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Měli jsme sen. Stát po boku těch nejlepších světových atletů v cestě za jejich
úspěchy. Špičkové technologie, vývojová
centra i nezávislé laboratoře, stvrzující
kvalitu našich produktů byly od počátku naší prioritou. Olympijští vítězové,
mistři světa i největší kapacity ve svých
oborech spolu s námi píší historii už
více než čtvrt století. Stejně jako emoce
ve tvářích miliónů z vás, překonávajících
své limity po celém světě. Každý den.
Vaše příběhy jsou to, co nás žene dopředu.

our story

about
us

Jsme český výrobce sportovní výživy pro celý svět. Díky vlastním
laboratořím a vývojovým centrům
máme pod kontrolou celý výrobní proces. Od míchání značkových
surovin až po finální design výrobku. Vše pod jednou střechou.
Pro lepší zacílení zákazníků jsme
portfolio našich produktů rozdělili do třech divizí: Bodybuilding/
Fitness, Endurance a Active Lifestyle. Od roku 2011 disponujeme
také vlastním, mimořádně kvalitním zdrojem vody, která pochází
ze 170 m hluboké artéské studny

over 27 years
of experience

all in-house
solution

iso certified
(9001, 22000)

over
33 000 SQM
area

v podhůří Nízkého Jeseníku. Na trhu je tato
pramenitá voda známá pod značkou NARTES.
V roce 2018 jsme otevřeli multifunkční komplex NUTREND WORLD, který v jedinečném
designu kombinuje fitness centrum, wellness,
luxusní hotel a restauraci se stylovou kavárnou. Pro korporátní zákazníky jsou k dispozici
i konferenční prostory s variabilními možnostmi uspořádání. Začátkem roku 2020 jsme
dokončili výstavbu v pořadí již několikáté výrobní haly a skladových prostor o rozloze více
než 12000 m2, která nám umožňuje zavedení
nejnovějších výrobních technologií a navýšení
produkce.

branded raw
materials

export to over
60 countries
worldwide

Naše výrobní haly patří k nejkomplexnějším zařízením svého druhu na světě
a díky investicím do nejnovějších technologií dokážeme zajistit výrobní procesy tak širokého portfolia produktů pod
jednou střechou.
• výroba tyčinek
• tekutá výroba
• výroba gelů
• sypká výroba
• výroba kapslí a tablet
Sklady s kapacitou více než 5000 paletových míst jsou plně automatizované
a využívají online čtečky a ovinovací roboty.

tech
nologies

Díky ALL IN-HOUSE řešení jsme při vývoji
produktů velmi flexibilní a dokážeme vrcholovým sportovcům vyrábět produkty
prakticky na míru. Do vývoje produktů
jsou kromě nutričních specialistů a odborníků na sportovní lékařství standardně zapojování ti nejlepší světoví sportovci z řad UCI WorldTour cyklistů, mistrů
světa, či olympijských vítězů napříč všemi sporty. Vysoká kvalita a nezávadnost
našich produktů je také testována v nezávislých laboratořích ve Spojeném království a Německu.

research
and
develop
ment

Certifikace systému managementu kvality dle normy ISO 9001:2015 je zárukou
vysoké kvality našich produktů a služeb.
Certifikaci 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 22000 (Food Safety System Certification 22000). Jedná
se o ucelený standard určený pro systém managementu bezpečnosti potravin. Systém je založený na principech
HACCP, ať už podle Codex Alimentarius,
nebo na základě požadavků normy ISO
22000:2018. Certifikát je zárukou identi-

quality
fikace a řízení rizik ve společnosti z pohledu bezpečnosti potravin.
Ochrana životního prostředí byla vždy
prioritou společnosti NUTREND. I proto
jsme se již před lety zapojili do neziskového systému EKO-KOM, který zajišťuje
třídění a recyklaci obalových odpadů
v České republice.

Dlouhodobě budujeme síť vlastních
značkových prodejen, která se každým rokem rozrůstá. V první polovině roku 2020 jsme otevřeli již
21. prodejnu. NUTREND STORES se pyšní moderním designem zapadající
do koncepce a stylu společnosti. Špičkové produkty a odborné poradenství
jsou alfou omegou našich značkových
prodejen, na které můžete narazit v každém větším městě po celé České republice.

nutrend
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České Budějovice

Ostrava

Jedinečný multifunkční komplex, který je
stvořen pro milovníky sportu, zdravého životního stylu a well-beingu ve všech jeho
podobách. Celý areál je umístěn v klidné
okrajové části města s výhledem na Svatý
Kopeček. Čtyřpodlažní budova je navržena v moderním stylu s nepřehlédnutelnými designovými prvky, které dodávají
celému komplexu tu pravou tvář. Hosté
se u nás mohou ubytovat v jednom z 24
unikátních pokojů. Restaurace s konceptem „open kitchen“ nabízí po celý den
speciality z prvotřídních surovin. Zážitkem je také kavárna, kde si můžete k lahodné kávě vychutnat božské domácí
dorty a zákusky.

nutrend
world
Fitness centrum o rozloze více než
1000 m2 vybavené nejmodernějšími stroji vám nabízí nespočet variant tréninku.
Pro návštěvníky je také připravena široká
nabídka masáží a privátní Wellness SPA
pokoje. V posledním patře komplexu se
nachází rozlehlé moderní kongresové
centrum a show kitchen s terasou.
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ZNAČKOVÉ SUROVINY
BioPerine® je standardizovaný
extrakt z plodů pepřovníku
černého (Piper nigrum).
Přírodní termonutrient
a biologický zesilovač.

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

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

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

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.

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

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.

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

Naticol® jsou rybí kolagenové
peptidy s nízkou molekulární
hmotností pro lepší
absorpci v organismu.

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

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

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

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

PeptoPro® jsou vysoce kvalitní
di- a tripeptidové hydrolyzované
frakce kaseinu. Vynikají rychlou
a bezproblémovou stravitelností
a mají neutrální chuť.

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.

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.

ZNAČKOVÉ SUROVINY
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.
HydroBeef™ – vysoce kvalitní
hydrolyzát hovězích bílkovin.

Značkový extrakt z hnědých
mořských řas, obsahující
polyfenoly, které snižují
funkce trávicích enzymů
lipázy a amylázy.
Aquamin Mg - Biologicky
vysoce dostupný zdroj hořčíku
získávaný z mořské vody.

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

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

PROTEIN

100%WHEY

100 % WHEY
PROTEIN

TYPICKÉ AMINOKYSELINOVÉ SPEKTRUM

Přichází zcela nová generace produktu s vylepšenou
recepturou a zvýšeným podílem syrovátkového izolátu
WPI. Syrovátková bílkovina pochází z prvotřídního mléka
ekologických chovů krav volně se pasoucích na loukách,
splňující certifikaci GRASS FED. Vynikající stravitelnost
zajišťuje značková směs trávicích enzymů a lahodné
příchutě potěší vaše smysly. Prémiový produkt s vysokou
biologickou hodnotou je ideální pro obnovu svalové
tkáně a svalový růst.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

až 73 % bílkovin
instantizovaný syrovátkový protein (WPC, WPI)
použité suroviny splňují certifikaci GRASS FED
až 24 % WPI
až 22 g bílkovin v jedné dávce
5 g BCAA v jedné dávce
značková směs trávicích enzymů DigeZyme™
bez umělých barviv
bez lepku

30 g
L-ALANIN

1 088 mg

L-ARGININ

504 mg

L-ASPARÁGOVÁ KYSELINA

2 345 mg

L-CYSTEIN

508 mg

L-GLUTAMANOVÁ KYSELINA

3 872 mg

GLYCIN

395 mg

L-HISTIDIN

407 mg

L-ISOLEUCIN * *

1 338 mg

L-LEUCIN * *

2 281 mg

L-LYSIN *

2 015 mg

L-METHIONIN *

475 mg

L-FENYLALANIN *

685 mg

L-PROLIN

1 270 mg

L-SERIN

1 040 mg

L-THREONIN *

1 479 mg

L-TRYPTOFAN *

621 mg

L-TYROSIN

379 mg

L-VALIN * *

1 269 mg

pozn. příchuť BÍLÁ ČOKOLÁDA + KOKOS
* EAA – ESENCIÁLNÍ AMINOKYSELINY
* * BCAA – VĚTVENÉ ESENCIÁLNÍ AMINOKYSELINY

NUTRIČNÍ HODNOTY
475 kJ/112 kcal

Tuky / nasycené

1,3 g/0,8 g

Sacharidy / cukry

2,2 g/1,6 g

Vláknina

0,4 g

Bílkoviny

22,7 g

Sůl

0,5 g

2 250 g

pozn. příchuť BÍLÁ ČOKOLÁDA + KOKOS

ANANAS
+ KOKOS

Doplněk stravy

BANÁN
+ JAHODA

1 000 g

400 g

30 g

BÍLÁ
ČOKOLÁDA
+ KOKOS

COOKIES
& CREAM

ČOKOLÁDA
+ KAKAO

ČOKOLÁDA
+ KOKOS

ČOKOLÁDA
+ LÍSKOVÝ
OŘECH

ČOKOLÁDOVÉ
BROWNIES

JAHODA

KARAMELOVÉ
LATTÉ

KIWI
+ BANÁN

LEDOVÁ KÁVA

MALINA

MANGO
+ VANILKA

POMERANČ

VANILKA

PROTEINY

30 g
Energetická hodnota

25

HYDRO WHEY
Izolát nativní syrovátkové bílkoviny s vysokou
biologickou hodnotou a maximální vstřebatelností
je obohacený o enzym laktázu, navíc bez
přidaného cukru. Vyniká mimořádnou stravitelností
a rychlým dodáním potřebných aminokyselin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

až 80 % bílkovin
značkový WPI Hydrovon™
100 % hydrolyzovaného WPI
32 g bílkovin v jedné dávce
enzym laktáza – Tolerase™ L
chrom
vitamín B3
bez přidaného cukru
bez umělých barviv

NUTRIČNÍ HODNOTY

PROTEINY

40 g
Energetická hodnota

612 kJ/144 kcal

Tuky / nasycené

0,6 g/0,3 g

Sacharidy / cukry

2,4 g/1,1 g

Vláknina

0,6 g

Bílkoviny

32 g

Sůl

0,4 g

pozn. příchuť VANILKA

ČOKOLÁDA

JAHODA

Potravina s přídavkem
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VANILKA

1 600 g

800 g

40 g

ISO WHEY PROZERO
Prvotřídní izolát syrovátkové bílkoviny představuje
jeden z nejlepších zdrojů esenciálních aminokyselin,
s vysokým obsahem přirozeně se vyskytujících BCAA.
S nízkým obsahem laktózy, bez cukru a bez lepku.
Ideální pro doplnění bílkovin pro kvalitní obnovu svalstva,
zároveň velmi vhodný při nízkosacharidové dietě.
84 % bílkovin
100 % izolát syrovátkové bílkoviny (WPI)
21 g bílkovin v jedné dávce
4,7 g BCAA v jedné dávce
obohaceno o L-glutamin
obohaceno o vitamín B6
trávicí enzymy DigeZyme™
nízký obsah laktózy
bez lepku
bez cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY
25 g
Energetická hodnota

398 kJ/94 kcal

Tuky / nasycené

0,5 g/0,2 g

Sacharidy / cukry

1,3 g/0,8 g

Vláknina

0,1 g

Bílkoviny

21,0 g

Sůl

0,2 g

2 250 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDOVÉ BROWNIES

ČOKOLÁDOVÉ
BROWNIES

PUDINKOVÁ
VANILKA

JAHODOVÝ
CHEESECAKE

SLANÝ
KARAMEL

COOKIES
& CREAM

500 g

PROTEINY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 g

BÍLÁ
ČOKOLÁDA

Doplněk stravy

27

AFTER TRAINING
PROTEIN
Mimořádná směs prémiových proteinů a kvalitních
sacharidů vyvinutá speciálně pro podporu svalového
růstu a regeneraci po náročném tréninku, vyniká
rychlou vstřebatelností a vysokou využitelností.
• 41 % bílkovin
• značkový hydrolyzovaný izolát
syrovátkové bílkoviny Hydrovon™
• prémiový syrovátkový izolát (WPI)
• prémiový ultra-filtrovaný koncentrát
mléčné syrovátky (WPC)
• 19 g bílkovin v jedné dávce
• 5 g BCAA v jedné dávce
• směs sacharidů Palatinose™ a ModCarb™
• L-alanin
• L-glutamin
• trávicí enzym Tolerase™ L
• bioaktivní kolostrum
• extrakt z Ginkgo biloby
• hořčík
• zinek
• vitamíny B5, B6 a B12
• bez umělých barviv
• bez lepku

NUTRIČNÍ HODNOTY

PROTEINY

45 g
Energetická hodnota

632 kJ/149 kcal

Tuky / nasycené

1 g/0,5 g

Sacharidy / cukry

16,1 g/8,5 g

Vláknina

1,1 g

Bílkoviny

18,5 g

Sůl

0,3 g

pozn. příchuť VANILKA

ČOKOLÁDA

Doplněk stravy
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JAHODA

VANILKA

2 520 g

540 g

45 g

100 % BEEF PROTEIN
Hydrolyzovaná 100 % hovězí bílkovina, s nízkým
obsahem sacharidů a cholesterolu, obohacená
o esenciální aminokyseliny L-methionin a L-tryptofan,
navíc obohacen o kreatin, AAKG a trávicími enzymy.
Vysokoprocentní proteinový nápoj je vhodný pro
silově zaměřené sportovce k doplnění jídelníčku
pro podporu budování svalové hmoty.
89 % bílkovin
značková surovina HydroBEEF™
100 % hydrolyzovaná hovězí bílkovina
31 g bílkovin v jedné dávce
značkový kreatin Creapure®
AAKG (L-arginin-alfa-ketoglutarát)
obohaceno o L-methionin a L-tryptofan
trávicí enzymy DigeZyme™
bez umělých barviv

Potravina s přídavkem

NUTRIČNÍ HODNOTY
35 g
Energetická hodnota

584 kJ/138 kcal

Tuky / nasycené

1,1 g/0,5 g

Sacharidy / cukry

0,4 g/0,04 g

Vláknina

0,04 g

Bílkoviny

31,7 g

Sůl

0,6 g

pozn. příchuť MANDLE + PISTÁCIE

ČOKOLÁDA
+ LÍSKOVÝ
OŘECH

PROTEINY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

900 g

MANDLE
+PISTÁCIE

Doplněk stravy
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DELICIOUS VEGAN
PROTEIN
Proteinový superfood vegan koktejl lahodné chuti
a krémové konzistence s nutričně vyváženým
složením. Vybrané 4 druhy rostlinných bílkovin
představují komplexní zdroj plnohodnotných
proteinů, doplněný o důležité nutrienty. Je vhodný
pro všechny, kdo preferují zdravý životní styl. Díky
surovinám prvotřídní kvality a unikátní receptuře je
bez nadsázky chytrou potravinou budoucnosti.
• 60 % bílkovin
• 4 druhy rostlinných proteinů (hrachový,
cizrnový, konopný, dýňový)
• směs obilovin (oves, amarant, pohanka, proso a quinoa)
• směs trávicích enzymů DigeZyme™
• vitamíny B2 a B12
• jód a železo
• omega 3 mastné kyseliny
• vhodný pro vegany
• bez laktózy
• bez lepku

NUTRIČNÍ HODNOTY

PROTEINY

30 g
Energetická hodnota

493 kJ/117 kcal

Tuky / nasycené

3,3 g/0,3 g

Sacharidy / cukry

2,7 g/0,3 g

Vláknina

2,4 g

Bílkoviny

18,0 g

Sůl

0,6 g

pozn. příchuť PISTÁCIE + MARCIPÁN

ČOKOLÁDA
+ LÍSKOÝ
OŘECH

Doplněk stravy
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LATTE
MACCHIATO

PISTÁCIE
+ MARCIPÁN

450 g

30 g

5 × 30 g

MICELLAR CASEIN
Kvalitní izolát mléčné bílkoviny s vysokým obsahem
kaseinu s efektem delšího vstřebávání, vhodný zejména
ve večerních hodinách nebo v období dietního režimu
kdykoli během dne. Produkt s přirozeně nízkým
obsahem cukru a vysokou dávkou vápníku je navíc
obohacen o mimořádný komplex probiotik a prebiotik.
• až 77 % bílkovin
• až 35 g bílkovin
v jedné dávce
• 7,8 g BCAA v jedné dávce
• značkový probiotický
a prebiotický komplex
LactoWise™

• 1 350 000 000 cfu Bacillus
coagulans v jedné dávce
• více než 1 g vápníku
v jedné dávce
• bez umělých barviv

