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WERON OFICJALNY DYSTRYBUTOR

Wielu sportowców zastanawia się nad tym, jak skutecznie się
odżywiać, by osiągać coraz lepsze rezultaty. W pościgu za wynikiem
niejednokrotnie zapominamy o jakości, która potem często
przekłada się na nasze zdrowie i życie rodzinne.
Trenując jako dziecko piłkę ręczną, w szkole średniej kolarstwo,
a później amatorsko triathlon, szukałem odpowiednich rozwiązań
dla siebie i moich przyjaciół, aby osiągać możliwie maksymalne
wyniki w zdrowiu. Moja ciekawość i ambicja doprowadziły mnie do
współpracy z najlepszymi markami i inżynierami na świecie pod
względem jakości i rozwiązań.
Dziś mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że współpraca
od ponad dekady z klubami i organizacjami sportowymi, ich
dietetykami, lekarzami i fizjoterapeutami doprowadziła nas wspólnie
do wielu sukcesów sportowych na czele z medalami olimpijskimi.
Obecna pozycja na rynku marki WERON to wkład pracy wielu
wspaniałych osób, pasjonatów sportu i miłośników zdrowia,
z którymi wspólnie realizując marzenia rozwinęliśmy biznes.
Swoje miejsce na kartach historii rozwoju firmy z całą pewnością
mają moi rodzice oraz dr Stanisław Machowski. To dzięki ich
nieocenionemu wsparciu wsparciu i motywacji, nieustannie rozwijamy
się i udoskonalamy dla Was.
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Produkty ACTIVE są w 100% naturalne. Nie zawierają
sztucznych aromatów, substancji słodzących, ani
konserwantów. Najwyższą jakość składników zapewnia
współpraca z wyspecjalizowanymi rolnikami, dlatego
starannie wyselekcjonowanie owoce i warzywa są bogate
w składniki odżywcze i pełne smaku. Nie zawierają
środków zapobiegających zbrylaniu, wypełniaczy, ani
innych niepożądanych dodatków. Każdy produkt posiada
funkcjonalne zalety dla organizmu, a ich działanie poparte
jest wynikami badań naukowych. Produkty Active Edge
pomagają sportowcom zoptymalizować wytrzymałość
i regenerację.

Ambasadorem marki jest

MACIEJ PATERSKI
Kolarz szosowy, medalista mistrzostw
Polski, reprezentant Polski, uczestnik
trzech wielkich tourów: Tour de
France, La Vuelta a Espana, Giro
d’Italia.

ACTIVE EDGE

CHERRY ACTIVE

ACTIVE EDGE
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CHERRY ACTIVE® / KONCENTRAT
Cherry Active® to w 100% naturalny koncentrat z wiśni Montmorency. Nie zawiera
cukru, substancji słodzących, konserwantów, aromatów, ani barwników. Dawka 30 ml
antyoksydacyjnego soku z cierpkiej wiśni jest odpowiednikiem 23 porcji warzyw
i owoców. CherryActive® posiada Certyfikat Informed-Sport Trusted by Sport i został
przetestowany w ramach Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Oznacza to,
że suplement jest przygotowany zgodnie z najwyższymi standardami kontroli jakości
No Doping. Polski Instytut Sportu ocenił CherryActive®, jako substancję poprawiającą
zdolności wysiłkowe organizmu. Właściwości i przeznaczenie cierpkiej wiśni:
przyspieszenie procesu regeneracji mięśni, poprawa wydolności i jakości snu, redukcja
stresu oksydacyjnego i procesów zapalnych, redukcja bólu mięśni, złagodzenie
i eliminacja ataków dny moczanowej. Sok z wiśni może wpływać na wzrost poziomu
melatoniny (hormon regulujący rytm dobowy snu i czuwania).
PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE

•
•

SKŁAD

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

100% z soku wiśni Montmorency. Butelka 946 ml
zawiera sok z ok. 3000 wiśni.

Wartość energetyczna

w 30 ml
429 kJ / 102 kcal

Białko

1,1 g

30 ml w połączeniu z wodą lub innymi płynami (np.
smoothies, napoje potreningowe). Najlepiej spożywać
rano, po śniadaniu oraz przed samym snem.

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry

25 g
18 g

PRZEZNACZENIE

Błonnik

2,6 g

Poprawa jakości snu, regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty
zespołowe

Sól

0g
0g

0g

DOSTĘPNE PRODUKTY
ACT000001
ACT000002

946 ml x 32 porcje / Cierpka wiśnia
473 ml x 16 porcji / Cierpka wiśnia

CHERRY ACTIVE® / KAPSUŁKI
Kapsułki CherryActive® są wykonane w 100%
z naturalnych, cierpkich wiśni Montmorency.
Po uzyskaniu koncentratu, wiśnie są liofilizowane
w celu uzyskania drobnego proszku. Dzięki temu
zabiegowi substancja jest lepiej wchłaniana przez
organizm, jednocześnie chroniąc skoncentrowane
przeciwutleniacze z wiśni. Proces liofilizacji usuwa
naturalnie występujące cukry (fruktozę), co sprawia,
że kapsułki te są idealną alternatywą dla osób
z cukrzycą lub na diecie bezcukrowej. Skład kapsułki
bazuje w pełni na produktach wegetariańskich.
Jedna kapsułka to mniej niż 2 kalorie, o bardzo
niskiej zawartości węglowodanów.
SKŁAD
100% proszku z liofilizowanych wiśni Montmorencyu. Kapsułki zawierają
wyłącznie wegetariańskie składniki (metyloceluloza hydroksypropylowa).

DOSTĘPNE PRODUKTY
ACT000004
ACT000014

30 kapsułki / Cierpka wiśnia
60 kapsułki / Cierpka wiśnia

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Jedna porcja przed treningiem i jedna porcja przed snem.

PRZEZNACZENIE
•
•

Poprawa jakości snu, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 1 tabletce

Wartość energetyczna

8 kJ / 2 kcal

Białko

<0,1 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

<0,1 g
<0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

0,3 g
0,1 g

Błonnik

<0,1 g

Sól

<0,1 g
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ACTIVE EDGE

CHERRY ACTIVE

CHERRY ACTIVE® / SHOT
Cherry Active® Shot to łatwe do otwarcia, pojedyncze
opakowanie o pojemności 30 ml. Idealne do zabrania
w podróż (można go zabrać na pokład samolotu) lub
do regeneracji po wysiłku fizycznym. Cherry Active®
to w 100% naturalny, najwyższej jakości koncentrat
wiśniowy Montmorency. Każda porcja 30 ml zawiera
zagęszczony sok z ok. 100 wiśni Montmorency.
Nie zawiera żadnych substancji słodzących,
konserwujących, aromatyzujących ani dodanego
cukru.

PRZED

W TRAKCIE

SUGEROWANE UŻYCIE
30 ml koncentratu na 250-500 ml wody lub dodać
do drinka potreningowego.

PRZEZNACZENIE
•
•

Poprawa jakości snu, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

SKŁAD

Wartość energetyczna

W 100% naturalny koncentrat z wiśni Montmorency. Jedna saszetka to
odpowiednik przeciwutleniaczy zawartych w 23 owocach i warzywach.

Białko

w 30 ml
429 kJ / 102 kcal
1,1 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

* Nie zawiera cukru, substancji słodzących, konserwantów, aromatów ani
barwników.

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

25,2 g
18 g

Błonnik

DOSTĘPNE PRODUKTY
ACT000003

PO

2,6 g

Sól

30 ml / Cierpka wiśnia

0g

CHERRY ACTIVE® / DRIED CHERRIES
Cherry Active® suszone wiśnie to owoce pełne
przeciwutleniaczy. Idealnie nadają się jako
dodatek do wypieków , przepisów kulinarnych,
płatków śniadaniowych lub jako przekąska sama
w sobie. Suszone wiśnie ze względu na zawartość
węglowodanów są dobrym dodatkiem podczas
zawodów, oraz przekąską po treningu. 32,5 g porcji
wiśni Cherry Active® zastępuje jeden
z pięciu posiłków dnia. Wiśnie są zaparzane sokiem
jabłkowym. Nie zawierają konserwantów, aromatów,
barwników ani dodatku cukru.

PRZED

W TRAKCIE

SUGEROWANE UŻYCIE
Jedna saszetka w trakcie i po wysiłku fizycznym.

PRZEZNACZENIE
•
•

Poprawa jakości snu, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko

SKŁAD
88% wiśnia Montmorency, 12% sok jabłkowy, >1% olej słonecznikowy
Ostrzeżenie: może zawierać sporadyczne czereśnie.

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry

DOSTĘPNE PRODUKTY

Błonnik

ACT000013
ACT000015

Sól

227 g / Cierpka wiśnia
454 g / Cierpka wiśnia

PO

w 32,5 g
448 kJ / 107 kcal
0,7 g
0,16 g
0g
25 g
22 g
1g
<0,1 g

CHERRY ACTIVE / POMEGRANATE

ACTIVE EDGE
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CHERRY ACTIVE® / CHOCOLATE CHERRIES
CherryActive® suszone wiśnie w czekoladzie,
to owoce pełne przeciwutleniaczy. Idealnie nadają
się jako przekąska sama w sobie. 32,5 g porcji wiśni
Cherry Active® zastępuje jeden z pięciu posiłków
dnia. Suszone wiśnie ze względu na zawartość
węglowodanów są dobrym dodatkiem jako przekąska
podczas, zawodów oraz po treningu. CherryActive®
Nie zawierają konserwantów, aromatów, barwników
ani dodatku cukru.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
W trakcie i po wysiłku fizycznym.

PRZEZNACZENIE
•
•

Poprawa jakości snu, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

SKŁAD

w 100 g

Wartość energetyczna

Ciemna czekolada (50%) (cukier, likier czekoladowy, masło kakaowe, lecytyna
sojowa, sól, naturalny aromat), suszone wiśnie (40%) (wiśnie Montmorency,
cukier, olej słonecznikowy), woda, glazura cukierków, guma arabska, cukier,
syrop kukurydziany, skrobia modyfikowana (tapioka), olej kokosowy, kwas
cytrynowy, kwas sorbinowy.

1381 kJ / 424 kcal

Białko

3,9 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

19,7 g
11,6 g

Węglowodany
w tym cukry

* Zawiera wyłącznie naturalnie występujące cukry.
Suszone owoce pakowane są w fabrykach, przetwarzających pszenicę, orzechy,
soję i nabiał.

66 g
50 g

Błonnik

5g

Sól

<0,1 g

DOSTĘPNE PRODUKTY
Act000013

227 g / Cierpka wiśnia

POMEGRANATE ACTIVE® / KONCENTRAT
Pomegranate Active® to w pełni naturalny koncentrat
granatu. Butelka o pojemności 473 ml zawiera
koncentrat soku z około 27 granatów. Nie zawiera
żadnych substancji słodzących, konserwujących,
aromatyzujących ani dodatku cukru. Właściwości
i przeznaczenie granatu: poprawia przepływ krwi,
redukuje złogi i zwapnienia, obniża ciśnienie krwi,
zapobiega procesom starzenia (zawiera kwas
elanowy) oraz spowalnia postęp demencji wywołanej
chorobą Alzheimera. Granat łagodzi niepożądane
skutki, tzw. PMS kobiet (zawiera fitoestrogen).

PRZED

W TRAKCIE

SUGEROWANE UŻYCIE
30 ml w połączeniu z wodą lub innymi płynami (np. smoothies,
napoje potreningowe).

PRZEZNACZENIE
•
•

Poprawa jakości snu, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

SKŁAD
100% koncentrat z soku z owocu granatu.

DOSTĘPNE PRODUKTY
ACT000007
ACT000012

237 ml x 8 porcji / Granat
473 ml x 16 porcji / Granat

PO

Białko
Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry

w 30 ml
439 kJ / 103 kcal
0,03 g
0g
0g
24 g
24 g

Błonnik

0g

Sól

0g
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BLUEBERRY ACTIVE

BLUEBERRY ACTIVE® / KONCENTRAT
Koncentrat Blueberry Active® jest bogaty
w przeciwutleniacze, a jedna porcja o pojemności 30
ml zawiera skoncentrowany sok z około 185 jagód.
Jest w 100% naturalnym koncentratem z borówki
wysokiej jakości. Nie zawiera dodatkowych cukrów,
substancji słodzących ani konserwantów. Koncentrat
Blueberry Active® jest wybierany przez świadomych
i aktywnych konsumentów, którzy doceniają korzyści
żywienia najwyższej jakości. Butelka o pojemności
473 ml to ok. 16 szklanek rozcieńczonego soku z
jagód.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
30ml na 250 ml wody lub jako dodatek
do smoothies lub jogurtów.

PRZEZNACZENIE
•
•

Poprawa jakości snu, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 30 ml

Wartość energetyczna

Właściwości i przeznaczenie borówki amerykańskiej:
dzięki bogatej zawartości flawonoidów poprawia
procesy regeneracji oraz pamięć, przyczynia się
do zmniejszenia ryzyka wystąpienia nadciśnienia
tętniczego i marskości wątroby.

438 kJ / 103 kcal

Białko

0,2 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,9 g
0g

Węglowodany
w tym cukry

25 g
22 g

Błonnik

0,2 g

Sól

0g

SKŁAD
100% koncentrat soku z borówek. Butelka o pojemności 473 ml zawiera sok
z około 2800 borówek.

DOSTĘPNE PRODUKTY
ACT000010
ACT000011

437 ml x 16 porcji / Borówka
273 ml x 8 porcji / Borówka

BLUEBERRY ACTIVE® / KAPSUŁKI
Kapsułki Blueberry Active® to starannie
przygotowane skórki jagodowe poddawane
powolnemu suszeniu i mieleniu na drobny proszek.
Proces ten ma na celu zabezpieczenie składników
odżywczych borówki i zoptymalizowanie
ich absorpcji. Kapsułki stworzone są w pełni
z czystych jagód oraz wegetariańskich składników.
Pozbawione są cukrów jagodowych (każda kapsułka
ma mniej niż dwie kalorie) i stanowią idealną
alternatywę dla osób, które ograniczają zawartość
cukrów, węglowodanów lub kalorii
w swojej diecie.
Właściwości i przeznaczenie borówki amerykańskiej:
dzięki bogatej zawartości flawonoidów poprawia
procesy regeneracji oraz pamięć, przyczynia się
do zmniejszenia ryzyka wystąpienia nadciśnienia
tętniczego i marskości wątroby.
SKŁAD
100% czysty proszek z borówek. Kapsułki zawierają wyłącznie wegetariańskie
składniki (metyloceluloza hydroksypropylowa).

DOSTĘPNE PRODUKTY
ACT000006

30 kapsułki / Borówka

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2 kapsułki dziennie.

