crestere de 35% anul trecut pentru acest tip de 
produse”, adauga Oprisan. 

Si reprezentanta Herbalife spune ca turbulentele economice nu au avut un 
impact negativ asupra acestei piete. 

“Practic, in moment de criza, principalul aspect este sa te simti bine”, spune 
Kurek. 

In plus, ea adauga faptul ca, in cazul companiei pe care o reprezinta, un avantaj 
este legat de sistemul de vanzari care le permite oamenilor sa fie distribuitori si 
sa castige bani in plus. 

 

PublicaŃii generale 

 

7. Gardianul - „Pachetul cu gustări sănătoase” înlocuieşte ciocolata, chipsurile şi 
energizantele 

„Pachetul cu gustări sănătoase” înlocuieşte ciocolata, chipsurile şi energizantele 

Un pachet de gustări sănătoase a fost lansat, ieri, în România, de o companie 
americană de profil. Produsul include un baton proteic, o pungă cu boabe de soia 
şi un ceai energizant din plante. „Există tot mai mult tendinŃa de a sări peste 
mese, mai ales în timpul unei zile de lucru la birou, din lipsă de timp. În condiŃiile 
stresului, tensiunii şi activităŃii intense la locul de muncă, apare nevoia unui aport 
suplimentar de enegie, pe care cei mai mulŃi îl regăsesc într-o cafea, o băutură 
carbogazoasă cafeinizată sau un baton cu ciocolată. Însă aceste gustări sunt 
nesănătoase pentru organism şi au efecte negative de lungă durată. Noul produs 
constituie tocmai o alternativă sănătoasă pentru energia şi concentrarea de care 
avem nevoie în fiecare zi”, explică dr. Luigi Gratton, vicepreşedinte pe probleme 
de nutriŃie în cadrul companiei. 

Principalul beneficiu al noului produs este nivelul scăzut de calorii comparativ cu 
cantitatea de proteine, susŃin producătorii. Prin comparaŃie, o pungă cu boabe de 
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soia are de şase ori mai multe proteine decât o pungă de chipsuri, un baton 
proteic are cu 61% mai puŃine grăsimi decât un baton cu ciocolată, iar o cană cu 
ceai de 23 de ori mai puŃine calorii decât o băutură carbogazoasă. „Înlocuind 
ciocolata, chipsurile şi băutura carbogazoasă cofeinizată cu noul pachet de 
gustări sănătoase, se consumă cu 91.000 calorii mai puŃin pe an, ceea ce 
înseamnă aproximativ 10 kilograme de grăsimi mai puŃin pe an”, a adăugat 
nutriŃionistul Gratton. 

Pachetul cu cele trei gustări costă 20 de lei. Produsele nu sunt recomandate 
persoanelor care au alergie la soia. (M.N.) 

 

8. Adevarul - Luigi Gratton: „90% din produsele de raft ne atacă prin zahăr“ 

NutriŃionistul fotbalistului David Beckham spune că zahărul dă senzaŃia de 
somnolenŃă şi produce obezitate. El recomandă în schimb un regim alimentar 
sănătos, care trebuie să fie bazat pe proteine. ExerciŃiile fizice executate în 
fiecare zi şi alimentaŃia formată din carne slabă, legume şi fructe ne scapă de boli 
şi ne ajută să avem un corp de invidiat. 

Adevărul: Cum ar trebui să arate un meniu zilnic pentru a ne menŃine mereu în 
formă? 

Luigi Gratton: Oamenii obişnuiŃi ar trebui să încerce să nu mai mănânce după 
orele 20.00. Sportivii, în schimb, pot mânca oricând pentru că ei au arderile foarte 
rapide.  

Pentru a fi în formă tot timpul oamenii ar trebui să mănânce astfel, în fiecare zi: la 
ora 7.00 dimineaŃa, micul dejun, format din foarte multe proteine, la ora 10.00 
trebuie luată o gustare, eventual un baton proteic, iar prânzul trebuie mâncat la 
ora 13.00. După-amiaza, la ora 16.00 se mai poate mânca o gustare, iar seara, la 
ora 19.00 trebuie luată cina. 

Dumneavoastră aveŃi un corp de sportiv. Cum vă întreŃineŃi? 

În fiecare dimineaŃă fac foarte mult sport. Înainte de a începe execiŃiile fizice beau 
un shake „Formula 1“, care conŃine foarte multe proteine. Eu am 100 de 
kilograme şi am nevoie de 150 de grame de proteine pe zi. Din meniul zilnic, 
micul dejun este cel mai important. DimineaŃa mănânc două ouă şi fructe.  

La prânz mănânc o salată mare şi peşte, iar cina este formată din foarte multe 
legume şi puŃină carne. Un meniu asemănător îl recomand tuturor celor care vor 
să fie sănătoşi şi să arate bine. Trebuie Ńinut cont mereu de aportul zilnic de 
proteine.  

Câte proteine trebuie să consumăm pe zi?  

Pentru atleŃi, este indicat să acumuleze zilnic aproximativ 18 grame de proteine 
la fiecare kilogram de masă corporală. O femeie normală, care are 60 de 
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kilograme, trebuie să consume 60 de grame de proteine pe zi, în timp ce o atletă, 
care are aceeaşi greutate, are nevoie de 90 de grame de proteine. 

