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O SPOLEČNOSTI

Společnost NUTREND je leader na trhu s produkty sportovní 
výživy a s potravinami pro aktivní životní styl. Vlastníme 
nejmodernější technologie, tisíce metrů výrobních i skladových 
prostor a šířkou našeho portfolia i jeho zaměřením nemáme 
na trhu konkurenci. Naše nabídka je rozdělena do tří divizí: 
Bodybuilding, Endurance a Active lifestyle. 

V roce 2016 oslavila společ nost NUTREND 23 let úspě šného 
pů sobení na č eských i zahranič ních trzích a významně rozšířila 
své prostory.

K nadčasové administrativní budově s kancelář emi, obchodem 
a školicími prostory letos přibyly 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 50 zemí.



Široké portfolio produktů, nejnovější technologie, 
nesmlouvavý důraz na kvalitu i na vzdělávání - právě 
to řadí společnost NUTREND mezi nejvýznamnější 
evropské producenty doplňků výživy pro sport 
a aktivní životní styl.

Špičkovou kvalitu produktů potvrzují nejen 
profesionální sportovci, jejichž výkon a kariéra jsou 
na suplementech závislé, ale i Český a Slovenský 

olympijský výbor, Antidopingový výbor ČR i miliony 
spokojených zákazníků.

V roce 2011 rozšířila společnost NUTREND své 
portfolio o mimořádně kvalitní zdroj vody HORSKÝ 
PRAMEN, který pochází ze 170 metrů hluboké artéské 
studny. Tato pramenitá voda je nyní na trhu známá 
pod značkou NARTES.



VÝROBA, SKLADY

Výrobní haly společnosti NUTREND jsou na špičkové úrovni a patří 
k nejmodernějším a nejkomplexnějším na světě. V roce 2016 
investovala 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 a další tyčinky. Naše výrobní prostory čítají 
2000 m2 a skladové prostory 7500 m2.

• zákaznické centrum
• logistické centrum

• výroba tyčinek
• výroba tekutá
• výroba gelů
• výroba sypká
• výroba kapslí a tablet





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.

CZ-BIO-002
PU-NON-EU-Agriculture

VÝZKUM, VÝVOJ A KVALITA





V NUTRENDU jsme opravdový tým a pracujeme společně - důkazem 
toho je i úzká spolupráce s vrcholovými sportovci, členy NUTREND 
Teamu. Pozorně nasloucháme jejich přáním a požadavkům, 
protože si uvědomujeme, že díky našim zkušenostem, recepturám 
a nejmodernějším technologiím dokážeme vyvinout produkty, které 
jim pomohou na cestě za vysněnými úspěchy.
 
Našimi partnery jsou též Olympijský či Antidopingový výbor.
  
Už více než deset let jsme ofi ciálním výživovým partnerem nejen 
českého, ale i slovenského olympijského výboru. 

Rio de Janeiro bylo v roce 2016 ve znamení společnosti NUTREND, 
našich produktů a sportovců. S našimi tyčinkami i nápoji se setkali 
návštěvníci LOH Rio v Českém i Slovenském olympijském domě 
a také naši sportovci je měli neustále po ruce.

Jaroslav Kulhavý

Martina Sáblíková

Jiří Ježek

Jaromír Jágr

VYVÍJÍME SPORTOVCŮM NA MÍRU



Přípravy na Rio začaly již rok před zažehnutím olympijského ohně. Společně s olympioniky Jaroslavem 
Kulhavým, paralympionikem Jiřím Ježkem a rychlobruslařkou a cyklistkou Martinou Sáblíkovou jsme 
dlouhé měsíce vyvíjeli trojici produktů určenou speciálně pro letní olympijské hry v Riu. Isotonický nápoj 
Isodrinx a proteinovou tyčinku s příchutí brazilské curuby ještě doplnila proteinová tyčinka s příchutí brazilské 
kávy, s křupavými kávovými zrny a obsahem kofeinu.

S jednou z nejpopulárnějších českých 
sportovkyň, mistryní světa 
v aerobiku, Olgou Šípkou 
jsme rovněž vyvíjeli historicky 
první raw tyčinku pod 
značkou NUTREND. Naši 
výživáři i Olga Šípková 
jsou známí svými vysokými 
požadavky a nepustí 
produkt na trh, dokud není 
naprosto dokonalý. O naší 
RAW tyčince tak můžeme 
bez nadsázky říct, že patří 
k tomu nejlepšímu, co mohou 
zákazníci na trhu s raw 
produkty nalézt.

Olga Šípková
S jednou z nejpopulárnějších českých 

jsme rovněž vyvíjeli historicky 

k tomu nejlepšímu, co mohou 

“Na NUTREND jezdím už více než 
6 let a jsem přesvědčen o tom, že 
bez kvalitních doplňků stravy by 
sportovec nemohl podat 100% 
výkon.”

Jaroslav KULHAVÝ

“Produkty od společnosti NUTREND 
používám už dlouhá léta nejen já, ale 
I celý NowiS Team. Jsem maximálně 
spokojená.”

Martina SÁBLÍKOVÁ

Jiří JEŽEK

“Je skvělé být v NUTREND Teamu 
a používat jejich produkty, které 
mě během mé sportovní kariéry 
podporují a pomáhají. Díky nim 
podám vždy maximální výkon.”



Společnost NUTREND je již několik let partnerem 
největší charitativní akce ve střední Evropě 
- AVON POCHODU PROTI RAKOVINĚ PRSU. 
Ulicemi Prahy vždy projdou desetitisíce lidí nejen 
v růžových tričkách, ale i s růžovou vodou NARTES, 
která každý rok mění svůj design. Ať jsou na ní růžové 

balonky či charitativní stužky, jedno je jisté - i tato voda 
pomáhá zachraňovat lidské životy.

Na boj proti zákeřné rakovině předal AVON již více než 
120 milionů korun a společnost NUTREND 
je hrdá, že může rovněž přispívat fi nančně 
i produkty na tuto výjimečnou akci. V nabídce 
máme vždy speciální produkt s růžovou 

stužkou a logem AVON PROTI RAKOVINĚ 
PRSU, který podporuje projekty boje 
proti rakovině prsu. Tento produkt je 
maximálně mediálně podporován a těší 
se mimořádné oblibě i u celebrit.

Mezi ambasadory AVON POCHODU 
proti rakovině prsu se zařadily i členky 
NUTREND Teamu Olga Šípková, Ilona 
Csáková a nově i Gábina Partyšová.

Kupujte i vy produkty NUTREND s logem 
AVON Pochodu, podpoříte dobrou věc.
 

NUTREND A AVON
BOJUJÍ SPOLEČNĚ
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VAŠE DÍTĚ, NAŠE HVĚZDA

Soutěže o možnost mít fotku svého miminka na stovkách tisíc lahvích naší Kojenecké vody NARTES 
využily za dobu jejího trvání už desítky tisíc maminek, vyhrát v každém ročníku však mohou pouze tři 
děťátka. Tento unikátní koncept však dává možnost nejen pochlubit se vaším miminkem na designových 
lahvích Kojenecké vody, ale i soutěžit o celou řadu hodnotných cen a zajímavá setkání s celebritami 
a sportovci. Šanci má opravdu každý!

Partnerem třetího ročníku soutěže byl nejúspěšnější český lifestylový magazín všech dob, 
jehož každé číslo si přečte více než čtvrt miliónu čtenářek – ŽENA A ŽIVOT!