PRZEZNACZENIE
•
•

Poprawa jakości snu, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 1 kapsułce
6,9 kJ / 1,64 kcal

Białko

<0,1 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

<0,1 g
<0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

0,3 g
0,1 g

Błonnik

<0,1 g

Sól

<0,1 g

Paulina Kotfica. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski oraz
reprezentantka kraju na Mistrzostwach Europy i świata w triathlonie

Joanna Wołosz. Siatkarka Imoco Volley
Conegliano, wielokrotna reprez. Polski

Maciej Paterski: Kolarz szosowy,
medalista mistrzostw Polski

Paulina Klimas. Zawodniczka GVT BMC Triathlon Team

Produkty BEET IT SPORT są używane przez setki
profesjonalnych drużyn sportowych i elitarnych
sportowców z różnych dyscyplin, w celu poprawy swoich
wyników. Jednym z tych sportowców jest aktualny mistrz
świata w maratonie, Eliud Kipchoge. Każdy produkt zawiera
dużą dawkę azotanu, pochodzącą ze skoncentrowanego
soku z buraków. Beet It Sport jest akredytowany
certyfikatem Informed Sports, gwarantującym wysoką
jakość produktów, która jest poparta od prawie dekady
niezależnymi badaniami naukowymi z ponad 200
uniwersytetów na świecie.
Zinger Shots to małe, lecz intensywne w działaniu napoje,
stworzone w 100% z naturalnych składników.
Swoją popularność zyskały dzięki korzyściom płynącym
z imbiru i kurkumy, które posiadają właściwości
regeneracyjne oraz przeciwzapalne dla organizmu.

Ambasadorem marki jest

PAULINA KLIMAS

Zawodniczka GVT BMC
Triathlon Team, wielokrotna
reprezentantka kraju

JAMES WHITE

JAMES WHITE
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BEET IT SPORT / SHOT
Beet It Shot został wyprodukowany z buraka i stworzony z myślą o sportowcach
i osobach prowadzących aktywny tryb życia. Jest naturalnie zagęszczonym sokiem
z buraka z dodatkiem soku cytrynowego, który redukuje jego ziemisty smak. Każdy shot
ma w sobie 400 mg naturalnego azotanu, co sprawia, że efektywniej wykorzystujemy
dostępne zasoby tlenu w mitochondriach - „elektrowniach” naszych komórek.
Jeden shot odpowiada 500 ml soku z buraka (ok. 6 buraków). Produkt jest w 100%
naturalny. Nie zawiera sztucznych dodatków, ani konserwantów.
Regularne stosowanie przyczynia się do poprawy wydolności organizmu, przyspiesza
jego regenerację oraz zmniejsza ilości nagromadzonego kwasu mlekowego po wysiłku.
PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE

SKŁAD

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Sok z buraków (98%), sok cytrynowy; zrobiony
z zagęszczonych soków.

Wartość energetyczna

Jedna porcja na 1-12 godzin przed aktywnością fizyczną.
Nie przekraczać dwóch porcji dziennie.

PRZEZNACZENIE
•
•

Obniżenie ciśnienia, zwiększenie wytrzymałości,
dotlenienie mięśni
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty
zespołowe

w 70 ml
331 kJ / 72 kcal

Białko

2,52 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,14 g
0,07 g

Węglowodany
w tym cukry

15,4 g
14 g

Sól

0,21 g

DOSTĘPNE PRODUKTY
BEE01

70 ml / Burak

BEET IT SPORT / BATON
Baton Beet It Sport to suplement diety
wyprodukowany z buraka, stworzony z myślą
o sportowcach i osobach prowadzących aktywny tryb
życia. Dzięki swojej konsystencji baton jest łatwy do
spożycia, a dodatkowa zawartość płatków owsianych
to świetne źródło powolnego uwalniania energii.
Zawiera 400 mg naturalnego azotanu
w jednym opakowaniu, co sprawia, że efektywniej
wykorzystujemy dostępne zasoby tlenu
w mitochondriach - „elektrowniach” naszych
komórek. Ilość ta odpowiada 500 ml soku z buraka
(ok. 6 buraków). Produkt jest w 100% naturalny.
Nie zawiera sztucznych dodatków ani konserwantów.
Regularne stosowanie przyczynia się do poprawy
wydolności organizmu, przyspiesza jego regenerację
oraz zmniejsza ilość nagromadzonego kwasu
mlekowego po wysiłku.
SKŁAD
Płatki owsiane (50%), koncentrat buraczany (27%), cukier, olej słonecznikowy,
syrop ryżowy, emulgator (lecytyna sojowa), sól

DOSTĘPNE PRODUKTY
BEE07

40 ml / Burak

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 baton dziennie od 30 min. do 12h przed treningiem.
Stosować w ramach zrównoważonej diety i zdrowego
trybu życia.

PRZEZNACZENIE
•
•

Obniżenie ciśnienia, zwiększenie wytrzymałości, dotlenienie mięśni
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 40 g
650 kJ / 154 kcal

Białko

2,52 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

4,04 g
0,52 g

Węglowodany
w tym cukry

24 g
12,28 g

Błonnik

2,52 g

Sól

0,08 g
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BEET IT SPORT / 3000 NITRATE
Beet It Sport 3000 Nitrate to buraczany super
koncentrat z soku z buraka, który zawiera
w sobie 3000 mg naturalnych azotanów.
Buteleczka podzielona jest na 7 dawek po 35 ml.
Takie rozwiązanie zapewnia maksymalną ilość
azotanów w minimalnej objętości, gdyż w 35 ml
skoncentrowanego soku z buraka znajduje się ponad
400 mg azotanów. Sok jest w 100% naturalnym
produktem. Nie zawiera konserwantów ani
sztucznych dodatków.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Jedna porcja na 1-12 godzin przed aktywnością fizyczną.
Nie przekraczać dwóch porcji dziennie.

PRZEZNACZENIE
•
•

Obniżenie ciśnienia, zwiększenie wytrzymałości, dotlenienie mięśni,
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Regularne stosowanie przyczynia się do poprawy
wydolności organizmu, przyspiesza jego regenerację
oraz zmniejsza ilość nagromadzonego kwasu
mlekowego po wysiłku.

Wartość energetyczna

SKŁAD

Sól

w 35 ml
239 kJ / 57 kcal

Białko

2,6 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,3 g
<0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

12,4 g
12,4 g
0,1 g

Zagęszczony sok z buraków (100%).

DOSTĘPNE PRODUKTY
BEE05

250 ml x 7 porcji / Burak

Z!NGER / TURMERIC
Trumeric Zinger to doskonała alternatywa dla shotów
pobudzających, zawierających kofeinę. Nowatorski
skład Turmeric Zinger z dodatkiem chilli oraz
pieprzu przynosi natychmiastowy efekt naturalnego
pobudzenia. Wykonany został w 100% z naturalnych
składników, takich jak prasowana kurkuma, sok
jabłkowy, cytryna, chili i czarny pieprz. Nie zawiera
konserwantów ani sztucznych dodatków.
Przeznaczenie: pozytywny wpływ na procesy
trawienia, niweluje infekcje.

W TRAKCIE

Wyciśnięty sok jabłkowy (84%), wyciśnięty sok z kurkumy (15%), zagęszczony
sok z cytryny, aromat organiczny chili, ekstrakt z czarnego pieprzu,
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy.

DOSTĘPNE PRODUKTY
70 ml / opak. 15 butelek / Kurkuma

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 buteleczka w ciągu dnia.

PRZEZNACZENIE
•
•

Naturalne pobudzenie
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko

SKŁAD

BEE08

PRZED

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry
Sól

w 70 ml
138 kJ / 33 kcal
<0,3 g
0g
0g
7,1 g
6,6 g
0g

JAMES WHITE
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Z!NGER / EXTRA HOT GINGER
Extra Ginger Zinger to maksymalne pobudzenie
bez grama kofeiny lub cukru. Doskonale sprawdza
się podczas wysiłku fizycznego. Jego właściwości
rozgrzewające odgrywają ogromną rolę
w przygotowaniu do treningów w niskich
temperaturach.
Przeznaczenie i właściwości: wspiera zdrowotnie
cały organizm, działa przeciwzapalnie, obniża poziom
cukru we krwi, pomaga zwalczać komórki macierzyste
raka.

PRZED

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 buteleczka w ciągu dnia.

PRZEZNACZENIE
•
•

Naturalne pobudzenie
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 70 ml

Wartość energetyczna

150 kJ / 35 kcal

Białko

SKŁAD

0,5 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

Organiczny sok z jabłek (59,5%), organiczny sok z imbiru (40%), organiczna
przyprawa chilli (0,5%), antyoksydant: kwas askorbinowy.

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

DOSTĘPNE PRODUKTY
BEE13

W TRAKCIE

7,6 g
5,7 g

Sól

0g

70 ml / opak. 15 butelek / Jabłko, Chilli, Imbir

Z!NGER / ORGANIC GINGER
Ginger Zinger to organiczny shot z jabłkiem i imbirem.
Jest to rozgrzewająca dawka energii, uzyskana
w 100% z soku imbirowego. Nie zawiera aromatów,
sztucznych dodatków ani konserwantów. Ginger
Zinger jest w pełni certyfikowany jako organiczny
przez organizację Soil Association.

PRZED

Organiczny sok jabłkowy (57%), organiczny rozgnieciony sok imbirowy (26%),
woda, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy).

1 buteleczka w ciągu dnia.

PRZEZNACZENIE
Rozgrzewające pobudzenie
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

DOSTĘPNE PRODUKTY

Wartość energetyczna

BEE11

Białko

70 ml / opak. 15 butelek / Jabłko-Imbir

PO

SUGEROWANE UŻYCIE

•
•

SKŁAD

W TRAKCIE

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry
Sól

w 70 ml
119 kJ / 28 kcal
0,4 g
0g
0g
6,2 g
4,8 g
0g

NAMEDSPORT jest pierwszą włoską marką, która
uzyskała za HydraFit prestiżowy certyfikat InformedSport, który poświadcza jakość suplementów i gwarantuje
brak ponad 146 niedozwolonych w sporcie substancji.
Certyfikat, wydany przez międzynarodowe laboratorium
badania i kontroli antydopingu, które działa od ponad 50
lat, jest autorytatywną gwarancją jakości i bezpieczeństwa
dla końcowego konsumenta i jest przyznawany jedynie
firmom, które są w stanie zagwarantować monitorowanie
procesów produkcyjnych, a co za tym idzie standardu
kontroli jakości.
Po HydraFit, również CreaFast® i Omega3 Double Plus
mogą pochwalić się prestiżowym certyfikatem. Są to dwa
kolejne produkty, które pomyślnie przeszły rygorystyczne
testy i badania, zajmując miejsce wśród referencyjnych
produktów o najwyższym standardzie jakości.

Ambasadorem marki jest

MACIEJ CHMURA
Mistrz Polski w triathlonie na dystansie
Ironman 2017, 2018.

NAMEDSPORT

SUPLEMENTY DIETY NAMEDSPORT
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4FUEL
Suplement diety w proszku, będący hipotonikiem. Produkt stworzony w celu
szybkiego uzupełnienia płynów oraz minerałów utraconych podczas treningu o dużej
intensywności. Zawarty w składzie magnez (400 mg) pomaga zredukować zmęczenie
po wysiłku fizycznym. Potas (500 mg) wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni, a
kreatyna (3000 mg) wzmacnia ich funkcjonalność. W składzie znajduje się także czysta
l-glutamina KyowaQuality™ (1000 mg).
PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Maksymalnie 2 saszetki dziennie. Zawartość
saszetki rozpuścić w 250 ml wody. Wypić 30-40
min po zakończonym wysiłku fizycznym.

SKŁAD
Matlodekstryna, cytrynian magnezu (29,4%),
monohydrat kreatyny, cytrynian potasu (10,3%),
L-glutamina KyowaQuality™, aromat, zakwaszacz:
kwas cytrynowy, substancja koloryzująca: kurkuma,
burak czerwony; substancja pochłaniająca wilgoć:
dwutlenek krzemu, substancja słodząca: sukraloza.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Magnez

na 2 saszetki
400 mg (107% RDA)

Potas

500 mg (25% RDA)

Kreatyna

3000 mg

Glutamina

1000 mg

DOSTĘPNE PRODUKTY
PRZEZNACZENIE
•
•

NMD019 170 g x 20 saszetek / Pomarańcza

Nawodnienie, regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty
zespołowe

TOTAL ENERGY RECOVERY *
Suplement zapewniający pełną regenerację po wysiłku. Mieszanka bio-dostępnych
węglowodanów 4Carbo Matrix (Cluster Dextrine®, izomaltuloza, glukoza), aminokwasów
AjiPure® oraz wysokiej jakości L-glutaminy Kyowa Quality® została opracowana we współpracy
z trenerami sportów wytrzymałościowych. Produkt zawiera ziołowe ekstrakty, koncentraty
soków oraz witaminę C. Dodatek HMB odgrywa ogromną rolę podczas wysiłku, ponieważ
spala tkankę tłuszczową, zapobiega uszkodzeniom mięśni i wspomaga ich regenerację. Cluster
Dextrine® (cykliczna dekstryna) usprawnia pracę jelit, zapewnia dopływ stałej energii i składników
odżywczych, pomagając utrzymać krew i cukier pod kontrolą w trakcie dłuższych treningów.
Suplement zawiera minerały, witaminy i kwasy organiczne. Wchłania się bardzo szybko i jest
dobrze tolerowana przez układ trawienny, nawet w ciężkich warunkach treningowych.
PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
30 g (3 miarki miarki) dziennie rozpuszcza się w
200 ml wody lub mleka, które najlepiej przyjmować
między posiłkami . Nie łączyć z posiłkami. W trybie
treningowym przyjmować bezpośrednio po wysiłku.