NUTRIČNÍ HODNOTY
45 g
Energetická hodnota

669 kJ/158 kcal

Tuky / nasycené

0,8 g/0,4 g

Sacharidy / cukry

2,8 g/1,8 g

Vláknina

0,7 g

Bílkoviny

34,6 g

Sůl

0,1 g

2 250 g

pozn. příchuť JAHODA

900 g

ČOKOLÁDA
+ KAKAO

JAHODA

VANILKA

Potravina s přidavkem

LONG PROTEIN
Širokospektrální protein s vysokým obsahem
kvalitních bílkovin, ideální pro regeneraci
svalstva před spaním. Je obohacený o vitamíny
B6, C a D, s vysokým obsahem BCAA.
• 6,6 g BCAA v jedné dávce
• vitamíny B6, C a D
• bez umělých barviv

NUTRIČNÍ HODNOTY
40 g
Energetická hodnota

627 kJ/148 kcal

Tuky / nasycené

1,4 g/0,9 g

Sacharidy / cukry

2,1 g/1,5 g

Vláknina

0,2 g

Bílkoviny

31,7 g

Sůl

0,4 g

pozn. příchuť CITRON + JOGURT

2 200 g

1 000 g

CITRON
+ JOGURT

ČOKOLÁDA
+ KAKAO

MARCIPÁN

VANILKA

PROTEINY

• až 79 % bílkovin
• směs různých zdrojů
bílkoviny (WPC,
WPI, MPI, kasein)
• 31 g bílkovin v jedné dávce

Potravina s přídavkem
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COOL PROTEIN
SHAKE
Prvotřídní superfood koktejl lahodné chuti
s komplexním zastoupením živin, vhodný nejen
pro sportující mládež. Mimořádně kvalitní směs
bílkovin a sacharidů, obohacená o důležité vitamíny,
minerály, omega 3 mastné kyseliny a beta-glukany,
vhodná pro doplnění živin kdykoli během dne.
• komplexní spektrum živin
• bílkoviny s vysokou biologickou hodnotou
(směs WPI a micelárního kaseinu)
• směs 11 vitamínů
• vápník a fosfor
• vláknina
• omega 3 mastné kyseliny
• beta-glukany
• probiotika a prebiotika LactoWise™
• směs trávicích enzymů DigeZyme™
• bez lepku

NUTRIČNÍ HODNOTY

PROTEINY

50 g
Energetická hodnota

843 kJ/200 kcal

Tuky / nasycené

4,3 g/1,8 g

Sacharidy / cukry

24,0 g/6,0 g

Vláknina

2,3 g

Bílkoviny

15,3 g

Sůl

0,2 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDA

ČOKOLÁDA

Doplněk stravy
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50 g

5 × 50 g

DIET PROTEIN
Lahodný koktejl s kousky lyofilizovaného ovoce či
čokolády je nabitý kvalitním proteinem, vlákninou,
karnitinem, vitamíny a minerály. Perfektně zasytí
a je tak ideálním doplňkem pro období diety.
• 40 % bílkovin
• lyofilizované ovoce nebo kousky čokolády
• vysoký obsah nerozpustné i rozpustné
vlákniny (inulinu)
• vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotin,
kyselina listová, C, E, D a K2
• chrom
• vápník
• omega 3 mastné kyseliny
• karnitin
• extrakt z mořských řas a jader vinné révy
• bez lepku

NUTRIČNÍ HODNOTY
738 kJ/176 kcal

Tuky / nasycené

3,3 g/1,3 g

Sacharidy / cukry

10,8 g/2,4g

Vláknina

9,4 g

Bílkoviny

20,9 g

Sůl

0,4 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDA

ČOKOLÁDA

JAHODA

50 g

PROTEINY

50 g
Energetická hodnota

5 × 50 g

LEDOVÁ KÁVA

Doplněk stravy
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HIGH PROTEIN CHIPS
Křupavé chipsy plné bílkovin představují ideální
variantu slaného mlsání pro zdravý životní styl. Nejsou
smažené, ale pečené, navíc s nízkým obsahem cukru.
• až 42 % bílkovin
• s nízkým obsahem cukru
• pečené

NUTRIČNÍ HODNOTY
Balení – 40 g
Energetická hodnota

671 kJ/159 kcal

Tuky / nasycené

2,5 g/0,4g

Sacharidy / cukry

17,4 g/0,4 g

Vláknina

1,1 g

Bílkoviny

16,2 g

Sůl

1,6 g

40 g

pozn. příchuť PAPRIKA

JUICY STEAK

6 × 40 g

PAPRIKA

Potravina

PROTEIN PANCAKE

PROTEINY

Instantní směs pro snadnou přípravu lahodných
proteinových palačinek, lívanců a vaflí. Je složená
z kvalitního mléčného proteinu a směsi rýžové
a pohankové mouky, navíc bez přidaného cukru,
bez lepku, konzervantů i barviv. Jednoduchá
příprava zajistí perfektní svačinu plnou bílkovin.
• 44 % bílkovin
• vysoký obsah kvalitního
proteinu (MPI a WPC)
• není nutné dochucovat
• bez přidaného cukru
• bez konzervantů
NUTRIČNÍ HODNOTY
50 g
Energetická hodnota

758 kJ/179 kcal

Tuky / nasycené

2,4 g/1,5 g

Sacharidy / cukry

15,8 g/3,1 g

Vláknina

3,4 g

Bílkoviny

22 g

Sůl

0,5 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDA + KAKAO
Potravina
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• bez umělých barviv
• bez lepku
• jednoduchá
a rychlá příprava

750 g

50 g

10 × 50 g

NATURAL

ČOKOLÁDA
+ KAKAO

SŮL

PROTEIN PORRIDGE
Lahodná proteinová ovesná kaše obsahuje
30 % bílkovin, je bohatá na vlákninu, bezlepková
a lehce stravitelná. Perfektní pro rychlou přípravu
snídaně či svačiny kdykoli během dne.
•
•
•
•
•
•
•

30 % bílkovin (MPI)
bezlepkové ovesné vločky
pohanková kaše
chia semínka
vláknina (inulin)
vitamíny D a K2
vápník

• bez lepku
• bez umělých barviv
• jednoduchá
a rychlá příprava
• stačí pouze zalít vodou

NUTRIČNÍ HODNOTY
50 g
Energetická hodnota

764 kJ/181 kcal

Tuky / nasycené

2 g/0,4 g

Sacharidy / cukry

23,5 g/6,9 g

Vláknina

4,8 g

Bílkoviny

15 g

Sůl

0,2 g

50 g

pozn. příchuť NATURAL

5 × 50 g

ČOKOLÁDA

MALINA

NATURAL

Potravina s přídavkem

BEAUTY COLLAGEN
PORRIDGE
Lahodná kaše z bezlepkových ovesných vloček
s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny, obohacená
o prvotřídní kolagen a kyselinu hyaluronovou.
Jedinečný beauty produkt je doplněný
o vitamíny a minerály, které se podílejí na udržení
dobrého stavu pokožky, vlasů a nehtů.
25 % bílkovin
hydrolyzovaný kolagen
kyselina hyaluronová
zinek
jód

•
•
•
•

vitamíny C a B3, biotin
chia semínka
vysoký obsah vlákniny
bez lepku

PROTEINY

•
•
•
•
•

NUTRIČNÍ HODNOTY
50 g
Energetická hodnota

793 kJ/188 kcal

Tuky / nasycené

2,3 g/0,4 g

Sacharidy / cukry

27,8 g/6,5 g

Vláknina

3,2 g

Bílkoviny

12,5 g

Sůl

0,25 g

pozn. příchuť MILD PLEASURE

50 g

5 × 50 g

MILD
PLEASURE

Potravina s přídavkem
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MOTION KEEPS YOU

ALIVE

GAINERY

COMPRESS

B.I.G.

COMPRESS B.I.G.
Prémiový gainer nabitý účinnými látkami, s vysokým
obsahem bílkovin. Dobře vyvážený poměr živin
a jejich postupné uvolňování představuje ideální
produkt pro účinnou regeneraci a svalový růst.
Díky skvělé stravitelnosti je vhodný bezprostředně
po tréninku či krátce před fyzickou aktivitou.
• 26 % bílkovin
• lehce stravitelná směs NitroPeptide Protein Blend
• PeptoPro® představuje di – a tripeptidové
hydrolyzované frakce kaseinu
• CFM izolát (WPI) a koncentrát
(WPC) syrovátkové bílkoviny
• 5 800 mg BCAA v jedné dávce
• 3 000 mg L-glutaminu v jedné dávce
• Palatinose™ – postupně uvolňovaná energie
• inulin
• zinek
• hořčík
• vitamíny B1, B2, B6
• bioaktivní kolostrum

TYPICKÉ AMINOKYSELINOVÉ SPEKTRUM
70 g
L-ALANIN

582 mg

L-ARGININ

356 mg

L-ASPARÁGOVÁ KYSELINA

1 307 mg

L-CYSTEIN

280 mg

L-GLUTAMIN

3 000 mg

L-GLUTAMANOVÁ KYSELINA

2 211 mg

GLYCIN

219 mg

L-HISTIDIN

255 mg

L-ISOLEUCIN * *

1 436 mg

L-LEUCIN * *

2 908 mg

L-LYSIN *

1 193 mg

L-METHIONIN *

285 mg

L-FENYLALANIN *

443 mg

L-PROLIN

693 mg

L-SERIN

563 mg

L-THREONIN *

657 mg

L-TRYPTOFAN *

218 mg

L-TYROSIN

429mg

L-VALIN * *

1 433 mg

pozn. příchuť ČOKOLÁDA + KAKAO
* EAA – ESENCIÁLNÍ AMINOKYSELINY
* * BCAA – VĚTVENÉ ESENCIÁLNÍ AMINOKYSELINY

NUTRIČNÍ HODNOTY
1136 kJ/269 kcal

Tuky / nasycené

2,5 g/1,1 g

Sacharidy / cukry

40,7 g/11,1 g

Vláknina

3,1 g

Bílkoviny

19,3 g

Sůl

0,3 g

5 000 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDA + KAKAO

BANÁN

ČOKOLÁDA
+ KAKAO

JAHODA

2 100 g

910 g

VANILKA

GAINERY

70 g
Energetická hodnota

Doplněk stravy
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MASS GAIN
Sacharido-proteinový koncentrát s obsahem
více než 20 % bílkovin, vhodný pro nastartování
regenerace a podporu růstu svalové hmoty.
Plnohodnotný sacharidový komplex z několika
druhů sacharidů zajistí postupné uvolňování
energie a doplnění glykogenových zásob.
• 20 % bílkoviny (WPC)
• až 4,2 g BCAA v jedné dávce
• sacharidový komplex (isomaltulóza,
glukóza, maltodextrin a fruktóza)
• značková surovina Palatinose™
• postupně uvolňovaná energie
• AAKG
• taurin
• L-glutamin
• směs vitamínů:
B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, E, biotin a kyselina listová

NUTRIČNÍ HODNOTY

GAINERY

70 g
Energetická hodnota

996 kJ/235 kcal

Tuky / nasycené

1,5 g/1,1 g

Sacharidy / cukry

39,1 g/33 g

Vláknina

2,2 g

Bílkoviny

15,2 g

Sůl

1g

BANÁN

Doplněk stravy
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2 250 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDA + KOKOS

BISCUIT

ČOKOLÁDA
+ KAKAO

ČOKOLÁDA
+ KOKOS

JAHODA

PISTÁCIE

VANILKA

1 000 g

BE FASTER

THAN
EVER

A M I N O KY S E L I N Y

MEGA STRONG

B C A A

BCAA MEGA STRONG
DRINK
Chuťově vyladěná směs tří esenciálních aminokyselin
s rozvětveným řetězcem v poměru 2:1:1 v instantní
podobě, doplněná o glutamin, zinek a vitamíny
skupiny B. Složení speciálně vyvinuté pro
podporu syntézy bílkovin, zlepšení energetického
metabolismu, podporu imunity a oddálení únavy.
6 000 mg BCAA v jedné dávce
poměr aminokyselin 2:1:1
vitamíny B1, B3, B6
zinek
L-glutamin
instantní směs
bez cukru

10 g
L-LEUCIN *

3 000 mg

L-ISOLEUCIN *

1 500 mg

L-VALIN *

1 500 mg

L-GLUTAMINE

3 196 mg

VITAMÍN B1

1 ,1 mg

VITAMÍN B3

8 mg

VITAMÍN B6

4 mg

ZINEK

2 mg

pozn. příchuť MODRÁ MALINA
* BCAA – VĚTVENÉ ESENCIÁLNÍ AMINOKYSELINY

AMINOKYSELINY

•
•
•
•
•
•
•

ÚČINNÉ LÁTKY

NUTRIČNÍ HODNOTY
10 g
Energetická hodnota

143 kJ/34 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0,19 g/0 g

Vláknina

0,01 g

Bílkoviny

8g

Sůl

0g

400 g

pozn. příchuť MODRÁ MALINA

COLA

ČERNÝ RYBÍZ

MANGO

MODRÁ
MALINA

10 g

POMERANČ

Doplněk stravy
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BCAA MEGA STRONG
POWDER
Prvotřídní produkt obsahuje esenciální větvené
aminokyseliny v poměru 4:1:1, doplněné o L-glutamin.
Oblíbená kombinace účinných látek vyhledávaná pro
podporu výkonu intenzivně trénujících sportovců.

AMINOKYSELINY

•
•
•
•
•
•

poměr aminokyselin 4:1:1
6 000 mg BCAA v jedné dávce
až 3 150 mg L-glutaminu v jedné dávce
instantní směs
bez umělých barviv
bez cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY
10 g
Energetická hodnota

143 kJ/34 kcal

Tuky / nasycené

0,04 g/0,01 g

Sacharidy / cukry

0,1 g/0,005 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

7,8 g

Sůl

0,01 g

ANANAS

Doplněk stravy
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500 g

pozn. příchuť GREP

GREP

CHERRY

MELOUN

POMERANČ

300 g

20 × 10 g

BCAA ENERGY MEGA
STRONG POWDER
Vysoká dávka BCAA v poměru 4:1:1 tvoří v kombinaci
s beta-alaninem a kofeinem efektivní směs v instantní
podobě. Díky kombinaci kofeinu, taurinu, beta-alaninu,
vitamínu B6 a zinku oddaluje únavu a vyčerpání, zlepšuje
koncentraci, podporuje imunitu a syntézu bílkovin.
• 7 000 mg BCAA
v jedné dávce
• poměr aminokyselin 4:1:1
• energetická směs
• 160 mg kofeinu
• 1 000 mg taurinu

•
•
•
•
•
•

1 000 mg beta-alaninu
vitamín B6
zinek
instantní směs
bez umělých barviv
bez cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY
12,5 g
Energetická hodnota

130 kJ/31 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0,4 g/0,06 g

Vláknina

0,4 g

Bílkoviny

6,5 g

Sůl

0,25 g

pozn. příchuť MALINA

500 g

20 × 12.5g

MALINA

POMERANČ

EAA MEGA STRONG
POWDER
Směs devíti esenciálních aminokyselin v instantní
formě, doplněná o vitamíny, zinek a extrakt ze zeleného
čaje, navržená speciálně pro svalový růst, zvýšení
výkonnosti a oddálení únavy. Jedna dávka obsahuje
8 g esenciálních aminokyselin v optimálním poměru.
• 8 000 mg EAA
v jedné dávce
• vitamíny B5, B6, B12
• vitamín D
• zinek
• extrakt ze zeleného čaje

• instantní směs
• bez umělých barviv
• bez cukru

ÚČINNÉ LÁTKY
12 g
BCAA

4 200 mg

L-LYSIN HCL

1 650 mg

L-METHIONIN

230 mg

L-THREONIN

800 mg

L-FENYLALANIN

230 mg

L-TRYPTOFAN

230 mg

L-HISTIDIN

680 mg

pozn. příchuť JABLKO + POMERANČ

300 g

ANANAS
+ HRUŠKA

POMERANČ
+ JABLKO

AMINOKYSELINY

Doplněk stravy

Doplněk stravy
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BCAA 4:1:1
Esenciální větvené aminokyseliny v poměru 4:1:1, ve formě
tablet. Produkt je oblíbený sportovci pro doplnění
aminokyselin a podporu tvorby a ochrany svalové hmoty.
• poměr aminokyselin 4:1:1
• 1 500 mg BCAA
v jedné tabletě
• vyšší zastoupení L-leucinu
• ve formě tablet

ÚČINNÉ LÁTKY
10 tablet
L-LEUCIN

10 000 mg

L-ISOLEUCIN

2 500 mg

L-VALIN

2 500 mg

300 tablet 100 tablet

Doplněk stravy

AMINOKYSELINY

BCAA 2:1:1
Esenciální větvené aminokyseliny v poměru 2:1:1, ve formě
tablet. Dostatečný příjem kvalitních bílkovin s optimálním
aminokyselinovým spektrem přispívá ke svalovému růstu.
• poměr BCAA 2:1:1
• 1 000 mg BCAA
v jedné tabletě
• až 50 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
6 tablet
L-LEUCIN