Poprvé v historii bylo třetí miminko vybráno na základě rozhodnutí hvězdné poroty, v níž zasedli 
Olga Šípková, Ilona Csáková, Gábina Partyšová, Jiří Ježek s manželkou Soňou
a šéfredaktorka časopisu 
ŽENA A ŽIVOT Michaela 
Kramárová.

Velká mediální podpora, 
koncert, autogramiáda 
a celá řada zajímavých akcí 
dává tušit, že VAŠE DÍTĚ, 
NAŠE HVĚZDA je soutěž, 
která chytla maminky i jejich 
děti za srdce a je rok od roku 
úspěšnější a úspěšnější.
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TYČINKY

Kdo říká, že skvělá chuť a zdraví nejdou dohromady? Zřejmě ten, kdo ještě nevyzkoušel některou  
z tyčinek od společnosti NUTREND. 
 
Dopřejte sobě i svým blízkým to nejlepší, co jim můžete dát. 





EAN code:
kešu & mandle
displej - 18594073173369
tyčinka - 8594073173362

pistácie & slunečnice
displej - 18594073173376
tyčinka - 8594073173379

brusinka
displej - 18594073173734
tyčinka - 8594073173737

pražená mandle & para ořech
displej - 18594073175592
tyčinka - 8594073175595

pekanový ořech
displej - 18594073177107
tyčinka - 8594073177100

Příchutě: brusinka, pekanový ořech, kešu & mandle, pistácie & slunečnice, 
pražená mandle & para ořech, švestka
Balení (tyčinka): 35 g
Počet tyčinek v displeji: 35 ks

DENUTS
Výborná tyčinka složená z křupavých oříšků a lahodného medu výhradně od českých včelařů z kontrolovaných 
zdrojů. Vychutnejte si svačinku, která je nejen přirozeně bezlepková, ale navíc skvěle chutná. Oříšky a med 
přirozeně obsahují celou řadu přírodních vitaminů, minerálů a dalších blahodárných látek. Nenajdete ideálnější 
zdroj energie, navíc zcela bez konzervantů. Chtějte jen to nejlepší.

bez lepku
bez konzervantů
přírodní zdroj energie
s vysokým obsahem vlákniny

švestka
displej - 18594073175585
tyčinka - 8594073175588
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Když k lahodným a křupavým oříškům přidáte pšeničné vločky a vše hustě zasypete kousky hořké čokolády, 
získáte tyčinku, které se nebudete moci nabažit. Vysoký obsah vlákniny je jen jedním z mnoha argumentů, proč 
si dopřávat  DENUTS CRUNCH každý den.

DENUTS CRUNCH

EAN code: 
pražený lískový ořech
displej - 18594073175868
tyčinka - 8594073175861

pražená mandle
displej - 18594073175851
tyčinka - 8594073175854

Příchutě: pražený lískový ořech, pražená mandle
Balení (tyčinka): 35 g
Počet tyčinek v displeji: 35 ks

lahodná chuť 
s kousky čokolády
vysoký obsah vlákniny
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V PŘÍRODĚ JE
NEJVĚTŠÍ SÍLA!



RAW SEEDS

V PŘÍRODĚ JE
NEJVĚTŠÍ SÍLA!

Benefi ty:
bez přidaných cukrů   

vysoký obsah vlákniny 
bez konzervantů a aditiv 

bez lepku a mléčné složky
nízký obsah nasycených 

    mastných kyselin

«

«
«

«
«
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EAN code:
Fík & papája
displej - 18594014862567
tyčinka - 8594014862560
 

Kakao & lískový ořech 
displej - 18594014862581
tyčinka - 8594014862584

Příchutě: Fík & papája, Kešu & jablko, Kakao & lískový ořech, Kakao & brusinka, Meruňka & mandle
Balení (tyčinka): 50 g, Počet tyčinek v displeji: 20 ks

V přírodě je největší síla. Vychutnejte si unikátní tyčinku vyrobenou pouze z přírodních zdrojů. Díky raw tech-
nologii výroby se v tyčince RAW BAR zachovají maximální hodnoty enzymů, vitamínů, minerálů z původních 
zdrojů. Žádné konzervanty, aditiva, ani přidané cukry. Významné množství vlákniny. Tyčinka RAW BAR neob-
sahuje alergeny lepek a mléko.

Kakao & brusinka
displej - 18594014862604
tyčinka - 8594014862607 

bez přidaných cukrů
vysoký obsah vlákniny
bez konzervantů a aditiv
bez lepku a mléčné složky

Kešu & jablko 
displej - 18594014862574
tyčinka - 8594014862577

Meruňka & mandle
displej - 18594014862598
tyčinka - 8594014862591 

RAW BAR
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nízký obsah nasycených mastných kyselin
bez přidaných cukrů
vysoký obsah vlákniny
bez konzervantů a aditiv
bez lepku a mléčné složky

Když se vezme to nejlepší z čerstvého a šťavnatého ovoce a přidají se k tomu křupavá semínka plná prospěš-
ných tuků, která jsou nejvhodnějším zdrojem rostlinné bílkoviny, získáme lahodnou tyčinku, kterou budete 
chtít mít neustále při sobě. Díky raw technologii výroby se v tyčince RAW SEEDS zachovají maximální hodnoty 
enzymů, vitamínů, minerálů z původních zdrojů. Bez konzervantů, s vysokým obsahem vlákniny, bez aditiv 
a přidaných cukrů. Tyčinka RAW SEEDS je přirozeně bezlepková a neobsahuje mléčné složky.

EAN code:
Ananas & zázvor
displej - 18594014862543
tyčinka - 8594014862546

RAW SEEDS

Příchutě: Ananas & zázvor, Fík & černý jeřáb, Švestka & goji 
Balení (tyčinka): 50 g, Počet tyčinek v displeji: 20 ks

Fík & černý jeřáb
displej - 18594014862536
tyčinka - 8594014862539

Švestka & goji
displej - 18594014862550
tyčinka - 8594014862553
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EAN code:
banán & jablko
displej - 18594073177183
tyčinka - 8594073177186

meruňka
displej - 18594073177220
tyčinka - 8594073177223

malina
displej - 18594073177213
tyčinka - 8594073177216

švestka & lískový ořech
displej - 18594073177237
tyčinka - 8594073177230

brusinka
displej - 18594073177190
tyčinka - 8594073177193

Příchutě: banán & jablko, meruňka, brusinka, malina, švestka & lískový ořech, exotic
Balení (tyčinka): 30 g
Počet tyčinek v displeji: 28 ks

JUST FRUIT
Příroda stvořila to nejlepší, my jsme to pouze zabalili. Tyčinka JUST FRUIT je oslavou šťavnatého, voňavého 
a zralého ovoce, na které se doslova sbíhají sliny. Která tyčinka se může chlubit více než 50 % ovocné složky, 
mimořádně vysokým obsahem vlákniny a dokonalým složením bez lepku, mléčných složek a konzervantů? Je 
to právě ta naše - JUST FRUIT!

u většiny příchutí více než 50 % ovocné složky       švestková příchuť obsahuje lískové ořechy 
bez lepku, mléčných složek a konzervantů       vysoký obsah vlákniny (více než 13 %)

exotic
displej - 18594073177206
tyčinka - 8594073177209

bez lepku, mléčných složek a konzervantů       vysoký obsah vlákniny (více než 13 %)bez lepku, mléčných složek a konzervantů       vysoký obsah vlákniny (více než 13 %)
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Merunka + pekanový 
orech s jogurtovou 

polevou

Cokoláda + mandle
s mlécnou cokoládou

Citron + tvaroh Jablko + vlašský orech

Cokoláda + kokos 
s horkou cokoládou

Skoricový šnek  Pistácie + kokos

Boruvka + brusinka
s jogurtovou polevou
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EAN code:
čokoláda + mandle 
s mléčnou čokoládou
displej - 18594073178388
tyčinka - 8594073178381