PRZEZNACZENIE
•
•

Silna regeneracja i ochrona organizmu, wzmocnienie
Sporty wytrzymałościowo siłowe, sporty zespołowe

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD172 640 g / 40 g x 16 saszetek pomarańcza
NMD173 640 g / 40 g x 16 saszetek czerwone owoce

* Produkt dostępny od 01.06.2019

SKŁAD
Czerwone owoce: mieszanka węglowodanów
prostych i złożonych (glukoza, izomaltuloza**,
maltodekstryna kukurydziana, dekstryna
wysokorozgałęziona), sól wapniowa
hydroksymetylomaślanu (HMB), L-glutamina,
mieszanka zbożowa (otręby owsiane, komosa
ryżowa, amarant, kasza gryczana, proso),
zakwaszacz: kwas cytrynowy; aromaty, L-lizyna
HCl, L-leucyna, koncentrat soku truskawkowego
w proszku, koncentrat soku malinowego w
proszku, L-izoleucyna, l-walina, L-treonina, kwas
L-askorbinowy (witamina C), L-fenyloalanina,
L-tyrozyna , L-metionina, L-histydyna, L-cysteina,
L-tryptofan, matryca antyOX [mieszanka
ekstraktów roślinnych i koncentratów: owoców
acai, winogron (Vitis vinifera L.), owoców granatu,
owoców borówki, owoców truskawek, żurawiny
owoc, malina (Rubus idaeus L.), substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; stabilizatory:
estry sacharozy kwasów tłuszczowych,
hydroksypropylometyloceluloza; słodzik: sukraloza;
kolor: antocyjany. ** Izomaltuloza jest źródłem
glukozy i fruktozy.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 40 g

Wartość energetyczna

439 kJ / 127 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,1 g
0g

Węglowodany
w tym cukry

21 g
16 g

Błonnik

0,5 g

Sól

0g

Witamina C

416 mg 520 NRV

Proteiny

9g

ROZKŁAD AMINOKWASÓW
L-Glutammina

300 mg

w 40 g
L-Fenilalanina

437 mg

HMB

2750 mg

L-Tyrozyn

437 mg

L-Leucina

1250 mg

L-Metionina

350 mg

L-Lisina

1050 mg

L-Histydyna

350 mg

L-Isoleucina

625 mg

L-Cisteina

140 mg

L-Valina

625 mg

L-Tryptofan

140 mg

L-Treonina

525 mg

Matrcya AntiOX
antyoksydacyjna

100 mg
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EDYCJA KOLEKCJONERSKA 2019
Marka NAMEDSPORT, będąca głównym sponsorem wyścigów Giro d’Italia, Tour
de France i Vuelta Espana przygotowała dla każdego z tych wydarzeń specjalnie
zaprojektowane serie bidonów. Na zdjęciu seria bidonów, z grafikami nawiązującymi
do poszczególnych odcinków wyścigu Giro d’Italia:

GIRO
BOLOGNA

GIRO
MONTAGNE

GIRO
VERONA

Start
w Bolonii

„Le Grandi Salite”
Najtrudniejszy,
alpejski odcinek
wyścigu.

Meta w
Weronie

HYDRAFIT
Hipotonik w postaci proszku, zawierający w swoim składzie witaminy z grupy B,
witaminę C oraz minerały. Uzupełnia elektrolity utracone podczas wysiłku fizycznego.
Jego główną zaletą jest osmolalność na poziomie 200 mOsm/l. HydraFit wspomaga
równowagę mineralną w organizmie, a zawarte w nim węglowodany i roztwory
elektrolitów zwiększają wchłanianie wody (re-hydratacja) podczas ćwiczeń fizycznych.
Zawarty w składzie magnez zmniejsza uczucie zmęczenia, a potas przyczynia się do
utrzymania prawidłowych funkcji mięśni.
PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Wypić jedną porcję (20g proszku + 500 ml wody),
następnie uzupełniać płyny (50 ml do 100 ml) podczas
ćwiczeń, co 15-20 min. Przyjmować maksymalnie
3 porcje w ciągu dnia.

PRZEZNACZENIE
•
•

Uzupełnienie elektrolitów, witamin oraz minerałów,
suplementacja, nawodnienie
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty
zespołowe

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD051 400 g x 20 porcji / Czerwona pomarańcza

SKŁAD
Dekstroza, maltodekstryna 25%, środek zakwaszający: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, aromaty: czerwona pomarańcza,
sproszkowany sok z buraka; cytrynian trimagnezu, dibasowy fosforan wapnia, chlorek sodu, dibasowy fosforan potasu,
substancja pochłaniająca wilgoć: dwutlenek krzemu, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja słodząca: suklaroza; niacyna
(nikotynamid), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirodyksyny), witamina B2 (ryboflawina),
witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna, witamina B12 (cyjanokobalamina).

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

787 kJ / 185 kcal

Potas

300 mg (15% RDA)

Białko

0g

Magnez

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Witamina C

240 mg (300% RDA)

Witamina B12

4,5 mcg (180% RDA)

Węglowodany
w tym cukry

46 g
32 g

Tiamina

Błonnik

0g

Ryboflawina

Białko

0g

Niacyna

Sól
Chlor
Wapń
Sód

V
RDA - zalecane dzienne spożycia

w 60 g

1,8 mg

Kwas foliowy

448 mg (56% RDA)

Biotyna

265 mg (33% RDA)

Kwas pantotenowy

710 mg

V

145 mg (39% RDA)

2 mg (180% RDA)
2,5 mg (180% RDA)
29 mg (180% RDA)
360 mcg (180% RDA)
90 mcg (180% RDA)
11 mg (180% RDA)

SUPLEMENTY DIETY NAMEDSPORT
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MALTONAM
Mieszanka węglowodanowa w postaci proszku.
Zawiera witaminy oraz L-Carnitine Carnipure®.
Jest to suplement diety na bazie maltodekstryny,
zapewniający szybką i długotrwałą energię. Zawarte
węglowodany proste i złożone, zużywane
do produkcji energii, z dodatkiem wysokiej jakości
Carnitine (Carnipure®) (500 mg/50 g), L-fenyloalaniny
(400 mg/50 g), witaminy C oraz witamin z grupy B,
niezbędne są do optymalizacji procesu metabolizmu
energetycznego. Carnipure® oraz witamina C
to kluczowe składniki przy prawidłowej regeneracji,
począwszy od zwiększenia przepływu krwi
i zmniejszania markerów stresu metabolicznego po
zminimalizowanie bolesności mięśni i skrócenie czasu
regeneracji organizmu. Witamina B6 zawarta
w Maltonam pomaga w walce ze zmęczeniem.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
3 pełne porcje (1 porcja = 50 g) dziennie, rozpuszczone,
w co najmniej 500 ml.

PRZEZNACZENIE
•
•

Koncentracja, energia, odporność
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 50 g

Wartość energetyczna

787 kJ / 185 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

46 g
16 g

Błonnik

0g

SKŁAD

Sól

Maltodekstryna kukurydziana 77%, fruktoza, chlorowodorek L-karnityny, witamina
C (kwas L-askorbinowy), fenyloalanina, dwuzasadowy fosforan potasu, winian
l-karnityny Creapure, witamina B6 (chlorowodorek pirodyksyny), witamina B2
(ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy).

Witamina C

500 mg

Tiamina

0,33 mg

Ryboflawina

0,42 mg

Witamina B6

0,42 mg

0,01 g

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD066
NMD072

500 g x 20 porcji / Neutralny
1000 g x 20 porcji / Neutralny

ISONAM ENERGY
Napój izotoniczny w proszku zawierający magnez
i potas, które wspomagają funkcjonowanie mięśni.
Dodatkowo wzbogacony o żeń-szeń działa
wzmacniająco przy zmęczeniu fizycznym
i psychicznym. Zawarta w Isonam Energy kreatyna
(3 g/porcja) poprawia wydolność organizmu podczas
wysiłku fizycznego o dużej oraz krótkotrwałej
intensywności. Dzięki specjalnie zaprojektowanej
mieszance węglowodany (maltodekstryna i dekstroza)
przyswajane są stopniowo. Ciśnienie osmotyczne
w Isonam Energy jest identyczne jak osocze, co
usprawnia przepływ napoju przez żołądek oraz
sprawną asymilację w jelicie. Napój zawiera również
maltodekstrynę, minerały, witaminę C i B6 oraz
kreatynę, a jego osmolalność wynosi 314,24 osm/L.
SKŁAD (DLA SMAKU CYTRYNA)
Dekstroza, maltodekstryna, monohydrat kreatyny, środek zakwaszający:
kwas cytrynowy, aromaty: cytryna, cytrynian sodu, cytrynian potasu, cytrynian
magnezu, chlorek sodu, witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja słodząca:
suklaroza, suchy ekstrakt korzenia żeń-szeń (żeń-szeń właściwy), witamina B6
(chlorowodorek pirodyksyny).

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD021
NMD022

480 g x 16 porcji / Pomarańcza
480 g x 16 porcji / Cytryna

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Wypić jedną porcję (30 g proszku + 500 ml wody), następnie
uzupełniać płyny podczas ćwiczeń oraz po ich zakończeniu.
Ilość porcji zależy od utraty płynów i wydatkowania energii.

PRZEZNACZENIE
•
•

Koncentracja, energia, odporność
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 30 g
390 kJ / 92 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

21 g
15 g

Błonnik

0g

Sól

1g
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AMINONAM SPORT
Ekskluzywne połączenie czystych i starannie
wyselekcjonowanych aminokwasów (Ajinomoto®)
w proszku z dodatkiem witaminy B6. Zapobiega
procesom katabolicznym zachodzącym w mięśniach
podczas intensywnego wysiłku fizycznego oraz
pomaga przyspieszyć regenerację po jego
zakończeniu. Witaminy z grupy B odgrywają ważną
rolę w metabolizmie energetycznym, gdyż są to
aminokwasy o najwyższej jakości oraz czystości,
pozbawione tłuszczy, węglowodanów, glutenu
i laktozy. Ajinomoto to jedna z pierwszych firm na
rynku suplementów, która eksperymentowała
z wykorzystaniem fermentacji do produkcji wybranych
aminokwasów. Jest to proces całkowicie naturalny
i wyklucza stosowanie produktów zwierzęcych.
ROZKŁAD AMINOKWASÓW
L-alanina

15,62 g

L-metionina
L-fenyloalanina

L-kwas asparaginowy

8,99 g

L-prolina

4,50 g

L-cysteina

1,56 g

L-seryna

3,68 g

L-kwas glutaminowy

1,25 g

L-treonina

4,37 g

L-glicyna

6,25 g

L-tryptofan

0,37 g

L-histydyna

1,87 g

L-tyrozyna

3,75 g

L-izoleucyna
L-lizyna

PRZEZNACZENIE
•
•

L-walina

6,25 g

7,81 g

Tauryna

2,50 g

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 16 g

Wartość energetyczna

60,7 kJ / 14,3 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,24 g
0,20 g

Węglowodany
w tym cukry

1,25 g
0,06 g

Sód

0,38 g

Witamina B6

1,12 g

15,62 g

PO

Dwa razy dziennie po 8 g (1 łyżeczka/1 saszetka) na 250 ml
wody przed oraz po treningu.

0,94 g

1,25 g

W TRAKCIE

SUGEROWANE UŻYCIE

w 100 g

L-arginina

L-leucyna

PRZED

1,4 mg (100% RDA)

Tiamina

1,1 mg (100% RDA)

Witamina B12

2,5 µg (100% RDA)

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD002
NMD053

500 g x 62 porcje / Proszek / Neutralny
240 g x 30 saszetek / Neutralny

10,15 g

AMINONAM SPORT TABS
100% czystych aminokwasów o jakości Ajinomoto®
Ajipure®. Maksymalny stopień czystości
i bezpieczeństwa surowca. Aminokwasy są
otrzymywane w drodze fermentacji na bazie roślinnej
i stanowią idealną alternatywę dla wegetarian
i wegan. Kompletny profil aminokwasowy, bogaty
jest także w rozgałęzione aminokwasy (5 g BCAA na
dawkę), a formuła wzbogacona o witaminy z grupy B
idealnie zwalcza zmęczenie.
ROZKŁAD AMINOKWASÓW
Witamina B6

0,23 mg

w 2 tabletkach
L-tyrozyna

100 mg

PRZED

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2-12 tabletek na porcję.

PRZEZNACZENIE
•
•

Wytrzymałość, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko

w 2 tabletkach
60,7 kJ / 14,3 kcal
0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,24 g
0,20 g
1,25 g
0,06 g

Tauryna

67 mg

L-histydyna

50 mg

408 mg

L-cystyna

42 mg

Węglowodany
w tym cukry

L-alanina

417 mg

Baza L-argininy

34 mg

Sód

L-lizyny HCl

271 mg

L-glutamina

33 mg

Witamina B6

L-izoleucyna

208 mg

L-fenyloalanina

30 mg

Tiamina

1,1 mg (100% RDA)

L-walina

208 mg

L-metionina

25 mg

Witamina B12

2,5 µg (100% RDA)

Glicyna

167 mg

L-tryptofan

20 mg

L-treonina

117 mg

Tiamina
Witamina B12
L-leucyna

0,18 mg
0,42 mcg

0,38 g

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD133

RDA - zalecane dzienne spożycia

W TRAKCIE

300 tabletek

1,4 mg (100% RDA)

SUPLEMENTY DIETY NAMEDSPORT
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STAR WHEY PERFECT ISOLATE 100%
CARBERY® Isolac 90 serwatka o najwyższej jakości,
uzyskana przez mikrofiltrację CFMTM o przepływie
krzyżowym, gwarantująca maksymalną czystość.
STAR WHEY PERFECT ISOLATE zawiera najbardziej
kompletny profil aminokwasowy oraz ekskluzywny
opatentowany NAMED 4 PROTEIN MATRIX®, oparty
na proteazie, ekstrakcie z kozieradki i siarach
bydlęcych, który zwiększa biodostępność, poprawia
strawność i wchłanianie serwatki. Zawiera niską
zawartość serwatki, pełny profil aminokwasów
w porcji (2 g) i najwyższą wartość biologiczną białka
(119BV).

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
25 g na dzień, rozpuszczone w 200-250 ml wody, mleka
lub innego płynu. Najlepiej spożywać między posiłkami.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 25 g

Wartość energetyczna

SKŁAD (DLA SMAKU CZEKOLADA)
Izolowane białko serwatki Isolac® 90 (zawiera emulgator: lecytyna sojowa),
niskotłuszczowy proszek kakaowy, NAMED 4PROTEIN MATRIX® [siara bydlęca
(dryf mleczny), nasiona fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.), mieszanka
proteaza*] tit. 2% w całkowitej saponiny steroidowej i 0,04%
w diosgeninie, środki aromatyzujące, substancja słodząca: sukraloza; witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1
(chlorowodorek tiaminy).

423 kJ / 100 kcal

Białko

23 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,7 g
0,4 g

Węglowodany
w tym cukry

0,5 g
0,3 g

Błonnik

0,6 g

Sól

0,15 g

Witamina B6

0,7 mg

Ryboflawina

* Proteaza o standaryzowanej aktywności enzymu min. 350 HUT / mg.

0,7 mg

Tiamina

NAMED 4PROTEIN MATRIX® w 100 g: saponiny steroidowe 80 mg, diosgenina
1,6 mg, proteaza 10 mg.

