
PRODUKTOVÝ KATALOG

VYVINUTO
S PROFESIONÁLY





ŘADA ENDURODRIVE

Řada ENDURODRIVE od společnosti NUTREND, představuje dokonalé spojení 
toho nejlepšího, co pro svůj vrcholový výkon potřebujeme. Ve spolupráci s těmi 
nejlepšími sportovci, v čele s olympijskými vítězi, nyní přicházíme s ucelenou 
řadou produktů, o kterých jsme plně přesvědčeni, že pomůžou každému spor-
tovci - nejen profesionálům, ale i amatérům. 

Ve spolupráci s předními českými odborníky na výživu, lékaři, Olympijským 
výborem i Antidopingovým výborem, jsme našli kombinaci těch nejúčinnějších 
a zároveň bezpečných látek, které podpoří sportovní výkon. Všechny naše 
produkty jsou hlášeny u Ministerstva zdravotnictví ČR a zároveň splňují filozofii 
NO DOPING! 

Produkty NUTREND pomáhají sportovcům po celém světě dosáhnout ty nejlepší 
výkony a věříme, že i vy si mezi nimi najdete ty vaše oblíbené, které vám 
nejednou pomůžou na cestě za vašimi cíli a rekordy! Jsme si plně vědomi toho, 
že pokud tělu nedodáme to nejlepší, nemůžeme čekat ty nejlepší výsledky.
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NUTREND je připraven na RIO 2016 – Společně zvítězíme!
Společnost NUTREND se letos opět chystá na olympijské hry! Už více než deset let jsme ofi ciálním výživovým partnerem nejen českého, 
ale i slovenského olympijského výboru. Rio de Janeiro bude v roce 2016 ve znamení společnosti NUTREND, našich produktů a sportovců.

NUTREND “olympijský” Team
V barvách naší společností závodí ty největší hvězdy sportovního nebe. Zlatou olympijskou medaili 
z Londýna pojede obhájit Jaroslav Kulhavý, stejně jako jeho paralympijský kolega Jiří Ježek. Poprvé 
se na kole v rámci olympijských her představí i členka NUTREND Teamu Martina Sáblíková.

Společně s našimi sportovci Martinou Sáblíkovou, Jardou Kulhavým a Jirkou Ježkem jsme vy-
vinuli limitovanou olympijskou edici GO TO RIO! – ta se skládá z instantního sportovního nápoje 
ISODRINX a proteinových tyčinek EXCELENT PROTEIN BAR. Olympijskými brazilskými barvami 
se rovněž pyšní limitovaná edice sportovního bidonu!
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SPORTOVCI

Jaroslav Kulhavý

„Nutrendu věřím již 7 let a jsem přesvědčen o tom, že 
bez kvalitních doplňků stravy by sportovec nemohl po-
dat 100% výkon. Rozmanitost, kvalita a chuť výrobků 
jsou těmi správnými důvody, díky kterým jsem si zvolil 
právě produkty z řady Endurodrive.“

Jiří Ježek

„Nikdy se nevzdávám a vždy se snažím podat maxi-
mální výkon. Je skvělé mít vedle sebe firmy 
a jejich produkty, které mě během mé sportovní 
kariéry podporují a pomáhají. Když mě čekají těžké 
tréninky nebo náročné závody, přesně vím, jak se 
na ně připravit. A také vím, že mi produkty Nutrend 
dodají tolik potřebnou energii!“

Petr Vabroušek

„Triatlon je pravděpodobně fyzicky nejnáročnější sport 
na světě a pokud bych k němu nepoužíval to nejlepší, 
měl bych cestu za vítězstvím o poznání složitější. 
Nároky zde nejsou jen na materiál, ale především na 
tělo sportovce, které musí být neustále zásobováno 
kvalitní energií a musím se o něj správně postarat i 
po závodě pomocí dobré regenerace. A právě v tom 
mi pomáhá i Nutrend, se kterým spolupracuji už více 
než 11 let.“

Martina Sáblíková

„Rychlost i vytrvalost pro mě byly vždy velkou vášní, 
ať už na ledovém ovále nebo na rozpálených silnicích. 
Jako profesionální sportovec jsem si plně vědoma 
faktu, že bez kvalitního přísunu energie, bez maxi-
málního soustředění, píle a vytrvalosti bych se stěží 
dostala tak daleko. Díky produktům Nutrend mám
o kvalitní energii postaráno a cesta za dalšími cíli je 
o to snazší.“