čokoláda + kokos 
s hořkou čokoládou
displej - 18594073178395
tyčinka - 8594073178398

meruňka + pekanový 
ořech s jogurtovou polevou
displej - 18594073178418
tyčinka - 8594073178411

citron + tvaroh
displej - 18594073178432
tyčinka - 8594073178435

borůvka + brusinka 
s jogurtovou polevou
displej - 18594073178401
tyčinka - 8594073178404

Příchutě: 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
Balení (tyčinka): 100 g  Počet tyčinek v displeji: 20 ks

FLAPJACK
Naprosto dokonalé spojení ovesných vloček, oříšků a sušeného ovoce. Jedinečná 
a lahodná tyčinka, která je výborným přírodním zdrojem energie. Netradiční 
příchutě, některé zalité v lahodné čokoládě - tyčinka FLAPJACK právem dokazuje, 
že i zdravé věci mohou být výborné. Zapomeňte na cukrovinky plné prázdných 
kalorií, dejte svému tělu to nejlepší, co může mít - FLAPJACK od NUTRENDU.

vysoký obsah vlákniny
bez konzervantů
lahodná svačina během dne

jablko + vlašský ořech
displej - 18594073178425
tyčinka - 8594073178428

pistácie + kokos
displej - 18594073178449 
tyčinka - 8594073178442

skořicový šnek
displej - 18594073178456
tyčinka - 8594073178459
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EAN code:
čokoláda + banán
s hořkou čokoládou
displej - 18594073179934
tyčinka - 8594073179937

čokoláda + višeň 
s hořkou čokoládou
displej - 18594073179941
tyčinka - 8594073179944

višeň + jahoda
displej - 18594073179965
tyčinka - 8594073179968

švestka + lískový ořech
displej - 18594073179958
tyčinka - 8594073179951

Příchutě: čokoláda + banán s hořkou čokoládou, čokoláda + višeň s hořkou čokoládou, švestka + lískový ořech,
višeň + jahoda
Balení (tyčinka): 100 g
Počet tyčinek v displeji: 20 ks

Křehká a lahodná tyčinka plná ovesných vloček, které jsou tím nejlepším přírodním zdrojem energie. Obsahuje 
pečlivě vybrané ovoce či ořechy. Vychutnejte si ji i BEZ LEPKU v lahodných kombinacích ovoce, oříšků a hořké 
čokolády. Nejvyšší kvalita, nejkvalitnější suroviny a dlouholetá tradice - to vše dělá tento jedinečný FLAPJACK 
bez lepku unikátní tyčinkou, kterou prostě musíte mít!

BEZ LEPKU
vysoký obsah vlákniny
bez konzervantů
lahodná svačina během dne

FLAPJACK BEZ LEPKU





Příchutě: exotic s jogurtovou polevou, švestka s jogurtovou polevou
Balení (tyčinka): 25 g 
Počet tyčinek v displeji: 35 ks

PROFIGUR MÜSLI polozalitá
Rádi mlsáte, ale nechcete se poté trápit výčitkami svědomí? Vsaďte na naši müsli tyčinku s vysokým obsahem 
vlákniny a s přídavkem 10 vitaminů, jejíž základ tvoří vybrané zdroje cereálií a ovoce. Má plnou, šťavnatou 
chuť, dodá energii a zároveň dokonale podpoří váš zdravý životní styl.

švestka 
s jogurtovou polevou
displej - 18594073176360
tyčinka - 8594073176363

EAN code: 
exotic s jogurtovou polevou
displej - 18594073170795 
tyčinka - 8594073170798

zdroj 10 vitaminů
vysoký obsah vlákniny
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EAN code:
višeň 
s jogurtovou polevou
displej - 18594073171686
tyčinka - 8594073171689

oříšek 
v mléčné čokoládě 
displej - 18594073171709
tyčinka - 8594073171702

Příchutě: višeň s jogurtovou polevou, brusinka s jogurtovou polevou, oříšek v mléčné čokoládě, 
čokoláda v tmavé čokoládě, malina s jogurtovou polevou
Balení (tyčinka): 33 g, Počet tyčinek v displeji: 35 ks

PROFIGUR MÜSLI polozalitá
Bohatý výbě r lahodných tyč inek plných šť avnatého ovoce a vybraných druhů  cereálií, které mají vysoký obsah 
vlákniny a jsou obohaceny o vitamíny. Ať  už zvolíte variantu polozalitých tyč inek ve skvě lé mléč né, tmavé č o-
koládě  nebo jogurtové polevě, vždy si pochutnáte na smě si jedineč ných kř upavých cereálií s velkými kousky 
zralého ovoce.

čokoláda 
v tmavé čokoládě
displej - 18594073176346
tyčinka - 8594073176349 

zdroj 10 vitamínů
vysoký obsah vlákniny

brusinka
s jogurtovou polevou 
displej - 18594073176339
tyčinka - 8594073176332

malina
s jogurtovou polevou
displej - 18594073176353
tyčinka - 8594073176356 
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Müsli tyč inka s vysokým obsahem vlákniny a s př ídavkem 10 vitaminů. Základ tyč inky tvoř í vybrané zdroje 
cereálií a ovoce. Má plnou, šť avnatou chuť , dodá energii, vitaminy a zároveň podpoř í váš zdravý životní styl. 

EAN code:
borůvka 
s cik-cak kakaovou polevou
displej - 18594073171730 
tyčinka - 8594073171733

PROFIGUR MÜSLI s cik-cak polevou

Příchutě: borůvka s cik-cak kakaovou polevou, jahoda s cik-cak kakaovou polevou, 
meruňka s cik-cak kakaovou polevou, banán s cik-cak kakaovou polevou
Balení (tyčinka): 28 g, Počet tyčinek v displeji: 35 ks

jahoda 
s cik-cak kakaovou polevou
displej - 18594073171716 
tyčinka - 8594073171719

meruňka 
s cik-cak kakaovou polevou
displej - 18594073171723 
tyčinka - 8594073171726

banán 
s cik-cak kakaovou polevou
displej - 18594073176322 
tyčinka - 8594073176325

zdroj 10 vitamínů
vysoký obsah vlákniny
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V jednoduchosti je krása - co potřebujete víc, než základní symfonii ovesných a pšeničných vloček a šťavnaté 
ovoce? K tomu ještě kukuřičné lupínky a lehká svačinka je na světě. Nemusíte mít černé svědomí, že hřešíte: 
vysoký obsah vlákniny dělá z tyčinky MIXLI tu ideální volbu pro všechny, kteří si hlídají štíhlou linii a žijí aktivním 
životním stylem.

