


Značka AONE Nutrition bola vytvorená slovenskou výrobnou spoločnosťou Essentia 
s.r.o., ktorá zhmotňuje viac ako 30 rokov skúseností v oblasti biochémie, fyziológie,  

výživy a vývoja aktívnych látok. 

Vďaka dlhoročnému výskumu a spolupráci s desiatkami profesionálnych športovcov 
sa nám podarilo vytvoriť produkty, ktoré svojou funkčnosťou patria k svetovej špičke.

Všetky produkty sú vyrábané na Slovensku a sú v súlade s ISO 22000.

Vďaka vysokokvalitným suplementom AONE Nutrition je možné posúvať hranice 
fyzického výkonu na novú úroveň. 

Silný anabolický efekt, zrýchlená regenerácia, okamžitá vstrebateľnosť, fortifikácia 
mikronutrientami, ale aj imunita a prevencia zranení, sú atribúty, ktoré značka AONE 

demonštruje vo svojich produktoch.    

FUNKCIONALITA 
NA PRVOM MIESTE

1ST
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EXTRAPEP>HD je 100% srvátkový proteínový hydrolyzát. Extrapep>HD dodáva 
špeciálne krátke bioaktívne peptidy (SCWPs) s anabolickými vlastnosťami a extrémne 
rýchlou resorbciou. Vrcholoví 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>HD je vhodný aj pre profesionálnych športovcov, doporučujeme stanovenie 
optimálnej dávky pred, počas a po výdaji energie podľa individuálnej potreby. 

Zloženie: krátke peptidy enzymaticky 
hydrolyzovanej srvátkovej bielkoviny 
(SCWPs – short chain whey peptides), 
kakao odtučnené (belgická čokoláda), 
prírodná aróma/ aróma (belgická 
čokoláda), sladidlo: glykozidy steviolu, 
acesulfam-K, vitamínová zmes (kyselina 
L-askorbová, nikotínamid, D-pantotenát 
vápenatý, tiamín hydrochlorid, 
riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, 
kyselina pteroylmonoglutámová, 
D-biotín, kyanokobalamín), farbivo: 
beta-karotén (mango sorbet)

Doporučená dávka: 
Podľa potreby užite za deň 3  
a viac porcií, najviac 6.

Príchute: Belgická čokoláda,  
Mango sorbet, Mocca

Balenie:
1 dávka - 15 g
dóza - 600 g

Výživové údaje 100 g 10 g
(s.**)

Energia kJ (kcal) 1673
(396)

167
(40)

Tuky 7 g 0,7g
z toho nasýtené 
mastné kyseliny 5 g 0,5 g

Sacharidy 7,5 g 0,8 g
z toho cukry 5,5 g 0,6 g
Bielkoviny 75 g 7,5 g
SCWPs *** 75 g 7,5 g
Soľ 1,4 g 0,14 g

Vitamíny 100 g 10 g (s.**) *NRV
10 g

Vitamín C 800 mg 80 mg 100 %
Tiamín / Vitamín B1 11 mg 1,1 mg 100 %
Riboflavín /Vitamín B2 5,6 mg 0,56 mg 40 %
Niacín / Vitamín B3 64 mg 6,4 mg 40 %
Kys. pantoténová / Vitamín B5 24 mg 2,4 mg 40 %
Pyridoxín / Vitamín B6 5,6 mg 0,56 mg 40 %
Biotín / Vitamín B7 200 μg 20 μg 40 %
Kys. listová / Vitamín B9 800 μg 80 μg 40 %
Kobalamín / Vitamín B12 10 μg 1 μg 40 %

* NRV = Referenčná výživová hodnota *** SCWPs - short chain whey peptides – srvátkové peptidy s krátkym reťazcom
**s. =  Porcia

EXTRAPEP>HD

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

>ŠPIČKA PROTEÍNOVÝCH SUPLEMENTOV
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Potréningové “anabolické okno” je veľmi krátky časový interval bezprostredne po cvičení, s 
najvyššou efektivitou prvých 15 minút. Počas tohto okna máte veľkú možnosť aktivovať anabolický 
metabolizmus, výsledkom ktorého je okamžitá regenerácia a výživa vašich svalov aminokyselinami 
a ďalšími účinnými zložkami. V tomto veľmi krátkom časovom rozpätí klesá anabolický potenciál 
každú minútu. Bežné a dokonca aj pokročilé srvátkové bielkovinové doplnky, ktoré sa užívajú 
bezprostredne po cvičení, musia byť najskôr štiepené, a tak koncentrácia aminokyselín vrcholí až za 
30-60 minút. Vtedy je anabolický potenciál takmer preč.

EXTRA PEP> HD je enzymaticky hydrolyzovaný srvátkový proteín v peptidovej forme  
s krátkymi reťazcami, ktoré sú extrémne rýchlo resorbované a masívny vrchol aminokyselín  
v krvi je dosiahnutý už po 10-15 minútach. Inak povedané, EXTRA PEP>HD  odomyká skrytý 
genetický potenciál vášho tela!

PRO-TEN >FUSION = 130+
vaječný proteín 100
srvátkový proteín  100
tuniakový proteín 92
hovädzí proteín 92
mliečny proteín 88
sójový proteín 85
ryžový proteín 81
kazeínový proteín 77 
hovädzí kolagén 0

hovädzí kolagén 0
kazeínový proteín 77 
ryžový proteín 81
sójový proteín 85
mliečny proteín 88
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Anabolic window after workout
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PRO-TEN >FUSION

Efektívnosť anabolického okna po tréningu

moccamango sorbetbelgická čokoláda

6

1 2 3 4 5

nabratie svalovej hmoty zlepšenie silového výkonu ochrana a regenerácia svalovej hmotyvytrvalosťzredukovanie telesného tuku a vyrysovanie1 3 542



EXTRAPEP>NITRO je práškový koncentrát na prípravu vitaminizovaného  
anabolizujúceho nápoja, obsahujúceho bioaktívne anabolizujúce krátke peptidy 
hydrolyzovanej srvátkovej bielkoviny (SCWPs), účinok stabilizujúce a predlžujúce dlhé 
peptidy hydrolyzovaných srvátkových albumínov a globulínov, so synergicky pôsobiacim 
arginínom, 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>NITRO je vhodný aj pre profesionálnych športovcov, doporučujeme stanovenie 
optimálnej dávky pred, počas a po výdaji energie podľa individuálnej potreby. 

Zloženie: krátke peptidy enzymaticky hydrolyzovanej 
srvátkovej bielkoviny (SCWPs – short chain whey 
peptides), dlhé peptidy hydrolyzovaného beta-
laktoglobulínu (srvátka), L-arginín, dlhé peptidy 
hydrolyzovaného alfa-laktalbumínu (srvátka), 
kyselina (kyselina citrónová), dlhé peptidy 
hydrolyzovaného imunoglobulínu (srvátka), 
kakao odtučnené, dlhé peptidy hydrolyzovaného 
sérumalbumínu (srvátka), vitamínová zmes (kyselina 
L-askorbová, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, 
tiamínhydrochlorid, riboflavín, pyridoxínhydrochlorid, 
kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, 
kyanokobalamín), aróma,  sladidlá (glykozidy 
steviolu, acesulfam K), enzýmy: bromelaín, papaín. 

Doporučená dávka: 
Počas dňa môžete užiť 6 porcií, 
prednostne po výkone. 

Príchute: Belgická čokoláda,  
Mango sorbet, Mocca

Balenie:
1 dávka - 15 g
dóza - 600 g

Výživové údaje 100 g 15 g
(s.**)

Energia kJ (kcal) 1618
(382)

243
(57)

Tuky 4,9 g 0,7g
z toho nasýtené 
mastné kyseliny 4,9 g 0,5 g

Sacharidy 5 g 0,8 g
z toho cukry 5 g 0,6 g
Bielkoviny 74 g 7,5 g
SCWPs *** 29 g 7,5 g
Arginine 16 g 2,4 g
BCAA 17,5 g 2,6 g
Soľ 2 g 0,3 g

Vitamíny 100 g 15 g (s.**) *NRV
10 g

Vitamín C 1600 mg 240 mg 300 %
Tiamín / Vitamín B1 5,5 mg 0,825 mg 75 %
Riboflavín /Vitamín B2 2,8 mg 0,42 mg 30 %
Niacín / Vitamín B3 32 mg 4,8 mg 30 %
Kys. pantoténová / Vitamín B5 12 mg 1,8 mg 30 %
Pyridoxín / Vitamín B6 2,8 mg 0,42 mg 30 %
Biotín / Vitamín B7 100 μg 15 μg 30 %
Kys. listová / Vitamín B9 400 μg 60 μg 30 %
Kobalamín / Vitamín B12 5 μg 0,75 μg 30 %

* NRV = Referenčná výživová hodnota *** SCWPs - short chain whey peptides – srvátkové peptidy s krátkym reťazcom
**s. =  Porcia

EXTRAPEP>NITRO

> VYSOKO BIOAKTÍVNE KRÁTKE SRVÁTKOVÉ PEPTIDY
> NITRO TRANSPORTNÝ SYSTÉM
> MATRIX NA PODPORU TRÁVENIA
> SYNERGICKÝ ANABOLICKÝ EFEKT

> NEXT-GEN PROTEIN

9

moccamango sorbetbelgická čokoláda
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nabratie svalovej hmoty zlepšenie silového výkonu ochrana a regenerácia svalovej hmotyvytrvalosťzredukovanie telesného tuku a vyrysovanie1 3 542

KOMPLEXNÁ PROTEÍNOVÁ
MOLEKULA

KRÁTKE 
PEPTIDOVÉ

REŤAZCE

AMINOKYSELINY

PREČO KRÁTKE PEPTIDY?

Peptidová forma je najpokročilejšou a 
najfunkčnejšou formou suplementácie 
proteínov.