Ce alimente au cel mai mare aport proteic? 

Carnea, legumele şi fructele conŃin foarte multe proteine. Orezul, fasolea verde, 
pastele, carnea de pui, de peşte, dar şi shake-urile nutritive sunt foarte bune în 
acumularea de proteine. Corpul trebuie ajutat şi cu suplimente pentru a  asimila 
cantitatea necesară de proteine. Indicat este ca balanŃa dintre proteinele animale 
şi cele vegetale să fie echilibrată.  

Câte calorii avem voie să consumăm într-o zi pentru a nu ne îngrăşa? 

În general, ar trebui să consumăm aproximativ 2.000 de calorii pe zi. Femeile de 
înălŃime medie, cum am observat că sunt şi româncele, ar trebui să consume, 
zilnic, maximum 1.600 de calorii, iar bărbaŃii înalŃi, 2.200. Pentru a slăbi, trebuie 
să micşorăm aportul caloric şi să îl mărim pe cel proteic. Din păcate, românii 
consumă cam 3.500 de calorii pe zi şi mănâncă produse cu mult zahăr.  

Cât de importante sunt suplimentele alimentare în meniul zilnic? 

Dacă am avea o alimentaŃie perfectă, nu cred că ar mai exista suplimentele 
alimentare. Ele sunt foarte importante pentru că organismul are nevoie de foarte 
multe elemente pe care corpul nu le asimilează îndeajuns din alimente. 

Cum comentaŃi faptul că obezitatea a luat o amploare foarte mare la nivel 
mondial? 

Obezitatea este, într-adevăr, o problemă foarte gravă. Aproximativ 90% din 
produsele existente pe rafturile magazinelor conŃin zahăr care creează foarte 
multe probleme şi duce la obezitate. De asemenea, foarte mulŃi oameni au 
înlocuit dieta tradiŃională cu mâncărurile de tip fast-food, produsele 
semipreparate şi băuturile carbogazoase. În general, oamenii beau dimineaŃa o 
cafea dulce şi, eventual, mănâncă puŃină pâine.  

Luigi Gratton este imaginea Herbalife la nivel mondial 

Când ajung la serviciu, mai beau încă o cafea îndulcită şi mănâncă chipsuri sau 
ceva în grabă, înainte de prânz. Toate aceste produse conŃin foarte mult zahăr şi 
dau senzaŃia de somnolenŃă.  

De aceea îi auzim pe foarte mulŃi că simt nevoia să consume băuturi energizante 
care, la rândul lor, conŃin zahăr. În concluzie, este esenŃial să fim enegici, dar 
fără să avem o concentraŃie a zahărului din sânge prea mare.  

Este nutriŃionistul lui David Beckham 

Herbalife, compania la care lucrează Luigi Gratton este sponsorul principal al 
echipei de fotbal din Statele Unite ale Americii, LA Galaxy, unde activează şi 
celebrul fotbalist David Beckham. Doctorul Gratton spune despre Beckham că 
este unul dintre sportivii care dă o foarte mare atenŃie nutriŃiei.  
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„David Beckham este mai selectiv decât colegii săi. El are 34 de ani, nu mai este 
un fotbalist tocmai tânăr şi se îngrijeşte foarte mult. Îşi întreŃine foarte mult 
genunchii şi musculatura picioarelor şi consumă foarte mult ulei de peşte. Acizii 
graşi Omega 3 din uleiul de peşte contribuie la relaxarea musculaturii“, 
povesteşte Luigi Gratton. De asemenea, atât David Beckham, cât şi colegii săi, 
folosesc produsele proteice din portofoliul Herbalife, precum şi anumite băuturi 
create special pentru sportivi.  
Totodată, specialistul Luigi Gratton crează diete şi produse speciale pentru 
membrii echipelor de fotbal FC Strasbourg şi Inter Milano, campioana Italiei, 
unde activează şi căpitanul echipei naŃionale de fotbal, Cristian Chivu.  

„Absolut toŃi fotbaliştii de la Inter Milano beau o băutură hidratantă, creată special 
pentru ei“, a punctat Gratton. Referitor la Chivu, ne-a spus că nu îl cunoaşte încă 
personal, dar când a aflat de la noi că este român, a spus că va discuta cu 
fotbalistul despre o eventuală colaborare pentru a promova produsele companiei 
la care activează în România.  

Un alt nume celebru care Ńine cont în fiecare zi de programele de nutriŃie create 
de Luigi Gratton este şi ungurul Attila Vadja, câştigătorul medelaiei de aur la 
Canoe, la Jocurile Olimpice de anul trecut de la Beijing.  

Carte de diete 

Pe lângă crearea de diete şi de suplimente alimentare, Luigi Gratton este şi 
imaginea la nivel mondial a companiei la care lucrează, graŃie structurii sale 
atletice de invidiat.  

Gratton călătoreşte foarte mult pentru a promova produsele şi reŃetele. Numai 
anul trecut, specialistul a vizitat 53 de Ńări în interes de serviciu. Tot în 2008 a 
lansat şi cartea  „E simplu: dietă şi mişcare“, care cuprinde şapte principii simple 
pentru a avea o viaŃă sănătoasă şi activă.   