MIXLI

Příchutě: pomeranč, jablko, meruňka, višeň
Balení (tyčinka): 20 g
Počet tyčinek v displeji: 35 ks

chutná svačina kdykoliv během dne        vysoký obsah vlákniny       bez polevychutná svačina kdykoliv během dne        vysoký obsah vlákniny       bez polevy

EAN code:
pomeranč
displej - 18594073177169
tyčinka - 8594073177162

jablko
displej - 18594073177145
tyčinka - 8594073177148

višeň
displej - 18594073177176
tyčinka - 8594073177179

meruňka
displej - 18594073177152
tyčinka - 8594073177155
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STREET-XL FRUITY
Dopřejte svým dětem zdravé mlsání. Tyčinka STREET - XL FRUITY je plná voňavého ovoce, vitaminů, vlákniny 
a je zalitá v lahodné mléčné čokoládě!

Příchutě: exotic v mléčné čokoládě, lesní plody v mléčné čokoládě
Balení (tyčinka): 40 g
Počet tyčinek v displeji: 30 ks

zdroj vitaminů       50 % ovoce       200 mg inulinu v tyčince       

EAN code:
exotic v mléčné čokoládě
displej - 18594073173383
tyčinka - 8594073173386

lesní plody v mléčné čokoládě
displej - 18594073173390
tyčinka - 8594073173393
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STREET-XL

Příchutě: čokoládová s jogurtovou polevou, banánová v mléčné čokoládě, jahodová s jogurtovou polevou, meruňková 
s jogurtovou polevou
Balení (tyčinka): 30 g, Počet tyčinek v displeji: 30 ks

Vyrobit skvělou tyčinku pro děti není jednoduché. Měla by být tak dobrá, že jí dají děti přednost před ostatními 
sladkostmi, ale zároveň by měla obsahovat celou řadu vitamínů, hodně vlákniny a ideálně i bifi dokultury pro 
správné trávení. Zkrátka by měla být plná prospěšných látek, aby měli rodiče jistotu, že dávají svým ratolestem 
opravdu to nejlepší. A právě takovou tyčinku vám představujeme! 

cereálie       obohacena o vitaminy a inulin        bifi do

EAN code:
banánová 
v mléčné čokoládě
displej - 18594073171587 
tyčinka - 8594073171580

čokoládová 
s jogurtovou polevou 
displej - 18594073171594
tyčinka - 8594073171597

jahodová 
s jogurtovou polevou
displej - 18594073171563 
tyčinka - 8594073171566

meruňková 
s jogurtovou polevou
displej - 18594073171570
tyčinka - 8594073171573

cereálie       obohacena o vitaminy a inulin        bifi do
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SPORTOVNÍ TYČINKY
Hledáte tu správnou tyčinku pro svoji aktivitu či máte chuť na něco dobrého, ale nechcete slevit ze 
zásad zdravého životního stylu? V široké nabídce tyčinek od nás si zcela jistě vyberete.



EAN code pro 85 g:
brazilské ovoce curuba 
s jogurtovou polevou
displej - 18594073179576
tyčinka - 8594073179579

Příchutě: brazilské ovoce curuba s jogurtovou polevou, brazilská káva v mléčné čokoládě 
Balení (tyčinka): 85 g/40 g Počet tyčinek v displeji: 18 ks/30 ks

brazilská káva
v mléčné čokoládě 
displej - 18594073179606
tyčinka - 8594073179609

EXCELENT PROTEIN BAR - RIO limited edition

EAN code pro 40 g:
brazilské ovoce curuba 
s jogurtovou polevou
displej - 18594073179699
tyčinka - 8594073179692

brazilská káva
v mléčné čokoládě 
displej - 18594073179705
tyčinka - 8594073179708

U příležitosti LOH v Riu jsme uvedli speciální edici proteinových tyčinek EXCELENT, které vzdávají hold dvěma 
typickým brazilských ingrediencím - ovoci curuba a vyhlášené brazilské kávě. EXCELENT s curubou tak voní 
po sladké exotice, zatímco tyčinka s kousky křupavých kávových bobů nejen skvěle chutná, ale obsahuje i ko-
fein jako jedno výtečné espresso. 
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EAN code pro 85 g:
černý rybíz s brusinkami 
s jogurtovou polevou
displej - 18594073174403
tyčinka - 8594073174406

limetka s papájou  
s jogurtovou polevou 
displej - 18594073174908
tyčinka - 8594073174901

Balení (tyčinka): 85 g, Počet tyčinek v displeji: 18 ks

Proteinová tyčinka s ovocem či oříšky, zalitá v v mléčné čokoládě nebo jogurtové polevě. Obsahuje 24 % bílko-
vin, 43 % sacharidů, dále větvené aminokyseliny (BCAA) a neesenciální aminokyselinu L-glutamin. Je skvělou 
volbou úplně pro všechny - ať už aktivně cvičící či pro ty, kdo hledají náhradu za běžné sladkosti. S proteino-
vou tyčinkou EXCELENT neuděláte nikdy chybu - je lahodná, dokonale vyvážená a doslova nabitá výživnými 
látkami.

marcipán s mandlemi
v mléčné čokoládě
displej - 18594073170870
tyčinka - 8594073170873

ananas s kokosem
s jogurtovou polevou 
displej -18594073170863 
tyčinka - 8594073170866

vanilka s ananasem
v mléčné čokoládě
displej - 18594073170849
tyčinka - 8594073170842

čokoládová s oříšky
v mléčné čokoládě
displej - 18594073170856
tyčinka - 8594073170859

čokoláda & kokos
v mléčné čokoládě
displej -18594073179590 
tyčinka - 8594073179593

čokoláda & nugát s brusinkami
v mléčné čokoládě 
displej - 18594073176582
tyčinka - 8594073176585

mandle & pistácie s pistáciemi
v mléčné čokoládě 
displej - 18594073176599
tyčinka - 8594073176592

citron & tvaroh & malina 
s brusinkami v mléčné čokoládě 
displej - 18594073176605
tyčinka - 8594073176608

EXCELENT PROTEIN BAR

vin, 43 % sacharidů, dále větvené aminokyseliny (BCAA) a neesenciální aminokyselinu L-glutamin. Je skvělou 
volbou úplně pro všechny - ať už aktivně cvičící či pro ty, kdo hledají náhradu za běžné sladkosti. S proteino-
vou tyčinkou EXCELENT neuděláte nikdy chybu - je lahodná, dokonale vyvážená a doslova nabitá výživnými vou tyčinkou EXCELENT neuděláte nikdy chybu - je lahodná, dokonale vyvážená a doslova nabitá výživnými 

vin, 43 % sacharidů, dále větvené aminokyseliny (BCAA) a neesenciální aminokyselinu L-glutamin. Je skvělou 
volbou úplně pro všechny - ať už aktivně cvičící či pro ty, kdo hledají náhradu za běžné sladkosti. S proteino-
vou tyčinkou EXCELENT neuděláte nikdy chybu - je lahodná, dokonale vyvážená a doslova nabitá výživnými 

excelentní chuť
24 % bílkovin
kvalitní bílkovinné zdroje
BCAA, L-glutamin, vitaminy
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EAN code pro 40 g:
černý rybíz s brusinkami 
s jogurtovou polevou
displej - 18594073174397
tyčinka - 8594073174390

Balení (tyčinka): 40 g Počet tyčinek v displeji: 30 ks

marcipán s mandlemi
v mléčné čokoládě
displej - 18594073170832
tyčinka - 8594073170835

ananas s kokosem
s jogurtovou polevou 
displej - 18594073170825
tyčinka - 8594073170828

vanilka s ananasem
v mléčné čokoládě
displej - 18594073170801
tyčinka - 8594073170804

čokoládová s oříšky
v mléčné čokoládě
displej - 18594073170818
tyčinka - 8594073170811

čokoláda & kokos
v mléčné čokoládě
displej - 18594073179583
tyčinka - 8594073179586

čokoláda & nugát s brusinkami
v mléčné čokoládě 
displej - 18594073176551
tyčinka - 8594073176554

mandle & pistácie s pistáciemi
v mléčné čokoládě 
displej - 18594073176568
tyčinka - 8594073176561

citron & tvaroh & malina 
s brusinkami v mléčné čokoládě 
displej - 18594073176575
tyčinka - 8594073176578

limetka s papájou
s jogurtovou polevou 
displej - 18594073174892
tyčinka - 8594073174895

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

Dvě lahodné vrstvy, mimořádně kvalitní protein, ovoce či oříšky, to vše zalito v mléčné čokoládě či jogurtové 
polevě. Může být tak lahodná tyčinka ještě pořád výživově vyváženou sportovní tyčinkou? Odpověď je jedno-
duchá - pokud se jedná o EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE od společnosti NUTREND, tak může!

EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE
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EAN code:
čokoládové brownies
v kakaovo-mléčné polevě
displej - 18594073177350
tyčinka - 8594073177353

pomerančovo-kokosový koláč 
v kakaovo-mléčné polevě
displej - 18594073177398
tyčinka - 8594073177391

Balení (tyčinka): 60 g, Počet tyčinek v displeji: 12 ks

Vlajková loď mezi proteinovými tyčinkami. Chuť, která sahá dalece za hranice běž-
né produkce. Jeden z nejkvalitnějších zdrojů proteinu. Dokonale vyvážené složení, 
které je navíc bez lepku! Toto je naprostý TOP produkt, který prostě musíte vy-
zkoušet. Ať už zvolíte jakoukoliv příchuť, buďte si jisti, že se stane běžnou součástí 
vašeho jídelníčku. A zmínili jsme se, že je tyčinka DELUXE zalitá lahodnou kakaovo-
-mléčnou polevou a obsahuje celých 30 % bílkovin, má nízký obsah jednoduchých 
cukrů, vysoký obsah vlákniny a je slazena steviol-glykosidy ze Stevie? Královna 
mezi proteinovými tyčinkami už dávno převzala vládu a jen tak se jí nevzdá!

panna cotta 
v kakaovo-mléčné polevě
displej - 18594073177381
tyčinka - 8594073177384 

čokoládový sachr
v kakaovo-mléčné polevě
displej - 18594073177367
tyčinka - 8594073177360

skořicový šnek
v kakaovo-mléčné polevě
displej - 18594073177404
tyčinka - 8594073177407 

DELUXE

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

jahodový cheesecake 
v kakaovo-mléčné polevě
displej - 18594073177374
tyčinka - 8594073177377

banánovo-mandlový koláč 
v kakaovo-mléčné polevě
displej - 18594073177336
tyčinka - 8594073177339 

citronový cheesecake
v kakaovo-mléčné polevě
displej - 18594073177343
tyčinka - 8594073177346 

mezi proteinovými tyčinkami už dávno převzala vládu a jen tak se jí nevzdá!

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

zkoušet. Ať už zvolíte jakoukoliv příchuť, buďte si jisti, že se stane běžnou součástí zkoušet. Ať už zvolíte jakoukoliv příchuť, buďte si jisti, že se stane běžnou součástí 
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34 % bílkovin v tyčince
kvalitní zdroje bílkovin
zdroj vitamínů
vynikající chuť

Intenzivně trénující sportovci mají vysoké požadavky a právě pro ně byla vyvinuta tyčinka CFM 34 s mimořád-
ně vysokým obsahem bílkovin (34 %), která je navíc obohacena o směs vitaminů E, B1, Ribofl avin, biotin, B3, 
kyselinu pantotenovou, B6 a B12, o vitamin C a o kyselinu listovou. Tvrdý trénink vyžaduje maximální nároky 
na výživu - tyčinka CFM je splňuje na maximum!

CFM 34

Balení (tyčinka): 40 g/80 g
Počet tyčinek v displeji: 24 ks

kvalitní zdroje bílkovin
zdroj vitamínů
vynikající chuť

34 % bílkovin v tyčince
kvalitní zdroje bílkovin
zdroj vitamínů
vynikající chuť

EAN code:
banán 80 g
v hořké čokoládě
displej - 18594073173543
tyčinka - 8594073173546

marcipán 80 g 
v hořké čokoládě
displej - 18594073173529
tyčinka - 8594073173522

pomeranč 80 g
v hořké čokoládě
displej - 18594073175684
tyčinka - 8594073175687 

čokoláda 80 g
v hořké čokoládě
displej - 18594073173536
tyčinka - 8594073173539

vanilka & kokos 80 g
v hořké čokoládě
displej - 18594073173550
tyčinka - 8594073173553 

banán 40 g 
v hořké čokoládě
displej - 18594073173581
tyčinka - 8594073173584

čokoláda 40 g 
v hořké čokoládě
displej - 18594073173574
tyčinka - 8594073173577

marcipán 40 g 
v hořké čokoládě
displej - 18594073173567
tyčinka - 8594073173560 

pomeranč 40 g
v hořké čokoládě
displej - 18594073175677
tyčinka - 8594073175670 

vanilka & kokos 40 g
v hořké čokoládě
displej - 18594073173598
tyčinka - 8594073173591
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EAN code:
jahoda 
v jogurtové polevě
displej - 18594073173161
tyčinka - 8594073173164

banán 
v hořké čokoládě 
displej - 18594073173185
tyčinka - 8594073173188

Příchutě: banán v hořké čokoládě, čokoláda v hořké čokoládě, jahoda v jogurtové polevě, vanilka v mléčné čokoládě
Balení (tyčinka): 55 g, Počet tyčinek v displeji: 24 ks

Proteinová tyčinka s výbornou chutí a ideálním poměrem bílkovin vůči sacharidům (1:2) v rámci budování 
svalové hmoty. Tyčinky s banánovou, čokoládovou a vanilkovou příchutí jsou zalité v lahodné čokoládové 
polevě a jahodovou příchuť naopak najdete s polevou jogurtovou. Proteinová tyčinka MUSCLE PROTEIN BAR 
obsahuje 22 % bílkovin a představuje zdroj 10 vitaminů. Tyčinka obsahuje kvalitní směs bílkovinných i sacha-
ridových zdrojů, které slouží nejen k zasycení, ale i dodání potřebného množství důležité energie.

vanilka 
v mléčné čokoládě
displej - 18594073173178
tyčinka - 8594073173171 

čokoláda
v hořké čokoládě 
displej - 18594073173192
tyčinka - 8594073173195

MUSCLE PROTEIN BAR

22 % bílkovin
10 vitaminů
22 % bílkovin
10 vitaminů

ridových zdrojů, které slouží nejen k zasycení, ale i dodání potřebného množství důležité energie.
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obsahuje isomaltulózu (PalatinoseTM)
zdroj vitamínu C a vitamínu E
zdroj zinku

Skvělá volba pro doplnění energie při dlouhodobé pohybové aktivitě. Energetická tyčinka na bázi obilných 
vloček, u které je sacharidová složka z části zastoupena disacharidem isomaltulózou (PalatinoseTM), která 
vyniká nízkým glykemickým indexem (GI 32). Díky pomalejšímu vstřebávání tohoto disacharidu představuje 
VOLTAGE ENERGY CAKE delší zdroj energie pro náš organismus. Tyčinka je dále obohacena o vitamin C, vita-
min E a zinek. VOLTAGE ENERGY CAKE v sobě kombinuje skvělou chuť a tu správnou energii!