Michal Prokop

„Dokonalé soustředění, výbušnost, vytrvalost
a odhodlání jsou tím, co pro horská kola potřebuji. 
Díky produktům z řady Endurodrive dokážu sedět na 
kole celý den a v ten pravý okamžik být připraven 
maximálně zabrat a vrhnout se na náročnou trať.“
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PITNÝ REŽIM
Při každé pohybové aktivitě ztrácíme tělní tekutiny a pokud nechceme ve 
výkonu polevovat, musíme je zpět pravidelně doplňovat. Ztráta tekutin 
na úrovni 3-4 % tělesné hmotnosti vede k poklesu fyzické i psychické 
výkonnosti v rozsahu až 20-30 %. Proč si tedy špatným a nevhodným 
pitným režimem zbytečně a vědomě snižovat výkon? Správně zvolený 
pitný režim dodá unavenému organismu nejen tekutiny, ale také energii
a potřebné minerály. Dokážeme tak vysoký výkon udržet po delší dobu
a do cíle dorazíme dříve než naši soupeři!

Sportovní nápoje se dělí:
Hypotonické – vhodné pro méně intenzivní aktivity, ale i pro velmi 
intenzivní aktivity trvající déle než 60 minut
Isotonické – vhodné pro krátkodobé, velmi intenzivní aktivity do 60 minut
Hypertonické – nejsou vhodné ke konzumaci v průběhu aktivity

Jaroslav Kulhavý - cyklistika MTB
• vítěz LOH Londýn 2012
• Mistr světa MTB Maraton 2014
• Mistr světa MTB Cross country 2011
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Jedinečný sportovní nápoj, který vašemu tělu zajistí kvalitní hydrataci 
při pohybové aktivitě. Díky vysokému obsahu rychle vstřebatelných 
sacharidů je ideálním zdrojem energie, dodává tělu optimální množství 
minerálů a je s přídavkem 10 vitaminů. Nabízí hypotonické i isotonické 
ředění. ISODRINX je nejoblíbenějším produktem našich sportovců.

• 420 g = 6 l isotonického nebo 9 l hypotonického nápoje
• 840 g = 12 l isotonického nebo 18 l hypotonického nápoje

Je určen pro: hydrataci organismu a dodávání energie v průběhu 
sportovního výkonu střední až vysoké intenzity.

ISODRINX

bitter lemon
grep
pomeranč
zelené jablko
černý rybíz (novinka) 
Brazilian fruit
CURUBA (novinka)

pomeranč
zelené jablko

4
2

0
 g 5x

35 g

8
4

0
 g

„Při tréninku i závodech je nutné pravidelně doplňovat tekutiny a pro tyto účely jsem 

si vybral ISODRINX. Kombinací skvělého složení a výborné chuti jsem našel to, co mi 

při maximálním výkonu pomáhá se správnou hydratací.“

Potraviny určené pro zvláštní výživu.

Jaroslav Kulhavý
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Oblíbený sportovní nápoj ISODRINX je nyní nově k dostání ve formě 
rozpustných tablet, které nabízí jednodušší přípravu a větší praktičnost. 
Tablety obsahují speciální, postupně vstřebatelný sacharid isomaltuló-
zu (Palatinose™) a jsou obohaceny o vitaminy (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, 
kyselina listová, biotin, B12).

• Obsahuje isomaltulózu (Palatinose™)
• Praktická pohotová forma

Je určen pro: hydrataci organismu a dodávání energie v průběhu 
sportovního výkonu střední až vysoké intenzity.

ISODRINX tabs

1
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b
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b
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pomeranč
citron

Potraviny určené pro zvláštní výživu.
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Náš nejprodávanější a nejrozšířenější mineralizovaný hypotonický 
sportovní nápoj, který je vhodný pro jakoukoliv pohybovou aktivitu. Je 
obohacen o funkční látky L-karnitin, glycin, taurin a je možné si vybrat 
z téměř 20 nejrůznějších příchutí. 

• 1000 ml = 70 l hotového nápoje
• UNISPORT ZERO obsahuje 0% curku

Je určen pro: hydrataci organismu v průběhu sportovního výkonu 
nízké až střední intenzity.

