


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.

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.

 A co našim sportovcům nikdy nesmí chybět v tašce? Co jim dodává sílu, regeneruje 

a posouvá v jejich výkonech dál? Přece naše produkty, na jejichž vývoji se rovněž sami 

podílejí. Držíme pěsti! GO TO RIO!

2



NUTREND je př edním č eským výrobcem sportovních 

doplň ků  výživy a potravin pro aktivní životní styl. V roce 

2016 oslaví společ nost NUTREND 23 let úspě šného 

pů sobení na č eských i zahranič ních trzích a významně 

rozšíří své prostory. K nadčasové administrativní 

budově s kancelář emi, obchodem a školicími prostory 

letos přibudou stovky čtverečních metrů výrobních 

hal, skladů a kanceláří. Společ nost NUTREND rovněž 

neustále expanduje do zahranič í, v souč asné době  

dodává své produkty do více jak 40 zemí.

Široké portfolio produktů , nejnově jší technologie, 

nesmlouvavý dů raz na kvalitu i na vzdě lávání - právě  

to ř adí společ nost NUTREND mezi nejvýznamně jší 

evropské producenty doplň ků  výživy pro sport a aktivní 

životní styl.

O SPOLEČNOSTI

Špič kovou kvalitu produktů  potvrzují nejen profesionální 

sportovci, jejichž výkon a kariéra jsou na kvalitních 

suplementech závislé, ale i Č eský a Slovenský olympijský 

výbor, Antidopingový výbor Č R i desetitisíce spokojených 

zákazníků . V roce 2011 rozšíř ila společ nost NUTREND své 

portfolio o mimoř ádně  kvalitní zdroj vody HORSKÝ PRAMEN, 

který pochází ze 170 metrů  hlubokého artéského zdroje. Tato 

pramenitá voda je nyní na trhu známá pod značkou NARTES.

Administrativní budova NUTREND 

Recepce
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Vývoj a výzkum probíhá ve společnosti s řadou externích 

odborníků, dietologů a sportovců. Při koncepci produktů 

se klade důraz na jejich vysokou funkčnost a maximální 

kvalitu.

VÝZKUM, VÝVOJ

Vývojová laboratoř

Vývojová laboratoř

Vývojová laboratoř

Certifi kace systému managementu kvality dle normy 

ISO 9001:2009 je zárukou vysoké kvality našich 

produktů a služeb.

Vlastníme nejen prestižní certifi kát ISO, ale rovněž 

certifi kát BIO pro ekologické výrobky v oblasti müsli 

produktů.

Tyčinky DeNuts a JUST FRUIT se pyšní uznávaným 

certifi kátem Klasa. 

Ochrana životního prostředí byla vždy prioritou 

společnosti NUTREND. I proto jsme se již před lety 

zapojili do neziskového systému EKO-KOM, který 

zajišťuje třídění a recyklaci obalových odpadů v České 

republice. 

KVALITA

CZ-BIO-002
PU-NON-EU-Agriculture
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Výrobní haly společnosti NUTREND jsou na špičkové 

úrovni a patří k nejmodernějším a nejkomplexnějším 

na světě. V letošním roce investuje společnost 

NUTREND značné prostředky do rozšíření výrobních 

i skladových prostor, stejně jako do nákupu nových 

technologií. Šířkou svého portfolia je společnost 

NUTREND naprosto ojedinělá - nabízí nejen tekuté 

a sypké produkty, ale i gely, kapsle, energetické, 

proteinové, müsli, oříškové i raw tyčinky. Naše 

výrobní prostory čítají 2000 m2 a skladové prostory 

7000 m2.

Výroba kapslí a tablet Výroba tyčinek        

Výroba kapslí a tablet

Sklady

Plnící linka - gelová výrobaVÝROBA, SKLADY
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PRODEJNY NUTREND ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

Prodejna NUTREND Školící středisko

Společ nost NUTREND odpovídá na stále silně jší poptávku 

trhu a rozhodla se vybudovat síť  vlastních znač kových 

prodejen. Hlavním znakem tě chto prodejen je jednotný 

vzhled zapadající do koncepce a stylu společ nosti, 

vysoce kvalitní výrobky a odborné poradenství v rámci 

všech sportovních odvě tví. Naše prodejny najdou 

zákazníci nejen v Olomouci, ale i v Praze, Brně , Ostravě , 

Pardubicích či v Teplicích.

Školicí stř edisko společ nosti NUTREND D.S.,a.s. bylo 

vybudováno v nové administrativní budově  a nabízí 

kapacitu 100 - 130 míst v 5 - 6 oddě lených místnostech, 

které jsou vybaveny tou nejmoderně jší technikou. O jeho 

mimořádných kvalitách svědčí i fakt, že získalo první 

místo v kategorii Školicí střediska v soutěži Podnikatelský 

projekt roku 2013, vyhlašované Ministerstvem průmyslu 

a obchodu a agenturou Czechinvest.
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BioPerine® je standardizovaný 
extrakt z plodů Piper Nigrum. Přírodní 
termonutrient a biologický zesilovač.

Carnipure™ je vysoce kvalitní a značkový 
L-Carnitin. Látka, která pomáhá 
efektivnímu využívání a spalování tuků.

Creapure® je špičkový a 100 % 
čistý kreatin garantující maximální 
bezpečnost a funkčnost.

VINITROX™ je unikátní, synergická kombinace 
bioaktivních látek zvaných polyfenoly. Extrakt 
pochází z jablek a hroznů. VINITROX™ má 
podpůrné vazodilatační účinky a podporuje 
fyzickou výkonnost.

Fabenol® je extrakt ze semen fazolí, který 
přirozenou cestou v organismu potlačuje 
vstřebávání škrobů.

GarCitrin® je vysoce účinná kombinace 
kyseliny hydroxycitrónové (HCA) a garcinolu. 
Působí na potlačení syntézy mastných kyselin, 
cholesterolu a tuků. 

Jedinečný extrakt zelené kávy, jehož účinky 
jsou podloženy vědeckými studiemi. Ty 
potvrzují zvýšení účinnosti lipolytické aktivity 
v tukových buňkách.

HYDROBEEF™ - Vysoce kvalitní hydrolyzát 
hovězích bílkovin. 

Hi - maize® je rezistentní škrob, který pozitivně 
ovlivňuje prostředí v tlustém střevě. 

KRE - ALKALYN® je moderní patentovaná 
forma kreatinu, která vyniká vysokou 
stabilitou v trávicím traktu. 

LactoWise® je špičková směs probiotik a prebiotik, 
která pozitivně působí na zažívací trakt, posiluje 
střevní mikrofl óru, stimuluje hybnost trávicího traktu 
a podporuje odolnost imunitního systému. Podporuje 
bezproblémové a efektivní trávení.

Palatinose™ je jedinečný nízkoglykemický 
sacharid nové generace s energetickým 
potenciálem glukózy. 

PeptoPro® jsou vysoce kvalitní di - a tripeptidové 
hydrolyzované frakce kaseinu. Vynikají rychlou 
a bezproblémovou stravitelností a mají neutrální 
chuť. Urychlují zotavení po tréninku, pomáhájí 
zvyšovat regeneraci organismu, oddalují nástup 
únavy během zátěže.

Digezyme™ je inovativní směs trávicích enzymů 
pro lepší zpracování živin. Tuto zcela komplexní 
směs tvoří alfa-amyláza, proteáza, laktáza, lipáza 
a celuláza.

ZNAČKOVÉ SUROVINY

Speciální kapsle DRcaps®, které jsou odolné 
proti kyselému prostředí žaludku a zajistí 
uvolnění a současně efektivní využití účinné 
látky ve vhodné části trávicího traktu. 

Clarinol® CLA je přirozeným zdrojem CLA 
(konjugované kyseliny linolové), u které se 
prokázalo, že podporuje snížení obsahu 
tělesného tuku a zvýšení svalové hmoty.
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NARTES® je pramenitá voda nejvyšší 
kvality, která pochází z artéského 170m 
hlubokého podzemního zdroje. Pramen 
se nachází v nedotčené přírodě podhůří 
Nízkého Jeseníku.

LOGA NA PRODUKTECH

NEOGIN MATRIX je kombinace 
účinných látek pro mentální i fyzické 
povzbuzení.

B.U.R.N.E.R. BLEND je jedinečná směs 
účinných látek a rostlinných extraktů. 
Najdeme zde L-tyrosin, Garcitrin®, 
Svetol®, Bioperine® a další.

LONG PROTEIN je unikátní směs 
pro dlouhodobé uvolňování proteinů. 
Zajišťuje velmi účinnou regeneraci 
v průběhu dne. (MPI, WPI, WPC, kaseinát 
vápenatý.)

GLP COMPLEX je komplex účinných 
látek L-glutaminu, L-leucinu 
a piperinu pro maximální účinnost 
regenerace.

MEGASTRONG. Ne nadarmo nesou toto přízvisko 
výrobky vysoké účinnosti. V sypké formě se 
nachází nejvhodněji namíchané kombinace látek 
pro 100% účinek. Vy si tak můžete namíchat 
drink pro podporu regenerace, ochranu svalové 
hmoty či zvýšení fyzické výkonnosti. Vytvořte si 
závislost na úspěchu.

BOUNDLESS ENERGY. Nespoutaná síla, která 
je ukryta v těchto inovativních a jedinečných 
kapslích z názvem „COMPRESSED CAPS“ Vám 
vyrazí dech. Tyto výrobky obsahují vysokou 
koncentraci účinných látek a zároveň se nejedná 
o příliš velké kapsle.

CREATINE MIXTURE je kombinace 6-ti 
druhů kreatinů. Unikátní formule, jejíž 
účinnost nemá hranice. 

GLUTEN FREE je logo, které poukazuje, že 
výrobek je bez lepku.

INSTANT WHEY je zdroj instantních proteinů. 
Propůjčuje proteinům unikátní vlastnosti, 
jakými jsou skvělá rozpustnost či nízká 
prašnost. V kombinaci s novými pokročilými 
technologiemi je dosažen maximální komfort 
přípravy proteinů.

DIET PROTEIN SYSTEM je kombinace účinných 
látek, která brání ukládání tuků a zároveň 
navozuje pocit nasycení. Jedinečný pomocník 
do každodenního jídelníčku.

TESTOSTERONE COMPLEX je komplex, 
který vás posune o kus dál. Extrakty 
adaptogenních rostlin jsou navrženy 
do kombinace, která pomáhá zvýšení 
a udržení stabilní hladiny testosteronu. 
Nikdy jste se necítili silnějšími.
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S NÁMI VÍTĚZÍ...

OKSANA OROBETS (UA)
Fitness
Dvojnásobná mistryně světa ve Fitness
Dvojnásobná vítězka Arnold Classic 
(Španělsko, USA)

MARTIN MESTER (CZ)
IFBB Men´s physique PRO
3.místo - Arnold Classic USA 2013
1.místo - Arnold Classic Europe 2012

MICHAL KULŠTEJN (CZ)
Men´s Physique
6. místo - Olympia Amateur Europe 2015
4. místo - Arnold Classic Amateur 2014  

MAKIS MARAGOS (GR)
Kulturistika
1. místo - Mr. Universe Body Fitness
(WABBA) 2013

BENAJMIN RADIČ (SLO)
Musclemania PRO
1. místo - Musclemania Pro Miami Fitness 
Universe 2015
1. místo - Musclemania UK tour 2013

MICHELLE HEUTS (NL)
Body� tness
1. místo - Mistrovství Holandska 2014
1. místo - Loaded Cup 2014

JOHNY LANTOS (HU)
Kulturistika
IFBB Mistr Evropy

VLADIMÍRA KRÁSOVÁ (CZ)
IFBB Bikini Fitness Pro
2. místo - The Naples Sports Festival 2015
1. místo - EVLS PRAGUE PRO 2013

EVA HAVELKOVÁ (CZ)
Bikini Fitness
Vicemistryně České republiky 2015
3. místo BFC Cupu 2014
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   BODYBUILDING A FITNESS
Kompletní portfolio produktů pro sportovce, kteří se věnují kulturistice, � tness, silovým a bojovým sportům.
Naleznete zde produkty, které jsou vhodné jak pro začínající, tak i pro pokročilé a profesionální sportovce.
Jednotlivé produkty jsou pro lepší přehlednost a orientaci rozděleny do kategorií:

PROTEINY
  100% WHEY ISOLATE 11
  DELUXE 100 % WHEY 11
  100% WHEY PROTEIN 12
  MICELLAR CASEIN 12
  100% BEEF PROTEIN 13
  LONG PROTEIN 13
  DIET PROTEIN 14
  WHEY CORE 14

GAINERY [SACHARIDY]
  COMPRESS B.I.G. 16
  MASS GAIN  16
  MASS GAIN 14 17

AMINOKYSELINY 
 VĚTVENÉ 
  BCAA MEGA STRONG POWDER  19
  BCAA COMPRESSED CAPS  19
  BCAA 4:1:1 TABS  20
  BCAA 2:1:1 TABS  20
  BCAA LIQUID SHOT 21
  BCAA LIQUID  21
 KOMPLEXNÍ 
  WHEY AMINO 10 000 22
  AMINO POWER LIQUID 22
 GLUTAMINY 
  GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER 23
  GLUTAMINE COMPRESSED CAPS 23
  GLUTAMINE 24
 VOLNÉ 
  AAKG 7500 25
  AAKG COMPRESSED CAPS 25
  BETA-ALANINE COMPRESSED CAPS  26
  ARGININE 26
  TAURINE 27
  TYROSINE 27

KREATINY
  CREATINE MEGA STRONG POWDER 29
  CREATINE COMPRESSED CAPS 29
  CREAPORT 30

  
  CREATINE MONOHYDRATE CREAPURE 30
  CREATINE MONOHYDRATE 31
  KRE-ALKALYN 1500 31
  CREATINE ETHYL ESTER 32

CARNITINY
  CARNITINE 3000 SHOT 34
  CARNITINE COMPRESSED CAPS 34
  CARNITINE 60 000 + SYNEPHRINE 35
  CARNITINE 100 000 35
  CARNILIFE 40 000 36
  CARNILIFE 2000 36
  CARNILIFE 1000 37

SPALOVAČE
  THERMOBOOSTER COMPRESSED CAPS 39
  COMPRESS FEVER PLUS 39
  CLA COMPRESSED CAPS 40
  SYNEPHRINE 40
  CARNIFORM SHOT 41

STIMULANTY
  EXPLOSIN 43
  BRUTUS ENERGY SHOT 43

ANABOLIZÉRY
  ZMA® 45
  INOSINE 45
  HMB 4500 46
  T.R.T 46
  TRIBULUS TERRESTRIS TURBO 47
  ECDYSTERONE 47

PITNÝ REŽIM
  CARNITINE ACTIVITY DRINK WITH CAFFEINE 49
  CARNITINE ACTIVITY DRINK 49
  GLADIATOR 50
  SMASH ENERGY UP 50
  UNISPORT 51
  UNISPORT ZERO 51
  NARTES 52

TYČINKY
 PROTEINOVÉ 
  DELUXE 54
  CFM 34 54
  LOW CARB PROTEIN BAR 30 55
  EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE 55
  EXCELENT PROTEIN BAR 55
  MUSCLE PROTEIN BAR 56
  T-MEAL BAR 56
 OŘÍŠKOVÉ 
  DENUTS 57
  DENUTS CRUNCH 57
 OVESNÉ 
  FLAPJACK 58

AKTIVNÍ ZDRAVÍ
 KLOUBNÍ VÝŽIVA 
  FLEXIT DRINK 60
  FLEXIT LIQUID 60
  FLEXIT GELACOLL 61
 VITAMÍNY A MINERÁLY 
  ANTIOXIDANT COMPRESSED CAPS  61
  MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS 62 
  MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS 62
 MASTNÉ KYSELINY 
  OMEGA 3 SOFTGEL CAPS 63 
  OMEGA 3 PLUS SOFTGEL CAPS 63

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
  ŠEJKRY 66
  STOJANY 67
  TRIČKA 68
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PROTEINY

BENJAMIN RADIČ

MUSCLEMANIA PRO
1. MÍSTO - MUSCLEMANIA PRO MIAMI FITNESS UNIVERSE 2015
1. MÍSTO - MUSCLEMANIA UK TOUR 2013

Proteiny (bílkoviny) zastávající v organismu nejrůznější funkce. Jsou strukturními 
složkami všech buněk, mají katalytické účinky (většina enzymů je proteinového původu), 
jako protilátky jsou součástí imunitního systému a mají i mimo jiné regulační schopnost v organismu v 
podobě hormonů. Díky uvedenému jsou základní složkou potravy a pro zachování správného chodu organismu je třeba 
jejich pravidelný příjem v dostatečném množství, ale také v potřebné kvalitě. Při pravidelném příjmu bílkoviny potravou dochází 
k obnově, ale také ke tvorbě nového svalstva – tedy aktivní tělesné hmoty.
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PROTEIN

90 %

BCAA

5000 mg

PROTEIN

73% 

KOLOSTRUM

BEZLEPKOVÝ

BEZLEPKOVÝ

METODA CFM

METODA CFM

Kvalitní zdroj bílkoviny, vysoká biologická hodnota a lahodná 
chuť. To je kombinace, kterou v sobě spojuje unikátní protein 
DELUXE 100% WHEY. Zdrojem bílkoviny u tohoto produktu 
jsou syrovátkový koncentrát a syrovátkový izolát, vyrobený 
metodou CFM (cross fl ow microfi ltration). DELUXE 100% WHEY 
je obohacen o bioaktivní kolostrum, které posiluje imunitní 
systém a podporuje nárůst svalové hmoty. Dále je obohacen 
o směs trávicích enzymů usnadňující trávení samotného proteinu 
i následné stravy.