EAN code:
lískový oříšek
displej - 18594073172829
tyčinka - 8594073172822

VOLTAGE ENERGY CAKE

Příchutě: lískový oříšek, exotic, kokos, lesní plody, káva
Balení (tyčinka): 65 g, Počet tyčinek v displeji: 25 ks

exotic
displej - 18594073172836
tyčinka - 8594073172839

kokos
displej - 18594073172812
tyčinka - 8594073172815

obsahuje isomaltulózu (PalatinoseTM)
zdroj vitamínu C a vitamínu E
zdroj zinku

vyniká nízkým glykemickým indexem (GI 32). Díky pomalejšímu vstřebávání tohoto disacharidu představuje 
VOLTAGE ENERGY CAKE delší zdroj energie pro náš organismus. Tyčinka je dále obohacena o vitamin C, vita-
min E a zinek. VOLTAGE ENERGY CAKE v sobě kombinuje skvělou chuť a tu správnou energii!

lesní plody
displej - 18594073177084
tyčinka - 8594073177087

káva
displej - 18594073177138
tyčinka - 8594073177131
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PITNÝ REŽIM
Voda je základem veškerého života na Zemi.

Pít kvalitní vodu je pro naše zdraví naprosto zásadní.



O PITNÉM REŽIMU
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V současné době se na trhu objevuje celá řada balených vod a zákazník tak často tápe, která je pro něj ta 
nejvhodnější.

Chcete-li poradit s výběrem, čtěte následující řádky:

Přírodní pramenitá voda: 
pochází z chráněného přírodního zdroje a nesmí být obohacována jinými látkami. Do této kategorie spadá naše 
KOJENECKÁ VODA NARTES, která má nejpřísnější limity ohledně požadavků na jakost. To se týká například 
množství dusičnanů, těžkých kovů atd. Zpravidla se jedná o slabě mineralizovanou vodu. KOJENECKÁ VODA 
NARTES pochází z artéského zdroje, který je 170 metrů hluboký a vyznačuje se křišťálovou čistotou a chutí. 
To potvrzují nezávislé testy kvality i ocenění, která naše voda sbírá. V současné době je KOJENECKÁ VODA 
NARTES jednou z nejoblíbenějších vod na českém trhu.

Přírodní minerální voda: 
získává se ze zdroje přírodní minerální vody či z přírodního léčivého zdroje. V zásadě mívá vyšší obsah 
minerálů, jedná se tedy o středně až silně mineralizovanou vodu.

Pitná voda: 
pochází pouze z povrchového vodárenského zdroje a nemá tak přísné požadavky na jakost jako zmíněné 
přírodní vody. Pitná voda se stáčí z vodovodního řádu. 
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NARTES - PRAMENITÁ VODA NEJVYŠŠÍ KVALITY Z PODHŮŘÍ 
HRUBÉHO JESENÍKU.

Kvalitní zdroje vody a jejich benefi ty jsou v poslední době často 
zmiňovaným tématem. Hydrologové i vědci se shodují na tom, že 
jedním z nejkvalitnějších zdrojů vody vůbec je tzv. artéská studna 
– tzn. voda vyvěrající hluboko pod zemí charakteristická svojí 
mimořádnou kvalitou.
 
V rozsáhlých lesích podhůří Hrubého Jeseníku, v lokalitě Roudno 
na Bruntálsku, kde je i dnes přírodní a ekologicky čisté prostředí, 
vyvěrá z hloubi 170 metrů na povrch země pramen, který na rozdíl 
od sycených nebo silně mineralizovaných vod představuje ideální 
zdroj tekutin pro naše tělo.

Pramenitá voda NARTES pochází z chráněného podzemního zdroje. 
Tento zdroj patří mezi tzv. artéské prameny, voda z něj na povrch 
vytéká pod tlakem (nemusí být násilím čerpána), vodní jezero leží 
v hloubce 170 m a je chráněno nepropustnými horninami, které 
zaručují 100 % čistotu a nezávadnost této vody.
Artéský pramen je velmi ojedinělým zdrojem vody a patří ke zdrojům 
nejkvalitnějším.

NARTES
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Pramenitá voda NARTES, dříve známá jako HORSKÝ PRAMEN,
vyvěrá na úpatí Hrubého Jeseníku na Nové Pláni a v roce 1989 
ji objevil uznávaný hydrogeolog RNDr. Vladimír Řezníček. 
“Tento zdroj je mimořádně kvalitní a považuji jej za to nejlepší, 
co se mi kdy podařilo objevit. Kvalita, chuť a složení vody 
patří k naprosté špičce nejen evropské, ale i celosvětové.”

ARTÉSKÁ 
STUDNA

HLOUBKA 
ZDROJE
170 M

Voda nejvyšší kvality. Je vhodná pro pitný 
režim všech věkových kategorií, nejen ko-
jenců.

Voda je stáčena i balena v České republi-
ce, navíc je pravidelně kontrolována a sle-
dována. Spotřebiteli tak zaručuje nejvyšší 
kvalitu.

Jen velmi málo fi rem na světě takovýmto zdrojem vody 
disponuje. My jej máme a rozhodli jsme se jej nejen více 
komunikovat v médiích a v rámci marketingu, ale uzpůsobit 
tomuto faktu i název produktu, který je syntézou slov 
NUTREND a ARTÉSKÁ STUDNA = NARTES.



NAŠI AMBASADOŘI NAŠI AMBASADOŘINAŠI AMBASADOŘI
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Jiří Ježek je jedním z nejúspěšnějších hendike-
povaných sportovců České republiky a řadí se 
také mezi nejuznávanější paralympijské spor-
tovce světa. Svým profesionálním přístupem 
změnil tvář cyklistiky hendikepovaných a přes 
deset let neustále zvyšuje výkonnostní úroveň 
tohoto sportu.

Na jeho úspěchu má velkou zásluhu i manžel-
ka Soňa, která při Jirkovi stojí od začátku jeho 
kariéry a prožila s ním chvíle úspěchu a vítěz-
ství, i tvrdé životní pády.

„Soňa je nejdůležitější člověk v mém životě. 
Je to moje celoživotní láska a velká psychická 
opora,“ říká Jiří Ježek.

Dvojnásobná mistryně Evropy a mistryně 
světa ve sportovním aerobiku, vicemistryně 
ve fi tness týmech v kategorii step a úspěšná 
trenérka a instruktorka stojí za velkým rozvo-
jem aerobiku v České republice. 
Olga Šípková, která je již několik let hrdou 
členkou NUTREND Teamu, vystudovala FTVS 
UK, obor učitelka tělesné výchovy a biologie. 
Sport byl vždy její láskou a je jí dodnes. Nejvyš-
ších cílů by však nikdy nedosáhla bez skvělého 
zázemí a podpory své rodiny. Společně s dce-
rou Adélkou se proto stala tváří pramenité 
vody NARTES. 

„Bez vody není možný život, stejně jako je pro 
mě nemyslitelné prožít život bez svých blíz-
kých. Jsem nejšťastnější, když je mám všechny 
u sebe - dceru, syna i manžela,“ říká Olga.

Mezi nejpopulárnější české moderátorky patří 
již řadu let. Gábina Partyšová je na televizní 
obrazovce jako doma, od mládí aktivně dabo-
vala, zpívala a po odchodu do Prahy udělala 
velkou kariéru v TV Nova, kam se před časem 
opět vrátila. 

