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SPOLEČNOST NUTREND



MĚNÍME SVĚT SPORTOVNÍ VÝŽIVY
A POTRAVIN PRO AKTIVNÍ ŽIVOTNÍ STYL!
Již více než čtvrt století je společnost NUTREND synonymem úspěchů a trvalého růstu. I dokladem toho, že 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 výrobních i skladových prostor a šířkou portfolia i jeho zaměřením nemáme 

na trhu konkurenci. Naše nabídka je rozdělena do tří divizí: Bodybuilding, Endurance 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 kvalitu i 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 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.

V roce 2019 jsme zahájili výstavbu v pořadí již několikáté výrobní haly a skladových prostor o rozloze více než 12 000 m2.



Rok 2018 byl pro společnost NUTREND zcela zásadní. 

Firma oslavila 25. výročí svého založení a zároveň byl 

slavnostně otevřen NUTREND WORLD – jedinečný 

multifunkční komplex, který nemá v České republice ani 

okolních státech obdoby. 

NUTREND WORLD se nachází hned vedle administrativní 

budovy a celého výrobního komplexu firmy NUTREND. 

Celý areál je umístěn v klidné okrajové části města 

s výhledem na Svatý kopeček, nejnavštěvovanější místní 

památku. 

Čtyřpodlažní budova je navržena v moderním stylu 

s designovými prvky nejen v exteriéru, ale především 

v interiéru. Celý komplex byl stvořen pro milovníky sportu, 

zdravého životního stylu a well-beingu ve všech jeho 

podobách. 

Fitness centrum o rozloze více než 1000 m2, vybavené 

nejmodernějšími stroji HAMMER STRENGTH a LIFE 

FITNESS, vám umožní nespočet variant tréninku. 

Naleznete zde i nejnovější diagnostické přístroje 

a technologie pro trénink, jako je například NUTREND 

Body – revoluční technologie EMS cvičení.

V designové restauraci se po celý den servírují kulinářské 

speciality, mimořádně široká je i nabídka zdravé a fitness 

stravy. Specializujeme se rovněž na výrobu domácích 

italských těstovin, dortů a nejrůznějších zákusků. 

Kompletní nabídku pro vás připravuje tým profesionálních 

NUTREND WORLD
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kuchařů, pekařů a cukrářů, kteří dělají vše pro to, aby 

uspokojili požadavky i těch nejnáročnějších z vás. 

Samozřejmostí je také kavárna, v níž si můžete k dezertu 

vychutnat různé druhy výborné kávy. 

Hosté se u nás mohou ubytovat ve 24 designových 

pokojích. Každý má unikátní umístění oken, žádné dvě 

místnosti tudíž nejsou stejné. Můžete se tak pokaždé 

ubytovat v jiném pokoji s výhledem na otevřené zelené 

pláně či industriální část města. 

Pro návštěvníky je také připravena široká nabídka 

ajurvédských, filipínských a thajských masáží, které jsou 

doplněny o konkrétní sezónní masáže. Navštívit také 

můžete naše privátní Wellness SPA pokoje, v nichž máte 

k dispozici saunu, masážní vany, vodní postel a zážitkové 

sprchy. 

V posledním patře se nachází rozlehlé moderní 

kongresové centrum a show kitchen.
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Výrobní haly společnosti NUTREND jsou na špičkové úrovni a patří k nejmodernějším a nejkomplexnějším na světě. 

Neustále investujeme nejen do nových technologií, ale i do rozšíření výrobních a skladových prostor. Šířkou svého 

portfolia je společnost NUTREND naprosto ojedinělá – nabízí nejen tekuté a sypké produkty, ale i gely, kapsle, 

energetické, proteinové, raw a další tyčinky. 

V uplynulém roce jsme pořídili jednu z nejmodernějších, plně automatizovaných výrobních linek na výrobu tyčinek. Naše 

výrobní prostory čítají 5790 m2

• výroba tyčinek

• výroba tekutá

• výroba gelů

• výroba sypká

• výroba kapslí a tablet

VÝROBA

TECHNOLOGIE
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Skladové prostory společnosti NUTREND jsou na prvotřídní úrovni, vlastníme nejmodernější zařízení a technologie. Sklady 

s kapacitou více než 5000 paletových míst jsou plně automatizované a využívají online čtečky a ovinovací roboty. Naše 

skladové prostory čítají 10 980 m2.

SKLADY
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NUTREND STORES
Společnost NUTREND odpověděla na stále silnější poptávku trhu a vybudovala síť vlastních značkových prodejen, 

která se každým rokem rozrůstá. Hlavními znaky těchto prodejen jsou jednotný design zapadající do koncepce a stylu 

společnosti, vysoce kvalitní výrobky a odborné poradenství v rámci všech sportovních odvětví. Naše prodejny najdou 

zákazníci po celé České republice.
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Teplice

Ústí nad 
Labem

Praha
Plzeň

Liberec

Pardubice
Olomouc

Ostrava

Hradec Králové

Brno

České Budějovice

PARDUBICE
ATRIUM PALÁC Masarykovo nám. 2799, 530 02 Pardubice

HRADEC KRÁLOVÉ
AUPARK Gočárova třída 1754/48a, 500 02 Hradec Králové

PRAHA 
CENTRUM ČERNÝ MOST Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 9
CENTRUM CHODOV Roztylská 2321/19, 14800 Praha 4
ATRIUM FLORA Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
NOVODVORSKÁ PLAZA Novodvorská 1800/136, 142 00 Praha 4
NOVÝ SMÍCHOV Plzeňská 8, 150 00 Praha 5
METROPOLE ZLIČÍN Řevnická 1/č.p. 121, 155 21 Praha 5

LIBEREC 
FORUM LIBEREC Soukenné náměstí 2a/669, 460 80 Liberec

BRNO
OLYMPIA U Dálnice 777, 664 42 Brno - Modřice

ČESKÉ BUDĚJOVICE
IGY CENTRUM Pražská tř. 1247/24, 370 04 České Budějovice

OLOMOUC
GALERIE ŠANTOVKA Polská 1, 77900 Olomouc
PODNIKOVÁ PRODEJNA Chválkovice 604, 77900 Olomouc

TEPLICE
GALERIE TEPLICE nám. Svobody 3316, 415 01 Teplice

OSTRAVA
AVION SHOPPING PARK Rudná 114, 700 30 Ostrava - Zábřeh
FORUM NOVÁ KAROLINA Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava 2

ÚSTÍ NAD LABEM
FORUM  Bílinská 3490/6, 401 00 Ústí nad Labem

PLZEŇ
OLYMPIA PLZEŇ  Písecká 972/1, 326 00 Plzeň - Černice
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VÝZKUM A VÝVOJ

Certifikace systému managementu kvality dle normy 

ISO 9001:2015 je zárukou vysoké kvality našich produktů 

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 ucelený 

standard určený pro systém managementu bezpečnosti 

potravin. Systém je založený na principech HACCP, ať už 

podle Kodexu Alimentarius, nebo na základě požadavků 

ISO 22000:2005. Certifikát je zárukou identifikace 

a řízení rizik ve společnosti z pohledu bezpečnosti 

potravin. Certifikace systému managementu kvality dle 

normy ISO 9001:20015 je zárukou vysoké kvality našich 

produktů a služeb. Vlastníme nejen prestižní certifikát 

ISO, ale rovněž certifikát BIO pro ekologické výrobky 

v oblasti müsli produktů. 

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.
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V NUTRENDU jsme opravdový tým a pracujeme 

společně – důkazem toho je i úzká spolupráce 

s olympioniky, vrcholovými sportovci a 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. 

VYVÍJÍME VÝŽIVU SPORTOVCŮM NA MÍRU
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BioPerine® je standardizovaný extrakt z plodů 
pepřovníku černého (Piper nigrum). Přírodní 
termonutrient a biologický zesilovač.

Carnipure™ je vysoce kvalitní a značkový 
L-karnitin. L-karnitin zajišťuje přenos mastných 
kyselin s dlouhým uhlíkovým řetězcem přes 
buněčnou membránu do mitochondrií.

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

Vinitrox™ je unikátní synergická kombinace 
bioaktivních látek zvaných polyfenoly. Extrakt 
pochází z jablek a hroznů. Vinitrox™ se využívá 
na podporu fyzické výkonnosti.

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

Jedinečný extrakt zelené kávy pro zvýšení 
učinnosti lipolytické aktivity v tukových buňkách.

HydroBeef™ – vysoce kvalitní hydrolyzát 
hovězích bílkovin.

Unikátní chelátová forma zinku vázaného 
na aminokyseliny L-methioninu. Tato forma 
vykazuje lepší absorbci minerálů.

Speciální odrůda kukuřice s vysokým obsahem 
rezistentního škrobu – amylózy. Výrazně se podílí 
na zpomalení trávení potraviny a díky obsažené 
vláknině je velmi prospěšná pro trávicí trakt.

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

LactoWise® je špičková směs účinných látek, 
které pozitivně působí na zažívací trakt, posiluje 
střevní mikroflóru, 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.

ZNAČKOVÉ SUROVINY

Kyselá forma laktázy, která štěpí laktózu i při 
nízkém pH 3,5–5,5. Efektivní i v kyselém 
prostředí žaludku.

Biologicky vysoce dostupná forma vitamínu 
K, s pozitivními účinky na zdraví kostí 
a kardiovaskulárního systému.
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PeptoPro® jsou vysoce kvalitní di- a tripeptidové 
hydrolyzované frakce kaseinu. Vynikají rychlou 
a bezproblémovou stravitelností a mají neutrální 
chuť.

ZNAČKOVÉ SUROVINY LOGA NA PRODUKTECH

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

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

LONG PROTEIN je unikátní směs pro dlouhodobé 
uvolňování proteinů (MPI, WPI, WPC, kaseinát 
vápenatý).

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.

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.

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

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

NARTES® je pramenitá voda nejvyšší kvality, 
která pochází z artéského 170 metrů hlubokého 
podzemního zdroje. Pramen se nachází 
v nedotčené přírodě podhůří Nízkého Jeseníku.

Naticol® jsou rybí kolagenové peptity s nízkou 
molekulární hmotností pro lepší absorbci 
v organismu.

Unikátní směs komplexních sacharidů, které 
zajišťují modulované vstřebávání a postupné 
využití.

Značkový extrakt z hnědých mořských řas, 
obsahující polyfenoly, které snižují funkce 
trávicích enzymů lipázy a amylázy.

Jeden z nejlepších hydrolyzovaných syrovátkových 
izolátů na trhu. Vyniká mimořádnou biologickou 
hodnotou díky vysokému obsahu esenciálních 
aminokyselin. 

* RHP = REFERENCE INTAKES (REFERENČNÍ HODNOTA PŘÍJMU)
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BODYBUILDING A FITNESS / ACTIVE LIFESTYLE / ENDURANCE

BODYBUILDING
A FITNESS

PAVEL SZOTKOWSKI
KLASICKÁ KULTURISTIKA
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BENJAMIN RADIĆ
MUSCLEMANIA PRO

MOCTAR BAGAH
KLASICKÁ KULTURISTIKA

DAVOR BRDJANOVIČ
KLASICKÁ KULTURISTIKA
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RICARDO ALEXANDRE
CORREIA
IFBB BODYBUILDING PRO

EVELIEN NELLEN – VAN PELT
WBFF DIVA PRO FITNESS & FIGURE

VALERIA AMMIRATO
IFBB BIKINI PRO 
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PAVEL SZOTKOWSKI
KLASICKÁ KULTURISTIKA

JOZEF PORUBSKÝ
CROSSFIT

HELGA STIBIHEUTS
IFBB BIKINI PRO

JAKUB PRCHAL
KLASICKÁ KULTURISTIKA

KARLOS VÉMOLA
MMAVALERIJA SLAPNIK

IFBB BIKINI PRO
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DAVOR BRDJANOVIČ
CLASSIC BODYBUILDING
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PROTEINY
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BEZ UMĚLÝCH BARVIV AŽ 29 % WPI

100%WHEY PROTEIN

100% WHEY PROTEIN představuje spojení prvotřídních surovin 
ve vyvážené kombinaci a nových výrobních technologií. Díky tomu 
je v tomto špičkovém produktu zachováno ideální aminokyselinové 
spektrum s vysokou biologickou hodnotou. Základ produktu tvoří 
prémiový ultra-filtrovaný koncentrát mléčné syrovátky (WPC) 
a nejčistší forma izolátu syrovátkové bílkoviny (WPI) vyrobená 
metodou Cross-Flow Microfiltration (CFM). Metoda CFM zajišťuje 
minimum denaturovaných bílkovin a zachovává bílkovině všechny 
biologicky účinné frakce. Spojením nejlepších surovin v tomto 
produktu získáte pro své tělo 23 g prvotřídní bílkoviny z každé 
dávky a více než 5 g větvených aminokyselin (BCAA). Mimořádná 
rozmanitost příchutí je dalším benefitem tohoto produktu. 100% 
WHEY PROTEIN se velmi snadno rozpouští a k jeho rozmíchání 
stačí použít šejkr NUTREND. Dostatečný příjem kvalitní bílkoviny 
přispívá k obnově svalové tkáně a k svalovému růstu.

Potravina

vanilka
biscuit
čokoláda + třešeň
pistácie
banán
tiramisu

borůvka
čokoláda + kakao
jahoda
ledová káva 
malina
čokoláda + kokos
piña colada

20x
30 g

90
0 g

50
0 g

22
50

 g

4000 g

1 dávka obsahuje:

23 g PROTEIN 5 g BCAA 10 g EAA
Doporučené dávkování:
jedna dávka = 30 g na 140 ml vody.
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Syrovátková bílkovina má skvělé složení aminokyselin, vysoký 
obsah biologicky účinných frakcí a patří mezi velmi snadno 
a rychle stravitelné. Když zmíněné benefity smícháte s luxusní 
chutí, doplníte o účinnou směs trávicích enzymů, vznikne 
vám DELUXE 100% WHEY. Zdroje bílkoviny zde tvoří prémiový 
ultra-filtrovaný koncentrát mléčné syrovátky (WPC) a nejčistší 
forma izolátu syrovátkové bílkoviny (WPI) vyrobená metodou 
Cross-Flow Microfiltration (CFM). Spojením nejlepších surovin 
v tomto produktu získáte pro své tělo 22 gramů prvotřídní 
bílkoviny v každé dávce a více než 5 g větvených aminokyselin 
(BCAA). DELUXE 100% WHEY si můžete vychutnat v paletě 
sedmi delikátních příchutí, které se vám jen tak neomrzí. Ideálně 
a snadno ho rozpustíte v šejkru NUTREND. Dostatečné množství 
kvalitní bílkoviny přispívá k svalovému růstu.

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

DELUXE 100 %WHEY

Syrovátkový proteinový izolát (WPI) v sobě ukrývá nejčistší 
formu syrovátkové bílkoviny. Výroba prémiového WPI je velmi 
nákladná, ale jedná se o nejlepší formu proteinu, kterou za své 
peníze můžete získat. 100% WHEY ISOLATE obsahuje výhradně 
bílkovinu vyrobenou metodou CFM (Cross-Flow Microfiltration). 
Metoda CFM zajišťuje v produktu minimum denaturovaných 
bílkovin a zachovává bílkovině všechny biologicky účinné frakce. 
100% WHEY ISOLATE je přímo nabitý větvenými aminokyselinami 
a prvotřídní bílkovinou. Každá porce obsahuje skvělých 26 g 
proteinu a hlavně více než 6,5 g větvených aminokyselin (BCAA). 
100% WHEY ISOLATE se velmi snadno rozpouští a k jeho 
rozmíchání doporučujeme použít šejkr NUTREND. Dopřejte svému 
tělu nejkvalitnější bílkovinu, která přispívá k obnově svalové tkáně 
a k svalovému růstu.

Doporučené dávkování: jedna dávka = 30 g na 180 ml vody.

100%WHEY ISOLATE

Potravina obohacenáPotravina obohacená
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 
vanilka pudinková
skořicový šnek

banán
čokoláda
jahoda
vanilka

NÍZKÝ OBSAH CUKRŮ

METODA CFM

METODA CFM

NÍZKÝ OBSAH LAKTÓZY AŽ 36% WPI

BEZ UMĚLÝCH BARVIV

BEZ UMĚLÝCH BARVIV

20x
30 g

1 dávka obsahuje:

26 g PROTEIN 6,6 g BCAA 12,7 g EAA
 

1 dávka obsahuje:

22 g PROTEIN 10 g EAA
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Doplněk stravy

čokoláda
vanilka
jahoda

ZINEK

HOŘČÍKVITAMÍNY B5, B6, B12

BEZ UMĚLÝCH BARVIV

AFTER TRAINING PROTEIN

Výjimečné složení tohoto produktu nabízí všem sportovcům ideální 
proteinovou směs, určenou pro konzumaci ihned po ukončení 
náročného tréninku. Základ produktu tvoří mimořádně kvalitní 
proteinová směs, která vyniká lehkou a rychlou vstřebatelností 
a využitelností. Součástí této směsi je značkový hydrolyzovaný 
syrovátkový izolát Hydrovon™, prémiový syrovátkový izolát (WPI) 
a prémiový ultra-filtrovaný koncentrát mléčné syrovátky (WPC). 
Aby svalstvo mohlo růst, je třeba ukončit katabolickou reakci 
zapříčiněnou fyzickou aktivitou doplněním glykogenu díky speciální 
směsi sacharidů, jež jsou v produktu AFTER TRAINING PROTEIN 
zastoupeny značkovými surovinami Palatinose™ a ModCarb™, 
které zajistí pozvolné uvolnění glukózy. Unikátní složení doplňuje 
vysoký obsah větvených aminokyselin (BCAA), extrakt z Ginkgo 
biloby, směs speciálně zvolených vitamínů a minerálů pro snížení 
únavy a vyčerpání. Vše je ideálně navrženo pro podporu svalového 
růstu. Produkt AFTER TRAINING PROTEIN je navíc obohacen 
o trávicí enzym Tolarase®-L, který podporuje vstřebání mléčného 
cukru laktózy. K rozmíchání tohoto produktu je ideální použít šejkr 
NUTREND.

