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„MĚNÍME SVĚT SPORTOVNÍ VÝŽIVY A POTRAVIN PRO AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL“

Společnost NUTREND byla založena v roce 1993. Od té doby se stala synonymem úspěchu a trvalého 
růstu. Je dokladem toho, že i česká firma může dobýt svět. NUTREND je leader na trhu s produkty 
sportovní výživy a potravinami pro aktivní životní styl. Vlastníme nejmodernější technologie, 25 470 m2 
podlahové plochy výrobních i skladových prostor.

V roce 2019 jsme zahájili výstavbu v řadě již několikáté výrobní haly a skladových prostor o rozloze 
12 000 m2. Ve stejném roce jsme pořídili jednu z nejmodernějších a plně automatizovaných výrob-
ních linek na výrobu tyčinek. Naše nabídka je rozdělena do tří divizí: Bodybuilding&Fitness, Endu-
rance a Active Lifestyle.

Společnost NUTREND neustále expanduje do zahraničí, v  současné době dodává své produkty 
do téměř 60 zemí.  Široké portfolio produktů, nejnovější technologie, nesmlouvavý důraz na kva-
litu i vzdělávání – právě to řadí společnost NUTREND mezi nejvýznamnější evropské producenty 
doplňků výživy pro sport a aktivní životní styl. 

O SPOLEČNOSTI



V roce 2018 jsme otevřeli čtyřpodlažní multifunkční komplex NUTREND WORLD. Fitness centrum o roz-
loze více než 1000 m2, vybavené nejmodernějšími stroji, nabízí nespočet variant pro trénink. Naleznete 
zde i nejnovější diagnostické přístroje a technologie, jako je například revoluční metoda EMS cvičení 
NUTREND Body a patentovaná technologie analýzy složení těla InBody.

Designová restaurace nabízí po celý den kulinářské speciality, unikátní koncept self servise a open 
kitchen. Hosté se mohou ubytovat ve 24 designových pokojích a využít privátní wellness SPA. Pro 
návštěvníky je také připravena široká nabídka ajurvédských, filipínských a  thajských masáží, které 
jsou doplněny o konkrétní sezónní masáže. V nejvyšším patře je připraveno moderní kongresové 
centrum, ideální pro sportovní konference, přednášky a díky show kitchen také pro kurzy zdravého 
vaření. 



VÝZKUM A KVALITA

Certifikace systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 je zárukou vysoké kvality našich pro-
duktů a služeb. Certifikování zajistila mezinárodně uznávaná společnost Bohemia Certification.

Vlastníme prestižní certifikát ISO a jsme velmi hrdí na to, že naše společnost NUTREND D.S.,a.s., získala 
také prestižní certifikát FSSC (Food Safety System Certification) 22000 (FSSC 22000). Jedná se o uce-
lený standard určený pro systém managementu bezpečnosti potravin. Systém je založený na princi-
pech HACCP, ať už podle Kodexu Alimentarius nebo na základě požadavků ISO 22000:2005. Certifi-
kát je zárukou identifikace a řízení rizik ve společnosti z pohledu bezpečnosti potravin.

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.



ZNAČKOVÉ SUROVINY

Palatinose™ je jedinečný 
nízkoglykemický sacharid 
nové generace s  ener-
getickým potenciálem 
glukózy.

Aquamin je vysoce biolo-
gicky dostupný zdroj hoř-
číku mořského původu.

Pramenitá voda pochá-
zející z  chráněného pod-
zemního zdroje v  hloub-
ce 170 m. Artéský pramen 
patří mezi nejkvalitnější 
zdroje vody na planetě. 

Kyselá forma laktázy, kte-
rá štěpí laktózu i  při níz-
kém pH 3,5–5,5. Trávící en-
zym efektivní i v kyselém 
prostředí žaludku.

Unikátní směs komplex-
ních sacharidů, které za-
jišťují modulované vstře-
bávání a postupné využití.

ŽIVINY A ÚČINNÉ LÁTKY

HODNOTY VITAMINŮ A MINERÁLŮ     RHP
RHP* = referenční hodnota příjmu
(dříve denní doporučená dávka)

Vysvětlivky:



VÝVOJ

V  oblasti vývoje a  výzkumu jsme posunuli hranici našich produktů na  světovou úroveň. Pracujeme 
na tom nejen se špičkovými sportovci, ale také s širokou základnou našich zákazníků. Snaha profesi-
onálů ve vývoji je přinést zákazníkovi produkt, který odpovídá moderním požadavkům, a důkazem je 
i nová řada ENDURANCE.