3 000 mg

L-ISOLEUCIN

1 500 mg

L-VALIN

1 500 mg

Doplněk stravy
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150 tablet

BCAA LIQUID SHOT
Vysoký obsah esenciálních větvených aminokyselin
ve formě praktických jednorázových shotů. Tekutá podoba
BCAA ve volné krystalické formě zajistí rychlé vstřebávání.
Dostatečný příjem kvalitních bílkovin s optimálním
aminokyselinovým spektrem přispívá ke svalovému růstu.
• poměr BCAA 2:1:1
• volná krystalická
forma aminokyselin
• 3 000 mg BCAA
v jednom shotu
• rychlá účinnost
a vstřebatelnost
• praktické balení

jednorázových shotů
• bez cukru
• bez příchuti

ÚČINNÉ LÁTKY
60 ml
L-LEUCIN

1 500 mg

L-ISOLEUCIN

750 mg

L-VALIN

750 mg

60 ml

20 × 60 ml

Doplněk stravy

BCAA LIQUID

• volná krystalická
forma aminokyselin
• vysoký obsah BCAA
v balení (80 000 mg/l)
• rychlá vstřebatelnost

AMINOKYSELINY

Esenciální větvené aminokyseliny (BCAA) ve volné
krystalické formě, doplněné o vitamín B6 přispívající
ke snížení míry únavy a vyčerpání. Tekutá podoba
představuje nejrychlejší způsob vstřebávání
aminokyselin. Produkt vyhledávaný pro podporu
sportovního výkonu a ochranu svalové hmoty.
• tekutá forma
• vitamín B6
• bez cukru

ÚČINNÉ LÁTKY
40 ml
L-LEUCIN

560 mg

L-ISOLEUCIN

800 mg

L-VALIN

1 840 mg

VITAMÍN B6

1,3 mg

1 000 ml

500 ml

Doplněk stravy
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BCAA COMPRESSED
CAPS
Esenciální větvené aminokyseliny v poměru 2:1:1,
ve formě dobře rozpustných kapslí. Produkt je
vyhledávaný sportovci pro doplnění aminokyselin
pro tvorbu a ochranu svalové hmoty.
• poměr aminokyselin 2:1:1
• 1 100 mg BCAA
v jedné kapsli
• lehce vstřebatelné kapsle

ÚČINNÉ LÁTKY
6 kapslí
L-LEUCIN

3 300 mg

L-ISOLEUCIN

1 650 mg

L-VALIN

1 650 mg

120 kapslí

AMINOKYSELINY

Doplněk stravy

GLUTAMINE
COMPRESSED CAPS
Čistá krystalická forma L-glutaminu v podobě
praktických kapslí. L-glutamin je jednou z nejčastěji
se vyskytujících aminokyselin v kosterním svalstvu
a je vyhledávaný pro doplnění aminokyselin pro
podporu tvorby svalové hmoty a její ochranu.
• 1 400 mg L-glutaminu
v kapsli
• čistá krystalická forma
• lehce vstřebatelné kapsle
• až 40 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
3 tablety
L-GLUTAMIN

Doplněk stravy

50

4 200 mg

120 kapslí

GLUTAMINE MEGA
STRONG POWDER
Mimořádná kombinace účinných látek v instantní
podobě. Aminokyseliny L-glutamin, L-arginin a L-leucin
jsou doplněny o značkový extrakt z černého pepře
BioPerine® zvyšující biologickou dostupnost nutrientů.
Oblíbená kombinace účinných látek vyhledávaná pro
podporu výkonu intenzivně trénujících sportovců.
• 5 500 mg L-glutaminu
v jedné dávce
• 1 500 mg L-leucinu v jedné dávce
• 1 100 mg L-argininu
v jedné dávce

• extrakt z černého pepře
BioPerine® (95 % piperin)
• instantní směs
• bez umělých barviv
• bez cukru

ÚČINNÉ LÁTKY
10 g
VITAMÍN B6

1,4 mg

VITAMÍN C

80 mg

VITAMÍN E

12 mg

SELEN

55 µg

ZINEK

10 mg

EXTRAKT Z CUKROVÉ TŘINY

11,1 mg

PIPERIN

4,8 mg

pozn. příchuť HRUŠKA

HRUŠKA

500 g

MELOUN

PUNČ
+ BRUSINKA

Doplněk stravy

GLUTAMINE
AMINOKYSELINY

Čistý L-glutamin v instantní podobě. L-glutamin je
jednou z nejčastěji se vyskytujících aminokyselin
v kosterním svalstvu. Příjem kvalitních bílkovin
s optimálním aminokyselinovým spektrem přispívá
ke svalovému růstu, zejména po náročné fyzické aktivitě.
• 5 000 mg L-glutaminu
v jedné dávce
• instantní forma
• bez cukru
• bez příchuti
• až 100 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
5g
L-GLUTAMIN

5 000 mg

500 g

300 g

Doplněk stravy
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AMINO POWER
LIQUID
Tekutá forma komplexních aminokyselin, založená
na značkovém proteinovém hydrolyzátu PeptoPro®,
obohacená o aminokyseliny L-arginin a L-ornitin.
Produkt určený pro doplnění aminokyselin
a bílkovin pro tvorbu a ochranu svalové hmoty.
• 31 % bílkovin
• 12 600 mg aminokyselin
v dávce
• obohaceno o L-ornitin
• rychlá vstřebatelnost
• tekutá forma

• komplexní
aminokyselinové
spektrum
• bez cukru
• bez příchuti

NUTRIČNÍ HODNOTY
40 ml
Energetická hodnota

225 kJ/53 kcal

Tuky / nasycené

0,06 g/0 g

Sacharidy / cukry

0 g/0 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

12,4 g

Sůl

0,1 g

1 000 ml

500 ml

Doplněk stravy

AMINOKYSELINY

WHEY AMINO 10000
Lehce vstřebatelný 100 % čistý hydrolyzát syrovátkové
bílkoviny v praktické formě tablet. Každá tableta
obsahuje 2 g syrovátkového hydrolyzátu s vysokou
biologickou hodnotou, pro udržení dusíkové bilance.
• 100 % hydrolyzát
syrovátkové bílkoviny
• 2 g syrovátkového
hydrolyzátu
v jedné tabletě
• komplexní
aminokyselinové
spektrum
• ve formě tablet
NUTRIČNÍ HODNOTY
5 tablet
Energetická hodnota

220 kJ/50 kcal

Tuky / nasycené

0,8 g/0,5 g

Sacharidy / cukry

1,3g/0,4 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

10 g

Sůl

0,08 g

Doplněk stravy
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300 tablet 100 tablet

AAKG 7500
Aminokyselina L-arginin spojená s alfa-ketoglutarátem
ve formě praktických jednorázového balení.
Produkt je vyhledávaný zejména pro syntézu
oxidu dusnatého (NO) a s tím spojenou lepší
vazodilataci a efektivnější dodání kyslíku a živin
do svalů. Tekutá podoba zajistí rychlé vstřebávání.
• 7 500 mg AAKG
v jedné monodóze
• lehce vstřebatelná forma
• praktické balení
v monodózách
• bez příchuti

ÚČINNÉ LÁTKY
25 ml
ARGININ-ALFAKETOGLUTARÁT

7 500 mg
25 ml

20 × 25 ml

Doplněk stravy

AMINOKYSELINY

AAKG
COMPRESSED CAPS
Aminokyselina L-arginin spojená s alfa-ketoglutarátem
v podobě praktických a přenosných kapslí.
Produkt je vyhledávaný zejména pro syntézu oxidu
dusnatého (NO) a s tím spojenou lepší vazodilataci
a efektivnější dodání kyslíku a živin do svalů.
• 1 100 mg AAKG
v jedné kapsli
• lehce vstřebatelné kapsle
• až 120 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
2 kapsle
ARGININ-ALFAKETOGLUTARÁT

2 200 mg
120 kapslí

Doplněk stravy
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ARGININE
Aminokyselina L-arginin má nejvyšší zastoupení
dusíku z celého aminokyselinového spektra a je
významnou součástí svalové bílkoviny. Vhodným
příjmem bílkoviny se zajistí obnova a růst kosterního
svalstva za předpokladu udržení dusíkové rovnováhy.
• 500 mg L-argininu
v kapsli
• čistá krystalická forma
• lehce vstřebatelné kapsle
• až 60 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
4 kapsle
L-ARGININ

2 000 mg

120 kapslí

Doplněk stravy

AMINOKYSELINY

TAURINE
Taurin je organická sloučenina, která se přirozeně
vyskytuje převážně v živočišné bílkovině.
• 1 000 mg taurinu
v jedné kapsli
• čistá krystalická forma
• lehce vstřebatelné kapsle
• až 120 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
2 kapsle
TAURIN

Doplněk stravy
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2 000 mg

120 kapslí

TYROSINE
L-tyrosin je neesenciální aminokyselina ve formě kapslí,
vyhledávaná pro podporu regenerace při náročné
fyzické aktivitě a pozitivní vliv na metabolismus.
•
•
•
•

500 mg tyrosinu v kapsli
čistá krystalická forma
lehce vstřebatelné kapsle
až 60 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
4 kapsle
L-TYROSIN

2 000 mg

120 kapslí

Doplněk stravy

AMINOKYSELINY

BETA-ALANINE
COMPRESSED CAPS
Kombinace aminokyselin beta-alaninu a L-histidinu,
doplněná o vitamíny B5 a B6. Produkt je vyhledávaný
pro snížení míry únavy a vyčerpání a podporu
normálního energetického metabolismu.
• 1 150 mg beta-alaninu
v jedné kapsli
• L-histidin
• vitamín B6
• vitamín B5
• lehce vstřebatelné kapsle
• až 45 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
4 kapsle
BETA-ALANIN

4 600 mg

L-HISTIDIN

400 mg

VITAMÍN B5

40 mg

VITAMÍN B6

10 mg

90 kapslí

Doplněk stravy
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HIT YOUR

TARGET

KREATINY

CREAPORT

CREAPORT
Prvotřídní kreatinový produkt s obsahem
3 různých forem kreatinu, doplněný o optimální
dávku sacharidů. Instantní směs je určená
k účinnému zlepšení regenerace a doplnění
glykogenu po náročné fyzické aktivitě.
• kreatinový komplex (kreatin monohydrát –
Creapure®, kreatin citrát, Kre-Alkalyn®)
• 3 000 mg čistého kreatinu v jedné dávce
• 1 000 mg L-glutaminu v jedné dávce
• 21 g sacharidů v jedné dávce
• s nízkým obsahem cukru
• s obsahem BCAA
• instantní forma

ÚČINNÉ LÁTKY
30 g
KREATIN

3 000 mg

TAURIN

2 000 mg

L-GLUTAMIN

1 000 mg

BCAA

900 mg

D-PINITOL

20 mg

VITAMÍN B5

9 mg

VITAMÍN B6

1,5 mg

VITAMÍN B12

3 µg

CHROM

24 µg

HOŘČÍK

56,3 mg

pozn. příchuť POMERANČ

NUTRIČNÍ HODNOTY
489 kJ/115 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

20,5 g/2,3 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

7,8 g

Sůl

0g

pozn. příchuť POMERANČ

KREATINY

30 g
Energetická hodnota

600 g

POMERANČ

Doplněk stravy
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CREATINE
MONOHYDRATE
CREAPURE
Kreatin monohydrát v mimořádně čisté formě, kterou
garantuje značková surovina Creapure®. Kreatin je
základním zdrojem energie pro svalovou kontrakci,
jeho pravidelnou suplementací se zvyšuje svalový výkon
a síla při krátkodobém výkonu o vysoké intenzitě.
• 3 000 mg kreatinu v jedné dávce
• značková surovina Creapure®
• bez příchuti

KREATINY

ÚČINNÉ LÁTKY
3,5 g
KREATIN MONOHYDRÁT

3 500 mg

Z TOHO ČISTÝ KREATIN

3 000 g

Doplněk stravy
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500 g

CREATINE
MONOHYDRATE
Kreatin monohydrát v čisté formě, v instantní
podobě. Pravidelná suplementace přispívá
ke zvýšení síly a svalového výkonu při
krátkodobé aktivitě o vysoké intenzitě.
• 3 000 mg kreatinu v jedné dávce
• Instantní forma
• bez příchuti

ÚČINNÉ LÁTKY
3 500 mg

Z TOHO ČISTÝ KREATIN

3 000 g

KREATINY

3,5 g
KREATIN MONOHYDRÁT

300 g

Doplněk stravy
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CREATINE MEGA
STRONG POWDER
Špičková kreatinová směs kombinovaná z více
zdrojů kreatinu s odlišným účinkem a stabilitou.
Instantní směs obohacená o glutamin je určená
pro přípravu funkčního nápoje ke zvýšení síly
a pro podporu svalového výkonu, zejména při
krátkodobé sportovní aktivitě o vysoké intenzitě.
• Creatine Matrix (kreatin monohydrát –
Creapure®, kreatin citrát, Kre-Alkalyn®)
• 3 000 mg čistého kreatinu v jedné dávce
• až 1 200 mg L-glutaminu v jedné dávce
• bez cukru
• instantní směs

KREATINY

ÚČINNÉ LÁTKY
5g
CREATINE MIXTURE
Z TOHO ČISTÝ KREATIN
L-GLUTAMIN

3 000 mg
1 268 mg

pozn. příchuť ANANAS

ANANAS

Doplněk stravy
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3 540 mg

BROSKEV

PUNČ
+ LESNÍ PLODY

500 g

KRE-ALKALYN®
Patentovaná forma kreatin monohydrátu v kapslích, která
vyniká schopností vysoké stability a dobrou absorpcí
v organismu. Oblíbený produkt pro podporu svalové síly
a výkonnosti při krátkodobém výkonu o vysoké intenzitě.
• 3 000 mg kreatinu
Kre-Alkalyn® v jedné
dávce (4 kapsle)
• vysoká využitelnost
• bez příchuti

ÚČINNÉ LÁTKY
4 kapsle
KRE-ALKALYN

3 000 mg

120 kapslí

Doplněk stravy

CREATINE
COMPRESSED CAPS
Čistá forma kreatin monohydrátu ve speciálních
celulózových kapslích, které jsou odolné vůči
nízkému pH v žaludku a zajišťují maximální využití
organismem. Suplementace kreatinem zlepšuje
fyzickou aktivitu a podporuje fyzický výkon.

KREATINY

• 3 300 mg kreatinu
v jedné dávce
• značkové celulózové
kapsle DRcaps
• praktické balení kapslí

ÚČINNÉ LÁTKY
3 kapsle
KREATIN MONOHYDRÁT

3 750 mg

120 kapslí

Doplněk stravy
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SWEAT IT

OUT

KARNITINY

100 000

CARNITINE

CARNITINE 100 000
Koncentrovaný produkt s vysokým obsahem
100 000 mg L-karnitinu v balení. Za podpory vitamínů
B5 a B6 přispívá k normálnímu energetickému
metabolismu a snížení míry únavy a vyčerpání. Je
vyhledávaným produktem při redukčních dietách
pro podporu fyzické i psychické výkonnosti.

10 ml
L-KARNITIN

1 000 mg

VITAMÍN B5

6 mg

VITAMÍN B6

1,4 mg

značkový krystalický karnitin Carnipure®
1 000 mg L-karnitinu v jedné dávce
vitamíny B5 a B6
rychle vstřebatelná tekutá forma
bez cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY
10 ml
Energetická hodnota

12 kJ/3 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0 g/0 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

0,5 g

Sůl

0g

pozn. příchuť CITRON

CITRON

POMERANČ

KARNITINY

•
•
•
•
•

ÚČINNÉ LÁTKY

1 000 ml

VIŠEŇ

Doplněk stravy
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CARNITINE 60000
+ SYNEPHRINE
Tekutá forma karnitinu ve vysoké koncentraci,
obohacená o synefrin, vitamíny B5 a B6. Oblíbená
kombinace při redukci hmotnosti, pro podporu
energetického metabolismu a snížení únavy a vyčerpání.
• 1 800 mg L-karnitinu Carnipure® v jedné dávce
• 30 mg extraktu z rostliny citrus aurantium
(3 mg synefrinu) v jedné dávce
• vitamíny B5 a B6
• rychle vstřebatelná tekutá forma
• bez cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY

KARNITINY

15 ml
Energetická hodnota

19 kJ/4 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0 g/0 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

1g

Sůl

0g

VITAMÍN B5

3,8 mg

VITAMÍN B6

1,2 mg

pozn. příchuť ŽLUTÁ MALINA

ŽLUTÁ MALINA

Doplněk stravy
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500 ml

CARNITINE
COMPRESSED CAPS
Čistá krystalická forma karnitin tartrátu v podobě
dobře vstřebatelných kapslí, které usnadňují přesné
dávkování. Karnitin spolupůsobí jako přenašeč
mastných kyselin do mitochondrií buněk, kde
dochází k jejich oxidaci za vzniku energie. Vhodný
pro podporu výkonu i dietního režimu.
• značkový krystalický
karnitin Carnipure®
• 1 324 mg karnitin
tartrátu v jedné kapsli
• lehce vstřebatelné kapsle

• až 120 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
2 kapsle
L-KARNITIN TARTRÁT

2 648 mg

Z TOHO ČISTÝ KARNITIN

1 800 mg

120 kapslí

Doplněk stravy

CARNITINE
3000 SHOT

• značkový krystalický
karnitin Carnipure®
• 3 000 mg L-karnitinu
• 1 000 mg taurinu
• 127 mg kofeinu
• extrakt ze zeleného
čaje (50 % polyfenolů)

• vitamíny B1, B3, B5, B6
• chrom
• praktický
jednorázový shot
• bez cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY
60 ml
Energetická hodnota

53 kJ/13 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0,1 g/0,1 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

2,3 g

Sůl

0g

pozn. příchuť POMERANČ

60 ml

20 × 60 ml

ANANAS

JAHODA

POMERANČ

KARNITINY

Mimořádně účinná tekutá směs ve formě
shotu, s vysokou dávkou 3 g L-karnitinu a dalších
účinných látek pro podporu energetického
metabolismu, zlepšení stimulace a koncentrace.