54
0 g

25
20

 g

1 dávka obsahuje:

19 g PROTEIN 100 % RHP* VITAMÍN B6 180 % RHP* VITAMÍN B12
Doporučené dávkování: jedna dávka = 45 g 
na 200 ml vody.
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CHROM

BEZ UMĚLÝCH BARVIV

HYDRO WHEY

Izolát syrovátkové bílkoviny je považován za jeden 
z nejvýhodnějších zdrojů bílkoviny z hlediska vstřebatelnosti, ale 
také využitelnosti. Pokud se taková bílkovina podrobí částečné 
enzymatické hydrolýze, vznikne mimořádně kvalitní produkt pro 
obnovu svalových vláken po náročné fyzické aktivitě a hlavně 
potřebný svalový růst. Právě tento izolát nativní syrovátkové 
bílkoviny představuje hlavní surovinu unikátního produktu HYDRO 
WHEY, který uvádí společnost NUTREND jako nejžhavější novinku 
mezi proteiny.
Tolerase™L: kyselá forma laktázy, která pomáhá štěpit mléčný 
cukr (laktózu)

Chrom: přispívá k normálnímu metabolismu makronutrientů 
a k udržení normálních hladin glukózy v krvi.

Vitamín B3: přispívá k snížení únavy vyčerpání a k normálnímu 
energetickému metabolismu.

Doporučené dávkování: dávku 40 g rozmíchejte ve 240 ml 
vody. V závislosti na denní potřebě bílkovin konzumujte 1–2 porce 
denně, mezi jídly. Maximální denní dávka je 80 g.

Potravina obohacená

čokoláda
jahoda
vanilka

VITAMÍN B3

100% HYDROLIZO-
VANÉHO WPI

80
0 g

16
00

 g

1 dávka obsahuje:

32 g PROTEIN 7 g BCAA 15,5 g EAA

1 dávka obsahuje:

31 g PROTEIN 1,5 g KREATIN 0,5 g AAKG

100% BEEF PROTEIN

Hydrolyzovaný 100% hovězí protein, jehož hlavní složku tvoří 
značková surovina hydroBEEFTM, která má nízký obsah kalorií, 
cholesterolu a minimální hodnotu sacharidů. BEEF PROTEIN 
je obohacen o důležité esenciální aminokyseliny L-methionin 
a L-tryptophan, které bývají v konkurenčních výrobcích 
minimálně zastoupeny. Produkt je také obohacen o L-arginin-
alfa-ketoglutarát a značkovou formu kreatinu monohydrátu 
Creapure®. Do receptury produktu BEEF PROTEIN byla také 
přidána multispektrální směs trávicích enzymů, zajišťující rychlé 
trávení všech živin, včetně stopového množství laktózy. Dostatečné 
množství kvalitní bílkoviny přispívá k nárůstu svalové hmoty.

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

Doplněk stravy

90
0 g

mandle + 
pistácie
čokoláda + 
lískový ořech

HYDROLYZOVANÉ
HOVĚZÍ PEPTIDY

KOMPLEXNÍ
AMINOKYSELINOVÉ
SPEKTRUM

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

AAKG

KREATIN
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1 dávka obsahuje:

31 g PROTEIN 6,6 g BCAA 14 g EAA

100 % RHP* VITAMÍN D 357 % RHP* VITAMÍN B6 100 % RHP* VITAMÍN C

1 dávka obsahuje:

34 g PROTEIN 7 g BCAA 16 g EAA 131 % RHP* VÁPNÍK

LONG PROTEIN

Tento produkt představuje širokospektrální protein s vysokým 
obsahem bílkoviny. S každou dávkou tohoto proteinu dostanete 
do těla více než 6,5 g větvených aminokyselin (BCAA). Produkt 
je obohacen o vitamín C a vitamín B6, které přispívají ke snížení 
únavy a vyčerpání. Dále je obohacen o vitamín D, který přispívá 
k absorpci a využití vápníku. LONG PROTEIN obsahuje unikátní 
komplex vybraných zdrojů bílkovin (WPI, WPC, MPI) ve vyváženém 
poměru a s efektem postupného vstřebávání. Tento jedinečný 
produkt najde uplatnění jak v dietním režimu během dne, 
kdy potřebujete zajistit kvalitní zdroj bílkoviny, tak i při režimu 
budování svalové hmoty – zde se doporučuje jako poslední koktejl 
před spaním. Dostatečné množství kvalitní bílkoviny přispívá 
k svalovému růstu. Rozmíchání tohoto produktu je snadné při 
použití šejkru NUTREND.

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

Potravina obohacená

citron + jogurt
čokoláda + 
kakao
marcipán
vanilka

10
00

 g
22

00
 g

MICELLAR CASEIN

MICELLAR CASEIN představuje skvělou formu bílkoviny pro 
situace, kdy klademe důraz na delší trávení. Tyto situace 
nastávají v běžné výživě zejména ve večerních hodinách, nebo 
v období dietního režimu kdykoliv během dne. Tento jedinečný 
produkt v sobě nese vysoký obsah prvotřídního micelárního 
kaseinu, nízký obsah tuku, nízký obsah jednoduchých cukrů. 
V produktu se přirozeně vyskytuje vysoký obsah vápníku, který 
přispívá k normální funkci svalů, dále k udržení pevnosti kostí 
a zubů. MICELLAR CASEIN je obohacen o značkový prebioticko-
probiotický komplex LactoWise™ (Bacillus coagulans, 
galaktomanan). Každá dávka tohoto produktu obsahuje 34 g 
bílkoviny, více než 1000 mg vápníku a 1 350 000 000 cfu Bacillus 
coagulans. Příjem dostatečného množství kvalitní bílkoviny 
přispívá k svalovému růstu. Rozmíchání tohoto produktu je velmi 
lehké při použití šejkru NUTREND.

Doporučené dávkování: jedna dávka = 45 g na 450 ml vody.

čokoláda + kakao
jahoda
vanilka

90
0 g

22
50

 g
Potravina obohacená

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV
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Doplněk stravy

5x 50
 g

ROZPUSTNÁ I NEROZPUSTNÁ
VLÁKNINA

LYOFILIZOVANÉ 
OVOCE

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

12 VITAMÍNŮ DIET PROTEIN

Inovace receptury přináší mimořádného a účinného pomocníka! 
DIET PROTEIN je vhodný zejména v období, kdy máte zacíleno 
na snížený energetický příjem, a řešíte kontrolu své hmotnosti. 
Vysoký podíl bílkoviny v tomto produktu vás může bez výčitek 
zasytit, a to kdykoliv během dne.

DIET PROTEIN je také bohatý na vlákninu, která je prospěšná 
pro funkci střev, a přitom je zcela bezlepkový. Naleznete v něm 
směs 12 vitamínů pro optimalizaci stavu svého těla, zdroj vápníku 
pro dobrý stav kostí a také chromu pro kontrolu glukózy v krvi 
a správný metabolismus makronutrientů. Ideální složení DIET 
PROTEINU doplňuje vysoký obsah omega 3 mastných kyselin.

čokoláda
jahoda
ledová káva

Doporučené dávkování: 50 g rozpusťte ve 250 ml 
vody. Maximálně 1–2x denně s ohledem na skladbu 
jídelníčku.

1 dávka obsahuje:

20 g PROTEIN 250 mg OMEGA 3 735 mg L-KARNITIN TARTRÁT

250 % RHP* CHROM 22 % RHP* VÁPNÍK
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Vynikající kvalita bílkovin je zajištěna vysoce koncentrovaným 
mléčným proteinovým izolátem (MPI) a syrovátkovým proteinovým 
koncentrátem (WPC). PROTEIN PANCAKEs jsou skvělé nejen díky 
vysokému obsahu kvalitní bílkoviny, ale i díky tomu, že neobsahují 
lepek a také nejsou zatížené konzervanty nebo barvivy. Mezi 
benefity je nutno započítat i fakt, že PROTEIN PANCAKEs jsou 
důležitým zdrojem prospěšné vlákniny. Možné je dochucení 
jakoukoliv oblíbenou ingrediencí, vaše chuťové pohárky však 
potěší i jejich původní varianta.

PROTEIN PANCAKE

75
0 g

bez příchuti
čokoláda + kakao

10
x

50
 g

BEZ PŘIDANÉHO CUKRU BEZ KONZERVANTŮ

Potravina

1 dávka obsahuje:

22 g PROTEIN 4,7 g BCAA

Doporučené dávkování: dávka 50 g je vhodná jako svačina v dopoledních 
i odpoledních hodinách, vždy s odstupem minimálně 60 minut od další běžné stravy.
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6x 40
g 5x 50
 g

VITAMÍN D

HIGH PROTEIN CHIPS

Vychutnejte si křupavé chipsy, které jsou doslova nabité 
prvotřídním proteinem, kterého obsahují celých 40 % (u příchutě 
sůl dokonce 42 %!). HIGH PROTEIN CHIPS od NUTRENDU nejsou 
smažené, ale pečené, a díky unikátní receptuře jsou i low carb. 
Jsou ideální variantou nejen pro sportovce, když dostanou chuť 
na něco slaného, ale pro všechny, kteří vyznávají zdravý životní 
styl. Už žádné smažené brambůrky nasáklé olejem – na trh 
přichází HIGH PROTEIN CHIPS od NUTRENDU: tak trochu jiné 
chipsy.

HIGH PROTEIN CHIPS se vyznačují vysokým obsahem bílkoviny 
rostlinného původu. Jedná se o proteinovou svačinu pro doplnění 
živin, zejména bílkoviny v průběhu dne. Proteinové chipsy jsou 
pečené, s obsahem sójového proteinového izolátu, drcených fazolí, 
bramborových vloček, bramborového škrobu, slunečnicového oleje 
a soli.

Potravina

sůl
paprika
juicy steak

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

BEZ UMĚLÝCH BARVIV

PEČENÉ

VYSOKÝ OBSAH
VÁPNÍKU

VYSOKÝ OBSAH 
VLÁKNINY 

NÍZKÝ OBSAH
CUKRŮ

PROTEIN PORRIDGE

Proteinová ovesná kaše se stává jednou z nejoblíbenějších 
možností rychle připravené snídaně, ale i vyhledávanou formou 
svačiny v průběhu dne. Vhodná kombinace živin vás nejen 
nasytí, ale dodá vhodný poměr všech živin. PROTEIN PORRIDGE 
od společnosti NUTREND je bohatá na vlákninu a obsahuje 
výhradně bezlepkové suroviny, díky kterým je lehce stravitelná. 
Díky této kaši dodáte svému tělu velké množství bílkoviny, jejímž 
zdrojem je vysoce kvalitní mléčný protein (izolát). PROTEIN 
PORRIDGE je dále bohatá na chia semínka a dodá vašemu tělu 
unikátní směs vitamínů a minerálů, mezi kterými naleznete 
zejména vitamín D a vitamín K, a dále také vysoké množství 
vápníku.

Doporučené dávkování: Dávka 50 g je vhodná jako snídaně 
nebo svačina v dopoledních i odpoledních hodinách, vždy 
s odstupem minimálně 90 minut od další běžné stravy. Lze užít 
i po fyzické aktivitě. Maximálně 2 dávky denně.

čokoláda 
malina
natural

Potravina obohacená

1 dávka obsahuje:

16 g PROTEIN 0 g CUKR

1 dávka obsahuje:

15 g PROTEIN 45 % RHP* VÁPNÍK 60 % RHP* VITAMÍN D
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RICARDO ALEXANDRE CORREIA
BODYBUILDING
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GAINERY
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vanilka
banán
čokoláda + kakao
jahoda

Doplněk stravy

91
0 g

21
00

 g

50
00

 g

1 dávka obsahuje:

19 g PROTEIN 6 g BCAA 3 g L-GLUTAMIN

64 % RHP* VITAMÍN B1 50 % RHP* VITAMÍN B2 50 % RHP* VITAMÍN B6

ZINEKHOŘČÍK

COMPRESS B.I.G.

COMPRESS B.I.G. je prémiový a velmi dobře vyvážený gainer 
s vysokým obsahem proteinu. Zcela unikátní složení zajistí 
vhodný poměr živin pro svalový růst, ale současně představuje 
ideální produkt pro účinnou regeneraci. COMPRESS B.I.G. je 
díky skvělé stravitelnosti možné konzumovat bezprostředně 
po tréninku, nebo v krátkém čase před fyzickou aktivitou. Vysoké 
množství bílkoviny (26 %) tvoří zčásti speciální, skvěle stravitelná 
směs NitroPeptideProtein Blend. Sacharidy zde zčásti zastupuje 
disacharid isomaltulóza – PalatinoseTM, která vyniká pomalejším 
uvolněním energie do organismu. COMPRESS B.I.G. je přímo 
nabitý dalšími účinnými látkami, mezi kterými najdeme esenciální 
větvené aminokyseliny (BCAA), L-glutamin, hořčík, zinek 
a vitamíny.

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

Sacharidovo-proteinový koncentrát se skvělým obsahem 
bílkovin přesahujícím 20 % z energetického obsahu pro 
nastartování regenerace a současně pro podporu růstu svalové 
hmoty. Bílkovinnou složku zde tvoří 100% WPC (syrovátkový 
proteinový koncentrát) a plnohodnotný sacharidový komplex 
je tvořen z několika druhů sacharidů, mezi kterými lze nalézt 
disacharid isomaltulózu (PalatinoseTM) s nízkým glykemickým 
indexem, glukózu, maltodextrin a fruktózu. MASS GAIN lze 
uplatnit po náročné fyzické aktivitě na doplnění glykogenových 
zásob, ale současně jako poslední lehkou stravu před náročnou 
fyzickou aktivitou. Efektivita tohoto produktu je zajištěna také díky 
obohacení o AAKG, taurin, BCAA, L-glutamin a směs vitamínů.
 
Doporučené dávkování: jedna dávka = 70 g na 300 ml vody. 
Konzumujte krátce (10–20 min.) po ukončení tréninku. Užívejte 
max. 2x za den s ohledem na skladbu jídelníčku.

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

Doplněk stravy

10
00

 g
22

50
 g

Prvotřídní gainer určený zejména pro podporu regenerace 
po mimořádně náročné fyzické aktivitě. Bílkovina je zde převážně 
zastoupena syrovátkovým proteinovým koncentrátem (WPC) 
a sacharidový komplex je tvořen maltodextrinem, glukózou, 
fruktózou a inulinem. MASS GAIN 14 lze uplatnit po náročné 
fyzické aktivitě na doplnění glykogenových zásob, ale současně 
jako poslední lehkou stravu před náročnou fyzickou aktivitou. 
Pro lepší účinnost je tento produkt obohacen o multivitamínový 
komplex.

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

MASS GAIN 14

Potravina obohacená

banán
čokoláda
+ kakao
vanilka
jahoda

60
00

 g

10 VITAMÍNŮ 10 VITAMÍNŮ

1 dávka obsahuje:

15 g PROTEIN 4,2 g BCAA 0,5 g AAKG

1 dávka obsahuje:

6 g PROTEIN 1,1 g BCAA
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MOCTAR BAGAH
KLASICKÁ KULTURISTIKA
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AMINOKYSELINY
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EAA MEGA STRONG POWDER

Směs devíti esenciálních aminokyselin (Essential Amino Acids = 
EAA) v instantní formě, určená pro přípravu ochuceného nápoje, 
určeného ke konzumaci před sportovním výkonem. Esenciální 
aminokyseliny si naše tělo nedokáže syntetizovat a jejich příjem 
je podmíněn kvalitní stravou s obsahem bílkoviny. Produkt EAA 
MEGA STRONG POWDER lze uplatnit jako součást pitného režimu 
v období se zvýšenou fyzickou aktivitou. Směs esenciálních 
aminokyselin je obohacená o vitamíny B5 a B6, podporující 
metabolismus bílkovin a glykogenu. Do produktu EAA MEGA 
STRONG POWDER byl dále přidán vitamín D, pro správnou funkci 
svalstva a imunitního systému. Produkt je také obohacen o zinek, 
který mimo jiné přispívá k syntéze bílkovin. Extrakt ze zeleného 
čaje a vitamín B12 jsou v tomto produktu použity pro snížení 
únavy, nejen po náročném sportovním výkonu.

ananas+hruška
pomeranč+jablko

Doplněk stravy

30
0 g

BEZ UMĚLÝCH BARVIV BEZ CUKRU

1 dávka obsahuje:

100 % RHP* VITAMIN B6 100 % RHP* VITAMIN B12 150 % RHP* VITAMIN D

100 % RHP* ZINEK 100 % RHP* VITAMIN B5 8 g EAA

Doporučené dávkování: jedna dávka = 8 g EAA. 
Rozmíchejte 12 g ve 350 ml vody. Nápoj vypijte 
maximálně jednou denně před tréninkem
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BCAA ENERGY MEGA
STRONG POWDER

BCAA MEGA STRONG POWDER

Mimořádně účinná instantní energetická směs s vysokým 
obsahem BCAA (7000 mg v dávce), určená ke konzumaci 
při fyzické aktivitě, pro oddálení únavy a podporu normálního 
svalového růstu. Tato energetická směs, složená z vysoké dávky 
kofeinu, taurinu a dalších účinných látek, je obohacená o zinek 
a vitamín B6. BCAA ENERGY MEGA STRONG POWDER jsou bez 
cukru a neobsahují umělá barviva.