ENDURANCE LINE

Na nové řadě ENDURANCE jsme pracovali téměř 2 roky. Kromě špičkových sportovců, kteří nám pomá-
hali testovat receptury při tréninku i extrémních závodech, jsme spolupracovali i s externími odborníky. 
Za úspěch vděčíme i nové technologii, kterou jsme posunuli na úplně jinou úroveň. Šlo nám především 
o funkčnost a dobrou vstřebatelnost i při vysokých zátěžích. Studovali jsme moderní přístupy a vědec-
ká tvrzení o účincích moderních látek, které jsme vhodně přidali do produktů, a v neposlední řadě 
nám šlo o chuť, která je bezkonkurenční. Díky široké funkčnosti a využitelnosti si každý sportovec 
najde to své.



Na začátku ledna 2019 jsme zahájili oficiální spolupráci s profesionální cyklistickou stájí Team KATUSHA 
ALPECIN, který se v UCI ProTour pohybuje od roku 2009. Pro sezónu 2019 tak bude NUTREND exkluziv-
ním partnerem této stáje v oblasti sportovní výživy. 

„Portfolio produktů je široké a zasahuje do světa Active Lifestyle, Bodybuildingu a Endurance. Na vý-
voji produktů se podílejí profesionální sportovci z různých odvětví.  Právě zpětná vazba a zkušenosti 
od nejlepších světových jezdců Teamu KATUSHA ALPECIN patřily k pilířům při vývoji nové Enduran-
ce Line.“ říká Martina Zedníková, marketingová ředitelka společnosti NUTREND. 

„V  cyklistice je sportovní výživa stejně důležitá jako kvalita komponentů, samotného kola nebo 
fyzická připravenost jezdce. Kvalita výživových doplňků spojená s  faktem, že NUTREND využívá 
k testování svých produktů před uvedením na trh nezávislé laboratoře, je pro nás prioritou číslo 
jedna. Je pro nás velkou ctí spolupracovat s  předním evropským výrobcem sportovní výživy“, 
dodává José Azevedo, generální ředitel Teamu KATUSHA ALPECIN.

TEAM KATUSHA ALPECIN 





TEAM KATUSHA ALPECIN



PITNÝ
REŽIM
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PITNÝ REŽIM

Doplněk stravy

1 dávka 35 g obsahuje:

SACHARIDŮ31,5g
10 VITAMINŮ 56%RHP

PŘÍCHUTĚ: 1000 g | bitter lemon | grep | pomeranč | zelené jablko | černý rybíz |
420 g | bitter lemon | grep | pomeranč | zelené jablko | černý rybíz |

5 x 35 g | pomeranč | zelené jablko |

| ELEKTROLYTY | SMĚS 10 VITAMINŮ | REDUKCE ÚNAVY | BEZ UMĚLÝCH BARVIV A SLADIDEL |

ISODRINX
Profesionální sportovní nápoj v sypké formě, 
který při rozmíchání ve  vodě splňuje pod-
mínky pitného režimu v  průběhu náročné-
ho sportovního výkonu. Díky obsahu rychle 
vstřebatelných sacharidů a elektrolytů před-
stavuje instantní forma nápoje ideální ener-
getický zdroj s optimálním množstvím živin, 
minerálů a vitaminů. Nově zcela bez sladidel.

1000 g 420 g 5 x
35 g

1 2 3
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PITNÝ REŽIM

1 dávka 35 g obsahuje:

Doplněk stravy

SACHARIDŮ31,3g
KOFEINU80mg

10 VITAMINŮ56%RHP

PŘÍCHUTĚ: 420 g | modrá malina |
1000 g | modrá malina |

ISODRINX WITH 
CAFFEINE

| ELEKTROLYTY | SMĚS 10 VITAMINŮ | REDUKCE ÚNAVY | BEZ UMĚLÝCH BARVIV A SLADIDEL |

| STIMULACE |

Profesionální sportovní nápoj v sypké formě. 
obohacený o kofein. Je určen pro pitný režim 
a stimulaci v průběhu náročného sportovní-
ho výkonu. Dávka 80 mg kofeinu v doporuče-
né porci produktu nabízí dostatečnou stimu-
laci i při dlouhodobé aktivitě spolu s  rychle 
vstřebatelnými sacharidy a  elektrolyty. Pro-
dukt je nově zcela bez sladidel.