Doplněk stravy
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PUSH YOUR

LIMITS

SPALOVAČE

DIRECT SHOT

FAT

FAT DIRECT SHOT
Špičkový spalovač a pre-workout 2v1. Představuje
efektivní spojení účinných látek pro podporu hubnutí
a fyzického výkonu. Praktický jednorázový shot
zajistí okamžitou stimulaci organismu, oddálí únavu
a současně podpoří efektivitu metabolismu tuků.

ÚČINNÉ LÁTKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 500 mg

L-KARNITIN

2 000 mg

BETA-ALANIN

1 000 mg

GLUKURONOLAKTON

500 mg

CHOLIN

200 mg

KOFEIN

100 mg

VITAMÍN B2

10 mg

VITAMÍN B3

15 mg

VITAMÍN B5

10 mg

VITAMÍN B6

5 mg

BIOTIN

25 µg

CUKRY

<0,3 g

60 ml

SPALOVAČE

1 000 mg beta-alaninu
2 000 mg L-karnitinu
1 500 mg L-argininu
100 mg kofeinu
200 mg cholinu
vitamíny B2, B3, B5, B6, biotin
praktické balení jednorázových shotů
bez cukru
bez příchuti

60 ml
L-ARGININ

20 × 60 ml

Doplněk stravy
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FAT DIRECT
Unikátní spalovač, který v sobě kombinuje sílu přírodních
výtažků a nejnovějších technologií. Obsahuje minimum
povzbuzujících látek, je tedy vhodný k večernímu
použití a podpoře redukce tuků během spánku.
•
•
•
•

extrakt z Wakame
extrakt z Garcinia cambogia
extrakt ze zelené kávy
součástí balení je Průvodce spalováním tuků zdarma

ÚČINNÉ LÁTKY

SPALOVAČE

1 kapsle
EXTRAKT ZE ZELENÉ KÁVY

350 mg

EXTRAKT GARCINIA CAMBOGIA

125 mg

EXTRAKT Z MOŘSKÉ ŘASY WAKAME

4,8 mg

RYBÍ OLEJ

200 mg
60 kapslí

Doplněk stravy
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COMPRESS FEVER
Mimořádně účinná směs 14 aktivních látek, které působí
synergicky a podporují metabolismus tuků, potlačují
únavu a stimulují organismus. Praktické balení v kapslích
zajistí dobré vstřebávání, produkt je vhodný pro podporu
metabolismu tuků i ve dnech bez tréninkové aktivity.
• extrakt ze zelené kávy SVETOL®
• extrakt z Garcinia cambogia Garcitrin®
(hydroxycitronová kyselina a garcinol)
• extrakt z Withania somnifera
• extrakt ze zeleného čaje
• extrakt z Guarany
• extrakt z Yerba mate
• extrakt z Ginkgo biloby
• extrakt z rostliny Citrus aurantium (synefrin)
• extrakt z černého pepře BioPerine® (95 % piperinu)
• L-karnitin tartrát
• L-tyrosin
• L-arginin
• L-citrulin malát
• chrom
• dobře vstřebatelné kapsle

ÚČINNÉ LÁTKY
800 mg

L-TYROSIN

800 mg

L-ARGININ

500 mg

L-CITRULIN MALÁT

360 mg

EXTRAKT Z GARCINIA CAMBOGIA

1 500 mg

EXTRAKT ZE ZELENÉ KÁVY

800 mg

EXTRAKT Z GUARANY

800 mg

EXTRAKT Z YERBA MATE

200 mg

EXTRAKT Z CITRUS AURANTIUM

120 mg

EXTRAKT Z WITHANIA SOMNIFERA

100 mg

EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE

60 mg

EXTRAKT Z GINKGO BILOBA

40 mg

EXTRAKT Z ČERNÉHO PEPŘE

5 mg

CHROM

100 µg

SPALOVAČE

6 kapslí
L-KARNITIN TARTRÁT

120 kapslí

Doplněk stravy
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THERMOBOOSTER
COMPRESSED CAPS
Směs účinných látek s maximálním efektem stimulace
organismu, pro podporu sportovního výkonu a často
vyhledávaný efekt zvýšeného spalování tuků. Praktické
kapsle zajistí přesné dávkování a rychlé vstřebávání.
• extrakt ze zelené
kávy SVETOL®
• kofein
• extrakt ze zeleného čaje
• extrakt z Garcinia
cambogia

• L-tyrosin
• extrakt z černého
pepře BioPerine®
(95 % piperinu)
• dobře vstřebatelné kapsle

ÚČINNÉ LÁTKY
2 kapsle
L-TYROSIN

800 mg

EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE

550 mg

EXTRAKT Z GARCINIA CAMBOGIA

400 mg

EXTRAKT ZE ZELENÉ KÁVY

150 mg

EXTRAKT Z ČERNÉHO PEPŘE

10 mg

KOFEIN

244 mg

KOENZYM Q10

32 mg

60 kapslí

Doplněk stravy

SYNEPHRINE

SPALOVAČE

Extrakt z rostliny Citrus aurantium, který představuje
10 mg synefrinu v jedné kapsli. Produkt je vyhledávaný
pro efektivní podporu dietního režimu, ke stimulaci
tukového metabolismu prostřednictvím navýšené
termogeneze a ke zrychlení bazálního metabolismu.
• extrakt z rostliny
Citrus aurantium
• dobře vstřebatelné kapsle

ÚČINNÉ LÁTKY
1 kapsle
EXTRAKT Z CITRUS AURANTIUM

125 mg

Z TOHO SYNEFRIN

10 mg

Doplněk stravy
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60 kapslí

CLA + CARNITINE
POWDER
Instantní nápoj oblíbený pro podporu dietního
režimu. Směs konjugované kyseliny linolové (CLA),
L-karnitinu a esenciálních aminokyselin (EAA),
doplněná o vitamíny a zinek. Vyhledávaná kombinace
pro podporu imunity, energetického metabolismu,
snížení únavy a správnou syntézu bílkovin.
• 2 500 mg L-karnitinu
v dávce
• 2 000 mg CLA v dávce
• 2 665,5 mg EAA v dávce
• 10 mg zinku v dávce

•
•
•
•
•

6 mg vitamínu B5
1,4 mg vitamínu B6
2,5 µg vitamínu B12
7,5 µg vitamínu D
bez cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY
12 g
Energetická hodnota

215 kJ/51 kcal

Tuky / nasycené

2,7 g/0,2 g

Sacharidy / cukry

0,8 g/0,1 g

Vláknina

1,1 g

Bílkoviny

4,4 g

Sůl

0,1 g

300 g

pozn. příchuť CHERRY + PUNČ

12 g

ANANAS
+ HRUŠKA

CHERRY
+ PUNČ

Doplněk stravy

CLA SOFTGEL CAPS
Konjugovaná kyselina linolová (CLA), doplněná
o extrakt ze zeleného čaje, je často vyhledávaná pro
zlepšení metabolismu tuků a podporu dietního
režimu. Softgelové kapsle usnadní dávkování
a zajistí dobrou vstřebatelnost organismem.

SPALOVAČE

• 640 mg CLA v kapsli
• 50 mg extraktu
ze zeleného čaje v kapsli
• efektivní využitelnost
organismem
• dobře vstřebatelné
softgelové kapsle

ÚČINNÉ LÁTKY
3 kapsle
CLA

1 920 mg

EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE

150 mg

60 kapslí

Doplněk stravy
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DEFINE YOUR

GREATNESS

ANABOLIZÉRY

TERRESTRIS TURBO

TRIBULUS

TRIBULUS
TERRESTRIS TURBO
Extrakt z plodů rostliny Tribulus terrestris s vysokým
obsahem steroidních saponinů, vhodně doplněný
o zinek a vitamín B5, je s oblibou vyhledávaný
v souvislosti s podporou sexuálních funkcí, plodnosti
a k normalizaci hladiny testosteronu v krvi.

ÚČINNÉ LÁTKY
1 kapsle
EXTRAKT Z TRIBULUS TERRESTRIS

300 mg

ZINEK

10 mg

VITAMÍN B5

6 mg

ANABOLIZÉRY

• 300 mg extraktu z Tribulus terrestris v kapsli
• vitamín B5
• zinek

120 kapslí

Doplněk stravy
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INOSINE
Inosin je látka tělu vlastní, vyhledávaná sportovci pro
efektivnější využití kyslíku při zátěži, energetickou
stimulaci a zvýšení fyzické i psychické výkonnosti.

ANABOLIZÉRY

• 500 mg inosinu v jedné kapsli
• praktické balení v kapslích
• až 50 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
4 kapsle
INOSIN

100 kapslí

Doplněk stravy
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2 000 mg

HMB 4500
Hydroxymetylbutyrát, který je také známý
pod zkratkou HMB, je metabolitem esenciální
větvené aminokyseliny L-leucinu. Je zákazníky
vyhledáván pro zvýšení syntézy bílkovin v těle.
• 900 mg HMB
v každé kapsli
• praktické balení
v kapslích

ÚČINNÉ LÁTKY
5 kapslí
HMB

4 500 mg

100 kapslí

Doplněk stravy

ZMA®

• značková směs
L-OptiZinc®
• zinek
• hořčík
• minerály v chelátové
podobě

ANABOLIZÉRY

Patentovaná směs s vysokým obsahem hořčíku a zinku
v chelátové podobě. Forma vázaná na organické nosiče
zaručuje vysokou využitelnost, spolu s vitamínem
B6 produkt přispívá k normální činnosti nervové soustavy,
funkci svalů, udržení normální hladiny testosteronu
v krvi a podpoře metabolismu bílkovin a glykogenu.
• vitamín B6
• vysoká využitelnost
• 60 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
2 kapsle
HOŘČÍK

300 mg

ZINEK

20 mg

VITAMÍN B6

7 mg

120 kapslí

Doplněk stravy

83

STAY

FOCUSED

STIMULANTY

PRE-WORKOUT

N1

N1
Světový bestseller mezi pre-workouty v instantní formě
představuje speciálně sestavenou směs velmi silně
stimulujících účinných látek, která nabudí tělo, zlepší
svalový tonus a zajistí dlouhotrvající efekt zvýšení
energie po celou dobu intenzivní sportovní aktivity.

ÚČINNÉ LÁTKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beta-alanin
L-arginin-alfa-ketoglutarát
kreatin
L-tyrosin
glycin
L-alanin
kofein
extrakt z Ženšenu
vitamíny B1, B3, B5, B6
extrakt z černého pepře BioPerine® (95 % piperinu)
instantní forma
bez cukru

17 g
L-ALANIN

500 mg

L-TYROSIN

500 mg

L-ARGININ-ALFA-KETOGLUTARÁT

3 500 mg

BETA-ALANIN

3 500 mg

KREATIN

2 660 mg

GLYCIN

500 mg

KOFEIN

200 mg

EXTRAKT Z ŽENŠENU

200 mg

VITAMÍN C

500 mg

VITAMÍN B1

2,8 mg

VITAMÍN B3

48 mg

VITAMÍN B6

2,8 mg

EXTRAKT Z ČERNÉHO PEPEŘE

2,1 mg

VÁPNÍK

316 mg

SODÍK

350 mg

510 g

ČERNÝ RYBÍZ

ČERVENÝ
POMERANČ

GREP

300 g

10 × 17 g

MODRÁ
MALINA

STIMULANTY

pozn. příchuť MODRÁ MALINA

Doplněk stravy
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N1 SHOT
Špičkový stimulant pro maximální efekt napumpování
svalstva a intenzivní nabuzení před tréninkem. Praktický
jednorázový shot s okamžitým účinkem obsahuje
unikátní kombinaci účinných látek, přináší dlouhotrvající
efekt stimulace po celou dobu náročné fyzické aktivity
a právem patří mezi bestsellery ve své kategorii.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

beta-alanin
L-arginin
taurin
glukuronolakton
extrakt z Guarany
L-theanin ‑ 40 % z extraktu ze zeleného čaje
cholin
kofein
DMAE
praktický jednorázový shot
bez cukru

STIMULANTY

ÚČINNÉ LÁTKY
60 ml
BETA-ALANIN

2 500 mg

L-ARGININ

2 000 mg

TAURIN

1 000 mg

GLUKURONOLAKTON

500 mg

KOFEIN

200 mg

CHOLIN

200 mg

DMAE

20 mg

EXTRAKT Z GUARANY

500 mg

EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE

250 mg

pozn. příchuť ORANGE FIRE

ORANGE FIRE

Doplněk stravy
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60 ml

20 × 60 ml

EXPLOSIN
Předtréninkový instantní nápoj pro silové i vytrvalostní
sporty, obsahuje směs účinných látek pro podporu
stimulace organismu před fyzickým výkonem,
zlepšení prokrvení a podporu koncentrace.
• kofein
• L-arginin
• extrakt z bobulí hroznů
a slupek jablek –
značková směs Vinitrox™
(95 % polyfenolů)
ÚČINNÉ LÁTKY

• l-citrulin malát
• extrakt z rostliny
Citrus aurantium
(10 % synefrinu)
• vitamíny C, B2, B6,
kyselina listová
• instantní forma

9g
L-CITRULIN MALÁT

750 mg

L-ARGININ

3 000 mg

L-TYROSIN

825 mg

TAURIN

750 mg

VINITROX™

225 mg

EXTRAKT Z CITRUS AURANTIUM

75 mg

VITAMÍN C

60 mg

VITAMÍN B2

1,1 mg

VITAMÍN B6

1,1 mg

KOFEIN

225 mg

420 g

20 ×9 g

pozn. příchuť BORŮVKA

BORŮVKA

Doplněk stravy

CAFFEINE CAPS
Kofein patří k nejoblíbenějším stimulantům pro jeho
rychlý nástup účinku. Je využíván pro zvýšení bdělosti
a koncentrace například u řidičů či studentů, s oblibou je
také přidáván do produktů pro podporu fyzické aktivity
a zvýšení metabolismu v období redukce hmotnosti.

STIMULANTY

• 200 mg přírodního
kofeinu v kapsli
• praktická forma dobře
vstřebatelných kapslí

ÚČINNÉ LÁTKY
1 kapsle
KOFEIN

200 mg

60 kapslí

Doplněk stravy
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JUMP OUT OF YOUR

COMFORT
ZONE

PITNÝ REŽIM

MAGNESIUM
ACTIVITY DRINK

CARNITINE

CARNITINE
MAGNESIUM ACTIVITY
DRINK
Oblíbený jemně perlivý nápoj bez cukru, obohacený
o blahodárný hořčík, vhodný pro doplnění potřebných
tekutin při lehké sportovní aktivitě i kdykoli během
dne. Osvěžující drink s hořčíkem přispívá ke snížení
únavy a normálnímu fungování nervové soustavy.