Doporučené dávkování: 12,5 g do 300 ml vody

Tento prvotřídní produkt obsahuje mimořádnou kombinaci 
účinných látek v instantní podobě. Základem produktu jsou 
esenciální větvené aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin a L-valin. 
Vzájemný poměr těchto větvených aminokyselin je 4:1:1 
pro L-leucin. BCAA MEGA STRONG POWDER je obohacen 
o aminokyselinu L-glutamin, která patří k nejvíce zastoupeným 
aminokyselinám v kosterním svalstvu. Při náročné fyzické aktivitě 
dochází k úbytku jednotlivých aminokyselin, spolu s dalšími 
důležitými látkami. Aminokyseliny představují stavební kameny 
každé bílkoviny. Dostatečný příjem kvalitní bílkoviny s optimálním 
aminokyselinovým spektrem přispívá k svalovému růstu. Větvené 
aminokyseliny patří mezi esenciální, které musí tělo přijímat 
stravou, protože v těle neprobíhá jejich syntéza z jiných zdrojů.

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

POMĚR
AMINOKYSELIN

POMĚR
AMINOKYSELIN

4:1:14:1:1

20x
12,5 g

20x
10 g

pomeranč
malina

pomeranč
ananas
grep
meloun
cherry

Doplněk stravy Doplněk stravy

50
0 g

50
0 g

30
0 g

VĚTVENÉ

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV

BEZ CUKRU

BEZ CUKRU

ENERGETICKÁ 
SMĚS

1 dávka obsahuje:

7 g BCAA 160 mg KOFEIN 1 g TAURIN

1 dávka obsahuje:

6 g BCAA 3 g L-GLUTAMIN

1 g BETA-ALANIN 100 % RHP* VITAMÍN B6 50 % RHP* ZINEK
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BCAA COMPRESSED CAPS

Esenciální větvené aminokyseliny ve formě dobře rozpustných 
kapslí. Pohodlné a elegantní balení zároveň nabízí vysokou dávku 
BCAA v jednotlivých kapslích.

Je určen pro: intenzivně trénující sportovce.

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

POMĚR
AMINOKYSELIN

2:1:1

Doplněk stravy

BCAA 4:1:1 TABS

Esenciální větvené aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin a L-valin 
(BCAA) ve formě tablet. Tablety představují přesnou a pohodlnou 
formu dávkování a každá z tablet v sobě nese 1,5 g BCAA. 
Esenciální větvené aminokyseliny jsou v tomto produktu 
zastoupeny v poměru 4:1:1 pro L-leucin. Při náročné fyzické 
aktivitě dochází k úbytku jednotlivých aminokyselin, spolu 
s dalšími důležitými látkami. Aminokyseliny představují stavební 
kameny každé bílkoviny. Dostatečný příjem kvalitní bílkoviny 
s optimálním aminokyselinovým spektrem přispívá k svalovému 
růstu. Větvené aminokyseliny patří mezi esenciální, které musí tělo 
přijímat stravou, protože v těle neprobíhá jejich syntéza z jiných 
zdrojů.

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 použijte 
druhou polovinu dávky ihned po skončení tréninku. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

10
0

ta
bl

et
Doplněk stravy

30
0

ta
bl

et

VĚTVENÉ

POMĚR
AMINOKYSELIN

4:1:1

120 kapslí

1 kapsle obsahuje:

1,1 g BCAA L-GLUTAMIN

1 tableta obsahuje:

1,5 g BCAA L-GLUTAMIN
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BCAA LIQUID SHOT

Esenciální větvené aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin 
a L-valin (BCAA) v tekuté podobě, rozdělené do přesných 
dávek jednotlivých shotů. Tekutina představuje nejrychlejší 
možnost dodání aminokyselin a každý shot v sobě nese 3 g 
BCAA. Esenciální větvené aminokyseliny jsou v tomto produktu 
zastoupeny v poměru 2:1:1 pro L-leucin. Při náročné fyzické 
aktivitě dochází k úbytku jednotlivých aminokyselin, spolu 
s dalšími důležitými látkami. Aminokyseliny představují stavební 
kameny každé bílkoviny. Dostatečný příjem kvalitní bílkoviny 
s optimálním aminokyselinovým spektrem přispívá k svalovému 
růstu. Větvené aminokyseliny patří mezi esenciální, které musí tělo 
přijímat stravou, protože v těle neprobíhá jejich syntéza z jiných 
zdrojů.

Doporučené dávkování: vypijte dávku 60 ml cca 30 minut před 
výkonem, druhou dávku ihned po ukončení výkonu. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

Doplněk stravy

20x
60 ml

POMĚR
AMINOKYSELIN

2:1:1

BEZ CUKRU

BCAA 2:1:1 TABS

Esenciální větvené aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin 
a L-valin (BCAA) ve formě tablet. Tablety představují přesnou 
a pohodlnou formu dávkování a každá z tablet v sobě nese 1 g 
BCAA. Esenciální větvené aminokyseliny jsou v tomto produktu 
zastoupeny v poměru 2:1:1 pro L-leucin. Při náročné fyzické 
aktivitě dochází k úbytku jednotlivých aminokyselin, spolu 
s dalšími důležitými látkami. Aminokyseliny představují stavební 
kameny každé bílkoviny. Dostatečný příjem kvalitní bílkoviny 
s optimálním aminokyselinovým spektrem přispívá k svalovému 
růstu. Větvené aminokyseliny patří mezi esenciální, které musí tělo 
přijímat stravou, protože v těle neprobíhá jejich syntéza z jiných 
zdrojů.

Doporučené dávkování: 3 tablety 60 minut před zátěží, 
3 tablety ihned po zátěži. Nepřekračujte doporučené dávkování.

15
0

ta
bl

et

Doplněk stravy

POMĚR
AMINOKYSELIN

2:1:1

1 tableta obsahuje:

1 g BCAA L-GLUTAMIN

1 dávka obsahuje:

3 g BCAA L-GLUTAMIN
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BCAA LIQUID

Esenciální větvené aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin a L-valin 
(BCAA) v tekuté podobě. Tekutina představuje nejrychlejší možnost 
dodání aminokyselin. Jedno litrové balení obsahuje 80 000 mg 
BCAA. Při náročné fyzické aktivitě dochází k úbytku jednotlivých 
aminokyselin, spolu s dalšími důležitými látkami. Aminokyseliny 
představují stavební kameny každé bílkoviny. Dostatečný příjem 
kvalitní bílkoviny s optimálním aminokyselinovým spektrem 
přispívá k svalovému růstu. Větvené aminokyseliny patří mezi 
esenciální, které musí tělo přijímat stravou, protože v těle 
neprobíhá jejich syntéza z jiných zdrojů.

Doporučené dávkování: 40 ml 30–60 minut před výkonem. 
40 ml ihned po výkonu.

50
0 m

l

Doplněk stravy

10
00

 m
l

BEZ CUKRU

WHEY AMINO 10 000

Prvotřídní hydrolyzát syrovátkové bílkoviny v praktické formě 
tablet. Vysoké množství a skvělý vzájemný poměr všech 
esenciálních aminokyselin garantuje mimořádnou biologickou 
hodnotu tohoto produktu. Tablety představují přesnou 
a pohodlnou formu dávkování, kdy každá z tablet nabízí 2000 mg 
syrovátkového hydrolyzátu se středním stupněm hydrolýzy DH12. 
Syrovátkový proteinový hydrolyzát obsažený v produktu WHEY 
AMINO 10000 je jedním z nejlepších zdrojů bílkoviny pro podporu 
svalového růstu.

Doporučené dávkování: 3x denně 5 tablet. Nejlépe ráno 
na lačno nebo před a po tréninku. Nepřekračujte doporučené 
dávkování.

HYDROLYZÁT 
SYROVÁTKOVÉ 
BÍLKOVINY

10
0

ta
bl

et
30

0
ta
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et

Doplněk stravy

1 dávka obsahuje:

3 g BCAA L-GLUTAMIN

DH12
STUPEŇ 
HYDROLÝZY

pomeranč

1 denní dávka obsahuje:

30 g PROTEIN 6,5 g BCAA 14 g EAA
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GLUTAMINE MEGA STRONG
POWDER
Tento prvotřídní produkt obsahuje mimořádnou kombinaci 
účinných látek v instantní podobě. Hlavní složkou produktu 
je aminokyselina L-glutamin, kombinovaná s esenciální 
aminokyselinou L-leucinem a značkovým extraktem z černého 
pepře (Bioperine®) s 95% obsahem piperinu. V produktu je hojně 
zastoupena i aminokyselina L-arginin. Aminokyseliny představují 
stavební kameny každé bílkoviny. Příjem kvalitní bílkoviny 
s optimálním aminokyselinovým spektrem přispívá k svalovému 
růstu. Při náročné fyzické aktivitě dochází k úbytku jednotlivých 
aminokyselin, spolu s dalšími důležitými látkami. Dostatečným 
příjmem bílkoviny se zajistí dusíková rovnováha, s tím spojená 
obnova kosterního svalstva a svalový růst. Aminokyseliny L-arginin 
a L-glutamin jsou významnými nositeli dusíku. L-leucin je naopak 
esenciální aminokyselina, kterou musí tělo přijímat stravou, 
protože v těle neprobíhá její syntéza.

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

meloun
hruška
punč+ 
brusinka

50
0 g

Doplněk stravy

MINERÁLY

Se, Zn

VITAMÍNY

B6, C, E

BEZ UMĚLÝCH BARVIV

BEZ CUKRU

BEZ CUKRU

AMINO POWER LIQUID

AMINO POWER LIQUID nabízí komplexní aminokyselinové 
spektrum v tekuté formě, která představuje nejrychlejší možnost 
dodání aminokyselin. Přípravek je založen na značkovém 
proteinovém hydrolyzátu PeptoPro®, což jsou di- a tripeptidové 
frakce kaseinu. Obohaceno o aminokyseliny L-arginin a L-ornitin. 
Při náročné fyzické aktivitě dochází k úbytku jednotlivých 
aminokyselin, spolu s dalšími důležitými látkami. Aminokyseliny 
představují stavební kameny každé bílkoviny. Dostatečný příjem 
kvalitní bílkoviny s optimálním aminokyselinovým spektrem 
přispívá k svalovému růstu. Větvené aminokyseliny patří mezi 
esenciální, které musí tělo přijímat stravou, protože v těle 
neprobíhá jejich syntéza z jiných zdrojů.

Doporučené dávkování: základní dávka je 40 ml 1–2x během 
dne. Nejlépe ihned po tréninku nebo navečer před spaním.
Maximální denní dávka je 80 ml. Nepřekračujte doporučené 
dávkování.

Doplněk stravy

50
0 m

l
10

00
 m

l

L-ORNITIN

1 dávka obsahuje:

5,5 g L-GLUTAMIN 1,5 g L-LEUCIN 1,1 g L-ARGININ
 

1 dávka obsahuje:

12,4 g AMINOKYSELIN
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GLUTAMINE COMPRESSED
CAPS
Pro ideální dávkování L-glutaminu vám společnost NUTREND 
přináší tuto aminokyselinu v podobě praktických a přenosných 
kapslí. Kapsle z kvalitní čištěné želatiny je velmi dobře stravitelná 
a obsahuje přesnou porci účinné látky. L-glutamin je jednou 
z nejčastěji se vyskytujících aminokyselin v kosterním svalstvu. 
Aminokyseliny jsou stavebními kameny každé bílkoviny a příjem 
kvalitní bílkoviny s optimálním aminokyselinovým spektrem 
přispívá k svalovému růstu. Při náročné svalové práci, kterou 
provozují intenzivně trénující jedinci, dochází k úbytku jednotlivých 
aminokyselin, spolu s dalšími důležitými látkami. Aminokyselina 
L-glutamin je součástí komplexní bílkoviny a také významným 
nositelem dusíku. Vhodnou suplementací se zajistí obnova 
kosterního svalstva za předpokladu udržení dusíkové rovnováhy. 
L-glutamin v produktech společnosti NUTREND je vyroben 
technologií fermentace.

Doporučené dávkování:
Tréninkové dny: užijte 3 kapsle ihned po tréninku.
Netréninkové dny: užijte 3 kapsle večer před spaním.
Maximální denní dávka jsou 3 kapsle.
Nepřekračujte doporučené dávkování.

120 kapslí

Doplněk stravy

GLUTAMINE

L-glutamin je jednou z nejčastěji se vyskytujících aminokyselin 
v kosterním svalstvu. Aminokyseliny jsou stavebními kameny 
každé bílkoviny a příjem kvalitní bílkoviny s optimálním 
aminokyselinovým spektrem přispívá k svalovému růstu. Při 
náročné svalové práci, kterou provozují intenzivně trénující 
jedinci, dochází k úbytku jednotlivých aminokyselin, spolu 
s dalšími důležitými látkami. Aminokyselina L-glutamin je součástí 
komplexní bílkoviny a také významným nositelem dusíku. Vhodnou 
suplementací se zajistí obnova kosterního svalstva za předpokladu 
udržení dusíkové rovnováhy. V jedné porci GLUTAMINE 
od společnosti NUTREND přijmete více L-glutaminu, než obsahuje 
porce 120 gramů libového hovězího masa, ale třeba i kuřecího 
masa nebo vajec. L-glutamin v produktech společnosti NUTREND 
je vyroben technologií fermentace. Snadno a rychle se rozpouští.

Doporučené dávkování:
Tréninkové dny: základní denní dávka je 5 g po tréninku. Další 
dávku 5 g můžete zařadit večer před spaním.
Netréninkové dny: můžete zařadit pauzu nebo pokračovat 
v pravidelném dávkování, a to 2x denně 5 g. Poslední dávku užijte 
večer před spaním. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Doplněk stravy
30

0 g
50

0 g

BEZ CUKRU

1 kapsle obsahuje:

1,4 g L-GLUTAMIN

1 kapsle obsahuje:

5 g L-GLUTAMIN
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AAKG COMPRESSED CAPS

Pro ideální dávkování AAKG vám společnost NUTREND přináší 
aminokyselinu L-arginin spojenou s alfa-ketoglutarátem v podobě 
praktických a přenosných kapslí. Kapsle z kvalitní čištěné želatiny 
je velmi dobře stravitelná a obsahuje přesnou porci účinné látky. 
L-arginin je aminokyselina s nejvyšším zastoupením dusíku a je 
významnou součástí komplexní bílkoviny. Vhodným příjmem 
bílkoviny se zajistí obnova kosterního svalstva za předpokladu 
udržení dusíkové rovnováhy. Sportovci tento produkt vyhledávají 
zejména pro syntézu oxidu dusnatého (NO) a s tím spojenou lepší 
vazodilataci. Vazodilatace je rozšíření cév, díky kterému dojde 
k zvýšení krevního průtoku a ke zlepšení dodávky kyslíku a živin 
do svalů, které pak dokážou pracovat ve větší intenzitě.

Doporučené dávkování: užijte 1 kapsli 60 minut před fyzickým 
výkonem a 1 kapsli ihned po fyzickém výkonu. Maximální denní 
dávka jsou 2 kapsle. Nepřekračujte doporučené dávkování.

AAKG 7500

L-arginin je aminokyselina s nejvyšším zastoupením dusíku a je 
významnou součástí komplexní bílkoviny. Vhodným příjmem 
bílkoviny se zajistí obnova kosterního svalstva za předpokladu 
udržení dusíkové rovnováhy. Spojením aminokyseliny L-argininu 
s alfa-ketoglutarátem nebo také 2-oxoglutarátem vznikne vyšší 
forma L-argininu. Sportovci tento produkt vyhledávají zejména pro 
syntézu oxidu dusnatého (NO) a s tím spojenou lepší vazodilataci. 
Vazodilatace je rozšíření cév, díky kterému dojde k zvýšení 
krevního průtoku a ke zlepšení dodávky kyslíku a živin do svalů, 
které pak dokážou pracovat ve větší intenzitě. V jedné monodóze 
AAKG 7500 od společnosti NUTREND přijmete více L-argininu, 
než obsahuje 100 g sušeného vaječného bílku, 150 g libového 
hovězího nebo krůtího masa.

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.

20x
25 ml

Doplněk stravy

120 kapslí

Doplněk stravy

BEZ CUKRU

1 monodóza obsahuje:

7,5 g AAKG

1 kapsle obsahuje:

1,25 g AAKG

černý rybíz
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ARGININE

Aminokyselina L-arginin má nejvyšší zastoupení dusíku z celého 
aminokyselinového spektra a je významnou součástí komplexní 
bílkoviny. Vhodným příjmem bílkoviny se zajistí obnova a růst 
kosterního svalstva za předpokladu udržení dusíkové rovnováhy. 
Sportovci tento produkt vyhledávají zejména pro syntézu oxidu 
dusnatého (NO) a s tím spojenou lepší vazodilataci. Vazodilatace 
je rozšíření cév, díky kterému dojde k zvýšení krevního průtoku 
a ke zlepšení dodávky kyslíku a živin do svalů, které pak dokážou 
pracovat ve větší intenzitě.