Peptidy sú malé častice s krátkym reťazcom 
a oproti bežným proteínovým suplementom 
majú viacero výhod:

- EXTRÉMNE RÝCHLA VSTREBATEĽNOSŤ

- MAXIMÁLNA BIOVYUŽITEĽNOSŤ 

- MASÍVNY A RÝCHLY NÁRAST SVALOVEJ 
HMOTY, SILY A VYTRVALOSTI

- ULTRA RÝCHLA REGENERÁCIA

- ĽAHKÁ STRÁVITEĽNOSŤ 
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Zloženie: krátke peptidy enzymaticky 
hydrolyzovanej srvátkovej bielkoviny 
(SCWPs –short chain whey peptides), 
xantán, inulín, vitamínová zmes (kyselina 
L-askorbová, nikotínamid, D-pantotenát 
vápenatý, tiamín hydrochlorid, riboflavín, 
pyridoxín hydrochlorid, kyselina 
pteroylmonoglutámová, D-biotín, 
kyanokobalamín)

Výživové údaje 100 g 10 g
(s.**)

Energia kJ (kcal) 1436
(435)

144
(44)

Tuky 3 g 0,3 g
z toho nasýtené mastné kyseliny 3 g 3 g
Sacharidy 6 g 0,6 g
z toho cukry 6 g 0,6 g
Bielkoviny 71 g 7,1 g
SCWPs *** 71 g 7,1 g
Soľ 2,5 g 0,25 g

1 2 3 4 5

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

*** SCWPs - short chain whey peptides – srvátko-
vé peptidy s krátkym reťazcom

**s. =  Porcia

nabratie svalovej hmoty zlepšenie silového výkonu ochrana a regenerácia svalovej hmotyvytrvalosťzredukovanie telesného tuku a vyrysovanie1 3 542

WHEY>PRO ANABOL  je práškový koktajlový koncentrát, špeciálne vyvinutý 
pre zvýšenie efektivity tréningu. Srvátkové proteíny, vynikajúci zdroj BCAA, sú vo 
Whey>Pro Anabol optimálne vyvážené 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 vyčerpania a únavy.

Zloženie: srvátkový proteínový koncentrát a izolát (mlieko), kazeinát vápenatý, 
mliečna sušina, kakao/ extrakt z červenej repy, zahusťovadlo: xantánová guma, 
aróma, kyselina citrónová, lecitín, sladidlo (glykozidy steviolu, acesulfám K), 
vitamínová zmes (kyselina L-askorbová, nikotínamid, DL-alfa-tokoferylacetát, 
D-pantotenát vápenatý, tiamín mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, 
kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, kyanokobalamín).

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

* % NRV = Referenčná výživová 
hodnota na 1 porciu

Výživové údaje 100 g 25 g (s.**)

Energia kJ (kcal) 1651 (399)  413 (100)

Tuky 6 g 1,5 g

z toho nasýtené 
mastné kyseliny 3 g 0,75 g

Sacharidy 6 g 1,5 g
 z toho cukry 6 g 1,5 g
Bielkoviny 76 g 19 g
Soľ 0,67 g 0,17 g

Vitamíny na 100 g 25 g (s.**) NRV *

Vitamín E 12 mg 3 mg 25 %

Vitamín C 80 mg 20 mg 25 %

Tiamín / Vitamín B1 1,1 mg 275 μg 25 %

Riboflavín / Vitamín B2 1,4 mg 350 μg 25 %

Niacín 16 mg 4 mg 25 %

Vitamín B6 1,4 mg 350 μg 25 %

Kyselina listová                                   200 μg 50 μg 25 %

Vitamín B12 2,5 μg 0,625 μg 25 %

Biotín 50 μg 12,50 μg 25 %

Kyselina pantoténová 6 mg 1,5 mg 25 %

Príchute
čokoláda, vanilka, banán, jahoda

Balenie:
1 dávka - 25 g
sáčok - 600 g
dóza - 900 g

Doporučenie:
Pre jednu porciu zamiešať  
25 g = 3 polievkové lyžice do 200 
ml vody. Podľa požiadaviek na 
dodanie bielkovín, užite 1-4 porcie 
počas dňa, najlepšie 2 hodiny pred 
športovým výkonom.

**s. =  Porcia
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nabratie svalovej hmoty ochrana a regenerácia svalovej hmotyzredukovanie telesného tuku a vyrysovanie1 52

EXTRAPEP>HD NATURAL
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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 extrémne 
rýchle peptidy (s krátkym reťazcom), rýchle a pomalé bielkoviny, obohatené o glutamínpeptid, L-glycín, vitamíny a 
rastlinné tráviace enzýmy. Vďaka svojmu vyváženému zloženiu je PRO-Ten Fusion ideálny “nočný“ proteínový zdroj. 
Sladené sladidlami.

Biologická hodnota * PRO-TEN> FUSION  
v porovnaní s bežnými zdrojmi proteínov.

* Vysoká biologická hodnota je základom  
k maximálnemu využitiu proteínového zdroja.

Časový priebeh koncentrácie aminokyselín v 
krvnom sére po použití PRO-TEN> FUSION  

v porovnaní so zakladnými a pokročilými 
viaczložkovými proteínmi.*

* Vysoká a kontinuálna koncentrácia 
aminokyselín v krvnom sére spôsobuje 

dramatický rast svalov a rýchlu 
regeneráciu potrebnú pre nové výzvy.

Zloženie: Srvátkový proteínový koncentrát a krátke peptidy hydrolyzovaných srvátkových proteínov, sójový proteínový izolát a krátke peptidy 
hydrolyzovaných sójových proteínov (GMO free), pšeničný lepok, glutamínové peptidy, vaječný proteín, kazeinát vápenatý, hydrolyzát 
ryžového proteínu, kakao (čokoláda), L-glycín, zahusťovadlo xantán, aróma, lecitín, sladidlo: glykozidy steviolu a acesulfám K, vitamínová zmes 
(kyselina L-askorbová, nikotínamid, D-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, tiamín mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, kyselina 
pteroylmonoglutámová, biotín, kyanokobalamín), protihrudkujúca látka oxid kremičitý, rastlinné proteázy bromelaín, papaín. 

PRO-TEN FUSION
> 10 ZLOŽKOVÝ PROTEÍNOVÝ MATRIX
> VYSOKÁ BIOLOGICKÁ HODNOTA  

PROTEÍNOVÉHO SPOJENIA 
> BIOMODULATÍVNE PEPTIDY 
> PREDĹŽENÁ DOBA VÝŽIVY SVALOV 
> PRÍDAVOK VITAMÍNOV A TRÁVIACICH ENZÝMOV

* % NRV = Referenčná výživová hodnota na 1 porciu

Výživové údaje na 100 g 25 g

Energia kJ (kcal) 1578 (381)  395 (95)

Tuky 2,6 g 0,65 g

z toho nasýtené 
mastné kyseliny 1,0 g 0,25 g

Sacharidy 7,0 g 1,75 g
 z toho cukry 1,4 g 0,35 g
Bielkoviny 80,0 g 20,0 g

Soľ 0,65 g 0,16 g

krátke peptidy 10,0 g 2,5 g
glutamínové 
peptidy 7,5 g 1,87 g

Bromelain  100 mg 25 mg
Papain 100 mg 25 mg

Vitamíny na 100 g 25 g NRV*

Vitamín C 80 mg 20 mg 25 %

Niacín 16 mg 4 mg 25 %

Vitamín E 12 mg 3 mg 25 %
Kyselina pantoténová                             6 mg 1,5 mg 25 %
Vitamín B6 1,4 mg 350 µg 25 %
Riboflavín 1,4 mg 350 μg 25 %
Tiamín 1,1 mg 275 μg 25 %
Kyselina listová 200 μg 50 μg 25 %
Biotín 50 μg 12,5 μg 25 %
Vitamín B12 2,5 μg 0,625 μg 25 %

Príchute: 
čokoláda, vlašský orech

Balenie:
dóza - 750 g
doypack - 750 g

Dávkovanie: 
25 g = 1+3/4 odmerky = 2 
polievkové lyžice/200ml vody alebo 
odtučneného mlieka.

Doporučenie: 
1-2 dávky v kľudovej fáze a 1 dávka 
pred spaním, podľa potreby.

PRO-TEN >FUSION = 130+
vaječný proteín 100
srvátkový proteín  100
tuniakový proteín 92
hovädzí proteín 92
mliečny proteín 88
sójový proteín 85
ryžový proteín 81
kazeínový proteín 77 
hovädzí kolagén 0
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hovädzí proteín 92
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BCAA-AMINOS je prípravok s obsahom voľných rozvetvených esenciálnych 
aminokyselín L-leucín, L-izoleucín a L-valín v optimálnom pomere 2:1:1. 
BCAA>Aminos prispievajú k udržaniu svalovej hmoty, k normálnej látkovej 
premene bielkovín a naviac k zníźeniu vyčerpania a únavy.

Zloženie: zmes BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín), vaječný proteín, 
sójové peptidy, ryžové peptidy, pivné kvasinky, protihrudkujúca látka: 
fosforečnan vápenatý a horečnaté soli potravinových mastných kyselín, 
D-pantotenát vápenatý, pyridoxín HCl, D-biotín. Môže obsahovať stopy 
mlieka a lepku.

Porcia: 
5 tabliet

Doporučená dávka: 
5-10 tabliet 30 min. pred výkonom alebo 
okamžite po fyzickej námahe. Zapiť vodou. 
Denná dávka: max. 10 tabliet

Balenie:
sáčok - 100 tabliet = 100 g
sáčok - 250 tabliet = 250 g
dóza - 500 tabliet = 500 g

BCAA PRO 
>AMINOS

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

> BCAA’S V DOKONALOM POMERE 2:1:1
> FORTIFIKOVANÉ VIT. B6 & BIOTÍNOM  

A KYSELINOU PANTOTÉNOVOU
> 4000 mg BCAA’S V 1 DÁVKE!