ÚČINNÉ LÁTKY

•
•
•
•
•
•
•
•

pozn. příchuť BEZINKA + MÁTA

vyrobeno z pramenité vody z artéského zdroje
1 000 mg L-karnitinu
hořčík
vitamín B6
0 % soli
bez cukru
hotový nápoj
ergonomická láhev se sportlockem

750 ml
L-KARNITIN

1 000 mg

HOŘČÍK

213 mg

VITAMÍN B6

1,4 mg

750 ml
Energetická hodnota

88 kJ/21 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0,8 g/0 g

Vláknina

2,3 g

Bílkoviny

0,5 g

Sůl

0g

pozn. příchuť BEZINKA + MÁTA

750 ml

8 × 750 ml

BEZINKA
+ MÁTA

PITNÝ REŽIM

NUTRIČNÍ HODNOTY

Potravina s přídavkem
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CARNITINE ACTIVITY
DRINK WITH
CAFFEINE
Bestseller v kategorii funkčních nápojů, který se postará
o kvalitní hydrataci při intenzivním tréninku i během
náročného dne. Osvěžující drink bez cukru je obohacený
o L-karnitin, kofein a taurin, je s oblibou používán pro
podporu fyzického výkonu a zlepšení soustředění
a je oblíbený nejen v období redukce hmotnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•

vyrobeno z pramenité vody z artéského zdroje
1 000 mg L-karnitinu
1 000 mg taurinu
40 mg kofeinu
bez cukru
perlivá i neperlivá varianta
hotový nápoj
ergonomická láhev se sportlockem

PITNÝ REŽIM

NUTRIČNÍ HODNOTY
750 ml
Energetická hodnota

67 kJ/16 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0 g/0 g

Vláknina

2,7 g

Bílkoviny

1,2 g

Sůl

0g

8 × 750 ml

NESYCENÉ

ANANAS

CITRON

COOL

ČERVENÝ
POMERANČ

ČERNÝ RYBÍZ

MIX BERRY

POMERANČ

SYCENÉ
Potravina s přídavkem
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750 ml

pozn. příchuť POMERANČ

MALINA

MANGO
+ KOKOS

MOJITO

CARNITINE ACTIVITY
DRINK
Osvěžující neperlivý drink bez cukru, patří mezi
nejprodávanější ve své kategorii. Postará se o kvalitní
hydrataci při tréninku i během náročného dne. Nápoj je
obohacený o L-karnitin, taurin a vitamín B3, přispívající
ke snížení únavy a podporu energetického metabolismu,
a je vyhledávaný pro období dietního režimu.
vyrobeno z pramenité vody z artéského zdroje
1 000 mg L-karnitinu
1 000 mg taurinu
17,3 mg vitamínu B3
bez cukru
svěží chuť
neperlivý hotový nápoj
ergonomická láhev se sportlockem

NUTRIČNÍ HODNOTY
750 ml
Energetická hodnota

62 kJ/15 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0 g/0 g

Vláknina

3g

Bílkoviny

1,2 g

Sůl

0g

pozn. příchuť FRESH GREP

EUKALYPTUS
+ KIWI

FRESH GREP

750 ml

8 × 750 ml

OSTRUŽINA
+ LIMETKA

PITNÝ REŽIM

•
•
•
•
•
•
•
•

Potravina s přídavkem
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N1 DRINK
Prvotřídní silně stimulující sycený nápoj v plechovce,
který je vždy po ruce a rychle vás nastartuje. Obsahuje
silně stimulující směs účinných látek s vysokým obsahem
kofeinu je zcela bez cukru, ideální volba pro zlepšení
koncentrace a podporu sportovního výkonu.
•
•
•
•
•
•

2 000 mg L-argininu
1 250 mg beta-alaninu
1 000 mg taurinu
500 mg glukuronolaktonu
200 mg cholinu
180 mg kofeinu

PITNÝ REŽIM

NUTRIČNÍ HODNOTY
330 ml
Energetická hodnota

112 kJ/26 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0 g/0 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

2g

Sůl

0,13 g

pozn. příchuť ENERGY

ENERGY

Doplněk stravy

96

330 ml

24 × 330 ml

FAT DIRECT DRINK
Jemně sycený hotový nápoj v plechovce je určený
pro podporu bdělosti, zvýšení koncentrace a zlepšení
sportovního výkonu. Vysoký obsah účinných látek je
také efektivní v rámci metabolismu tuků a může být
užitečným pomocníkem v období redukčního režimu.
Díky kofeinu dokáže příjemně stimulovat při dlouhých
cestách za volantem. Obsažené vitamíny spolu s dalšími
účinnými látkami přispívají k snížení únavy a k normální
funkci imunitního systému.
1 000 mg L-karnitinu
1 000 mg taurinu
500 mg L-argininu
500 mg inositolu
500 mg glukoronolaktonu
200 mg cholinu
100 mg kofeinu
vitamíny B3, B5, B6, biotin
praktické balení v plechovce
bez cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY
250 ml
Energetická hodnota

63 kJ/15 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0 g/0 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

0g

Sůl

0g

VITAMÍN B3

15 mg

VITAMÍN B5

6 mg

VITAMÍN B6

1,4 mg

BIOTIN

25 µg

250 ml

24 × 250 ml

pozn. příchuť BURNING BLACKBERRY

BURNING
BLACKBERRY

PITNÝ REŽIM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doplněk stravy
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BCAA ENERGY
Sycený nápoj s vysokým obsahem esenciálních
rozvětvených aminokyselin, kofeinu, taurinu
a vitamínů skupiny B. Směs účinných látek podpoří
koncentraci a přispívá ke zmírnění únavy. Osvěžující
drink pro sport i volný čas, zcela bez cukru.
•
•
•
•
•
•
•
•

5 000 mg BCAA
100 mg kofeinu
1 000 mg taurinu
vitamíny B3, B5, B6, B12
glycin
glukuronolakton
nápoj v plechovce
bez cukru

PITNÝ REŽIM

NUTRIČNÍ HODNOTY
330 ml
Energetická hodnota

99 kJ/23 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0 g/0 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

5g

Sůl

<0,13 g

VITAMÍN B3

15,8 mg

VITAMÍN B5

5,9 mg

VITAMÍN B6

1,4 mg

VITAMÍN B12

2,5 µg

pozn. příchuť TROPICAL

CITRUS
+ ACAI

Doplněk stravy
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TROPICAL

330 ml

24 × 330 ml

SMASH ENERGY UP
Nesycený energetický nápoj pro doplnění
potřebných tekutin při sportu i během dne. Praktické
balení hotového drinku s obsahem kofeinu pro
zlepšení koncentrace a stimulace organismu.
160 mg kofeinu
500 mg L-argininu
2 000 mg taurinu
vitamíny B3, B5, B6, B12
inositol
praktické balení hotového drinku
dvě příchutě se sacharidy
příchuť GREEN bez cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY
500 ml
Energetická hodnota

60 kJ/15 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0 g/0 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

2,5 g

Sůl

0g

VITAMÍN B3

24 mg

VITAMÍN B5

9 mg

VITAMÍN B6

2,1 mg

VITAMÍN B12

3,75 µg

500 ml

8 × 500 ml

pozn. příchuť GREEN

COLA

GOLD

GREEN

PITNÝ REŽIM

•
•
•
•
•
•
•
•

Potravina s přídavkem
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UNISPORT
Sirupový koncentrát pro přípravu hypotonického
sportovního nápoje, s obsahem L-karnitinu,
L-alaninu a taurinu. Nápoj je lehce mineralizovaný,
umožňuje tedy kvalitní doplňování pitného režimu
kdykoli během dne. Je vhodný před fyzickou
aktivitou, během ní i po jejím skončení.
•
•
•
•
•
•

hypotonický nápoj
až 70 litrů nápoje z 1 litru koncentrátu
7 g sacharidů v jedné dávce
L-karnitin
L-alanin
taurin

PITNÝ REŽIM

NUTRIČNÍ HODNOTY
10 ml
Energetická hodnota

132 kJ/31 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

6,8 g/6,8 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

0,14 g

Sůl

0,14 g

ANANAS

BEZOVÝ KVĚT

Potravina s přídavkem
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1 000 ml

pozn. příchuť POMERANČ

BÍLÝ GREP

500 ml

BITTER
LEMON

BROSKEV
+ MARACUJA

CITRON

ČERNÝ RYBÍZ

CHERRY

LESNÍ JAHODA

MALINA
+ BRUSINKA

MIX BERRY

MIXFRUIT

MOJITO

OSTRUŽINA
+ LIMETKA

PINK GREP

POMERANČ

ZELENÝ ČAJ
+ CITRON

UNISPORT ZERO
Sirupový koncentrát pro přípravu sportovního nápoje
s nulovým obsahem cukru. Lehce mineralizovaný
hypotonický drink obsahuje aminokyseliny
a extrakt ze zeleného čaje, je ideální k doplnění
tekutin a minerálů kdykoli během dne.
hypotonický nápoj
až 70 l nápoje z 1 000 ml koncentrátu
L-karnitin
L-alanin
taurin
extrakt ze zeleného čaje
bez cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY
10 ml
Energetická hodnota

21 kJ/5 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

0,04 g/0,02 g

Vláknina

0,45 g

Bílkoviny

0,15 g

Sůl

0,14 g

1 000 ml

pozn. příchuť PINK GREP

BITTER
LEMON

BROSKEV
+ MARACUJA

PINK GREP

VIŠEŇ
+ ČERNÝ
RYBÍZ

PITNÝ REŽIM

•
•
•
•
•
•
•

Potravina s přídavkem
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NARTES PRAMENITÁ
VODA
Pramenitá voda z artéského podzemního chráněného
zdroje v hloubce 170 m, který vyvěrá v panenské přírodě
a zaručuje čistotu, nejvyšší kvalitu a lahodnou chuť. Pro
běžný pitný režim všech věkových kategorií bez omezení.
•
•
•
•
•

nízká mineralizace 187 mg/l
rozpuštěné pevné látky 120 mg/l
pH 7,8
mimořádně čistý a kvalitní zdroj
mnoho variant balení

PITNÝ REŽIM

OBSAH PRVKŮ
KATIONTY

ANIONTY

mg/l

36,6

NO2-

0,005

Mg2+

4,17

NO3-

1,6

Na+

6,84

SO42-

6,1

K+

0,6

Cl-

1,13

Fecelk

<0,005

F-

0,106

Mn2+

0,0002

HCO3-
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mg/ l

Ca2+

1 500 ml

1 000 ml

500 ml

330 ml

NARTES PRAMENITÁ
VODA 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 (187 mg/l) a díky tomu
se skvěle se hodí jako součást pitného režimu. Jedná
se o vodu z mimořádně čistého a kvalitního zdroje.
nízká mineralizace 187mg/l
rozpustné pevné látky 120 mg/l
mimořádně čistý zdroj
pro konzumaci v jakoukoliv denní dobu
pro dodržování pitného režimu
nejen pro sportovní aktivitu

OBSAH PRVKŮ
KATIONTY

mg/ l

ANIONTY

mg/l

Ca2+

36,6

NO2-

0,005

Mg2+

4,17

NO3-

1,6

Na+

6,84

SO42-

6,1

K+

0,6

Cl-

1,13

Fecelk

<0,005

F-

0,106

Mn2+

0,0002

HCO3-

130

1 500 ml

PITNÝ REŽIM

•
•
•
•
•
•

500 ml
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BE

UNIQUE

TYČINKY

PREMIUM

PROTEIN 50
BAR

PREMIUM
PROTEIN 50 BAR
Vysoký obsah bílkovin, dokonalé složení
a skvělá chuť. To nabízí výjimečná tyčinka
v pravé mléčné čokoládě, přitom s minimem
cukru a 50 % bílkovin prémiové kvality.
50 % bílkovin
25 g bílkovin v tyčince
pouze 1 g cukru
bez lepku
v pravé mléčné čokoládě

NUTRIČNÍ HODNOTY
50 g
Energetická hodnota

813 kJ/194 kcal

Tuky / nasycené

7,3 g/2,8 g

Sacharidy / cukry

10,5 g/1 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

25,0 g

Sůl

0,3 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDA

COOKIES
& CREAM

ČOKOLÁDA

50 g

16 × 50 g

TYČINKY

•
•
•
•
•

KOKOS

Potravina
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PROZERO
Dvouvrstvá náplň s křupavými crispy zalitá v pravé
mléčné čokoládě představuje lahodnou proteinovou
tyčinku, na které si pochutnáte bez výčitek. Obsahuje
30 % bílkovin, je zcela bez přidaného cukru.
•
•
•
•
•
•
•
•

30 % bílkovin
20 gramů bílkovin v tyčince
pouze mléčný protein (MPI, WPI)
vysoký obsah vlákniny
bez přidaného cukru
1,8 g cukru v tyčince
bez lepku
v pravé mléčné čokoládě

NUTRIČNÍ HODNOTY

TYČINKY

65 g
Energetická hodnota

996 kJ/239 kcal

Tuky / nasycené

10,4 g/6,5 g

Sacharidy / cukry

15,3 g/1,8 g

Vláknina

12,7 g

Bílkoviny

19,5 g

Sůl

0,2 g

pozn. příchuť MLÉČNO-ČOKOLÁDOVÝ CUPCAKE

BANÁNOVOKARAMELOVÝ
KOLÁČ
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ČOKOLÁDOVOOŘÍŠKOVÝ
KOLÁČ

MANDLOVOPISTÁCIOVÝ
KOLÁČ

MLÉČNOČOKOLÁDOVÝ
CUPCAKE

65 g

12 × 65 g

BE SLIM
Vyladěná receptura lahodné proteinové tyčinky přináší
skvělou chuť, 30 % bílkovin a minimální obsah cukru.
Pro podporu dietního režimu je navíc obohacená o další
účinné látky a představuje tak zdravé mlsání bez výčitek.
30 % bílkovin
10,5 g bílkovin v tyčince
1,1 g cukru v tyčince
vysoký obsah vlákniny
obilnina Teff
extrakt ze zeleného čaje
extrakt z Garcinia cambogia
bez lepku
v pravé mléčné čokoládě

NUTRIČNÍ HODNOTY
35 g
Energetická hodnota

522 kJ/125 kcal

Tuky / nasycené

5,3 g/3,2 g

Sacharidy / cukry

8,4 g/1,1 g

Vláknina

6,3 g

Bílkoviny

10,5 g

Sůl

0,1 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDA + KOKOS

BISCUIT

ČOKOLÁDA
+ KOKOS

35 g

20 × 35 g

TYČINKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MALINA
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EXCELENT PROTEIN
BAR
Ideální svačina s opravdu excelentní chutí. Bestseller
v kategorii proteinových tyčinek, v mnoha lahodných
příchutích, s vyváženým poměrem živin a obsahem
BCAA, L-glutaminu, vitamínů a 25 % bílkovin.

NUTRIČNÍ HODNOTY

•
•
•
•
•
•
•

21 g bílkovin v tyčince (85 g)
3,2 g BCAA v tyčince (85 g)
L-glutamin
vitamíny B2, B3
bez trans tuků
bez lepku
v pravé čokoládě či jogurtové polevě (dle příchuti)

85 g
Energetická hodnota

1 572 kJ/375 kcal

Tuky / nasycené

16,2 g/9,4 g

Sacharidy / cukry

35,3 g/25,9 g

Vláknina

2,0 g

Bílkoviny

21,1 g

Sůl

0,4 g

BCAA

3,2 g

L-GLUTAMIN

0,5 g

VITAMÍN B2

1,5 mg

VITAMÍN B3

6,8 mg

pozn. příchuť ČOKOLÁDA S OŘÍŠKY

TYČINKY

85 g

40 g

30 × 40 g

dárkové balení
9 × 85 g

85 g

ANANAS
S KOKOSEM

40 g

ARAŠÍDOVÉ
MÁSLO

BRAZILSKÉ
OVOCE CURUBA

ČERNÝ RYBÍZ
S BRUSINKAMI

ČOKOLÁDA
S KOKOSEM

ČOKOLÁDA
S OŘÍŠKY

LIMETKA
S PAPÁJOU

MARCIPÁN
S MANDLEMI

VANILKA
S ANANASEM

SLANÝ
KARAMEL

ČERNÝ RYBÍZ
S BRUSINKAMI

ČOKOLÁDA
S KOKOSEM

ČOKOLÁDA
S OŘÍŠKY

PRAVÁ ČOKOLÁDA
JOGURTOVÁ POLEVA
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18 × 85 g

MARCIPÁN
S MANDLEMI

EXCELENT PROTEIN
BAR DOUBLE
Dvouvrstvá proteinová tyčinka s polevou z pravé
čokolády či jogurtu vyniká lahodnou chutí a 25 % bílkovin
a patří dlouhodobě mezi neoblíbenější na trhu.