0,55 mg

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD054
NMD055
NMD074
NMD090
NMD108
NMD119

750 g x 30 porcji / Czekolada
750 g x 30 porcji / Krem mokka
750 g x 30 porcji / Banan
750 g x 30 porcji / Ciastko
750 g x 30 porcji / Cytryna
750 g x 30 porcji / Wanilia

HYDROLYSED
ADVANCED WHEY
Hydrolizat białka serwatki charakteryzujący się
najwyższą jakością (Carbery® Optipep®90) oraz
najszybszą absorpcją, co ma znaczący wpływ
w procesie regeneracji powysiłkowej. Dodatkowym
atutem Hydrolysed Advanced Whey jest niska
zawartość węglowodanów, oraz tłuszczy. Zawartość
BCAA w porcji wynosi 5 g.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
30 g rozpuścić w 200-250 ml wody, mleka lub w innym płynie.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

SKŁAD (DLA SMAKU CZEKOLADA)
Hydrolizowany izolat białka serwatkowego z mleka (OPtipep90 DH INSTANT)
(emulgator: lecytyna sojowa), aromat, substancja słodząca: suklaroza, glikozydy
stewiowe.

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD013
NMD014
NMD140

RDA - zalecane dzienne spożycia

750 g x 25 porcji / Czekolada
750 g x 25 porcji / Wanilia
750 g x 25 porcji / Migdał

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko
w tym BCAA (30g proszku)

w 30 g
469 kJ / 110 kcal
25,93 g
4,99 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,50 g
0,22 g

Węglowodany
w tym cukry

0,41 g
0,29 g

Błonnik

0,32 g

Sól

0,15 g
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HIGH WHEY 6.4
Wyjątkowa Formuła High Whey błyskawicznie
przyspiesza regenerację. Proporcje izolatu wynoszą
60/40% (Whey Isolate / Whey Concentrate).
Dodatkowo zawartość L-glutaminy (KyowaQuality),
porcji BCAA (5 g) oraz enzymów bromelainy i papainy
skutecznie wspomaga procesy regeneracji
i odbudowy włókien mięśniowych po wysiłku.
SKŁAD (DLA SMAK WANILIA)

PRZED

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
30 g rozpuścić w 200-250 ml wody, mleka lub w innym płynie.

PRZEZNACZENIE
•
•

Koncentrat białka serwatki (Carbelac 80), izolat białka mleka (Isolac
90 [emulgator: lecytyna sojowa]), proszek kakaowy 3,5%, L-glutamina
(KyowaQuality), substancje słodzące: glikozyd stewiowy; bromelanina (enzym
ananasa), papaina (z melonowca właściwego), witamina B6 (chlorowodorek
pirodyksyny); witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy).

Budowanie masy mięśniowej
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 30 g

Wartość energetyczna

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD010
NMD011
NMD012

W TRAKCIE

477 kJ / 113 kcal

Białko

25 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

1,1 g
0,7 g

Węglowodany
w tym cukry

1000 g x 33 porcji / Czekolada
1000 g x 33 porcji / Wanilia
1000 g x 33 porcji / Ciastko

1,1 g
1,1 g

Sód

0,17 g

Witamina B6

0,84 mg

Ryboflawina

0,84 mg

Tiamina

0,66 mg

BCAA

4,95 g

SUPER 100% WHEY
Wysokiej jakości koncentrat białka serwatki (Carbelac
80), zawierający opatentowany NAMED 4 PROTEIN
MATRIX®, który zwiększa biodostępność, poprawia
strawność i wchłanianie serwatki. W połączeniu
z niezbędnymi aminokwasami EAA oraz BCAA
(5 g w jednej porcji), staje się idealnym suplementem
po treningowym, przyspieszającym regenerację
mięśni.
SKŁAD (DLA SMAKU TRUSKAWKA - BIAŁA CZEKOLADA)

PRZED

W TRAKCIE

SUGEROWANE UŻYCIE
30 g rozpuścić w 200-250 ml wody, mleka lub w innym płynie.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Skoncentrowane białko serwatki (Carbelac®80) (zawiera emulgator: lecytyna
sojowa), NAMED 4PROTEIN MATRIX® [siara bydlęca (łodyga mleczna), nasiona
kozieradki (Trigonella foenum-graecum L.), mieszanka proteazy],
2% w całkowitych saponinach steroidowych i 0,04% w diosgeninie, aromacie,
słodziku: sukraloza; witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2
(ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy).

Wartość energetyczna

DOSTĘPNE PRODUKTY

Sól

NMD006
NMD008
NMD075
NMD079
NMD007
NMD009
NMD063
NMD064

Witamina B6

908 g x 30 porcji / Kokos-migdał
908 g x 30 porcji / Tiramisu
908 g x 30 porcji / Czekolada
908 g x 30 porcji / Truskawka-biała czekolada
2000 g x 66 porcji / Kokos-migdał
2000 g 66 porcji / Tiramisu
2000 g 66 porcji / Czekolada
2000 g 66 porcji / Truskawka-biała czekolada

PO

w 30 g
530 kJ / 125 kcal

Białko

24 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

2,1 g
0,6 g

Węglowodany
w tym cukry

2,5 g
2,5 g
0,13 g
0,84 mg

Ryboflawina

0,84 mg

Tiamina

0,66 mg

BCAA

5g

VUELTA A
ESPAÑA 2018
NamedSport - oficjalny sponsor jednego z trzech najbardziej prestiżowych wyścigów kolarskich na świecie.
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100% WHEY PROTEIN
SHAKE
Czysta 100 % formuła koncentratu białka
serwatkowego z dodatkiem witamin z grupy B - B1,
B2, i B6, która przyczynia się do prawidłowego
metabolizmu białka i glikogenu. Zawiera pełne
spektrum profilu aminokwasowego, niezbędnego
do budowy tkanki mięśniowej i regeneracji. Dzięki
procesowi specjalnej ultra filtracji WP otrzymujemy
naturalnie występujące BCAA najwyższej jakości
w postaci, aż 5 g na porcję. Jest to seria protein
wybrana specjalnie do analizy w niezależnym
laboratorium Informed Sport®, celem podkreślenia
jakości procesów produkcji i czystości składu formuły
białkowej.

PRZED

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
30 g (3 miarki) dziennie rozpuszcza się w 200 ml wody lub
mleka, które najlepiej przyjmować między posiłkami. Nie łączyć
z posiłkami. W trybie treningowym przyjmować bezpośrednio po
wysiłku.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo - siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 30 g

Wartość energetyczna

SKŁAD (DLA SMAKU CZEKOLADA Z BROWNIE)
Koncentrat białka serwatkowego z mleka (zawiera emulgator: lecytynę sojową),
niskotłuszczowy proszek kakaowy, aromaty, zagęszczacz: guma ksantanowa;
chlorek sodu, substancje słodzące: sukraloza; chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), ryboflawina (witamina B2), chlorowodorek tiaminy (witamina B1).

498 kJ / 118 kcal

Białko

22 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

2,2 g
1g

Węglowodany
w tym cukry

2g
1,7 g

Błonnik

0g

Sól

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD174
NMD175
NMD176
NMD177

W TRAKCIE

900 g / Czekolada z brownie
900 g / Mleczna czekolada
900 g / Krem orzechowy
900 g / Ciastko z kremem

0,24 g

Witamina B1

0,66 mg

Witamina B2

0,66 mg

Witamina B6

0,66 mg

BCAA

5g

CREAMY PROTEIN 80
Ekskluzywna mieszanka pięciu naturalnych rodzajów
białka o różnej szybkości wchłaniania z dodatkiem
naturalnego słodzika STEVIA (glikozydy stewiolowe).
Creamy Protein 80 jest doskonałym uzupełnieniem
diety jako wysokobiałkowa codzienna porcja białka,
która nadaje się do spożycia o każdej porze dnia.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
30 g na dzień, rozpuszczone w 300 ml wody, mleka lub innych
płynach. Nie łączyć w posiłkami.

PRZEZNACZENIE
SKŁAD (DLA SMAKU WANILIA)
Koncentrat białka serwatki (42%), kazeinian wapnia (25%) z mleka, koncentrat
białka mleka (24%), izolat białka serwatki (3%), białko jaj (2%), aromat; słodziki:
sukraloza, glikozydy stewiolowe; emulgator: lecytyna sojowa; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: beta-karoten.
Może zawierać śladowe ilości glutenu.

•
•

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD100
NMD101
NMD102
NMD162
NMD163

500 g x 16 porcji / Mango
500 g x 16 porcji / Wanilia
500 g x 16 porcji / Czekolada
500 g x 16 porcji / Banan
500 g x 16 porcji / Ciastko

w 30 g
472,5 kJ / 111 kcal
23,49 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,78 g
0,69 g

Węglowodany
w tym cukry

2,61 g
2,28 g

Sól

0,27 g

BCAA

4,89 g

SUPLEMENTY DIETY NAMEDSPORT
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AAKG
Suplement diety na bazie α-ketoglutaranu argininy.
Arginina jest warunkowo niezbędnym aminokwasem,
szczególnie przydatnym dla sportowców.
Bierze udział w syntezie białek i metabolizmie
energetycznym. Jest prekursorem tlenku azotu (NO),
najpotężniejszego środka rozszerzającego naczynia
krwionośne, który pomaga przekazywać więcej
składników odżywczych w mięśniach i tkankach,
poprawiając wyniki sportowe. Jest prekursorem
kreatyny, która zwiększa siłę i moc, dzięki czemu
jest przydatna dla tych, którzy uprawiają sport. AAKG
posiada również działanie odtruwające: przyczynia
się do detoksykacji organizmu, zwalcza zmęczenie
oraz dodatkowo pobudza układ odpornościowy przez
stymulację produkcji limfocytów T.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
4 kapsułki dziennie, przed aktywnością fizyczną.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, siła, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 4 kapsułkach

Alfaketoglutaran argininy

4g

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD076

120 tabletek

SKŁAD
Alfaketoglutaran argininy, substancja wypełniająca: celuloza, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

BCAA 2:1:1
Suplement diety na bazie rozgałęzionych
aminokwasów, będących uzupełnieniem diety
sportowców oraz B6 - witaminy, która pomaga
zmniejszyć uczucie zmęczenia. Stosunek
aminokwasów wynosi 2:1:1 (leucyna: izoleucyna:
walina).

PRZED

5 tabletek dziennie przed lub po wysiłku fizycznym.

PRZEZNACZENIE

L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, substancja wypełniająca: celuloza;
środek przeciwzbrylający: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu,
hydroksypropylometyloceluloza; witamina B6 (chlorowodorek pirodyksyny).

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

ROZKŁAD AMINOKWASÓW

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD061
NMD062

PO

SUGEROWANE UŻYCIE

•
•

SKŁAD

W TRAKCIE

100 tabletek
300 tabletek

w 5 tabletach

L-leucyna

2500 mg

L-izoleucyna

1250 mg

L-walina

1250 mg

Witamina B6

1,4 mg

BCAA ADVANCED 2:1:1
Suplement diety zawierający aminokwasy
rozgałęzione o jakości KyowaQualityTM oraz
witaminę B6, która przyczynia się do prawidłowego
metabolizmu białek oraz glikogenu, przyspiesza
proces regeneracji oraz minimalizuje uczucie
zmęczenia. Jego spożycie wskazane jest przed
oraz po intensywnym wysiłku fizycznym. Stosunek
aminokwasów wynosi 2:1:1 (leucyna: izoleucyna:
walina).

W TRAKCIE

L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, substancja wypełniająca: celuloza;
środek przeciwzbrylający: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu,
hydroksypropylometyloceluloza; witamina B6 (chlorowodorek pirodyksyny).

DOSTĘPNE PRODUKTY
100 tabletek
300 tabletek

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
5 tabletek dziennie przed lub po wysiłku fizycznym.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

ROZKŁAD AMINOKWASÓW

SKŁAD

NMD077
NMD078

PRZED

w 5 tabletach

L-leucyna

2500 mg

L-izoleucyna

1250 mg

L-walina

1250 mg

Witamina B6

1,4 mg
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BCAA EXTREME PRO 4:1:1
Suplement diety zawierający rozgałęzione
aminokwasy o jakości Ajipure, wzbogacony
o witaminę B6. Jedna tabletka zawiera 1 g BCAA.
Są to aminokwasy o najwyższej jakości i czystości,
a ich stosunek wynosi 4:1:1 (leucyna: izoleucyna:
walina). Pozbawione są tłuszczy, węglowodanów,
glutenu i laktozy. Ajinomoto to jedna z pierwszych
firm, która eksperymentowała z wykorzystaniem
fermentacji do produkcji wybranych aminokwasów.
Proces ten jest całkowicie naturalny, wyklucza
stosowanie produktów zwierzęcych. Zawarta w nim
witamina B6 bierze udział w metabolizmie białek oraz
przeciwdziała zmęczeniu.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Do 5 tabletek dziennie przed lub po wysiłku fizycznym.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

ROZKŁAD AMINOKWASÓW

w 5 tabletkach

L-leucyna

3333 mg

L-izoleucyna

833 mg

L-walina

833 mg

Witamina B6

SKŁAD

1,4 mg

L-leucyna, L-izoleucyna, L-walina, substancja wypełniająca: celuloza; środek
przeciwzbrylający: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu,
stabilizator: hydroksy-propylometyloceluloza; witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny).

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD004
NMD005
NMD070

110 tabletek
210 tabletek
310 tabletek

EGG ++ PROTEIN
Doskonałe alternatywne źródło białka w diecie,
zbliżona wartość biologiczna do klasycznej serwatki,
jako najlepszy wybór dla sportowców nietolerujących
pochodnych mleka. Białko jaja ma lepszy profil
aminokwasowy niż inne białka mleczne, szczególnie
w odniesieniu do tych podstawowych. Dłuższy czas
trawienia pomoże uzyskać efekt sytości. W jednej
porcji znajduje się 4 g BCAA. Zapewnia szybką
regenerację mięśni po treningu oraz skutecznie
wspomaga budowę suchej masy mięśniowej.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
30 g na dzień, rozpuszczone w 200-250 ml wody, mleka lub innych
płynach. Nie łączyć w posiłkami.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 30 g

SKŁAD (DLA SMAKU CZEKOLADA)

Wartość energetyczna

Białko jaj w proszku (zawiera emulgator: lecytyna sojowa), kakao w proszku (4%),
substancja słodząca: glikozydy stewiolowe.

Białko

24 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,2 g
0,1 g

DOSTĘPNE PRODUKTY

Węglowodany
w tym cukry

1,2 g
<0,1 g

NMD056
NMD073

750 g x 25 porcji / Wanillia
750 g x 25 porcji / Czekolada

Błonnik
Sól
BCAA

433 kJ / 102 kcal

0,5 g
<0,04 g
4,86 g

SUPLEMENTY DIETY NAMEDSPORT
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SOY PROTEIN ISOLATE
Wysokiej jakości, zaawansowany suplement
białkowy, zawierający ważne aminokwasy, takie
jak glutamina, arginina i BCAA. Izolat białka
czystej soi charakteryzuje się wysokim profilem
aminokwasowym. Oparte na roślinach białka sojowe
są doskonałym alternatywnym źródłem białek,
z korzyścią dla krótkołańcuchowych peptydów
(oligopeptydów i polipeptydów) umożliwiających
szybszą absorpcję niż bardziej złożone cząsteczki
białka. Izolat białka sojowego jest 100% wolnym
od GMO białkiem roślinnym, odpowiednim dla
wegetarian i wegan.