Profil de specialist 

Luigi Gratton (39 de ani) locuieşte în Los Angeles şi este necăsătorit. Este 
absolvent al UniversităŃii California din Los Angeles (UCLA) şi al  unui masterat în 
sănătate publică.  

El a terminat un stadiu de cercetare în nutriŃie clinică în cadrul Şcolii de Medicină 
David Geffen – UCLA. Înainte de a veni la Herbalife, în urmă cu patru ani, 
Gratton a fost medic specialist în cadrul „Programului de analiză a obezităŃii ca 
factor de risc“, derulat de Centrul pentru NutriŃie Umană din Los Angeles. La 
Herbalife este vicepreşedinte pe probleme de medicină, nutriŃie şi educaŃie.  

NutriŃioniştii români, renumiŃi în lume 

Anul trecut, când a vizitat pentru prima dată Ńara noastră, Luigi Gratton s-a întâlnit 
cu foarte mulŃi medici nutriŃionişti români. Chiar dacă, în general,  românii nu 
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mănâncă sănătos, medicii specializaŃi în nutriŃie sunt foarte buni şi sunt renumiŃi 
în întreaga lume.  

În plus, Gratton îşi aminteşte că, în decursul vieŃii, a întâlnit români care au făcut 
performanŃă. „Când eram copil, cei mai buni atleŃi şi gimnaşti erau români. La 
colegiu am avut un profesor de sport din România, care era extrem de bun. ToŃi 
profesorii se sfătuiau cu el şi spuneau că tehnicile de antrenament din România 
sunt unele dintre cele mai bune din lume“, a punctat Gratton. 

 

9. Evenimentul Zilei - Cum să vă ŃineŃi în frâu pofta de mâncare   

DistingeŃi între senzaŃia de foame adevărată şi poftele trecătoare. 

Cele mai multe persoane care au probleme cu greutatea nu re uşesc să-şi 
controleze apetitul. „Mănâncă mai mult de poftă şi nu de foame”, explică 
nutriŃionistul Corina Zugravu, lector universitar la UMF „Carol Davila” din 
Bucureşti. Dacă oamenii ar mânca doar de foame, ar fi slabi şi frumoşi, ca pe 
vremuri, dar specia noas tră nu s-a adaptat încă la hiperalimentaŃie, crede Corina 
Zugravu.  

Atraşi de ambalaje şi de culori 

În mod normal, organismul nu are nevoie de o cantitate foarte mare de hrană 
pentru a supravieŃui, mai ales în condiŃiile în care o persoană face mişcare 
moderat. SenzaŃia de foame se instalează atunci când scade nivelul glucozei din 
sânge şi apare impresia de „gol în stomac”. „Sunt însă prea puŃini oameni care 
aşteaptă senzaŃia de „gol în burtă”, a sesizat nutriŃionistul Corina Zugravu.  

Majoritatea persoanelor mănâncă emoŃional, nu fiziologic, de aceea şi rata 
obezităŃii este atât de crescută. Indiferent că sunt adulŃi sau copii, studiile arată 
că oamenii sunt atraşi de ambalaje, de culorile atrăgătoare pe care le au unele 
alimentele, de miros şi de gustul lor. ImaginaŃia joacă şi ea un rol important în 
stimularea poftei de mâncare. Dacă un aliment este asociat cu un eveniment 
plăcut, oamenii vor simŃi dorinŃa să-l consume.  

ExerciŃiu pentru gurmanzi 

„Majoritatea pacienŃilor spun că le este greu să mănânce doar atunci când au 
nevoie. PuŃini reuşesc să se controleze”, sugerează nutriŃionistul Corina Zugravu. 
Specialistul susŃine însă că „gurmanzii” ar putea face în fiecare zi un exerciŃiu 
simplu. 

„În momentul în care doriŃi să consumaŃi ceva întrebaŃi-vă: mi-e foame sau poftă. 
Dacă vă daŃi de fiecare dată un răspuns sincer, veŃi învăŃa să distingeŃi între 
foame şi poftă”, consideră nutriŃionistul. Zilnic, sunt suficiente cinci mese: trei 
principale şi două gustări. Gustările trebuie să fie cât mai uşoare: câteva nuci, 
câteva alune, un iaurt, cireşe, un măr sau o portocală. De asemenea, nu este 
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indicat să vă potoliŃi foamea cu sucuri acidulate. ÎncercaŃi, mai degrabă, să beŃi 
apă cu lămâie, care detoxi fiază şi întârzie foamea.  

PREMIERĂ : S-a lansat „Healthy Snack Pack” 

Ca alternativă la gustările frugale nesănătoase dintre mese, Herbalife propune 
„Healthy Snack Pack”, o combinaŃie de mai multe produse sănătoase, care oferă 
energie. 

„Pachetul conŃine un baton proteic, o pungă de boabe de soia şi un ceai 
energizant din plante, înlocuind ciocolata, chipsurile şi băutura carbogazoasă 
cofeinizată pe care poate suntem tentaŃi să le consumăm la birou, spre exemplu, 
într-o zi foarte tensionată”, a explicat la conferinŃa de lansare Jonathan Liss, Vice 
President Sales Strategy la Herbalife. El mai spune că produsul a fost lansat întâi 
în România pentru că ideea lui a venit din cererea de pe piaŃa de la noi. 