NUTRIČNÍ HODNOTY
Energetická hodnota

1 553 kJ/370 kcal

• 25 % bílkovin
• 21 g bílkovin
v tyčince (85 g)
• 3,2 g BCAA v tyčince (85 g)
• L-glutamin
• vitamíny B2, B3
• dvě vrstvy
• bez lepku

Tuky / nasycené

15,3 g/9 g

Sacharidy / cukry

35,7 g/25,9 g

Vláknina

1,6 g

Bílkoviny

21,6 g

Sůl

0,4 g

BCAA

3,2 g

L-GLUTAMIN

0,5 g

VITAMÍN B2

1,5 mg

VITAMÍN B3

6,8 mg

• v pravé čokoládě
• 70 mg kofeinu (příchuť
Brazilská káva)

85 g

pozn. příchuť MANDLE + PISTÁCIE S PISTÁCIEMI

40 g

18 × 85 g

30 × 40 g

dárkové balení
9 × 85 g

85 g

CITRON +
TVAROH +
MALINA
S BRUSINKAMI

40 g

ČOKOLÁDA
+ NUGÁT
S BRUSINKAMI

MANDLE
+ PISTÁCIE
S PISTÁCIEMI

BRAZILSKÁ
KÁVA
(S KOFEINEM)

ČOKOLÁDA
+ NUGÁT
S BRUSINKAMI

MANDLE
+ PISTÁCIE
S PISTÁCIEMI

PRAVÁ ČOKOLÁDA

TYČINKY

85 g
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DELUXE
Luxusní proteinová tyčinka obsahuje křupavé proteinové
crispy, 32 % bílkovin a velké množství vlákniny. Šest
příchutí v pravé mléčné čokoládě představuje
opravdu lahodný snack kdykoli během dne.
•
•
•
•
•
•
•

32 % bílkovin
proteinové crispy
19 g bílkovin v jedné tyčince
vysoký obsah vlákniny
bez lepku
v pravé mléčné čokoládě
nízký obsah cukru

NUTRIČNÍ HODNOTY

TYČINKY

60 g
Energetická hodnota

912 kJ/219 kcal

Tuky / nasycené

9 g/5,7 g

Sacharidy / cukry

15 g/1,9 g

Vláknina

10,2 g

Bílkoviny

19,2 g

Sůl

0,3 g

ČOKOLÁDOVÉ
BROWNIES

ČOKOLÁDOVÝ
SACHR

12 × 60 g

dárkové balení
6 × 60 g

PŘÍCHUTĚ 85 g

Potravina
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60 g

pozn. příchuť PANNA COTTA

JAHODOVÝ
CHEESECAKE

PANNA COTTA

POMERANČOVOKOKOSOVÝ
KOLÁČ

SKOŘICOVÝ
ŠNEK

PROTEIN BAR
Proteinová tyčinka s výbornou chutí a vyváženým
poměrem bílkovin vůči sacharidům dobře zasytí
a dodá potřebné množství energie. Obsahuje
23 % bílkovin, směs 9 vitamínů a kvalitní zdroj vlákniny.
23 % bílkovin
12,5 g bílkovin v jedné tyčince
vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B12, E, kyselina listová, biotin
bez lepku
v pravé čokoládě či jogurtové polevě (dle příchuti)

BALENÍ

NUTRIČNÍ HODNOTY
55 g
Energetická hodnota

971 kJ/232 kcal

Tuky / nasycené

9,4 g/5,5 g

Sacharidy / cukry

23,1 g/16,0 g

Vláknina

2,4 g

Bílkoviny

12,5 g

Sůl

0,3 g

55 g

pozn. příchuť MANDLE

BANÁN

ČOKOLÁDA

JAHODA

KOKOS

MANDLE

MANGO

24 × 55 g

TYČINKY

•
•
•
•
•

VANILKA

PRAVÁ ČOKOLÁDA
JOGURTOVÁ POLEVA
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RAW BAR
Vychutnejte si tyčinku vyrobenou pouze
z přírodních zdrojů. Díky raw technologii výroby
se v tyčince zachovají maximální hodnoty enzymů,
vitamínů a minerálů z původních surovin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vysoký obsah vlákniny
vegan
přírodní energie
bez přidaného cukru
bez konzervantů
bez aditiv
bez lepku
bez laktózy
bez polevy

NUTRIČNÍ HODNOTY

TYČINKY

50 g
Energetická hodnota

819 kJ/196 kcal
818

Tuky / nasycené

7,3 g/0,9
g
g

Sacharidy / cukry

24,3 g/23,7
g
g

Vláknina

7,7 g

Bílkoviny

4,4 g

Sůl

0,03 g

pozn. příchuť KAKAO + LÍSKOVÝ OŘECH

FÍK
+ PAPÁJA

Potravina
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KAKAO
+ LÍSKOVÝ OŘECH

KEŠU
+ JABLKO

50 g

20 × 50 g

VEGAN PROTEIN
& FRUIT BAR
Proteinová tyčinka vyrobená pouze z přírodních
zdrojů. Obsahuje 20 % čistě rostlinných bílkovin
a spolu s ovocem tvoří výtečnou svačinu plnou
přírodních enzymů, vitamínů a minerálů.
20 % bílkovin
čistě rostlinné zdroje bílkovin
vysoký obsah vlákniny
přírodní energie
bez přidaného cukru
bez konzervantů
bez barviv
bez lepku
bez mléka
bez polevy
vegan

NUTRIČNÍ HODNOTY
50 g
Energetická hodnota

837 kJ/200 kcal

Tuky / nasycené

6,9 g/0,8 g

Sacharidy / cukry

22,5 g/19,5 g

Vláknina

4g

Bílkoviny

10 g

Sůl

0,01 g

50 g

20 × 50 g

TYČINKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pozn. příchuť KAKAO + TŘEŠEŇ

KAKAO
+ TŘEŠEŇ

LÍSKOVÝ OŘECH
+ DATLE
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DENUTS
Skvělá chuť křupavých oříšků, semínek a medu,
a dalších blahodárných látek. To je tyčinka plná
přírodní energie z prvotřídních surovin.
•
•
•
•

přírodní zdroj energie
bez lepku
čtyři příchutě bez polevy
dvě příchutě v lahodné hořké čokoládě

NUTRIČNÍ HODNOTY

TYČINKY

35 g
Energetická hodnota

771 kJ/186 kcal

Tuky / nasycené

13,5 g/2,0 g

Sacharidy / cukry

6,8 g/6,8 g

Vláknina

5,1 g

Bílkoviny

6,8 g

Sůl

0,03 g

40 g

MANDLE

40 g

35 × 35 g

SLANÉ
ARAŠÍDY

35 × 40 g

dárkové balení
4 × 35 g + 2 × 40 g

35 g

PRAVÁ HOŘKÁ ČOKOLÁDA
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35 g

pozn. příchuť KEŠU + MANDLE

CRANBERRY

KEŠU
+ MANDLE

PEKANOVÝ
OŘECH

PISTÁCIE
+ SLUNEČNICE

PRAŽENÁ
MANDLE
+ PARA OŘECH

FLAPJACK
GLUTEN FREE
Křehká a lahodná tyčinka plná ovesných vloček, které
jsou tím nejlepším přírodním zdrojem energie. Velká
porce perfektně zasytí a doplní postupně se uvolňující
sacharidy. Vychutnejte si lahodné kombinace ovoce,
oříšků, hořké čokolády či jogurtu, navíc zcela bez lepku.
vysoký obsah vlákniny
bez konzervantů
bez lepku
polozalitá v hořké čokoládě nebo jogurtu,
případně zcela bez polevy (dle příchuti)

NUTRIČNÍ HODNOTY
100 g
Energetická hodnota

1 747 kJ/417 kcal

Tuky / nasycené

17,8 g/11,1 g

Sacharidy / cukry

54,6 g/19,7 g

Vláknina

8,5 g

Bílkoviny

5,7 g

Sůl

0,05 g

100 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDA + KOKOS S HOŘKOU
ČOKOLÁDOU

BORŮVKA
+ BRUSINKA

ČOKOLÁDA
+ KOKOS

ČOKOLÁDA
+ BANÁN

ČOKOLÁDA
+ VIŠEŇ

JABLKO
+ VLAŠSKÝ
OŘECH

MERUŇKA
+ PEKANOVÝ
OŘECH

20 × 100 g

ŠVESTKA
+ LÍSKOVÝ
OŘECH

TYČINKY

•
•
•
•

VIŠEŇ
+ JAHODA

HOŘKÁ ČOKOLÁDA
JOGURTOVÁ POLEVA
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PROFIGUR MÜSLI
Ovesná müsli tyčinka z vybraných cereálií a ovoce,
polozalitá v pravé čokoládě nebo jogurtové
polevě či ozdobená cik cak hořkou čokoládou.
Obsahuje směs 10 vitamínů a vysoký podíl
vlákniny. Má plnou, šťavnatou chuť, dodá energii
a zároveň podpoří váš zdravý životní styl.
• vysoký obsah vlákniny
• vitamíny C, E, B1, B2, B3, B5, B6,
B12, kyselina listová, biotin
• polozalitá v pravé čokoládě nebo jogurtové polevě
či s cik cak hořkou čokoládou (dle příchuti)

NUTRIČNÍ HODNOTY

TYČINKY

33 g
Energetická hodnota

562 kJ/134 kcal

Tuky / nasycené

4,2 g/3,7 g

Sacharidy / cukry

21,3 g/11,5 g

Vláknina

2,6 g

Bílkoviny

1,4 g

Sůl

0,06 g

28 g

BORŮVKA

33 g

35 × 28 g

33 g

JAHODA

PRAVÁ ČOKOLÁDA
JOGURTOVÁ POLEVA
CIK CAK HOŘKÁ ČOKOLÁDA
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28 g

pozn. příchuť MALINA S JOGURTOVOU POLEVOU

MERUŇKA

ČOKOLÁDA

MALINA

OŘÍŠEK

VIŠEŇ

35 × 33 g

JUST FRUIT
Tyčinka s více než 50 % šťavnatého ovoce
v tenkém oplatku. Výborná chuť ovoce
doplní energii kdykoli během dne.
více než 50 % ovocné složky
více než 13 % vlákniny
bez lepku
bez mléčné složky
bez konzervantů
v tenkém oplatku

NUTRIČNÍ HODNOTY
30 g
Energetická hodnota

440 kJ/105 kcal

Tuky / nasycené

1,9 g/1,4 g

Sacharidy / cukry

18,7 g/11,7 g

Vláknina

4,7 g

Bílkoviny

0,7 g

Sůl

0,02 g

30 g

pozn. příchuť MERUŇKA

BANÁN
+ JABLKO

CRANBERRY

28 × 30 g

dárkové balení
6 × 30 g

MALINA

MERUŇKA

TYČINKY

•
•
•
•
•
•
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STREET XL
Křupavý snack plný zdravých cereálií a energie nejen
pro děti. Tyčinka je obohacená o směs 9 vitamínů,
prebiotickou vlákninu inulin a bifidokultury.
•
•
•
•
•

bez průmyslově ztužených tuků
240 mg vlákniny (inulin) v tyčince
vitamíny E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, kyselina listová, biotin
bifidokultury
polozalitá v pravé čokoládě nebo
jogurtové polevě (dle příchuti)

NUTRIČNÍ HODNOTY

TYČINKY

30 g
Energetická hodnota

555 kJ/132 kcal

Tuky / nasycené

5,6 g/4,1 g

Sacharidy / cukry

18,6 g/9,2 g

Vláknina

0,9 g

Bílkoviny

1,6 g

Sůl

0,06 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDA S JOGURTOVOU POLEVOU

BANÁN

ČOKOLÁDA

PRAVÁ ČOKOLÁDA
JOGURTOVÁ POLEVA
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JAHODA

MERUŇKA

30 g

30 × 30 g

dárkové balení
8 × 30 g

STREET XL FRUITY
Oblíbený cereální snack s velkou porcí ovoce,
který dodá šťavnatou energii nejen dětem
kdykoliv během dne. Obsahuje 50 % ovoce, směs
9 vitamínů a prebiotickou vlákninu inulin.
• 50 % ovoce
• 200 mg vlákniny (inulin) v tyčince
• vitamíny E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, kyselina listová,
biotin
• bez průmyslově ztužených tuků
• bez lepku
• v mléčné čokoládě

NUTRIČNÍ HODNOTY
40 g
693 kJ/165 kcal

Tuky / nasycené

5,8 g/3,8 g

Sacharidy / cukry

25,2 g/16,2 g

Vláknina

3,7 g

Bílkoviny

1,2 g

Sůl

0,03 g

pozn. příchuť EXOTIC V MLÉČNÉ ČOKOLÁDĚ

EXOTIC

40 g

30 × 40 g

TYČINKY

Energetická hodnota

LESNÍ PLODY

MLÉČNÁ ČOKOLÁDA
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MAKE EACH DAY
YOUR

MASTER
PIECE

AKTIVNÍ
ZDRAVÍ

COMPRESSED CAPS

M U LT I C O M P L E X

MULTICOMPLEX
COMPRESSED CAPS
Kombinace dvou oblíbených produktů, multivitamínu
a multiminerálu, v jednom balení. Směs vitamínů,
minerálů a účinných extraktů ve formě dobře
vstřebatelných kapslí pro podporu imunity, fyzického
a psychického výkonu a harmonizaci těla.

ÚČINNÉ LÁTKY

• 12 vitamínů – A, B1, B2, B3, B5, B6, B12,
C, D, E, kyselina listová, biotin
• 6 minerálů – hořčík, vápník, zinek, železo, chrom, selen
• extrakt z černého pepře BioPerine® (95 % piperinu)
• kyselina alfa-lipoová
• extrakt ze zeleného čaje
• bioaktivní kolostrum
• dobře vstřebatelné kapsle
• vysoká využitelnost
• praktické 30denní balení

1 kapsle
150 mg

VÁPNÍK

100 mg

ZINEK

10 mg

ŽELEZO

3g

CHROM

80 µg

SELEN

75 µg

VITAMÍN C

290 mg

VITAMÍN B3

32 mg

VITAMÍN E

24 mg

VITAMÍN B5

12 mg

VITAMÍN B6

10 mg

VITAMÍN B1

10 mg

VITAMÍN B2

10 mg

VITAMÍN A

1 000 µg

VITAMÍN D

10 µg

KYSELINA LISTOVÁ

400 µg

BIOTIN

100 µg

VITAMÍN B12

25 µg

KOLOSTRUM

400 mg

EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE

100 mg

KYSELINA ALFA-LIPOOVÁ

10 mg

EXTRAKT Z ČERNÉHO PEPŘE

1 mg

A KT IVN Í Z D R AVÍ

HOŘČÍK

2×30 kapslí

Doplněk stravy
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MULTIMINERAL
COMPRESSED CAPS
Velice účinná kapslová forma 6 důležitých
minerálů pro harmonizaci těla a podporu
zatěžovaného organismu. Minerály v chelátové
podobě zajistí vyšší využitelnost organismem.

A KT IVN Í Z D R AVÍ

•
•
•
•
•
•
•
•

hořčík – chelátová forma
vápník – chelátová forma
železo – chelátová forma
zinek – chelátová forma
chrom – organická forma
selen – organická forma
dobře vstřebatelné kapsle
vysoká využitelnost

ÚČINNÉ LÁTKY
1 kapsle
HOŘČÍK

150 mg

VÁPNÍK

100 mg

ZINEK

10 mg

ŽELEZO

3 mg

CHROM

80 µg

SELEN

75 µg

Doplněk stravy
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60 kapslí

MULTIVITAMIN
COMPRESSED CAPS
Mimořádně nabitý produkt obsahující široké
spektrum vitamínů a vitality komplex, pro podporu
imunity a harmonizaci těla. Směs 12 vitamínů
doplněná o rostlinné extrakty a bioaktivní kolostrum,
ve formě dobře vstřebatelných kapslí.

A KT IVN Í Z D R AVÍ

• vitamíny A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E,
kyselina listová, biotin
• kolostrum
• kyselina alfa-lipoová
• extrakt ze zeleného čaje
• extrakt z černého pepře
BioPerine® (95 % piperinu)
• dobře vstřebatelné kapsle
• vysoká využitelnost

ÚČINNÉ LÁTKY
1 kapsle
VITAMÍN C

290 mg

VITAMÍN B3

32 mg

VITAMÍN E

24 mg

VITAMÍN B5

12 mg

VITAMÍN B6

10 mg

VITAMÍN B1

10 mg

VITAMÍN B2

10 mg

VITAMÍN A

1 000 µg

VITAMÍN D

10 µg

KYSELINA LISTOVÁ

400 µg

BIOTIN

100 µg

VITAMIN B12

25 µg

KOLOSTRUM

400 mg

EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE

100 mg

KYSELINA ALFA-LIPOOVÁ

10 mg

EXTRAKT Z ČERNÉHO PEPŘE

1 mg

60 kapslí

Doplněk stravy
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VITAMIN C SE ŠÍPKY
Vysoký obsah vitamínu C v každé tabletě, jehož
účinnost je podpořena extraktem z šípku. Mimořádný
produkt s antioxidačním efektem má pozitivní vliv
na energetický metabolismus a tvorbu kolagenu,
podporuje imunitu, snižuje únavu a vyčerpání.
• 500 mg vitamínu
C v tabletě
• 100 dávek

ÚČINNÉ LÁTKY
1 tableta
VITAMÍN C

500 mg

EXTRAKT Z ŠÍPKU 10:1

10 mg

100 tablet

Doplněk stravy

A KT IVN Í Z D R AVÍ

MAGNESLIFE STRONG
Vysoká dávka 375 mg hořčíku v rychle vstřebatelné
tekuté formě. Spolu s vitamínem B6 přispívá ke snížení
míry únavy a vyčerpání, k elektrolytické rovnováze,
podporuje energetický metabolismus a přispívá
k odolnosti nervového systému proti stresu.
•
•
•
•

375 mg hořčíku
10 mg vitamínu B6
vysoká vstřebatelnost
praktická forma
jednorázového shotu
• bez cukru
• bez příchuti

ÚČINNÉ LÁTKY
60 ml
HOŘČÍK

375 mg

VITAMÍN B6

10 mg

CUKRY

<0,3 g

Doplněk stravy
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60 ml

20 × 60 ml

OMEGA 3 PLUS
SOFTGEL CAPS
Prémiová forma rybího oleje ve speciálních softgelových
kapslích, obohacená o vitamín D, pochází výhradně
z ančoviček z nejproduktivnějšího přirozeného mořského
ekosystému. Omega 3 nenasycené mastné kyseliny jsou
vysoce koncentrované, pozitivně podporují mozkovou
činnost, udržují srdeční funkce a podporují zrak.
1 040 mg rybího oleje v kapsli
10 μg vitamínu D v kapsli
301 mg EPA v kapsli
210 mg DHA v kapsli
efektivní využitelnost organismem
speciální softgelové kapsle

A KT IVN Í Z D R AVÍ

•
•
•
•
•
•

ÚČINNÉ LÁTKY
1 kapsle
RYBÍ OLEJ

1 040 mg

Z TOHO EPA

301 mg

Z TOHO DHA

210 mg

VITAMÍN D

10 µg
120 kapslí

Doplněk stravy
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CURCUMIN
+ BIOPERINE + VITAMIN D
Unikátní receptura tří účinných látek představuje
produkt ideální do detoxikačních plánů. Výtažek
kurkuminoidů má antioxidační účinky, je protizánětlivý,
podporuje správné trávení a imunitu. Díky unikátní
kombinaci s bioperinem a vitamínem D je
až 185× vstřebatelnější než přírodní kurkumin.