Ač je profesně mimořádně úspěšná, na prv-
ním místě pro ni byla vždy rodina. „Jsem hol-
ka z Moravy a spolu se sestrou jsme dostali 
od rodičů skvělý základ. Vždy jsem věděla, že 
ať se stane cokoliv, moje rodina je pro mě pří-
stavem, kam se mohu vždy vrátit a kde jsem 
v bezpečí. Stejné zázemí teď s manželem 
Danem vytváříme našim dětem,“ prozrazuje 
Gábina, která k focení kampaně na prame-
nitou vodu NARTES přizvala i svoji maminku 
Janu a sestru Moniku.







NARTES KOJENECKÁ VODA
Vychutnejte si vy i vaše děťátko kojeneckou vodu nejvyšší kvality s lahodnou chutí z chráněného podzemního 
zdroje. Díky minimálnímu množství sodíku a dalších minerálů, je kojenecká voda NARTES na rozdíl od silněji 
mineralizovaných vod vhodná ke každodenní a pravidelné konzumaci. Čerpána je ze 170 metrů hlubokého 
zdroje bez dotyku lidské ruky. Dokonalá - jako sama příroda.

EAN code:
1,5 l - 8594004220622
hromadné balení - 8594004220653

Balení: 1,5 l, 5 l
Počet balení v kartonu (zátav): 1,5 l – 6 ks

5 l - 8594004222541

Obsah prvků (mg/l)
Kationty Anionty

Ca2+ 26,8 NO
2

- <0,005
Mg2+ 3,24 NO

3
- 1,5

Na+ 5,47 SO
4

2- 6,77
K+ 0,424 Cl- <2,0
Fe

celk
<0,01 F- 0,099

Mn2+ <0,002 HCO
3

- 110
Celková mineralizace: 154 mg/l     Rozpuštěné pevné látky: 120 mg/l
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NARTES
Pramenitá voda nejvyšší kvality, pochází z chráněného podzemního zdroje - tzv. artéské studny. Voda zde 
vyvěrá ze 170 m hlubokého podzemního zdroje, který je chráněn nepropustnými horninami, které zaručují 
100 % čistotu a nezávadnost této vody!
Pramenitou vodu NARTES nabízíme i v dokonalé sportovní lahvi se sportlockem jako NARTES SPORT.

EAN code:
1,5 l - 8594004222909
hromadné balení - 
8594004222916

Balení: 1,5 l, 1 l, 750 ml SPORT, 500 ml, 330 ml, 330 ml Junior
Počet balení v kartonu (zátav): 1,5 l – 6 ks, 1 l – 6 ks, 750ml - 6 ks, 500 ml – 8 ks, 330 ml – 8 ks, 330 ml Junior– 8 ks

1 l - 8594004222893
hromadné balení - 
8594004222930

500 ml - 8594004222886
hromadné balení - 
8594004222947

pramenitá voda nejvyšší kvality
celková mineralizace je 154 mg/l

330 ml - 8594004222879
hromadné balení - 
8594004222954

330 ml Junior
8594004222961
hromadné balení - 
8594004222978

750 ml SPORT
8594004222824
hromadné balení - 
8594004222923
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JAROMÍR JÁGR
lední hokej

Vítěz OH Nagano 1998
2x vítěz Stanley Cupu
2x mistr světa 



NARTES PRAMENITÁ VODA

EAN code: 
18,9 l - 8594004221551

Balení: 18,9 l

Pramenitá voda NARTES 18,9 l je učena výhradně do automatů na vodu. Vhodné jako pitný režim kdykoliv 
během dne. 

TERMOOBAL PRO VÁŠ BAREL - vynikající termoizolační vlastnosti, perfektně udržuje teplotu vody.
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Osvežující hotové nápoje bez cukru 
s obsahem L-karnitinu (1000 mg) 
a s prídavkem energizujících látek, 
pro podporu fyzického výkonu.

Možnost výberu mezi kofeinovou 
a bezkofeinovou variantou.

ˇ

ˇ

ˇ

P
IT

N
Ý

 R
E

Ž
IM



EAN code: 
červený pomeranč
750 ml - 8594073170613
hromadné balení - 
8594014861990

cool
750 ml - 8594073176264
hromadné balení - 
8594014862959

zelený čaj & bezinka
750 ml - 8594073170644
hromadné balení - 
8594014861914

ananas
750 ml - 8594073170637
hromadné balení - 
8594014861983

citron 
750 ml - 8594073170620
hromadné balení - 
8594014861952

Příchutě: černý rybíz, pomeranč, červený pomeranč, citron,
mix berry, ananas, zelený čaj & bezinka, cool
Balení (láhev): 750 ml
Počet lahví v kartonu (zátav): 8 ks

CARNITINE ACTIVITY DRINK s kofeinem
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. Efektivně 
pomáhá s důležitou hydratací organismu během zátěže. Díky lehké a osvěžující chuti vám bude chutnat a vy 
během zátěže nebudete zapomínat doplňovat tekutiny.
 

vyrobeno z pramenité vody NARTES
ergonomická láhev se sportlockem
obsahuje L-karnitin, kofein a taurin

mix berry
750 ml - 8594073177032
hromadné balení - 
8594014861938

černý rybíz
750 ml - 8594073178701
hromadné balení - 8594014861945

pomeranč
750 ml - 8594073178718
hromadné balení - 8594014861921
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dragon fruit 
750 ml - 8594073173928
hromadné balení - 
8594014861907

fresh grep
750 ml - 8594073173010
hromadné balení - 
8594014862003

eukalyptus & kiwi 
750 ml - 8594073173027
hromadné balení - 
8594014861891

pomelo
750 ml - 8594073175502
hromadné balení - 
8594014862058

ostružina & limetka 
750 ml - 8594073175519
hromadné balení - 
8594014861884

CARNITINE ACTIVITY DRINK

Příchutě: dragon fruit, eukalyptus & kiwi, fresh grep, ostružina & limetka, pomelo
Balení (láhev): 750 ml
Počet lahví v kartonu (zátav): 8 ks

Jdete cvičit v pozdních odpoledních hodinách nebo jste citliví na kofein? Volte bezkofeinovou variantu drin-
ku. Kofein je nahrazen vitaminem B3, který podporuje energetický metabolismus a přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání. 

vyrobeno z pramenité vody NARTES
ergonomická láhev se sportlockem
obsahuje L-karnitin, taurin a vitamin B3
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EAN code: 
citron
750 ml - 8594073170668
hromadné balení - 8594014861020

pomeranč
750 ml - 8594073170651
hromadné balení - 8594014861037

mix berry
750 ml - 8594073176530
hromadné balení - 8594014861013

cool 
750 ml - 8594073176547
hromadné balení - 8594014861006

Příchutě: citron, cool, mix berry, pomeranč
Balení (láhev): 750 ml
Počet lahví v kartonu (zátav): 8 ks

ISODRINX
Oblíbený hotový isotonický nápoj ve čtyřech různých příchutích. Je ideálním řešením pro hydrataci a pro-
střednictvím speciálního sacharidu PalatinoseTM vám pomůže doplnit také energii během intenzivní zátěže 
s délkou trvání do 60 minut. Efektivní také pro doplnění ztracených minerálů.

vyrobeno z pramenité vody NARTES
ergonomická láhev s obsahem 750 ml
sportovní uzávěr pro snadné doplňování tekutin během zátěže
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pomeranč
displej - 18594073176827
balení - 8594073176820