1000 g 420 g

1 2 3
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PITNÝ REŽIM

Doplněk stravy

| ELEKTROLYTY | PODPORA IMUNITY | REDUKCE ÚNAVY |

ISODRINX TABLETY
Další variantou sportovního nápoje jsou roz-
pustné tablety s  možností přesného a  jed-
noduchého dávkování. Balení ve formě tuby 
obsahuje 12 rozpustných tablet, určených 
k okamžitému použití. Každá tableta nabízí 
směs 10 vitaminů v množství odpovídajícím 
22 % jejich denní doporučené dávky. Část 
energie v  tabletách představuje disacharid 
isomaltulóza (PalatinoseTM), který zajišťuje 
postupné uvolňování energie.

PŘÍCHUTĚ: 6 x 12 tablet | citron | malina | pomeranč |

SACHARIDŮ7,3g
PALATINOSETM640mg

10 VITAMINŮ22%RHP

dávka 1 tableta obsahuje: 

6x
12x 
tab.12

 x
 t

ab
.

1 2 3
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PITNÝ REŽIM

Potravina

dávka 750 ml obsahuje:

SACHARIDŮ49g
PALATINOSE (isomaltulse*)11 g

Sportovní nápoj ISODRINX v  praktické for-
mě hotového nápoje. Uplatní se mimo jiné 
v situacích bez zdroje pitné vody. Je ideální 
k  použití při intenzivní fyzické zátěži, kdy 
dochází ke zvýšené ztrátě energie. Zejména 
při dlouhodobých aktivitách ocení sporto-
vec vysokou dávku sacharidů, kterou spolu 
s elektrolyty tento nápoj nabízí. Část energie 
představuje speciální disacharid isomaltu-
lóza (PalatinoseTM) zajišťující její postupné 
uvolnění.

| ELEKTROLYTY | POSTUPNĚ UVOLŇUJÍCÍ SE ENERGIE ZE SACHARIDŮ |

ISODRINX 750 ml

PŘÍCHUTĚ: 750 ml | citron | cool | mix berry | pomeranč |

1 2 3

8 x
750 ml

75
0 
m

l



MARTINA SÁBLÍKOVÁ
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ENERGIE

Doplněk stravy

SACHARIDŮ31g
BETA-ALANINU200mg

1 dávka 50 g obsahuje:

CHOLINU50mg
GLUKURONOLAKTONU250mg

VITAMINU B325%RHP

| 2 DRUHY SACHARIDŮ | ELEKTROLYTY | BEZ UMĚLÝCH BARVIV | BEZ LEPKU | RYCHLÝ ZDROJ ENERGIE |

Rychlá energie ve formě gelu. Zcela inovova-
ný CARBOSNACK nabízí mnohem více ener-
gie než původní receptura. Gelové produkty 
mají uplatnění při náročné sportovní aktivitě 
s  vysokou tepovou frekvencí, kdy tělo není 
schopno přijímat pevnou stravu. Kombinace 
dvou typů sacharidů ve vyváženém poměru 
spolu s látkami, jako jsou beta-alanin, cholin 
a  vitamin B3, společně přispívají ke  snížení 
únavy a  podpoře energetického metabolis-
mu. Všechny příchutě bez kofeinu jsou nově 
bez barviv.

CARBOSNACK GEL

PŘÍCHUTĚ: 18 x 50 g | meruňka | borůvka | zelené jablko | citron |
12 x 50 g | meruňka | borůvka | zelené jablko | citron |

1 2 3

50
 g 12 x

50 g
18 x
50 g50

 g
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ENERGIE

Doplněk stravy

SACHARIDŮ31g
1 dávka 50 g obsahuje:

BETA-ALANINU200mg
CHOLINU50mg
GLUKURONOLAKTONU250mg

VITAMIN B325%RHP

KOFEINU60mg

| 2 DRUHY SACHARIDŮ | ELEKTROLYTY | BEZ LEPKU | STIMULACE | RYCHLÝ ZDROJ ENERGIE |

PŘÍCHUTĚ: 18 x 50 g | cola | modrá malina |
12 x 50 g | cola | modrá malina | 

Rychlá energie a stimulace organismu v jed-
nom. CARBOSNACK v  kofeinové variantě 
disponuje 60 mg kofeinu v  jednom balení. 
Dávka energie pro náročné sportovní aktivity 
s vysokou tepovou frekvencí, při kterých naše 
tělo není schopno přijímat pevnou stravu. 
Kombinace dvou typů sacharidů ve  vyvá-
ženém poměru spolu s  látkami, jako jsou 
beta-alanin, cholin a  vitamin B3, společně 
přispívají ke snížení únavy a podpoře energe-
tického metabolismu.