 

PublicaŃii online pentru femei 

 

10. Feminis - Slabeste in stilul tau cu trucuri de la cel mai sexy nutritionist! 

Dr. Luigi Gratton lucreaza ca specialist in medicina de familie si ca medic 
specialist in "Programul de analiza a obezitatii ca factor de risc" derulat de 
Centrul pentru Nutritie Umana din cadrul Universitatii din Los Angeles. In acelasi 
timp, Dr. Luigi Gratton este responsabil cu nutritia si alimentatia echipei de fotbal 
L.A. Galaxy, la care joaca si David Beckham. Desi conferinta are loc maine 
dimineata, acesta a acordat in exclusivitate pentru Feminis.ro un interviu despre 
sfaturi practice si utile in sanatatea si dieta noastra zilnica. Afla cum sa faci fata 
stresului zilnic si cateva idei de nutritie in sezonul estival de la un expert 
american.  

1. Se stie ca obezitatea este una dintre principalele cauze ale mortalitatii la nivel 
mondial, de aceea trebuie sa avem grija de sanatatea si regimul alimentar ale 
copiilor nostri. Spuneti-ne cateva principii de baza pentru a nu avea probleme in 
acest sens.  

Principiul de baza este sa nu asimilam mai mult de 2 000 de calorii pe zi. 
Proteinele trebuie sa reprezinte 30% din regimul alimentar zilnic, carbohidratii – 
40%, iar grasimile, 30%. Copiii trebuie sa manance intre 5 si 7 portii de fructe si 
legume pe zi si sa bea multa apa. Obezitatea este provocata, in multe cazuri, de 
caloriile lichide, de aceea copiii trebuie sa evite bauturile carbogazoase, bauturile 
energizante si sucurile in exces (sucurile proaspete din fructe sunt mai bune 
decat sucurile acidulate). Copiii trebuie sa faca, bineinteles, multa miscare.  

2. Ne confruntam cu stresul zi de zi, dar dumneavoastra spuneti ca, in unele 
situatii, stresul ne poate ajuta sa facem fata problemelor cotidiene. Spuneti-ne 5 



 

 
Str. Drumul Garii Otopeni nr.6, Otopeni, Ilfov  

Tel : +40213527880 
office@classicbrands.ro 
www.classicbrands.ro 

simptome care ne anunta ca am depasit limita de siguranta de stres. Cum putem 
invinge stresul? 

 Stresul este o problema majora. Ne putem da seama ca am depasit limita de 
siguranta de stres cand acesta ne afecteaza activitatea cotidiana. Va dau 5 
exemple despre modurile de manifestare ale stresului: 

- lipsa somnului  

- un regim alimentar sarac in vitamine 

- lipsa activitatii fizice 

- racelile, gripele frecvente 

- depresie 

Putem invinge stresul prin: 

- adoptarea unui program sanatos de somn, care cuprinde trezirea dimineata 
devreme si culcarea seara devreme 

- adoptarea unui regim alimentar sanatos, bazat pe controlul caloriilor, in mod 
special a zaharurilor si a grasimilor, consumarea de alimente care contin proteine 
benefice si cel putin 5 portii de fructe si legume pe zi 

- adoptarea unui program regulat de exercitii sportive, inclusiv antrenament de 
rezistenta cel putin de 2 ori pe saptamana si antrenament cardio de 2-3 ori pe 
saptamana 

- prevenirea racelilor si starilor gripale prin adoptarea unei alimentatii si a unei 
igiene sanatoase (spalarea pe maini), formarea unor obiceiuri alimentare 
sanatoase, dupa cum am precizat mai inainte, si dormitul suficient 

- gasirea unui sprijin permanent in prieteni/familie, cu care sa puteti discuta 
despre motivele depresiei/stresului. 

3. Atunci cand lucrati cu femeile, care este principala dificultate pe care o 
intalniti? Ne puteti da un exemplu, din experienta dumneavoastra, pe aceasta 
tema? 

In general, principala problema cand lucrez cu femeile este masa musculara 
redusa si grasimea. Femeile au mai multa grasime din cauza perioadei de 
sarcina. De asemenea, femeile au mai putina masa musculara. Masa musculara 
arde caloriile si ne ajuta sa avem greutatea optima. Pe masura ce imbatranesc, 
femeile isi pierd masa musculara si se ingrasa mai mult decat barbatii, ceea ce 
incetineste metabolismul. 

Acest fenomen este descris cel mai bine de termenul SARCOPENIA, folosit sa 
desemneze, in cazul femeilor,  pierderea de masa musculara din cauza inaintarii 
in varsta. 



 

 
Str. Drumul Garii Otopeni nr.6, Otopeni, Ilfov  

Tel : +40213527880 
office@classicbrands.ro 
www.classicbrands.ro 

4. Descrieti-ne o zi din viata dumneavoastra, in privinta regimului alimentar si a 
antrenamentului. Va face placere sa faceti sport? Dati-ne un exemplu de meniu 
pe care il consumati cu strictete. 