PRZED

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
30 g na dzień, rozpuszczone w 300 ml wody, mleka lub innych
płynach. Nie łączyć w posiłkami.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 30 g

Wartość energetyczna

SKŁAD (DLA SMAKU WANILIA)
Izolowane białko sojowe (zawiera emulgator: lecytyna sojowa), aromat, słodzik:
glikozydy stewiolowe.

485 kJ / 108 kcal

Białko

24 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

1,1 g
0,5 g

Węglowodany
w tym cukry

0,3 g
0g

Błonnik

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD125
NMD126

W TRAKCIE

500 g x 16 porcji / Czekolada
500 g x 16 porcji / Wanilia

0g

Sól

0,98 g

BCAA

4,83 g

ANABOLIC MASS PRO
Ekskluzywna formuła All in One zapewnia optymalną
regenerację i odbudowę mięśni po wysiłku. Anabolic
Mass Pro zawiera różne frakcje białek oraz mieszankę
węglowodanów, które przyczyniają się do szybszego
odbudowania rezerw glikogenu w organizmie.
Kompleks witamin i minerałów wspomaga szybszy
rozwój masy mięśniowej.
Dzięki zawartości czystej kreatyny Creapure
i węglowodanów Vitargo jest doskonałym
uzupełnieniem diety przedtreningowej. Wpływa na
gospodarkę energetyczną organizmu i siłę w trakcie
treningu.
SKŁAD
Mieszanka węglowodanów prostych i złożonych (maltodekstryna, glukoza,
izomaltuloza, Vitargo®) mieszanka proteinowa (koncentrat białka serwatki
mleka, izolat białka mleka (zawiera emulgator: lecytyna sojowa, L-glutamina
KyowaQuality®, Creapure® (mikronizowany monohydrat kreatyny) witaminy
z grupy B.

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD105

1600 g x 20 porcji / Czekolada

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
80 g proszku rozpuścić w 300-350 ml wody, między posiłkami.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Kulturystyka, fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty
zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko

w 80 g
1064 kJ / 252 kcal
21 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

3,4 g
2,2 g

Węglowodany
w tym cukry

33 g
22 g

Błonnik
Sól
BCAA

3,6 g
0,55 gg
2g
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PROACTIVE DETOX
ProActive Detox to innowacyjna formuła na bazie
N-acetylocysteiny, kwasu alfa liponowego, wyciągu
z ostropestu plamistego, selenu oraz zbioru witamin
antyoksydacyjnych, opracowana specjalnie w celu
promowania funkcji oczyszczających organizmu oraz
wątroby. ProActive Detox jest szczególnie przydatny
w okresach intensywnego treningu lub w przypadku
diety wysokobiałkowej. Dodatek witaminy C wspiera
detoksykację organizmu oraz sprzyja ochronie
komórek przed uszkodzeniami spowodowanymi
stresem oksydacyjnym.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Zalecana dawka dzienna to 1 tabletka rano.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

SKŁAD
Acetylocysteina, substancja wypełniająca: celuloza, kwas liponowy, ekstrakt
z ostropestu plamistego (silybum marianum) 80% sylimaryna, witamina C (kwas
l-askorbinowy), substancja powlekająca: hydroksypropylometyloceluloza, talk,
glikol polietylenowy; l-selenometionina, substancja barwiąca: dwutlenek tytanu,
E141 (kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin).

w 1 tabletce

N-Acetylocysteina

500 mg

Kwas liponowy

200 mg

Ostropest plamisty e.s

125 mg

Sylimaryna

100 mg

Witamina C

80 mg

Selen

28 mcg

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD096

60 tabletek

AR-FIT FORMULA
Wysokiej jakości preparat multiwitaminowy
i mineralny z aminokwasami oraz ekstraktami
ziołowymi. Zawiera witaminy C, E, B1, B6, kwas
pantotenowy, l-glutaminę, l-taurynę, magnez, mangan,
chrom, miedź, cynk oraz ekstrakty z kozieradki,
zielonej herbaty oraz żeń-szenia syberyjskiego.
Witamina B6 oraz magnez przyczyniają się do
redukcji zmęczenia. Witamina C i miedź chronią
komórki przed stresem oksydacyjnym. Żeń-szeń
syberyjski ma właściwości tonizujące, wspomaga
naturalną ochronę organizmu, pamięć oraz
koncentrację. Ekstrakt z zielonej herbaty ma
właściwości przeciwutleniające.
SKŁAD
Substancja wypełniająca: celuloza, tlenek magnezu, ekstrakt z owocu dzikiej
róży (w tym 70% witaminy C), ekstrakt z nasion kozieradki, ekstrakt z liści
zielonej herbaty (w tym 40% polifenole), kofeina 12%, ekstrakt z korzenia żeńszenia syberyjskiego (0,8%), L-tauryna, witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu),
L-glutamina, monohydrat siarczanu cynku, substancja pochłaniająca wilgoć:
stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, węglan manganu, glukonian miedzi,
kwas pantotenowy (D-pantotenian magnezu), witamina B6 (chlorowodorek
pirodyksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy, pikloninian chromu).

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD020

60 tabletek

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2 tabletki dziennie, przed treningiem.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, koncentracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Magnez

w 2 tabletkach
120 mg

Tauryna

76 mg

Witamina E

30 mg

Witamina B6

3 mg

L-Glutamina

50 mg

Cynk

9 mg

Tiamina

2,1 mg

Mangan

5 mg

Kwas pantotenowy

6 mg

Miedź

1,2 mg

Chrom

50 mg

SUPLEMENTY DIETY NAMEDSPORT
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ACETYL L-CARNITINE
Ultra czysta Formuła zawierająca 100% acetyloL-karnityny jest pro-energetycznym suplementem
charakteryzującym się szybką absorpcją.
Przyjmowanie Acetyl L-carnitine jest zalecane
podczas wykonywania ćwiczeń aerobowych
lub o wysokiej intensywności. Specjalny preparat
w tabletkach gwarantuje również integralność
składnika aktywnego.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 tabletka dziennie, bezpośrednio przed wysiłkiem.

PRZEZNACZENIE
•
•

SKŁAD

Energia, koncentracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Chlorowodorek acetylo-L-karnityny, substancja wypełniająca: celuloza;
stabilizatory: hydroksy-propylometyloceluloza, mono- i diglicerydy kwasów
tłuszczowych; środek przeciwzbrylający: sól magnezowa kwasów tłuszczowych.

w 1 tabletce

Chlorowodorek acetylo-L-karnityny

1000 mcg

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD153

60 tabletek

ACETYL L-CARNITYNE STRONG LIQUID
100% czysta formuła zawierająca 4000 mg acetyloL-karnityny w jednym shocie z dodatkiem witamin
z grupy B (B12, B6, B1) usprawniających procesy
energetyczne w organizmie. Ultra czysta formuła,
wysoka jakość, szybka absorpcja z dodatkiem
witamin z grupy B.

PRZED

1/3 shota dziennie. Wstrząsnąć przed spożyciem.

PRZEZNACZENIE

Woda, fruktoza, Carnipure ALC (acetylo-L-karnityna), winian L-karnityny,
stabilizator: gliceryna roślinna; aromat, zakwaszacz: kwas cytrynowy, witamna B6
(chlorowodorek pirodyksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), substancja
słodząca: suklaroza, witamina B12 (cyjankobalamina), substancja wypełniająca:
celuloza, środek przeciwzbrylający, stearynian magnezu, dwutlenek krzemu.

Odnowa energii
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD016

PO

SUGEROWANE UŻYCIE

•
•

SKŁAD

W TRAKCIE

25 ml / opak. 20 buteleczek

w 8,33 ml

Acetylo-L-karnityna

1000 mg

WItamina B6

0,42 mg

Tiamina

0,33 mg

Witamina B12

0,75 µg

L-GLUTAMINE
Ultra Czysta L-glutamina o jakości KyowaQuality ™
gwarantuje maksymalną rozpuszczalność
i szybką absorpcję. Glutamina jest aminokwasem
dominującym w tkance mięśniowej. Suplementacja
glutaminą wspomaga budowę mięśni oraz hamuje
katabolizm. Dodatkowo ogranicza także proces
powstawania mikrouszkodzeń włókien mięśniowych
i pozwala na szybszą regenerację.
SKŁAD
L-glutamina (KyowaQuality®)

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD098

250 g x 50 porcji

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
5 g porcja + 250 ml wody. 1) Jedna godzina przed treningiem
w połączeniu z węglowodanami. 2) Tuż po treningu, 30 minut przed
zakończeniem wysiłku fizycznego w połączeniu z aminokwasami.
3) Na pusty żołądek przed snem.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, siła, wytrzymałość
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
L-glutamina

w 5g
5g

MACIEJ
PATERSKI
Uczestnik Tour de France, La Vuelta a Espana, Giro d’Italia. Wielokrotny reprezentant Polski, zawodnik Wibatech Merx 7R

SUPLEMENTY DIETY NAMEDSPORT
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CREAFAST ®
CreaFast® to opatentowana formuła na bazie
monohydratu kreatyny: tabletki odporne na działanie
soków żołądkowych o ekskluzywnej kompozycji
dwufazowej. Dwa składniki tabletki o szybkim
uwalnianiu - wolna postać monohydratu kreatyny
oraz składnik o powolnym uwalnianiu: monohydrat
kreatyny osadzony na wodorotlenku magnezu
zapewniają dwufazowemu preparatowi CreaFast®
optymalne wchłanianie kreatyny przez jelita.
CreaFast® umożliwia osiągnięcie i utrzymanie przez
5-6 godzin skutecznego stężenia kreatyny w osoczu
(300-700 μmol / L), co maksymalizuje wchłanianie jej
do mięśni i zmniejsza ryzyko niepożądanych skutków
związanych z koncentracją.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2 tabletki trzy razy dziennie w 6-godzinnych odstępach,
(6 g kreatyny).

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

SKŁAD
Monohydrat kreatyny, substancja zagęszczająca: wodorotlenek magnezu;
środek wypełniający: celuloza, hydroksypropyloceluloza, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek
krzemu, powłoka tabletki: środek glazurujący: żółcień pomarańczowa FCF,
hydroksypropylometyloceluloza, talk; triglicerydy średniołańcuchowe, barwnik:
dwutlenek tytanu, E104 chinolina*, E124 poncenau*.

w 1 tabletce

Acetylocysteina

500 mg

Kwas liponowy

200 mg

Ekstrakt z ostropestu plamistego
w tym sylimaryna

125 mg
100 mg

Witamina C

80 mg

Selen

28 µg

* Może mieć niekorzystny wpływ na aktywność i skupienie u dzieci.

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD097

120 tabletki

TOTAL ENERGY SHOT
Shot energetyczny z wysoką zawartością (180
mg) kofeiny, guarany oraz tauryny. Wzbogacony
o witaminę C i B12 oraz ekstrakt czarnego bzu.
Zmniejsza zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz
zwiększa sprawność umysłu. Jego efekt utrzymuje się
do 6 godzin, dlatego idealnie sprawdza się podczas
zawodów i długich treningów jako suplement
różnorodnej i zbilansowanej diety oraz zdrowego
stylu życia.
Woda, fruktoza, dekstroza, koncentrat soku pomarańczowego, koncentrat soku
z cytryny, cytrynian magnezu, tauryna, aromaty, witamina C (kwas
L-askorbinowy), zakwaszacz: kwas cytrynowy; bezwodna kofeina, owoce
czarnego bzu (Sambucus nigra L.), 12% polifenole jako katechiny 8,7%
antocyjany, nasiona guarany (Paullinia Kunth), konserwant: sorbinian potasu;
niacyna (nikotynamid), substancja słodząca: sukraloza; witamina B12
(cyjanokobalamina).

DOSTĘPNE PRODUKTY
60 ml / Pomarańcza

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 buteleczka na dzień, bez rozcieńczania. Przed użyciem dobrze
wstrząsnąć.

PRZEZNACZENIE
•
•

Wytrzymałość, energia, koncentracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

Wartość energetyczna

w 60 ml
206 kJ / 49 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Witamina C
Niacyna
Witamina B12

12 g
12 g
0g
180 mg (225% RDA)
36 mg (225% RDA)
2,5µg (100% RDA)

Magnez

225 mg (60% RDA)

Tauryna

1000 mg

Kofeina
Sól

RDA - zalecane dzienne spożycia

W TRAKCIE

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

SKŁAD

NMD026

PRZED

130 g
0,037 g
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TOTAL ENERGY RUSH
Suplement diety w postaci „energetycznych” pastylek
z kofeiną, wyciągów roślinnych z guarany i jiaogulany
(gynosystemma). Specjalnie wyselekcjonowane
składniki, w tym tauryna oraz niacyna wzbogacone
o wyciągi z guarany i jiaogulany wspierają
metabolizm energetyczny i zwalczają objawy
zmęczenia. Guarana działa jako tonik oraz jako
środek wzmacniający, a gynostemma wspomaga
system sercowo-naczyniowy.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 tabletka na dzień z wodą lub innym płynem.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

SKŁAD

w 1 tabletce

Tauryna

Tauryna, substancja wypełniająca: celuloza, ortofosforan jednowapniowy;
bezwodna kofeina*, gynosystemma nadziemna część (80% gypenosides),
nasiona guarany (10% kofeina*), niacyna (nikotynamid), substancja pochłaniająca
wilgoć: dwutlenek krzemu, stearynian magnezu.
* Produkt zawierający kofeinę nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży, matek
karmiących, dzieci poniżej 16 roku życia oraz osób wrażliwych na kofeinę.
Nie łączyć z alkoholem. Nie przekraczać zalecanej do spożycia dziennej porcji
produktu.

500 mg

Kofeina

120 mg

Gynosystemma

100 mg

Guarana

100 mg

Niacyna

16 mg (15% RDA)

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD025

60 tabletek

OMEGA 3 DOUBLE PLUS ++
Suplement diety w postaci kapsułek soft-gel
zawierający niezbędne wielonienasycone kwasy
tłuszczowe EPA (56%) + DHA (23%), wpływające
znacząco na samopoczucie osób aktywnych. Kwasy
EPA oraz DHA pomagają utrzymać prawidłowy
poziom triglicerydów we krwi (2 g EPA i DHA
dziennie), wpływają na prawidłowa pracę serca (250
mg EPA i DHA dziennie), wspierają pracę mózgu
(250 mg DHA dziennie), przyczyniają się do poprawy
zdolności widzenia (250 mg DHA dziennie) oraz
regulują prawidłowy poziom ciśnienia we krwi (3g
EPA i DHA dziennie). Dzięki najwyższym standardom
produkcji, Omega 3 jest produktem lekkostrawnym,
o wysokiej jakości i najwyższej czystości.
Zastosowana specjalna technologia produkcji
pomaga zachować całkowitą integralność produktu,
zapewniając brak specyficznego posmaku.
SKŁAD
Olej rybi (EPA kwas eikozapentaenowy 35%, DHA kwas dokozaheksaenowy
25%), substancja glazurująca: żelatyna spożywcza (powłoka kapsułki),
substancja utrwalająca: glicerol pochodzenia roślinnego, antyoksydant: D-alphatokoferyl.