A KT IVN Í Z D R AVÍ

•
•
•
•
•

30 mg kurkuminoidů v kapsli
5,4 µg vitamínu D v kapsli
5 mg extraktu z černého pepře (BioPerine®) v kapsli
snadno vstřebatelné kapsle
součástí balení je informační brožura

ÚČINNÉ LÁTKY
1 kapsle
NOVASOL® CURCUMIN SMĚS

500 mg

KURKUMINOIDY

30 mg

Z TOHO KURKUMIN

25 mg

VITAMÍN D

5,4 µg

BIOPERINE®

5 mg
60 kapslí

Doplněk stravy
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MULTIHERB CAPS
Účinná směs bylin, plodů, probiotik
a prebiotik, obohacená o trávicí enzymy,
vitamíny a minerály, je určená nejen pro
podporu imunity, ale také pro zachování
energie a vitality. Extrakty z bylin a plodů
jsou přirozeně bohaté na antokyany, tradičně
v lidovém léčitelství využívané k posílení
imunity, léčbě kašle a nachlazení. Účinná
směs dále pomáhá k snížení únavy, k udržení
normálních kognitivních funkcí, přirozené
tvorbě červených krvinek či podporu
normálního stav pokožky, vlasů a nehtů.
Echinacea
Pelargonie (Pelargonium)
Černý rybíz (Blackcurrant)
Borůvka (Bilberry)
Acerola
5 trávicích enzymů DigeZyme™
značkový probiotický a prebiotický
komplex LactoWise™
• vitamíny B2, B6, B12, kyselina listová, C, D, E
• selen, zinek, železo
• kvalitní kapsle pro maximální
vstřebatelnost účinných látek

A KT IVN Í Z D R AVÍ

•
•
•
•
•
•
•

ÚČINNÉ LÁTKY
1 kapsle
VITAMÍN C

290 mg

VITAMÍN B3

32 mg

VITAMÍN E

24 mg

VITAMÍN B5

12 mg

VITAMÍN B6

10 mg

VITAMÍN B1

10 mg

VITAMÍN B2

10 mg

VITAMÍN A

1 000 µg

VITAMÍN D

10 µg

KYSELINA LISTOVÁ

400 µg

BIOTIN

100 µg

VITAMIN B12

25 µg

KOLOSTRUM

400 mg

EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE

100 mg

KYSELINA ALFA-LIPOOVÁ

10 mg

EXTRAKT Z ČERNÉHO PEPŘE

1 mg

60 kapslí

Doplněk stravy
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FLEXIT GOLD DRINK
Speciální receptura s maximálním obsahem účinných
látek představuje špičkový produkt, který je vyhledávaný
nejen sportovci při obtížích pohybového aparátu a pro
podporu aktivního pohybu. Vysoce kvalitní instantní
nápoj obsahuje 9 účinných látek, a navíc skvěle chutná.
•
•
•
•

glukosamin sulfát
chondroitin sulfát
MSM
rybí kolagenové
peptidy Naticol®

•
•
•
•

vitamíny B6, C, D
hyaluronan sodný
Boswellia serrata
instantní nápoj

ÚČINNÉ LÁTKY
20 g
VITAMÍN B6

5 mg

VITAMÍN C

100 mg

VITAMÍN D

7,5 µg

EXTRAKT Z BOSWELLIA

200 mg

KYSELINA HYALURONOVÁ

20 mg

GLUKOSAMIN SULFÁT

1 500 mg

CHONDROITIN SULFÁT

1 200 mg

MSM

300 mg

KOLAGENNÍ BÍLKOVINA

9g

400 g

10 × 20 g

pozn. příchuť POMERANČ
Doplněk stravy

A KT IVN Í Z D R AVÍ

FLEXIT GOLD GEL
Tělový gel s kombinací 7 účinných látek poskytuje
péči v oblasti svalů, šlach a kloubů. Rychle
vstřebatelný masážní gel speciálně určený pro
masáž v oblasti namáhaných kloubů a svalů,
prohřívá a uvolňuje před sportem i během dne.
•
•
•
•

glukosamin
chondroitin
MSM
Boswellia serrata

100 ml

Kosmetický výrobek
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•
•
•
•

eukalyptový olej
cedrový olej
mentol
tělový gel

ČERNÝ RYBÍZ

HRUŠKA

POMERANČ

FLEXIT DRINK
Instantní drink s obsahem 11 účinných látek je určený
pro aktivní jedince, kteří se starají o výživu svých
kloubů, šlach a úponů. Zároveň je žádaný i pro svůj
pozitivní vliv na kvalitu pokožky, vlasů a nehtů.
•
•
•
•
•

kyselina hyaluronová
kolagenní bílkovina
vitamíny B6, C, D
glukosamin sulfát
chondroitin sulfát

•
•
•
•
•

L-prolin
vápník
hořčík
MSM
instantní drink

ÚČINNÉ LÁTKY
20 g
VITAMÍN B6

5 mg

VITAMÍN C

100 mg

VITAMÍN D

7,5 µg

KYSELINA HYALURONOVÁ

20 mg

VÁPNÍK

120 mg

HOŘČÍK

56,25 mg

L-PROLIN

500 mg

GLUKOSAMIN SULFÁT

300 mg

CHONDROITIN SULFÁT

150 mg

MSM

300 mg

KOLAGENNÍ BÍLKOVINA

10 g

600 g

400 g

600 g

CITRON

pozn. příchuť POMERANČ

400 g

BROSKEV

GREP

JAHODA

POMERANČ

Doplněk stravy

FLEXIT GELACOLL
A KT IVN Í Z D R AVÍ

Produkt speciálně vyvinutý pro kloubní péči obsahuje
velké množství hydrolyzátu želatiny a vitamín C,
přispívající k tvorbě kolagenu, pro normální funkci
kostí, chrupavek a pojivové tkáně. Kolagenní bílkovina
je zdrojem širokého spektra aminokyselin a peptidů.
• hydrolyzát želatiny
• vitamín C
• praktická forma kapslí

ÚČINNÉ LÁTKY
8 kapslí
HYDROLYZÁT ŽELATINY

1 320 mg

HYDROLYZOVANÝKOLAGEN

1 312 mg

VITAMÍN C

120 mg

360 kapslí 180 kapslí

Doplněk stravy
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TYPY TRÉNINKŮ

VÝŽIVOVÉ STRATEGIE

TRÉNINK PRO ZAČÁTEČNÍKY – ŽENA

RÁNO

DOPOLEDNE

POLEDNE

ODPOLEDNE

VEČER

TRÉNINK

TRÉNINK PRO ZAČÁTEČNÍKY – MUŽ

RÁNO

DOPOLEDNE

POLEDNE

ODPOLEDNE

VEČER

TRÉNINK

134

TYPY TRÉNINKŮ

RÁNO

DOPOLEDNE

POLEDNE

ODPOLEDNE

VEČER

TRÉNINK

RÝSOVACÍ TRÉNINK – MUŽ

RÁNO

DOPOLEDNE

POLEDNE

ODPOLEDNE

VEČER

VÝŽIVOVÉ STRATEGIE

RÝSOVACÍ TRÉNINK – ŽENA

TRÉNINK

135

TYPY TRÉNINKŮ

VÝŽIVOVÉ STRATEGIE

SILOVĚ-VYTRVALOSTNÍ TRÉNINK

136

RÁNO

DOPOLEDNE

POLEDNE

ODPOLEDNE

VEČER

TRÉNINK

TYPY TRÉNINKŮ

RÁNO

DOPOLEDNE

POLEDNE

ODPOLEDNE

VEČER

TRÉNINK

VÝŽIVOVÉ STRATEGIE

OBJEMOVÝ TRÉNINK
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ironman
IRONMAN 70.3 ST. PETERSBURG
Poprvé v historii se NUTREND stane součástí světové série dlouhých triatlonů
IRONMAN, organizovaných World Triathlon Corporation (WTC). IRONMAN
70.3 St. Petersburg se uskuteční v nádherné architektonické krajině s nezaměnitelnou historickou atmosférou. V kulisách nejsevernějšího velkého města
světa se uskuteční souboj železných mužů vůbec poprvé v historii. Po premiéře
v cyklistické UCI WorldTour je účast v seriálu IRONMAN dalším důkazem špičkové kvality produktů NUTREND.

Plavání

NÁDRŽ
Kolo

ROVINA
Běh

ROVINA
Prům. tep. vzduchu

70 °F/21 °C
Prům. tep. vody

63 °F/17 °C
Počet účastníku 2021

2 500

ISODRINX

ISODRINX
Profesionální sportovní nápoj s elektrolyty
v sypké formě, který zajistí kvalitní dávku energie
během intenzivní fyzické aktivity. Představuje
ideální zdroj tekutin, s vysokým obsahem rychle
vstřebatelných sacharidů, vitamínů a sodíku.

ÚČINNÉ LÁTKY

•
•
•
•
•
•

35 g

isotonické i hypotonické ředění
elektrolyty
směs 10 vitamínů
bez umělých barviv
bez náhradních sladidel
instantní směs

VITAMÍN B1

0,8 mg

VITAMÍN B2

0,6 mg

VITAMÍN B3

9,0 mg

VITAMÍN B5

3,4 mg

VITAMÍM B6

0,8 mg

VITAMÍN B12

1,4 µg

VITAMÍN C

45,2 mg

VITAMÍN E

6,8 mg

BIOTIN

28,3 µg

KYSELINA LISTOVÁ

113 µg

pozn. příchuť ČERNÝ RYBÍZ

35 g
Energetická hodnota

554 kJ/130 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

31,5 g/29,3 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

0g

Sůl

0,5 g

1 000 g

pozn. příchuť ČERNÝ RYBÍZ

BITTER
LEMON

ČERNÝ RYBÍZ

GREP

POMERANČ

420 g

5 × 35 g

ZELENÉ
JABLKO

PITNÝ REŽIM

NUTRIČNÍ HODNOTY

Potravina s přídavkem
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ISODRINX WITH
CAFFEINE
Profesionální sportovní nápoj s elektrolyty v sypké formě,
obohacený o kofein. Zajistí dostatečnou stimulaci i při
dlouhodobé aktivitě, spolu s rychle vstřebatelnými
sacharidy a vitamíny představuje ideální zdroj tekutin.
• 80 mg kofeinu v dávce
• isotonické
i hypotonické ředění
• elektrolyty
• směs 10 vitamínů
• bez umělých sladidel
• instantní směs
NUTRIČNÍ HODNOTY
35 g
Energetická hodnota

551 kJ/130 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

31,3 g/29,2 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

0g

Sůl

0,5 g

1 000 g

pozn. příchuť MODRÁ MALINA

MODRÁ
MALINA

420 g

Potravina s přídavkem

ISODRINX TABS

PITNÝ REŽIM

Profesionální sportovní nápoj s elektrolyty v podobě
rozpustných tablet, které umožňují přesné
a jednoduché dávkování. V každém balení je 12 tablet
s obsahem značkového disacharidu isomaltulózy
(Palatinose™), zajišťující postupné vstřebávání.
• obsahuje isomaltulózu
Palatinose™
• isotonické
i hypotonické ředění
• elektrolyty
• směs 10 vitamínů

NUTRIČNÍ HODNOTY
1 tableta
Energetická hodnota

148 kJ/35 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

7,3 g/6,9 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

0g

Sůl

1g

pozn. příchuť MALINA
Potravina s přídavkem
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• bez umělých barviv
• praktické balení
rozpustných tablet

12 tablet 6 × 12 tablet

CITRON

MALINA

POMERANČ

ISODRINX
Špičkový hotový isotonický nápoj je ideální volbou pro
doplnění elektrolytů a hydrataci organismu při sportovní
aktivitě do 60 minut. Efektivně zásobuje tělo minerály
a díky použití značkového disacharidu isomaltulózy
(Palatinose™) se energie uvolňuje postupně.
• obsahuje elektrolyty
• obsahuje isomaltulózu
Palatinose™
• osmolalita nápoje
275-305 mOsm/kg
• vyrobeno z pramenité
vody z artéského zdroje

• hotový nápoj
• ergonomická láhev
se sportlockem

NUTRIČNÍ HODNOTY
750 ml
Energetická hodnota

855 kJ/201 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

48,8 g/48,8 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

0g

Sůl

0,9 g

750 ml

pozn. příchuť POMERANČ

CITRON

COOL

MIX BERRY

POMERANČ

Potravina

Lehce rozpustné tablety pro přípravu hypotonického
nápoje, v osvěžujících příchutích a zcela bez
umělých barviv i bez cukru. Kombinace vápníku,
hořčíku a vitamínů B1, B6 a C přispívá ke snížení
únavy, normální tvorbě kolagenu, podporuje
metabolismus, imunitu a rovnováhu elektrolytů.
•
•
•
•
•

vápník
hořčík
vitamíny B1, B6
vitamín C
L-alanin

• bez umělých barviv
• bez cukru
• rozpustné tablety

NUTRIČNÍ HODNOTY
2 tablety
Energetická hodnota

125 kJ/29 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

4,7 g/0 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

1g

Sůl

1g

pozn. příchuť POMERANČ

18 tablet 6 × 18 tablet

CITRON

ČERNÝ RYBÍZ

POMERANČ

PITNÝ REŽIM

ZERODRINX

Doplněk stravy
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SNACK

ENDURO

ENDUROSNACK
Energetický gel s postupným uvolňováním energie
představuje ideální zdroj energie při náročné sportovní
aktivitě s vysokou tepovou frekvencí. Značkový
disacharid isomaltulóza (Palatinose™) spolu s dalšími
účinnými látkami zajistí prvotřídní podporu výkonu.

