
THERMO>STACK

CARNIFORM 200 000

THERMO>STACK - Výživový doplnok -  Kap-
sule so zmesou prírodných, bezefedrínových 
termogénnych extraktov.

SPAĽOVAČE TUKU STIMULÁTORY, PREKURZORY - NOFUNKČNÉ SNACKY A NÁPOJE

VITAMÍNY A MINERÁLNE LÁTKY

ANABOLIZÉRY A STIMULANTY TESTOSTERÓNU

> TERMOGENICKÝ EFEKT
> PODPORA METABOLIZMU
> BEZ EFEDRÍNU

> ŠTÍHLY PÁS A SVALOVÝ TONUS
> PODPORA METABOLIZMU
> CHUTNÝ & FUNKČNÝ
> ZMES 4 AKTÍVNYCH LÁTOK
> 200,000 mg VYSOKOÚČINNÉHO L-KARNITÍNU

CARNIFORM je tekutý nápojový koncentrát s vyso-
kou koncentráciou L-karnitínu a so sladidlom. Ideál-
ny produkt, ktorý vás udrží vo forme.

HMB>3000
> ANTIKATABOLICKÁ FORMULA
> ČISTÉ KONCENTROVANÉ HMB
> OCHRANA A OBNOVA SVALOVEJ HMOTY

HMB>3000 - tablety obsahujúce β-hydroxy β-metylbutyrát vápe-
natý. V tele sa vytvára HMB prirodzene pri oxidácii aminokyseliny 
L-leucín. Funkcia tejto látky používanej športovcami,  je veľmi dobre 
preštudovaná, s mnohými publikáciami, týkajúcimi sa aj napr. tvor-
by a ochrany svalových proteínov. 

TRIBULUS 80>TESTO-PRO 
>  EXTRA SILNÝ MATRIX
>  VYSOKÝ OBSAH SAPONÍNOV
>  + ZINOK A VITAMÍNY
>  VÄČŠIA SILA, RÝCHLEJŠIA 

REGENERÁCIA, LEPŠÍ SEX 

TRIBULUS 80 > TESTO PRO  sú  kapsule s tes-
tosterónovou formuláciou s vysokým obsahom 
saponínov Tribulus terrestris a Serenoa repens, 
s termogénnymi látkami chili a čierneho korenia, 
s doplnkom zinku a vitamínov C, E a A. 

BIO ZMA>TESTO-PRO
> Biomodulačný efekt
> Zinok, Magnézium, Vitamín B6

BIO ZMA >CAPS dodávajú kombináciu zinku  
a horčíka v biologicky  využiteľnej forme, doplnenú vi-
tamínom B6. Zinok prispieva k udržaniu normálnej hla-
diny testosterónu v krvi, horčík a vitamín B6 k zníženiu 
vyčerpania a únavy.

CYTO X-PULSE

CYTO X-TREME

CYTO X-PLODE

ARGININE>FUSION

PROTEIN>BAR

PROTEIN>CHIPS

BOLT>ELECTROLYTE DRINK

> VIAC AKO 30 ÚČINNÝCH LÁTOK!
> ZNÍŽENÝ OBSAH KOFEÍNU
> ŽIADNY “CRASH EFEKT”
> SILNÉ NAPUMPOVANIE 

CYTO-X PULSE je práškový koncentrát so 4 skupinami synergických 
komponentov, ktoré sa vzájomne potencujú. Obsahuje kofeín a sladidlá.

> EXPLÓZIA SILY A ENERGIE
> MASÍVNE PREKRVENIE 
> BIOMODULAČNÉ PEPTIDY
> NÁRAST SVALOVEJ HMOTY

CYTO X-PLODE - práškový koncentrát so 4 skupinami synergických 
komponentov, ktoré sa vzájomne potencujú. Obsahuje kofeín a sladidlá.

> X-TRÉMNA SILA
> X-TRÉMNA ENERGIA
> X-TRÉMNA VYTRVALOSŤ
> X-TRÉMNE NAPUMPOVANIE

CYTO X-TREME - práškový nápojový koncentrát na aktiváciu, s L-ar-
ginínom, beta-alanínom, kofeínom, synefrínom a inými synergickými 
komponentami. Obsahuje kofeín a sladidlo.