UNISPORT, UNISPORT ZER0UNISPORT
lesní jahoda
granátové jablko
ananas
zelený čaj + citron
pomeranč
citron
broskev + maracuja
bílý grep
pink grep
malina + brusinka
černý rybíz
cherry
mixfruit
bitter lemon
bezový květ (nová příchuť) 
mix berry (nová příchuť)
pomelo (nová příchuť)
mojito (nová příchuť)
ostružina + limetka (nová příchuť)

UNISPORT
bitter lemon (novinka) 
broskev+maracuja (novinka)
pink grep (novinka)
višeň+černý rybíz (novinka) 1

0
0

0
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l

5
0

0
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l

Potraviny určené pro zvláštní výživu.



Michal Prokop - MTB Enduro, MTB Four Cross
• Mistr světa ve fourcrosse 2003, 2006, 2011
• Vítěz Specialized-Sram Enduro série 2015
• účast na Olympijských hrách v Pekingu 2008

8

BOOST 
YOUR 
ENERGY

ENERGIE
Ani to nejlepší vybavení, ani pravidelný a poctivý trénink nám nepomů-
žou, pokud nedodáme tělu tolik potřebnou energii pro výkon. Sportovat 
bez energie je stejné, jako bychom jeli na kole s píchlou duší nebo 
běhali bez bot. Pro maximální výkon musí být vše stoprocentní, a proto 
musíme tělu dodávat i energii. Tu je možné doplnit tekutinami, ve formě 
energetických gelů, tyčinek či shotů. Stačí si jen vybrat podle toho, co 
naše tělo momentálně potřebuje a jakou formu v danou chvíli preferu-
jeme.
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Jsou chvíle, kdy je potřeba vyčerpanému organismu okamžitě dodat 
energii. A právě s tím nám pomůže CARBOSNACK - energetický gel na 
bázi jednoduchých a velmi rychle vstřebatelných sacharidů. Obsahuje 
navíc účinné látky taurin a glycin. 

Je určen pro: dodání „rychlé energie“ v průběhu výkonu.

CARBOSNACK

švestka 
pomelo
zelené jablko
borůvka
bitter lemon
meruňka

5
5

  g
5

5
  g 18x

55 g

12x
55 g

Doplněk stravy.
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CARBOSNACK obohacený o kofein - mimořádně účinné spojení, které 
si získalo velkou oblibu. Rychlá  energie vá s vytá hne z krizové  situace a 
dí ky kofeinu dostane mysl pod 100% kontrolu. Vychutnejte si CARBOS-
NACK s kofeinem v lahodné příchuti “cola”.

Je určen pro: dodání „rychlé energie“ v průběhu výkonu.

CARBOSNACK
s kofeinem

5
5

  g
5

5
  g 18x

55 g

12x
55 g

Doplněk stravy.

cola
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Při náročných dlouhých trénincích a závodech je nezbytné pravidelně přijímat 
vhodnou formu energie. ENDUROSNACK představuje ideální zdroj s postupným 
uvolňováním energie. Hlavní energetický podíl tvoří speciální sacharid isomal-
tulóza (Palatinose™), který se pozvolna vstřebává a dodává vysoké množství 
kvalitní energie. Tento gel je dále obohacen o L-karnosin zlepšující vytrvalostní 
výkon a sílu, o BCAA v poměru 2:1:1, taurin, glycin a L-alanin.

Je určen pro: průběžné doplňování energie v průběhu dlouhodobé zátěže. Je 
také vhodný pro doplnění energie před začátkem aktivity.

ENDUROSNACK

pomeranč + kokos
ostružina
piña colada 
meruňka
zelené jablko

Doplněk stravy.

„Bez pořádné dávky energie to prostě nejede dál. Díky energetickému gelu 

ENDUROSNACK jsem však vybaven na tréninky i závody, kdy potřebuji dodat tělu 

nutnou dávku energie, aby můj výkon zbytečně neklesal.“
Michal Prokop



PŘED PŘI PO
2

5
 m

l

20x
25 ml

ENERGIE

12

Koncovky bývají často rozhodující a proto je důležité je nepodcenit. 
TURBOSNACK je velmi pohotovou formou energie v tekuté konzistenci. 
Obsahuje „rychlé cukry“ v podobě glukózy a je navržen speciálně pro 
fi nální fázi vytrvalostního výkonu, kdy je organismus už velmi vyčerpa-
ný. Dále obsahuje synergicky působící funkční látky L-karnosin, který 
napomáhá zlepšení vytrvalostního výkonu a síly, L-alanin, taurin a 
kofein podporující bdělost a napomáhající zvýšení pozornosti.