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD104
NMD160
NMD161

RDA - zalecane dzienne spożycia

240 kapsułek
110 kapsułek
60 kapsułek

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1-4 kapsułki na dzień.

PRZEZNACZENIE
•
•

Suplementacja, prawidłowe odżywianie
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko

w 4 kapsułkach
175 kJ / 43 kcal
1g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
w jednonienasycone
w tym wielonienasycone

4g
0,6 g
0,4 g
3g

Węglowodany

0,5 g

Błonnik
Omega-3
w tym EPA
w tym DHA

3,6 g
2,62 g
1,408 g
1,008 g

SUPLEMENTY DIETY NAMEDSPORT
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GUARANA
SUPER STRONG LIQUID
Shot gotowy do spożycia z ekstraktem z guarany
(2000 mg). Wzbogacony o magnez oraz witaminy
B1, B6 i C. Suplement diety Guarana Super
Strong Liquid świetnie sprawdza się w sportach
wytrzymałościowych. Zawarta w nim guarana ożywia
i dodaje energii, magnez wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie mięśni, wzmacnia syntezę białek oraz
zmniejsza odczucie zmęczenia. Witamina B6 redukuje
osłabienie organizmu, podczas gdy witamina C
chroni komórki przed stresem oksydacyjnym, a kwas
pantotenowy (witamina B1) poprawia wydajność
mózgu.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 fiolka (25 ml) na dzień, przed lub w trakcie wysiłku.

PRZEZNACZENIE
•
•

Stymulacja organizmu, suplementy energetyczne
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 25 ml

Magnez

225 mg (60% RDA)

Witamina C

160 mg (200% RDA)

Kwas pantotenowy

SKŁAD
Woda, fruktoza, dekstroza, guarana (w tym 10% kofeiny), cytrynian magnezu,
stabilizator: gliceryna roślinna, sok z porzeczki, sok żurawinowy, aromaty,
witamina C (kwas L-askorbinowy), zakwaszacz: kwas cytrynowy, substancja
konserwująca: sorbinian potasu, substancja słodząca: suklaroza, witamina
B6 (chlorowodorek pirodyksyny) witamina B1 (chlorowodorek tiaminy),
D-pantotenian wapnia, l-walina, l-lizyna, biotyna.

1,8 mg (30% RDA)

Witamina B6

0,42 mg (30% RDA)

Tiamina

0,33 mg (30% RDA)

Guarana

2000 mg

Kofeina

200 mg

* Zawiera substancje słodzące.

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD018

25 ml / opak. 20 fiolek / Cytrusowy

MAGNESIUM LIQUID
Suplement diety w postaci shotów do picia
z dodatkiem witaminy B6. Każda fiolka zawiera 280
mg magnezu oraz 1,4 mg B6. Magnez to minerał
niezbędny dla naszego organizmu, gdyż przyczynia
się równocześnie do syntezy białek
i prawidłowego działania układu nerwowego.
Wraz z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu
oraz wspiera funkcjonowanie mięśni i metabolizm
energetyczny. Witamina B6 wspomaga także
prawidłowy metabolizm białek i glikogenu.
Suplementacja magnezem jest szczególnie ważna
w fazie potreningowej.
SKŁAD
Woda, fruktoza, mleczan magnezu, koncentrat soku pomarańczowego (3%),
zakwaszacz (kwas cytrynowy), substancja smakowa, konserwant: sorbinian
potasu, substancja słodząca: suklaroza, witamina B6 (chlorowodorek
pirodyksyny).

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD081

RDA - zalecane dzienne spożycia

25 ml / opak. 20 fiolek

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Spożywać czysty koncentrat (25 ml) lub z wodą.

PRZEZNACZENIE
•
•

Regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 25 ml
87 kJ / 20 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

4g
4g

Witamina B6

1,4 mg (100% RDA)

Magnez

280 mg (74% RDA)

Sól

<0,01 g
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VITAMIN C
Witamina cztero-komponentowa zawierająca
ekstrakty z aceroli, jagody camu camu oraz owoców
róży. Witamina C przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania układu odpornościowego.
Ekstrakty z aceroli oraz jagód camu camu
wspomagają naturalne mechanizmy obronne
organizmu. Jednocześnie witamina C jest znana
jako ważny przeciwutleniacz. Pomaga zwalczyć
zmęczenie, a także wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie układu odpornościowego.
Ma czynny udział w procesie wchłaniania, transportu
i przechowywania żelaza.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 tabletka dziennie.

PRZEZNACZENIE
•
•

Odnowa ciała, odporność
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 1 tabletce

Witamina C

SKŁAD
Witamina C (kwas L-askorbinowy), substancja wypełniająca: celuloza; owoce
aceroli (Malpighia glabra L.), owoce e.s. wet. 50% witaminy C, owoce camu camu
(Myrciaria dubia (H.B.K.) McVaugh), owoce e.s. wet. 50% witaminy C, owoce
dzikiej róży (Rosa canina L.) e.s. wet. 70% witaminy C, środki przeciwzbrylające:
sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; owoce czerwonej
pomarańczy (Citrus sinensis (L.) Osbeck) owoce e.s. wet. 10% w polifenoli.

915 mg

Acerola

50 mg

Dzika róża

50 mg

Czerwona pomarańcza
w tym polifenole

10 mg
1 mg

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD024

90 tabletek

PROBASIC
Suplement diety zawierający sole mineralne, węglany
i wodorowęglany, które utrzymują równowagę
kwasowo-zasadową. Wzbogacony o witaminy,
antyoksydanty oraz koenzym Q10. Specjalnie
zaprojektowana formuła posiada właściwości
alkalizujące, dlatego należy go stosować po
treningu. Zawarty w nim wapń i magnez przyczyniają
się do prawidłowego funkcjonowania mięśni.
Cynk wspomaga procesy metabolizmu kwasowozasadowego, a witamina C oraz E chronią komórki
przed stresem oksydacyjnym, spowodowanym
intensywnym treningiem. Wzbogacony o koenzym
Q10.

PRZED

W TRAKCIE

SUGEROWANE UŻYCIE
4 tabletki dziennie po treningu. Najlepiej stosować przed snem.

PRZEZNACZENIE
•
•

Regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Węglan wapnia
w tym wapń
Węglan magnezu
w tym magnez
Selen

SKŁAD
Węglan wapnia, wodorowęglan sodu, węglan magnezu, emulgator: celuloza;
wodorowęglan potasu, witamina C (kwas L-askorbinowy, stabilizator:
etyloceluloza), difosforan sodu, środek przeciwzbrylający: sole magnezowe
kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, pidolan cynku, koenzym Q10,
witamina E.

Cynk
Witamina C

1200 mg
420 mg (52,5% RDA)
1200 mg
230 mg (61% RDA)
64 mcg (116% RDA)
12 mg (120% RDA)
120 mg (150%RDA)
16 mg (133% RDA)

Witamina B6

1,9 mg (136% RDA)

Witamina B12

RDA - zalecane dzienne spożycia

w 4 tabletkach

Witamina E

DOSTĘPNE PRODUKTY

Koenzym Q10

NMD023

Wodorowęglan sodu
w tym sód

120 kapsułek

PO

3,3 mcg (132% RDA)
48 mg
1040 mg
304,7 mg

SUPLEMENTY DIETY NAMEDSPORT
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CREATINE 100% PROSZEK
Suplement diety stworzony na bazie czystego
mikronizowanego monohydratu kreatyny Creapure®.
Gwarantuje szybkie wchłanianie i maksymalną
biodostępność. Poprawia wydajność organizmu
w trakcie bardzo intensywnych, powtarzalnych
lub krótkotrwałych sesji treningowych. Pomaga
zapobiegać zmęczeniu oraz bólom mięśni.
Sprawdza się w sportach wytrzymałościowych oraz
w kulturystyce.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
6 g dziennie, rozpuszczone w 200 ml wody.

PRZEZNACZENIE
•
•

Wytrzymałość, budowa masy mięśniowej
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

SKŁAD

w6g

Monohydrat kreatyny
w tym kreatyna

100% kreatyna w proszku (miarka 6 g), monohydrat kreatyny 6 g.

6 mg
5,28 g

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD103
NMD136

250 g x 40 porcji
500 g x 80 porcji

CREATINE 100% TABLETKI
Czysty monohydrat kreatyny Creapure®. Poprawia
wydajność organizmu w trakcie bardzo intensywnych,
powtarzalnych lub krótkotrwałych sesji treningowych.
Pomaga zapobiegać zmęczeniu oraz bólom
mięśni. Sprawdza się w przypadku sportów
wytrzymałościowych oraz w kulturystyce.
SKŁAD
Monohydrat kreatyny, substancja wypełniająca: celuloza, substancja
przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

PRZED

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Do 6 tabletek dziennie. Przyjmować z wodą lub z innymi płynami.

PRZEZNACZENIE
•
•

Wytrzymałość, budowa masy mięśniowej
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 6 tabletkach

Monohydrat kreatyny
w tym kreatyna

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD080

W TRAKCIE

120 tabletek

6 mg
5,28 g

BETA ALANINE
Beta alanina jest silnym prekursorem karnozyny, która
buforuje spadek pH związany m.in. z powstawaniem
kwasu mlekowego w mięśniach w trakcie wysiłku.
Beta alanina poprawia wytrzymałość organizmu,
wpływa na regenerację oraz zmniejsza zmęczenie
fizyczne. Korzystnie działa także na procesy
antykataboliczne w organizmie.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1-3 tabletki przed aktywnością fizyczną.

PRZEZNACZENIE
•
•

Regenerajca
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

SKŁAD
Beta alanina, substancja wypełniająca: celuloza; stabilizator: hydroksypropylometyloceluloza; środki przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu.

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD134

90 tabletek

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Beta alanina

w 2 tabletkach
1500 mg
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THERMIK
Suplement termogeniczny oparty na kofeinie
i wybranych ekstraktach roślinnych. W każdej
tabletce znajduje się 200 mg kofeiny i ekstraktów
roślinnych. Thermik jest wskazany w dietach
niskokalorycznych, mających na celu kontrolę wagi,
dzięki właściwościom składników (chili, ekstrakt
z gorzkiej pomarańczy, pokrzywa indyjska), stymuluje
metabolizm, sprzyja redukcji masy ciała
oraz przyczynia się do drenażu nadmiaru płynów
z organizmu.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 tabletka dziennie rano, popić dużą ilością wody.

PRZEZNACZENIE
•
•

Redukcja wagi
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 1 tabletce

Gorzka pomarańcza

SKŁAD
Celuloza; niedojrzałe owoce gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium L. ssp.
Amara Engl.) e.s. wet. 10% w przypadku sinefryny, bezwodna kofeina, naringina
(z owoców Citrus grandis (L.) Osbeck), Capsimax® owoce papryczki
chili (Capsicum annum var. Longum Sendtn.) e.s. wet. 2% całkowitych
kapsaicynoidów], korzeń Coleus (Plectranthus barbatus Andrews) e.s. wet.
40% w forskoliny, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów
tłuszczowych, dwutlenek krzemu; Bioperine® [owoce pieprzu czarnego (Piper
nigrum L.) e.s. wet. 95% piperyny].

30 mg

Oktopamina

<3,75 mg

Kofeina bezwodna

200 mg

Naringina

50 mg

Capsimax® (chilli)

50 mg

Kapsaicyna

1 mg

Koleus Blumego

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD124

300 mg

Sinefryna

60 tabletek

37,5 mg

Forskolina

15 mg

Czarny pieprz

10 mg

Piperyna

9,5 mg

DIET PROTEIN SHAKE
Pyszny shake białkowy gotowy bezpośrednio do
spożycia. Skład, oparty na odtłuszczonym mleku
i białkach mleka, o niskiej zawartości tłuszczów
i węglowodanów, z dodatkiem słodzika. Idealny jako
przekąska lub regeneracyjny napój potreningowy
dzięki wysokiej zawartości białka sprzyja regeneracji
mięśniowej.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Przed i po treningu.

PRZEZNACZENIE
•
•

Regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

SKŁAD (DLA SMAKU CZEKOLADA)
Woda, odtłuszczone mleko (40%), białka mleka (7,6%), niskotłuszczowy proszek
kakaowy (0,5%), aromat, stabilizatory: celuloza, karboksymetyloceluloza,
karagenina; substancja słodząca: sukraloza, barwnik: karmel.

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD137
NMD138
NMD139

300 ml / 12 butelek / Czekolada
300 ml / 12 butelek / Truskawka
300 ml / 12 butelek / Wanilia

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko
Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Sól

w 330 ml
584 kJ / 139 kcal
25 g
0g
0g
7,9 g
7,6 g
2g
0,56 g

TOUR DE
POLOGNE
2018
Polska Kadra Kolarska
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HYDRA DRINK
Gotowy do spożycia napój, który idealnie uzupełnia
utracone podczas aktywności fizycznej minerały oraz
elektrolity. Izotoniczna formuła oraz odpowiednia
zawartość sodu gwarantują lepsze nawodnienie
organizmu niż czysta woda.

PRZED

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Przed i po treningu.

PRZEZNACZENIE

SKŁAD (DLA SMAKU POMARAŃCZA)
Woda, cukier, zakwaszacz: kwas cytrynowy, sole mineralne 0,1% (cytrynian
trisodowy, chlorek sodu, jednozasadowy fosforan potasu, węglan magnezu),
przeciwutleniacz: kwas askorbinowy, emulgatory: E414 i E445, środki smakowozapachowe, barwniki: E160a.