Doporučené dávkování: užijte 2 kapsle ihned po tréninku 
a 2 kapsle na noc před spaním. Denní dávka jsou 4 kapsle 
(2000 mg argininu). Nepřekračujte doporučené dávkování.

BETA-ALANINE
COMPRESSED CAPS
BETA-ALANINE COMPRESSED CAPS jsou kapsle z kvalitní čištěné 
želatiny, které jsou velmi dobře stravitelné a obsahují přesnou 
porci účinných látek. Těmi jsou v tomto případě aminokyseliny 
beta-alanin a L-histidin. L-histidin je esenciální aminokyselinou 
a spolu s hlavní účinnou látkou beta-alaninem v těle velmi 
efektivně spolupracuje. Při dostatečném množství obou 
aminokyselin se v těle tvoří účinná látka karnosin. Tento dipeptid 
způsobuje parestezii (pocit mravenčení) a sportovci jej vyhledávají 
spolu s vitamíny B5 a B6 kvůli snížení míry únavy a vyčerpání 
a k normálnímu energetickému metabolismu.

Doporučené dávkování: užijte 2–4 kapsle 60 minut před 
tréninkem. Maximální denní dávka jsou 4 kapsle. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

12
0

ka
ps

lí
Doplněk stravy

90 kapslí

Doplněk stravy

L-HISTIDIN

1 kapsle obsahuje:

500 mg L-ARGININ

100 mg L-HISTIDIN

1 kapsle obsahuje:

1,15 g BETA-ALANIN 167 % RHP* VITAMÍN B5 179 % RHP* VITAMÍN B6
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TAURINE TYROSINE

Taurin je organická sloučenina, která se přirozeně vyskytuje 
převážně v živočišné bílkovině (maso a ryby). Při určitých dietních 
režimech nebo při nadměrné fyzické aktivitě může docházet k jeho 
nedostatku v organismu. Suplementace taurinem v podobných 
případech pomůže celkově optimalizovat stav těla při únavě 
a vyčerpání.

Doporučené dávkování: pro podporu fyzického výkonu užijte 
1 až 2 kapsle cca 30 minut před tréninkem. Lze užít také 1 až 
2 kapsle po tréninku. Maximální denní dávka jsou 2 kapsle. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.

L-tyrosin je neesenciální aminokyselina, která svou přítomností 
pozitivně ovlivňuje metabolismus. Za běžných podmínek si je tělo 
schopno vytvořit L-tyrosin z L-fenylalaninu, ale při náročné fyzické 
aktivitě nebo dietních chybách může dojít k jeho nedostatku, 
a proto je v podobných případech vhodné tuto aminokyselinu 
doplňovat. Přítomnost L-tyrosinu dále ovlivňuje tvorbu biologicky 
významných derivátů v organismu.

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. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Doplněk stravy Doplněk stravy
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1 kapsle obsahuje:

1 g TAURIN

1 kapsle obsahuje:

500 mg L-TYROSIN
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KREATINY

BENJAMIN RADIĆ
MUSCLEMANIA PRO
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KREATINY
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CREATINE MEGA STRONG
POWDER
Mimořádný produkt bez obsahu jednoduchých cukrů, který 
v sobě nese 6 značkových forem kreatinu v instantní podobě. 
Každá z těchto forem kreatinu má mírně odlišný efekt i stabilitu 
a díky této kombinaci je CREATINE MEGA STRONG POWDER 
efektivnější než běžné jednodruhové kreatinové produkty. Kreatin 
je dusíkatá sloučenina, která se v těle nachází převážně v kosterní 
svalovině a při náročné fyzické aktivitě dochází k jejímu úbytku. 
Dostatečné množství kreatinu dokáže zvýšit sílu a pozitivně 
ovlivňuje svalovou práci při krátkodobém výkonu o vysoké 
intenzitě. Pozitivního účinku lze dosáhnout při příjmu minimálně 
3 g kreatinu denně. CREATINE MEGA STRONG POWDER je navíc 
obohacen o aminokyselinu L-glutamin. Pro zvýšení efektivnosti 
doporučujeme používat v tzv. kreatinových cyklech.

50
0 g

ananas
broskev
punč + lesní 
plody

Doplněk stravy

BEZ CUKRU

1 dávka obsahuje:

3 g KREATIN 1 g L-GLUTAMIN

Doporučené dávkování: Jednu porci 5 g rozmíchejte 
ve 125 ml vody a užijte 30 minut před tréninkem, 
v netréninkový den ráno na lačno.
Dávkujte 4 týdny, poté 4–6 týdnů pauza. Maximální denní 
dávka je 5 g. Nepřekračujte doporučené dávkování.

48

K
R

E
A

TI
N

Y



CREAPORT CREATINE MONOHYDRATE 
CREAPURE

Prvotřídní kreatinový produkt s obsahem 5 různých forem 
kreatinu spolu s ideální formou sacharidů, vyvinutý primárně 
k účinnému zlepšení regenerace a doplnění glykogenu 
po náročné fyzické aktivitě. Každá z těchto forem kreatinu 
má mírně odlišný efekt i stabilitu a díky této kombinaci je 
CREAPORT efektivnější než běžné jednodruhové kreatinové 
produkty. Kreatin je dusíkatá sloučenina, která se v těle 
nachází převážně v kosterní svalovině a při náročné fyzické 
aktivitě dochází k jejímu úbytku. V případě použití CREAPORTU 
před fyzickou aktivitou zvýšíte příjmem kreatinu sílu a svalovou 
práci při krátkodobém výkonu o vysoké intenzitě. Pozitivního 
účinku dosáhnete příjmem minimálně 3 g kreatinu denně. 
Účinnost CREAPORTU navíc podporuje i obsah L-glutaminu 
a taurinu. Pro zvýšení efektivity doporučujeme používat v tzv. 
kreatinových cyklech.

Doporučené dávkování: v tréninkové dny užívejte 30 g 
po tréninku. V netréninkové dny užívejte 30 g ráno. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

Kreatin monohydrate v mimořádně čisté formě, kterou garantuje 
značka Creapure®. Kreatin je dusíkatá sloučenina, která se v těle 
nachází převážně v kosterní svalovině a při náročné fyzické 
aktivitě dochází k jejímu úbytku. V případě použití CREATINE 
MONOHYDRATE CREAPURE® před fyzickou aktivitou zvýšíte 
příjmem kreatinu sílu a svalovou práci při krátkodobém výkonu 
o vysoké intenzitě. Pozitivního účinku dosáhnete příjmem 
minimálně 3 gramů kreatinu denně.

Doporučené dávkování:
Tréninkové dny: užijte 3,75 g 30 minut před tréninkem.

Netréninkové dny: užijte 3,75 g ráno nalačno. 
Pravidelně dávkujte 4 týdny, pak zařaďte 4–6 týdnů pauzu. 
Je vhodné kombinovat se sacharidy (např. společně s gainerem).
Nepřekračujte doporučené dávkování.

60
0 g

50
0 g

pomeranč

Doplněk stravy Doplněk stravy

1 dávka obsahuje:

3,7 g KREATINOVÝ KOMPLEX 1 g L-GLUTAMIN 2 g TAURIN
 

1 dávka obsahuje:

3 g KREATIN
 

BEZ UMĚLÝCH
BARVIV
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KRE-ALKALYN

KRE-ALKALYN® je specifickou technologií vytvořená patentovaná 
forma kreatinu, která vyniká schopností vysoké stability v trávicím 
traktu a dobré absorpce v organismu. Obecně platí, že samotný 
kreatin je poměrně nestabilní látka a neměl by se vyskytovat 
delší dobu v tekutém prostředí či v prostředí s nízkým pH. 
V produktu KRE-ALKALYN® je kreatin monohydrate zapouzdřen 
do stabilnějšího prostředí s vysokým pH. Tělo tak dokáže tuto 
stabilnější formu kreatinu déle a lépe využívat.

Doporučené dávkování: 2–4 kapsle cca 45–60 min před 
začátkem sportovního výkonu. 2–4 kapsle krátce po ukončení 
sportovního výkonu. Maximálně 4 kapsle denně. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

Kreatin je látka, která se přirozeně vyskytuje v našem organismu. 
Je základním zdrojem energie pro svalovou kontrakci. Jeho 
pravidelnou konzumací se zvyšuje hlavně svalový výkon při 
intenzivním tréninku. Pro zvýšení efektivnosti doporučujeme 
používat v tzv. kreatinových cyklech. Příznivého účinku lze 
dosáhnout podáním alespoň 3 gramů kreatinu v denní dávce.

Doporučené dávkování:
Tréninkové dny: užijte 3,75 g 30 minut před tréninkem. 

Netréninkové dny: užijte 3,75 g ráno nalačno. Pravidelně dávkujte 
4 týdny, pak zařaďte 4–6 týdnů pauzu. Je vhodné kombinovat se 
sacharidy (např. společně s gainerem). Nepřekračujte doporučené 
dávkování.

CREATINE MONOHYDRATE

12
0

ka
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lí

30
0 g

Doplněk stravyDoplněk stravy

1 kapsle obsahuje:

750 mg KRE-ALKALYN

1 dávka obsahuje:

3 g KREATIN
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1 kapsle obsahuje:

1,25 g KREATIN

CREATINE COMPRESSED CAPS

Mimořádná dávka kreatinu monohydrate uzavřeného do speciálních celulózových kapslí, které zajistí maximální využití kreatinu v organismu. 
Tyto kapsle jsou odolné vůči nízkému PH v žaludku a umožňují dopravit kreatin do příznivějšího prostředí v trávicím traktu. Kreatin je dusíkatá 
sloučenina, která se v těle nachází převážně v kosterní svalovině a při náročné fyzické aktivitě dochází k jeho úbytku. Pravidelnou suplementací 
kreatinu se zvyšuje hlavně svalový výkon při intenzivním tréninku. Pro zvýšení efektivnosti doporučujeme používat v tzv. kreatinových cyklech. 
Příznivého účinku lze dosáhnout podáním alespoň 3 g kreatinu v denní dávce.

120 kapslí

Doplněk stravyDoplněk stravy

Doporučené dávkování: Pravidelně dávkujte 4 týdny, pak zařaďte 4–6 týdnů pauzu. Je vhodné kombinovat se 
sacharidy (např. společně s gainerem). Maximální denní dávka jsou 3 kapsle. Nepřekračujte doporučené dávkování.
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KARNITINY

52



EVELIEN NELLEN – VAN PELT
WBFF DIVA PRO FITNESS & FIGURE
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Produkt s 900 mg karnitinu v kapsli. Tato jedinečná forma 
karnitinu přináší nové možnosti zaručující pohodlné dávkování 
na pracovišti nebo přímo na sportovišti. Vysoké množství karnitinu 
v kapsli umožňují 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. Přirozenou 
funkcí karnitinu v organismu je transport volných mastných 
kyselin do mitochondrií buněk, kde jsou zpracovávány za vzniku 
energie.

Doporučené dávkování: užijte 1 kapsli ráno na lačno a 1 kapsli 
hodinu před fyzickým výkonem. Maximální denní dávka jsou 
2 kapsle. Nepřekračujte doporučené dávkování.

CARNITINE COMPRESSED CAPS

Doplněk stravy

120 kapslí

CARNILIFE 40 000

Kombinace vysoce koncentrovaného L-karnitinu v efektivní tekuté 
formě s koenzymem Q10. Karnitin je tělu vlastní látka, kterou si 
tělo dokáže syntetizovat z aminokyselin L-lysinu, L-methioninu 
a L-glycinu za přítomnosti vitamínu C, vitamínu B6 a železa. 
Stačí nízká hladina některé z uvedených látek a vlastní syntéza 
karnitinu může být nedostatečná. Vzhledem k tomu je karnitin 
vyhledávaný zejména při redukčních dietách, ale i ve chvílích 
únavy a psychického vyčerpání.

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

50
0 m

l
Doplněk stravy

BEZ CUKRUPRAKTICKÉ BALENÍ

1 dávka obsahuje:

2 g L-KARNITIN 30 mg KOENZYM Q10

1 kapsle obsahuje:

900 mg L-KARNITIN
 

103 % RHP* VITAMÍN B5 143 % RHP* VITAMÍN B6
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CARNITINE 60 000 + 
SYNEPHRINE
Jeden z nejkoncentrovanějších karnitinových produktů na trhu. 
Karnitin je tělu vlastní látka, kterou si tělo dokáže syntetizovat 
z aminokyselin L-lysinu, L-methioninu a L-glycinu za přítomnosti 
vitamínu C, vitamínu B6 a železa. Stačí nízká hladina některé 
z uvedených látek a vlastní syntéza karnitinu může být 
nedostatečná. Vzhledem k tomu je karnitin vyhledávaný zejména 
při redukčních dietách, ale i ve chvílích únavy a psychického 
vyčerpání. Přidaný extrakt z rostliny Citrus aurantium (10% 
synephrin) v tomto produktu podporuje metabolismus tuků 
a pomáhá k redukci tukové tkáně.

Doporučené dávkování: dávku 15 ml vypijte ráno nalačno nebo 
30 minut před fyzickým výkonem. Nepřekračujte doporučené 
dávkování.
 

žlutá malina

BEZ CUKRU

50
0 m

l

Doplněk stravy

CARNITINE 100 000

Carnitine 100 000 patří mezi produkty s nejvyšším obsahem 
tekutého karnitinu base na trhu. Karnitin je tělu vlastní látka, 
kterou si tělo dokáže syntetizovat z aminokyselin L-lysinu, 
L-methioninu a L-glycinu za přítomnosti vitamínu C, vitamínu B6 
a železa. Stačí nízká hladina některé z uvedených látek a vlastní 
syntéza karnitinu může být nedostatečná. Díky uvedenému 
je karnitin vyhledávaný zejména při redukčních dietách, ale 
i ve chvílích únavy a psychického vyčerpání. Za běžných podmínek 
by mělo být dostačující dávkování 10 ml tohoto koncentrátu.

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

citron
pomeranč
višeň

BEZ CUKRU

10
00
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l

Doplněk stravy

1 dávka obsahuje:

1,8 g L-KARNITIN 3 mg SYNEFRIN

1 dávka obsahuje:

1 g L-KARNITIN 100 % RHP* VITAMÍN B5

63 % RHP* VITAMÍN B5 86 % RHP* VITAMÍN B6

100 % RHP* VITAMÍN B6
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CARNITINE 3000 SHOT

Vynikající produkt pro pravidelně a intenzivně sportující jedince, 
kteří kladou důraz na stimulaci organismu a současně vyrýsování 
postavy. Mimořádně účinná tekutá směs ve formě shotu, která 
v sobě nese silnou dávku 3 g L-karnitinu, taurin, chrom, který 
přispívá k normálnímu metabolismu makroživin, kofein, extrakt 
ze zeleného čaje, který pomáhá při kontrole tělesné hmotnosti, 
dále vitamíny B1, B3, B5 a B6, které přispívají ke snížení míry 
únavy a vyčerpání a k normálnímu energetickému metabolismu. 
CARNITIN 3000 SHOT pomáhá ke zlepšení stimulace 
a koncentrace, ke zlepšení vytrvalostního výkonu a ideálně 
pomáhá při redukci tělesné hmotnosti. Doporučené dávkování je 
jeden shot (60 ml).

PRODUKT S VYSOKÝM OBSAHEM KOFEINU

Doplněk stravy

pomeranč
jahoda
ananas

VITAMÍNY

B1, B3, B5, B6 BEZ CUKRU

20x
60 ml

1 dávka obsahuje:

3 g L-KARNITIN 127 mg KOFEIN

1 g TAURIN

250 % RHP* CHROM Doporučené dávkování: maximálně 1 shot (60 ml) 
denně. Vypijte 30 minut před fyzickým výkonem. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.90 mg EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE
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VALERIJA SLAPNIK
BIKINI FITNESS
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SPALOVAČE
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Doplněk stravy

FAT DIRECT SHOT

FAT DIRECT SHOT je zcela nový spalovač a nakopávač 2 v 1. 
Představuje unikátní spojení účinných látek pro podporu hubnutí 
a fyzického výkonu. Tento pomocník pro období dietního režimu 
i tvrdého tréninku zajistí stimulaci organismu, oddálí únavu 
a současně podpoří efektivitu metabolismu tuků. FAT DIRECT 
SHOT je bez cukru.
Mezi účinnými látkami najdeme vyhledávaný L-karnitin, také 
oblíbený L-arginin, beta-alanin a cholin. Podporu energetického 
metabolismu zajišťují vitamíny B2, B3, B5, B6 a biotin. Tekutý shot 
je ideální před fyzickou aktivitou.

BEZ CUKRU VITAMÍNY B2, B3, B5, B6, BIOTIN

1 g BETA-ALANIN 1,5 g L-ARGININ 0,5 g GLUKURONOLAKTON

1 shot obsahuje:

2 g L-KARNITIN 100 mg KOFEIN 200 mg CHOLIN

20x
60 ml

Doporučené dávkování: vypijte 1 shot 15 minut 
před fyzickým výkonem. Maximální denní dávka je 
60 ml. Nepřekračujte doporučené dávkování.