Je určen pro: silově zaměřené sportovce kladoucí důraz 
na vysoký denní příjem kvalitní bílkoviny, pro budování svalové 
hmoty, pro redukční diety, případně i ketogenní-diety, pro 
vegetariány na doplnění chybějících živin.
• 73 % protein 
• obohaceno o trávicí enzymy DIGEZIME™
• napomáhá ve výstavbě svalové hmoty
• vynikající lahodná chuť
• instantizovaný syrovátkový protein (WPC, WPI)
Doporučené dávkování: 
jedna porce = 30 g na 140 ml vody.

DELUXE 100 % WHEY

100 % WHEY ISOLATE je špičkový proteinový přípravek, který 
obsahuje nejvyšší možnou koncentraci bílkoviny. Složením 
se jedná o stoprocentní syrovátkový izolát (WPI) s přídavkem 
bioaktivního kolostra. Protein WPI je vyroben speciální 
nechemickou technologií CFM (cross fl ow microfi ltration), která 
umožňuje maximální využití tohoto produktu v organismu. 

Je určen pro: silově zaměřené sportovce kladoucí důraz 
na příjem nejkvalitnější formy bílkoviny, pro budování čisté svalové 
hmoty, pro rýsovací fáze náročných silových sportů.
       
• 90 % protein 
• nízký obsah tuků a laktózy, bez přidaného cukru
• obohacen o mimořádnou formu leucinu
• instantizovaný syrovátkový proteinový izolát

Doporučené dávkování: jedna porce = 30 g na 140 ml vody.

100% WHEY ISOLATE

Potravina obohacená.Potravina obohacená.

2 h před
Dávka: 30 g

2 h po
Dávka: 30 g

1 h po
Dávka: 30 g

OBĚD TRÉNINK

90
0 g

90
0 g

22
50

 g

18
00

 g

4000 g

čokoláda + mandle 
čokoláda + lískový ořech
čokoládové brownies
jahodový cheesecake
citronový cheesecake 
pudinková vanilka
skořicový šnek

2 h před
Dávka: 30 g

2 h po
Dávka: 30 g

1 h po
Dávka: 30 g

OBĚD TRÉNINK

banán
čokoláda
jahoda
vanilka

NEW

NÍZKÝ OBSAH CUKRŮ

NÍZKÝ OBSAH LAKTÓZY
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PROTEIN

80 % 

BCAA

7000 mg

LACTOWISE™

MICELLAR CASEIN

Jedinečný protein, který vyniká díky obsahu kvalitního micelárního 
kaseinu. Delší vstřebatelnost předurčuje tento produkt k použití 
v nočních hodinách, ale také v dietním režimu jako plnohodnotnou 
náhradu stravy. Velkým benefi tem je vysoký obsah vápníku, 
který je důležitý pro pevnost kostí a pomáhá organismu v boji 
s překyselením. Obohaceno o značkovou směs probiotik 
a prebiotik - LactoWise™. 

Je určen pro: silové sportovce s požadavkem příjmu kvalitní 
bílkoviny v nočních hodinách, pro budování svalové hmoty, pro 
redukční diety, případně i ketogenní diety.

• 80 % protein 
• 7000 mg BCAA v dávce 
• přídavek probiotické a prebiotické směsi LactoWise™
• vysoký obsah přírodního vápníku

Doporučené dávkování: jedna porce před spaním = 45 g 
na 450 ml vody.

BCAA

5000 mg

Potravina obohacená.

100% WHEY PROTEIN

Nová technologie výroby nabízí i nové možnosti! S touto 
technologií se na trh dostává mimořádný produkt 100% WHEY 
PROTEIN, který je složen z nejlepších zdrojů ultra-fi ltrovaného 
WPC (syrovátkového proteinového koncentrátu) a CFM WPI 
(syrovátkového proteinového izolátu). Jedná se o 80% bílkovinu, 
která je snadno rozpustná. Produkt má výbornou rozpustnost 
a skvělou chuť.

Je určen pro: silově zaměřené sportovce kladoucí důraz 
na vysoký denní příjem kvalitní bílkoviny, pro budování svalové 
hmoty, pro redukční diety, případně i ketogenní diety, pro 
vegetariány na doplnění chybějících živin.

• 76 % protein 
• 5000 mg BCAA v každé dávce 
• instantizovaný syrovátkový protein (WPC, WPI)
• výborná rozpustnost

Doporučené dávkování: 
jedna porce = 30 g na 140 ml vody.

PROTEIN

76 %

2 h před
Dávka: 30 g

2 h po
Dávka: 30 g

1 h po
Dávka: 30 g

OBĚD TRÉNINK

Potravina.

vanilka
biscuit
čokoláda + 
třešeň
pistácie
banán

borůvka
čokoláda + 
kakao
jahoda
ledová káva 
malina

20x
30 g

těsně před
Dávka: 45 g

SPÁNEK

čokoláda + kakao
jahoda
vanilka

90
0 g

22
50

 g

4000 g

90
0 g

22
50

 g

NEWNEW

BEZLEPKOVÝ

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

BEZLEPKOVÝ
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2 h před
Dávka: 30 g

2 h po
Dávka: 30 g

1 h po
Dávka: 30 g

OBĚD TRÉNINK

PROTEIN

80 %

BCAA

7000 mg

LONG PROTEIN

Jedná se o širokospektrální protein určený pro nárůst čisté 
svalové hmoty. Obsahuje unikátní komplex vybraných zdrojů 
bílkovin (WPI, WPC, MPI) s efektem postupného vstřebávání 
a maximální biologickou hodnotou. Tento jedinečný protein najde 
uplatnění jednak v dietním režimu během dne, kdy potřebujete 
zajistit kvalitní zdroj bílkoviny, nebo při režimu budování svalové 
hmoty – zde se doporučuje jako poslední koktejl před spaním pro 
lepší regeneraci svalstva.

Je určen pro: silové sportovce s požadavkem příjmu kvalitní 
bílkoviny v nočních hodinách, pro budování svalové hmoty, 
pro redukční diety, případně i ketogenní diety, pro vegetariány 
na doplnění chybějících živin.

• vysoký obsah bílkovin 80 %
• rozdílné zdroje bílkoviny (WPC, WPI, MPI, kasein)
• vysoký obsah BCAA až 7000 mg v každé dávce
• LONG PROTEIN SYSTEM

Doporučené dávkování: jedna porce = 40 g na 180 ml vody.

Potravina obohacená.

100% BEEF PROTEIN

Vysokou kvalitu 100% BEEF PROTEINU jsme zajistili za pomoci 
přidaných esenciálních aminokyselin, které jsou v běžné bílkovině 
tohoto typu v minimálním zastoupení. Díky tomu je využitelnost 
100% BEEF PROTEINU výrazně lepší, než je tomu u podobných 
produktů. Tento hydrolyzovaný 100% hovězí protein se složkou 
HYDRObeef vyrobený inovativní a pokročilou technologií vám spolu 
s doplněným kreatinem a AAKG umožní kvalitní nárůst svalové 
hmoty. Tento produkt je unikátní i použitím trávicích enzymů. 

Je určen pro: pro doplnění bílkovin pro silově zaměřené 
sportovce, pro budování svalové hmoty, pro zpestření jídelníčku 
nejen silového sportovce. 

• hydrolyzovaná 100 % hovězí bílkovina
• obohaceno o kreatin
• obohaceno o AAKG
• obohaceno o esenciální aminokyseliny
• obohaceno o trávicí enzymy DIGEZYME™

Doporučené dávkování: jedna porce = 35 g na 200 ml vody.

PROTEIN

90 %

Doplněk stravy.

2 h před
Dávka: 40 g

2 h po
Dávka: 40 g

1 h po
Dávka: 40 g

OBĚD TRENINK

citron + jogurt
čokoláda + kakao
marcipán
vanilka

10
00

 g

90
0 g

22
00

 g

mandle + pistácie
čokoláda + lískový ořech

NEW

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

L-TRYPTOFAN

L-METHIONIN

AAKG

KREATIN

BEZ LAKTÓZY
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LACTOWISE®

HI-MAIZE®

FABENOL®

LACTOWISE®

HI-MAIZE®

FABENOL®

WHEY CORE

WHEY CORE nabízí nejvhodnější kombinaci živin po fyzické 
aktivitě. Zastoupení živin v poměru 2:1 pro bílkovinu oproti 
sacharidům zaručí účinnou regeneraci po fyzické aktivitě 
a následný maximální svalový růst. Na rozdíl od vysokého podílu 
koncentrované bílkoviny v jiných proteinových přípravcích, je 
WHEY CORE svým složením také ideálním proteinem pro začínající 
sportovce. Bílkovinnou složku tvoří ultrafi ltrovaný syrovátkový 
proteinový koncentrát (WPC), který vyniká vysokou biologickou 
hodnotou a rychlou využitelností.

Je určen pro: použití v dopoledních hodinách, pro použití 
bezprostředně po fyzické aktivitě, nejen pro začínající silové 
sportovce, pro doplnění bílkoviny u vytrvalostních a rychlostních 
sportovců.

• 55 % bílkovin v dávce 
• 27 % sacharidů v dávce
• 5000 mg BCAA v dávce 

Doporučené dávkování: jedna porce = 40 g na 180 ml vody.

Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu.

DIET PROTEIN

DIET PROTEIN je ideálním doplňkem stravy pro období dietního 
režimu. Tímto produktem můžete nahradit některá denní jídla 
a díky tomu kontrolovat přísun živin do organismu. Živiny, 
které jsou v DIET PROTEINU obsažené, trávicí trakt delší dobu 
zpracovává a díky tomu je dosaženo efektu delšího pocitu 
sytosti. Vyšší podíl vlákniny z tohoto produktu je prospěšný 
pro trávicí trakt a obsah CLA (konjugované linolové kyseliny) 
pomáhá redukovat tukové zásoby. DIET PROTEIN obsahuje 
rovněž L-karnitin a široké spektrum vitaminů. Tento produkt je 
bezlepkový.

Je určen pro: redukci tukové tkáně, jako náhrada stravy 
v průběhu dne.

• 38 % bílkovin
• L-karnitin
• Vitaminy
• Diet Protein System (Hi-Maize, CLA, FABENOL)

Doporučené dávkování: 40 g rozpusťte ve 200 - 250 ml vody. 
Maximálně 1x denně s ohledem na skladbu jídelníčku.

Doplněk stravy.

PROTEIN

55 %

BCAA

5000 mg

2 h před
Dávka: 40 g

2 h před
Dávka: 40 g

2 h po
Dávka: 40 g

2 h po
Dávka: 40 g

1 h po
Dávka: 40 g

1 h po
Dávka: 40 g

OBĚDOBĚD TRÉNINKTRÉNINK

čokoláda + kakao
jahoda
malina + borůvka
vanilka 

56
0 g

banán
čokoláda
jahoda
ledová káva

NEW

90
0 g

BEZLEPKOVÝ

LYOFILIZOVANÉ 
OVOCE

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV
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GAINERY [SACHARIDY]
MICHAL KULŠTEJN

MEN´S PHYSIQUE
6. MÍSTO - OLYMPIA AMATEUR EUROPE 2015
4. MÍSTO - ARNOLD CLASSIC AMATEUR 2014 

Produkty, které obsahují jako nejvíce zastoupenou živinu sacharidy, jsou obecně 
označovány jako GAINERY či sacharidové koncentráty. Mívají optimální kombinaci rychle 
využitelného a pomalu se uvolňujícího zdroje energie. Jako živiny jsou sacharidy pro organismus 
nejsnazším zdrojem energie. Významně se díky tomu podílí na výkonu sportovce a také na jeho regeneraci. Gainery 
v sobě také obsahují určitý podíl snadno stravitelných bílkovin, které představují základ pro budování svalové hmoty. Aby 
vlivem náročné aktivity nedošlo k odbourávání svalových bílkovin, je vhodný přísun kvalitních a rychle vstřebatelných 
sacharidů před aktivitou nebo bezprostředně po ukončení zátěže v tzv. anabolickém okně. Kvalitní regenerace po náročném 
tréninku též přispívá ke zvyšování výkonnosti sportovce.
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COMPRESS B.I.G. MASS GAIN 

Mimořádný objemový sacharidový suplement se zcela unikátním 
složením, který můžete konzumovat bezprostředně po tréninku 
nebo krátce před fyzickou aktivitou.  Základ tvoří speciální směs 
bílkoviny NitroPeptide Protein Blend a sacharid isomaltulóza 
(Palatinose™). COMPRESS B.I.G. je obohacen o vitaminy, inulin 
a kolostrum. Ideální pro pokročilé a hardcore silové sportovce, 
kteří preferují vysokou funkčnost a obsah účinných látek, ale 
současně lze použít i pro zlepšení regenerace.
Je určen pro: budování masivní svalové hmoty, pro zlepšení 
regenerace, jako zdroj energie před náročnou fyzickou aktivitou.
• 26 % bílkovin
• NitroPeptide Protein Blend (PeptoPro®, WPI, WPC)
• 6000 mg BCAA v dávce
• 3000 mg L-glutaminu v dávce
• isomaltulóza - PalatinoseTM

Doporučené dávkování: jedna porce = 70 g na 450 ml vody. 
Pro lepší výkon zkonzumujte cca 60 minut před zahájením 
tréninku. Pro podporu svalového růstu zkonzumujte jednu porci 
bezprostředně po ukončení tréninku. Pro podporu svalového 
růstu zkonzumujte jednu porci již během strečinkové fáze (či 
bezprostředně) po ukončení zátěže.

Gainer s obsahem 20 % bílkovin pro nastartování regenerace 
a pro podporu nárůstu svalové hmoty. Bílkovinná složka je tvořená 
100 % WPC (syrovátkový proteinový koncentrát). Plnohodnotný 
sacharidový komplex doplňuje několik druhů sacharidů - a to 
isomaltulóza (PalatinoseTM), glukóza, maltodextrin a fruktóza.
 
Je určen pro: budování svalové hmoty, pro zlepšení regenerace, 
jako zdroj energie před fyzickou aktivitou.

• 20 % ultra-fi ltrovaného WPC
• 4500 mg BCAA v dávce
• arginin-alfa-ketoglutarát
• isomaltulóza - PalatinoseTM

 
Doporučené dávkování: jedna porce = 70 g na 300 ml vody. 
Konzumujte krátce (10 - 20 min.) po ukončení tréninku. Užívejte 
max. 2x za den s ohledem na skladbu jídelníčku.