•
•

Nawadnienie, energia
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 100 ml

Wartość energetyczna

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD106
NMD107

W TRAKCIE

500 ml / 12 butelek / Cytryna
500 ml / 12 butelek / Pomarańcza

104 kJ / 24 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

5,8 g
5,8 g

Błonnik

0g

Sól

0,12 g

VIBRACELL SPORT
Multiwitaminowy koncentrat w płynie na bazie
ekstraktów roślinnych i tłoczonych na zimno soków
owocowych oraz warzywnych, uzyskanych
z ekologicznych upraw bez pestycydów
i insektycydów. Vibracell® Sport to innowacyjny
i unikalny suplement, zaprojektowany w celu poprawy
samopoczucia psychofizycznego.
W składzie Vibracell Sport znajdziemy witaminy
A, C, D3, E i witaminy z grupy B, Suplement został
dodatkowo wzbogacony o L-karnitynę, L-glutaminę,
glukozaminę, koenzym Q10, żeń-szeń oraz złożoną
mieszankę węglowodanów o różnym stopniu
asymilacji.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
10 ml (2 łyżeczki = 1 dawka) rozpuszczone w szklance wody przed
śniadaniem lub 2 godziny przed aktywnością fizyczną.

PRZEZNACZENIE
•
•

Odporność, regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD109

300 ml x 30 porcji

SKŁAD
Skoncentrowane soki: pomarańczowy, jabłkowy, ananasowy, cytrynowy, borówki amerykańskiej, granatu, marchwiowy i żurawinowy; fruktoza, dekstroza
L-karnityny, pulpa pomidorowa, naturalne aromaty, wysuszone wyciągi: liści karczocha (Cynara scolymus L.) (3,3-4,8:1), liści pokrzywy (Urtica dioica L.) (5,0-6,7:1),
owoców dzikiej róży (Posa canina L.) (2,1-2,4:1), liści mniszka lekarskiego (Taraxacum ocinale Weber) (4,1-5,5:1), maté (Ilex paraguariensis A. St. Hill) (3,7-4,5: 1)
liście, liści melisy lekarskiej (Melissa ocinalis L.) (3,6-5,0:1), liści rozmarynu (Rosmarinus ocinalis L.) (4,8-5,9:1), korzenia żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus
senticcosus Maxim.) (3,5-4,5:1), korzenia żeń-szenia (Panax ginseng C.A. Meyer) (4,7-5,2:1), kwiatów chmielu (Humulus lupulus L.) (4,3-6,0), kwiatów rumianka
(Matricaria chamomilla L.) (4,5-7,0), olej z nasion dzikiej róży (Rosa canina L.), zagęszczony sok z laktofermentatu z marchwi, ogórka, selera, kapusty, buraków
i cebuli; pulpa pieprzowa, witamina C (kwas L-askorbinowy), siarczan D-glukozamina, L-glutamina, emulgator: lecytyna sojowa, niacyna (nikotynamid), witamina
E (octan DL-alfa-tokoferylu), drożdże wzbogacone selenem, kwasem pantotenowym (D-pantotenian wapnia), koenzym Q10, witamina A (beta-karoten), witamina
B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), witamina A (octan retinylu), kwas foliowy (kwas pteroilmonoglutaminowy), biotyna (D- biotyna), witamina D (kolekalcyferol), witamina B12 (cyjanokobalamina).

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko
Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry
Sól

w 10 ml
145 kJ / 34
kcal
0,48 g
0,31 g
0,051 g
7,27 g
5,42 g
0,024 g

Witamina B6

1,4 mg

Wyciąg z pokrzywy

49,5 mg

Witamina B12

2,5 µg

Wyciąg z dzikiej róży

49,5 mg

Witamina C

80 mg

Wyciąg z mniszka lekarskiego

49,5 mg

Witamina E

12 mg

Wyciąg z herbaty paragwajskiej

49,5 mg

Witamina D

5 µg

Wyciąg z melisy

49,5 mg

0,6 mg

Wyciąg z rozmarynu

49,5 mg

200 µg

Wyciąg z żeń-szenia

12,7 mg

Kwas pantotenowy
Kwas foliowy

Tiamina

1,1 mg

Biotyna

50 µg

Wyciąg z żeń-szenia syberyjskiego

12,7 mg

Ryboflawina

1,4 mg

Selen

30 µg

Wyciąg z chmielu

12,7 mg

Niacyna

16 mg

L-karnityna

500 mg

Wyciąg z rumianku

12,7 mg

Wyciąg z karczocha

49,5 mg

Witamina A

800 µg

SUPLEMENTY DIETY NAMEDSPORT
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ULTRAHEALTHY DAILY PACK
Innowacyjny produkt stworzony na podstawie
dziennych zapotrzebowań na kompleksową
suplementację, w praktycznej formie. Zapewnia
poprawę samopoczucia psychofizycznego
oraz wsparcie fizjologiczne funkcji organizmu.
Opakowanie Ultra Healthy Daily Pack zawiera 30
saszetek z dziennym zapotrzebowaniem na witaminy,
minerały oraz mikroelementy, składające się na
miesięczną kurację z sześciu różnych suplementów,
zawierających 32 niezbędne składniki.

W TRAKCIE

Celuloza; zagęszczony olej rybny znormalizowany w 35% EPA i 25% DHA,
kapsułki (żelatyna, substancja utrwalająca: glicerol), N-acetylocysteina,
diwinian choliny, kwas alfa-liponowy, ostropestu plamistego (Silybum marianum
(L.) Gaertn) owoce e.s. wet. 80% sylimaryny, tlenek magnezu, kapsułki
(środek powłokowy: hydroksypropylometyloceluloza, barwnik: dwutlenek
tytanu), witamina C (kwas L-askorbinowy), kapsułki (środek powłokowy:
hydroksypropylometyloceluloza, barwniki, tlenki i wodorotlenki żelaza,
dwutlenek tytan), passiflora (Passiora incarnata L.) części nadziemne passiflory
(Passiora incarnata L.) e.s. ze świeżych roślin, ciało owocujące Cordyceps
(Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc) e,s, wet. 7% kwasu kordycepowego,
mieszanina lizowanych enzymów (bakterie kwasu mlekowego i S. boulardi)
w różnych proporcjach [(S. boulardii MTCC 5375 Lc. Lactis SGLC 01 B. infantis
SGB 03 B. bidum SGB 02 B. SGB 05 longum, Lactobacillus acidophilus, Lb.
rhamnosus SGL 11 SGL 06) (zawiera nabiał)], owoce dzikiej róży (Rosa canina L.)
e.s. wet. 70% witaminy C, kolcolist (Lotus corniculatus L.) części nadziemnych e.s.
ze świeżych roślin, nasiona kozieradki (Trigonella foenum-graecum L.) e.s.,
liście zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) Kuntze) e.s. wet. 40% polifenoli,
kofeina 12%; korzeń żeń-szenia syberyjskiego (Eleutherococcus senticosus
(Rupr. i Maxim.) Maxim) e.s. wet. 0,8% eleuterozydów, owocniki shiitake (Lentinula
edodes (Berk.) Pegeer) e.s. wet. 8% polisacharydów, sproszkowane ciało
owocujące reishi (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Kras), [jeżówka (korzenie
i części nadziemne Echinacea purpurea (L.) Moench), (korzenie
i części nadziemne Echinacea pallida (Nutt.), (korzenie Echinacea angustifolia
DC.) e.s. ze świeżych roślin],, Środki przeciwzbrylające; tauryna, octan DLalfa-tokoferylu (witamina E), L-glutamina, ciało owocujące maitake (Grifola
frondosa (Dicks.) Gray) e.s. wet. 20% polisacharydów, (środki powłokowe:
hydroksypropylometyloceluloza, talk, glikol polietylenowy, barwniki: dwutlenek
tytanu, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin), laktoferyny (pochodzące
z mleka monohydraty), siarczan cynku, lmatura (środki powlekające
metylocelulozę hydroksy-propylu, talk, glikol polietylenowy, barwniki: dwutlenek
tytanu, Azourbina, indygokarmin), przeciwutleniacze: a-tokoferol, ekstrakt bogaty
w tokoferol, estry kwasu tłuszczowego z kwasem askorbinowym, galusan
propylu; węglan manganu, L-selenometionina, glukonian miedzi, pantotenian
wapnia, D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy), chlorowodorek pirydoksyny
(witamina B6), chlorowodorek tiaminy (witamina B1), pikolinian chromu.

DOSTĘPNE PRODUKTY
135g / 30 saszetek

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Jedna saszetka rano po posiłku, z dużą ilością wody.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Cholina bitartrado

SKŁAD

NMD127

PRZED

Passilfora
Ginestrino
Koncentrat oleju z ryb
w tym EPA
w tym DPA
Omega 3

w 1 saszetce
200 mg
75 mg
50mg
1000 mg
350 mg
250 mg
650 mg

Mieszanina lizowanych fermentów

70 mg

Laktoferyna

20 mg

Witamina C

50 mg

Zielona herbata

50 mg

Polifenole
w tym kofeiny

20 mg
6 mg

Eleutherococcus
wkład w eleuterosidi

50 mg
0,4 mg

l-tauryna

38 mg

L-glutamina

25 mg

Witamina E

15 mg

Tiamina

1,1 mg

Witamina B6

1,5 mg

Witamina B5
Magnez

3 mg
60 mg

Cynk

4.5 mg

Mangan

2,5 mg

Chrom

25 mcg

Selen

28 mcg

N-Acetylocysteina
w tym kwasu alfa-liponowego

250 mg
100 mg

Ostropest
w tym slimarin

100 mg
80 mg

Cordyceps
w tym kwasu kordycepowego

75 mg
5,25 mg

Shitake
w tym polisacharydy

50 mg
4 mg

Proszek Reishi

50 mg

Ǝkina3

50 mg

Maltake
w tym polisacharydy

25 mg
5 mg

Andrzej Tołomanow (w środku), trener kadry narodowej w kolarstwie torowym.

Wiktoria Pikulik - reprezentantka Polski na
Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym

Andrzej Kaiser - kolarz górski i przełajowy zamieszkały,
czołowy zawodnik MTB w Polsce.

Mistrzostwa Świata - Konkurencja Omnium

Mateusz Rudyk - kolarz torowy, brązowy medalista
mistrzostw świata w sprincie indywidualnym.

Marcin Cebula, Piotr Malarczyk, Bartosz Rymaniak, drużyna piłkarska - Korona Kielce

Przemysław Niemiec (UAE Team Emirates)

Aleksandra Jędrzejewska (GVT BMC Triathlon Team)

Vuelta a España 2018

Tomasz Brembor (GVT BMC Triathlon Team)
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SNACK PROTEIN BAR 30%
Baton w polewie czekoladowej zawierający 30%
białka (11 g). Idealne rozwiązanie jako przekąska
potreningowa dla osób dbających o kondycję oraz
o zrównoważoną dietę. Bogaty w wysokiej jakości
białko mleka oraz jaj.
SKŁAD (DLA SMAKU BANAN)
Syrop glukozowy, syrop fruktozowy, białko mleka, polewa z ciemnej czekolady
17% (pasta kakaowa, cukier, masło kakaowe, emulgator: lecytyna sojowa,
aromat), kolagen hydrolizowany, olej palmowy*, białko mleka, aromat, sól.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 baton jako przekąska przed lub po treningu.

PRZEZNACZENIE
•
•

Odnowa, zrównoważona dieta
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

* Pochodzi ze zrównoważonego rolnictwa.
* Może zawierać śladowe ilości orzechów i orzeszków ziemnych, mleko, soję,
sezam

w 35 g

Wartość energetyczna

577 kJ / 139 kcal

Białko

11 g

DOSTĘPNE PRODUKTY

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

3,7 g
2g

NMD068
NMD118
NMD142
NMD143

Węglowodany
w tym cukry

15 g
11 g

35 g / 24 batony / Banan
35 g / 24 batony / Czekolada
35 g / 24 batony / Kokos
35 g / 24 batony / Truskawka

Błonnik

1,05 g

Sól

0,03 g

VEGAN BAR 30%
Baton z zawartością białka 30% to idealne
rozwiązanie na przekąskę potreningową dla osób
będących na diecie wegańskiej i wegetariańskiej.
Dzięki kompletnym właściwościom odżywczym białka
soi oraz grochu, baton jest pełnowartościowym
posiłkiem, szczególnie dla osób dbających o dobrą
kondycję oraz zrównoważoną dietę.
SKŁAD (DLA SMAKU CZERWONE OWOCE)
Syrop glukozowy, izolat białka sojowego, syrop fruktozowy, płatki sojowe 12%
[izolat białka sojowego, mąka ryżowa, słód jęczmienny (zawiera gluten), sól],
izolat białka grochu, substancja pochłaniająca wilgoć: glicerol, pasta z daktyli,
mąka ryżowa, pasta z orzeszków ziemnych, emulgator: lecytyna sojowa, olej
kokosowy, ziarno nerkowca 1,7%, orzeszki ziemne 1,7%, migdały 1,7%, prażone
pistacje, mąka pszenna, cukier, sól morska, przyprawy, orzechy makadamia 0,9%,
orzechy pekan, ekstrakt słodu jęczmiennego, olej słonecznikowy.
* Może zawierać śladowe ilości orzechów, orzechów laskowych, orzeszków
ziemnych, mleka oraz jaj.

PRZED

NMD087
NMD088
NMD089

40 g / 24 batony / Czerwone owoce
40 g / 24 batony / Orzech
40 g / 24 batony / Wanilia

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2 batony przed lub po treningu, w zależności
od indywidualnych potrzeb.

PRZEZNACZENIE
•
•

Odnowa, zrównoważona dieta
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 40 g
590 kJ / 140 kcal

Białko

12 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

1,9 g
1g

Węglowodany
w tym cukry

30 g
9g

Sól

DOSTĘPNE PRODUKTY

W TRAKCIE

0,39 g

PRZEKĄSKI, BATONY I PROTEINY NAMEDSPORT
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CRUNCHY PROTEIN BAR 32%
Baton białkowy zawierający 32% białka w chrupiącej
polewie czekoladowej. Zawiera izolat białka soi
i koncentrat białka serwatki o wysokiej wartości
biologicznej. Posiada zrównoważoną ilość tłuszczu
oraz węglowodanów. Dostarcza odpowiednią dawkę
białka podczas treningu.
SKŁAD (DLA SMAKU KARMEL-WANILIA)
Polewa z mlecznej czekolady 33% (cukier, mleko w proszku, masło kakaowe,
masa kakaowa, emulgator, lecytyna sojowa; ekstrakt waniliowy), białko mleka,
syrop glukozowy, hydrolizat kolagenu, płatki sojowe (isolat białka sojowego,
mąka ryżowa, ekstrakt słodowy jęczmienia, sól), substancja pochłaniająca wilgoć
(glicerol, sorbitol) izolat białka sojowego, woda, tłuszcz palmowy, cukier, mleko
skondensowane, cukier inwertowany, aromat, mono i di-glicerydy kwasów
tłuszczowych, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja
koloryzująca: beta karoten.

PRZED

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2 batony jako przekąska przed lub po treningu.

PRZEZNACZENIE
•
•

Zwiększenie masy mięśniowej, suplementacja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 40 g

Wartość energetyczna

700 kJ / 167 kcal

Białko

13 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

* Może zawierać śladowe ilości jaj, orzeszków ziemnych oraz innych orzechów.