60

S
P

A
LO

V
A

Č
E



COMPRESS FEVER

Mimořádně účinná směs 14 přírodních aktivních látek, které 
vzájemně spolupracují a podílí se na maximální efektivitě produktu 
COMPRESS FEVER PLUS. Zcela revoluční složení a synergie 
přírodních aktivních látek podporuje metabolismus tuků, potlačuje 
únavu a stimuluje organismus. Použití produktu přitom nemusí 
být spojeno přímo s fyzickou aktivitou. Vhodný produkt i pro dny 
bez fyzické aktivity a též vhodný pro zaneprázdněné nebo méně 
sportující jedince.

Doporučené dávkování: 3 kapsle ráno nalačno (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. Nepřekračujte doporučené 
dávkování.

PRODUKT S VYSOKÝM OBSAHEM KOFEINU
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Doplněk stravy Doplněk stravy

FAT DIRECT

Efektivní směs účinných látek navržená společností NUTREND 
a zacílená výhradně na tuky. Tato efektivní směs je mimořádná 
tím, že na rozdíl od běžných spalovačů tuků nezpůsobuje stimulaci 
organismu a použít lze i ve večerních hodinách. Účinné látky jsou 
uzavřené pro přesné dávkování do lehce vstřebatelných kapslí, 
které je možné mít vždy při sobě. Hlavní účinnou složkou je 
fukoxanthin - extrakt z mořských řas. Dalším z extraktů použitých 
v tomto produktu je garcinia cambogia, která je často vyhledávána 
v dietních režimech zaměřených na kontrolu tělesné hmotnosti. 
Další vyhledávanou účinnou látkou obsaženou v produktu FAT 
DIRECT je extrakt ze zelené kávy.
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EXTRAKT ZE ZELENÉ KÁVY

EXTRAKT Z GARCINIA CAMBOGIA

WAKAME EXTRAKT

1 dávka obsahuje:

800 mg GUARANA 800 mg L-KARNITIN 200 mg L-TYROSIN

1,5 g YERBA MATÉ 1,5 g GARCITRIN 500 mg L-ARGININ

RÁDCE – součástí balení FAT DIRECT je
Průvodce spalováním tuků ZDARMA!

Doporučené dávkování: Nepřekračujte doporučené dávkování. 
1 kapsle denně, nejlépe 30 minut před spaním.
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Doplněk stravy

THERMOBOOSTER
COMPRESSED CAPS
Směs účinných látek s maximálním efektem, uzavřených pro 
přesné dávkování do lehce vstřebatelných kapslí. Obsažený kofein 
stimuluje organismus a podporuje vytrvalostní výkon. Extrakt ze 
zeleného čaje podporuje přirozenou imunitu, udržuje normální 
hladinu cholesterolu a podporuje metabolismus tuků. Díky 
extraktu garcinia cambogia se produkt účinně využívá v režimech 
kontroly tělesné hmotnosti. Použití produktu je vhodné spojit 
s fyzickou aktivitou.

Doporučené dávkování: užívejte 1–2 kapsle denně. Vždy 
na lačno před jídlem nebo 60 minut před fyzickou aktivitou. 
Užívejte 2–3 měsíce a pak zařaďte 3 týdny pauzu. Maximální 
denní dávka jsou 2 kapsle. Neužívejte před spaním. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

PRODUKT S VYSOKÝM OBSAHEM KOFEINU

60 kapslí

Doplněk stravy

60 kapslí

CLA SOFTGEL CAPS

Konjugovaná kyselina linolová (CLA) zapouzdřená ve speciálních 
softgelových kapslích, které výrazně zpomalují degradační procesy 
účinných látek a tím zvyšují jejich přirozenou trvanlivost a stabilitu. 
Spolu s extraktem ze zeleného čaje, který podporuje přirozenou 
imunitu, udržuje normální hladinu cholesterolu a podporuje 
metabolismus tuků, vytváří konjugovaná kyselina linolová 
(CLA) velmi efektivní dvojici. Softgelové kapse jsou velmi dobře 
vstřebatelné organismem, obsahují 640 mg CLA v jedné kapsli 
a k tomu 50 mg kvalitního extraktu ze zeleného čaje.

Doporučené dávkování: 3x denně 1 kapsle, nejlépe 30 minut 
před jídlem. Maximální denní dávka jsou 3 kapsle. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

1 kapsle obsahuje:

122 mg KOFEIN 16 mg KOENZYM Q10 400 mg L-TYROSIN

1 kapsle obsahuje:

640 mg CLA V KAPSLI 50 mg EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE

200 mg GARCITRIN 75 mg EXTRAKT ZE ZELENÉ KÁVY

275 mg EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE
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Efektivní instantní směs, složená z L-karnitinu, CLA, 
fermentovaných esenciálních aminokyselin, dále důležitých 
vitamínů B5, B6, B12, D a zinku. Mimořádně účinná směs, která 
obohatí denní příjem bílkoviny pro podporu syntézy svalstva 
a současně přispívá ke kontrole energetického metabolismu. 
Účinné látky obsažené v této směsi jsou sportovci vyhledávány 
v souvislosti s redukcí tuku a lepším využitím energie.

Doporučené dávkování: Dávku 12 g rozmíchejte v 300 ml 
vody a konzumujte mezi jídly. Maximální denní dávka je 12 g. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.

CLA + CARNITINE POWDER
30

0 g

BEZ CUKRU

ananas+hruška
cherry+punč

1 kapsle obsahuje:

2,5 g L-KARNITIN 2 g CLA 100 % RHP* VITAMÍN B5

100 % RHP* VITAMÍN B6 100 % RHP* VITAMÍN B12

150 % RHP* VITAMÍN D100 % RHP* ZINEK

10x
12 g

SYNEPHRINE

125 mg extraktu z rostliny Citrus aurantium v jedné kapsli, 
což představuje denní dávku 10 mg synefrinu. Přidaný extrakt 
z rostliny Citrus aurantium (8% synefrin) v tomto produktu 
podporuje metabolismus tuků. Doporučené použití jak v klidové 
fázi dne bez aktivity, tak i při fyzické aktivitě.

Doporučené dávkování: 1 kapsli užijte 30 minut před fyzickým 
výkonem. Kapsli je možné před výkonem kombinovat s produkty 
na bázi karnitinu. Maximálně 1 kapsle denně. Neužívejte před 
spaním. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Doplněk stravyDoplněk stravy
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1 kapsle obsahuje:

10 mg SYNEFRIN

63

S
P

A
LO

V
A

Č
E



v

64



ANABOLIZÉRY

MOCTAR BAGAH
KLASICKÁ KULTURISTIKA

v
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ZMA®

Unikátní patentovaná směs s vysokým obsahem hořčíku a zinku 
v chelátové formě. Pro vyšší účinnost těchto minerálních látek 
je do produktu přidán i vitamín B6, který přispívá k normální 
činnosti nervové soustavy a k standardnímu metabolismu bílkovin 
a glykogenu. Zinek napomáhá k pravidelnému metabolismu 
sacharidů, mastných kyselin a hlavně k syntéze bílkovin. Přispívá 
také k udržení normální hladiny testosteronu v krvi a k podpoře 
imunitního systému. Hořčík přispívá k normální funkci svalů, 
syntéze bílkoviny a k psychické pohodě. 

Doplněk stravy

12
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1 dávka obsahuje:

300 mg HOŘČÍK 20 mg ZINEK 7 mg VITAMÍN  B6

Doporučené dávkování: 2 kapsle večer před 
spaním. Nepřekračujte doporučené dávkování.

66

A
N

A
B

O
LI

ZÉ
R

Y



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 
vyhledáván sportovci, kteří se zaměřují na vytrvalostní i silový 
sportovní výkon.

Doporučené dávkování: užijte 2–4 kapsle 30 min před fyzickou 
zátěží, maximálně 4 kapsle za den. Nepřekračujte doporučené 
dávkování.

Doplněk stravy
10

0
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HMB 4500

Produkt HMB 4500 je velice oblíbený a vyhledávaný mezi 
sportovci, kteří usilují o svalnatou a současně vyrýsovanou 
postavu. HMB si v nepatrném množství tělo vytváří samo jako 
produkt látkové přeměny esenciální větvené aminokyseliny 
L-leucinu. Samotného L-leucinu by však muselo být přijato příliš 
velké množství k dosažení účinku. Z tohoto důvodu byl vytvořen 
produkt v ideální a dostupné podobě.

Doporučené dávkování: Denní dávka pro sportovce je 5 kapslí.

Tréninkové dny: 3 kapsle užijte 60 minut před tréninkem a další
2 kapsle ihned po tréninku.

Netréninkové dny: 3 kapsle užijte 30 minut před snídaní a další
2 kapsle cca 30 minut před obědem.
Nepřekračujte doporučené dávkování.

Doplněk stravy
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1 kapsle obsahuje:

500 mg INOSIN

1 kapsle obsahuje:

900 mg HMB
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STIMULANTY
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KARLOS VÉMOLA
MMA
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N1 N1 SHOT

Profesionální produkt pro stimulaci organismu před fyzickou 
aktivitou, sestavený dle maximálních možností evropské 
legislativy. Obsahuje nejúčinnější látky, uznávané odbornou 
veřejností, které zaručí maximální efekt napumpování svalstva 
a posunutí hranice fyzického výkonu. Nový pre-workout N1 je 
určen jak pro silový, tak pro vytrvalostní výkon a dodá energii 
a sílu po celou délku sportovní aktivity. N1 představuje pro 
všechny sportovce zdroj nové síly, energie a hlavně skvělého 
pocitu z vykonaného tréninku.

Doporučené dávkování: Rozmíchejte dávku 17 g (½ odměrky 
nebo 1 sáček) ve 300 ml vody a konzumujte 30 minut před 
tréninkem. Nepřekračujte doporučené dávkování. 

PRODUKT S VYSOKÝM OBSAHEM KOFEINU

Profesionální stimulant v pohotovostní tekuté formě k okamžitému 
použití bez potřeby šejkru či jiných pomůcek. Stejná a možná 
ještě lepší stimulace organismu, než u instantní formy tohoto 
pre-workoutu. Obsahuje jedny z nejúčinnějších látek které podpoří 
neuvěřitelné napumpování svalstva. Nový pre-workout N1 SHOT je 
určen právě těm sportovcům, kteří chtějí dosáhnout maximálního 
výkonu. Prodloužený efekt stimulace! Pocit mravenčení 
(parestezie) je přirozenou reakcí těla na mimořádně účinné látky.

Doporučené dávkování: vypijte 1 shot 15 minut před fyzickým 
výkonem. Maximální denní dávka je 60 ml. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

PRODUKT S VYSOKÝM OBSAHEM KOFEINU

51
0 g

10x 17 g

Doplněk stravy Doplněk stravy

černý rybíz
červený 
pomeranč
grep
modrá malina

orange fire

20x
60 ml

1 dávka obsahuje:

3,5 g BETA ALANIN 3,5 g AAKG 200 mg KOFEIN

1 shot obsahuje:

2,5 g BETA ALANIN 2 g L-ARGININ 200 mg KOFEIN

500 mg TYROSIN 3,2 g KREATIN 2,25 g L-CITRULIN L-MALÁT 1 g TAURIN 200 mg CHOLIN 500 mg GUARANA

20 mg DMAE 20 mg DMAE
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WAVE MENTHOL STRIPS

Plátek plný energie, který osvěží silou mentolu a nabudí vysokou 
dávkou kofeinu! Každý plátek obsahuje 80 mg kofeinu, tedy dávku 
jedné kávy, a zajistí okamžitý nástup energie. Plátky se snadno 
rozpouští v ústech a díky svému unikátnímu formátu a snadnému 
použití jsou kdykoli po ruce.

WAVE CAFFEINE MENTHOL STRIPS jsou bez cukru, s obsahem 
čtyř vitamínů B5, B6, B12 a E pro oddálení únavy. Praktické balení 
se vejde do každé kapsy nebo peněženky, unikátní plátky tak 
poskytují rychlou stimulaci sportovcům, studentům, řidičům, ale 
i všem, kteří potřebují mít energii vždy při sobě. 

Doporučené dávkování: 1 plátek. Nepřekračujte doporučené 
dávkování.

PRODUKT S VYSOKÝM OBSAHEM KOFEINU.

EXPLOSIN

Předtréninkový suplement, který obsahuje směs účinných látek 
pro podporu stimulace organismu, zlepšení prokrvení a podporu 
koncentrace. Mezi účinné látky jsou zařazeny kofein, L-arginin, 
extrakt z bobulí hroznů a slupek jablek – značková směs VinitroxTM 
(95 % polyfenolů), dále citrulin malát, extrakt z rostliny Citrus 
aurantium (10% synefrin), vitamín C, vitamíny B2, B6 a kyselina 
listová.

Doporučené dávkování: do 85 kg tělesné hmotnosti užijte 
dávku 6 g a nad 85 kg tělesné hmotnosti či při vysoké tréninkové 
pokročilosti dávku 9 g. Konzumujte 15 minut před tréninkem. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.

PRODUKT S VYSOKÝM OBSAHEM KOFEINU

42
0 g

20x 9 g

5x 
80 mg

10x
5x 80 mg

Doplněk stravyDoplněk stravy

borůvky

mentol

1 dávka obsahuje:

825 g L-TYROSIN 3 g L-ARGININ 225 mg KOFEIN

1 dávka obsahuje:

80 mg KOFEIN 83 % RHP* VITAMÍN B5 143 % RHP* VITAMÍN B6

750 mg TAURIN 200 mg CITRULIN MALÁT 7,5 mg SYNEFRIN 40 % RHP* VITAMÍN B12 50 % RHP* VITAMÍN E
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VALERIA AMMIRATO
IFBB BIKINI PRO
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BCAA ENERGY 

Absolutní novinka od společnosti NUTREND ve formě 
sportovního nápoje s vysokým obsahem esenciálních 
rozvětvených aminokyselin (BCAA) a kofeinu! BCAA ENERGY 
je sycený nápoj bez cukru a nabízí osvěžení pro sport i volný 
čas. BCAA ENERGY oceníte zejména v situacích, kdy se 
potřebujete koncentrovat, jako například při řízení auta, nebo 
studiu. Tento sportovní nápoj je možné konzumovat před 
sportovní aktivitou nebo v průběhu sportovní aktivity bez 
zvýšené tepové frekvence. Produkt je obohacený o směs 
vitamínů B3, B5, B6 a B12, které spolu s ostatními látkami 
přispívají k snížení únavy a nabízí se ve dvou osvěžujících 
příchutích Citrus s acai a Tropical.

tropical
citrus & acai

33
0 m

l

Doplněk stravy

1 plechovka obsahuje:

5 g BCAA 1 g TAURIN 100 mg KOFEIN

98 % RHP* VITAMIN B5 100 % RHP* VITAMIN B6 100 % RHP* VITAMIN B12

99 % RHP* VITAMIN B3 Doporučené dávkování: maximálně 1 plechovku 
za den, 20 – 30 minut před nebo v průběhu 
fyzického výkonu. 

24x
330 ml
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CARNITINE ACTIVITY DRINK
WITH CAFFEINE

CARNITINE ACTIVITY DRINK
WITH CAFFEINE

Nesycený 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 
si ho oblíbíte a během zátěže nebudete zapomínat doplňovat 
tekutiny.

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

Jemně sycený 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 
si ho oblíbíte a během zátěže nebudete zapomínat doplňovat 
tekutiny.

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

75
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ananas
citron
červený 
pomeranč
zelený čaj + 
bezinka
cool
mix berry
černý rybíz
pomeranč

malina
mojito

Potravina obohacená Potravina obohacená

BEZ CUKRUBEZ CUKRU

JEMNĚ SYCENÝ

1 láhev obsahuje:

1 g L-KARNITIN 1 g TAURIN 40 mg KOFEIN

1 láhev obsahuje:

1 g L-KARNITIN 1 g TAURIN 40 mg KOFEIN

8x
750 ml

8x
750 ml
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CARNITINE ACTIVITY DRINK

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

Doporučené dávkování: 1 láhev denně. Pro podporu fyzického 
výkonu začněte užívat 20–30 minut před výkonem, dávkujte 
i během výkonu.

dragon fruit
eukalyptus 
+ kiwi
fresh grep
ostružina 
+ limetka
pomelo

BEZ CUKRU

SMASH ENERGY UP

Nesycený energetický nápoj, který vám dodá velkou dávku 
energie. Díky vysokému obsahu kofeinu tento nápoj zlepšuje 
koncentraci a skvěle stimuluje organismus. Složení je doplněno 
o známé látky, jako jsou taurin a semi-esenciální aminokyselina 
L-arginin. Vhodné použití je před sportem nebo i při sportovní 
aktivitě. Varianta bez cukru je vhodná také jako stimulační nápoj 
při řízení automobilu proti únavě.

Doporučené dávkování: 1 láhev denně, užívejte 20–30 minut 
před fyzickým výkonem. Je možno užívat i během fyzického 
výkonu.