> SPOJENIE ARGINÍNU AKG A & ARGINÍNU HCL!
> SILNÉ SVALOVÉ PREKRVENIE A RAST SVALOVEJ HMOTY
> OBOHATENÉ O SYNERGICKÉ MIKRONUTRIENTY
> VÄČŠIA VYTRVALOSŤ, LEPŠÍ SEX

Arginine>Fusion - Kapsule s aminokyselinou L-arginín, L-arginín-al-
fa-ketoglutarát, v kombinácii s vitamínmi B, C a termogénnymi extrak-
tami. Doporučené pred športom a sexom.

> HYDRATAČNÝ SYSTÉM HYDRAWELLTM 
> Z KRYŠTAĽOVO ČISTEJ ALPSKEJ VODY
> OBOHATENÉ O VITAMÍNY A MINERÁLY
> REGENERÁCIA A REVITALIZÁCIA

BOLT Elektrolytický nápoj spája najlepšie 
funkčné parametre športového drinku s plodnou a 
osviežujúcou chuťou marakuje.

Starostlivo vybraná alpská voda poskytuje 
dôležitú čistotu a chuť prírody. Pre zdokonalenú a 
dlhotrvajúcu hydratáciu, potrebnú pre 100% zdravie 
a fyziologické funkcie tela, sme pridali vyváženú 
fúziu vitamínov a minerálov v elektrolytovej forme - 
HydraWell ™. Tento nealkoholický nápoj je osladený 
stéviou a má veľmi nízky obsah cukru. Tieto benefity 
vám umožnia vychutnávať si toto synonymum 
sviežosti, funkčnosti a chuti po celý deň.

Proteínová tyčinka je základným nástrojom 
pre efektívne zahnanie hladu, ale ako si vybrať tú 
správnu? AONE PROTEIN BAR obsahuje 28% 
špeciálneho proteínového premixu TRIPLEX ™ 
pre maximálnu biologickú hodnotu. 0% obsah 
trans tukov zabezpečí správny lipidový profil v 
krvi a vysoký obsah bielkovín uspokojí aj tie 
najsofistikovanejšie nutričné požiadavky, a to 
hneď v troch lahodných príchutiach. Veríme, 
že veľa ľudí ocení aj novú, „menej sladkú“ 
dimenziu chuti. 

> TRIPLEX™ PROTEÍN
> 0% TRANS TUKOV
> 100% CHUTI A FUNKCIONALITY

Protein Chips predstavujú revolúciu v slaných snackoch. Úctihodných 
40% bielkovín je v tejto kategórii naozaj výnimočné, ak sa to spája s ra-
dom ďalších benefitov! Plnozrnný chrumkavý extrudát je pokrytý vrstvou 
skvelého korenia a chuti. Multi-zdrojový proteín zabezpečuje maximálnu 
biologickú hodnotu a definuje úplne novú úroveň funkcionality. Protein 
Chips nie sú smažené ani pečené, čo z nich robí výrazne zdravšiu alterna-
tívu ku konvenčným snackom. Dobrú chuť! 

> 40% PROTEÍNU
> BEZ LEPKU 
> EXTRA CHRUMKAVÉ 
> EXTRA CHUTNÉ
> CELOZRNNÉ
> NESMAŽENÉ 
> RASTLINNÝ ZDROJ BIELKOVÍN

Daily A-Z
> 13 Vitamínov
> 12 Minerálov
> Dokonalý pomer
> Vitalita a harmónia 

B-VIT>Complex
> Maximálne dávky vitamínov B
> Obohatené o spirulínu 
> Obsahuje kvasnice

Essentia, s.r.o.
Veľký Grob 480, 
SK-925 27 Veľký Grob, 
Slovakia  

www.aonenutrition.com
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EXTRAPEP>HD PRO-TEN>FUSION

EXTRAPEP
>HD NATURAL

EXTRAPEP>NITRO

WHEY PRO
>ANABOL

> 100% BIOAKTÍVNE KRÁTKE SRVÁTKOVÉ PEPTIDY
> MASÍVNY ANABOLIZMUS PO VÝKONE
> EXTRÉMNE VÝSLEDKY PRE EXTRÉMNE CIELE
> SUPER-RÝCHLA REGENERÁCIA