EAN code: 
citron
displej - 18594073176810
balení - 8594073176813

ISODRINX TABS

Příchutě: citron, pomeranč
Balení: 12 tablet
Displej: 6 ks

Připravili jsme pro vás praktickou formu nápoje ISODRINX – rozpustné tablety. Tablety obsahují speciální 
sacharid PalatinoseTM, který se postupně vstřebává. Obohaceno o vitaminy (C, B3, E, Kyselina pantotenová, 
B6, Ribofl avin, B1, kyselina listová, biotin, B12). Pro ISOtonický nápoj – 1 tableta do 250 ml vody. Pro 
HYPOtonický nápoj – 1 tableta do 375 ml vody. Pijte před a během zátěže.

obsahuje isomaltulózu (Palatinose™)
praktická pohotová forma
vitamínyvitamíny

61

P
IT

N
Ý

 R
E

Ž
IM



SMASH ENERGY UP
Nesycený energetický nápoj, který vám dodá velkou dávku energie díky vysokému obsahu kofeinu, taurinu 
a argininu. Lahodná příchuť, osvěžení a velký příval energie - to je SMASH ENERGY UP!

kofein
taurin
L-arginin

Příchutě: gold, green, cola
Balení (láhev): 500 ml
Počet lahví v kartonu (zátav): 8 ks

EAN code: 
gold
500 ml - 8594073177599
hromadné balení - 8594073179807

cola 
500 ml - 8594073178367
hromadné balení - 8594073179821

green 
500 ml - 8594073177605
hromadné balení - 8594073179814

62



COMPLETE INSTANT DRINK

EAN code: 
citron 20x10 g 
8594073176271

jahoda 20x10 g 
8594073176295

grep 20x10 g 
8594073176288

Příchutě: jahoda, pomeranč, citron, grep
Sáček: 10 g, Balení: 20x 10 g
Příprava: 10 g na 1,5 l

Ochranný nápoj pro účinnou hydrataci organismu v náročných podmínkách. 

obohaceno o vitaminy skupiny B a vitaminy C, E
obohaceno o minerály sodík, hořčík, draslík, vápník

pomeranč 20x10 g 
8594073176301
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DOPLŇKOVÝ SORTIMENT
Pro všechny, kteří si oblíbili výrobky společnosti NUTREND, nabízíme širokou paletu doplňkového 
zboží, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Nechte se inspirovat našimi tipy na dárky, které po-
těší nejen vás, ale i vaše blízké. Stačí si jen vybrat. 



EAN code: 
DENUTS rodinné balení
4 ks (140 g) 

8594073173805

STREET-XL svačinový box
8 ks (240 g) 
8594073172136

DÁRKOVÁ BALENÍ - DENUTS, STREET-XL, PROFIGUR, JUST FRUIT

DENUTS rodinné balení: kešu & mandle, pistácie & slunečnice, brusinka, pražená mandle & para ořech
STREET-XL svačinový box: 2 ks – čokoláda, 2 ks – jahoda, 2 ks – meruňka, 2 ks – banán
PROFIGUR dárkové balení: borůvka s cik-cak kakaovou polevou, jahoda s cik-cak kakaovou polevou, banán 
s cik-cak kakaovou polevou, višeň s jogurtovou polevou, brusinka s jogurtovou polevou, oříšek v mléčné čo-
koládě
JUST FRUIT dárkové balení: malina, meruňka, banán & jablko, švestka & lískový ořech, exotic, brusinka

PROFIGUR dárkové balení
3x 28 g, 3x 33 g
8594073176400

JUST FRUIT dárkové balení
6 ks (180 g)
8594073177445 D
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s cik-cak kakaovou polevou, višeň s jogurtovou polevou, brusinka s jogurtovou polevou, oříšek v mléčné čo-

 malina, meruňka, banán & jablko, švestka & lískový ořech, exotic, brusinkadárkové balení: malina, meruňka, banán & jablko, švestka & lískový ořech, exotic, brusinka malina, meruňka, banán & jablko, švestka & lískový ořech, exotic, brusinka
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DÁRKOVÁ BALENÍ - DELUXE, EXCELENT PROTEIN BAR

DELUXE dárkové balení: čokoládové brownies v kakaovo-mléčné polevě, čokoládový sachr v kakaovo-mléčné polevě, 

pomerančovo-kokosový koláč v kakaovo-mléčné polevě, panna cotta v kakaovo-mléčné polevě, skořicový šnek v kakao-

vo-mléčné polevě, jahodový cheesecake v kakaovo-mléčné polevě, banánovo-mandlový koláč v kakaovo-mléčné polevě, 

citronový cheesecake v kakaovo-mléčné polevě.

EXCELENT PROTEIN BAR dárkové balení: ananas s kokosem s jogurtovou polevou, čokoláda s oříšky v mléčné 

čokoládě, černý rybíz s brusinkami s jogurtovou polevou, limetka s papájou s jogurtovou polevou, marcipán s mandlemi 

v mléčné čokoládě, vanilka s ananasem v mléčné čokoládě, čokoláda & nugát s brusinkami v mléčné čokoládě, mandle & 

pistácie s pistáciemi v mléčné čokoládě, citron & tvaroh & malina s brusinkami v mléčné čokoládě.

EXCELENT PROTEIN BAR 
dárkové balení
9x 85 g

8594073178664

vo-mléčné polevě, jahodový cheesecake v kakaovo-mléčné polevě, banánovo-mandlový koláč v kakaovo-mléčné polevě, 

citronový cheesecake v kakaovo-mléčné polevě.

EXCELENT PROTEIN BAR dárkové balení: ananas s kokosem s jogurtovou polevou, čokoláda s oříšky v mléčné 

čokoládě, černý rybíz s brusinkami s jogurtovou polevou, limetka s papájou s jogurtovou polevou, marcipán s mandlemi 

v mléčné čokoládě, vanilka s ananasem v mléčné čokoládě, čokoláda & nugát s brusinkami v mléčné čokoládě, mandle & 

pistácie s pistáciemi v mléčné čokoládě, citron & tvaroh & malina s brusinkami v mléčné čokoládě

EAN code: 
DELUXE
dárkové balení
8x 60 g 
8594073177438
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REKLAMNÍ STOJANY
Abychom vám pomohli podpořit prodej tyčinek, připravili jsme pro vás atraktivní prodejní stojany.

STOJAN NA TYČINKY -  DRÁTĚNÝ VELKÝ

Rozměry:
výška: 1850 mm
šířka: 1060 mm
hloubka: 550  mm
počet polic: 4

STOJAN NA TYČINKY - DIBOND

Rozměry:
výška: 450 mm
šířka: 490 mm
hloubka: 200  mm

STOJAN NA TYČINKY - DRÁTĚNÝ
Rozměry:
výška: 300 mm
šířka: 400 mm
hloubka: 250  mm

STOJAN NA TYČINKY -  DRÁTĚNÝ VELKÝ

Rozměry:

D
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SPOLUPRÁCE:

NAŠE ZBOŽÍ ZAKOUPÍTE:

nadnárodní řetězce

české řetězce

síť drogerií

síť čerpacích stanic

DISTRIBUTOŘI GALONŮ:





NUTREND D.S., a.s.
Chválkovice 604, 779 00 Olomouc

Česká Republika
Tel.: 800 750 750, 00420 583 842 510  

e-mail: info@nutrend.cz
www.nutrend.cz, www.nartes.cz
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