50
0 m

l
Potravina obohacená Potravina obohacená

gold
green
(bez cukru)
cola

VITAMÍNY

1 láhev obsahuje:

1 g L-KARNITIN 1 g TAURIN 17,3 mg VITAMÍN B3

1 láhev obsahuje:

160 mg KOFEIN 500 mg L-ARGININ 2 g TAURIN

75
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8x
750 ml

8x
500 ml
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UNISPORT ZERO

UNISPORT ZERO je koncentrovaný sportovní nápoj s mírnou 
mineralizací a nulovým obsahem cukru. Jeho uplatnění nalezneme 
pro doplnění tekutin při sportovní aktivitě i mimo ni. Díky tomu, 
že se jedná o hypotonický nápoj, dojde při jeho konzumaci 
k rychlejšímu doplnění tekutin a minerálů v těle než u jiných 
typů nápojů. 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 organismus.

Doporučené dávkování: 10 ml koncentrátu do 600–700 ml 
čisté vody. Vypijte maximálně 50 ml koncentrátu denně.

UNISPORT

UNISPORT je mírně mineralizovaný hypotonický sportovní 
nápoj. Mezi našimi sportovci se jedná o nejprodávanější 
tekutý koncentrát, z kterého připravíte až 70 litrů oblíbeného 
sportovního nápoje. Zájemce si může vybrat z mnoha příchutí 
a ze dvou velikostí balení 500 ml nebo 1000 ml. UNISPORT 
je obohacen o funkční látky, jako jsou L-karnitin, L-alanin 
nebo taurin. Je vhodný zejména pro sportovce a fyzicky 
zatěžované osoby, pro efektivnější hydrataci a doplnění 
potřebných minerálů. UNISPORT je nabízen i bez cukru 
a tato varianta nese označení UNISPORT ZERO. Na rozdíl 
od isotonických nápojů, které jsou určeny specificky pro 
situace s mimořádnou fyzickou a tepelnou zátěží a mohou 
tvořit jen velmi malou část tekutin přijatých v průběhu dne, je 
UNISPORT hypotonický a tím umožňuje prakticky neomezenou 
konzumaci, a to jak před, tak v průběhu fyzické zátěže, ale 
i v období zotavení.

Doporučené dávkování: 10 ml koncentrátu do 600–700 ml 
čisté vody. Vypijte maximálně 50 ml koncentrátu denně.

Potravina obohacená Potravina obohacená

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

BEZ CUKRU

10
00

 m
l

10
00

 m
l

50
0 m

l

lesní jahoda
ananas
zelený čaj + citron
pomeranč
citron
broskev + maracuja
bílý grep
pink grep
malina + brusinka
černý rybíz
cherry
mixfruit
bitter lemon
bezový květ
mix berry
mojito
ostružina + limetka

bitter lemon
broskev + maracuja
pink grep
višeň + černý rybíz

L-KARNITIN L-KARNITIN

L-ALANIN L-ALANIN

TAURIN TAURIN
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NARTES

Pramenitá voda NARTES pochází z chráněného podzemního 
zdroje, který vyvěrá v panenské přírodě podhůří Nízkého Jeseníku. 
Tento zdroj patří mezi tzv. artéské prameny, voda z něj na povrch 
vytéká pod tlakem (nemusí být násilím čerpána). Podzemní jezero 
leží v hloubce 170 metrů a je chráněno pod neprostupnými 
horninami, které zaručují 100% čistotu a nezávadnost této vody. 
Voda NARTES patří mezi slabě mineralizované vody, a proto 
je vhodná pro běžný pitný režim všech věkových kategorií bez 
omezení. Obsahuje nízké množství minerálů (156 mg/litr) a díky 
tomu lze srovnat čistotu této vody s kojeneckou. Při běžných 
podmínkách má pH vody hodnotu 7,4 a z hlediska tvrdosti je voda 
NARTES řazena mezi vody měkké.

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

• nízká mineralizace 156 mg/litr
• rozpustné pevné látky 110 mg/litr
• mimořádně čistý zdroj
• pro konzumaci v jakoukoliv denní dobu
• pro dodržování pitného režimu
• nejen pro sportovní aktivitu

Doporučené dávkování: pravidelné podávání během dne slouží 
k celkovému doplnění 2 litrů tekutin 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

ju
ni

or

ARTÉSKÁ 
STUDNA

NEPROPUSTNÁ
HORNINA

INFILTRAČNÍ
VRSTVA

NEPROPUSTNÁ
HORNINA

HLOUBKA 
ZDROJE

170 M
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NARTES JEMNĚ PERLIVÁ

Oblíbená pramenitá voda Nartes nově v jemně perlivé podobě. 
Zachována většina původních benefitů skvělé pramenité vody 
Nartes v jemně perlivé variantě pro lepší pocit osvěžení. NARTES 
jemně perlivá disponuje nízkou mineralizací (156 mg/litr) a díky 
tomu se skvěle se hodí jako součást pitného režimu. Jedná se 
o vodu z mimořádně čistého a kvalitního zdroje.

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

• nízká mineralizace 156 mg/litr
• rozpustné pevné látky 110 mg/litr
• mimořádně čistý zdroj
• pro konzumaci v jakoukoliv denní dobu
• pro dodržování pitného režimu
• nejen pro sportovní aktivitu

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

1,
5 l

50
0 m

l
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TYČINKY
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JAROMÍR JÁGR
HOKEJ / RYTÍŘI KLADNO
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DELUXE PROTEIN BAR je ideální proteinový snack nejen pro 
aktivní sportovce, ale pro každého, kdo zaměřil svůj životní 
styl na cestu správné výživy. Každý, kdo hledá skvělou chuť 
a současně kvalitní bílkovinu, bude nadšen z inovované receptury 
mezi proteinovými tyčinkami. Nově polita pravou čokoládou, má 
ještě vyšší procento proteinu (32 %), obsahuje křupavé proteinové 
crispy, má vysoký obsah vlákniny a je bezlepková! Vychutnejte si ji 
v 6 lahodných příchutích.  

Proteinová tyčinka EVOQ svým složením a chutí dalece přesahuje 
vše, co jste kdy ochutnali. Vysokým obsahem proteinu proteinu 
(celých 21 g) a nízkým obsahem cukrů zaujme EVOQ každého, 
kdo sleduje nejnovější výživové trendy. EVOQ neobsahuje lepek 
a vychutnat si ji můžete v šesti netradičních příchutích, jakými 
jsou například slaný karamel či arašídové máslo.

DELUXE EVOQ

12x
60 g

12x
60 g

Potravina Potravina obohacená

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

PROTEINOVÉ CRISPY

V PRAVÉ MLÉČNÉ ČOKOLÁDĚ

PROTEINOVÁ POLEVA

SLAZENO STÉVIÍ SLAZENO STÉVIÍ

6x 60 g
mix príchutí

6x 60 g
mix príchutíˇ ˇ

arašídové máslo
čokoláda a černý rybíz
čokoláda a máta
kokos a čokoláda
slaný karamel
tiramisu

ZINEK

EVOQ
DÁRKOVÉ BALENÍ 6x 60 g

DELUXE
DÁRKOVÉ BALENÍ 6x 60 g

1 tyčinka obsahuje:

32 % PROTEIN 13 % VLÁKNINA < 7 g CUKRY

1 tyčinka obsahuje:

35 % PROTEIN 17,5 % VLÁKNINA 2 g CUKRY
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V PRAVÉ MLÉČNÉ ČOKOLÁDĚ
NEBO JOGURTOVÉ POLEVĚ

V PRAVÉ MLÉČNÉ ČOKOLÁDĚ
NEBO JOGURTOVÉ POLEVĚ

VITAMÍNY VITAMÍNY

18x
85 g

18x
85 g

30x
40 g

30x
40 g

EXCELENT PROTEIN BAR 
DOUBLE

EXCELENT PROTEIN BAR

EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE

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 jednoduchá – pokud se jedná o EXCELENT 
PROTEIN BAR DOUBLE od společnosti NUTREND, tak může!

Proteinová tyčinka s ovocem či oříšky, zalitá v mléčné čokoládě 
nebo jogurtové polevě. Obsahuje 25 % bílkovin, 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 proteinovou tyčinkou EXCELENT neuděláte nikdy chybu – je 
lahodná, dokonale vyvážená a doslova nabitá výživnými látkami.

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

EXCELENT PROTEIN BAR

ananas s kokosem
čokoláda s oříšky
černý rybíz s brusinkami
limetka s papájou
marcipán s mandlemi
vanilka s ananasem
brazilské ovoce curuba
čokoláda + kokos
arašídové máslo

Potravina obohacenáPotravina obohacená

WITH CAFFEINE - 70 mg

9x 85 g
mix príchutíˇ

EXCELENT PROTEIN BAR
DÁRKOVÉ BALENÍ 9x 85 g

1 tyčinka 85 g obsahuje:

25 % PROTIEN 3 g BCAA 500 mg GLUTAMIN

1 tyčinka 85 g obsahuje:

25 % PROTIEN 3 g BCAA 500 mg GLUTAMIN
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ZDROJ VLÁKNINY

PROTEIN BAR

Proteinová tyčinka s výbornou chutí a poměrem bílkovin vůči 
sacharidům (1:2). Tyčinky s banánovou, čokoládovou a mandlovou 
příchutí jsou zalité v hořké čokoládě, tyčinky s kokosovou 
a vanilkovou příchutí jsou zalité v mléčné čokoládě a jahodová 
tyčinka je zalita v jogurtové polevě. PROTEIN BAR obsahuje 23 % 
bílkoviny, představuje zdroj vlákniny a zdroj 9 vitamínů. Tyčinka 
je bez umělých barviv, obsahuje kvalitní směs bílkovinných 
i sacharidových zdrojů, které slouží nejen k zasycení, ale i dodání 
potřebného množství důležité energie.

banán
čokoláda
jahoda
vanilka
mandle
kokos

24x
55g

Obohacená potravina

ZDROJ 9 VITAMÍNŮ

1 tyčinka obsahuje:

23 % PROTEIN

1 tyčinka obsahuje:

20 % PROTEIN

Potravina

RAW PROTEIN BAR

Nechte se překvapit skvělou chutí proteinové tyčinky, která je 
složená výhradně z přírodních surovin, splňujících kvalitu RAW. 
Šetrná technologie výroby umožnila vytvořit novou proteinovou 
tyčinku, která splňuje požadavky i těch nejnáročnějších klientů 
a vegani či vegetariáni již nemusí řešit nedostatek bílkoviny. 
S tyčinkou RAW PROTEIN BAR lze nejen při veganském zaměření 
snadno dosáhnout dostatečného obsahu všech makroživin 
ve stravě a současně si i skvěle pochutnat.

kakao + třešeň
lískový ořech + datle

100 % PŘÍRODNÍ ENERGIE

20x
50 g

RAW BAR
DÁRKOVÉ BALENÍ 6x 50 g

6x 50 g
mix príchutíˇ

BEZ PŘIDANÉHO CUKRU

V PRAVÉ ČOKOLÁDĚ
NEBO JOGURTOVÉ POLEVĚ
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Potravina Potravina

PŘÍRODNÍ ENERGIE PŘÍRODNÍ ENERGIE

BEZ PŘIDANÉHO CUKRU BEZ PŘIDANÉHO CUKRU

OBOHACENO O SEMÍNKA

RAW BAR

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

RAW SEEDS BAR

Když se vezme to nejlepší z čerstvého a šťavnatého ovoce 
a přidají se k tomu křupavá semínka plná prospěšných tuků, která 
jsou nejvhodnějším zdrojem rostlinné bílkoviny, získáte 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.

švestka & goji

kešu & jablko
kakao & lískový ořech
kakao & brusinka
meruňka & mandle
fík & papája

20x
50 g

20x
50 g
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DENUTS 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 
vitamínů, minerálů a dalších blahodárných látek. Nenajdete 
ideálnější zdroj energie, navíc zcela bez konzervantů. Chtějte jen 
to nejlepší.

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 
vitamínů, minerálů a dalších blahodárných látek. Nenajdete 
ideálnější zdroj energie, navíc zcela bez konzervantů. Chtějte jen 
to nejlepší.

slané arašídy v hořké čokoládě
mandle v hořké čokoládě 

cranberry
kešu + mandle
pistácie + slunečnice
pražená mandle + para ořech
pekanový ořech

35x
40g

35x
35g

Potravina

PŘÍRODNÍ ENERGIEPŘÍRODNÍ ENERGIE

ZDROJ OŘECHŮ A MEDUZDROJ OŘECHŮ A MEDU

BEZ POLEVY

VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINYVYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY

DENUTS
DÁRKOVÉ BALENÍ 
4x 35 g + 2x 40 g

4x 35 g 2x 40 g
mix príchutí

4x 35 g 2x 40 g
mix príchutí

ˇ

ˇ

V PRAVÉ HOŘKÉ ČOKOLÁDĚ

88

TY
Č

IN
K

Y



Potravina

FLAPJACK GLUTEN FREE

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

PŘÍRODNÍ TOKOFEROLY

20x
100g

VYSOKÝ OBSAH VLÁKNINY

čokoláda + banán s hořkou čokoládou
čokoláda + višeň s hořkou čokoládou
švestka + lískový ořech
višeň + jahoda
čokoláda + kokos s hořkou čokoládou
borůvka + brusinka s jogurtovou polevou
jablko + vlašský ořech
meruňka + pekanový ořech s jogurtovou polevou
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AKTIVNÍ ZDRAVÍ
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HELGA STIBI
IFBB BIKINI PRO
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Doplněk stravy

FLEXIT GOLD DRINK

FLEXIT GOLD DRINK je mimořádný instantní nápoj s obsahem 
devíti účinných látek se skvělým nutričním a fyziologickým 
efektem. Mezi nejdůležitější účinné látky řadíme speciální 
rybí kolagenový peptid Naticol ®, produkovaný enzymatickou 
hydrolýzou, který vyniká svou nízkou molekulární hmotností. 
Další účinnou látkou je methylsulfonylmethan (MSM), který 
obsahuje organicky vázanou síru. Mezi účinnými látkami je nutné 
zmínit i vitamín C, který přispívá k normální tvorbě kolagenu, 
Boswellii serratu, kyselinu hyaluronovou a vitamín B6, který 
přispívá k normálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu. 
Vitamín D přispívá k normálnímu využití vápníku a fosforu v rámci 
zabudování do kostí a zubů a kromě toho posiluje imunitu.

Doporučené dávkování: dávku 20 g rozmíchejte ve 250–300 ml 
vody. Užijte ráno na lačno. Dbejte na zvýšený příjem tekutin! 
Nepřekračujte doporučené dávkování.

BOSWELLIA 
SERRATA

HYALURONAN 
SODNÝ

MSM

40
0 g

černý rybíz
hruška
pomeranč

Kosmetický přípravek

FLEXIT GOLD GEL

Vlastní originální receptura je speciálně vyvinutým komplexem 
aktivních látek s vysokým obsahem MSM, glukosamin sulfátu, 
chondroitin sulfátu, boswellie, esenciálních olejů z eukalyptu 
a cedru atlantského, mentholu a dalších. Zajišťuje aktivní péči 
o pokožku v oblasti namáhaných a unavených kloubů, páteře, 
šlach a svalů. Lehce se roztírá, rychle se vstřebává a má příjemný 
hřejivý efekt .

Způsob použití:  2x – 3x denně vmasírujte přiměřené množství 
gelu do pokožky v oblasti kloubů a páteře.

 T
UB

A 
10

0 
M

L

GLUKOSAMIN

CHONDROITIN

EUKALYPTUS 

MSM

BOSWELLIA

MENTOL

10X
20 g

1 dávka obsahuje:

286 % RHP* VITAMÍN B6 100 % RHP* VITAMÍN C 120 % RHP* VITAMÍN D

9 g KOLAGEN 1,2 g CHONDROITIN 1,5 g GLUKOSAMIN
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Doplněk stravy Doplněk stravy

FLEXIT DRINK

FLEXIT DRINK je unikátní přípravek pro komplexní kloubní péči. 
Představuje prevenci před opotřebením kloubních pouzder, šlach 
a úponů. Zákazníky je žádaný i pro svůj pozitivní vliv na kvalitu 
pokožky, vlasů a nehtů. Jeho hlavní složky jsou aminokyselina 
L-prolin, glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, MSM a kyselina 
hyaluronová. FLEXIT DRINK je obohacen o hořčík, vitamíny B6, 
C, D a také je zdrojem velkého množství kvalitních kolagenních 
bílkovin.

Doporučené dávkování: dávku 20 g rozmíchejte ve 250–300 ml 
vody a užijte ráno na lačno. Nepřekračujte doporučené dávkování.

HYDROLYZÁT ŽELATINY VITAMÍN C

HOŘČÍK

L-PROLIN

VÁPNÍK

KYSELINA HYALURONOVÁ

MSM

40
0 g

broskev
grep
jahoda
pomeranč

FLEXIT GELACOLL

Účinný přípravek ve formě kapslí, obsahujících vysoké množství 
hydrolyzátu želatiny. Produkt je obohacen o vitamín C, který 
přispívá k tvorbě kolagenu pro normální funkci kostí, chrupavek 
a pojivové tkáně. Kolagenní bílkovina, kterou zde představuje 
hydrolyzát želatiny, je zdrojem širokého spektra aminokyselin 
a peptidů. Pro vyšší účinnost je vhodné konzumovat společně 
s produktem 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. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

18
0

ka
ps

lí
36

0
ka

ps
lí

HYDROLYZÁT ŽELATINY

1 dávka obsahuje:

357 % RHP* VITAMÍN B6 125 % RHP* VITAMÍN C 150 % RHP* VITAMÍN D

10 g KOLAGEN 150 mg CHONDROITIN 300 mg GLUKOSAMIN

dávka 8 kapslí obsahuje:

150 % RHP* VITAMÍN C 2,6 g KOLAGEN
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MULTIMINERAL COMPRESSED 
CAPS
Velice účinná kapslová forma šesti důležitých minerálů v chelátové 
podobě. Jedná se o skvělý doplněk stravy a současně je to 
i pomocník pro dodržení vyváženého jídelníčku nejen aktivních 
sportovců. Z minerálů jsou zde zastoupeny hořčík, vápník, 
zinek, železo, chrom a selen. 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. Zinek napomáhá k pravidelnému metabolismu 
sacharidů, mastných kyselin a hlavně k syntéze bílkovin. Železo 
přispívá k tvorbě červených krvinek, hemoglobinu a k přenosu 
kyslíku. Chrom přispívá k udržení hladiny glukózy v těle. Selen 
přispívá k ochraně buněk před oxidačním stresem.