CARBOSNACK GEL
WITH CAFFEINE

1 2 3

50
 g 12 x

50 g
18 x
50 g50

 g
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ENERGIE

Doplněk stravy

dávka 75 g obsahuje:

Inovovaný energetický gel představuje ideální zdroj energie. 
Gelové produkty mají uplatnění při náročné sportovní akti-
vitě s vysokou tepovou frekvencí, kdy tělo není schopno při-
jímat pevnou stravu. Hlavní složku tvoří disacharid isomaltu-
lóza (PalatinoseTM), ze kterého se energie uvolňuje postupně. 
Tento gel je dále obohacen o taurin, L-karnosin, BCAA a také 
o glukogenní aminokyseliny glycin a L-alanin. Nová receptura 
tohoto produktu je zcela bez barviv, bez lepku a má mno-
hem lepší chuť.

PŘÍCHUTĚ: 16 x 75 g | zelené jablko | meruňka | ostružina | pomeranč | slaný karamel |
10 x 75 g | zelené jablko | meruňka | ostružina | pomeranč | slaný karamel |

ENDUROSNACK

| BEZ UMĚLÝCH BARVIV | BEZ LEPKU | POSTUPNĚ SE UVOLŇUJÍCÍ ENERGIE |

SACHARIDŮ28g
BCAA500mg

TAURINU500mg
GLYCINU500mg

L-ALANINU250mg
PALATINOSETM23,6g

75
 g 10 x

75 g
16 x
75 g75

 g

1 2 3
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ENERGIE

Doplněk stravy

SACHARIDŮ15g
L-ALANINU200mg

dávka 25 ml obsahuje:

TAURINU500mg
L-KARNOSINU50mg

KOFEINU25mg

Rychlou energii koncentrovanou v malém množství tekutiny 
nabízí nový produkt TURBO EFFECT SHOT. Ideální doplněk 
pro dodání energie v  krizových momentech sportovního 
výkonu při vysoké intenzitě tepové frekvence, kdy tělo není 
schopno přijímat pevnou stravu. Receptura s  rychlým zdro-
jem energie na bázi glukózy, v kombinaci s menším množ-
stvím pomalu vstřebatelné energie z PalatinoseTM, je oboha-
cena o směs taurinu, L-alaninu, L-karnosinu a menší množství 
kofeinu.

PŘÍCHUTĚ: 20 x 25 ml bez přichutě

TURBO EFFECT SHOT

| TEKUTÁ FORMA | BEZ UMĚLÝCH BARVIV | BEZ LEPKU | RYCHLÝ ZDROJ ENERGIE |

PALATINOSETM1,25g

20 x
25 g25

 m
l

1 2 3
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ENERGIE

AAKG2g
L-CITRULIN MALÁT1 g

Doplněk stravy

ŽELEZO30%RHP

VITAMIN B1200%RHP

dávka 4 tablety obsahuje: 

VITAMIN C33%RHP

PŘÍCHUTĚ:  60 tablet bez příchutě

Hodnota VO2max je důležitým ukazatelem 
fyzické kondice sportovce. Produkt VO2 
BOOST je zde právě proto, aby pomohl zlep-
šit sportovní výkon. Hlavními složkami jsou 
AAKG, citrulin malát, extrakt z rostliny gynos-
temma pentaphyllum a  železo pro přenos 
kyslíku v těle, snížení únavy a spolu s vitami-
nem C pro normální funkci imunitního sys-
tému. Doporučená dávka 4 tablet obsahuje 
navíc ještě 200 % doporučovaného denního 
příjmu vitaminu B1, který přispívá k normál-
nímu energetickému metabolismu a správ-
né funkci srdce.

VO2 BOOST

| EXTRAKT Z ROSTLINY GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM | SNÍŽENÍ ÚNAVY | PODPORA VÝKONU |
60

 
ta

bl
et

1 2 3



Energetické tablety jsou efektivní při aktivitách s nižším ener-
getickým výdejem, ale najdou uplatnění v široké škále aktivit 
v kombinaci s dalšími zdroji energie. Díky rozpuštění tablet 
v ústech dojde k uvolnění účinných látek ve velmi krátkém 
čase. Mezi účinnými látkami nalezneme vitamin C, kofein, 
taurin, BCAA, kreatin monohydrát, L-tyrosin a L-karnosin.