Je určen pro: rychlé dodání energie a podporu koncentrace ve fi nální 
fázi výkonu (poslední rychlé kilometry, závěrečné stoupání apod.).

TURBOSNACK

Doplněk stravy.
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CARBONEX představuje další alternativu pro příjem kvalitní energie. 
Tyto energetické tablety jsou obohacené o kofein (podporuje koncen-
traci), L-karnosin (napomáhá zlepšení vytrvalostního výkonu a síly), 
vitamin C (silný antioxidant), hořčík, L-alanin a BCAA (v poměru 2:1:1). 
Tabletu stačí rozkousat či nechat rozpustit v ústech. Velmi rychle a 
snadno se vstřebává z trávicího traktu a díky převaze jednoduchých 
cukrů zajišťuje rychlé doplnění energie. 

Je určen pro: okamžité dodání rychle využitelné energie.

CARBONEX

Doplněk stravy.
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ACCELER je určen pro ty, kteří chtějí ještě více podpořit svůj výkon. 
Obsahuje třísložkovou formuli účinných látek (AAKG, L-citrulin malát, 
extrakt Gynostemma pentaphyllum) a L-arginin přispívající k tvorbě 
oxidu dusnatého (NO), který se podílí na vazodilataci (rozšíření cév)
a uvolnění cév. Přispívá tak k lepší distribuci kyslíku, živin, vitaminů
a dalších činitelů v organismu.

Je určen pro: vytrvalostní sportovce ke zvýšení produkce NO, který 
přispívá k vazodilataci (rozšíření cév). 

ACCELER

Doplněk stravy.
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Pro náročné výkony je potřeba být připravený a maximálně soustře-
děný. GUTAR ENERGY SHOT je ten pravý výrobek, který vás nakopne 
na blížící se výkon a odstraní případnou únavu. Výrobek obsahuje 
funkční látky, kterými jsou přírodní kofein, L-karnitin, L-arginin, taurin, 
vitamin B6 (přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normálnímu 
energetickému metabolismu) a přírodní extrakty z guarany, ženšenu a 
zeleného čaje.

Je určen pro: povzbuzení organismu.

GUTAR ENERGY SHOT

Doplněk stravy.
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Profesionální výkon potřebuje profesionální tyčinku. Energetická 
„lepivá“ tyčinka se pyšní vysokým obsahem sacharidů, a proto je 
vhodná pro doplnění energie v průběhu vysoké zátěže. Obsahuje 
BCAA v poměru 2:1:1 a vitaminy skupiny B. Díky svému unikátnímu 
složení nezatíží trávící trakt, ale dodá organismu potřebnou energii pro 
maximální výkon.

Je určena pro: doplnění energie v průběhu zátěže.

POWER BIKE BAR

20x

25 g

45 g karamel
mix berry
passionfruit
vanilka

karamel 
passionfruit

Potraviny určené pro zvláštní výživu.
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ENERGIE

„Pokud strávím na tréninku několik hodin, musím mít k udržení výkonu spoustu 

energie. V kombinaci s pitným režimem a energetickými gely potřebuji i nějakou 

kvalitní tyčinku, která mě zasytí. Proto jsem si oblíbil VOLTAGE ENERGY CAKE, který si 

mě získal i díky skvělé chuti.“
Michal Prokop
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Energetická tyčinka na bázi obilných vloček vhodná pro doplnění ener-
gie při dlouhodobé pohybové aktivitě. Sacharidovou složku zastupuje 
isomaltulóza (PalatinoseTM), která dodává velkou dávku postupně vstře-
batelné energie. Tyčinka je obohacena o vitamin C, vitamin E a zinek. 

Je určena pro: doplnění energie v průběhu zátěže. 
VOLTAGE ENERGY CAKE skvěle zasytí, ale nezatíží.   

VOLTAGE ENERGY CAKE

25x
35 g

65 g exotic
kokos
lískový oříšek
lesní plody

Obohacená potravina.
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Pokud potřebujete při dlouhodobé aktivitě doplnit energii a zároveň 
povzbudit organismus, vyzkoušejte kofeinovou variantu tyčinky 
VOLTAGE ENERGY CAKE. Tato energetická tyčinka na bázi obilných 
vloček v kávové příchuti dodá tělu kromě potřebné energie i 60 mg 
kofeinu (65 g tyčinka) nebo 33 mg kofeinu (35 g tyčinka), který vás 
povzbudí do dalších kilometrů. Tyčinka je také obohacena o isomaltu-
lózu (PalatinoseTM), která vyniká postupnou vstřebatelností, o vitaminy 
C, E a o  zinek.