EXTRAPEP>HD je 100% srvátkový proteínový hydrolyzát. Extra-
pep>HD dodáva špeciálne krátke bioaktívne peptidy (SCWPs) s 
anabolickými vlastnosťami a extrémne rýchlou resorbciou. Vrcho-
loví športovci, pre ktorých je rýchlo resorbovateľný proteínový zdroj 
kľúčový, považujú SCWPs za najlepšiu voľbu. Vďaka špeciálnej 
procesnej technológii Extrapep>HD je možné užívať pred, počas a 
okamžite po preteku, tvrdom tréningu alebo zápase. Extrapep>HD 
prirodzene bohatý na BCAA´s a ako proteínový zdroj prispieva k 
udržaniu a rastu svalovej hmoty. 

EXTRAPEP>NITRO je práškový koncentrát na prípravu vitaminizo-
vaného  anabolizujúceho nápoja, obsahujúceho bioaktívne anaboli-
zujúce krátke peptidy hydrolyzovanej srvátkovej bielkoviny (SCWPs), 
účinok stabilizujúce a predlžujúce dlhé peptidy hydrolyzovaných 
srvátkových albumínov a globulínov, so synergicky pôsobiacim ar-
ginínom, podporujúcim prekrvenie a transport aminokyselín v krvi. 
Extrapep>Nitro je možné užívať pred a po výkone. Extrapep>Nitro 
je bohatý na BCAA a ako zdroj bielkovín prispieva k udržaniu a rastu 
svalovej hmoty.

EXTRAPEP>HD NATURAL - Verzia bez sla-
didiel, aróm, farbív, stabilizátorov a pomocných 
aditív. Je vhodná aj ako prídavok na kombino-
vanie s inými produktami AONE.

> VYSOKO BIOAKTÍVNE  
KRÁTKE SRVÁTKOVÉ PEPTIDY

> NITRO TRANSPORTNÝ SYSTÉM
> MATRIX NA PODPORU TRÁVENIA
> SYNERGICKÝ ANABOLICKÝ EFEKT

WHEY>PRO ANABOL  je práškový koktajlový koncentrát, špeci-
álne vyvinutý pre zvýšenie efektivity tréningu. Srvátkové proteíny, 
vynikajúci zdroj BCAA, sú vo Whey>Pro Anabol optimálne vyváže-
né kazeínom a L-glycínom. Proteíny prispievajú k udržaniu svalovej 
hmoty. Doplnené komplexom vitamínov, ktoré prispievajú k správnej 
látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie ako aj k zníženiu vy-
čerpania a únavy.

> MASÍVNY RAST A REGENERÁCIA
> RÝCHLY & POMALÝ PROTEÍN
> PRÍDAVOK VITAMÍNOV
> VYSOKÝ OBSAH BCAA

> VYSOKÁ BIOLOGICKÁ HODNOTA  
PROTEÍNOVÉHO SPOJENIA 

> BIOMODULATÍVNE PEPTIDY 

> PREDĹŽENÁ DOBA VÝŽIVY SVALOV 

> PRÍDAVOK VITAMÍNOV  
A TRÁVIACICH ENZÝMOV

PRO-Ten Fusion je silný bielkovinový koktajl, v ktorom sa podarilo spojiť 
10 bielkovín rôzneho pôvodu a zvýšiť biologickú hodnotu na maximálne 
možnú hladinu. PRO-Ten Fusion ako mnohozložkový proteín, ponúka ex-
trémne rýchle peptidy (s krátkym reťazcom), rýchle a pomalé bielkoviny, 
obohatené o glutamínpeptid, L-glycín, vitamíny a rastlinné tráviace enzý-
my. Vďaka svojmu vyváženému zloženiu je PRO-Ten Fusion ideálny “noč-
ný“ proteínový zdroj. Sladené sladidlami.

BCAA PRO>AMINOS
> BCAA’S V AMINOKYSELINOVEJ  

A PEPTIDOVEJ FORME

> FORTIFIKOVANÉ VIT. B6 & BIOTÍNOM  
A KYSELINOU PANTOTÉNOVOU

> 2800 mg BCAA’S V 1 DÁVKE!