Antrenamentul fizic este foarte important pentru mine, ma antrenez zilnic. Astfel, 
lupt impotriva stresului, sunt sanatos, plin de energie si in forma din punct de 
vedere fizic. Ma antrenez cel putin 5 zile pe saptamana. Fac zilnic 30 de minute 
de antrenament de rezistenta cu greutati si 30 de minute de antrenament cardio, 
in total ma antrenez o ora.  

5. Care sunt felurile de mancare preferate si de la care nu va puteti abtine, desi 
contin foarte multe calorii? Dati-ne 3 exemple.  

Cel mai mult imi plac salatele, carnea sanatoasa si carbohidratii. Exemple de 
carne: fripturi din carne organica de vaca, pui, curcan si porc. Dintre carbohidrati, 
imi plac pastele, orezul si cartofii. In cazul salatelor, imi place sa fie cat mai 
colorate si sa le adaug peste.  

6. Vara a sosit! Ce alimente ne recomandati, pentru a fi intr-o forma fizica buna?  

Pentru ca se apropie vara, vitamina D este foarte importanta. Ea este atat o 
vitamina, cat si un hormon. Corpul nostru produce zilnic vitamina D, in mod 
natural, datorita soarelui, dar o si primeste din peste, carne, alune si legume 
verzi. Vitamina D ne protejeaza de cancer de san si de colon si stimuleaza 
metabolismul sa controleze nivelul de grasime. Vitamina D are multe beneficii, 
poate ca, in aceasta perioada a anului, este cea mai importanta vitamina. 

7. Ce regim alimentar alcatuit de dumneavoastra a avut cel mai mare succes si 
de ce credeti ca a avut acest succes? 

Lucrand cu Herbalife deja de 4 ani, prefer Herbalife. Regimurile alimentare de la 
Herbalife seamana cu alte regimuri, doar ca noi folosim substante nutritive 
extrase din plante, cum ar fi soia, in locul proteinelor din lapte sau al altor 
proteine animale. Proteinele de origine vegetala au proprietati antioxidante care 
sunt benefice pentru organism.  

8. Avand in vedere ca locul de munca si stilul de viata ne transforma intr-un fel de 
“legume”, dati-ne cateva sfaturi practice pentru a evita acumularea kilogramelor 
in plus, in absenta activitatii fizice regulate. Aveti un regim special pentru aceste 
persoane? 

Ca sa nu devenim “legume”, sedentari, cei mai importanti nutrienti sunt 
proteinele. Exista trei nutrienti: proteinele, grasimile si carbohidratii. Proteinele 
necesita arderea mai multor calorii decat necesita zaharurile si grasimile. Va 
recomand sa consumati cu predilectie proteine vegetale, nu animale. Acestea 
asigura o greutate optima si impiedica acumularea de kilograme. 
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9. Cum putem sa convingem o femeie supraponderala sa faca sport si sa 
respecte regimul alimentar strict pe care i l-ati recomandat? Ne puteti da un 
exemplu din experienta dumneavoastra de nutritionist?  

Cand ofer consiliere persoanelor obeze, recomand tuturor exercitiile fizice. 
Acestea pot sa insemne pedalatul pe o bicicleta statica, plimbarile prin oras sau 
inotul in piscina sau mare, fara sa se ridice greutati. Se pot propune multe 
activitati care sa incurajeze practicarea exercitiilor fizice.  

10. Cum se lucreaza cu o celebritate cum este David Beckham? Ce are special 
regimul lui alimentar? 

Lucrez cu echipa Galaxy, nu cu Beckham in mod special. Avand experienta in 
lucrul cu celebritatile, atunci cand le alcatuiesc regimurile alimentare ma 
concentrez pe nevoile individuale ale fiecareia.  

Fiecare celebritate are alt program, alt orar, iar pentru a-i alcatui un regim 
alimentar trebuie sa te pliezi pe acesta si sa fie foarte flexibil. De exemplu, 
muzicienii mananca adesea seara tarziu, iar ziua dorm mult. Din aceasta cauza, 
regimul alimentar trebuind sa fie foarte strict. 

 

11. CSID.ro - „Pachetul cu gustari sanatoase” inlocuieste ciocolata, chipsurile si 
energizantele 

Un pachet de gustari sanatoase a fost lansat, ieri, in Romania, de o companie 
americana de profil. Produsul include un baton proteic, o punga cu boabe de soia 
si un ceai energizant din plante.  

„Exista tot mai mult tendinta de a sari peste mese, mai ales in timpul unei zile de 
lucru la birou, din lipsa de timp. Noul produs constituie tocmai o alternativa 
sanatoasa pentru energia si concentrarea de care avem nevoie in fiecare zi”, 
explica dr. Luigi Gratton, vicepresedinte pe probleme de nutritie. 