Doporučené dávkování: 1 kapsle po ránu. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

MULTIVITAMIN COMPRESSED 
CAPS
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS je mimořádně nabitý produkt 
obsahující široké spektrum vitamínů a rostlinných extraktů 
v ideálním vzájemném poměru.w Želatinové kapsle jsou velmi 
dobře rozpustné a účinnou směs lze díky kapslové formě přesně 
dávkovat kdykoliv během dne. MULTIVitamín COMPRESSED CAPS 
je vhodný k doplnění vyváženého jídelníčku všech osob, včetně 
sportovců.

Doporučené dávkování: 1 kapsle po ránu. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

60 kapslí 60 kapslí

Doplněk stravy Doplněk stravy

HOŘČÍK VÁPNÍK ŽELEZO

CHELÁTOVÁ FORMA

1 kapsle obsahuje:
1 kapsle obsahuje:

100 % RHP* ZINEK 200 % RHP* CHROM 136 % RHP* SELEN

200 % RHP* VITAMÍNY B3, B5, D, E, KYSELINA LISTOVÁ, BIOTIN

909 % RHP* VITAMÍN B1

1000 % RHP* VITAMÍN B12

125 % RHP* VITAMÍN A 363 % RHP* VITAMÍN C

714 % RHP* VITAMÍNY B2, B6

KYSELINA ALFA LIPOOVÁ EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE
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OMEGA 3 PLUS SOFTGEL CAPS

OMEGA-3 PLUS SOFTGEL CAPS představuje prémiovou formu rybího oleje, obohacenou o vitamín D. Rybí olej je uzavřen ve speciálních 
softgelových kapslích, které výrazně zpomalují degradační procesy účinných látek a tím zvyšují přirozenou trvanlivost a stabilitu výrobku. Produkt 
OMEGA 3 PLUS SOFTGEL CAPS obsahuje rybí olej získaný výhradně z ančoviček – ryb odchycených v Peruánském (Humboldtově) proudu, který 
je celosvětově považován za nejproduktivnější mořský ekosystém. Rybí olej v softgelových kapslích je obsažen výhradně ve formě využitelných 
triglyceridů. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny jsou vysoce koncentrované a v každé kapsli je obsaženo 301 mg mastné kyseliny 
eikosapentaenové (EPA) a 210 mg mastné kyseliny dokosahexaenové (DHA). Uvedené omega 3 mastné kyseliny pozitivně podporují mozkovou 
činnost, udržují srdeční funkce a podporují zrak. Příznivých účinků je dosaženo při denním příjmu 250 mg EPA a DHA.

120 kapslí

Doplněk stravyDoplněk stravy

RYBÍ OLEJ V KAPSLI

1 kapsle obsahuje:

301 mg EPA 210 mg DHA 200 % RHP* VITAMÍN D
Doporučené dávkování: užívejte 1–2 kapsle denně. Maximální 
denní dávka jsou 2 kapsle. Nepřekračujte doporučené dávkování.
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Doplněk stravy

VITAMÍN C

Každá tableta obsahuje velké množství vitamínu C, jehož účinnost 
je podpořena šípkovým pudrem. Společně tvoří mimořádný 
produkt, který by neměl chybět ve výbavě žádného člověka 
a sportovce obzvlášť. Vitamín C má spoustu prospěšných funkcí 
v našem organismu. Řadíme mezi ně zejména podporu funkce 
imunitního systému během intenzivního fyzického výkonu i po jeho 
ukončení, přispívá také k tvorbě kolagenu pro normální funkci 
kostí, chrupavky a cév. Mezi další příznivé účinky patří i pozitivní 
vliv na energetický metabolismus, dále snížení míry únavy 
a vyčerpání. Mimo jiné zvyšuje vstřebávání železa a přispívá 
k regeneraci redukované formy vitamínu E.

Doporučené dávkování: jedna tableta denně nejlépe po fyzické 
aktivitě nebo večer před spaním. Nepřekračujte doporučené 
dávkování.

S EXTRAKTEM Z ŠÍPKŮ

10
0

ta
bl

et

VITAMÍNU C
V TABLETĚ

500 mg

1 tableta obsahuje:

625 % RHP* VITAMÍN C

BEZ CUKRU

MAGNESLIFE STRONG

Vlivem náročné fyzické aktivity, dietního pochybení nebo vlivem 
stresu může docházet v organismu ke snížení hladiny hořčíku. 
Vysoce účinný roztok hořčíku pomůže rychle doplnit hladinu 
tohoto důležitého minerálu v těle. Spolu s vitamínem B6 přispívá 
ke snížení míry únavy a vyčerpání, dále k elektrolytické rovnováze, 
podporuje energetický metabolismus, přispívá k normální funkci 
nervového systému. Magnesium také napomáhá normální syntéze 
proteinů a činnosti svalů.

Doporučené dávkování: v případě přípravy na dlouhotrvající 
fyzický výkon dávkujte 2–3 dny před očekávanou zátěží před 
spaním. Při dlouhotrvajícím či náročném výkonu mějte dávku vždy 
u sebe a použijte v případě potřeby. Maximálně 1 shot denně. 
Nepřekračujte doporučené dávkování!

Doplněk stravy

20x
60 ml

1 shot obsahuje:

375 mg HOŘČÍK 714 % RHP* VITAMIN B6
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Doplněk stravy

CURCUMIN + BIOPERINE
+ VITAMIN D
Nový produkt od společnosti NUTREND, kapsle 
Curcumin+Bioperine+Vitamin D, patří k absolutní 
špičce ve své kategorii na trhu. Účinky kurkuminu 
jsou v této směsi podporovány bioperinem 
a vitaminem D. Díky unikátním technologiím 
a receptuře je výtažek kurkuminoidů až 185 x 
vstřebatelnější než běžný kurkumin v přírodní formě 
a dvě kapsle produktu jsou 27 x účinnější, než běžné 
tablety.

Součástí balení CURCUMIN + BIOPERINE + VITAMIN D 
je informační brožura ZDARMA!

1 kapsle obsahuje:

500 mg KURKUMINOVÁ SMĚS 30 mg KURKUMINOIDY

108 % RHP* VITAMÍN D 25 mg KURKUMIN

60
 k

ap
sl

í

Doporučené dávkování: užijte 1 - 2 kapsle 
s jídlem. Maximální denní dávka jsou 2 kapsle. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.
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BEAUTY COLLAGEN
PORRIDGE
Unikátní kombinace, která nemá na našem trhu obdoby. 
Lahodná bezlepková kaše s vysokým obsahem proteinu, 
vitaminů a minerálů na jedné straně a jedinečný beauty 
produkt, který dokonale vyživí a hydratuje vaši pleť 
a dopřeje jí vysoké množství prvotřídního kolagenu 
a kyseliny hyaluronové. BEAUTY COLLAGEN PORRIDGE 
od společnosti NUTREND je bohatá na vlákninu, je 
lehce stravitelná a vaše tělo díky ní získá optimální 
množství živin v jediné porci. Bílkovina v tomto produktu 
je zastoupena prvotřídním kolagenem v kombinaci 
s oblíbeným mléčným proteinem. BEAUTY COLLAGEN 
PORRIDGE obsahuje velké množství chia semínek 
a dodá tělu pečlivě vyváženou směs vitamínů a minerálů. 
BEAUTY COLLAGEN PORRIDGE je na rozdíl od běžných 
kaší slazena vzácným kokosovým cukrem.

Doporučené dávkování: dávka 50 g je vhodná jako 
snídaně nebo svačina v dopoledních i odpoledních 
hodinách, vždy s odstupem minimálně 90 minut 
od další běžné stravy. Maximálně 2 dávky denně.

1 dávka obsahuje:

12,5 g PROTEIN 100 % RHP* ZINEK 100 % RHP* JÓD

100 % RHP* VITAMIN C 100 % RHP* BIOTIN

20 mg KYSELINA HYALURONOVÁ 100 % RHP* VITAMIN B3 5 g KOLAGEN

5x
50 g

mild pleasure

Potravina
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BEAUTY COLLAGEN
PORRIDGE
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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.

RÝSOVACÍ TRÉNINK

TYPY TRÉNINKŮ

2 hodiny před tréninkem

před snídaní
a před obědem

TRÉNINKPOLEDNE VEČEŘE PŘED SPANÍMRÁNO

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.

TRÉNINK PRO ZAČÁTEČNÍKY

1 h po tréninku

TRÉNINKPOLEDNE VEČERRÁNO
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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.

SILOVĚ-VYTRVALOSTNÍ TRÉNINK

TYPY TRÉNINKŮ

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 za účelem nabrání 
svalové hmoty.

OBJEMOVÝ TRÉNINK

TRÉNINKDOP. SVAČINA OBĚD ODP. SVAČINA VEČERSNÍDANĚRÁNO

TRÉNINKOBĚD VEČERRÁNO DOP. SVAČINA ODP. SVAČINA
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TEAM KATUSHA ALPECIN
UCI WORLD TOUR
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ENDURANCE
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VÁCLAV JANÍK
MOTORISTICKÝ SPORT – ZÁVODY 
AUTOMOBILŮ DO VRCHU

PETR VABROUŠEK
IRONMAN, TRIATLON, DUATLON, 
MARATON, HORSKÝ ULTRAMARATON

MARTIN KOLOMÝ
RALLYE DAKAR
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MICHAL PROKOP
MTB-4CROSS, ENDURO
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JAROMÍR JÁGR
HOKEJ / RYTÍŘI KLADNO

JAKUB HOLUŠA
ATLETIKA -BĚH

JAROSLAV KULHAVÝ
CYKLISTIKA - MTB

MARTINA SÁBLÍKOVÁ
RYCHLOBRUSLENÍ
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PITNÝ REŽIM

KEEP YOUR
DIRECTION

JAROSLAV KULHAVÝ
CYKLISTIKA - MTB
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MICHAL PROKOP
MTB-4CROSS, ENDURO
1. MÍSTO - NORTH LAKE GARDA ENDURO, LAGO DI GARDA (IT), (2016)
1. MÍSTO - ENDURO X-RACE, SUŠICE (CZE), (2016)
2x MISTR SVĚTA (2006) A (2003)
2x MISTR EVROPY (2004) A (2003)
NĚKOLIKANÁSOBNÝ MISTR ČESKÉ REPUBLIKY

PITNÝ
REŽIM
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Potravina obohacená Potravina obohacená

ISODRINX ISODRINX S KOFEINEM

Profesionální sportovní nápoj v sypké formě, který při rozmíchání 
ve vodě splňuje podmínky pitného režimu v průběhu náročného 
sportovního výkonu. Díky obsahu rychle vstřebatelných 
sacharidů a elektrolytů představuje instantní forma nápoje 
ideální energetický zdroj s optimálním množstvím živin, minerálů 
a vitaminů. Nově zcela bez sladidel.

Doporučené dávkování: poměr ředění pro ISOtonický nápoj 
je 35 g (mírně navršená odměrka) na 500 ml vody (osmolalita 
275–305 mOsm/kg). Poměr ředění pro HYPOtonický nápoj je 35 g 
na 750 ml vody (osmolalita méně než 250 mOsm/kg).

Profesionální sportovní nápoj v sypké formě obohacený o kofein. 
Je určen pro pitný režim a stimulaci v průběhu náročného 
sportovního výkonu. Dávka 80 mg kofeinu v doporučené porci 
produktu nabízí dostatečnou stimulaci i při dlouhodobé aktivitě 
spolu s rychle vstřebatelnými sacharidy a elektrolyty. Produkt je 
nově zcela bez sladidel.

Doporučené dávkování: Popíjejte před a během zátěže.

modrá
malina

10
00

 g

10
00

 g

42
0 g

42
0 g

5x
35 g

bitter lemon
grep
pomeranč
zelené jablko
černý rybíz

1 dávka obsahuje:

31,5 g SACHARIDY 56 % RHP* 10 VITAMINŮ

ELEKTROLYTY ELEKTROLYTY

SMĚS 10 VITAMINŮ SMĚS 10 VITAMINŮ

REDUKCE ÚNAVY REDUKCE ÚNAVY

BEZ UMĚLÝCH BARVIV BEZ SLADIDEL

BEZ SLADIDEL STIMULACE

1 dávka obsahuje:

31,3 g SACHARIDY 56 % RHP* 10 VITAMINŮ 80 mg KOFEIN
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Potravina obohacená

ISODRINX TABS

Další variantou sportovního nápoje jsou rozpustné tablety 
s možností přesného a jednoduchého 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.

Doporučené dávkování: Popíjejte před a během zátěže.

citron
pomeranč
malina

citron
pomeranč
cool
mix berry

Potravina

ISODRINX

Sportovní nápoj ISODRINX v praktické formě 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 sportovec 
vysokou dávku sacharidů, kterou spolu s elektrolyty tento nápoj 
nabízí. Část energie představuje speciální disacharid isomaltulóza 
(PalatinoseTM) zajišťující její postupné uvolnění.

Doporučené dávkování: při intenzivním fyzickém výkonu 
popíjejte pravidelně každých 10–15 minut cca 100–150 ml. 
Můžete začít popíjet již 30 minut před aktivitou.

12
 ta

bs
6x 12

 ta
bs

8x
750 ml

75
0 m

l

1 tableta obsahuje:

7,3 g SACHARIDY 22 % RHP* 10 VITAMINŮ

750 ml obsahuje:

49 g SACHARIDY 11 g PALATINOSE

ELEKTROLYTY ELEKTROLYTY

PODPORA IMUNITY POSTUPNĚ 
UVOLŇUJÍCÍ 
SE ENERGIE ZE 
SACHARIDŮ

REDUKCE ÚNAVY
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MARTINA SÁBLÍKOVÁ
RYCHLOBRUSLENÍ
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ENERGIE
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Doplněk stravy Doplněk stravy

CARBOSNACK CARBOSNACK S KOFEINEM

Rychlá energie ve formě gelu. Zcela inovovaný CARBOSNACK 
nabízí mnohem více energie 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 metabolismu. 
Všechny příchutě bez kofeinu jsou nově bez barviv.

Doporučené dávkování: v případě potřeby použijte během 
aktivity a vždy dostatečně zapijte. Maximálně 4 tuby za den. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.

Rychlá energie a stimulace organismu v jednom. 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 vyváženém poměru 
spolu s látkami, jako jsou beta-alanin, cholin a vitamin B3, 
společně přispívají ke snížení únavy a podpoře energetického 
metabolismu.

Doporučené dávkování: v případě potřeby použijte během 
aktivity a vždy dostatečně zapijte. Maximálně 4 tuby za den. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.zelené jablko

borůvka
citron
meruňka

18x
55 g

18x
55 g

12x
55 g

12x
55 g

modrá malina
cola

2 DRUHY SACHARIDŮ 2 DRUHY SACHARIDŮ

BEZ UMĚLÝCH BARVIV

RYCHLÝ ZDROJ 
ENERGIE

RYCHLÝ ZDROJ 
ENERGIE

ELEKTROLYTY ELEKTROLYTY

BEZ LEPKU

BEZ LEPKU

STIMULACE

1 dávka obsahuje:

200 mg BETA ALANIN 50 g CHOLIN 250 mg GLUKURONOLAKTON

1 dávka obsahuje:

200 mg BETA ALANIN 50 g CHOLIN 250 mg GLUKURONOLAKTON

31 g SACHARIDY 25 % RHP* VITAMIN B3 31 g SACHARIDY 25 % RHP* VITAMIN B3 60 mg KOFEIN
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Doplněk stravy

ENDUROSNACK

Inovovaný energetický gel představuje ideální zdroj energie. 
Gelové produkty mají uplatnění při náročné sportovní aktivitě 
s vysokou tepovou frekvencí, kdy tělo není schopno přijímat 
pevnou stravu. Hlavní složku tvoří disacharid isomaltulóza 
(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 mnohem lepší chuť.

Doporučené dávkování: Použijte cca 20 minut před zátěží 
1 sáček a zapijte dostatečným množstvím sportovního nápoje. 
V průběhu zátěže pojídejte pravidelně, během jedné hodiny je 
možné použít 1–2 sáčky. Vždy zapijte. Maximálně 4 sáčky za den. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.

Doplněk stravy

TURBO EFFECT SHOT

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 zdrojem energie na bázi glukózy, 
v kombinaci s menším množstvím pomalu vstřebatelné energie 
z PalatinoseTM, je obohacena o směs taurinu, L-alaninu, karnosinu 
a menší množství kofeinu.