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

Zloženie: krátke peptidy enzymaticky hydrolyzovanej srvátkovej bielkoviny 
(SCWPs – short chain whey peptides) a srvátkový proteínový koncentrát, sacharóza, 
kolagénový hydrolyzát, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, kakao (čokoláda). aróma 
(prírodná pri citróne), protihrudkujúca látka: škrob a horečnaté soli stolových mastných 
kyselín, nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, tiamín hydrochlorid, riboflavín, pyridoxín 
hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, kyanokobalamín

Výživové údaje 100 g 5 tabliet
(s.**)

Energia kJ (kcal) 1395 
(335)

 70 
(17)

Tuky 2 g 0.1 g
z toho nasýtené mastné kys. 0.5 g 0.03 g
Sacharidy 4 g 0.2 g
z toho cukry 0 g 0 g
Bielkoviny 80 g 4 g
Soľ 0.3 g 0.03 g

Výživové údaje 100 g 5 tab. 
(s.**)

*NRV
5 tabl.

L-leucín 40 g 2000 mg

L-izoleucín 20 g 1000 mg

L-valín 20 g 1000 mg
Kys. pantoténová 60 mg 3 mg 50 %
Vitamín B6 14 mg 0.7 mg 50 %
Biotín 500 μg 25 μg 50 %

Výživové údaje 100 g 15 tab. (s.*)

Energia kJ (kcal) 1600 
(377) 240 (57)

Tuky 3,4 g 0,5 g
z toho nasýtené 
mastné kys. 0,6 g 0,1 g

Sacharidy 35,1 g 5,3 g
z toho cukry 34,5 g 5,2 g
Bielkovina 49,6 g 7,4 g
z toho SCWP*** 25 g 3,75 g
Soľ 0,3 g <0,1 g

Vitamíny 100 g 15 tabliet 
(s.*)

**NRV
15 tab.

Tiamín  
Vitamín B1 6,88 mg 1,031 mg 93,75%

Riboflavín  
Vitamín B2 3,5 mg 0,525 mg 37,5%

Niacín  
Vitamín B3 40 mg 6,0 mg 37,5%

Vitamín B6 3,5 mg 0,525 mg 37,5%
Kys.listová 500 μg 75 μg 37,5%
Vitamín B12 6,25 μg 0,938 μg 37,5%
Biotín 125 μg 18,75 μg 37,5%
kys. pantoténová 15 mg 2,25 mg 37,5%*s. =  Porcia

** % NRV = Referenčná výživová hodnota na 1 porciu
*** SCWP = srvátkové peptidy s krátkym reťazcom

* % NRV = Referenčná výživová hodnota na 1 porciu
**s.s. =  Porcia

Porcia: 15 tabliet = 15 g

Doporučená dávka: Podľa potreby 
užite za deň 3-4 porcie, najmä pred 
a počas tréningu. Nezabudnite na 
dostatočný príjem tekutín.

Balenie: sáčok 55 tabliet = 55 g

Príchute: čokoláda, citrón

14 15
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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. 

Zloženie: glutamínové peptidy enzymaticky 
hydrolyzovaného globulárneho gluténu, 
želatína (kapsula), protihrudkové činidlo: 
horečnaté soli potravinových mastných kyselín.

Balenie:
dóza - 500 ml / 250 kapsúl
dóza - 1000 ml / 500 kapsúl

Doporučená dávka: 
1 kapsula až 5 x denne hodinu pred jedlom alebo 5 kapsúl okamžite po výkone.

GLUTAMINE
>PEPTIDES

AMINO TABS
>MAXI-PEP

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

> 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 vitamínizované. 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.

Zloženie: vaječný a zemiakový peptón/hydrolyzát, vitamínová zmes (kyselina 
L-askorbová, nikotínamid, D-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, tiamín 
mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutámová, 
biotín, kyanokobalamín), protihrudkujúce látky: fosforečnan vápenatý, horečnaté soli 
stolových mastných kyselín.

Výživové údaje 100 g 5   (d.d.*)
Energia kJ (kcal) 1710 (410)  85,5 (20,5)
Glutamínové peptidy 88 g 4400 mg

Výživové údaje 100 g 10 tab. 

Energia kJ (kcal) 1500 
(360) 150 (36)

Tuky 2 g 0,2 g
z toho nasýtené 
mastné kys. 0,6 g < 0,1 g

Sacharidy 3 g 0,3 g
z toho cukry 0,4 g < 0,1 g
Bielkovina 81 g 8,1 g
Soľ 3 g 0,3 g

Vitamíny 100 g 10 tab. *NRV 10 g
Vitamín C 200 mg 20 mg 25 %
Niacín 40 mg 4 mg 25 %
Vitamín E 30 mg 3 mg 25 %
Kys. pantoténová                              15mg 1,5 mg 25 %
Vitamín B6 3,5 mg 350 µg 25 %
Riboflavín 3,5 mg 350 μg 25 %
Tiamín 2,75 mg 275 μg 25 %
Kyselina listová                                 500 μg 50 μg 25 %
Biotín 125 μg 12,5 μg 25 %
Vitamín B12 6,25 μg 0,625 μg 25 %* % NRV = Referenčná výživová hodnota

*d.d. =  Denná dávka

Porcia: 5 tabliet = 5 g

Denná dávka: 5 – 10 tabliet počas 
dňa 3 -4 krát ,  najmä 30-60 min po 
tréningu a večer pred spaním. Piť 
dostatočné množstvo vody.

Balenie:
sáčok: 100 tabliet / 100 g
sáčok: 250 tabliet / 250 g
dóza: 500 tabliet / 500 g
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Výživové údaje 100 g 25 g
(s.**)

Energia kJ (kcal) 1514 
(357)

379 
(89)

Tuky 0,9 g 0,23 g
z toho nasýtené 
mastné kys. 0,6 g 0,15 g

Sacharidy 1,5 g 0,4 g
z toho cukry 1,5 g 0,4 g
Bielkovina 85 g 21,3 g
Soľ 0,4 g 0,1 g

Výživové údaje 100 g 25 g
(s.**)

Energia kJ (kcal) 1654 
(391)

414 
(98)

Tuky 7,7 g 1,9 g
z toho nasýtené 
mastné kyseliny 4 g 1 g

Sacharidy 5 g 1,3 g
z toho cukry 5 g 1,3 g
Bielkovina 75,2 g 18,8 g
Soľ 0,9 g 0,2 g

Vitamíny 100 g 25 g (s.**) *NRV 25 g
Vitamín E 12 mg 3 mg 25 %
Vitamín C 80 mg 20 mg 25 %
Tiamín 
Vitamín B1 1,1 mg 275 μg 25 %

Riboflavín 
Vitamín B2 1,4 mg 350 μg 25 %

Niacín 16 mg 4 mg 25 %
Vitamín B6 1,4 mg 350 μg 25 %
Kyselina listová                                   200 μg 50 μg 25 %
Vitamín B12 2,5 μg 0,625 μg 25 %
Biotín 50 μg 12,50 μg 25 %
Kys. pantoténová                               6 mg 1,5 mg 25 %

Vitamíny 100 g 25 g (s.**) *NRV 25 g
Vitamín E 12 mg 3 mg 25 %
Vitamín C 80 mg 20 mg 25 %
Tiamín 
Vitamín B1 1,1 mg 275 μg 25 %

Riboflavín 
Vitamín B2 1,4 mg 350 μg 25 %

Niacín 16 mg 4 mg 25 %
Vitamín B6 1,4 mg 350 μg 25 %
Kyselina listová                                   200 μg 50 μg 25 %
Vitamín B12 2,5 μg 0,625 μg 25 %
Biotín 50 μg 12,50 μg 25 %
Kys. pantoténová                               6 mg 1,5 mg 25 %

Profil esenciálnych 
aminokyselín

na 100 g
proteínu

Profil neesenciálnych 
aminokyselín

na 100 g
proteínu

Isoleucine (BCAA) 6,2 g Alanine 4,5 g
Leucine (BCAA) 10,1 g Arginine 2,7 g
Lysine 9,0 g Aspartic Acid 10,2 g
Methionine 2,2 g Cysteine 2,2 g
Phenylalanine 3,5 g Glutamine 17,4 g
Threonine 7,3 g Histidine 2,0 g
Tryptophan 1,9 g Glycine 2,0 g
Valine (BCAA) 6,2 g Proline 4,7 g

Serine 4,7 g
Tyrosine 3,2 g

Profil esenciálnych 
aminokyselín

na 100 g
proteínu

Profil neesenciálnych 
aminokyselín

na 100 g
proteínu

Isoleucine (BCAA) 6,2 g Alanine 4,5 g
Leucine (BCAA) 10,1 g Arginine 2,7 g
Lysine 9,0 g Aspartic Acid 10,2 g
Methionine 2,2 g Cysteine 2,2 g
Phenylalanine 3,5 g Glutamine 17,4 g
Threonine 7,3 g Histidine 2,0 g
Tryptophan 1,9 g Glycine 2,0 g
Valine (BCAA) 6,2 g Proline 4,7 g

Serine 4,7 g
Tyrosine 3,2 g* % NRV = Referenčná výživová 

hodnota na 1 porciu
* % NRV = Referenčná výživová 
hodnota na 1 porciu

**s. =  Porcia**s. =  Porcia

Porcia: Pre jednu porciu zamiešať 3 odmerky (25 g) = 3 polievkové lyžice do 200 ml vody. 
Doporučená dávka: Podľa požiadaviek na dodanie bielkovín, užite 1-4 porcie počas dňa, 
najlepšie 1 hodinu pred športovým výkonom. 

Porcia: Pre jednu porciu zamiešať 25 g = 3 odmerky (ca. 3 polievkové lyžice) do 
200 ml vody. Doporučená dávka: Podľa požiadaviek na dodanie bielkovín, užite 
1-4 porcie počas dňa, najlepšie 1 hodinu pred športovým výkonom.

Balenie:
doypack 500 g

Balenie:
sáčok 500 g

Príchute: čokoláda,  
jahoda, vanilka

Príchute: čokoláda,  banán, jahoda, 
vanilka, čokoládovo-višňová, natural 
(bez sladidiel a aróm)

WHEY 100
>ISOLATE

WHEY 100>PURE

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

> 100% SRVÁTKOVÝ KONCENTRÁT
> PRÍDAVOK VITAMÍNOV

WHEY 100>ISOLATE je bielkovinový koktajl pre športovcov, ktorí uprednost-
ňujú vysoko hodnotný a vysoko koncentrovaný ľahko stráviteľný srvátkový 
proteín s minimálnym obsahom sacharidov, cukrov a tukov. Srvátková bielko-
vina 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.