Afla mai multe despre "gustarile sanatoase" pe www.gandul.info 

 

Portaluri de ştiri 

 

12. Hotnews - „Pachetul cu gustari sanatoase” inlocuieste ciocolata, chipsurile si 
energizantele 

Un pachet de gustari sanatoase a fost lansat, ieri, in Romania, de o companie 
americana de profil. Produsul include un baton proteic, o punga cu boabe de soia 
si un ceai energizant din plante. „Exista tot mai mult tendinta de a sari peste 
mese, mai ales in timpul unei zile de lucru la birou, din lipsa de timp. In conditiile 
stresului, tensiunii si activitatii intense la locul de munca, apare nevoia unui aport 
suplimentar de enegie, pe care cei mai multi il regasesc intr-o cafea, o bautura 
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carbogazoasa cafeinizata sau un baton cu ciocolata. Insa aceste gustari sunt 
nesanatoase pentru organism si au efecte negative de lunga durata. Noul produs 
constituie tocmai o alternativa sanatoasa pentru energia si concentrarea de care 
avem nevoie in fiecare zi”, explica dr. Luigi Gratton, vicepresedinte pe probleme 
de nutritie in cadrul companiei, noteaza Gandul. 

 

13. Pescurt.ro - „Pachetul cu gustări sănătoase” înlocuieşte ciocolata, chipsurile 
şi energizantele 

Un pachet de gustări sănătoase a fost lansat, ieri, în România, de o companie 
americană de profil. Produsul include un baton proteic, o pungă cu boabe de soia 
şi un ceai energizant din plante.  

CitiŃi articolul complet în: Gândul 

   

14. Ziare.com - "Pachetul cu gustari sanatoase" inlocuieste ciocolata, chipsurile 
si energizantele   

Un pachet de gustari sanatoase a fost lansat, ieri, in Romania, de o companie 
americana de profil. Produsul include un baton proteic, o punga cu boabe de soia 
si un ceai energizant din plante. "Exista tot mai mult tendinta de a sari peste 
mese, mai ales in timpul unei zile de lucru la birou, din lipsa de timp. In conditiile 
stresului, tensiunii si activitatii intense la locul de munca, apare nevoia unui aport 
suplimentar de enegie, pe care cei mai multi il regasesc intr-o cafea, o bautura  
toata stirea 

 

15. Corporate News - Herbalife intra pe piata locala 

Distribuitorul de produse nutritive Herbalife a anuntat deschiderea primului birou 
din Romania cat si primul magazin de desfacere de pe piata locala, scrie Capital. 

Compania a mai anuntat ca are in plan investitii majore in Romania. 

Sursa: Capital.ro 

 

16. Presaonline - Herbalife a intrat oficial in Romania 

Herbalife si-a deschis primul birou de reprezentanta in Romania, in aceasta vara. 
"Tot mai multe persoane sunt atente la ceea ce mananca, pentru ca realizeaza 
ca acest lucru le poate afecta viata pe termen lung si ca de ceea ce mananca 
acum depinde sanatatea lor de maine. Circa 70% din populatie, la nivel mondial, 
este supraponderala si obeza. Si in Romania statisticile oficiale arata o medie de 
60% de persoane supraponderale", spune Edyta Kurek, Vice President Central 
Eastern Europe al Herbalif... 
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17. BizCar - Herbalife deschide reprezentanta locala in Romania 

Distribuitorul de produse nutritive Herbalife a anuntat deschiderea primului birou 
din România cât si primul magazin de desfacere de pe piata locala. De 
asemenea, compania a anuntat ca are în plan investitii majore în România. 
„Rezultatele distribuitorilor sunt încurajatoare si arata o crestere a pietei din 
România. Se pare ca, atunci când vine vorba de alegerea unui produs, românii 
se bazeaza mai mult pe recomandarile ...   

 

18. Saptamana.com - Herbalife deschide reprezentanŃă locală în România 

Distribuitorul de produse nutritive Herbalife a anunŃat deschiderea primului birou 
din România cât şi primul magazin de desfacere de pe piaŃa locală. De 
asemenea, compania a anunŃat că are în plan investiŃii majore 

  

19. Stiri.kappa.ro - Cum sa va tineti in frau pofta de mancare 

Distingeti intre senzatia de foame adevarata si poftele trecatoare. Cele mai multe 
persoane care au probleme cu greutatea nu re usesc sa-si controleze apetitul. 
"Mananca mai mult de pofta si nu de foame", explica nutritionistul Corina 
Zugravu, lector universitar la UMF "Carol Davila" din Bucuresti. Daca oamenii ar 
manca doar de foame, ar fi slabi si frumosi, ca pe vremuri, dar specia noas tra nu 
s-a adaptat inca la hiperalimentatie, crede Corina Zugravu.  

Atrasi de ambalaje si de culori 

In mod normal, organismul nu are nevoie de o cantitate foarte mare de hrana 
pentru a supravietui, mai ales in conditiile in care o persoana face miscare 
moderat. Senzatia de foame se instaleaza atunci cand scade nivelul glucozei din 
sange si apare impresia de "gol in stomac". "Sunt insa prea putini oameni care 
asteapta senzatia de "gol in burta", a sesizat nutritionistul Corina Zugravu.  

Majoritatea persoanelor mananca emotional, nu fiziologic, de aceea si rata 
obezitatii este atat de crescuta. Indiferent ca sunt adulti sau copii, studiile arata 
ca oamenii sunt atrasi de ambalaje, de culorile atragatoare pe care le au unele 
alimentele, de miros si de gustul lor. Imaginatia joaca si ea un rol important in 
stimularea poftei de mancare. Daca un aliment este asociat cu un eveniment 
placut, oamenii vor simti dorinta sa-l consume.  