BCAA

4500 mg

PROTEIN

20 %

vanilka
banán
čokoláda +
kakao
pistácie
jahoda

banán
čokoláda + kakao
jahoda
vanilka
pistácie
čokoláda + kokos
delicious biscuit

1 h před
Dávka: 70 g

1 h před
Dávka: 70 g

ihned po
Dávka: 70 g

ihned po
Dávka: 70 g

TRÉNINK TRÉNINK

Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu. Doplněk stravy.

SACHARIDY

64 %

PROTEIN

26 %

BCAA

6000 mg

L-GLUTAMIN

3000 mg

10
00

 g

91
0 g

22
50

 g

21
00

 g
50

00
 g

KOLOSTRUM

AAKG

BEZLEPKOVÝ
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SACHARIDY

72 %

PROTEIN

14 %

MASS GAIN 14 obsahuje optimální mix sacharidů (72 %) pro 
nastartování kvalitní regenerace a vybraných bílkovinných zdrojů 
pro podporu nárůstu svalové hmoty (14 %). Sacharidový mix je 
tvořen několika druhy sacharidů (maltodextrin, glukóza, fruktóza) 
ve vhodném poměru, aby přesně odpovídal potřebám organismu 
pro regeneraci po silové zátěži.

Je určen pro: zlepšení regenerace po náročném výkonu, jako 
zdroj energie před fyzickou aktivitou.

• koncentrát syrovátkových bílkovin
• komplex sacharidů
• obsah jednoduchých cukrů 25 %

Doporučené dávkování: jedna porce = 40 g. Doporučujeme 
konzumovat krátce po ukončení tréninku. Užívejte max. 2x za den 
s ohledem na skladbu jídelníčku.

MASS GAIN 14

ihned po
Dávka: 40 g

TRÉNINK

Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu.

banán
čokoláda
vanilka
jahoda

60
00

 g
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AMINOKYSELINY
[VĚTVENÉ, KOMPLEXNÍ
A VOLNÉ AMINOKYSELINY,
GLUTAMINY]

MARTIN MESTER

IFBB MEN´S PHYSIQUE PRO
3.MÍSTO - ARNOLD CLASSIC USA 2013
1.MÍSTO - ARNOLD CLASSIC EUROPE 2012

Každý protein (bílkovina) se skládá ze speci� ckého spektra aminokyselin. Každá 
z aminokyselin má v organismu svou úlohu. Některé aminokyseliny si zdravý organismus 
za určitých podmínek dokáže vytvořit sám, ale jiné si vyrobit neumí. Aminokyselinám, které si 
organismus vyrobit umí, říkáme neesenciální, nebo podmíněně esenciální. Aminokyseliny, které si organismus vyrobit 
neumí, nazýváme esenciální. Tyto esenciální aminokyseliny je nutné přijímat v potravě či potravinových doplňcích a na jejich 
pravidelný přísun by měl být kladen důraz.
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BCAA MEGA STRONG POWDER BCAA COMPRESSED CAPS

Mimořádná kombinace esenciálních větvených aminokyselin 
(BCAA) v poměru 4:1:1 pro leucin, který hraje nejdůležitější roli 
v syntéze bílkovin v těle. BCAA MEGA STRONG POWDER je navíc 
obohacen o aminokyselinu L-glutamin, která zlepšuje regeneraci 
svalových vláken, podporuje tvorbu glykogenu a zvyšuje imunitu. 
Díky velmi dobré rozpustnosti ve vodě je zaručena okamžitá 
vstřebatelnost. 

Je určen pro: ochranu svalové hmoty před katabolizací, pro 
zlepšení regenerace po náročném výkonu, pro intenzivně trénující 
sportovce.

• poměr aminokyselin 4:1:1
• vysoký obsah BCAA - 6000 mg v jedné dávce
• vysoká dávka L-glutaminu
• výborná rozpustnost ve vodě
• bez cukru

Doporučené dávkování: jedna dávka = 10 g, dávku rozpusťte 
ve 200 ml vody. Můžete začít popíjet 15 minut před, pokračovat 
v průběhu a ihned po skončení tréninku. 

Esenciální větvené aminokyseliny ve formě dobře rozpustných 
kapslí. Pohodlné a elegantní balení zároveň nabízí vysokou dávku 
BCAA v jednotlivých kapslích. Podporu regenerace a ochranu 
svalové hmoty je třeba mít vždy po ruce. Balení v kapslích umožní 
pohodlné dávkování i přímo na sportovišti.

Je určen pro: pro zlepšení regenerace po náročném výkonu, pro 
ochranu svalové hmoty před katabolizací.

• poměr BCAA 2:1:1
• lehce vstřebatelný obal kapsle
• efektivní využitelnost organismem

POMĚR 
AMINOKYSELIN

2:1:1
BCAA

6000 mg

POMĚR 
AMINOKYSELIN

4:1:1

20x
10 g

pomeranč
ananas
grep

15 min před
Dávka: 10 g

popíjet během
tréninku

ihned po
Dávka: 10 g

TRÉNINK

Doplněk stravy.Doplněk stravy.

50
0 g

NEW

VĚTVENÉ

L-GLUTAMIN

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

NEW
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BCAA 4:1:1 TABS BCAA 2:1:1 TABS 

Větvené aminokyseliny BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin) 
v poměru 4:1:1 pro leucin, který hraje nejdůležitější roli v syntéze 
bílkovin v těle. BCAA 4:1:1 TABS zlepší svalový růst, regeneraci 
a ochrání pravidelně zatěžované svalstvo před katabolizací. 
Jsou vhodné k suplementaci v období silového nebo těžkého 
objemového tréninku.

Je určen pro: zlepšení regenerace po náročném výkonu, pro 
ochranu svalové hmoty před katabolizací, pro podporu svalového 
růstu, pro intenzivně trénující sportovce.

• 1500 mg BCAA v tabletě
• efektivní využitelnost organismem
• bez cukru

Doporučené dávkování: dávkujte dle váhy. Do hmotnosti 90 kg 
6 tablet denně, 90 - 120 kg 8 tablet denně, nad 120 kg 10 tablet 
denně. Pro zlepšení výkonnosti použijte polovinu denní dávky 
45 - 60 minut před výkonem. Pro maximální podporu regenerace 
použijte druhou polovinu dávky ihned po skončení tréninku.

Větvené aminokyseliny v podobě dobře vstřebatelných tablet. 
Obsah BCAA v každé tabletě je 1000 mg. Aminokyseliny L-leucin, 
L-isoleucin, L-valin ve vyváženém poměru 2:1:1, který odpovídá 
potřebám organismu při fyzické zátěži a po ní. Čistá, volná 
krystalická forma BCAA pro regeneraci a ochranu svalové hmoty. 
Možnost univerzálního použití.

Je určen pro: zlepšení regenerace po fyzickém výkonu, pro 
ochranu svalové hmoty, jako doplněk kvalitní výživy sportovců.

• volná krystalická forma
• 1000 mg BCAA v 1 tabletě
• poměr aminokyselin 2:1:1
• bez cukru

Doporučené dávkování: pro ochranu svalové hmoty 3 tablety 
40 - 60 minut před fyzickým výkonem. Pro urychlení regenerace 
3 tablety bezprostředně po fyzickém výkonu.

BCAA

1000 mg
BCAA

1500 mg

15
0

ta
bl

et

10
0

ta
bl

et

60 minut před
Dávka: 6 tablet

60 minut před

3x4x 3x4x

 ihned po  ihned po

TRÉNINK TRÉNINK
Dávka: dle hmotnosti 6 - 10 tablet denně
Váha < 90 kg:  6 tablet
Váha 90 - 120 kg:  8 tablet
Váha > 120 kg:  10 tablet

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

30
0

ta
bl

et

VĚTVENÉ

POMĚR 
AMINOKYSELIN

POMĚR 
AMINOKYSELIN

2:1:14:1:1
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BCAA LIQUID SHOT BCAA LIQUID 

Tato tekutá forma v praktických jednorázových pitných shotech 
dodá v každé dávce 3000 mg esenciálních aminokyselin 
BCAA v ideálním poměru 2:1:1 (L-leucin, L-isoleucin, L-valin). 
Tato vhodná tekutá forma zajistí rychlou vstřebatelnost. Díky 
praktickému balení lze mít BCAA LIQUID SHOT kdykoliv u sebe.

Je určen pro: použití krátce před výkonem, nebo přímo při 
výkonu, pro ochranu svalové hmoty, pro zlepšení regenerace.

• volná krystalická forma
• rychlá účinnost
• 3000 mg BCAA v jediném shotu
• poměr esenciálních aminokyselin 2:1:1
• bez cukru

Doporučené dávkování: pro ochranu svalové hmoty vypijte 
30 minut před výkonem 1 shot (60 ml). Pro podporu regenerace 
vypijte ihned po ukončení výkonu 1 balení.

Tato tekutá podoba větvených aminokyselin (BCAA) poskytuje 
v litrovém balení 80000 mg větvených aminokyselin BCAA 
v krystalické formě. Tekutá forma zajišťuje rychlejší vstřebatelnost 
aminokyselin L-leucin, L-isoleucin, L-valin. Díky poměru 
aminokyselin je tento produkt vhodný jak na regeneraci fyzickou, 
tak i psychickou.

Je určen pro: použití krátce před výkonem, nebo přímo při 
výkonu, pro ochranu svalové hmoty, pro zlepšení regenerace, pro 
rychlejší odstranění psychické únavy.

• volná krystalická forma
• vysoký obsah aminokyselin BCAA (80000 mg/l)
• rychle vstřebatelná tekutá forma
• bez cukru
• vitamin B6

Doporučené dávkování: pro ochranu svalové hmoty 30 - 60 
minut před výkonem 40 ml. Pro urychlení regenerace - ihned 
po výkonu 40 ml.

BCAA

3200 mg
BCAA

3000 mg

60
 m

l

50
0 m

l

30 minut před  ihned
po

TRÉNINK

30 minut
před

 ihned
po

TRÉNINK

Dávka: 
2x 60 ml

Dávka: 
2x 40 ml

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

10
00

 m
l

20x
60 ml

POMĚR 
AMINOKYSELIN

2:1:1

BEZ CUKRU

BEZ CUKRU

VITAMIN B6
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WHEY AMINO 10 000 AMINO POWER LIQUID

Tento produkt nabízí lehce vstřebatelný 100 % čistý syrovátkový 
hydrolyzát v praktické formě tablet. Každá tableta obsahuje 
2000 mg syrovátkového hydrolyzátu. Vzájemný poměr 
aminokyselin v tomto produktu je skvěle vyvážený a to je důležité 
pro udržení pozitivní dusíkové bilance.  

Je určen pro: použití v průběhu dne, pro udržení pozitivní 
dusíkové bilance, jako alternativa zdroje bílkoviny při nedostatečné 
stravě.

• 2000 mg hydrolyzátu v tabletě
• 100 % čistý syrovátkový hydrolyzát
• optimální poměr aminokyselin

Doporučené dávkování: 3x denně 5 tablet nejlépe mezi jídly, 
dále před tréninkem a po něm.

Komplexní aminokyselinové spektrum v tekuté formě pro nárůst 
svalové hmoty a síly. Zdrojem jsou proteinové hydrolyzáty 
s vysokou biologickou využitelností a rychlou vstřebatelností. 
Přípravek je založen na proteinovém hydrolyzátu PeptoPro®, 
což jsou dipeptidové a tripeptidové frakce kaseinu. Obohaceno 
o L-arginin a L-ornitin.

Je určen pro: zlepšení regenerace, pro použití v průběhu dne, 
jako alternativa zdroje bílkoviny při nedostatečné stravě.

• obohaceno o L-ornitin
• rychle vstřebatelná tekutá forma
• komplexní aminokyselinové spektrum

Doporučené dávkování: základní dávka je 40 ml 1 - 2x během 
dne. Nejlépe mezi jídly nebo navečer před spaním. Poměr ředění 
je 40 ml na 250 ml vody.  

PROTEIN

V DÁVCE

31 %

12 600 mg

BCAA

2000 mg

SYROVÁTKOVÝ 
HYDROLYZÁT

100 %

ihned po
probuzení

ihned po
probuzení

60 minut
po

60 minut
po

TRÉNINK TRÉNINKSNÍDANĚ SNÍDANĚ

Dávka: 15 tablet

Dávka: 2x 40 ml60 minut
před

5x5x 5x

Doplněk stravy.

50
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Doplněk stravy.

L-ORNITIN
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GLUTAMINE COMPRESSED CAPS

Aminokyselina L-glutamin v podobě praktických a přenosných 
mega-kapslí. Kapslové pouzdro je z kvalitní želatiny a velmi dobře 
stravitelné. L-glutamin je využíván při svalové práci, zabraňuje 
katabolismu, pomáhá regeneraci svalových vláken, podporuje 
tvorbu glykogenu, zvyšuje imunitu a podporuje svalový růst.

Je určen pro: podporu svalového růstu, pro rychlé použití, pro 
zlepšení regenerace.

• 1400 mg L-glutaminu v kapsli
• lehce vstřebatelné kapsle
• efektivní využitelnost organismem

Doporučené dávkování: jedna dávka = 3 kapsle, zapít 200 ml 
vody. Vhodné ihned po skončení tréninku, nebo kdykoliv během 
dne.

GLUTAMINE MEGA STRONG
POWDER
Tento prvotřídní produkt obsahuje mimořádnou kombinaci 
účinných látek podporující svalový růst. Hlavní složkou je 
aminokyselina L-glutamin, která zlepšuje regeneraci svalstva, 
zvyšuje imunitu a podporuje svalový růst. Kombinace 
s L-leucinem, který působí anti-katabolickým efektem 
a L-argininem, který stimuluje přirozenou produkci růstového 
hormonu, činí z produktu GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER 
jeden z nejúčinnějších výrobků pro budování čisté svalové hmoty 
na trhu.

Je určen pro: maximální svalový růst, pro posílení imunity, pro 
zlepšení regenerace, pro intenzivně trénující sportovce.

• obohaceno o L-leucin
• obohaceno o L-arginin
• bez umělých barviv

Doporučené dávkování: jednu porci 10 g rozmíchejte v 200 ml 
vody a užijte 1 – 2 krát denně na lačno nebo po tréninku 
a před spaním. Maximální denní dávka je 20 g. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

meloun
hruška
punč 
+ brusinka

50
0 g

120 kapslí

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

NEW

3x 3x

 ihned
po

před
spaním

před
spaním

TRÉNINK SPÁNEK

ihned po
Dávka: 10 g

TRÉNINK VEČER

L-GLUTAMIN

5500 mg

L-LEUCIN

1500 mg

L-ARGININ

1100 mg

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

BEZ CUKRU

AAKG

1250 mg

NEW
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GLUTAMINE

Neesenciální aminokyselina L-glutamin je jednou z nejčastěji se 
vyskytujících aminokyselin v kosterním svalstvu. Tělo ji využívá při 
svalové práci, a proto je důležité zajistit její dostatečné množství 
v organismu. L-glutamin zabraňuje katabolismu, hraje důležitou 
úlohu při detoxikaci amoniaku a udržování dusíkové rovnováhy. 
L-glutamin pomáhá regeneraci svalových vláken, podporuje tvorbu 
glykogenu, zvyšuje imunitu a podporuje svalový růst.

Je určen pro: zlepšení svalového růstu, jako ochrana proti 
katabolismu, pro zlepšení tvorby glykogenu, pro intenzivně 
trénující sportovce.

• čistá a rychle vstřebatelná forma

Doporučené dávkování: tréninkové dny: základní denní dávka 
je 5 g (2 zarovnané lžičky) po tréninku. Další dávku 5 g můžete 
zařadit večer před spaním nebo během dne. Netréninkové dny: 
můžete pokračovat v pravidelném dávkování - 2x denně 5 g. 
Poslední dávku použijte večer před spaním.

Doplněk stravy.