25

ENERGIE

Doplněk stravy

SACHARIDŮ2,5g
1 tableta obsahuje:

L-ALANINU250mg
KREATINU MONOHYDRÁTU177mg

PŘÍCHUTĚ:  bez příchutě  

CARBONEX

| BCAA | KOFEIN | PODPORA IMUNITY | RYCHLE ROZPUSTNÁ FORMA |

L-KARNOSINU25mg

TAURINU31mg

VITAMIN C25%RHP

12
tablet

1 2 3
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ENERGIE

Doplněk stravy

GUARANA700mg

L-KARNITINU 500mg

1 shot obsahuje:

TAURINU1000mg
VITAMIN B6357%RHP

| BEZ CUKRU | BEZ UMĚLÝCH  BARVIV | DLOUHODOBÁ STIMULACE  | EXTRAKTY ZE ZELENÉHO ČAJE A ŽENŠENU | 

PŘÍCHUTĚ: 20 x 60 ml bez příchutě

GUTAR ENERGY SHOT je skutečný energe-
tický náboj, který obsahuje funkční látky 
podporující koncentraci. Obsahuje extrakty 
z guarany, zeleného čaje a ženšenu. Dalšími 
účinnými látkami jsou oblíbený L-karnitin, 
L-arginin a taurin. Shot je obohacený o vita-
min B6, který přispívá ke  snížení míry úna-
vy a  vyčerpání a  napomáhá k  normálnímu 
energetickému metabolismu.

GUTAR ENERGY SHOT

L-ARGININU200mg

20 x
60 ml60

 m
l

1 2 3





MICHAL PROKOP
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TYČINKY

Potravina obohacená

SACHARIDŮø40g PALATINOSE4,2g

VITAMIN C15%RHP

1 tyčinka obsahuje:

VITAMIN E17%RHPZINEK26%RHP

| CEREÁLIE | PRO PODPORU IMUNITY | POSTUPNĚ UVOLŇUJÍCÍ SE ENERGIE | BEZ POLEVY |

PŘÍCHUTĚ: 25 x 65 g | kokos | exotic | lesní plody | lískový ořech |

VOLTAGE ENERGY
BAR
Energetická cereální tyčinka bez polevy s obsahem rychle stravitelných sacharidů i sacharidů s postup-
ným uvolňováním energie. Tato kombinace dodává energii postupně, díky tomu s ní tělo může lépe pra-
covat při sportovní aktivitě. Součástí složení je disacharid isomaltulóza (PalatinoseTM) s nízkým glykemic-
kým indexem (GI 32). Tyčinka je dále obohacena o vitamin C a vitamin E, které spolu se zinkem přispívají 
k ochraně buněk před oxidačním stresem a podporují imunitu. 

25 x 65 g65 g

1 2 3
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TYČINKY

Potravina obohacená

PALATINOSE4,2gSACHARIDŮø40g KOFEIN60mg

VITAMIN C15%RHP

1 tyčinka obsahuje:

VITAMIN E17%RHP ZINEK26%RHP

| CEREÁLIE | PRO PODPORU IMUNITY | POSTUPNĚ SE UVOLŇUJÍCÍ ENERGIE | STIMULACE | BEZ POLEVY |

PŘÍCHUTĚ: 25 x 65 g | káva | hořká čokoláda |

VOLTAGE ENERGY
BAR WITH CAFFEINE
Energetická cereální kofeinová tyčinka bez polevy s obsahem rychle stravitelných sacharidů a sachari-
dů s postupným uvolňováním energie. Kombinace kofeinu a sacharidů dodá tělu energii pro náročný 
sportovní výkon. Součástí receptury je disacharid isomaltulóza (PalatinoseTM), která disponuje nízkým gly-
kemickým indexem (GI 32), dále je obohacena o vitamin C a vitamin E, které spolu se zinkem přispívají 
k ochraně buněk před oxidačním stresem a podporují imunitu. 