Exercitiu pentru gurmanzi 

"Majoritatea pacientilor spun ca le este greu sa manance doar atunci cand au 
nevoie. Putini reusesc sa se controleze", sugereaza nutritionistul Corina Zugravu. 
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Specialistul sustine insa ca "gurmanzii" ar putea face in fiecare zi un exercitiu 
simplu. 

"In momentul in care doriti sa consumati ceva intrebati-va: mi-e foame sau pofta. 
Daca va dati de fiecare data un raspuns sincer, veti invata sa distingeti intre 
foame si pofta", considera nutritionistul. Zilnic, sunt suficiente cinci mese: trei 
principale si doua gustari. Gustarile trebuie sa fie cat mai usoare: cateva nuci, 
cateva alune, un iaurt, cirese, un mar sau o portocala. De asemenea, nu este 
indicat sa va potoliti foamea cu sucuri acidulate. Incercati, mai degraba, sa beti 
apa cu lamaie, care detoxi fiaza si intarzie foamea.  

PREMIERA - S-a lansat "Healthy Snack Pack" 

Ca alternativa la gustarile frugale nesanatoase dintre mese, Herbalife propune 
"Healthy Snack Pack", o combinatie de mai multe produse sanatoase, care ofera 
energie. 

"Pachetul contine un baton proteic, o punga de boabe de soia si un ceai 
energizant din plante, inlocuind ciocolata, chipsurile si bautura carbogazoasa 
cofeinizata pe care poate suntem tentati sa le consumam la birou, spre exemplu, 
intr-o zi foarte tensionata", a explicat la conferinta de lansare Jonathan Liss, Vice 
President Sales Strategy la Herbalife. El mai spune ca produsul a fost lansat intai 
in Romania pentru ca ideea lui a venit din cererea de pe piata de la noi.  

Sursa: Evenimentul Zilei 

 

20. Stiripescurt.ro - Luigi Gratton: "90% din produsele de raft ne ataca prin 
zahar" 

Nutritionistul fotbalistului David Beckham spune ca zaharul da senzatia de 
somnolenta si produce obezitate. El recomanda in schimb un regim alimentar 
sanatos, care trebuie sa fie bazat pe proteine. Exercitiile fizice executate in 
fiecare zi si alimentatia formata din carne slaba, legume si fructe ne scapa de boli 
si ne ajuta sa avem un corp de invidiat.Adevarul: Cum ar trebui sa arate un 
meniu zilnic pentru a ne mentine mereu in forma? Luigi Gratton: Oamenii 
obisnuiti ar trebui sa incerce sa nu mai manance dupa orele 20.00. Sportivii, in 
schimb, pot manca oricand pentru ca ei au arderile foarte rapide. Pentru a fi in 
forma tot timpul oamenii ar trebui sa manance astfel, in fiecare zi: la ora 7.00 
dimineata, micul dejun, format din foarte multe proteine, la ora 10.00 trebuie luata 
o gustare, eventual un baton proteic, iar pranzul trebuie mancat la ...  

pe larg in: Adevarul - Luigi Gratton: "90% din produsele de raft ne ataca prin 
zahar" 

 

21. Stiripescurt.ro - "Pachetul cu gustari sanatoase" inlocuieste ciocolata, 
chipsurile si energizantele 
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Un pachet de gustari sanatoase a fost lansat, ieri, in Romania, de o companie 
americana de profil. Produsul include un baton proteic, o punga cu boabe de soia 
si un ceai energizant din plante. „Exista tot mai mult tendinta de a sari peste 
mese, mai ales in timpul unei zile de lucru la birou, din lipsa de timp. In conditiile 
stresului, tensiunii si activitatii intense la locul de munca, apare nevoia unui aport 
suplimentar de enegie, pe care cei mai multi il regasesc intr-o cafea, o bautura 
carbogazoasa cafeinizata sau un baton cu ciocolata. Insa aceste gustari sunt 
nesanatoase pentru organism si au efecte negative de lunga durata. Noul produs 
constituie tocmai o alternativa sanatoasa pentru energia si concentrarea de care 
avem nevoie in fiecare zi", explica dr. Luigi Gratton, vicepresedinte pe probleme 
de nutritie in cadrul companiei. ...  

pe larg in: Gandul - "Pachetul cu gustari sanatoase" inlocuieste ciocolata, 
chipsurile si energizantele 

 

22. Ziare.com - Pachet cu gustari sanatoase, lansat in Romania  

Un pachet de gustari sanatoase a fost lansat, joi, in Romania, de o companie 
americana, produsul incluzand un baton proteic, o punga cu boabe de soia si un 
ceai energizant din plante.  

Principalul beneficiu al noului produs este nivelul scazut de calorii comparativ cu 
cantitatea de proteine, scrie Gandul. 

"In conditiile stresului, tensiunii si activitatii intense la locul de munca, apare 
nevoia unui aport suplimentar de enegie, pe care cei mai multi il regasesc intr-o 
cafea, o bautura carbogazoasa cafeinizata sau un baton cu ciocolata. Insa 
aceste gustari sunt nesanatoase pentru organism si au efecte negative de lunga 
durata", explica dr. Luigi Gratton, vicepresedinte pe probleme de nutritie in cadrul 
companiei. 