30
0 g

50
0 g

před
spánkem

ihned po
Dávka: 5 g

TRÉNINKOVÝ DEN NETRÉNINKOVÝ DEN

TRÉNINK VEČER

BEZ CUKRU
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AAKG COMPRESSED CAPS

Lehce vstřebatelná forma arginin alfa-ketoglutaratu v kapslích. 
Arginin alfa-ketoglutarat je hlavní složkou pro syntézu oxidu 
dusnatého (NO), která umožňuje rozšíření cév a zvýšení krevního 
průtoku. Díky tomu se zlepší dodávka kyslíku a živin do svalů, 
které pak dokáží pracovat ve větší intenzitě. Aminokyselina 
L-arginin dále zvyšuje přirozenou produkci růstového hormonu 
a díky tomu stimuluje tělo k svalovému růstu.

Je určen pro: zlepšení svalového růstu, pro intenzivní fyzický 
výkon, pro lepší přenos živin v organismu.

• 1250 mg AAKG v kapsli
• praktická forma
• lehce vstřebatelné kapsle

Doporučené dávkování: užijte 1 kapsli 60 minut před fyzickým 
výkonem a 1 kapsli ihned po fyzickém výkonu.

AAKG 7500

Arginin alfa-ketoglutarat je hlavní složkou pro syntézu oxidu 
dusnatého (NO), která umožňuje rozšíření cév a zvýšení krevního 
průtoku. Díky tomu se zlepší dodávka kyslíku a živin do svalů, 
které pak dokáží pracovat ve větší intenzitě. Aminokyselina 
L-arginin dále zvyšuje přirozenou produkci růstového hormonu 
a díky tomu stimuluje tělo k svalovému růstu.

Je určen pro: zlepšení svalového růstu, pro intenzivní fyzický 
výkon, pro lepší přenos živin v organismu, pro intenzivně trénující 
sportovce.

• vysoká dávka 7500 mg AAKG v monodóze
• tekutá forma pro rychlé využití
• praktické balení

Doporučené dávkování: 1/2 monodózy (vyznačeno ryskou 
na etiketě) 30 minut před fyzickým výkonem. Přípravek neužívejte 
večer před spaním. Maximální denní dávka 12,5 ml. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

25
 m

l

20x
25 ml

30 minut 
před

1/2 TRÉNINK

60 minut před

1x 1x

 ihned po

TRÉNINK

Doplněk stravy.

120 kapslí

AAKG

7500 mg
AAKG

1250 mg

NEW

Doplněk stravy.

NEW
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ARGININE

L-arginin je aminokyselinou, která umožňuje lepší přenos živin 
v organismu. Díky pravidelnému užívání dochází ke zlepšení 
přirozené produkce růstového hormonu. Je ideálním prostředkem 
pro podporu svalového růstu (pozitivně podporuje syntézu 
bílkovin). Díky zlepšené produkci růstového hormonu dochází 
v těle ke zlepšení redukce tukové tkáně.

Je určen pro: zlepšení svalového růstu, pro lepší přenos živin, 
pro intenzivně trénující sportovce.

• 500 mg v kapsli
• účinná forma

Doporučené dávkování: základní denní dávka jsou 4 kapsle
(2 g argininu). Použijte 2 kapsle po tréninku nebo večer před 
spaním. Pro podporu intenzity tréninku použijte 2 kapsle cca 
30 minut před tréninkem.

BETA-ALANINE
COMPRESSED CAPS
Beta-alanin je neesenciální nebílkovinnou aminokyselinou. 
V organismu se tato beta-aminokyselina přetváří za pomoci 
L-histidinu na carnosin. Vyšší hladina samotného carnosinu 
ve svalové tkáni napomáhá pozitivně regulovat PH svalstva 
a tím podpořit fyzický výkon. Díky pravidelnému užívání dojde 
ke snižování svalové únavy a postupnému navýšení objemu 
tréninku. 

Je určen pro: silové i vytrvalostní sportovce, pro maximální 
fyzický výkon, pro oddálení svalové únavy, pro intenzivně trénující 
sportovce. 

• 1150 mg beta-alaninu v kapsli
• lehce stravitelné kapsle
• s obsahem L-histidinu

Doporučené dávkování: jedna dávka = 2 - 4 kapsle, zapít 
200 ml vody. Vhodné ihned po skončení tréninku, nebo kdykoliv 
během dne.

30 minut před

2-4x

TRÉNINK

před
spaním

TRÉNINK SPÁNEK

Dávka: 4 kapsle

po
tréninku

2x 2x

12
0

ka
ps

lí

Doplněk stravy.

90 kapslí

Doplněk stravy.

NEW

BETA-ALANIN

1150 mg

L-HISTIDIN

VITAMIN B6

VITAMIN B5

V KAPSLI

500 mg
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TAURINE TYROSINE

Taurin má řadu funkcí, mezi které patří podpora činnosti mozkové 
a srdeční. Zlepšuje koncentraci, je stimulantem nervové činnosti 
a urychluje přenos nervového vzruchu. Další pozitivní vlastností 
taurinu je jeho kladný vliv na cholesterol. Oddaluje pocit vyčerpání 
a únavy organismu.

Je určen pro: stimulaci organismu, pro podporu srdeční 
a mozkové činnosti, pro oddálení pocitu vyčerpání, jako doplněk 
stravy pro vegetariány a vegany.

• 1000 mg taurinu v kapsli
• účinná forma

Doporučené dávkování: pro podporu fyzického výkonu použijte 
1 až 2 kapsle cca 30 minut před tréninkem nebo po tréninku. 
Vhodné k použití při nutnosti koncentrace a k oddálení únavy. 
Maximální denní dávka jsou 2 kapsle.

Tyrosin je neesenciální aminokyselina, která svou přítomností 
ovlivňuje metabolismus. Pozitivně ovlivňuje organismus při 
psychické i fyzické zátěži. Napomáhá udržovat koncentraci, 
přispívá k normální syntéze katecholaminů, což jsou látky působící 
jako nervové přenašeče (dopamin, adrenalin, noradrenalin), jimž je 
tyrosin stavebním prvkem.

Je určen pro: podporu fyzické i psychické zátěže, pro podporu 
koncentrace, pro zrychlení metabolismu, pro podporu redukce 
tukové tkáně.

• 500 mg tyrosinu v kapsli
• účinná forma
 
Doporučené dávkování: dávkujte dle váhy. Do 50 kg 2 kapsle, 
do 75 kg 3 kapsle a nad 75 kg 4 kapsle 30 - 40 minut před 
fyzickou aktivitou.

 ihned
po

TRÉNINK

Dávka: 2 kapsle30 minut
před

1x 1x

Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu. Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu.

30 minut
před

Dávka:  < 50 kg: 2 kapsle
 < 75 kg: 3 kapsle
 > 75 kg: 4 kapsle

2-4x

TRÉNINK

12
0
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12
0
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V KAPSLI V KAPSLI

1000 mg 500 mg
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KREATINY

Kreatin je dusíkatá organická sloučenina, která se přirozeně nachází v lidském 
těle. Lidské tělo si ji tvoří v játrech a v ledvinách za účasti aminokyselin argininu, glycinu 
a methioninu. Tato aminokyselina je velmi důležitá při tvorbě zdrojů tzv. „okamžité“ energie (kreatinfos-
fátu - CP). Doplnění kreatinu ve formě sportovních doplňků výživy zvyšuje jeho hladinu ve svalech, což umožňuje tělu 
vytvořit větší zásobu „okamžité“ energie. Díky tomu bude váš výkon při delším tréninku vyšší a hodnotnější. Vhodným dávková-
ním kreatinu docílíte i nárůstu svalové hmoty a zvýšení síly. Velice důležitým efektem je i zkrácení regenerace po zátěži.

BENJAMIN RADIČ

MUSCLEMANIA PRO
1. MÍSTO - MUSCLEMANIA PRO MIAMI FITNESS UNIVERSE 2015
1. MÍSTO - MUSCLEMANIA UK TOUR 2013
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CREAPURE®

CREATINE MEGA STRONG
POWDER

CREATINE COMPRESSED CAPS

Tento koncentrovaný kreatinový produkt obsahuje nejúčinnější 
kombinaci 6 forem kreatinu. Díky tomu je mimořádně účinný 
pro svalový růst než běžný kreatin. CREATINE MEGA STRONG 
POWDER dokáže při pravidelné konzumaci zvýšit sílu na maximum 
a díky obsahu L-glutaminu skvěle zlepšuje regeneraci svalstva. 
Pro zvýšení efektivnosti doporučujeme používat v tzv. kreatinových 
cyklech.
Je určen pro: maximální zvýšení síly, pro efektivní zlepšení 
regenerace, pro maximální svalový růst, pro intenzivně trénující 
sportovce.
• bez cukru
• L-glutamine
• 6 CREATINE MIXTURE (kreatin monohydrát -CREAPURE®,kreatin 

pyruvát, kreatin ethylester, Tri-kreatin malát, Kre-Alkalyn®, 
kreatin citrát)

Doporučené dávkování: jednu porci 5 g rozmíchejte ve 125 ml 
vody. Lze užívat 30 minut před tréninkem, nebo ihned po tréninku, 
v netréninkový den ráno na lačno. Dávkujte 4 týdny, poté 4 – 6 
týdnů pauza. Doporučená denní dávka je 5 g.

Mikronizovaný kreatin ve formě speciálních kapslí značky 
DRcaps®, které zajistí uvolnění účinné látky ve vhodném trávícím 
prostředí. Tyto speciální kapsle jsou odolné proti kyselému 
prostředí žaludku, ve kterém za normálních okolností kreatin 
rychle degraduje. Právě díky tomu je zajištěno efektivní využití 
kreatinu v trávicím traktu. Kreatin je základním zdrojem energie 
pro svalovou kontrakci. Jeho pravidelnou konzumací se zvyšuje 
hlavně svalová síla a objem svalstva. Kreatin pomáhá rychleji 
zlepšit fyzickou kondici, nabrat svalovou hmotu a výrazně zlepšit 
regeneraci. Pro zvýšení efektivnosti doporučujeme používat v tzv. 
kreatinových cyklech.
Je určen pro: efektivní zlepšení regenerace, pro podporu 
svalového růstu, pro intenzivně trénující sportovce, vhodný i pro 
vegetariány. 

• 1250 mg kreatinu v kapsli
• mikronizovaná forma
• speciální kapsle DRCaps®

Doporučené dávkování: jedna dávka = 3 kapsle, zapít 200 ml 
vody. Vhodné 30 minut před tréninkem, nebo po skončení 
tréninku, nebo kdykoliv během dne. 

50
0 g

ananas
broskev
punč + lesní 
plody

120 kapslí

NEW

NEW

Doplněk stravy.Doplněk stravy.

před snídaní
Dávka: 5 g

ihned po
Dávka: 5 g

TRÉNINKOVÝ DEN
• kreatinový cyklus
• užívat se sacharidy

NETRÉNINKOVÝ DEN
• kreatinový cyklus
• užívat se sacharidy

TRÉNINK SNÍDANĚ

3x 3x 3x

 30 min.
před

 30 min.
před

 ihned
po

před

odpočinkový 
den

TRÉNINK SNÍDANĚ 

BEZ CUKRU

L-GLUTAMIN

V KAPSLI

1250 mg

30

K
R

E
A
TI

N
Y



CREAPORT CREATINE MONOHYDRATE 
CREAPURE

Tento prvotřídní produkt obsahuje účinnou kombinaci 5 různých 
forem kreatinu. Díky tomu je podstatně účinnější pro svalový růst 
než běžný kreatin. Creaport dokáže při pravidelné konzumaci 
zvýšit sílu na maximum a díky obsahu látek L-glutamin a Taurin 
zlepšuje regeneraci svalstva a pomáhá i proti psychické únavě. 

Je určen pro: efektivní zlepšení regenerace, pro maximální 
svalový růst, pro intenzivně trénující sportovce.

• obsahuje také optimální množství sacharidů
• L-glutamine
• sypká varianta pěti různých druhů kreatinů (kreatin monohydrát 

- CREAPURE®, kreatin pyruvát, kreatin ethylester, Tri-kreatin 
malát, Kre-Alkalyn®)

Doporučené dávkování: tréninkové dny: denní dávka pro 
podporu výkonnosti a pro stimulaci tvorby svalové hmoty je 
30 g před tréninkem, pro zlepšení regenerace lze přijmout stejnou 
dávku po tréninku. Netréninkové dny: v netréninkové dny používat 
30 g ráno

Kreatin (dusíkatá kyselina) je látkou tělu vlastní a ve svalstvu se 
vyskytuje ve velké koncentraci. Kreatin je základním zdrojem 
energie pro svalovou kontrakci. Jeho pravidelnou konzumací se 
zvyšuje hlavně svalová síla a objem svalstva. Kreatin pomáhá 
rychleji zlepšit fyzickou kondici, nabrat svalovou hmotu a výrazně 
zlepšit regeneraci. Pro zvýšení efektivnosti doporučujeme používat 
v tzv. kreatinových cyklech.
Je určen pro: efektivní zlepšení regenerace, pro podporu 
svalového růstu, pro intenzivně trénující sportovce, vhodný i pro 
vegetariány a vegany.

• vysoce kvalitní kreatin - CREAPURE®

• zvýšení intenzity tréninků
Doporučené dávkování: tréninkové dny: základní denní dávka 
pro podporu výkonnosti je 5 g (2 zarovnané kávové lžičky) před 
tréninkem, pro zlepšení regenerace lze přijmout stejnou dávku 
po tréninku. Netréninkové dny: použijte 5 g ráno se snídaní. 
Pravidelně dávkujte 4 týdny, pak zařaďte minimálně 4 - 6 týdnů 
pauzu. Používejte vždy v kombinaci se sacharidy (např. společně 
s gainerem, zajistíte tak lepší využitelnost a efektivnost).

60
0 g

50
0 g

ihned po
Dávka: 30 g

30 minut
před

TRÉNINKOVÝ DEN
• kreatinový cyklus
• užívat se sacharidy

NETRÉNINKOVÝ DEN
• kreatinový cyklus
• užívat se sacharidy

TRÉNINK SNÍDANĚ

30 minut před
Dávka: 30g

pomeranč

TAURIN

L-GLUTAMIN

2000 mg

1000 mg

CREAPURE®

před snídaní
Dávka: 5 g

30 min. před
Dávka: 5 g

ihned po
Dávka: 5 g

TRÉNINK SNÍDANĚ

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

5 FOREN KREATINU
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KRE-ALKALYN 1500

KRE - ALKALYN® je moderní patentovanou formou kreatinu, která 
vyniká schopností vysoké stability v trávicím traktu a absorpce 
v organismu. Obecně platí, že čím je pH výsledného roztoku nižší, 
tím rychleji kreatin degraduje (mění se) na „nefunkční“ kreatinin. 
Pokud pH stoupne nad 7, degradace kreatinu se zpomaluje, až se 
zastaví. KRE - ALKALYN® má pH 12.

Je určen pro: efektivní zlepšení regenerace, pro podporu 
svalového růstu, pro intenzivně trénující sportovce.

• díky zásaditému pH (12) má produkt vysokou stabilitu kreatinu
• kapslová forma

Doporučené dávkování: pro zvýšení sportovní výkonnosti a síly 
užijte 2 - 4 kapsle cca 45 – 60 min před začátkem sportovního 
výkonu a 2 - 4 kapsle krátce po ukončení sportovního výkonu. 
Maximálně 4 kapsle denně. Pravidelně dávkujte 4 týdny, pak 
zařaďte minimálně 4 - 6 týdnů pauzu.

100 % čistá forma jednoho z nejoblíbenějších suplementů pro 
zvýšení svalové síly. Kreatin (dusíkatá kyselina) je látkou tělu 
vlastní a ve svalstvu se vyskytuje ve velké koncentraci. Kreatin 
je základním zdrojem energie pro svalovou kontrakci. Jeho 
pravidelnou konzumací se zvyšuje hlavně svalová síla a objem 
svalstva. Kreatin pomáhá rychleji zlepšit fyzickou kondici, 
nabrat svalovou hmotu a výrazně zlepšit regeneraci. Pro zvýšení 
efektivnosti doporučujeme používat v tzv. kreatinových cyklech.
Je určen pro: efektivní zlepšení regenerace, pro podporu 
svalového růstu, pro intenzivně trénující sportovce, vhodný i pro 
vegetariány a vegany.