Doporučené dávkování: 1 sáček v závěrečné fázi výkonu 
(cca závěrečných 20 minut, posledních 5 kilometrů). Pro 
lepší vstřebávání doporučujeme zapít sportovním nápojem. 
Nepřekračujte doporučené dávkování.

10x
75 g

16x
75 g

pomeranč 
+ kokos
ostružina
piña colada
meruňka
zelené jablko
slaný karamel

25
 m

l

20x
25 ml

TEKUTÁ FORMA

RYCHLÝ ZDROJ 
ENERGIEPOSTUPNĚ UVOLŇUJÍCÍ 

SE ENERGIE

BEZ UMĚLÝCH BARVIV

BEZ LEPKU

BEZ LEPKU

1 dávka obsahuje:

28 g SACHARIDY 500 mg BCAA 500 mg TAURIN

1 dávka obsahuje:

15 g SACHARIDY 200 mg L-ALANIN 500 mg TAURIN

500 mg GLYCIN 250 mg L-ALANIN 50 mg L-KARNOSIN 25 mg KOFEIN

BEZ UMĚLÝCH BARVIV
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Doplněk stravy

CARBONEX

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.

Doporučené dávkování: v případě potřeby rozkousejte 1–2 
tablety. Není vhodné užívat více než 2 tablety v průběhu 1 hodiny. 
Maximální denní dávka: 4 tablety. Nepřekračujte doporučené 
dávkování.

Doplněk stravy

GUTAR ENERGY SHOT

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

Doporučené dávkování: vypijte 30 minut před fyzickým 
výkonem. V případě potřeby můžete použít i v průběhu zátěže. 
Maximální dávka 2 pitné lahvičky za den. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

12 tablet 20x
60 ml60

 m
l

PODPORA IMUNITY

BCAA

RYCHLE ROZPUSTNÁ FORMA

BEZ CUKRU

BEZ UMĚLÝCH  BARVIV

DLOUHODOBÁ STIMULACE

EXTRAKT ZE ZELENÉ-
HO  ČAJE A ŽENŠENU

1 shot obsahuje:

700 mg GUARANA 500 mg L-KARNITIN 1 g TAURIN

1 tableta obsahuje:

2,5 g SACHARIDY 8 mg KOFEIN 25 mg L-KARNOSIN

375 % RHP* VITAMIN B6 200 mg L-ARGININ

31 mg TAURIN 250 mg L-ALANIN 177 mg KREATIN MONOHYDRÁT

25 % RHP* VITAMIN C
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Doplněk stravy

VO2 BOOST

Hodnota VO2max je důležitým ukazatelem fyzické kondice spor-
tovce. Produkt VO2 BOOST je zde právě proto, aby pomohl zlepšit 
sportovní výkon. Hlavními složkami jsou AAKG, citrulin malát a že-
lezo pro přenos kyslíku v těle, snížení únavy a spolu s vitaminem 
C pro normální funkci imunitního systému. Doporučená dávka 
4 tablet obsahuje navíc ještě 200 % doporučovaného denního 
příjmu vitaminu B1, který přispívá k normálnímu energetickému 
metabolismu a správné funkci srdce.

60
ta

bl
et

4 tablety obsahují:

30 % RHP* ŽELEZO 200 % RHP* VITAMIN B1 33 % RHP* VITAMIN C

L-CITRULIN MALÁT EXTRAKT Z ROSTLINY GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM REDUKCE ÚNAVY

Doporučené dávkování: zátěž do 60 minut: 2 tablety cca 45 min před 
začátkem fyzického výkonu. Zátěž nad 60 minut: 2 tablety 45 minut před 
začátkem a další 2 tablety v polovině fyzického výkonu. Maximální denní 
dávka jsou 4 tablety. Nepřekračujte doporučené dávkování.
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MICHAL PROKOP
MTB-4CROSS, ENDURO
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TYČINKY
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Potravina obohacená Potravina obohacená

VOLTAGE ENERGY BAR VOLTAGE ENERGY BAR
S KOFEINEM

Energetická tyčinka s obsahem rychle stravitelných sacharidů 
i sacharidů s postupným uvolňováním energie. Tato kombinace 
dodává energii postupně, díky tomu s ní tělo může lépe pracovat 
při sportovní aktivitě. Součástí složení je disacharid isomaltulóza 
(PalatinoseTM) s nízkým glykemickým 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. 

Doporučené dávkování: pro doplnění energie před a v průběhu 
dlouhodobé pohybové aktivity.

Energetická kofeinová tyčinka s obsahem rychle stravitelných 
sacharidů a sacharidů s postupným uvolňováním energie. 
Kombinace kofeinu a sacharidů dodá tělu energii pro náročný 
sportovní výkon. Součástí receptury je disacharid isomaltulóza 
(PalatinoseTM), která disponuje nízkým glykemickým 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

Doporučené dávkování: pro doplnění energie před a v průběhu 
dlouhodobé pohybové aktivity.

25x
65 g

25x
65 g

exotic
kokos
lískový oříšek
lesní plody)

káva
hořká čokoláda

CEREÁLIE CEREÁLIE

PODPORA IMUNITY PODPORA IMUNITY

BEZ POLEVY BEZ POLEVY

POSTUPNĚ UVOLŇUJÍCÍ SE ENERGIE POSTUPNĚ UVOLŇUJÍCÍ SE ENERGIE

1 tyčinka obsahuje:

∅ 40 g SACHARIDY 15 % RHP* VITAMIN C 17 % RHP* VITAMIN E

17 % RHP* VITAMIN E 26 % RHP* ZINEK

1 tyčinka obsahuje:

∅ 39 g SACHARIDY 60 mg KOFEIN 15 % RHP* VITAMIN C

26 % RHP* ZINEK
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Potravina obohacená Potravina obohacená

21x
45 g

20x
35 g

ENDURANCE BAR FRUIT ENERGY BAR

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

Doporučené dávkování: dle potřeby, před, v průběhu či 
po fyzické aktivitě.

Nová ovocná sportovní tyčinka s mimořádnou chutí, která je 
ideální pro doplnění energie nejen v průběhu sportovní aktivity. 
Tyčinka 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.

Doporučené dávkování: dle potřeby, před, v průběhu či 
po fyzické aktivitě.

karamel
mixberry
passion fruit
vanilka

banán
malina
meruňka

WPC PODPORA IMUNITY

BCAA VICE NEŽ 50% OVOCE

BEZ POLEVY BEZ LEPKU

V TENKÉM OPLATKU

KOMPLEXNÍ RYCHLÝ ZDROJ ENERGIE RYCHLÝ ZDROJ ENERGIE

1 tyčinka obsahuje:

∅ 23 g SACHARIDY 29,8 mg EXTRAKT Z JADER VINNÉ RÉVY 20 % RHP* ZINEK

6,3 mg EXTRAKT Z CUKROVÉ TŘTINY 20 % RHP* VITAMIN C 20 % RHP* VITAMIN E

1 tyčinka obsahuje:

∅ 30 g SACHARIDY 57 % RHP* 9 VITAMINŮ
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Petr Vabroušek
IRONMAN, TRIATLON, DUATLON, 
MARATON, HORSKÝ ULTRAMARATON
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KŘEČE
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Doplněk stravy

SALT CAPS

Unikátní směs elektrolytů a vitaminů určená nejen pro profesionál-
ní sportovce. Při nerovnováze elektrolytů nebo díky jejich význam-
nému snížení vlivem fyzické aktivity za současné ztráty tělesných 
tekutin může sportovec vnímat pocit slabosti a nástup křečí. Díky 
produktu SALT CAPS lze preventivně těmto nežádoucím stavům 
předcházet a významně tak ovlivňovat kvalitu sportovního výkonu. 
Směs elektrolytů spolu s vitaminy B1 a B5 přispívá ke snížení 
míry únavy a vyčerpání, k elektrolytické rovnováze a podpoře 
energetického metabolismu.

12
0

ka
ps

lí

ELEKTROLYTY SNÍŽENÍ ÚNAVY A VYČERPÁNÍ PREVENCE VZNIKU KŘEČÍ

1 kapsle obsahuje:

36 % RHP* VITAMIN B1 32 % RHP* VITAMIN B5
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Doplněk stravy Doplněk stravy

MAGNESLIFE MAGNESLIFE ACTIVE DRINK

Vlivem náročné fyzické aktivity, dietního pochybení nebo stresu 
dochází v organismu ke snížení hladiny hořčíku. Vysoce účinný 
roztok iontů hořčíku pomůže rychle k jeho doplnění. Hořčík plní 
v těle mnoho životně důležitých funkcí. Spolu s vitaminem B6 při-
spívá ke snížení míry únavy a vyčerpání, dále k elektrolytické rov-
nováze, podporuje energetický metabolismus, přispívá k normální 
funkci nervového systému. Magnezium také přispívá k normální 
syntéze proteinů a činnosti svalů. Tekutá forma zajišťuje rychlejší 
využití tohoto minerálu a díky praktickému balení jej můžete mít 
vždy po ruce.

Zcela nový produkt v instantní formě, který je určen k doplnění 
důležitých minerálů, jako jsou hořčík a draslík, a také k částeč-
nému zajištění tekutin a energie po sportovní aktivitě. Obsažené 
minerály jsou velice důležité právě po sportovní aktivitě kvůli 
obnově tekutin v těle i pro správnou funkci svalů. Efektivní recep-
tura MAGNESLIFE ACTIVE DRINK představuje strategický přístup 
k vyrovnání negativních účinků vyčerpání a dehydratace.

10x
25 ml

10x
25 g

RYCHLÉ VSTŘEBÁVÁNÍSNÍŽENÍ ÚNAVY A VYČERPÁNÍ SNÍŽENÍ ÚNAVY A VYČERPÁNÍ

PODPORA FUNKCE SVALŮ PODPORA FUNKCE SVALŮPREVENCE VZNIKU KŘEČÍ

PODPORA IMUNITY

1 monodóza obsahuje:

67 % RHP* HOŘČÍK 571 % RHP* VITAMIN B6

1 dávka obsahuje:

50 % RHP* HOŘČÍK 15 % RHP* DRASLÍK 100 % RHP* VITAMIN C

50 % RHP* VITAMIN B6
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JAKUB HOLUŠA
ATLETIKA
 
VÍCEMISTR SVĚTA NA 1500M PORTLAND (2016)
HALOVÝ MISTR EVROPY NA 1500M PRAHA (2015)
VÍCEMISTR SVĚTA NA 800M ISTANBUL 2012

Jakub Holuša
ATLETIKA -BĚH
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REGENERACE
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Doplněk stravy

REGENER

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 aminokyse-
lin. Mezi minerály je například hořčík, který 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 aminokyseliny BCAA, L-
-glutamin a L-arginin.

Doporučené dávkování: ihned po fyzickém výkonu rozmíchejte 
75 g ve 450 ml vody a vypijte po částech, v průběhu 20–30 
minut. Obsah následně zapijte dalšími 200 ml vody. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

Doplněk stravy

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 použití v období 
náročné sportovní aktivity. Nová receptura v sobě nese významné 
množství vitaminu B1, který přispívá k energetickému metabolis-
mu a normální funkci srdce. Dále je zde obsažen vitamin B6, který 
přispívá k snížení únavy.

fresh apple
red fresh

45
0 g

10x
75 g

12
0

ka
ps

lí

EXTRAKT
GINKGO BILOBA

1 dávka obsahuje:

62 % SACHARIDY 3 g BCAA 2 g L-GLUTAMIN dávka 6 kapslí obsahuje:

3 g BCAA 444 mg L-KARNITIN TARTRÁT 60 mg L-KARNOSIN500 mg L-ARGININ 35 % RHP* HOŘČÍK 27 % RHP* SELEN

250 % RHP* VITAMIN C 583 % RHP* VITAMIN E 300 mg L-ALANIN 100 % RHP* VITAMIN B1 15 % RHP* VITAMIN B6

PODPORA ENERGETICKÉHO 
METABOLISMU

SNÍŽENÍ ÚNAVY

PODPORA REGENERACE

RYCHLÝ ZDROJ ENERGIE

BEZ UMĚLÝCH BARVIV

PODPORA IMUNITY
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Potravina obohacena

RECOVERY PROTEIN SHAKE

Zcela nový produkt zaměřený na regeneraci svalstva a obnovu 
glykogenu po sportovní aktivitě s vysokou intenzitou. RECOVERY 
PROTEIN SHAKE nabízí vysoký podíl sacharidů a bílkovin. Je 
obohacený o vitamin B5 a biotin pro obnovu energie v těle. Dále 
obsahuje minerály magnezium a draslík, které jsou nezbytné pro 
naše tělo po ukončení náročného sportovního výkonu. Receptura 
je doplněna trávicím enzymem laktázou, která pomáhá tělu 
zpracovat mléčný cukr laktózu. Díky tomu by tento produkt neměl 
být překážkou pro sportovce s laktózovou intolerancí.

čokoláda + kakao
vanilka
jahoda

52
0 g

1 dávka obsahuje:

∅ 66,5 % SACHARIDY ∅ 66 % BÍLKOVINY 50 % RHP* CHROM

15 % RHP* HOŘČÍK 15 % RHP* DRASLÍK 120 % RHP* VIATMIN B5

100 % RHP* BIOTIN

KOMPLEXNÍ SMĚS PRO REGENERACI BEZ LEPKU

KREATIN MONOHYDRÁT TRÁVÍCÍ ENZYM LAKTÁZA BEZ UMĚLÝCH BARVIV A SLADIDEL
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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

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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DOPLŇKOVÝ
SORTIMENT
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ŠEJKR

BIDON

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

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

400 ml 600 ml450ml

500 ml 750 ml

LIMITED
EDITION
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BIDON Plastové bidony NUTREND pro přípravu nápojů. Obsah 750 ml a 1000 ml

Plastové láhve NUTREND pro přípravu nápojů. Obsah 1000 ml Skleněné láhve NUTREND s termo obalem. Obsah 500 ml

GALON

SKLENĚNÁ LÁHEVSPORTOVNÍ LÁHEV

2200 ml

1000 ml

750 ml 1000 ml

500 ml
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Délka: 48 cm

RUČNÍK

KLÍČENKA NUTREND

Froté ručník NUTREND
Rozměr: 100 x 50 cm

100% polyester
24 x 48 cm
bez švů

FUNKČNÍ ŠÁTEK

NÁRAMEK
GYM IS MY OFFICE

NÁRAMEK
TESTED ON HUMAN
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BATOH NUTREND BATOH NUTREND

SPORTOVNÍ PONOŽKY
KLIMATEX

KOMPRESNÍ PODKOLENKY
KLIMATEX

SPORTOVNÍ TAŠKA 
NUTREND

GYMSACK

rychleschnoucí, prodyšné
zesílená špice a pata
obsahují stříbro

rychleschnoucí, prodyšné
zesílená špice a pata
obsahují stříbro

materiál 100% polyester 
 objem 60 l

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

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

Rozměr: 45 x 34 cm
reflexní prvky
vnitřní kapsa
objemný
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Sportovní červená kšiltovka se zahnutým kšiltem.

Sportovní černá kšiltovka s rovným kšiltem.

KŠILTOVKA NUTREND FLEXFIT

KŠILTOVKA NUTREND FLEXFIT

KŠILTOVKA NUTREND FLEXFIT
Sportovní černá kšiltovka se zahnutým kšiltem.
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Sportovní černé tričko.
Různé velikosti.

Sportovní černé tričko.
Různé velikosti.

Sportovní bílo šedé tričko.
Různé velikosti.

TRIČKO NUTREND dámské

TRIČKO NUTREND pánské

TRIČKO CHAMpIONS pánské
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š. 620 mm x h. 440 mm x v. 1760 mm š. 600 mm x h. 450 mm x v. 1650 mm

REKLAMNÍ STOJAN PAPÍR REKLAMNÍ STOJAN PLASTEVOQ STOJAN VELKÝ

š. 397mm x h. 400 mm x v. 1700 mm
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Plastový stojan na 5 ks 
sirupových koncentrátů.

STOJAN NA
PITNÝ REŽIM

PITNÝ REŽIM – DÁVKOVAČ
NA LAHEV

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

Sklenice NUTREND o obsahu 500 ml.

SKLENICE

š. 170 mm x h. 190 mm x v. 350 mm

STOJAN NA LETÁČKY

š. 397mm x h. 400 mm x v. 530 mm

EVOQ
STOJAN MALÝ

Průhledný plastový stojan na tyčinky.
12 samostatně oddělených částí.

STOJAN NA TYČINKY
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DISTRIBUCE

Alžírsko
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora
Čína
Česká republika
Estonsko
Finsko
Francie
Chile
Chorvatsko
Irák
Írán
Irsko

Island
Itálie
Izrael
Kazachstán
Kypr
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Makedonie
Malta
Moldavsko
Německo
Nizozemsko
Omán
Peru
Polsko

Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Spojené arabské emiráty
Srbsko
Španělsko
Švýcarsko
Taiwan
Turecko
Ukrajina
Uzbekistán
Velká Británie
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VELETRHY A AKCE

Peking
Kolín nad Rýnem
Birmingham
Rimini
Šanghaj
Šanghaj
Varšava
Dubaj
Moskva

CHINA FIT
FIBO
BODY POWER UK
RIMINI WELLNESS
FIBO CHINA
IWF
FIWE
DUBAI MUSCLE SHOW
SN PRO EXPO FORUM
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