WHEY 100>PURE jednozložkový bielkovinový koktajl pre športovcov, 
ktorí uprednostňujú vysoko hodnotný, ľahko stráviteľný srvátkový 
proteínový koncentrát. 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.

Zloženie: srvátkový proteínový izolát, kakao (čokoláda)/ extrakt z červenej 
repy ( jahoda), zahusťovadlo: xantánová guma, aróma, kyselina citrónová, lecitín 
(sója), soľ, sladidlo (glykozidy steviolu, acesulfám K), vitamínová zmes (kyselina 
L-askorbová, nikotínamid, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, tiamín 
mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutámová, 
D-biotín, kyanokobalamín). Môže obsahovať stopy sóje, lepku a vajec.

Zloženie: srvátkový proteínový koncentrát, kakao (čokoláda)/ extrakt z 
červenej repy ( jahoda), zahusťovadlo: xantánová guma, aróma, kyselina 
citrónová, lecitín (sója), soľ, sladidlo (glykozidy steviolu, acesulfám 
K), vitamínová zmes (kyselina L-askorbová, nikotínamid, DL-alfa-
tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, tiamín mononitrát, riboflavín, 
pyridoxín hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, 
kyanokobalamín).
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Výživové údaje 100 g 5 g (s.**)
Energia kJ (kcal) 1700 (400) 85 (20)
Tuky 0 g 0 g
z toho nasýtené 
mastné kys. 0 g 0 g

Sacharidy 0 g 0 g
z toho cukry 0 g 0 g
Bielkovina 100 g 5 g
Soľ 0 g 0 g
L-glutamín 100 g 5 g

Výživové údaje 100 g 10 g (s.**)
Energia kJ (kcal) 1611 (379) 161 (38)
Tuky 1,9 g 0,19 g
z toho nasýtené 
mastné kyseliny 1,9 g 0,19 g

Sacharidy 2,0 g 0,2 g
z toho cukry 0,4 g 0,04 g
Bielkovina 84 g 8,4 g
Soľ 0,1 g <0,01 g

Amino kyseliny 100 g 10 g (s.**) *NRV 10 g
L-leucín 36 g 3600 mg -
L-izoleucín 18 g 1800 mg -
L-valín 18 g 1800 mg -
L-glutamín 12 g 1200 mg -
Vitamíny
Vitamín B6 2,8 mg 0,28 mg 20 %
Biotín 100 µg 10 µg 20 %
Kys. pantoténová 12 mg 1,2 mg 20 %

* % NRV = Referenčná výživová hodnota na 1 porciu
**s. =  Porcia

* % NRV = Referenčná výživová hodnota na 1 porciu
**s. =  Porcia

Dávka: 5 g = 1/2 odmerky = 1 plná čajová lyžička

Doporučenie: Jednu dávku rozpustite v 250 ml vody. 
Užite jednu dávku 30 min. pred výkonom a/alebo 
okamžite po fyzickej námahe. 

Denná dávka:  max. 10 g

Balenie: dóza 300 g

Dávka: 10 g = 1 odmerka

Odporúčanie: Jednu dávku rozpustite v 250 
ml vody. Zoberte dávku 30 min. pred výkonom 
alebo okamžite po fyzickej námahe.

Denná dávka: max. 20 g

Balenie: 
dóza 750 ml / 300g
1 dávka / 10 g

Príchute: pomaranč, marakuja, ananás

L-GLUTAMINE
>POWDER

BCAA>RUSH

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

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

L-Glutamine>Powder - čistá aminokyselina 
L-glutamín v práškovej forme. 

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

Zloženie: L-glutamín

Zloženie: zmes BCAA (L-leucín, L-izoleucín, L-valín), L-glutamín, kyselina 
jablčná a citrónová, regulátory kyslosti (citran sodný, horečnaté soli kyseliny 
citrónovej, citran draselný, chlorid draselný, vápenaté soli kyseliny citrónovej), 
MCT olej, aróma, sladidlo (sukralóza), beta-karotén, D-pantotenát vápenatý, 
pyridoxín hydrochlorid, D-biotín.  

2120

1 2 3 4 5
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nabratie svalovej hmoty ochrana a regenerácia svalovej hmotyvytrvalosť1 54 nabratie svalovej hmoty ochrana a regenerácia svalovej hmotyvytrvalosť1 54
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nárast  
svalovej hmoty1 zvýšenie 

hmotnosti3 maximálna anabolizácia
a regenerácia4zlepšenie 

silového výkonu2

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

MASS>UP kombinuje neporaziteľný 30% proteínový základ s vysokou biologickou hodnotou s 
perfektným synergickým pomerom pomalých a rýchlo pôsobiacich sacharidov pre masívne prírastky 
bez zvyšovania telesného tuku. Táto celozrnná komplexná zmes sacharidov poskytuje optimálny 
dlhotrvajúci inzulínový pohon, ktorý zabezpečuje dokonalé výsledky.

Glutamín je správnym kľúčom pre hlbokú regeneráciu a ochranu svalov, okrem toho s komplexom 
vitamínov a minerálov pre náročné telesné potreby v stave masívneho rastu. Viaczložkový proteín 
obohatený čistým kreatínom je správnou odpoveďou na vaše hladné svaly po vyčerpávajúcom cvičení.

Zloženie: obilninový extrudát (ryža, ovos, 
pohánka, pšenica), maltodextrín, dextróza, 
vaječná bielkovina, pšeničný glutén, 
odtučnené mlieko, kreatín monohydrát, 
kakao/cvikla, guarová guma, aróma, 
kyselina citrónová, jedlá soľ, sladidlo: 
glykozidy steviolu, vitamínová zmes 
(kyselina L-askorbová, nikotínamid, 
D-pantotenát vápenatý, tiamín hydrochlorid, 
riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, 
kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, 
kyanokobalamín)

MASS>UP
> RÝCHLY A MASÍVNY RAST SVALOV
> SKVELÉ PRE NABRATIE ČISTEJ SVALOVEJ HMOTY
> 30% ANABOLICKÉHO PROTEÍNOVÉHO MATRIXU
> KREATÍN, GLUTAMÍN A VITAMÍNY
> KOMPLEX PRE VYROVNANÚ HLADINU INZULÍNU 

* % NRV = Referenčná výživová hodnota na 1 porciu

Balenie: sáčok 720 g / 9 dávok
                dóza 1440 g / 18 dávok
Príchute: banán, čokoláda, jahoda, malina, vlašký orech, višňa

Porcia: 80 g = 4 odmerky (4x30 ml) 
= ca 5 polievkových lyžíc/ 300 ml 
odtučneného mlieka alebo vody. 

Doporučenie: Podľa po-
žiadaviek na dodanie živín 
užite 1-4 porcie počas dňa.

** esenciálne kyseliny / *** semiesenciálne kyseliny

24 25

1 2 3 4

Výživové údaje in 100 g 80 g

Energy kJ (kcal) 1567 
(379)

1254 
(303)  

Tuky 2.8 g 2.2 g
of which saturates 0.8 g 0.6 g
Sacharidy 58 g 46 g
z toho cukry 17 g 14 g
Vláknina 2.5 g 2 g
Bielkoviny 30 g 24 g
Soľ 0.5 g 0.4 g
Kreatín 3.75 g 3 g

Vitamíny in 100 g in 80 g *NRV 80 g
Vitamín E 3.75 mg 3 mg 25 %
Vitamín C 25 mg 20 mg 25 %
Tiamín 0.344 mg 0.275 mg 25 %
Riboflavín 0.44 mg 0.35 mg 25 %
Niacín 5 mg 4 mg 25 %
Vitamín B6                  0.44 mg 0.35 mg 25 %
Kys. listová 62.5 μg 50 μg 25 %
Vitamín B12 0.78 μg 0.625 μg 25 %
Biotín 15.6 μg 12.5 μg 25 %
Kys. pantoténová 1.88 mg 1.5 mg 25 %

Amino Acid Profile in 80 g Amino Acid Profile in 80 g

Alanine 1.2 g Lysine** 1.3 g
Arginine*** 1.6 g Methionine** 0.5 g
Aspartic Acid 2.0 g Phenylalanine 1.2 g
Cysteine 0.5 g Proline 1.7 g
Glutamic Acid 5.6 g Serine 1.7 g
Glycine 1.0 g Threonine** 1.1 g
Histidine*** 0.6 g Tryptophane** 0.6 g
Isoleucine** 1.1 g Tyrosine 0.9 g
Leucine** 1.9 g Valine** 1.5 g
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získanie čistých svalov
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sacharidy MASS>UP
gainery s vysokým obsahom
cukru a jednoduchých sacharidov

Je veľmi dôležité získať čistú svalovú hmotu tak, aby ste 
nenabrali príliš veľa tuku. V porovnaní s nízkoproteínovými 
obyčajnými gainermi s jednoduchými sacharidmi a cukrom, 
je MASS>UP riešením na dosiahnutie rýchleho rastu čistej 
svalovej hmoty vďaka celozrnným komplexným sacharidom, 
ktoré neustále vyživujú svaly, 30% vysoko vstrebatelného 
proteínu zabezpečí kontinuálny prísun aminokyselín do 
svalových buniek. Výsledkom je potom vysoká kvalita svalovej 
hmoty s minimálnym obsahom tuku. Čistý svalový prírastok je 
výrazne vyšší, aj keď celkovo získaný objem hmotnosti je nižší v 
porovnaní s obyčajným gainerom s vysokým obsahom cukru a 
nízkym pomerom bielkovín.

Kľúčom k dobre tvarovanému telu a získaniu čistej svalovej 
hmoty je udržiavať inzulín v krvi na optimálnej úrovni 

popri plynulom vyživovaní aminokyselinami. MASS>UP 
je fúzia možností ako to dosiahnuť - významná časť 

proteínov z viacerých zdrojov, komplexné celozrnné 
sacharidy, dôležitá vláknina a komplex vitamínov 

pre rast svalovej hmoty!