• 100 % čistá forma
Doporučené dávkování: tréninkové dny: základní denní dávka 
pro podporu výkonnosti je 5 g (2 zarovnané kávové lžičky) před 
tréninkem, pro zlepšení regenerace lze přijmout stejnou dávku 
po tréninku. Netréninkové dny: použijte 5 g ráno se snídaní lze 
i 30 minut před tréninkem. Pravidelně dávkujte 4 týdny, pak 
zařaďte minimálně 4 - 6 týdnů pauzu. Používejte vždy v kombinaci 
se sacharidy (např. společně s gainerem, zajistíte tak lepší 
využitelnost a efektivnost).

CREATINE MONOHYDRATE

Dávka: 4 kapsle Dávka: 4 kapsle

TRÉNINKOVÝ DEN
• kreatinový cyklus
• užívat se sacharidy

SNÍDANĚ

60 minut
před

ihned
po

2-4x 2-4x

TRÉNINK

NETRÉNINKOVÝ DEN
• kreatinový cyklus
• užívat se sacharidy

před
snídaní

4x

SNÍDANĚ

12
0

ka
ps

lí

před snídaní
Dávka: 5 g

ihned po
Dávka: 5 g

TRÉNINK SNÍDANĚ

30
0 g

Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu.Doplněk stravy.

V KAPSLI

750 mg
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CREATINE ETHYL ESTER

CREATINE ETHYL ESTER (CEE) je pokročilá forma kreatinu 
– esterifi kovaný kreatin, který se vyznačuje lepší stabilitou, 
výbornou využitelností a vstřebatelností. Má sníženou tendenci 
zadržovat vodu. Tento druh kreatinu je vhodný pro rychlostní 
(sprint) a silově-rychlostní (hokej, basketbal, házená, horolezectví) 
sporty. Dopomáhá k nárůstu síly.
Je určen pro: rychlostní (sprint) a silově - rychlostní (hokej, 
basketbal, házená, horolezectví) sportovce, nárůst síly.

• snižuje zadržování vody
• obohaceno o kyselinu alfa-lipoovou a vitamin B6
• žádné nadýmání, křeče či dehydratace

Doporučené dávkování: pro zvýšení svalové síly použijte 3 - 6 
kapslí 45 minut před začátkem aktivity. Lze také užít 3 - 6 kapslí 
po ukončení sportovního výkonu. Maximálně 6 kapslí denně. 
Pravidelně dávkujte 4 týdny, pak zařaďte minimálně 4 - 6 týdnů 
pauzu. 

12
0

ka
ps

lí

Dávka: 6 kapslí

TRÉNINKOVÝ DEN
• kreatinový cyklus
• užívat se sacharidy

SNÍDANĚ

45 minut
před

3-6x 3-6x

 ihned
po

TRÉNINK

NETRÉNINKOVÝ DEN
• kreatinový cyklus
• užívat se sacharidy

před
snídaní

6x

SNÍDANĚ

Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu.

VITAMIN B6

KYSELINA ALFA-LIPOOVÁ
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CARNITINY

VLADIMÍRA KRÁSOVÁ

IFBB BIKINI FITNESS PRO
2. MÍSTO - THE NAPLES SPORTS FESTIVAL 2015
1. MÍSTO - EVLS PRAGUE PRO 2013

L-karnitin je tělu vlastní látka (aminokyselina), 
kterou si organismus dokáže v určitém množství vyrobit. 
Výroba L-karnitinu je ale podmíněna přítomností dostatečného množství 
aminokyselin Lysinu a Methioninu a také vitaminu B3, vitaminu B6, vitaminu C a také 
působením železa. L-karnitin zlepšuje transport mastných kyselin (tuků) do mitochondrií, kde dochází 
k jejich „spalování“ a použití na energii. Touto nepřímou cestou tedy funguje jako spalovač tuku. L-karnitin dále 
zlepšuje mozkovou činnost tím, že se podílí na produkci některých přenašečů vzruchů (např. GABA) a také se podílí na zlepšení 
srdeční činnosti. Podávání L-karnitinu začíná účinkovat při dávce nad 500 mg pro dospělého člověka a 200 mg pro děti od 3 let 
a ani při dlouhodobém podávání nevede k návyku. K docílení významnějšího účinku karnitinu je vhodné dávku zvýšit až na 1,5 g 
za den. L-karnitin je vhodný nejen pro diety, ale také pro vytrvalostní sporty, kde nepřímou cestou šetří zásoby glykogenu.
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CARNITINE 3000 SHOT

Vynikající produkt pro pravidelně a intenzivně sportující jedince, 
kteří kladou důraz na redukci tukové tkáně. 3000 mg L-karnitinu 
v tekuté, lehce vstřebatelné formě. Díky obsahu účinných látek, 
mezi které hlavně patří L-karnitin, taurin a extrakt ze zeleného 
čaje, dochází ke stimulaci a k vyššímu metabolickému obratu. 
Ideální dávkování je 60 ml.

Je určen pro: redukci tukové tkáně, pro podporu vytrvalostního 
výkonu, pro odbourání fyzické a psychické únavy.

• 3000 mg L-karnitinu v balení (CARNIPURE®)
• s obsahem kofeinu a taurinu
• s extraktem ze zeleného čaje (50 % polyfenolů)
• s obsahem chromu a vitaminů

Doporučené dávkování: maximálně 1 monodóza (60 ml) denně. 
Vypijte 30 minut před fyzickým výkonem. 

1500 mg L-karnitin tartrátu v kapsli. Tato jedinečná forma 
karnitinu přináší nové možnosti zaručující pohodlné dávkování 
na pracovišti nebo přímo na sportovišti. Vysoké množství karnitinu 
v kapsli umožňuje nejmodernější technologie a inovativní postoj 
k vývoji. Elegantní balení v blistru vám zároveň zpřehlední 
dávkování. Vynikající produkt pro pravidelně a intenzivně sportující 
jedince, kteří kladou důraz na redukci tukové tkáně. 

Je určen pro: podporu spalování tuků a efektivnější využívání 
zásobních tuků, pro redukci tukové tkáně, pro zlepšení srdeční 
a mozkové činnosti, pro podporu vytrvalostního výkonu, jako 
doplněk stravy pro vegetariány a vegany.

• 1500 mg L-karnitinu tartrátu v kapsli
• lehce vstřebatelné kapsle
• efektivní využitelnost organismem

Doporučené dávkování: užijte 1 kapsli ráno na lačno a 1 kapsli 
hodinu před fyzickým výkonem. 

CARNITINE COMPRESSED CAPS

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

30 minut 
před

TRÉNINK

pomeranč
jahoda
ananas

L-KARNITIN

3000 mg

TAURIN

KOFEIN

BEZ CUKRU

CHROM

60
 m

l

20x
60 ml

120 kapslí

30 minut před

1x 1x

SNÍDANĚ TRÉNINK

NEW

V KAPSLI

1500 mg
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L-KARNITIN

1000 mg

CARNITINE 100 000

Carnitine 100 000 patří mezi produkty s nejvyšším obsahem 
tekutého L-karnitinu base na trhu. Tento produkt je vyhledávaný 
zejména při redukčních dietách, ale uplatní se i ve chvílích únavy 
a psychického vyčerpání. Vhodný i pro vegetariány a vegany. 
Za těchto podmínek by mělo být dostačující dávkování 10 ml 
tohoto koncentrátu.

Je určen pro: redukci tukové tkáně, pro zlepšení srdeční 
a mozkové činnosti, pro podporu vytrvalostního výkonu, pro 
odbourání fyzické a psychické únavy.

• 100 dávek v balení
• vitaminy
• bez cukru

Doporučené dávkování: maximální denní dávka je 10 ml. Dávku 
vypijte ráno na lačno nebo 30 minut před fyzickým výkonem. 

CARNITINE 60 000 + SYNEPHRINE

Vynikající produkt pro pravidelně a intenzivně sportující jedince, 
kteří kladou důraz na redukci tukové tkáně. Jedná se jeden 
z nejkoncentrovanějších karnitinových produktů na trhu s dávkou 
60 000 mg L-karnitinu v balení. Díky přidanému extraktu z rostliny 
Citrus aurantium (8 % synephrin) v tomto produktu dochází 
k lepšímu prohřátí organismu a k vyššímu metabolickému obratu. 
Obohaceno o vitaminy B5 a B6.

Je určen pro: efektivní redukci tukové tkáně, pro podporu 
vytrvalostního výkonu, k prohřátí organismu při fyzické aktivitě.

• 60 000 mg L-karnitinu v balení
• 100 mg synefrinu v balení
• tekutá forma L-karnitin base

Doporučené dávkování: základní denní dávka je 12,5 ml. Dávku 
vypijte ráno na lačno nebo 30 minut před fyzickým výkonem. 
Druhou dávku můžete zařadit v průběhu dne mezi jídly, vždy 
na lačno. Neužívejte večer před spaním. Neužívejte večer před 
spaním.

L-KARNITIN

3000 mg

SYNEFRIN

5000 mg

30 min
před

30 min
před

SNÍDANĚ CVIČENÍ

citron
pomeranč
višeň

žlutá malina

30 minut
před

30 minut
před

SNÍDANĚ TRÉNINK

BEZ CUKRU

BEZ CUKRU
100 DÁVEK V LAHVI

10
00

 m
l

50
0 m

l

Doplněk stravy.Doplněk stravy.
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CARNILIFE 2000

Praktické jednorázové balení s obsahem L-karnitinu a koenzymu 
Q10. Tento produkt je určen pro pravidelně a intenzivně sportující 
jedince s cílem redukce tukové tkáně. Díky obsahu koenzymu 
Q10 lze tento produkt úspěšně používat nejen pro redukci tukové 
tkáně, ale i jako prevenci proti stárnutí. Koenzym Q10 se také řadí 
mezi antioxidanty a zlepšuje imunitu.

Je určen pro: redukci tukové tkáně, jako antioxidant a prevence 
proti stárnutí, pro odbourání fyzické a psychické únavy.

• 2000 mg L-karnitinu v monodóze
• 30 mg koenzymu Q10 v monodóze

Doporučené dávkování: 1 monodózu použijte 30 minut před 
výkonem nebo ráno na lačno.

CARNILIFE 40 000

Tento produkt nabízí kombinaci látek, které jsou vhodné pro 
pravidelně a intenzivně sportující jedince s cílem redukce tukové 
tkáně. Díky obsahu koenzymu Q10 lze tento produkt úspěšně 
používat nejen pro redukci tukové tkáně, ale i jako prevenci proti 
stárnutí. Koenzym Q10 se také řadí mezi antioxidanty a zlepšuje 
imunitu.

Je určen pro: podporu využívání energie z tuků a pro zlepšení 
energetického hospodaření, pro redukci tukové tkáně, jako 
antioxidant a prevence proti stárnutí, pro odbourání fyzické 
a psychické únavy.

• 40 000 mg L-karnitinu v balení
• 600 mg koenzymu Q10 v balení
• 40 optimálních dávek

Doporučené dávkování: 12,5 ml použijte 30 minut před 
výkonem nebo ráno na lačno. Lze užívat i 2x denně 12,5 ml 
na lačno mezi jídly.

L-KARNITIN

2000 mg

KOENZYM Q10

30 mg

50
0 m

l

30 min
před

30 min
před

SNÍDANĚ CVIČENÍ

L-KARNITIN

2000 mg

KOENZYM Q10

30 mg

25
 m

l

20x
25 ml

30 min
před

30 min
před

SNÍDANĚ CVIČENÍ

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

BEZ CUKRU

BEZ CUKRU
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CARNILIFE 1000

CARNILIFE 1000 je kapslová podoba aminokyseliny L-karnitinu 
a koenzymu Q10, určená k redukci tukové tkáně. Kapslová forma 
tohoto produktu umožňuje jeho pohodlné dávkování. Díky obsahu 
koenzymu Q10 lze tento produkt úspěšně používat nejen pro 
redukci tukové tkáně, ale i jako prevenci proti stárnutí. Koenzym 
Q10 se také řadí mezi antioxidanty a zlepšuje imunitu.

Je určen pro: redukci tukové tkáně, jako antioxidant a prevence 
proti stárnutí, pro odbourání fyzické a psychické únavy.

• 1000 mg L-karnitinu v jedné dávce (2 kapsle)
• 31 mg koenzymu Q10 v jedné dávce (2 kapsle)

Doporučené dávkování: 2 kapsle 30 minut před zahájením 
výkonu. Pro podporu odbourávání tuků podávejte 2 kapsle 
na lačno v průběhu dne, nejlépe před jídlem.

L-KARNITIN

1000 mg

KOENZYM Q10

31 mg

30 min
před

30 min
před

SNÍDANĚ CVIČENÍ

60
ka

ps
lí

Doplněk stravy.
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SPALOVAČE

OKSANA OROBERTS

FITNESS
DVOJNÁSOBNÁ MISTRYNĚ SVĚTA VE FITNESS
DVOJNÁSOBNÁ VÍTĚZKA ARNOLD CLASSIC (ŠPANĚLSKO, USA)

V této kategorii naleznete ucelenou řadu produktů pro efektivní formování postavy 
a redukci tukové tkáně. Pro maximální efektivitu doporučujeme kombinovat produkty 
s pravidelnou pohybovou aktivitou a s vyváženou racionální stravou. Bez pohybu a vyvážené stravy 
se při redukci hmotnosti vystavujete riziku tzv. jojo efektu. Nechejte se vést ke změně životního stylu a uvidíte, že 
výsledky se brzy dostaví.

39



COMPRESS FEVER PLUS

Spalovač tuků s absolutně nejvyšším účinkem, jakého lze při 
použití povolených funkčních látek dosáhnout. Zcela revoluční 
složení a synergická kombinace látek, jež jsou v rámci redukce 
tukové tkáně na současném trhu bezkonkurenční. Svým složením 
pozitivně ovlivňuje metabolismus a díky způsobu použití nemusí 
být spojován přímo s fyzickou aktivitou. Užijte si doslova spalující 
sílu zelené kávy.

Je určen pro: efektivní redukci tukové tkáně, pro zlepšení 
metabolismu, pro stimulaci organismu.

• SVETOL® - extrakt ze zelené kávy
• Garcitrin® - hydroxycitronová kyselina a garcinol
• BioPerine® - piperin
• Extrakty z Guarany a Yerba mate

Doporučené dávkování: 3 kapsle ráno na lačno (cca 30 
minut před snídaní) a 3 kapsle v poledne (cca 30 minut před 
obědem). Užívejte pravidelně 3 týdny, následně 1 týden pauza 
a opět 3 týdny pravidelného užívání. Nedoporučujeme užívat 
v podvečerních až večerních hodinách.

THERMOBOOSTER
COMPRESSED CAPS
Spalovač tuků se skvělým účinkem ve formě kapslí. Mimořádné 
složení a vhodná kombinace účinných látek řadí tento produkt 
mezi nejlepší na trhu. Pozitivně ovlivňuje metabolismus, stimuluje 
organismus a hlavně podporuje redukci tukové tkáně. Forma 
kapslí usnadňuje dávkování.

Je určen pro: efektivní redukci tukové tkáně, pro zlepšení 
metabolismu, pro stimulaci organismu.

• 1071 mg B.U.R.N.E.R. Blend v kapsli
• lehce vstřebatelné kapsle
• stimuluje organismus
• pomáhá při redukci tukové tkáně

Doporučené dávkování: 1 - 2 kapsle denně (jedna po ránu 
a jedna 30 minut před tréninkem.

60 kapslí

12
0

ka
ps

lí

L-KARNITIN

KOFEIN

800 mg

240 mg
TYROSIN

TYROSIN

800 mg

800 mg
ARGININ

GUARANA

YETBA MATE

500 mg

800 mg

200 mg

EXTRAKT ZE 
ZELENÉ KÁVY

EXTRAKT ZE 
ZELENÉ KÁVY

EXTRAKT ZE 
ZELENÉHO 
ČAJE

GARCINIA 
CAMBOGIA

800 mg150 mg

550 mg

400 mg

30 min
před

Dávka: 6 kapslí
• užívat pravidelně 3 týdny
• potom 1 týden pauza

30 min
před

3x1-2x 3x

SNÍDANĚ OBĚD

30 minut 
před

Dávka: 60 ml

TRÉNINK

Doplněk stravy.Doplněk stravy.