25 x 65 g65 g

1 2 3
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TYČINKY

Potravina obohacená

| WPC |  BCAA | KOMPLEXNÍ RYCHLÝ ZDROJ ENERGIE | BEZ POLEVY |

PŘÍCHUTĚ: 21 x 45 g | karamel | mix berry | passion fruit | vanilka |

ENDURANCE BAR

Energetická tyčinka obsahuje převážně snadno stravitelné sacharidy pro doplnění energie v  průběhu 
náročnější sportovní aktivity. Dále sportovci nabízí snadno stravitelný syrovátkový protein (WPC), BCAA 
a vitaminy. Díky svému unikátnímu složení nezatěžuje trávicí trakt. ENDURANCE BAR je nutričně vyváže-
ná tyčinka pro vytrvalostní sporty, jako jsou silniční a horská cyklistika, běhy na dlouhé tratě, několikaho-
dinové aktivity typu ironman, ale i pro dlouhé túry, běžecké lyžování apod. Slouží jako energetický zdroj 
před výkonem i pro fázované dávkování v průběhu aktivity.

SACHARIDŮø30g 9 VITAMINŮ57%RHP

1 tyčinka obsahuje:

21 x 45 g45 g

1 2 3
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TYČINKY

Potravina obohacená

|  RYCHLÝ ZDROJ ENERGIE | PODPORA IMUNITY | BEZ LEPKU | VICE NEŽ 50% OVOCE | V TENKÉM OPLATKU |

PŘÍCHUTĚ: 20 x 35 g | banán | malina | meruňka |

FRUIT ENERGY BAR

Nová ovocná sportovní tyčinka s  obsahem více než 50% ovoce je ideální pro doplnění energie nejen 
v průběhu sportovní aktivity. Tyčinka v tenkém oplatku je obohacená o vitamin C, vitamin E a zinek, které 
podporují imunitu, a dále je obohacena o extrakt z jader vinné révy a extrakt z cukrové třtiny. Díky ovocné 
složce disponuje tato tyčinka vysokým obsahem vlákniny, je příjemně šťavnatá, snadno se žvýká a nabízí 
přirozenou ovocnou chuť.

1 tyčinka obsahuje:

SACHARIDŮø23g

EXTRAKT Z CUKROVÉ TŘTINY6,3g

EXTRAKT Z JADER VINNÉ RÉVY29,8g

VITAMIN C20%RHP VITAMIN E 20%RHP

ZINEK20%RHP

20 x 35 g35 g

1 2 3
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KŘEČE

Doplněk stravy

VITAMIN B1 36%RHP

VITAMIN B532%RHP

1 kapsle obsahuje:

| ELEKTROLYTY | SNÍŽENÍ ÚNAVY A VYČERPÁNÍ | PREVENCE VZNIKU KŘEČÍ |

SALT CAPS
Unikátní směs elektrolytů a  vitaminů urče-
ná nejen pro profesionální sportovce. Při 
nerovnováze elektrolytů nebo díky jejich 
významnému snížení vlivem fyzické aktivity 
za  současné ztráty tělesných tekutin může 
sportovec vnímat pocit slabosti a nástup kře-
čí. Díky produktu SALT CAPS lze preventivně 
těmto nežádoucím stavům předcházet a vý-
znamně tak ovlivňovat kvalitu sportovního 
výkonu. Směs elektrolytů spolu s vitaminy B1 
a B5 přispívá ke snížení míry únavy a vyčer-
pání, k  elektrolytické rovnováze a  podpoře 
energetického metabolismu.

PŘÍCHUTĚ: 120 kapslí bez příchutě

SODÍKU84mg

12
0 

ka
ps

lí

1 2 3
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KŘEČE

Doplněk stravy

| SNÍŽENÍ ÚNAVY A VYČERPÁNÍ | PODPORA FUNKCE SVALŮ | PODPORA IMUNITY |

MAGNESLIFE ACTIVE
DRINK
Zcela nový produkt v  instantní formě s  jed-
noduchým dávkováním ve  formě sáčků je 
určen k  doplnění důležitých minerálů, jako 
jsou hořčík a  draslík, a  také k  částečnému 
zajištění tekutin a energie po sportovní akti-
vitě. Obsažené minerály jsou velice důležité 
právě po  sportovní aktivitě kvůli obnově te-
kutin v těle i pro správnou funkci svalů. Efek-
tivní receptura MAGNESLIFE ACTIVE DRINK 
představuje strategický přístup k  vyrovnání 
negativních účinků vyčerpání a dehydratace.