Nárast hladiny inzulínu po podaní doplnkov 
bez komplexných sacharidov a vysokej 

hladiny bielkovín spôsobujú nadmerné 
vyživovanie a zvýšenie podielu 

telesného tuku.

nárast svalovej hmoty zvýšenie hmotnostizlepšenie silového výkonu1 32
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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 
látkami. Pro-Complete prispieva k rastu a k udržaniu svalovej hmoty, 
navyše zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu. 
Sladené glykozidmi steviolu a acesulfámom K. 

Zloženie: Proteínovo-peptidový komplex (srvátkový proteínový izolát, vaječný proteín ovovitelín, sójový proteínový izolát (GMO 
free),  srvátkový proteínový hydrolyzát, glutamínové peptidy z hydrolyzátu pšeničného lepku, sójový proteínový hydrolyzát), 
vysokomolekulárne polysacharidy, glukóza, kreatín monohydrat, kakao/cvikla, taurín, ribóza, inozín, rastlinné extrakty: Garcinia cambogia 
(HCA), zelený čaj, škorica, pinitol, piperín; citran sodný, kyselina citrónová, citran draselný, vápenaté soli kyseliny citrónovej, horečnaté 
soli kyseliny citrónovej, zahusťovadlo xantán, aróma, sladidlo (glykozidy steviolu, K-acesulfám), vitamínová zmes (kyselina L-askorbová, 
nikotínamid, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, retinylacetát, tiamín mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, kyselina 
pteroylmonoglutámová, D-biotín, cholekalciferol, kyanokobalamín, fytomenadion), citran zinočnatý, foforečnan železnatý, síran meďnatý, 
síran mangánatý, molybdénan sodný, chlorid chromitý, jodid draselný, seleničitan sodný

1 2 3 4

Výživové údaje 100 g 40 g (s.*)
Energia kJ (kcal) 1405 (343) 562 (137)
Tuky 2 g 0.7 g
z toho nasýtené 
mastné kys. 0.8 0.3 g

Sacharidy 35 g 14 g
z toho cukry 12 g 4.8 g
Bielkovina 44 g 17.5 g
Soľ 2.4 g 1 g
Creatine Monohydrate 3.75 g 1500 mg
Taurine 3.44 g 1375 mg
Inosine 2.50 g 1000 mg
HCA 500 mg 200 mg
4-OH Isoleucine 313 mg 125 mg
Polyphenols (Green Tea) 250 mg 100 mg
Pinitol 125 mg 50 mg

**s. =  Porcia

Vitamíny 100 g 40 g (s.*) *NRV /40 g
Vitamín A 1000 µg 400  µg 50 %
Vitamín D 6,25 µg 2,5 µg 50 %
Vitamín E 15 mg 6 mg 50 %
Vitamín C 100 mg 40 mg 50 %
Tiamín B1 1,375 mg 0,55 mg 50 %
Riboflavín B2 1,75 mg 0,7 mg 50 %
Niacín 20 mg 8 mg 50 %
Vitamín B6 1,75 mg 0,7 mg 50 %
Kys, listová 250 µg 100 µg 50 %
Vitamín B12 3,125  µg 1,25  µg 50 %
Biotín 62,5  µg 25  µg 50 %
Kys. pantoténová 7,5 mg 3 mg 50 %
Vitamín K 93,75 µg 37,5 µg 50 %

Minerálne látky 100 g 40 g (s.*) *NRV /40 g
Vápnik      Ca 250 mg 100 mg 12,5 %
Horčík Mg 125 mg 50 mg 13,3 %
Draslík  K 500 mg 200 mg 10 %
Sodík  Na 975 mg 390 mg -
Železo  Fe 17,5 mg 7 mg 50 %
Zinok  Zn 12,5 mg 5 mg 50 %
Mangán  Mn 2,5 mg 1 mg 50 %
Meď  Cu 1,25 mg 0,5 mg 50 %
Molybdén Mo 62,5 µg 25 µg 50 %
Chróm  Cr 50 µg 20 µg 50 %
Selén  Se 68,75 µg 27,5 µg 50 %
Jód  I 187,5 µg 75 µg 50 %

* % NRV = Referenčná výživová hodnota na 1 porciu

Balenie: dóza 1000 g 
Príchuť: čerešňa

Porcia: 40g =  4 polievkové 
lyžice = 2,5 odmerky / 200ml 
vody alebo odtučneného 
mlieka 

Doporučenie: 1 dávka 30 Min. 
po tréningu a 1 dávka večer.

** esenciálne kyseliny / *** semiesenciálne kyseliny

Profil aminokys. v 80 g Profil aminokys. v 80 g
Alanine 0,7 g Lysine** 1,25
Arginine*** 0,75 g Methionine** 0,35 g
Aspartic Acid 1,6 g Phenylalanine 0,65 g
Cysteine 0,3 g Proline 0,75 g
Glutamic Acid 2,95 g Serine 0,85 g
Glycine 0,45 g Threonine** 0,9 g
Histidine*** 0,35 g Tryptophane** 0,25 g
Isoleucine** 0,9 g Taurine 1,5 g
Leucine** 1,4 g Thyrosine 0,55 g
Valine** 0,95 g

nárast svalovej hmoty maximálna anabolizácia a regeneráciazlepšenie silového výkonu1 42
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CREATINE
>POWDER

CREAMAX
>FORTE

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

CREATINE>POWDER -  zvyšuje fyzickú výkonnosť v priebehu 
krátkodobých po sebe nasledujúcich dávok veľmi intenzívneho cvičenia.

SVETOVO 
NAJUZNÁVANEJŠÍ 

SUPLEMENT NA ZVYŠOVANIE 
VÝKONU  
A SVALOVÉHO 
OBJEMU.

Zloženie: Kreatín monohydrát

Denná dávka: 3 g kreatínu – zodpovedá 3,41 g kreatín monohydrátu – ca.1 čajová lyžička

Odporúčanie: Vezmite nárazovú dávku kreatínu počas prvých 5 dní podľa odporúčania svojho trénera. Potom zoberte 3g kreatínu, 
najlepšie zamiešané do energetického alebo proteínového nápoja v dopoludňajších hodinách alebo po tréningu.

Balenie: dóza 1000 ml/ 500 g

28



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

Zloženie: buffered creatine (kreatín monohydrát, 
hydrogénuhličitan sodný), ribóza, inozín, 
kolagénový proteín (kapsula), protihrudkujúca 
látka: stearát horečnatý

Odporúčanie: 3-6 kapsúl ca. 30 minút pred výkonom. 

Odporúčaná denná dávka: max. 6 kapsúl.

Balenie: dóza - 250 ml / 120 kapsúl / 120 g

CREAMAX
>FORTE

> SYNERGICKÁ KREATÍNOVÁ FORMULA 
> ŠPECIÁLNA PUFROVANÁ FORMA
> S INOZÍNOM A RIBÓZOU
> TAKMER 5000 mg AKTÍVNYCH  

LÁTOK V KAŽDEJ DÁVKE

Výživové údaje 6   (max d.d.**)
Kreatín 3000 mg
Ribóza 840 mg
Inozín 840 mg

**max d.d.= maximálna denná dávka

30 3131

CARNI FORM
200 000

termogenický
efekt1

redukcia
telesného tuku3 bez kofeínu4

kontinuálna
energia2

SPALOVAČE
TUKU

THERMO
>STACK

Zloženie: extrakty Citrus aurantium (kôra plodu), Commiphora mukul (živica), želatína (kapsula), extrakty Salix 
alba (kôra), Camellia sinensis (zelený čaj, list), Capsicum annum (chili, plod),  Muira puama (kôra), Guarana 
(plod), kelp (morská riasa), acetyl-L-karnitín, kofeín, Piper nigrum (čierne korenie), Lecythis extrakt (rajský 
orech, semeno), protihrudkujúce látky: škrob kukuričný, horečnaté soli mastných kyselín 

Dávka: 1 kapsula
Odporúčané dávkovanie:
Užiť max. 3 kapsule pred výkonom. 
Maximálna denná dávka: 3 kapsule

THERMO>STACK
> TERMOGENICKÝ EFEKT
> PODPORA METABOLIZMU
> BEZ EFEDRÍNU

Výživové údaje 3 
Rastlinné extrakty 2037 mg
   Polyphenols (Camellia sinensis) 132 mg
   Salicin (Salix alba) 51 mg
   Synephrine (Citrus aurantium) 24 mg
   Guggulusterones (Commiphora mukul) 12 mg
   Chili peppers (Capsicum) 240 mg
   Čierne korenie 24 mg
   Muira puama extract 135 mg

Výživové údaje 3 
Kofenín total / Koffein / kofeín 216 mg
Acetyl-L-karnitín 105 mg
Selén (Se) /Selen / selén  Se 33 μg
Iodine / Jod / jód    I 75 μg

1 2 3 4

termogenický efekt redukcia telesného tukukontinuálna energia1 32



CARNIFORM 
200 000

**s.s. =  Porcia

*(s.) =  Porcia  /   **(d.d.) = denná dávka

32 33

Výživové údaje 100 ml 10 g (s.s.**)
Energia kJ (kcal) 538 (126) 54 (13)
Tuky 0 g 0 g
Sacharidy 1,26 g  0,13 g
z toho cukry 0 g 0 g
Soľ 0,6 g 0,06 g

Porcia: 10 ml 

Doporučená dávka: 10 ml rozmiešať v 250 
ml vody, 1-2 krát za deň, najmä ½ hodiny pred 
cvičením alebo športovou aktivitou.

Príchuť: ríbezľa

Balenie: fľaša - 500 ml

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

CARNIFORM je nápojový tekutý L-karnitínový koncentrát so sladidlami.