NEW
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SYNEPHRINE

125 mg extraktu z Citrus aurantium v jedné kapsli, což 
představuje maximální povolenou denní dávku 10 mg synefrinu. 
Podporuje termogenezi (tvorbu tepla) v organismu, což zvyšuje 
energetický výdej v průběhu dne. Tento termogenní účinek funguje 
v klidu i při fyzické zátěži.

Je určen pro: termogenní spalování tuků, zvýšení energetického 
výdeje v průběhu dne.

• 10 mg synefrinu v jedné kapsli

Doporučené dávkování: 1 kapsli užijte 30 - 60 minut před 
fyzickým výkonem. Kapsli je možné před výkonem kombinovat 
s produkty na bázi L-karnitinu či kofeinu. Neužívat před spaním!

CLA COMPRESSED CAPS

Konjugovaná kyselina linolová (CLA) je mezi sportovci oblíbená, 
protože pozitivně ovlivňuje redukci tuku za současného zachování 
svalové hmoty. Forma kapslí usnadňuje dávkování.
 
Je určen pro: podporu redukce tukové tkáně, pro zlepšení 
metabolismu, jako doplněk stravy u vegetariánů a veganů.

• lehce vstřebatelné kapsle
• efektivní využitelnost organismem

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

NEW

SYNEFRIN

10 mg

30 min
před

CVIČENÍ

60
ka

ps
lí
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SYNEFRIN

4 mg

CARNIFORM SHOT

Vynikající produkt pro pravidelně a intenzivně sportující jedince, 
kteří kladou důraz na redukci tukové tkáně. Díky obsahu směsi 
účinných látek, mezi které hlavně patří L-arginin, L-karnitin, 
cholin, kofein a synefrin, dochází ke stimulaci organismu, jeho 
lepšímu prohřátí a k vyššímu metabolickému obratu. Ideální 
dávkování je 60 ml koncentrátu.

Je určen pro: maximální stimulaci a nabuzení pro fyzický výkon, 
efektivní spalování tuku.

• mimořádná kombinace účinných látek
• kombinace spalovače a stimulantu
• praktické balení v monodózách

Doporučené dávkování: vypijte 30 - 45 minut před fyzickou 
aktivitou. Neužívejte na zcela lačný žaludek. Pokud je fyzická 
aktivita delší než 90 minut, lze dávku rozdělit na dvě poloviny 
a druhou užít v polovině výkonu.

L-KARNITIN

1000 mg

L-ARGININ

2000 mg

KOFEIN

100 mg

CHOLIN

200 mg

30 min
před

CVIČENÍ

60
 m

l

20x
60 ml

Doplněk stravy.
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STIMULANTY

Tato kategorie zahrnuje předtréninkové suplementy, které zlepšují svalový tonus 
a stimulují tělo před fyzickou aktivitou. Maximální trénink, maximální síla a odstranění 
únavy. Toto vše dokáží kvalitní stimulanty. Přípravky tohoto typu mohou zlepšovat koncentraci, mohou 
dodat překvapující energii nebo sílu, ale mohou být i kombinací všech popsaných efektů dohromady. Díky těmto 
produktům dochází k intenzivnějšímu tréninku a tím i svalovému růstu a výkonnostnímu posunu. Prověřené a velmi silné 
složení nabízí maximální účinnost.
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BRUTUS ENERGY SHOT

Je vyhledáván pro nejsilnější složení pro stimulaci do fyzické 
aktivity i mimo ni. Komplexní a vysoce účinný COMPRESS BRUTUS 
nabudí organismus, ať už vás čeká dlouhá fyzická aktivita nebo 
psychicky náročný den (např. dlouhá cesta autem). Synergické 
spojení 15 funkčních látek včetně aminokyseliny L-tyrosinu, která 
zvyšuje pozornost a přispívá k normální funkci svalů.

Je určen pro: účinnou a dlouhodobou stimulaci organismu,  pro 
zlepšení fyzického výkonu, pro zlepšení koncentrace, řidičům, 
studentům nebo psychicky náročným povoláním.

• mimořádná synergická kombinace 15 složek: L-tyrosin, kofein, 
taurin, L-karnitin, cholin, vitaminy, přírodní extrakty ženšen, 
Citrus aurantium (synefrin), Withania somnifera, Yerba mate 
a Ginkgo biloba

Doporučené dávkování: jedno balení v průběhu dne, kdy ucítíte 
příliv únavy a vyčerpání. Můžete použít i před tréninkem.

EXPLOSIN

Jedinečný předtréninkový suplement, který obsahuje tři synergicky 
působící směsi účinných látek. Mezi tyto látky patří kofein, arginin, 
účinná směs polyfenolů Vinitrox, citrulin malát, synefrin a další. 
Účinná kombinace látek zaručí prokrvení, nabuzení organismu 
a zároveň podpoří plnou soustředěnost při tréninku.

Je určen pro: stimulaci organismu před fyzickým výkonem, pro 
zlepšení metabolismu, pro silové i vytrvalostní sporty.

• CONCENTRATION MATRIX (kofein, tyrosin)
• BLOODLUST MATRIX (arginin, Vinitrox, L-citrulin malát)
• FANATIC PACE BLEND (synefrin, taurin)

Doporučené dávkování: do 85 kg tělesné hmotnosti užijte 
dávku 6 g a nad 85 kg tělesné hmotnosti či vysoké tréninkové 
pokročilosti dávku 9 g. Konzumujte 30 minut před tréninkem.

30 minut
před

TRÉNINK

KOFEIN

PRE-WORKOUT 
BOOSTER

TYROSINE

L-ARGININ

SYNEFRIN

TAURIN

42
0 g

20x 9 g

TYROSIN

500 mg

KOFEIN

140 mg

TAURIN

1000 mg

YERBA MATÉ

50 mg

Dávka: 
60 ml

ÚNAVA

60
 m

l

20x
60 ml

Doplněk stravy.Doplněk stravy.

borůvky

SYNEFRIN

ŽENŠEN

CHOLIN

4 mg

300 mg

100 mg

BEZ CUKRU
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ANABOLIZÉRY

Tato kategorie suplementů patří mezi nejmladší a zahrnuje předtréninkové 
suplementy, které zlepšují sílu, připravenost těla před fyzickou aktivitou a hlavně svalový 
růst. Produkty tohoto typu vytváří anabolické, respektive antikatabolické prostředí v těle, zaručující 
dostatečný obsah dusíkatých látek potřebných ke svalovému růstu. Tento přísun účinných látek je díky produktům 
z řady anabolizérů zajištěn jak v období fyzické aktivity, tak i v období regenerace. Účinnost těchto produktů je zaručena díky 
velmi silnému složení.

MARTIN MESTER

IFBB MEN´S PHYSIQUE PRO
3.MÍSTO - ARNOLD CLASSIC USA 2013
1.MÍSTO - ARNOLD CLASSIC EUROPE 2012
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ZMA®

Unikátní patentovaná směs hořčíku, zinku v chelátové formě 
a vitaminu B6. Vitamin B6 přispívá k normální činnosti nervové 
soustavy a ke standardnímu metabolismu bílkovin a glykogenu. 
Zinek napomáhá k pravidelnému metabolismu sacharidů, 
mastných kyselin a k syntéze bílkovin. Přispívá také k udržení 
normální hladiny testosteronu v krvi. 

Je určen pro: nárůst čisté svalové hmoty, pro zvýšení tvorby 
růstového hormonu, pro zlepšení regenerace.

• zinek a hořčík vázané na organické nosiče – vysoká využitelnost
• s přídavkem vitaminu B6

Doporučené dávkování: 2 - 3 kapsle před spaním.

INOSINE

Inosine je látka tělu vlastní a jeho chemická struktura je 
příbuzná adenosinu, který je součástí adenosintrifosfátu (ATP) 
- energetického zdroje při každé svalové práci. Tento produkt je 
sportovci vyhledáván pro lepší vytrvalostní i silový sportovní výkon. 

Je určen pro: nárůst čisté svalové hmoty, pro tvorbu ATP jako 
zdroje energie, pro tvrdě trénující jedince

• 500 mg inosinu v kapsli

Doporučené dávkování: 2 - 4 kapsle 30 minut před zátěží, 
maximálně 4 kapsle za den.

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

30 minut
před

Dávka: 4 kapsle

TRÉNINK

2-4x

10
0

ka
ps

lí

30 minut
před

2-3x

Dávka: 3 kapslí

SPÁNEK

12
0

ka
ps

lí

V KAPSLI

500 mg

VITAMIN B6

HOŘČÍK

ZINEK
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T.R.T.

T.R.T. je zkratka tří synergicky působících standardizovaných 
extraktů - Tribulus terrestris, Rhodiola rosea a Trigonella, které 
podporují navýšení hladiny testosteronu. Produkt je navíc 
obohacen o jedinečný antioxidační systém - extrakt z cukrové 
třtiny, který je zdrojem policosanolů. Přítomnost těchto účinných 
látek má pozitivní vliv na regeneraci, sílu a vitalitu organismu. 
Je určen pro: obnovení vitality, pro lepší regeneraci, pro zvýšení 
hladiny testosteronu.

• 500 mg Tribulus terrestris - 60 % saponinů
• 400 mg Rhodiola rosea
• 200 mg Trigonella - 50 % saponinů
• extrakt z cukrové třtiny (90 % policosanolů) - silný antioxidant

Doporučené dávkování: 2 kapsle denně - 1 kapsle před snídaní 
a 1 kapsle před večeří.

HMB 4500

Produkt HMB je mezi sportovci vyhledáván kvůli ochraně svalové 
hmoty a podpoře svalového růstu.  HMB hraje důležitou úlohu 
při syntéze bílkovin a v nepatrném množství ji tělo vytváří samo, 
jako produkt látkové přeměny jedné z esenciálních větvených 
aminokyselin L-leucinu. Samotného L-leucinu by však muselo být 
přijato příliš velké množství k dosažení účinné dávky samotného 
HMB. Z tohoto důvodu nabízíme tento produkt v ideální 
a dostupné podobě.
Je určen pro: nárůst svalové hmoty, pro ochranu svalstva před 
katabolickou reakcí, pro tvrdě trénující jedince.

• 900 mg HMB v každé kapsli
• stálý nárůst svalové hmoty
• ochrana před katabolizací
Doporučené dávkování: celková denní dávka je pro sportovce 
do 90 kg 4 kapsle denně, nad 90 kg 5 kapslí denně. Tréninkové 
dny: jedna polovina denní dávky cca 30 - 60 minut před 
tréninkem, druhá polovina denní dávky ihned po tréninku. 
Netréninkové dny: jedna polovina denní dávky ráno 30 minut před 
snídaní a druhá polovina 30 minut před obědem.

30 minut
před

3x 2x

 ihned
po

TRÉNINK

30 min
před

30 min
před

3x 2x

SNÍDANĚ OBĚD

Doplněk stravy.Doplněk stravy.

10
0

ka
ps

lí

12
0

ka
ps

lí

TRIBULUS 
TERRESTRIS

500 mg

RHODIOLA 
ROSEA

400 mg

TRIGONELLA

200 mg

30 min
před

Dávka: 2 kapsle

30 min
před

1x 1x

SNÍDANĚ VEČEŘE

HMB

900 mg

ANTIOXIDANT
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ECDYSTERONE

Tento jedinečný produkt je vyhledáván pro podporu růstu čisté 
svalové hmoty a lepší adaptaci organismu na fyzickou aktivitu. 
Vysoce účinný standardizovaný extrakt z Leuzei safl orové 
(Rhaponticum carthamoides) obsahující 90 % ekdysteronů. 
Unikátní produkt pro podporu růstu svalstva, za předpokladu 
snižování podkožního tuku.

Je určen pro: nárůst čisté svalové hmoty, pro ochranu svalstva 
před katabolickou reakci, pro tvrdě trénující jedince.

• 1000 mg L-leucinu v denní dávce
• 1000 mg ekdysteronu v denní dávce

Doporučené dávkování: užijte 3x denně 1 kapsli. Nejlépe vždy 
po jídle.

TRIBULUS TERRESTRIS TURBO

Extrakt z rostliny Tribulus terrestris (Kotvičník zemní - rostlina 
známá také jako „přírodní viagra“) je díky obsahu steroidních 
saponinů přírodním stimulantem hladiny testosteronu. Tento 
produkt je vhodný převážně pro muže, u kterých se již vlivem věku 
projeví zvýšená únava a zhoršená regenerace.

Je určen pro: obnovení vitality, pro lepší regeneraci, pro zvýšení 
hladiny testosteronu.

• 500 mg extraktu
• 60 % saponinů - pouze z plodů

Doporučené dávkování: max. 1 kapsle denně před večeří.

30 minut
před

VEČEŘÍ

Dávka: 1 kapsle 30 min
po

Denní dávka: 3 kapsle

30 min
po

30 min
po

1x 1x 1x

SNÍDANĚ OBĚD VEČEŘE

ECDYSTERON

1000 mg

L-LEUCIN

1000 mg

12
0

ka
ps

lí

12
0

ka
ps

lí

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

EXTRAKTU 
Z PLODŮ

500 mg
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Každý den je člověkem průměrně vylučováno přibližně 2,5 litru vody. Děje se 
tak například močí, dýcháním nebo póry kůže. Aby člověk tyto ztráty vyrovnal, musí 
dodržovat pitný režim. Část vody se denně vytvoří v těle vlivem metabolických činností. Část vody 
přijmeme v potravě a zbytek musíme do těla dodat přímo ve formě tekutin. Kvalita tekutin a správné množství jsou 
předpokladem zdraví, duševní pohody a výkonnosti. Dostatek vhodných tekutin zajistí nejen látkovou výměnu, ale i dobrou 
funkci ledvin a vylučování škodlivých látek. Umožňuje také činnost ostatních orgánů, tělesných i duševních funkcí a ovlivňuje 
také vzhled pokožky. 

PITNÝ REŽIM
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CARNITINE ACTIVITY DRINK

NUTREND CARNITINE ACTIVITY DRINK je osvěžující hotový nápoj 
bez cukru s obsahem L-karnitinu (1000 mg) a s přídavkem 
taurinu. Tento nápoj je ideálním pomocníkem pro podporu vašeho 
fyzického výkonu, působí i proti psychické zátěži.

Je určen pro: doplnění tekutin před sportovní aktivitou, pro 
konzumaci při sportovní aktivitě, pro řidiče na dlouhých cestách, 
pro studenty atd.

• vyrobeno z pramenité vody 
• ergonomická lahev se sportovním uzávěrem
• obsahuje 1000 mg L-karnitinu
• obsahuje 1000 mg taurinu

Doporučené dávkování: 1 lahev denně. Užívejte 20 – 30 minut 
před výkonem. Je možno užívat i v průběhu fyzického výkonu 
nebo po výkonu.

CARNITINE ACTIVITY DRINK
WITH CAFFEINE
CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine je osvěžující hotový 
nápoj bez cukru s obsahem L-karnitinu (1000 mg) a s přídavkem 
energizujících látek, jako jsou kofein a taurin. Tento nápoj je 
ideálním pomocníkem pro podporu vašeho fyzického výkonu, ale 
současně i pro zlepšení a udržení koncentrace při učení či řízení 
auta.

Je určen pro: řešení pitného režimu před fyzickým výkonem 
a při něm.

• vyrobeno z pramenité vody 
• ergonomická lahev se sportovním uzávěrem
• obsahuje 1000 mg L-karnitinu
• obsahuje 40 mg kofeinu
• obsahuje 1000 mg taurinu

Doporučené dávkování: 1 lahev denně. Užívejte 20 – 30 minut 
před výkonem. Je možno užívat i v průběhu fyzického výkonu. 

L-KARNITIN

1000 mg
L-KARNITIN

1000 mg

TAURIN

1000 mg

KOFEIN

40 mg

TAURIN

1000 mg

75
0 m

l

75
0 m

l

ananas
citron
červený 
pomeranč
zelený čaj + 
bezinka
cool
mix berry
černý rybíz
pomeranč

dragon fruit
eukalyptus + kiwi
fresh grep
ostružina + limetka
pomelo

CVIČENÍ CVIČENÍ

Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu. Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu.