BCAA-AMINOS je prípravok s obsahom voľných rozvetvených esenci-
álnych aminokyselín L-leucín, L-izoleucín a L-valín v optimálnom pome-
re 2:1:1. BCAA>Aminos prispievajú k udržaniu svalovej hmoty, k normál-
nej látkovej premene bielkovín a naviac k zníźeniu vyčerpania a únavy.

AMINO>ROYAL DROPS
> ENERGIZUJÚCE PROTEÍNOVÉ DROPSY
> S OBSAHOM BIOAKTÍVNYCH PEPTIDOV
> OBOHATENÉ O VITAMÍNY B
> BOHATÉ NA BCAA’S

AMINO>ROYAL DROPS sú žuvacie dropsy s vyváženou kombináciou 
krátkych peptidov a proteínov srvátky, s cieleným prídavkom kolagén-
nych peptidov a dextrózy. Vitamíny radu B prispievajú k správnej látko-
vej premene dôležitej pre tvorbu energie.

GLUTAMINE
>PEPTIDES
> 100% ENZYMATICKY HYDROLYZOVANÉ PEPTIDY
> SILNÝ ANTIKATABOLIZÁTOR
> NAJPOKROČILEJŠIA GLUTAMÍNOVÁ FORMULA
> 4400 mg V KAŽDEJ DÁVKE!

Glutamine>Peptides sú kapsule s peptidovou formou L-glutamínu.

Krátke peptidy sú schopné prejsť priamo z tráviaceho traktu do krvi a 
efektívne zvýšiť aminokyselinovú zásobu. Na rozdiel od toho L-glutamín 
v aminokyselinovej forme len z malej časti prechádza do krvi, nakoľko ho 
spotrebujú črevné bunky na vlastnú výživu. 

L-glutamín je najviac zastúpená aminokyselina vo svaloch a zohráva 
kľúčovú úlohu v dusíkovej rovnováhe. 

AMINO TABS
>MAXI-PEP
> AMINOKYSELINY V PEPTIDOVEJ FORME
> PERFEKTNÝ AMINOPROFIL
> NAJVYŠŠIA BIOLOGICKÁ HODNOTA - 136!

AMINO>MAXIPEP ponúkajú kombináciu hydrolyzovaných vaječných 
a zemiakových proteínov v optimálnom pomere podľa Kofrányiho, 
publikovanú ako zmes s najvyššou biologickou hodnotou BV 136, ako 
meradlom anabolickej kvality aminokyselinového zdroja. Tablety sú vi-
tamínizované. Hydrolyzáty obsahujú krátke peptidy, ktoré sú okamžite 
vstrebateľné bez ďalšieho trávenia, peptidy so strednou dĺžkou reťazca 
až po slabo nahydrolyzované proteíny, ktoré sú postupne trávené.

WHEY 100
>PURE

WHEY 100>ISOLATE

> 100% SRVÁTKOVÝ KONCENTRÁT
> PRÍDAVOK VITAMÍNOV

WHEY 100>PURE jednozložkový bielkovinový koktajl pre športovcov, 
ktorí uprednostňujú vysoko hodnotný, ľahko stráviteľný srvátkový prote-
ínový koncentrát. Srvátková bielkovina je bohatá na BCAA a L-glutamín. 
Proteíny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty. Obohatenie vita-
mínmi prispieva k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie 
ako aj k zníženiu vyčerpania a únavy.

> 100% SRVÁTKOVÝ IZOLÁT
> BOHATÝ NA BCAA
> VYSOKÝ OBSAH L-GLUTAMÍNU
> PRÍDAVOK VITAMÍNOV
> NÍZKY OBSAH LAKTÓZY, TUKOV A CUKROV

WHEY 100>PURE jednozložkový bielkovinový koktajl pre športovcov, 
ktorí uprednostňujú vysoko hodnotný a vysoko koncentrovaný ľahko 
stráviteľný srvátkový proteín. Srvátková bielkovina je bohatá na BCAA  
a L-glutamín. Proteíny prispievajú k rastu a udržaniu svalovej hmoty. 
Obohatenie vitamínmi prispieva k správnej látkovej premene dôležitej 
pre tvorbu energie ako aj k zníženiu vyčerpania a únavy.