Zloženie: voda, L-karnitín, kyselina citrónová a mliečna, cholin bitartrát, 
taurín, regulátor kyslosti: citran sodný, inozitol, aróma, sladidlá: glykozidy 
steviolu a acesulfám K, kozervačné látky: sorban draselný a benzoan sodný

L-karnitín 20 000 mg 2 000 mg
Taurín 1000 mg 100 mg
Cholín 500 mg 50 mg
Inositol 500 mg 50 mg

ANABOLIZÉRY
A STIMULANTY TESTOSTERÓNU

BIO-ZMA
>TESTO-PRO

TRIBULUS80
>TESTO-PRO

HMB
>3000

HMB>3000 - tablety obsahujúce β-hydroxy β-metylbutyrát vápenatý. 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. tvorby a ochrany svalových proteínov. 
Zloženie - β-hydroxy β-metylbutyrát vápenatý, mikrokryštalická celulóza, 
protihrudkujúca látka: horečnaté soli stolových mastných kyselín.

Dávka: 1 tableta
Denná dávka: 3 tablety - užiť počas dňa, zapiť tekutinou.
Balenie: dóza 90 tabliet

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

Výživové údaje 1 tableta 
(s.)*

3 tablety 
(d.d.)**

Energia kJ (kcal) 2.7 (0.65)  8 (1.9)
Tuky 0.072 g 0.216 g
z toho nasýtené mastné kys. 0.072 g 0.216 g
Sacharidy 0 g 0 g
z toho cukry 0 g 0 g
Bielkovina 0 g 0 g
Soľ 0 g 0 g

Výživové údaje 1 tableta 
(s.)*

3 tablety 
(d.d.)**

Calcium-β-hydroxy β-methylbutyrate 1250 mg 3750 mg
z toho  HMB 1062 mg 3187 mg

1 2 3 4

1 2 3 4

zvýšenie hladiny 
testosterónu1

ochrana 
svalovej hmoty3

nárast svalovej 
hmoty4

zvýšenie 
silového výkonu2

ochrana svalovej hmoty nárast svalovej hmotyzvýšenie silového výkonu 3 42

redukcia telesného tuku bez kofeínukontinuálna energia 3 42



34

Denná dávka:  
2 x 1  denne
Balenie: 
dóza - 132 g = 120  

BIO ZMA>TESTO-PRO
> Biomodulačný efekt
> Zinok, Magnézium, Vitamín B6
BIO ZMA >CAPS dodávajú kombináciu zinku a horčíka  
v biologicky  využiteľnej forme, doplnenú vitamínom B6. Zinok 
prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi, 
horčík a vitamín B6 k zníženiu vyčerpania a únavy.

Zloženie: aspartát horečnatý, kolagénová bielkovina 
(kapsula), glukónan zinočnatý, pyridoxin HCL, 
protihrudkujúca látka: stearat horečnatý.

Vitamíny 2  (d.d.)* 1  (s.**) ***NRV
Magnézium 158 g 79 mg 21 %
Zinok 10 mg 5 mg 50 %
Vitamín B6 2,8 mg 1,4 mg 100 %

***%NRV = Referenčná výživová hodnota. 1 porcia.
**s. =  Porcia *d.d. =  Denná dávka

TRIBULUS 80 > TESTO PRO  sú  kapsule s testosterónovou 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. 

Zloženie: extrakt z kotvičníka zemného (Tribulus 
terrestris, plod), želatína (kapsula), kyselina 
L-askorbová, extrakt zo Serenoa repens (plod), citran 
zinočnatý, D-alfa-tokoferylacetát, chili (plod), čierne 
korenie (plod), protihrudkujúca látka horečnaté soli 
potravinárskych mastných kyselín, vitamín A-acetát.

Odporúčaná denná dávka: 
1-2 kapsule za deň spolu s jedlom. 

Balenie: dóza 250 ml / 120 

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

REGENERÁCIA, LEPŠÍ SEX 

* % NRV = Referenčná výživová hodnota na 1 porciu

Výživové údaje 2   1   *NRV/1   
Energia kJ (kcal) 19,6 (4,7) 9,8 (2,35) -
Tribulus booster blend™ 
(rastlin. extrakty, vitamín A, 
E, Zinok) 

1600 mg 800 mg -

Vitamín C/ vitamín C 160 mg 80 mg 100 %
Vitamín E/ vitamín E 33,6 mg 16,8 mg 140 %
Vitamín A/ vitamín A 800 μg 400 μg 50 %
Zinok/ Zink/ zinok 10 mg 5 mg 50 %

STIMULÁTORY, PREKURZORY 
OXIDU DUSNÉHO (NO)

vhodné pre
vytrvalostné športy1 extrémna predtréningová 

stimulácia3 bez kofeínu 
/ nízky obsah kofeínu4maximálne svalové 

napumpovanie2

CYTO>X-PULSE CYTO>X-PLODE CYTO>X-TREME ARGININE>FUSION

1 2 3 4

1 2 3 4
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CYTO
X-PLODE
> 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.

Zloženie: vysokomolekulárne kukuričné maltodextríny, krátke peptidy srvátkových a sójových 
(GMO free) enzymaticky hydrolyzovaných proteínov (SCP), beta-alanín, kreatín monohydrát, 
extrakt z repy, L-citrulín malát, L-glutamín a glutamínové peptidy z hydrolyzovaného pšeničného 
lepku, taurín, L-arginín pyroglutamát, L-arginín alfa-ketoglutarát, L-tyrozín, citran sodný, aróma, 
cholín bitartrát, citran draselný, citran horečnatý, kofeín, beta-karotén, glukónan zinočnatý, 
vitamíny (kyselina L-askorbová, nikotínamid, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, 
tiamín mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, 
kyanokobalamín), zahusťovadlo xantán, sladidlo: glykozidy steviolu a acesulfám K, čierne korenie

Výživové údaje 100 g 22,5 g 
(s.)**

Energia kJ (kcal) 1573  (369) 240 (57)
Tuky 1,11 g 0,25 g
z toho nasýtené 
mastné kys. 0,22 g <0,1 g

Sacharidy 29 g 6,6 g
z toho cukry 0,25 g <0,1 g
Vláknina 54 g 12,1 g
Bielkovina 1,11 g 0,25 g
Soľ 0,3 g <0,1 g

Vitamíny 100 g 22,5 g 
(s.)**

*NRV
22,5 g

Vitamín C 71 mg 16 mg 20 %
Vitamín E 11 mg 2.4 mg 20 %
Tiamín  
Vitamín B1 1 mg 0,22 mg 20 %

Riboflavín  
Vitamín B2 1,2 mg 0,28 mg 20 %

Niacín  
Vitamín B3 14 mg 3.2 mg 20 %

Vitamín B6 1.2 mg 0.28 mg 20 %
Kys.listová 178 μg 40 µg 20 %
Vitamín B12 2.2 μg 0.5 µg 20 %
Biotín 44 μg 10 µg 20 %
kys. pantoténová 5 mg 1.2 mg 20 %

Dávka: 1 odmerka (22,5 g)/ 200 ml vody, 
najviac 2 dávky za deň.

Doporučenie: V tréningových dňoch 
zoberte 1 dávku ca. 30-40 min. pred 
tréningom. Upozornenie: Pri prvých 
2-3 tréningových jednotkách začať len 
s polovičnou (1/2) dávkou. Behom dňa 
neprekročiť 2 porcie.

Balenie:
dóza 1000 ml / 450g

Príchuť: pomaranč
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VasoXpand™ 8770 mg/s*
Waxy Maize
L-Arginine pyroglutamate
L-Arginine alpha-ketoglutarate             
L-Citrulline malate
Sugar beet extract
Black Pepper

Power Stream™ 5050 mg/s*
Creatine (monohydrate + malate)
Soy protein Hydrolyzate
L-glutamine
Choline bitartrate

Energy Blast™ 5860 mg/s*
Beta-alanine (2500 mg)
Taurine
L-tyrosine
Malic acid
Glutamine peptides
Kofenín anhydrous (160 mg)

Muscle Recovery™ 2375 mg/s*
Whey protein hydrolyzate
BCAA blend

Výživové údaje na 100 g 20 g (s.**)
Energia kJ (kcal) 1519 (363) 304 (73)
Tuky 1,25 g 0,25 g
nas. mastné kyseliny 0,25 g <0,1 g
Sacharidy 33 g 6,6 g
z toho cukry 0,25 g <0,1 g
Bielkoviny 48 g 9,6 g
Soľ 1,25 g 0,25 g
Kofeín 300 mg 60 mg

Vitamíny na 100 g 20 g (s.**) *NRV
Vitamín E 12 mg 2.4 mg 20 %
Vitamín C 80 mg 16 mg 20 %
Tiamín  
Vitamín B1 1.1 mg 0.22 mg 20 %

Riboflavín  
Vitamín B2 1.4 mg 0.28 mg 20 %

Niacín  
Vitamín B3 16 mg 3.2 mg 20 %

Vitamín B6 1.4 mg 0.28 mg 20 %
Kys. listová 200 μg 40 μg 20 %
Vitamín B12 2.5 μg 0.5 μg 20 %
Biotín 50 μg 10 μg 20 %
Kys. pantoténová 6 mg 1.2 mg 20 %

Minerálne látky na 100 g 20 g (s.**) *NRV
Sodík 500 mg 100 mg -
Draslík 383 mg 77 mg -
Vápnik 220 mg 44 mg -
Horčík 100 mg 20 mg -
Zinok 20 mg 4 mg 40 %

* % NRV = Referenčná výživová hodnota. 1 porcia.

* % NRV = Referenčná výživová 
hodnota. 1 porcia.

**s. =  Porcia
**s. =  Porcia

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

Zloženie: vysokomolekulárne kukuričné maltodextríny, krátke 
peptidy srvátkových a sójových (GMO free) enzymaticky 
hydrolyzovaných proteínov (SCP), kreatín monohydrát, 
extrakt z repy, L-citrulín malát, L-glutammín a glutamínové 
peptidy z hydrolyzovaného pšeničného lepku, taurín, 
L-arginín pyroglutamát, L-arginín alfa-ketoglutarát, L-tyrozín, 
citran sodný, aróma, colín bitartrát, citran draselný, citran 
horečnatý, beta-karotén/extrakt z červenej repy, glukónan 
zinočnatý, kofeín, pinitol, vitamíny (kyselina L-askorbová, 
nikotínamid, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát vápenatý, 
tiamín mononitrát, riboflavín, pyridoxín hydrochlorid, 
kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, kyanokobalamín), 
zahusťovadlo xantán, sladidlo: glykozidy steviolu a acesulfám K.