BEZ CUKRU

BEZ CUKRU
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SMASH ENERGY UP

Nesycený energetický nápoj, který vám dodá velkou dávku 
energie. Díky obsahu kofeinu a taurinu skvěle stimuluje 
organismus. Dále je obohacen o L-arginin, který přispívá k tvorbě 
oxidu dusnatého a tím k rozšíření cév. Zlepšuje přenos živin 
v organismu. Určen pro potřebnou stimulaci a současně pro 
doplnění tekutin.

Je určen pro: účinnou stimulaci organismu, pro zlepšení 
fyzického výkonu.

• obsahuje 160 mg kofeinu v balení
• obsahuje – 500 mg L-argininu v balení
• obsahuje – 2000 mg Taurinu v balení

Doporučené dávkování: doporučené množství jsou 1 až 2 láhve 
za den.

GLADIATOR

GLADIATOR je speciální nápoj určený pro hydrataci organismu 
a dodání účinných látek přímo při fyzické aktivitě. Tento nápoj je 
díky svému složení vhodný i pro zlepšení regenerace při stavech 
únavy mimo fyzickou aktivitu. Obsahuje větvené esenciální 
aminokyseliny v poměru 2:1:1 s významnějším podílem 
L-leucinu. Dále je obohacen o L-arginin, který přispívá k tvorbě 
oxidu dusnatého a tím i k rozšíření cév. Zlepšuje přenos živin 
v organismu.

Je určen pro: zlepšení přenosu živin během fyzické aktivity, pro 
účinnou hydrataci organismu, pro zlepšení fyzického výkonu.

• podporuje regeneraci – 3000 mg BCAA
• obsahuje – 1000 mg L-argininu
• obsahuje – 2000 mg Taurinu

Doporučené dávkování: doporučené množství jsou 1 až 2 lahve 
za den.

BCAA

3000 mg

L-ARGININ L-ARGININ

KOFEIN

TAURIN TAURIN

1000 mg 500 mg

160 mg

2000 mg 2000 mg

50
0 m

l

50
0 m

l

během tréninku 
1 lahve

TRÉNINK

Potravina obohacená.

před tréninkem
1 lahev

TRÉNINK

gold
green (BEZ CUKRU)
cola

Doplněk stravy.

BEZ CURKU

red
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UNISPORT ZERO

Hypotonický nápoj UNISPORT ZERO je obohacen o zdroj makro-
minerálů hořčíku, sodíku a draslíku. Dále obsahuje aminokyseliny 
taurin, L-karnitin a L-alanin pro dodání energie a povzbuzení 
mysli. Extrakt ze zeleného čaje zase podpoří metabolismus 
a stimuluje tělo.

Je určen pro: rehydrataci organismu, nejen pro sportovní 
aktivitu. 

• hypotonický iontový nápoj BEZ CUKRU
• s obsahem karnitinu, alaninu a taurinu
• pro zhotovení až 70 litrů hotového nápoje

Doporučené dávkování: 10 ml koncentrátu do 600 - 700 ml 
vody. Maximálně 50 ml koncentrátu za den. Pro přípravu 
nepoužívejte minerální vody z důvodu narušení osmolality nápoje 
a minerální rovnováhy.

UNISPORT

UNISPORT je mírně mineralizovaný sportovní nápoj. Je obohacen 
o funkční látky, jako jsou L-karnitin, L-alanin a taurin. UNISPORT 
je hypotonický nápoj (s nízkou osmolalitou - 185 mmol/l při 
poměru 1:50) a tím umožňuje prakticky neomezenou konzumaci 
nápoje – před, v průběhu i po fyzické zátěži.

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

• hypotonický iontový nápoj
• s obsahem karnitinu, alaninu a taurinu
• pro zhotovení až 70 litrů hotového nápoje

Doporučené dávkování: 10 ml koncentrátu do 600 - 700 ml 
vody. Maximálně 50 ml koncentrátu za den. Pro přípravu 
nepoužívejte minerální vody z důvodu narušení osmolality
nápoje a minerální rovnováhy.

Potravina obohacená. Potravina obohacená.

START STARTCÍL CÍL

cca každých
15 minut

cca každých
15 minut

před před

1L = 70L hotového nápoje 1L = 70L hotového nápoje

BEZ CUKRU

10
00

 m
l

10
00

 m
l

50
0 m

l

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
mix berry
pomelo 
mojito
ostružina + limetka

bitter lemon
broskev + maracuja
pink grep
višeň + černý rybíz

NEW
L-KARNITIN L-KARNITIN

L-ALANIN L-ALANIN

TAURIN TAURIN
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bitter lemon
broskev + maracuja
pink grep
višeň + černý rybíz

NARTES

V podhůří Nízkých Jeseníků, 170 metrů pod povrchem země 
se nachází vzácná artéská studna. Pramenitá voda z tohoto 
jedinečného zdroje patří k nejkvalitnějším na Planetě. Vyznačuje 
se maximální čistotou, lahodnou chutí, nízkou mineralizací a 
pyšní se statusem kojenecké vody. Tuto vodu najdete na trhu pod 
značkou NARTES.

Je určena pro: konzumaci v jakoukoliv denní dobu, pro 
dodržování pitného režimu, nejen pro sportovní aktivitu.

• nízká mineralizace 164 mg / litr
• mimořádný čistý zdroj

Doporučené dávkování: pravidelné podávání během dne 
slouží k celkovému doplnění tekutin od 2 litrů za den v závislosti 
na pohlaví, fyzické či psychické zátěži, teplotních podmínkách 
a zdravotním stavu.

1,
5 l

1 l 75
0 m

l S
PO

RT

50
0 m

l

33
0 m

l

NEW
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Proteinové tyčinky jsou vhodným prostředkem, jak doplnit živiny v průběhu 
dne. Každý sportovec, který si hlídá optimální příjem stravy, se na podobu živin v této 
přenosné podobě může kdykoliv spolehnout. Díky odlišnosti v obsahu živin si z těchto produktů můžou 
vybrat siloví sportovci, vytrvalci i na dietu zaměření jedinci. Sportovní tyčinky jsou funkčním doplňkem stravy. Díky 
nejmodernějším technologiím vám přinášíme několik druhů těchto tyčinek – všechny jsou vysoce účinné, dokonale vyvážené 
a lahodné. 

MICHELLE HEUTS
BODYFITNESS
1. MÍSTO - MISTROVSTVÍ HOLANDSKA 2014
1. MÍSTO - LOADED CUP 2014

TYČINKY
[PROTEINOVÉ, OŘÍŠKOVÉ, OVESNÉ]
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Vysoký obsah bílkovin (34 %) přesně odpovídá požadavkům 
intenzivně trénujících sportovců. Tyčinka je obohacena o přídavek 
vitaminů E, B1, B2, B6, B12, kyselina pantotenová, niacin,
vitamin C, biotinu a kyseliny listové, který pokryje vaši denní 
potřebu u 80 g tyčinky z 33 % a u 40 g tyčinky ze 17 %. 
Základem jsou vysoce kvalitní bílkovinné zdroje (MPI, WPI, 
hydrolyzát želatiny, kaseinát vápenatý), které jsou zpracovány 
nejmodernějšími výrobními procesy - např. metodou CFM. Svým 
složením je vhodná jako svačina v průběhu dne – zasytí, dodá 
potřebnou dávku energie a podpoří regeneraci po výkonu.

Je určena pro: doplnění proteinů v průběhu dne, jako ideální 
svačina.

• 34 % bílkovin v tyčince
• kvalitní zdroje bílkovin
• vynikající chuť

CFM 34

Dvouvrstvá proteinová tyčinka s 30% obsahem proteinů a nízkým 
obsahem cukrů. Tyčinka je zároveň obohacena o vysoký obsah 
vlákniny a slazena steviolglykosidy z rostliny Stevie. Tyčinka 
DELUXE navíc neobsahuje lepek a je tedy vhodná pro lidi trpící 
celiakií.

Je určena jako: svačina kdykoliv během dne pro doplnění 
proteinů. 

• 30% bílkovin
• nízký obsah cukrů
• bez lepku
• s vysokým obsahem vlákniny

DELUXE

12x
60 g

24x
80 g

24x
40 g

60 g 40 g

80 g

banán
čokoláda
marcipán
pomeranč
vanilka + 
kokos

Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu.Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu.

PROTEIN

34 %

TECHNOLOGIE

CFM

čokoládové brownies
čokoládový sachr
pomerančovo-kokosový koláč
panna cotta
skořicový šnek
jahodový cheesecake
banánovo-mandlový koláč
citronový cheesecake

PROTEIN

30 % BEZ LEPKU

NÍZKÝ OBSAH CUKRŮ

BIOTION, KYSELINA LISTOVÁ

VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY

VITAMÍNY B1, B2, B3, B5, 
B6, B12, C, E

SLAZENO STÉVIÍ

8x 60 g
mix príchutíˇ

PROTEINOVÉ
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NÍZKÝ OBSAH CUKRŮ

VITAMÍNY

18x
85 g

30x
40 g

24x
80 g

40 g

85g

80 g

LOW CARB PROTEIN BAR 30

Proteinová tyčinka s vysokým obsahem bílkovin a nízkým 
obsahem cukrů. Tyčinku je možno použít kdykoliv v průběhu 
dne jako svačinu. Základ proteinové složky tvoří jen efektivně 
využitelné zdroje bílkovin.

Je určena pro: všechny sportovce, kteří si ve své stravě 
hlídají příjem cukrů. Zasytí a dodá kvalitní a efektivně využitelné 
bílkoviny.

• 30 % bílkovin
• pouze 5 % cukrů
• kvalitní zdroje bílkovin

NÍZKÝ OBSAH CUKRŮ

čokoláda
mango
nugát
pistácie

PROTEIN

30 %

Potravina.

VITAMÍNY

EXCELENT PROTEIN BAR

EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE

EXCELENT PROTEIN BAR

EXCELENT PROTEIN BAR

EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE

Proteinová tyčinka bohatě posypaná ovocem či oříšky, zalitá 
v mléčné čokoládě nebo jogurtové polevě. Obsahuje 24 % 
bílkovin, 43 % sacharidů a účinné látky pro regeneraci svalstva.

Je určena pro: doplnění proteinů, regeneraci po výkonu. Ideální 
svačina kdykoliv v průběhu dne.

• excelentní chuť
• 24 % bílkovin
• kvalitní bílkovinné zdroje
• BCAA, L-glutamin, vitaminy

PROTEIN

24 %

ananas s kokosem 
čokoláda s oříšky
černý rybíz s brusinkami 
limetka s papájou 
marcipán s mandlemi
vanilka s ananasem 

čokoláda + nugát s brusinkami
mandle + pistácie s pistáciemi
citron + tvaroh + malina s brusinkami

Potravina obohacená.

PROTEINOVÉ

BCAA L-GLUTAMIN
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T-MEAL BAR

Lahodná tyčinka s vysokým obsahem bílkovin, avšak s nízkým 
obsahem cukrů. Při hubnutí nesmíte hladovět, proto vyzkoušejte 
naši novou tyčinku, která je ideální svačinou mezi hlavními jídly.

Tyčinka je obohacena o jedinečný zdroj vlákniny, tzv. rezistentní 
škrob Hi - Maize®. Díky tomu vás tyčinka zasytí.

Je určena pro: kvalitní svačinku k doplnění energie kdykoliv 
během dne.

• bez lepku
• nízký obsah cukrů - méně než 5 %
• vysoký obsah bílkovin - 24 %
• vysoký obsah vlákniny - 9 % 

MUSCLE PROTEIN BAR

Proteinová tyčinka výborné chuti zalitá v čokoládě nebo jogurtové 
polevě. Obsahuje 22 % bílkovin, cereálie a 10 vitaminů. Tyčinka 
obsahuje směs kvalitních bílkovinných zdrojů, které zajistí 
postupné vstřebávání a využívání proteinů. 

Je určena pro: svačinu v průběhu dne, zasycení a dodání 
potřebného množství kvalitní energie.

• 22 % bílkovin
• 10 vitaminů

PROTEIN

22 %

banán
čokoláda
jahoda
vanilka

24x
55g

55 g

káva
malina
stracciatella

PROTEIN

24 %

24x
40 g

40 g

BEZ LEPKU

PROTEINOVÉ

Potravina.Potravina pro sportovce, určeno pro zvláštní výživu.

VITAMÍNY

CEREÁLIE NÍZKÝ OBSAH CUKRU

VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY
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DENUTS CRUNCH

Lahodná tyčinka, která je ideální svačinou během dne. Je plná 
ořechů a pšeničných vloček, navíc bohatě posypaná kousky hořké 
čokolády.

• lahodná chuť
• s kousky čokolády
• vysoký obsah vlákniny

DENUTS

Delikátní tyčinka plná ořechů a medu, bez lepku a konzervantů. 
Medové mlsání dodá kvalitní energii. Je vhodná jako svačinka 
kdykoliv v průběhu dne.

• bez lepku
• bez konzervantů
• přírodní zdroj energie

BEZ LEPKU

brusinka
kešu + mandle
pistácie + slunečnice
pražená mandle + para ořech
švestka
pekanový ořech

35x
35g

35x
35g

35 g 35 g

pražený lískový ořech 
pražená mandle

OŘÍŠKOVÉ

Potravina.Potravina.

PŘÍRODNÍ ENERGIE

ZDROJ OŘECHŮ A MEDU

VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY

VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY
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FLAPJACK

Jedineč ná  a lahodná  tyč inka plná  ovesný ch vloč ek, které  jsou 
skvě lý m př í rodní m zdrojem energie. 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.

OVESNÉ

NEW
BEZ KONZERVANTŮ

EXTRAKT Z ORIGANUM VULGARE

PŘÍRODNÍ TOKOFEROLY

20x
100g

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

Potravina.

VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY
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Náročná fyzická aktivita, případný stres, klimatické podmínky nebo znečistěné 
ovzduší vytváří antigeny, se kterými se snaží náš imunitní systém bojovat. Pokud náš 
organismus dobře zásobíme vhodnými vitaminy a minerály, je imunitní systém dostatečně silný a cítíme 
vnitřní pohodu a rovnováhu. Pokud ale tyto vitaminy a stopové prvky nedodáváme v dostatečném množství či jsou 
v organismu v nerovnováze, mohou nastat zdravotní komplikace. Společnost NUTREND nabízí ucelenou řadu produktů právě 
pro předcházení podobným situacím. Můžete se spolehnout na kvalitní vitaminy, minerály, antioxidanty či podporu kloubního 
aparátu. Mimořádně důležitý je také příjem esenciálních mastných kyselin omega-3, které podporují mozkovou činnost, udržují 
srdeční funkce a podporují zrak.

AKTIVNÍ ZDRAVÍ
[KLOUBNÍ VÝŽIVA,
VITAMÍNY A MINERÁLY,
MASTNÉ KYSELINY]

JAKUB KRAUS
TRENÉR
MUŽ ROKU ČESKÉ REPUBLIKY 2015

EVA HAVELKOVÁ
BIKINI FITNESS
VICEMISTRYNĚ ČESKÉ REPUBLIKY 2015
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Doplněk stravy. Doplněk stravy.

KLOUBNÍ VÝŽIVA

FLEXIT DRINK FLEXIT LIQUID

Komplexní přípravek pro kloubní péči. Představuje prevenci před 
opotřebením kloubních pouzder, šlach a úponů. Zákazníky je 
také žádaný i pro svůj pozitivní vliv na kvalitu pokožky a nehtů. 
Jeho hlavní složky jsou glukosamin sulfát, prolin, chondroitin 
sulfát, MSM a kyselina hyaluronová. Dále je zdrojem kolagenních 
bílkovin, obohacen o vitaminy C, B6, D a o hořčík.

Je určen pro: péči o zatěžovaný pohybový aparát, pro pravidelně 
sportující jedince, jako výživa pokožky a nehtů.