HOŘČÍK50%RHP

DRASLÍK15%RHP

1 dávka 15 g obsahuje: 

VITAMIN B6

VITAMIN C100%RHP

50%RHP

PŘÍCHUTĚ: 10 x 15 g | citron | pomeranč |

10 x
15 g15 g

1 2 3
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KŘEČE

Doplněk stravy

HOŘČÍK67%RHP

1 dávka:

VITAMIN B6571%RHP

PŘÍCHUTĚ: 10 x 25 ml bez příchutě

MAGNESLIFE
Vlivem náročné fyzické aktivity, dietního pochy-
bení nebo stresu dochází v organismu ke sníže-
ní hladiny hořčíku. Vysoce účinný roztok iontů 
hořčíku pomůže rychle k  jeho doplnění. Hořčík 
plní v těle mnoho životně důležitých funkcí. Spo-
lu s vitaminem B6 přispívá ke snížení míry úna-
vy a  vyčerpání, dále k  elektrolytické rovnováze, 
podporuje energetický metabolismus, přispívá 
k  normální funkci nervového systému. Magne-
zium také přispívá k normální syntéze proteinů 
a  činnosti svalů. Tekutá forma zajišťuje rychlejší 
využití tohoto minerálu a díky praktickému bale-
ní jej můžete mít vždy po ruce. 

| SNÍŽENÍ ÚNAVY A VYČERPÁNÍ | PODPORA FUNKCE SVALŮ | AKUTNÍ POMOC PROTI KŘEČÍM |

| RYCHLÉ VSTŘEBÁVÁNÍ |

1 2 3

25
 m

l 10 x
25 ml
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500 g

REGENERACE

SACHARIDŮø33g
BÍLKOVINø 10g

dávka 50 g obsahuje:

CHROM50%RHP

HOŘČÍK15%RHP

VITAMIN B5120%RHP

DRASLÍK15%RHP

BIOTIN100%RHP

Zcela nový produkt zaměřený na  regeneraci sval-
stva a  obnovu glykogenu po  sportovní aktivitě 
s vysokou intenzitou. RECOVERY PROTEIN SHAKE 
nabízí vysoký podíl sacharidů a bílkovin. Modcarb, 
směs komplexních sacharidů bez lepku. Je obo-
hacený o vitamin B5 a biotin pro obnovu energie 
v těle. Dále obsahuje minerály magnezium a dras-
lík, které jsou nezbytné pro naše tělo po ukončení 
náročného sportovního výkonu. Receptura je dopl-
něna trávicím enzymem laktázou, která pomáhá 
tělu zpracovat mléčný cukr laktózu. Díky tomu by 
tento produkt neměl být překážkou pro sportovce 
s laktózovou intolerancí. 

RECOVERY PROTEIN
SHAKE

Doplněk stravy

PŘÍCHUTĚ: 500 g | čokoláda+kakao | jahoda | vanilka |

| KREATIN MONOHYDRÁT | TRÁVÍCÍ ENZYM LAKTÁZA | BEZ UMĚLÝCH BARVIV A SLADIDEL |  

| BEZ LEPKU | KOMPLEXNÍ SMĚS PRO REGENERACI |

1 2 3
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REGENERACE

Doplněk stravy

BCAA3g
dávka 6 kapslí obsahuje:

VITAMIN B1100%RHP

VITAMIN B615%RHP

BCAA COMPLEX
Esenciální rozvětvené aminokyseliny jsou 
v  tomto produktu obohacené o  L-karnosin, 
aminokyselinu L-alanin a oblíbený L-karnitin. 
Produkt BCAA COMPLEX je vhodný k použi-
tí v období náročné sportovní aktivity. Nová 
receptura v  sobě nese významné množství 
vitaminu B1, který přispívá k energetickému 
metabolismu a normální funkci srdce. Dále 
je zde obsažen vitamin B6, který přispívá 
k snížení únavy.

| PODPORA ENERGETICKÉHO METABOLISMU | SNÍŽENÍ ÚNAVY | 

PŘÍCHUTĚ: 120 kapslí bez příchutě

L-ALANINU300mg

L-KARNITIN TARTRÁTU444mg
L-KARNOSINU60mg

1 2 3
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1 2 3

REGENERACE

Doplněk stravy

SACHARIDŮ62g
BCAA3g

dávka 75 g obsahuje:

L-GLUTAMINU2g
L-ARGININU500mg

HOŘČÍK35%RHP

VITAMIN C 250%RHP

SELEN 27%RHP

VITAMIN E 583%RHP

Speciálně sestavená receptura tohoto produktu 
je zaměřena převážně na regeneraci po sportovní 
aktivitě vytrvalostního charakteru. Instantní směs 
produktu REGENER nabízí mimořádně účinnou 
kombinaci sacharidů, minerálů, vitaminů a ami-
nokyselin. Mezi minerály je například hořčík, kte-
rý přispívá k normální syntéze proteinů a činnosti 
svalů. Selen spolu s vitaminem C a vitaminem E 
přispívají k podpoře imunity a obnově pojivových 
tkání. Produkt je obohacen o důležité aminoky-
seliny BCAA, L-glutamin a L-arginin.

REGENER

PŘÍCHUTĚ: 450 g | fresh apple | red fresh |
10 x 75 g | fresh apple | red fresh |

| RYCHLÝ ZDROJ ENERGIE | BEZ UMĚLÝCH BARVIV | PODPORA IMUNITY A REGENERACE | 

| GINKO BILOBA |

450 g 10 x
75 g







DOPLŇKOVÝ
SORTIMENT



LIMITED
EDITION
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500 ml

750 ml 750 ml 1000 ml

DOPLŇKOVÝ
SORTIMENT

BIDON
Plastové bidony NUTREND pro přípravu nápojů. 
Obsah 500 ml, 750 ml, 1000 ml



600 ml
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DOPLŇKOVÝ
SORTIMENT

NÁRAMEK

PONOŽKY KLIMATEX

ŠEJKR

PODKOLENKY KLIMATEX

FUNKČNÍ ŠÁTEK
100% polyester
24 x 48 cm, bez švů.

Rychleschnoucí, prodyšné
zesílená špice a pata
obsahují stříbro.

Funkční materiál, obsahují stříbro
extra plochý šev špice
komfortní protiskluzový lem.

Plastové šejkry NUTREND na přípravu kok-
tejlů. Obsah 600 ml. S mřížkou, která zajistí 
kvalitní promíchání koktejlu.
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DOPLŇKOVÝ
SORTIMENT

GYMSACK
materiál 100 % polyester 
 objem 60 l

rozměr: 45 x 34 cm
reflexní prvky, vnitřní kapsa, objemný

SPORTOVNÍ TAŠKA NUTREND

materiál 100 % polyester 
 objem 6 l rozměr: 36 x 20 x 5 cm

materiál 100 % polyester 
 objem 16,5 l rozměr: 42 x 28 x 14 cm

BĚŽECKÝ BATOH NUTRENDSPORTOVNÍ BATOH NUTREND
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DOPLŇKOVÝ
SORTIMENT

Sportovní bílo šedé tričko.
Různé velikosti.

Sportovní černé tričko.
Různé velikosti.

Sportovní černé tričko.
Různé velikosti.

TRIČKO CHAMPIONS

TRIČKO NUTREND DÁMSKÉTRIČKO NUTREND

RUČNÍK
Froté ručník NUTREND
Rozměr: 100 x 50 cm
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DOPLŇKOVÝ
SORTIMENT

Sportovní červená kšiltovka se zahnutým kšiltem.

Sportovní černá kšiltovka s rovným kšiltem.

KŠILTOVKA NUTREND FLEXFIT

KŠILTOVKA NUTREND FLEXFIT

KŠILTOVKA NUTREND FLEXFIT

REKLAMNÍ STOJAN PAPÍR

Sportovní černá kšiltovka se zahnutým kšiltem.

š. 620 mm x h. 440 mm x v. 1760 mm
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TRASY

PŘED PŘI PO

KOLO
0% 25% 50% 75% 100%

60min

90min/ 120min

SNADNÝ

STŘEDNÍ

180minNÁROČNÝ

V PRŮBĚHU
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TRASY

PŘED PŘI PO

BĚH
0% 25% 50% 75% 100%

60min

90min/ 120min

SNADNÝ

STŘEDNÍ

180minNÁROČNÝ

V PRŮBĚHU
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TRASY

TRIATLON

PŘED PŘI PO

0% 25% 50% 75% 100%

PLAVÁNÍ

KOLO

BĚH

V PRŮBĚHU
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TRASY

OCR

PŘED PŘI PO

0% 25% 50% 75% 100%

SNADNÝ

STŘEDNÍ

NÁROČNÝ

V PRŮBĚHU
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