1 dávka obsahuje:

Porcia: 20 g = 1 odmerka/ 200 ml vody, 
najviac 2 dávky za deň.

Doporučená dávka: V tréningových 
dňoch zoberte podľa potreby 1-2 dávky ca. 
30-40 min. pred tréningom. Upozornenie: 
Pri prvých 2-3 tréningových jednotkách 
začať len s jednou dávkou, osoby citlivé na 
kofeín by nemali prekročiť ½ dávky.

Cez oddychové dni doporučujeme len 
½ - 1 dávku.

Príchuť: Pomaranč

Balenie: dóza - 400 g

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

VasoXpand™ 8770 mg/s*
Waxy Maize
L-Arginine pyroglutamate
L-Arginine alpha-ketoglutarate             
L-Citrulline malate
Sugar beet extract

Power Stream™ 5050 mg/s*
Creatine (monohydrate+malate)
Soy protein Hydrolyzate 
L-glutamine
Choline bitartrate

Energy Strike™ 3260 mg/s*
Taurine
L-tyrosine
Malic acid
Glutamine peptides
Kofenín anhydrous (60 mg)
Pinitol

Muscle Recovery™2375mg/s*
Whey protein hydrolyzate
BCAA blend

1 2 3 4

1 2 3 4

vhodné pre vytrvalostné športy bez kofeínu / nízky obsah kofeínumaximálne svalové napumpovanie1 42 extrémna predtréningová stimuláciamaximálne svalové napumpovanie 32



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

Zloženie: L-arginínový komplex (L-arginín HCL, L-arginín pyroglutamát), beta-alanín, 
hydrolyzovaný škrob, L-citrulín malát, taurín, kyselina jablčná, betaín, cholín-bitartrát, aróma, kofeín, 
sladidlo: sukralóza, extrakt pomarančovníka horkého (Citrus aurantium, plod), extrakt zeleného 
čaju (Camellia sinensis, list), zahusťovadlo: xantán, inozín, L-tyrozín, beta-karotén, extrakt čierneho 
korenia, vitamínová zmes (nikotínamid, D-pantotenát vápenatý, tiamín hydrochlorid, riboflavín, 
pyridoxín hydrochlorid, kyselina pteroylmonoglutámová, D-biotín, kyanokobalamín).

Dávka: 1 porcia (20 g)/ 200 – 400 ml 
vody, max. 2 dávky za deň.

Doporučenie: Užite 1 dávku ca.  
15-20 min. pred tréningom.

Balenie: sáčok - 1 porcia / 20 g

Príchute:  
pomaranč, marakuja, ananás

CYTO 
X-TREME

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

Výživové údaje 100 g 20g (s.**)
Energia kJ (kcal) 1383 (325) 277 (65)
Tuky 0 g 0 g
z toho nasýtené mastné kys. 0 g 0 g
Sacharidy 16 g 3 g
z toho cukry 0,7 g 0,15 g
Bielkoviny 60 g 12 g
Soľ 0 g 0 g
Beta-alanín 20 g 4000 mg
Kofeín 1.0 g 200 mg
Synefrín 50 mg 10 mg

Výživové údaje 100 g 20g (s.**) *NRV/20 g
L-Arginín (HCl, Pyro-
glutamate) 19.95 g 3990 mg -

L-Citrulín 10 g 2000 mg -

Taurín 10 g 2000 mg -
L-Tyrozín 0.5 g 100 mg -
Vitamíny
Tiamín Vitamín B1 3,44 mg 0,688 mg 62,5 %
Riboflavín Vitamín B2 1,75 mg 0,35 mg 25 %
Niacín Vitamín B3 20 mg 4 mg 25 %
Vitamín B6 1,75 mg 0,35 mg 25 %
Kyselina listová 250 μg 50 µg 25 %
Vitamín B12 3,125 μg 0,625 µg 25 %
Biotín 60 μg 12 µg 25 %
Kyselina pantoténová 7,5 mg 1,5 mg 25 %

* % NRV = Referenčná výživová hodnota na 1 porciu
**s. =  Porcia
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Arginine>Fusion - Kapsule s aminokyselinou L-arginín, L-arginín-alfa-
ketoglutarát, v kombinácii s vitamínmi B, C a termogénnymi extraktami. 
Doporučené pred športom a sexom.

Zloženie: L- arginín hydrochlorid, L-arginín alfaketoglutarát, kyselina 
L-askorbová, nikotínamid, pyridoxínhydrochlorid, kyanokobalamin, 
Capsicum extrakt (chili), Piper nigrum extrakt, protihrudkové činidlo: 
horečnaté soli stolových mastných kyselín

Doporučenie: 2 kapsule na lačný žalúdok, zapiť vodou.
Silové športy: 4 kapsule ca. 1 hodinu pred výkonom.
Denná dávka: 4 kapsule

Balenie: 
dóza 500 ml / 250 
dóza 250 ml / 120 

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

Výživové údaje 4 2   *NRV 2   
Energia kJ (kcal) 56 (14) 28 (7)
L-Arginine  
(AAKG+Arginine HCl) 2360 mg 1180 mg

Vitamín C 240 mg 120 mg 150%
Niacín 32 mg 16 mg 100%
Vitamín  B6 2.8 mg 1.4 mg 100%
Vitamín  B12 5 μg 2.5 μg 100% * % NRV = Referenčná výživová hodnota na 1 porciu

VasoXpump™ 8250 mg mg/s*
L-arginine HCL
L-arginine pyroglutamate
L-citruline malate
Black pepper

EnergyEdge™  
10950 mg/s*
Beta-alanine
Long chain sacharidy
Taurin
Kofenín
Malic acid

Betabol-X™ 1260 mg/s*
Betaine
Choline bitarate
Synephrine
Green tea extract  
(Camellia sinensis, leaf)
Inosine

1 2 3 4 1 2 3 4

zvýšenie hladiny testosterónu nárast svalovej hmotyzvýšenie silového výkonu1 42extrémna predtréningová stimuláciamaximálne svalové napumpovanie 32
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Funkčné jedlo
na každý deň.

FUNKČNÉ SNACKY
A NÁPOJE

40% Protein 
Chips

BOLT
Electrolyte drink

>PROTEIN
BAR

41



Protein Chips predstavujú revolúciu  
v slaných snackoch. Úctihodných 40% 
bielkovín je v tejto kategórii naozaj výni-
močné, ak sa to spája s radom 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 alternatívu ku 
konvenčným snackom. Dobrú chuť! 

PROTEIN 
CHIPS

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

Zloženie: sójový bielkovinový izolát 34%, 
kukuričná krupica, ryža, šošovica, hrach, 
kokosový olej, rajčinový prášok, jedlá soľ, 
maltodextrín, kvasničný hydrolyzát, sušená 
bazalka, sušená zelenina (cibuľa, cesnak), 
kyseliny (kyselina mliečna, kyselina citrónová), 
čili, extrakt papriky. Balené v ochrannej 
atmosfére. 

Tomato-basil 
& chilli

Výživové údaje 100 g  50 g

Energy kJ (kcal) 1802 (428) 901 (214) 

Tuky 14 g 7 g
z toho nasýtené 
mast. kyseliny 12 g 6 g

Sacharidy 33 g 16,5 g

z toho cukry 3 g 1,5 g

Vláknina 2 g 1 g

Bielkoviny 40 g 20 g

Soľ 1,8 g 0,9 g

Zloženie: sójový bielkovinový izolát 36%, 
kukuričná krupica, ryža, šošovica, hrach, 
kokosový olej, sušené mlieko, jedlá soľ, 
maltodextrín, kvasničný hydrolyzát, sušená 
zelenina (cibuľa, cesnak), kyseliny (kyselina 
mliečna, kyselina citrónová), kurkuma, prírodná 
aróma, čierne korenie, čili. Balené v ochrannej 
atmosfére. 

Garlic
& cheese

Výživové údaje 100 g  50 g

Energy kJ (kcal) 1738 (412) 869 (206)

Tuky 11 g 5.5 g
z toho nasýtené 
mast. kyseliny 10 g 5 g

Sacharidy 36 g 18 g

z toho cukry 4 g 2 g

Vláknina 2 g 1 g

Bielkoviny 41 g 20.5 g

Soľ 2.1 g 1.1 g

Zloženie: sójový bielkovinový izolát 34%, 
kukuričná krupica, ryža, šošovica, hrach, 
kokosový olej, arašidy, sušené mlieko, jedlá 
soľ, maltodextrín, kvasničný hydrolyzát, 
sušená zelenina (cibuľa, cesnak), kyseliny 
(kyselina mliečna, kyselina citrónová), 
kurkuma, čierne korenie, čili. Balené v 
ochrannej atmosfére. 

Peanut
& jalapeño

Výživové údaje 100 g  50 g

Energy kJ (kcal) 1858 (442) 929 (221)

Tuky 16 g 8 g
z toho nasýtené 
mast. kyseliny 12 g 6 g

Sacharidy 33 g 16,5 g

z toho cukry 3 g 1,5 g

Vláknina 2 g 1 g

Bielkoviny 40 g 20 g

Soľ 1,4 g 0,7 g

Balenie: sáčok 50 g

Príchute: Paradajka-bazalka a čili, 
Arašidy a jalapeño papričky, Cesnak a syr

Spotreba: 12 mesiacov
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PROTEIN BAR
Zloženie: TriPlexTM bielkovinová zmes 30% (sójový proteínový izolát GMO free, kazeinát vápenatý, 
hydrolyzát hovädzej kolagénnej bielkoviny, mliečny bielkovinový koncentrát), glukózový sirup, tmavá poleva 
17% (cukor, palmový olej hydrogenovaný, kakaový prášok, emulgátor sójový lecitín, aróma), plnozrnný 
extrudát (ryža, ovos, pohánka, guarová guma), palmový olej, jahodový koncentrát 1,3%, zvlhčovadlo 
glycerol, emulgátor sójový lecitín, kyselina citrónová, aróma, farbivo antokyán E163. Môže obsahovať arašidy, 
rôzne orechy, sezam a vajcia.