• glukosamin a chondroitin tvoří základní stavební složky kloubní   
chrupavky a jiných pojivových tkání 

• kolagenní bílkovina je základní součástí složek pohybového 
aparátu, nehtů a kůže

Doporučené dávkování: 1x denně 10 g ráno na lačno. Při 
provozování sportovních aktivit lze užívat 1x denně 20 g ráno 
na lačno. Dbejte na zvýšený příjem tekutin a nepřekračujte 
doporučené dávkování.

FLEXIT LIQUID je koncentrovaný přípravek pro kloubní péči. 
Představuje prevenci před opotřebením kloubních pouzder, 
šlach a úponů. Jeho hlavní složky jsou glukosamin sulfát, prolin, 
chondroitin sulfát, MSM a kyselina hyaluronová. Dále je zdrojem 
kolagenních bílkovin, obohacen o vitaminy C, B6, D a o hořčík.

Je určen pro: péči o zatěžovaný pohybový aparát, pro pravidelně 
sportující jedince.

• glukosamin sulfát
• kyselina hyaluronová 
• chondroitin sulfát
• MSM

Doporučené dávkování: 1x denně 15 ml ráno nalačno. Při 
provozování sportovních aktivit lze dávku zvýšit až na 2x denně 
15 ml (mezi jídly). Podávejte nepřetržitě alespoň 60 dnů. FLEXIT 
LIQUID je vhodné kombinovat s výrobkem FLEXIT GELACOLL. Tuto 
kúru je vhodné opakovat alespoň dvakrát ročně.

HYDROLYZÁT ŽELATINY HYDROLYZÁT ŽELATINY

GLUKOSAMIN GLUKOSAMIN

CHONDROITIN CHONDROITIN

VITAMÍNY B6, C, D VITAMÍNY B6, C, D

HOŘČÍK HOŘČÍK

KYSELINA HYALURONOVÁ KYSELINA HYALURONOVÁ

MSM MSM

40
0 g

50
0 m

l

broskev
grep
jahoda
pomeranč

citron 
pomeranč
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VITAMIN C

Doplněk stravy.

KLOUBNÍ VÝŽIVA

FLEXIT GELACOLL

Přípravek s obsahem hydrolyzátu želatiny, obohacen o vitamin C. 
Vitamin C přispívá ke standardní tvorbě kolagenu pro normální 
funkci kostí a chrupavek. Kolagenní bílkovina (hydrolyzát želatiny) 
- zdroj širokého spektra aminokyselin a peptidů spolupůsobících 
při tvorbě kolagenu.

Je určen pro: péči o zatěžovaný pohybový aparát, pro pravidelně 
sportující jedince, jako výživa pokožky a nehtů.

• hotový hydrolyzát želatiny je vysoce funkční, využitelný a lehce 
stravitelný

• doporučujeme kombinovat s výrobkem FLEXIT LIQUID

Doporučené dávkování: základní doporučená dávka: 4 - 6 kapslí 
denně rozděleno mezi jídly až do spotřebování jednoho balení. Při 
provozování sportovních aktivit lze podávat až 8 kapslí denně mezi 
jídly. Maximálně lze užít 8 kapslí denně.

VITAMIN C

18
0 

ka
ps

lí
36

0 
ka

ps
lí

VITAMÍNY A MINERÁLY

60 kapslí

Doplněk stravy.

1x

1 KAPSLE DENNĚ

ANTIOXIDANT COMPRESSED CAPS 

ANTIOXIDANT COMPRESSED CAPS je vyvážená kombinace 
vitaminů, minerálů a koenzymu Q10 v praktické podobě kapslí. 
Tato forma působí jako vysoce účinný ochranný systém proti 
volným radikálům. Vitamin E přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem. Vitamin C přispívá k udržení normální 
funkce imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu 
a po něm, dále i k pravidelné tvorbě kolagenu pro normální funkci 
krevních cév. Zinek je silným antioxidantem, který posiluje imunitní 
systém. 

Je určen pro: péči o zatěžovaný organismus.

• pro posílení imunity
• pro ochranu před volnými radikály

Doporučené dávkování: jedna kapsle po ránu.

NEW

HYDROLYZÁT ŽELATINY
VITAMÍNY C, E

EXTRAKTY ZE ZELENÉHO ČAJE, ECHINACEI A JADER VINNÉ RÉVY 

MINERÁLY, ZINEK, SELEN KOENZYM Q10
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MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS

MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS je nový, mimořádně účinný 
produkt obsahující minerály v chelátové (maximálně využitelné) 
podobě. Je vhodný k doplnění vyváženého jídelníčku všech osob, 
včetně sportovců. Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu 
kostí a k pravidelné činnosti srdce. Hořčík přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání a k normální činnosti nervové soustavy. 

Je určen pro: jako doplněk stravy pro zatěžovaný organismus, 
pro harmonizaci těla.

• jako doplněk stravy pro zatěžovaný organismus
• pro harmonizaci těla

Doporučené dávkování: jedna kapsle po ránu.

MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS

MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS je nový, mimořádně účinný 
produkt v podobě kapslí, obsahující spektrum vitaminů v ideálním 
vzájemném poměru. Dále obsahuje bioaktivní kolostrum, extrakt 
ze zeleného čaje a kyselinu α-lipoovou. Je vhodný k doplnění 
vyváženého jídelníčku všech osob, včetně sportovců.

Je určen pro: jako doplněk stravy pro zatěžovaný organismus, 
pro harmonizaci těla.

• směs účinných vitamínů a vitality komlex
• lehce vstřebatelné kapsle
• efektivní využitelnost organismem

Doporučené dávkování: 1 kapsle po ránu.

VITAMÍNY A MINERÁLY

NEW NEW

60 kapslí 60 kapslí

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

1x 1x

1 KAPSLE DENNĚ 1 KAPSLE DENNĚ

VITAMÍNY A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E 

KYSELINA ALFA LIPOOVÁ EXTRAKT ZELENÉHO ČAJE

KOLOSTRUM HOŘČÍK VÁPNÍK

ZINEK CHROM SELEN

ŽELEZO

CHELÁTOVÁ FORMA
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OMEGA 3 PLUS SOFTGEL CAPS

S každou kapslí do sebe dostáváte zdravou podobu rybího 
oleje, který obsahuje koncentrované omega-3 mastné 
kyseliny eikosapentaenové (EPA) a omega-3 mastné kyseliny 
dokosahexaenové (DHA). Esenciální mastné kyseliny omega-3 
podporují mozkovou činnost, udržují srdeční funkce a podporují 
zrak. Produkt je obohacen o vitamin D, který přispívá k normální 
funkci imunitního systému, ke zlepšení využití vápníku 
v organismu a k růstu.

Je určen pro: každodenní užívání, pro zlepšení kvality života, 
zlepšení srdeční a mozkové činnosti.

• 1000mg rybího oleje v každé kapsli
• 30 % EPA a 21 % DHA v každé kapsli
• lehce vstřebatelné kapsle
• efektivní využitelnost organismem
• obohacen o vitamin D

Doporučené dávkování: 1 - 2 kapsle po ránu.

OMEGA 3 SOFTGEL CAPS

S každou kapslí do sebe dostáváte zdravou podobu rybího 
oleje, který obsahuje koncentrované omega-3 mastné 
kyseliny eikosapentaenové (EPA) a omega-3 mastné kyseliny 
dokosahexaenové (DHA). Esenciální mastné kyseliny omega-3 
podporují mozkovou činnost, udržují srdeční funkce a podporují 
zrak.

Je určen pro: každodenní užívání, pro zlepšení kvality života, 
zlepšení srdeční a mozkové činnosti.

• 1000mg rybího oleje v každé kapsli
• 30 % EPA a 21 % DHA v každé kapsli
• lehce vstřebatelné kapsle
• efektivní využitelnost organismem

Doporučené dávkování: 1 - 2 kapsle po ránu.

MASTNÉ KYSELINY

120 kapslí 120 kapslí

Doplněk stravy. Doplněk stravy.

NEW NEW

1-2x 1-2x

1-2 KAPSLE DENNĚ 1-2 KAPSLE DENNĚ

RYBÍ OLEJ RYBÍ OLEJ VITAMÍN D
EPA

30 %
EPA

30 %
DHA DHA

21 % 21 %
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Jak již sám název napovídá, silově-vytrvalostní trénink v sobě zahrnuje rozvoj síly 
a vytrvalosti zároveň. Tréninky jsou často velmi intenzivní, namáhavé a velkou roli 
zde hraje dokonalá regenerace, koncentrace a připravenost k výkonu. Je potřeba 

dbát na správnou životosprávu v kombinaci s doplňky výživy, které budou podporovat 
rozvoj síly, ale na druhou stranu není naším cílem zásadně zvětšovat svalový objem. 
Nárůst síly a svalového objemu je mírný, přičemž se zároveň podporuje vytrvalost.

Tento typ tréninku je zaměřen na dokonalé prokrvení svalových partií a  jejich vy-
rýsování. Nižší váhy a vyšší počet opakování jsou pro tento trénink stěžejní. Nejde 
nám o nabrání objemu a tomu musí dokonale odpovídat i suplementace. Na druhou 

stranu se nechceme zbavovat svalové hmoty, proto je nezbytné důsledně dodržovat 
příjem bílkovin. Proteinový koktejl kombinujeme s  účinnými spalovači a  rozhodně 
stojí za vyzkoušení i výrobky určené k prohřátí a prokrvení svalstva.

SILOVĚ-VYTRVALOSTNÍ TRÉNINK

RÝSOVACÍ TRÉNINK

TYPY TRÉNINKŮ

před spaním

před spaním

2 hodiny před tréninkempřed snídaní a před obědem

TRÉNINK

TRÉNINK

POLEDNE

POLEDNE

VEČER

VEČER

RÁNO

RÁNO
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před spaním
2 hodiny před tréninkem2 hodiny před tréninkem

TYPY TRÉNINKŮ

Začátky ve cvičení bývají vždy tou nejtěžší fází. Je důležité získat tolik potřebnou 
motivaci, odhodlání a najít si správnou cestu, kterou se vydat. Odborná pomoc 
v oblasti tréninku i v oblasti výživy nám rozhodně pomůže. Balíček je vhodný 
pro mladé sportovce, kteří na  sobě pracují od  útlého věku a  již dosáhli hranice 

plnoletosti. Rozhodně nesmíme podcenit správnou výživu a potřebnou regeneraci 
- i to je součástí klíče k  úspěchu. Základními suplementy pro začátečníky jsou 
proteinové a sacharidové koktejly, které je vhodné doplňovat adekvátním příjmem 
aminokyselin.

Tento typ tréninku slouží primárně k  nabrání svalové hmoty. Je vhodné s ním 
začít až ve chvíli, kdy máte vybudovaný kvalitní svalový základ, který byste rádi 
dále rozvíjeli. Při objemovém tréninku preferujeme vyšší váhy, delší odpočinky 
a adekvátní počet opakování. Alfou a omegou je kvalitní jídelníček, vhodná 

a pravidelná suplementace. Mělo by dojít k navýšení příjmu proteinů – alespoň 
1,6 - 2 g bílkovin na 1 kg tělesné hmotnosti. Mimo kvalitní klasickou stravu 
bohatou na  bílkoviny doporučujeme vyzkoušet balíček sestavený přesně pro účel 
nabrání svalové hmoty.

TRÉNINK PRO ZAČÁTEČNÍKY

OBJEMOVÝ TRÉNINK

1 h po tréninku

TRÉNINK

TRÉNINK

POLEDNE

POLEDNE

VEČER

VEČER

RÁNO

RÁNO
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Plastové šejkry NUTREND pro přípravu koktejlů. Obsah 600 ml, 300ml. S mřížkou, která zajistí kvalitní promíchání koktejlu. 

ŠEJKR

600 ml300 ml

Plastový stojan pro 5 ks 
sirupových koncentrátů. 

STOJAN NA 
PITNÝ REŽIM

Plastové šejkry NUTREND pro přípravu koktejlů. Obsah 600 ml, 300ml. S mřížkou, která zajistí kvalitní promíchání koktejlu. 

DÁVKOVAČ - PITNÝ REŽIM 
NA LÁHEV 1L, 0,5 L

Praktický dávkovač pro sirupové koncentráty. 
1 stisknutí = 1 dávka = 4 ml.

Sklenice NUTREND o obsahu 
500 ml. 

SKLENICE
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Průhledný plastový stojan na tyčinky. 
12 samostatně oddělených částí. 

STOJAN NA TYČINKY

Froté ručník NUTREND. 
Rozměr: 100 x 50 cm

RUČNÍK

š. 600mm x h. 450 mm x v. 1650mm

REKLAMNÍ STOJAN
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Sportovní černé tričko.
Různé velikosti.

Sportovní černá kšiltovka se zahnutým kšiltem.

Sportovní černé tričko.
Různé velikosti.

Sportovní černá kšiltovka s rovným kšiltem.

TRIČKO NUTREND dámské

KŠILTOVKA NUTREND FLEXFIT

TRIČKO NUTREND

KŠILTOVKA NUTREND FLEXFIT

TRIČKO NUTREND 
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ABECEDNÍ REJSTŘÍK
100% BEEF PROTEIN 13

100% WHEY ISOLATE 11

100% WHEY PROTEIN 12

AAKG 7500 25

AAKG COMPRESSED CAPS 25

AMINO POWER LIQUID 22

ANTIOXIDANT COMPRESSED CAPS  61

ARGININE 26

BCAA 2:1:1 TABS  20

BCAA 4:1:1 TABS  20

BCAA COMPRESSED CAPS  19

BETA-ALANINE COMPRESSED CAPS 26

BCAA MEGA STRONG POWDER  19

BCAA LIQUID  21

BCAA LIQUID SHOT 21

BRUTUS ENERGY SHOT 43

CARNILIFE 1000 37

CARNILIFE 2000 36

CARNITINE 3000 SHOT 34

CARNILIFE 40 000 36

CARNITINE 60 000 + SYNEPHRINE 35

CARNITINE 100 000 35

CARNIFORM SHOT 41

CARNITINE COMPRESSED CAPS 34

CARNITINE ACTIVITY DRINK WITH CAFFEINE 49

CARNITINE ACTIVITY DRINK 49

CFM 34 54

CLA COMPRESSED CAPS 40

COMPRESS B.I.G. 16

COMPRESS FEVER PLUS 39

CREATINE COMPRESSED CAPS 29

CREATINE ETHYL ESTER 32

CREATINE MEGA STRONG POWDER 29

CREATINE MONOHYDRATE CREAPURE 30

CREATINE MONOHYDRATE 31

CREAPORT 30

DELUXE 100 % WHEY 11

DELUXE PROTEIN BAR 54

DENUTS 57

DENUTS CRUNCH 57

DIET PROTEIN 14

ECDYSTERONE 47

EXPLOSIN 43

EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE 55

EXCELENT PROTEIN BAR 55

FLAPJACK 58

FLEXIT DRINK 60

FLEXIT LIQUID 60

FLEXIT GELACOLL 61

GLADIATOR 50

GLUTAMINE 24

GLUTAMINE COMPRESSED CAPS 23

GLUTAMINE MEGA STRONG POWDER 23

HMB 4500 46

INOSINE 45

KRE-ALKALYN 1500 31

LONG PROTEIN 13

LOW CARB PROTEIN BAR 30 55

MICELLAR CASEIN 12

MASS GAIN  16

MASS GAIN 14 17

MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS 62 

MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS 62

MUSCLE PROTEIN BAR 56

NARTES 52

OMEGA 3 SOFTGEL CAPS 63  

OMEGA 3 PLUS SOFTGEL CAPS 63

SMASH ENERGY UP 50

STOJANY 67

SYNEPHRINE 40

ŠEJKRY 66

TAURINE 27

THERMOBOOSTER COMPRESSED CAPS 39

T-MEAL BAR 56

TRIBULUS TERRESTRIS TURBO 47

T.R.T. 46

TRIČKA 68

TYROSINE 27

UNISPORT 51

UNISPORT ZERO 51

WELLNESS OATS CAKE 58

WHEY AMINO 10 000 22

WHEY CORE 14

ZMA® 45
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