BCAA>RUSH
> ULTRARÝCHLA VSTREBATELNOSŤ
> BCAA POMER 2:1:1 A L-GLUTAMÍN
> VITAMÍNY B6, BIOTÍN A KYS. PANTOTÉNOVÁ
> BEZ CUKRU

BCAA>RUSH - Práškový nápojový koncen-
trát s BCAA, L-glutamínom a B vitamínmi. 
Obsahuje sladidlo. 

L-GLUTAMINE
>POWDER
> ULTRARÝCHLA VSTREBATELNOSŤ
> 100% ČISTÝ L-GLUTAMÍN
> 5000 mg L-GLUTAMÍNU V 1 DÁVKE

L-Glutamine>Powder - čistá aminokyselina L-glutamín v prášku. 

MASS>UP
> MASÍVNY RAST SVALOV
> 30%PROTEINOVÝ MÁTRIX  
   S VYSOKÝM OBSAHOM GLUTAMÍNU
> KREATÍN A VITAMÍNY
> PRE VYROVNANÚ HLADINU INZULÍNU 

MASS>UP je veľmi pokroková zmes, ktorá sa špecializuje len na jeden 
účel - získanie svalovej hmoty viac ako kedykoľvek predtým!

MASS>UP kombinuje 30% proteínový základ s vysokou biologickou 
hodnotou s perfektným synergickým pomerom pomalých a rýchlo pô-
sobiacich sacharidov pre masívne prírastky bez zvyšovania telesného 
tuku. Táto celozrnná proteínovo-sacharidová zmes obohatená o vitamí-
ny , minerály a kreatín dlhodobo zabezpečuje chod anabolického meta-
bolizmu dôležitého pre regeneráciu a rast svalov.

MASS>UP je správnym kľúčom pre raňajšie nabratie energie ako aj pre 
potréningovú večernú podporu anabolického metabolizmu, kedy je ho 
vhodné kombinovať s PRO-TEN>fusion.

PRO>COMPLETE
> EXTRÉMNY POTRÉNINGOVÝ ANABOLIZMUS
> POKROČILÝ SYSTÉM REGENERÁCIE
> FORTIFIKOVANÉ PEPTIDMI, KREATÍNOM,  

TAURÍNOM A VITAMÍNMI 
> OBOHATENÉ O 5 HERBÁLNYCH EXTRAKTOV

PRO>COMPLETE - Práškový potréningový nápojový koncentrát s 
komplexom 3  bielkovín a krátkych peptidov z 3 zdrojov (short chain 
peptides), so stredne dlhými sacharidmi, glukózou, kreatínom, taurínom, 
inozínom, ribózou, rastlinnými extraktami, vitamínmi a minerálnymi lát-
kami. Pro-Complete prispieva k rastu a k udržaniu svalovej hmoty, na-
vyše zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu. Sladené 
glykozidmi steviolu a acesulfámom K. 

GAINERY, KOMPLEXNÉ PRÍPRAVKYAMINOKYSELINY, PROTEÍNY AMINOKYSELINY, PROTEÍNY AMINOKYSELINY, PROTEÍNY

KREATÍN

> 100% KREATÍN MONOHYDRÁT
> PRE INTENZÍVNY VÝKON
> OBJEM & SILA & VYTRVALOSŤ

CREATINE>POWDER -  zvyšuje fyzickú výkon-
nosť v priebehu krátkodobých po sebe nasledujú-
cich dávok veľmi intenzívneho cvičenia.

> SYNERGICKÁ KREATÍNOVÁ FORMULA 
> ŠPECIÁLNA PUFROVANÁ FORMA
> S INOZÍNOM A RIBÓZOU
> TAKMER 5000 mg AKTÍVNYCH LÁTOK V 1 DÁVKE

CREAMAX>FORTE - Kreatínová formulácia s ribózou  
a inozínom v kapsuliach. Vyvinuté špeciálne pre silové  
a rýchlostné športy.