Je určena pro: doplnění energie v průběhu zátěže. VOLTAGE ENERGY 
CAKE skvěle zasytí, ale nezatíží.

VOLTAGE ENERGY CAKE 
with caffeine

Obohacená potravina.

25x
35 g

65 g káva
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70 g
meruňka
švestka
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Zdravá a přírodní energie vyrobená z prvotřídního sušeného ovoce. 
Obsahuje extrakt z jader vinné révy a z cukrové třtiny, které působí 
jako účinné antioxidanty. Ovocná tyčinka bez konzervantů, bez lepku a 
s vysokým obsahem vlákniny.

Je určena pro: pro doplnění energie před, v průběhu nebo po fyzické 
aktivitě. 

JUST FRUIT SPORT 

18x
70 g

Obohacená potravina.
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Jedineč ná  a lahodná  tyč inka plná  ovesný ch vloč ek, které  jsou skvě lý m 
př í rodní m zdrojem energie. Nově k dispozici i v bezlepkové podobě! 
Obsahuje peč livě  vybrané  ovoce č i oř echy. Nejkvalitně jš í  suroviny v 
kombinaci se skvě lou chutí  dě lají  tento jedineč ný  FLAPJACK uniká tní  
tyč inkou, kterou prostě  musí te mí t! 

Je určena pro: pro doplnění energie před i po zátěži.

FLAPJACK & FLAPJACK

Obohacená potravina.

25x

100 g

čokoláda + mandle s mléčnou čokoládou 
čokoláda + kokos s hořkou čokoládou
borůvka + brusinka s jogurtovou polevou
meruňka + pekanový ořech s jogurtovou polevou
citron + tvaroh
skořicový šnek
jablko + vlašský ořech
pistácie + kokos

čokoláda + banán s hořkou čokoládou
čokoláda + višeň s hořkou čokoládou
švestka + lískový ořech
višeň + jahoda

BEZ
lepku
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Lehce stravitelná kaše, která je ideálním jídlem před začátkem 
sportovní aktivity. Dodá tělu potřebnou energii, ale nezatíží trávicí trakt. 
Základ tvoří směs ovesných vloček, pohankové a kukuřičné kaše, rýžo-
vé mouky a lehce stravitelné bílkoviny ze syrovátkového proteinového 
izolátu. Sacharidová složka je zde zastoupena isomaltulózou (Palatino-
seTM) a sacharózou.

Je určena pro: zasycení před začátkem sportovního výkonu. 
Dodá energii, zasytí, ale nezatíží trávicí trakt.

B4 ACTIVITY

banán
jahoda + jogurt
čokoláda
natural

Potraviny určené pro zvláštní výživu.



Jiří Ježek - Cyklista
• šestinásobný paralympijský vítěz
• šestinásobný mistr světa (2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011)
• trojnásobný vítěz Světového poháru UCI ParaCycling (2011-2013)
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REGENERACE

STAY 
IN THE 
GAME

Ř í ká  se, ž e tré nink dě lá  š ampiony. Š ampion vš ak musí  tré no-
vat neustá le, č asto i ně kolikrá t denně  - a to není možné bez 
kvalitní  regenerace. Kombinace tě ch sprá vný ch ž ivin, vitaminů  
a minerá lů  zajistí  vaš emu tě lu vš e potř ebné  pro dalš í  ná roč ný  
tré ninkový  cyklus, dí ky které mu budete blí ž  vysně ný m cí lů m 
a vý konů m!



PŘED PŘI PO

REGENERACE
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Regenerační nápoj, který se spolu s ostatními zdroji sacharidů 
postará o kvalitní regeneraci po náročném tréninku či závodu. Účinná 
kombinace sacharidů, minerálů (Mg, K, Na) a vitaminů (C, E) přispívá 
k ochraně buněk před oxidativním stresem. REGENER dále obsahuje 
BCAA v poměru 2:1:1, L-glutamin, L-arginin, selen, Ginkgo bilobu a 
provitamin A. 

Je určen pro: kvalitní regeneraci po intenzivním fyzickém výkonu.   