ÚČINNÉ LÁTKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27,8 g sacharidů
obsahuje isomaltulózu Palatinose™
BCAA
taurin
glycin
L-alanin
L-karnosin
bez umělých barviv
bez lepku
praktická forma znovu uzavíratelných tub nebo sáčků

75 g – 1 tuba
TAURIN

500 mg

GLYCIN

500 mg

L-LEUCIN

250 mg

L-ISOLEUCIN

125 mg

L-VALIN

125 mg

L-ALANIN

250 mg

L-KARNOSIN

25 mg

pozn. příchuť POMERANČ

NUTRIČNÍ HODNOTY
500 kJ/118 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

27,8 g/27,8 g

Bílkoviny

1,4 g

Sůl

0,11 g

pozn. příchuť POMERANČ – 1 tuba

MERUŇKA

OSTRUŽINA

POMERANČ

75 g

SLANÝ
KARAMEL

16 ×75 g

75 g

10 ×75 g

ZELENÉ
JABLKO

ENERGIE

75 g – 1 tuba
Energetická hodnota

Doplněk stravy
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CARBOSNACK
Rychlá energie ve formě gelu obsahuje kombinaci
dvou typů sacharidů ve vyváženém poměru, spolu
s dalšími účinnými látkami je ideální pro rychlé
doplnění energie a řešení energetické krize v průběhu
fyzické zátěže s vysokou tepovou frekvencí.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31 g sacharidů
2 typy sacharidů
200 mg beta-alaninu
50 mg cholinu
250 mg glukuronolaktonu
150 mg sodíku
4 mg vitamínu B3
bez lepku
bez umělých barviv
praktická forma tub nebo sáčků

NUTRIČNÍ HODNOTY

ENERGIE

50 g – 1 tuba
Energetická hodnota

535 kJ/126 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

30,9 g/9,3 g

Bílkoviny

0g

Sůl

0,4 g

pozn. příchuť ZELENÉ JABLKO – 1 tuba

BORŮVKA

Doplněk stravy
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CITRON

MERUŇKA

50 g

ZELENÉ
JABLKO

18 × 50 g

50 g

12 × 50 g

CARBOSNACK WITH
CAFFEINE
Rychlá energie a stimulace organismu v praktickém
energetickém gelu s obsahem kofeinu. Zajistí rychlé
doplnění energie, elektrolytů a zvýšení koncentrace pro
náročné sportovní aktivity s vysokou tepovou frekvencí, při
kterých naše tělo není schopno přijímat pevnou stravu.
31 g sacharidů
2 typy sacharidů
60 mg kofeinu
200 mg beta-alaninu
50 mg cholinu
250 mg glukuronolaktonu
150 mg sodíku
4 mg vitamínu B3
bez lepku
praktická forma tub nebo sáčků

NUTRIČNÍ HODNOTY
50 g – 1 tuba
Energetická hodnota

535 kJ/126 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

30,9 g/9,3 g

Bílkoviny

0g

Sůl

0,4 g

pozn. příchuť MODRÁ MALINA – 1 tuba

COLA

50 g

18 × 50 g

50 g

12 × 50 g

MODRÁ
MALINA

ENERGIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doplněk stravy
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TURBO EFFECT SHOT
Rychlá energie koncentrovaná v malém množství
tekutiny v podobě jednorázového sáčku je
ideální v krizových momentech intenzivního
sportovního výkonu při vysoké tepové frekvenci.
• 14,5 g sacharidů
• obsahuje isomaltulózu
Palatinose™
• 500 mg taurinu
• 200 mg L-alaninu
• 50 mg L-karnosinu
• 25 mg kofeinu
• bez lepku
• tekutá forma

• praktické balení
jednorázových sáčků
• bez příchuti

NUTRIČNÍ HODNOTY
25 ml
Energetická hodnota

259 kJ/61 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

14,5 g/14,5 g

Bílkoviny

0,6 g

Sůl

0,01 g
25 ml

20 × 25 ml

Doplněk stravy

GUTAR ENERGY SHOT
Skutečný energetický náboj s obsahem funkčních látek
podporujících koncentraci. Extrakt z guarany, zeleného
čaje a ženšenu spolu s L-karnitinem, L-argininem,
taurinem a vitamínem B6 zajistí déletrvající efekt
podpory soustředění a snížení únavy a vyčerpání.

ENERGIE

• 1 000 mg taurinu
• 700 mg extraktu
z guarany
• 500 mg L-karnitinu
• 200 mg L-argininu
• extrakt z ženšenu
ÚČINNÉ LÁTKY
60 ml
TAURIN

1 000 mg

L-KARNITIN

500 mg

L-ARGININ

200 mg

EXTRAKT Z GUARANY

700 mg

EXTRAKT Z ŽENŠENU

65 mg

EXTRAKT ZE ZELENÉHO ČAJE

38 mg

VITAMÍN B6

5 mg

CUKRY

0g

Doplněk stravy
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• vitamín B6
• bez cukru
• praktický
jednorázový shot
• bez příchuti

60 ml

20 × 60 ml

VO2 BOOST
Speciální směs v tabletách obsahující AAKG, citrulin
malát a železo, pro podporu přenosu kyslíku v těle,
snížení únavy a zvýšení sportovního výkonu. Vitamíny C
a B1 přispívají k podpoře imunitního systému, normálnímu
energetickému metabolismu a správné funkci srdce.
• 2 000 mg AAKG v dávce
• 1 000 mg L-citrulin
malátu v dávce
• extrakt z rostliny
Gynostemma
pentaphyllum
• železo
• vitamín C

• vitamín B1
• dobře rozpustné tablety

ÚČINNÉ LÁTKY
4 tablety
AAKG

2 000 mg

L-CITRULIN MALÁT

1 000 mg

GYNOSTEMMA PENTAPHYLLUM

100 mg

ŽELEZO

4,2 mg

VITAMÍN C

26,4 mg

VITAMÍN B1

2,2 mg

60 tablet

Doplněk stravy

CARBONEX
Energetické tablety pro dodání okamžité energie při
řešení energetické krize v průběhu fyzického výkonu,
s rychlým nástupem účinku díky rozpouštění v ústech.
•
•
•
•
•

L-alanin
taurin
kofein
vitamín C
ve formě tablet
k rozpuštění v ústech

ENERGIE

• 2,5 g rychlých
sacharidů v tabletě
• BCAA v optimálním
poměru 2:1:1
• kreatin monohydrát
• L-karnosin

NUTRIČNÍ HODNOTY
4 tablety
Energetická hodnota

225 kJ/53 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

10,0 g/8,2 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

2,9 g

Sůl

0g

12 tablet

Doplněk stravy

151

SALT CAPS

SALT CAPS
Unikátní směs elektrolytů a vitamínů určená nejen pro
profesionální sportovce. Kombinace účinných látek
přispívá ke snížení únavy a vyčerpání, k elektrolytické
rovnováze a podpoře energetického metabolismu.

ÚČINNÉ LÁTKY

•
•
•
•
•

2 mg

VITAMÍN B2

0,45 mg

VITAMÍN B3

8,5 mg

VITAMÍN B5

9,5 mg

VITAMÍN B6

0,4 mg

L-KARNOSIN

34,5 mg

HOŘČÍK

69,5 mg

SODÍK

420 mg

120 kapslí

KŘEČE

sodík
hořčík
vitamíny B1, B2, B3, B5, B6
L-karnosin
rychle vstřebatelné kapsle

5 kapslí
VITAMÍN B1

Doplněk stravy
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MAGNESLIFE ACTIVE
DRINK
Speciální instantní směs důležitých vitamínů a minerálů,
jako jsou hořčík a draslík, k přípravě nápoje pro doplnění
tekutin a potřebných látek po sportovní aktivitě. Efektivní
receptura představuje strategický přístup k vyrovnání
negativních účinků vyčerpání a dehydratace.
•
•
•
•
•
•
•

10 g sacharidů
188 mg hořčíku
300 mg draslíku
80 mg vitamínu C
0,7 mg vitamínu B6
praktické balení v sáčcích
instantní forma k přípravě nápoje

NUTRIČNÍ HODNOTY
15 g
Energetická hodnota

201 kJ/47 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

10,4 g/10,1 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

0g

Sůl

0,15 g

KŘEČE

pozn. příchuť POMERANČ

CITRON

Doplněk stravy
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POMERANČ

15 g

10 × 15 g

MAGNESLIFE
Prvotřídní a rychle vstřebatelná tekutá forma hořčíku,
obohacená o vitamín B6. Praktický jednorázový
tekutý shot využívaný sportovci jako akutní pomoc
v případě křečí, malátnosti nebo bolestí hlavy.
organická forma hořčíku
250 mg hořčíku
8 mg vitamínu B6
rychlá vstřebatelnost
praktická jednorázová monodóza
bez příchuti

NUTRIČNÍ HODNOTY
25 ml
Energetická hodnota

57 kJ/13 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

1,75 g/1,75 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

0g

Sůl

0g

25 ml

10 × 25 ml

KŘEČE

•
•
•
•
•
•

Doplněk stravy
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REGENER

REGENER
Mimořádně účinná kombinace sacharidů,
aminokyselin, vitamínů a minerálů, speciálně
vytvořená pro podporu kvalitní a rychlé regenerace
po intenzivním sportovním výkonu.

ÚČINNÉ LÁTKY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

62 g sacharidů v dávce
3 000 mg BCAA v dávce
2 000 mg L-glutaminu v dávce
500 mg L-argininu v dávce
hořčík a selen
vitamíny C a E
extrakt z Ginkgo biloby
bez umělých barviv
instantní směs

75 g
L-GLUTAMIN

2 000 mg

L-LEUCIN

1 500 mg

L-ISOLEUCIN

750 mg

L-VALIN

750 mg

L-ARGININ

500 mg

VITAMÍN C

200 mg

VITAMÍN E

70 mg

HOŘČÍK

130 mg

SELEN

15 µg

EXTRAKT Z GINKGO BILOBY

40 mg

pozn. příchuť RED FRESH

75 g
Energetická hodnota

1 187 kJ/279 kcal

Tuky / nasycené

0 g/0 g

Sacharidy / cukry

62,3 g/18,5 g

Vláknina

0g

Bílkoviny

5,5 g

Sůl

0,19 g

pozn. příchuť RED FRESH

FRESH APPLE

450 g

75 g

10 × 75 g

RED FRESH

REGENERACE

NUTRIČNÍ HODNOTY

Doplněk stravy
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BCAA COMPLEX
Esenciální rozvětvené aminokyseliny (BCAA), obohacené
o L-karnosin, L-alanin a L-karnitin, tvoří směs v kapslích
vhodnou k použití během náročné sportovní aktivity.
•
•
•
•
•
•

BCAA
L-karnitin
L-alanin
L-karnosin
vitamín B1, B6
dobře rozpustné kapsle

REGENERACE

ÚČINNÉ LÁTKY
6 kapslí
L-LEUCIN

1 500 mg

L-ISOLEUCIN

750 mg

L-VALIN

750 mg

L-KARNITIN

304 mg

L-ALANIN

300 mg

L-KARNOSIN

60 mg

VITAMÍN B1

1,1 mg

VITAMÍN B6

0,21 mg

Doplněk stravy
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120 kapslí

RECOVERY PROTEIN
SHAKE
Speciální komplexní směs pro regeneraci svalstva
a obnovu glykogenu po sportovní aktivitě s vysokou
intenzitou. Instantní drink obsahuje vysoký podíl
bílkovin a sacharidů, potřebné vitamíny, minerály
i trávicí enzymy pro snazší zpracování laktózy.
až 21 % bílkovin
značková směs komplexních sacharidů ModCarb™
Palatinose™ – postupně uvolňovaná energie
trávicí enzym laktáza Tolerase™ L
kreatin
taurin
hořčík
draslík
chrom
vitamín B5
biotin
bez umělých barviv
bez lepku
instantní směs

NUTRIČNÍ HODNOTY

REGENERACE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 g
Energetická hodnota

768 kJ/182 kcal

Tuky / nasycené

1,3 g/0,7 g

Sacharidy / cukry

30,8 g/14,3 g

Vláknina

2,1 g

Bílkoviny

10,8 g

Sůl

0,4 g

pozn. příchuť ČOKOLÁDA + KAKAO

ČOKOLÁDA
+ KAKAO

JAHODA

500 g

VANILKA

Doplněk stravy
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ENDURANCE
BAR

ENDURANCE BAR
Velká dávka energie vložená do tyčinky, která
nebude při sportovní aktivitě překážet. Energetická
tyčinka s vysokým obsahem sacharidů s rychlým
uvolňováním energie, dobře stravitelnými
bílkovinami a vitamíny, snadno rozpustná v ústech,
je ideální pro vytrvalostní sporty během zátěže.

ÚČINNÉ LÁTKY

•
•
•
•
•
•

až 30 g sacharidů
syrovátkový proteinový koncentrát (WPC)
BCAA
vitamíny E, B1, B2, B3, B5, B6, B12, biotin, kyselina listová
bez lepku
bez polevy

45 g
L-LEUCIN

113 mg

L-ISOLEUCIN

56 mg

L-VALIN

56 mg

VITAMÍN B1

0,6 mg

VITAMÍN B2

0,8 mg

VITAMÍN B3

9 mg

VITAMÍN B5

3,4 mg

VITAMÍN B6

0,8 mg

VITAMÍN B12

1,4 µg

VITAMÍN E

6,8 mg

BIOTIN

28,3 µg

KYSELINA LISTOVÁ

113 µg

pozn. příchuť KARAMEL

NUTRIČNÍ HODNOTY
724 kJ/171 kcal

Tuky / nasycené

3,6 g/2,2 g

Sacharidy / cukry

29,3 g/11 g

Vláknina

0,6 g

Bílkoviny

5,2

Sůl

0,09 g

45 g

pozn. příchuť KARAMEL

KARAMEL

MIX BERRY

PASSION
FRUIT

21 × 45 g

VANILKA

TYČINKY

45 g
Energetická hodnota

Potravina s přídavkem
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FRUIT ENERGY BAR
Ovocná sportovní tyčinka s mimořádnou chutí a více
než 50 % ovoce je ideální pro doplnění energie
nejen v průběhu sportovní aktivity. Obohacená
o antioxidanty pro podporu imunity, s vysokým
obsahem vlákniny, a navíc v tenkém oplatku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rychlý zdroj energie
více než 50 % ovoce
vysoký obsah vlákniny
vitamíny C a E
zinek
extrakt z jader vinné révy
extrakt z cukrové třtiny
bez lepku
v tenkém oplatku

NUTRIČNÍ HODNOTY

TYČINKY

35 g
Energetická hodnota

515 kJ/123 kcal

Tuky / nasycené

2,3 g/1,7 g

Sacharidy / cukry

21,9 g/14,5 g

Vláknina

5,1 g

Bílkoviny

0.8 g

Sůl

0g

EXTRAKT Z JADER VINNÉ RÉVY

29,8 mg

EXTRAKT Z CUKROVÉ TŘTINY

6,3 mg

VITAMÍN C

16 mg

VITAMÍN E

2,4 mg

ZINEK

2 mg

pozn. příchuť MERUŇKA

BANÁN

MALINA

Potravina s přídavkem

162

MERUŇKA

35 g

20 × 35 g

VOLTAGE ENERGY
BAR
Energie sbalená do lahodné tyčinky v sobě kombinuje
skvělou chuť a ideální formu doplnění živin, vhodná
i během zátěže s vyšší intenzitou. Cereální tyčinka
výborně zasytí, navíc je obohacena o antioxidanty a díky
dvěma typům sacharidů se energie uvolňuje postupně.
cereální tyčinka na bázi obilných vloček
obsahuje isomaltulózu Palatinose™
rychlý i postupně se uvolňující zdroj energie
vitamíny C a E
zinek
bez polevy

NUTRIČNÍ HODNOTY
65 g
Energetická hodnota

1 075 kJ/255 kcal

Tuky / nasycené

7 g/3,7 g

Sacharidy / cukry

43 g/19,2 g

Vláknina

2,1 g

Bílkoviny

4g

Sůl

0,05 g

VITAMÍN C

12,3 mg

VITAMÍN E

2 mg

ZINEK

2,6 mg

65 g

25 × 65 g

dárkové balení
6 × 65 g

pozn. příchuť LESNÍ PLODY

EXOTIC

KOKOS

LESNÍ PLODY

LÍSKOVÝ
OŘÍŠEK

HOŘKÁ
ČOKOLÁDA
(S KOFEINEM)

KÁVA
(S KOFEINEM)

TYČINKY

•
•
•
•
•
•

Potravina s přídavkem
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KOLO
0%

VÝŽIVOVÉ STRATEGIE

PŘED

164

25%

50%
PŘI

75%

100%
PO

SNADNÝ

60min

STŘEDNÍ

90min/ 120min

NÁROČNÝ

V PRŮBĚHU

180min

BĚH

PŘED

25%

50%
PŘI

75%

100%
PO

SNADNÝ

60min

STŘEDNÍ

90min/ 120min

NÁROČNÝ

V PRŮBĚHU

180min

VÝŽIVOVÉ STRATEGIE

0%
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TRIATLON
0%
PŘED

VÝŽIVOVÉ STRATEGIE

PLAVÁNÍ

166

KOLO

BĚH

V PRŮBĚHU

25%

50%
PŘI

75%

100%
PO

OCR
0%
PŘED

25%

50%
PŘI

75%

100%
PO

STŘEDNÍ

NÁROČNÝ

V PRŮBĚHU

VÝŽIVOVÉ STRATEGIE

SNADNÝ
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DOPLŇKOVÝ
SORTIMENT

ŠEJKR

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Plastové šejkry NUTREND na přípravu koktejlů. Objem 600 ml, 300 ml.
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600 ml

300 ml
+ ZÁSOBNÍK

BIDON
Plastové bidony NUTREND na přípravu nápojů. Objem 1 000 ml, 750 ml.

1 000 ml

750 ml

SKLENĚNÁ LÁHEV

800 ml

500 ml

BIDON

GALON

Plastové bidony NUTREND na přípravu
nápojů. Objem 500 ml.

Plastový galon NUTREND. Objem 2 000 ml.

500 ml

2 000 ml

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

Skleněné láhve NUTREND s termo obalem. Objem 800 ml, 500 ml.
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