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 a penovú 
konzistenciu. 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, ktoré vás zavedú do novej „menej 
sladkej“ dimenzie chutí. Nalaďte sa na vlnu proteínu, kvality a funkčnosti s 
tyčinkou AONE PROTEIN BAR! 

Výživové údaje 100 g 60 g

Energy kJ (kcal) 1667 
(396)

1000 
(238)

Tuky 10.5 g 6.3 g
z toho nasýtené 
mast. kyseliny 8 g 4.8 g

Sacharidy 46.5 g 28 g
z toho cukry 28 g 16.8 g
Vláknina 1.5 g 0.9 g
Bielkoviny 28 g 17 g
Soľ 0.3 g 0.2 g

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

Zloženie: TriPlex™  bielkovinová zmes 30% (sójový proteínový izolát GMO free, kazeinát vápenatý, 
hydrolyzát hovädzej kolagénnej bielkoviny, mliečny bielkovinový koncentrát), glukózový sirup, tmavá poleva 
17% (cukor, palmový olej hydrogenovaný, kakaový prášok, emulgátor sójový lecitín, aróma), plnozrnný 
extrudát (ryža, ovos, pohánka, guarová guma), palmový olej, zvlhčovadlo glycerol, emulgátor sójový lecitín, 
kyselina citrónová, aróma, farbivo kurkumín E100. Môže obsahovať arašidy, rôzne orechy, sezam a vajcia.

Výživové údaje 100 g 60 g

Energy kJ (kcal) 1713 
(407)

1028 
(244)

Tuky 11.5 g 6.9 g
z toho nasýtené 
mast. kyseliny 8.5 g 5 g

Sacharidy 47 g 28 g
z toho cukry 28.5 g 17 g
Vláknina 1.5 g 0.9 g
Bielkoviny 28 g 17 g
Soľ 0.3 g 0.2 g

Zloženie: TriPlex™  bielkovinová zmes 30% (sójový proteínový izolát GMO free, kazeinát vápenatý, 
hydrolyzát hovädzej kolagénnej bielkoviny, mliečny bielkovinový koncentrát), glukózový sirup, tmavá poleva 
17% (cukor, palmový olej hydrogenovaný, kakaový prášok, emulgátor sójový lecitín, aróma), plnozrnný 
extrudát (ryža, ovos, pohánka, guarová guma), palmový olej, škorica, kakaový prášok 1%, zvlhčovadlo 
glycerol, emulgátor sójový lecitín. Môže obsahovať arašidy, rôzne orechy, sezam a vajcia.

Výživové údaje 100 g 60 g

Energy kJ (kcal) 1669 
(396)

1001 
(238)

Tuky 11 g 6.6 g
z toho nasýtené 
mast. kyseliny 8 g 4.8 g

Sacharidy 46.5 g 28 g
z toho cukry 28 g 16.8 g
Vláknina 1.5 g 0.9 g
Bielkoviny 28 g 17 g
Soľ 0.3 g 0.2 g

ČOKOLÁDOVÝ 
BROWNIE

BERRY

ČOKOLÁDA
BANÁNBalenie: fólia 60 g

Príchute: Čokoládový brownie, 
čokoládovo-banánová, jahodová

Spotreba: 12 mesiacov
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BOLT

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.

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

Balenie: fľaša 500 ml

Príchuť: marakuja

Spotreba: 12 mesiacov

Výživové údaje 100 ml 500 ml

Energia kJ (kcal) 51 (12) 256 (60)

Tuky 0 g 0 g

Sacharidy 2,7 g 14 g

z toho cukry 0,4 g 1,9 g

Bielkoviny 0 g 0 g

Soľ 0,10 g 0,52 mg

Vitamíny 100 ml 500 ml NRV*

Vitamín A 72 μg  360 μg 45 %

Vitamín E 0,72 mg 3,6 mg 30 %

Vitamín C 24 mg 120 mg 150 %

Tiamíne 0,07 mg 0,33 mg 30 %

Riboflavín 0,08 mg 0,42 mg 30 %

Niacín 0,96 mg 4,8 mg 30 %

Vitamín B6 0,08 mg 0,42 mg 30 %

Kys. listová 12 μg 60 μg 30 %

Vitamín B12 0,15 μg 0,75 μg 30 %

Biotín 3 μg 15 μg 30 %

Kys. pantoténová 0,36 mg 1,8 mg 30 %

Minerálne
látky

100 ml 500 ml NRV*

Sodík 40 mg 200 mg -

Draslík 14,80mg 74 mg -

Magnézium 5,46 mg 27,3 mg -

Železo 0,45 mg 2,23 mg 16 %

Zinok 0,32 mg 1,6 mg 16 %
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Zloženie: voda* s CO2, 
hydrolyzovaný kukuričný 

škrob, kyselina jablčná, 
glukóza, aróma, chlorid 
sodný,  horečnaté soli 
kys. citrónovej, chlorid 
draselný, citran drasel-
ný, vitamínová zmes 
(kyselina L-askorbová, 
DL-alfa-tokoferylacetát, 
nikotínamid, betakarotén,  
D-pantotenát vápenatý, 
tiamín mononitrát, ribofla-
vín, pyridoxínhydrochlorid, 
kyselina pteroylmono-
glutámová, biotín, kya-
nokobalamín), konzervačné 
látky: sorban draselný a 
benzoan sodný, sladidlá: 
glykozidy steviolu a 
acesulfám K, glukonát 
zinočnatý, glukonát 
železnatý

VITAMÍNY
MINERÁLNE LÁTKY

B-VIT
>COMPLEX

DAILY A-Z
>Vitamíny

Magnézium
>400+

47



DailyA-Z B-VIT>Complex

Magnézium>400+ Výživové údaje 2 tablety 
(d.d**) NRV*

Vitamín A 800 μg 100 %
Tiamín Vitamín B1 1.1 mg 100 %
Riboflavín Vitamín B2 1.4 mg 100 %
Niacín Vitamín B3 16 mg 100 %
Vitamín B6 1.4 mg 100 %
Vitamín B12 2.5 μg 100 %
Biotín 50 μg 100 %
Vitamín C 80 mg 100 %
Vitamín D 5 μg 100 %
Vitamín E 12 mg 100 %
Kys.listová 200 μg 100 %
Vitamín K         75 μg 100 %
kys. pantoténová 6 mg 100 %
Vápnik 120 mg 15 %
Chlorid 36 mg 4.5 %
Chróm 20 μg 50 %
Meď 0.5 mg 50 %
Jód 75  μg 50 %
Železo 7 mg 50 %
Horčík 110 mg 29 %
Mangán 1 mg 50 %
Molybdén 25 μg 50 %
Draslík 40 mg -
Selén 22.5 μg 41 %
Zinok 5 mg 50 %

Výživové údaje 2 tablety 
(d.d**) NRV*

Energia kJ (kcal) 12 (2.84)
Spirulina 500 mg
Pivné kvasnice 465 mg
Tiamín Vitamín B1 1.1 mg 100 %
Riboflavín Vitamín B2 1.4 mg 100 %
Niacín Vitamín B3 16 mg 100 %
kys. pantoténová 6 mg 100 %
Vitamín B6 1.4 mg 100 %
kys.listová  Vitamín B9 200 μg 100 %
Vitamín B12 2.5 μg 100 %

Výživové údaje 1 tableta NRV*
Energia kJ (kcal) 12.35 (3)
Sacharidy 0,56 g
z toho cukry 0,32 g
Horčík 400 mg 107 %
Vitamín E 12 mg 100 %
Extrakt z kurkumy 12 mg
L-karnitín 50 mg

Zloženie: hydrogénfosforečnan 
vápenatý, uhličitan vápenatý, uhličitan 
horečnatý, síran mangánatý, chlorid 
draselný, síran meďnatý, dvojfosforečnan 
železitý, jodid sodný, vitamínová zmes 
(kyselina L-askorbová, nikotínamid, 
D- tokoferylacetát, D-pantotenát 
vápenatý, tiamín mononitrát, riboflavín, 
pyridoxínhydrochlorid, kyselina 
pteroylmonoglutámová, biotín, 
cholecalciferol, kyanokobalamín, 
fytomenadion, beta-karotén), oxid 
zinočnatý, molybdénan sodný, 
chlorid chromitý, seleničitan sodný, 
protihrudkujúca látka: horečnaté soli 
potravinových mastných kyselín, oxid 
kremičitý, mikrokryštalická celulóza

Zloženie: spirulina (riasa), pivné 
kvasnice, vitamíny (niacín, D-pantotenát 
vápenatý, pyridoxín hydrochlorid, tiamín 
mononitrát, riboflavín, kyanokobalamín, 
kys. pteroylmonoglutámová), 
protihrudkujúca látka: horečnaté soli 
stolových mastných kyselín

Zloženie: Oxid horečnatý, glukóza, 
maltodextrín, zemiakový škrob, L- 
karnitín tartrát, inulín, kyselina citrónová, 
kyselina jablčná, tokoferylacetát, 
fosforečnan vápenatý, kurkuma extrakt  
(Curcuma longa, koreň), aróma, xantán, 
protihrudkujúca látka: stearan horečnatý, 
sladidlo: glykozidy steviolu.

> Vitamíny A-Z
> 12 Minerálov
> Dokonalý pomer
> Vitalita a harmónia 

> Maximálne dávky vitamínov B
> Obohatené o spirulínu 
> Obsahuje kvasnice

> Zmes magnézia s vit. E, 
L-karnitínom a kurkumou  
pre maximálnu funkčnosť 

VITAMÍNY A MINERÁLNE LÁTKY
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každým tréningom ste bližšie k svojím cieľom...
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