REGENER

fresh apple
red fresh

4
5

0
 g

10x
75 g

„Kvalitní regenerace je pro mě stejně důležitá jako samotný výkon. Bez ní bych 

nedokázal další den naskočit naplno do tréninku či další fáze závodu. REGENER je 

jedním z pomocníků, kteří mi regeneraci nejen usnadní, ale také urychlí.“
Jiří Ježek

Potraviny určené pro zvláštní výživu.
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REGENERACE
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Sacharido-proteinový práškový koncentrát pro přípravu koktejlu, který 
je určen jako potréninkový suplement. Vzájemná kombinace sacha-
ridů spolu s ostatními jejich zdroji, dále pak aminokyselin a ostatních 
funkčních látek (kreatin monohydrát, L-glutamin, taurin) podporuje re-
generaci a rychle dodá energii po náročném výkonu. ENDURO GAINER 
se míchá s čistou vodou (ne minerální!).

Je určen pro: doplnění energie ihned po ukončení středně náročného 
výkonu.

ENDURO GAINER

čokoláda + kakao
vanilka
jahoda5

2
0

 g

Potraviny určené pro zvláštní výživu.
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REGENERACE
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Čistá krystalická forma BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin) v opti-
málním poměru 2:1:1 v kombinaci s L-karnitinem a L-karnosinem. 
Využíváno v souvislosti s  vytrvalostním výkonem. Pro zvýšení účinku 
je vhodné užít nejen před výkonem, ale i po něm.

Je určen pro: náročné tréninky vytrvalostních sportovců.

ENDURO BCAA

1
2

0
ka

p
s

lí
Doplněk stravy.



Petr Vabroušek - triatlon
• 2x celkový vítěz Světového poháru v dlouhém triatlonu
• 32 vítězství na závodech s objemem Ironmana
• 11x Mistr ČR v dlouhém triatlonu
• 2x vítěz ofi ciálního Ironmana
• 2x vítěz Isramana
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CONQUER
THE PAIN

KŘEČE
Jsme na vrcholu sil a najednou to př ijde. Kř eč e! Spousta 
z ná s je zná  a nikdo je nemá  rá d. Doká ž í  sportovci ř á dně  
znepř í jemnit ž ivot a dokonale pokazit dobř e rozjetý  zá vod 
č i tré nink. Proč  na ně  ale nebý t př ipraveni a nedokonč it 
to, co jsme tak skvě le zač ali? Č asto stač í  opravdu má lo, 
abychom naš í  vytouž ené  mety dosá hli. Tak se o to zby-
teč ně  nepř ipravme!
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KŘEČE
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Produkt ANTICRAMP umožňuje pracovat namáhanému svalstvu při 
náročné a dlouhodobé fyzické zátěži. Díky směsi minerálů jako jsou 
sodík, draslík, hořčík a vápním, může pracující svalstvo déle pokračo-
vat ve fyzické aktivitě. Dalšími účinnými látkami jsou vitamíny řady B a 
také L-Karnosin.

Je určen pro: doplnění ztracených minerálů a udržení normální funkce 
pracujícího svalstva.

ANTICRAMP

1
2

0
ka

p
s

lí
Doplněk stravy.
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10x
25 ml

KŘEČE
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Dokonalý pomocník v boji při akutních případech dysbalance hořčíku 
v organismu. Vysoce účinný roztok hořečnatých iontů (magnesia) 
obsahuje 250 mg hořčíku v kombinaci s vitaminem B6 a je připravený 
okamžitě zasáhnout. Tekutá forma zajišťuje lepší vstřebatelnost a díky 
praktickému balení jej můžete mít vždy s sebou.

Je určen pro: akutní podání.

„Když se člověk dostane na vrchol svých sil, riziko křečí je často velmi vysoké. 

Pohotová a zároveň praktická forma MAGNESLIFE dokáže v těchto chvílích pomoci 

a výkon podpořit. Raději se na křeče vybavím a připravím, než abych byl v cíli bez 

medaile!“

MAGNESLIFE

Petr Vabroušek

Doplněk stravy.
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QUQUQ AUAU LALA ITYTYT

USUSU ASAS

QUQUQ AUAU LALA ITYTYT

CZCZC ECECE HCHC QUQUQ AUAU LALA ITYTYT
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DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Funkční ponožky
s aktivními biogenními ionty 
stříbra. Výborně odvádí pot.

Reklamní stojan
š. 59,4 cm x h. 41,6 cm
x v. 200 cm

Bidon
500 ml, 750 ml, 1000 ml
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KOLO
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TRIATLON
PŘED PŘI PO
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