Prin comparatie, o punga cu boabe de soia are de sase ori mai multe proteine 
decat o punga de chipsuri, un baton proteic are cu 61% mai putine grasimi decat 
un baton cu ciocolata, iar o cana cu ceai de 23 de ori mai putine calorii decat o 
bautura carbogazoasa. 

Pachetul cu cele trei gustari costa 20 de lei. Produsele nu sunt recomandate 
persoanelor care au alergie la soia. 

 

23. Presaonline.ro - Herbalife deschide primul sediu oficial la Bucuresti 

"Am ales sa investim foarte mult in Romania, pentru ca reprezinta o oportunitate 
de afaceri pentru noi, in conditiile in care rezultatele obtinute au demonstrat o 
crestere a pietei din Romania", a declarat Jonathan Liss, vicepresedinte vanzari 
Europa Centrala si de Est al Herbalife. 
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Saptamana trecuta, compania a lansat un nou produs pentru piata din Romania, 
"Healthy Snack Pack", care contine un baton proteic, o punga de boabe de soia 
si un ceai energizant din plante. Pachetul este un inlocuito... 

 

Emisiuni TV 

 

24. PRO TV  - Ce se întâmâmplă doctore?, 13 iunie 

25. ANTENA 1 – NeaŃa cu Răzvan şi Dani, 4 iunie 

26. TVR1 – Miezul Zilei, 5 iunie  

 

 

Linkuri 

http://www.antena1.ro/index.php?page=webcast&id=52695&type=show&item=10
2 

http://www.tvr.ro/inregistrari.php?id=Miezul%20zilei%20cu%20Leonard%20Miron
# 

http://www.gandul.info/sanatatea/pachetul-cu-gustari-sanatoase-inlocuieste-
ciocolata-chipsurile-si-energizantele.html?3891;4487138  

http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-utile-5788247-utile-atentie-berea-care-are-
compozitie-aditivi-ciresele-favorizeaza-digestia-botox-pentru-prostata-iar-
pachetul-gustari-sanatoase-inlocuieste-ciocolata-chipsurile-energizantele.htm 

http://www.feminis.ro/dieta-si-sport/sport/slabeste-in-stilul-tau-cu-trucuri-de-la-cel-
mai-sexy-nutritionist-3292 

http://pescurt.ro/stiri-sanatate/pachetul-cu-gustari-sanatoase-inlocuieste-
ciocolata,-chipsurile-si-energizantele_04-06-2009_1489886 

http://www.ziare.com/Pachetul_cu_gustari_sanatoase_inlocuieste_ciocolata_chip
surile_si_energi-776048.html  

http://www.capital.ro/articol/herbalife-deschide-reprezentanta-locala-in-romania-
120485.html 

http://www.dailybusiness.ro/stiri-lifestyle/herbalife-deschide-in-aceasta-vara-
primul-sau-magazin-din-romania-26892 

http://www.baniinostri.ro/Afaceri/Herbalife-a-intrat-oficial-in-Romania--s1777.html 

http://www.corporatenews.ro/articol/Pharma/27538/Herbalife-intra-pe-piata-
locala.html 
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http://www.presaonline.com/stiri/social/herbalife-a-intrat-oficial-in-romania-
605043.html 

http://www.adevarul.ro/articole/luigi-gratton-90-din-produsele-de-raft-ne-ataca-
prin-zahar.html 

http://www.bizcar.ro/stiri/1/herbalife-deschide-reprezentanta-locala-in-
romania_34144.html 

http://www.saptamana.com/4033348/herbalife+deschide+reprezentan%C5%A3%
C4%83+local%C4%83+%C3%AEn+rom%C3%A2nia 

http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/853875/SANATATE-Cum-sa-va-tineti-in-
frau-pofta-de-mancare/ 

http://stiri.kappa.ro/magazin/tineti-frau-pofta-mancare/stire_195967.html 

http://www.stiripescurt.ro/stiri/luigi-gratton-90-din-produsele-de-raft-ne-ataca-prin-
zahar/303050.html 

http://www.stiripescurt.ro/stiri/-pachetul-cu-gustari-sanatoase-inlocuieste-
ciocolata-chipsurile-si-energizantele/302788.html 

http://www.ziare.com/Pachet_cu_gustari_sanatoase_lansat_in_Romania-
776588.html  

http://www.csid.ro/stiri/noutati/pachetul-cu-gustari-sanatoase-inlocuieste-
ciocolata-chipsurile-si-energizantele-stire-4501387/ 

http://www.standard.ro/articol_98459/herbalife_deschide_primul_sediu_oficial_la
_bucuresti.html 

http://www.presaonline.com/stiri/sanatate/herbalife-deschide-primul-sediu-oficial-
la-bucuresti-607925.html 

http://www.protv.ro/emisiuni/shows/ce-se-intampla-doctore/video-afla-cum-se-
mentine-in-forma-david-beckham/23902/pagina-1.html 

http://startups.ro/analize/o-afacere-care-castiga-in-greutate 

 