7g
4g

Węglowodany
w tym cukry

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD039
NMD069
NMD095
NMD110
NMD111
NMD116
NMD117
NMD120
NMD128

W TRAKCIE

14 g
10 g

Sól

0,22 g

40 g / 24 batony / Karmel-wanilia
40 g / 24 batony / Cytryna
40 g / 24 batony / Kokos
40 g / 24 batony / Pomarańcza
40 g / 24 batony / Banan
40 g / 24 batony / Ciastko
40 g / 24 batony / Brownie
40 g / 24 batony / Malina
40 g / 24 batony / Cappuccino

ITECH PROTEIN BAR 32%
Baton białkowy zawierający 32% białka serwatki
i jaj w polewie czekoladowej. Sprawdza się jako
przekąska przed i potreningowa. Białka o wysokiej
wartości biologicznej zawarte w batonie, wspomagają
budowę masy mięśniowej.
SKŁAD (DLA SMAKU CAPPUCCINO)
Białko mleka, syrop glukozowy, polewa z mlecznej czekolady 16% (cukier, mleko
w proszku, masło kakaowe, masa kakaowa, emulgator: lecytyna sojowa, ekstrakt
waniliowy), syrop fruktozowy, hydrolizat kolagenu, tłuszcz palmowy, substancja
utrzymująca wilgoć: glicerol, dekstroza, woda, aromat (zawiera mleko), sól,
odtłuszczone kakao w proszku, białko jaj w proszku, naturalny aromat, olej
palmowy
* Może zawierać śladowe ilości glutenu, orzechów i orzeszków ziemnych.

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD046
NMD047
NMD057
NMD144

60 g / 24 batony / Kokos
60 g / 24 batony / Czekolada
60 g / 24 batony / Cappuccino
60 g / 24 batony / Banan

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2 batony przed lub po treningu.

PRZEZNACZENIE
•
•

Zwiększenie masy mięśniowej, suplementacja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko

w 60 g
978 kJ / 232 kcal
19 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

6,4 g
3,3 g

Węglowodany
w tym cukry

25 g
20 g

Sól

0,13 g
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PROTEIN & FIBER BAR 33%
Baton białkowy (33%) o wysokiej zawartości błonnika
(27%). Zastosowana mieszanka białkowa złożona z
białka mleka, izolatu białka i koncentratu białkowego
dostarcza optymalną ilość białka, wspomagając
budowę masy mięśniowej. Baton jest bogaty w
błonnik, który stabilizuje poziom cukru w organizmie,
reguluje pracę jelit, usprawnia proces trawienia oraz
obniża stężenie cholesterolu.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 baton jako przekąska przed lub po treningu.

PRZEZNACZENIE
•
•

SKŁAD (DLA CIASTKO Z KREMEM)

Odnowa, zrównoważona dieta
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Mieszanka białkowa (białko mleka, izolat białka i koncentrat białkowy), syrop
izomalto-oligosacharydy z tapioki, środki wypełniające: polidehkstroza syrop
frukto-oligosacharydowy, humektant: glicerol; kakao - zawierające kawałki
herbatników (6%) [mąki przennej, cukier, tłuszcz palmowy, kakao w proszki
(10%), syrop glukozowo-fruktozowy, odtłuszczone mleko w proszku, sól,
smak naturalny, środki wypleniające (wodorowęglan sodu, wodorowęglan
amonu)],masło kakaowe, biała czekolada ze słodzikiem (2%) (słodzik: maltitol,
masło kakaowe, pełne mleko w proszki, odtłuszczone mleko w proszku,
emulgator, lecytyna sojowa); odtłuszczony proszek kakaowy, emulgator, olej
słonecznikowy, sól morska, słodzik sukralozowy.
* Może zawierać orzechy i jaja kurze.

w 50 g

Wartość energetyczna

665 kJ / 159 kcal

Białko

17 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

3,7 g
2,1 g

Węglowodany
w tym cukry
w tym Poliole

11 g
3,3 g
4,7 g

Błonnik

14 g

Sól

0,14 g

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD178
NMD179

50 g / 12 batony / Ciastko z kremem
50 g / 12 batony / Cytrynowy sernik

PROTEIN BAR 35%
Baton w polewie czekoladowej, zawierający 35%
białka (17 g). W skład batona wchodzi mieszanka
koncentratu białka serwatki, białko kazeinowe oraz
tłoczony na zimno olej słonecznikowy. Doskonały
jako przekąska potreningowa.

PRZED

* Tłoczony na zimno olej słonecznikowy. Może zawierać orzeszki ziemne, jajka
i orzechy.

2 batony przed lub po treningu, w zależności
od indywidualnych potrzeb.

PRZEZNACZENIE
•
•

Zwiększenie masy mięśniowej, suplementacja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD033
NMD034
NMD035
NMD067
NMD154

50 g / 12 batony / Czekolada
50 g / 12 batony / Owoce leśne
50 g / 12 batony / Pistacja
50 g / 12 batony / Kokos
50 g / 12 batony / Ciastko

PO

SUGEROWANE UŻYCIE

SKŁAD (DLA SMAKU CZEKOLADA)
Białko mleka, syrop glukozowy, polewa z gorzkiej czekolady (14%) (masa
kakaowa, cukier, masło kakaowe, emulgator: lecytyna sojowa; naturalny aromat
smakowy waniliowy), saharydy glukozowe, olej słonecznikowy*, substancja
nawilżająca: sorbitol; syrop fruktozowy, kakao w proszku 1,5%, fruktoza, aromaty,
środek konserwujący: sorbinian potasowy.

W TRAKCIE

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Sól

w 50 g
829 kJ / 197 kcal
17,5 g
6g
2g
17 g
15 g
3,5 g
0,01 g

PRZEKĄSKI, BATONY I PROTEINY NAMEDSPORT
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SUPER PROTEIN BAR 45%
Baton białkowy zawierający 32 g białka
serwatkowego, z olejem słonecznikowym tłoczonym
na zimno, w polewie czekoladowej. Baton zawiera
koncentrat białka serwatkowego (WPC), izolat
białka serwatki (WPI), a także zrównoważoną ilość
tłuszczu oraz węglowodanów. Produkt bezglutenowy.
Doskonały jako przekąska regeneracyjna po treningu.
SKŁAD (DLA SMAKU KOKOS)

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2 batony przed lub po treningu.

PRZEZNACZENIE
•
•

Zwiększenie masy mięśniowej, suplementacja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

Białko mleka, polewa z ciemnej czekolady (15%) (masa kakaowa, cukier, masło
kakaowe, emulgator: lecytyna sojowa; naturalny aromat smakowy waniliowy),
syrop glukozowy, kolagen (rybi) 10%, olej słonecznikowy (tłoczony na zimno),
substancja nawilżająca: sorbitol; masa kokosowa 5%, (suszony kokos 32%, oleje
roślinne: olej słonecznikowy, olej kokosowy; cukier, odtłuszczone mleko
w proszku, migdały, aromaty, skrobia), oligosaharydy owocowe, syrop
fruktozowy, saharydy glukozowe, wiórki kokosowe 1,5%, emulgator: lecytyna
sojowa, substancja żelująca: pektyna; maltodekstryna, konserwant: sorbinian
potasowy; aromaty, antyoksydanty: E301, E307.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

* Może zawierać śladowe ilości jaj, orzechów i orzeszków ziemnych.

Błonnik

w 70 g

Wartość energetyczna

1208 kJ / 287 kcal

Białko

32 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

9g
2,8 g

Węglowodany
w tym cukry

19 g
15 g
2,8 g

Sól

0,05 g

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD036
NMD037
NMD038

70 g / 12 batony / Czekolada
70 g / 12 batony / Banan
70 g / 12 batony / Kokos

STAR BAR 50%
Baton wysokobiałkowy zawierający 25 g białka,
w polewie czekoladowej. W skład batona wchodzi
mieszanka białka serwatkowego i białka soi.
Jego zaletą jest niska zawartość węglowodanów.
Zawiera tylko 1g cukru. Doskonale sprawdza się jako
przekąska potreningowa.
SKŁAD (DLA SMAKU TOFFI)
Białko mleka, hydrolizat kolagenowy, polewa z mlecznej czekolady 18%
(substancja słodząca: maltitol, masło kakaowe, pełne mleko w proszku, masa
kakaowa, emulgator: lecytyna sojowa, naturalny aromat waniliowy), izolat białka
sojowego, woda, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, tłuszcz palmowy,
kakao w proszku, aromat (mleko), kruszonka kakaowa 0,9% (mąka żytnia, mąka
ryżowa, mąka kukurydziana, kakao w proszku, jęczmień słodowany, sól), środek
wypełniający: celuloza mikrokrystaliczna, substancja słodząca: sukraloza.
* Może zawierać śladowe ilości orzechów i orzeszków ziemnych.

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD048
NMD049
NMD058
NMD112
NMD113

50 g / 24 batony / Kokos
50 g / 24 batony / Czekolada
50 g / 24 batony / Toffi
50 g / 24 batony / Mango
50 g / 24 batony / Cytryna

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2 batony przed lub po treningu.

PRZEZNACZENIE
•
•

Zwiększenie masy mięśniowej, suplementacja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 50 g
796 kJ / 190 kcal

Białko

25 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

6,4 g
3,7 g

Węglowodany
w tym cukry

11 g
0,9 g

Sól

0,1 g
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FIT CRISP BALANCED BAR
Baton na bazie preparowanego ryżu, w polewie
z mlecznej czekolady. Dzięki zbilansowanej
zawartości węglowodanów oraz białka
(skoncentrowane białko serwatki), baton może służyć
zarówno jako przekąska potreningowa jak
i baton energetyczny przed treningiem. Baton
wzbogacony jest o witaminy C oraz z grupy B.
SKŁAD (DLA SMAKU MLECZNA CZEKOLADA)

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 baton przed lub po treningu, w zależności od indywidualnych
potrzeb.

PRZEZNACZENIE
•
•

Polewa z mlecznej czekolady 24% (cukier, pełne mleko w proszku, masło
kakaowe, masa kakaowa, emulgator: lecytyna sojowa, ekstrakt z wanilii), syrop
glukozowy, syrop fruktozowy, cukier, koncentrat białka serwatki, mąka ryżowa,
słodka serwatka, białko mleka, semolina ryżowa, dekstroza, tłuszcz palmowy,
pełne mleko w proszku, masło kakaowe, mąka pszenna, skondensowane mleko,
maltodekstryna, ryż dmuchany, masa kakaowa, kakao w proszku, ekstrakt
z przetworzonego jęczmienia, aromat, sól, witaminy [kwas L-askorbinowy,
nikotynamid (witamina B3), D-alfa tokoferol, pantotenian wapnia, pirodyksyna,
chlorowodorek tiaminy (witamina B1)] emulgator: lecytyna sojowa, karmel, białko
jaja w proszku, olej palmowy, ekstrakt z wanilii.

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 38 g

Wartość energetyczna

674 kJ / 159 kcal

Białko

3,7 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

5,5 g
3,3 g

Węglowodany
w tym cukry

24 g
19 g

Sól

* Może zawierać śladowe ilości orzechów i orzeszków ziemnych.

0,15 g

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD044
NMD045

38 g / 24 batony / Mleczna czekolada
38 g / 24 batony / Brzoskwinia-Jogurt

TOTAL ENERGY FRUIT BAR
Baton energetyczny bogaty w węglowodany
i witaminy. Zawiera dmuchany ryż i owoce
z dodatkiem witaminy B1, B6 oraz witaminę C.
Witamina C będąc antyoksydantem zwiększa
odporność i szybciej wyzwala energię podczas
wysiłku fizycznego. Bardzo dobrze sprawdza się przy
sportach wytrzymałościowych. Zawiera naturalne
składniki.
SKŁAD (DLA SMAKU OWOCE CYTRUSOWE)

PRZED

2 batony przed lub po treningu, w zależności
od indywidualnych potrzeb.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

Suszone morele 31% (morele, konserwant: dwutlenek siarki), marcepan (cukier,
migdały, cukier inwertowany, syrop glukozowy, stabilizator: sorbitol, alkohol
etylowy), płatki ryżowe (ryż, cukier, słód jęczmienny, sól), suszone jabłka,
pasta z moreli 7% (puree z moreli, puree z jabłek, jabłka, koncentrat soku
jabłkowego, syrop fruktozowy, fruktoza, cukier, regulator kwasowści: kwas
cytrynowy, aromaty), pasta z brzoskwini 3% (cukier, kawałki brzoskwini, kwas
cytrynowy, aromat, stabilizator: pektyny), mąka ryżowa, dekstryna, wafel (skrobia
ziemniaczana, woda, olej słonecznikowy), konserwanty: sorbinian potasu,
substancje smakowe, kwas L-askorbinowy (witamina C), chlorowodorek tiaminy
(witamina B1), chlorowodorek pirodyksyny (witamina B6).

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

*Może zawierać śladowe ilości soi. Zawiera gluten.

Witamina C

Wartość energetyczna

w 35 g
531 kJ / 126 kcal

Białko

1,4 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

1,7 g
0,2 g

Węglowodany
w tym cukry

25 g
18 g

Błonnik

DOSTĘPNE PRODUKTY

Tiamina

NMD042
NMD043
NMD121
NMD123
NMD166
NMD167
NMD168
NMD169

Sól

35 g / 25 batony / Owocowy
35 g / 25 batony / Owoce cytrusowe
35 g / 25 batony / Owoce tropikalne
35 g / 25 batony / Żurawina-orzech
35 g / 25 batony / Morela-czekolada
35 g / 25 batony / Pistacja
35 g / 25 batony / Dzikie jagody
35 g / 25 batony / Czekolada-brzoskwinia

PO

SUGEROWANE UŻYCIE

Witamina B6

RDA - zalecane dzienne spożycia

W TRAKCIE

1,7 g
12 mg (15% RDA)
0,21 mg (15% RDA)
0,17 g (15% RDA)
0,09 g

PRZEKĄSKI, BATONY I PROTEINY NAMEDSPORT
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ENERGY BAR
Baton wysokoenergetyczny, bogaty w węglowodany
(30 g), witaminy z płatkami ryżowymi, miodem
i przecierem z owoców. Zawiera naturalne składniki,
a dzięki wysokiej zawartości węglowodanów
doskonale sprawdza się w sportach
wytrzymałościowych.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2 batony przed lub po treningu, w zależności
od indywidualnych potrzeb.

PRZEZNACZENIE
SKŁAD (DLA SMAKU TRUSKAWKA)
Pasta owocowa 30% (puree z truskawek 35%, puree z jabłka, jabłko, koncentrat
wiśni, skoncentrowany sok jabłkowy, syrop fruktozowy, cukier, zakwaszacz: kwas
cytrynowy, aromat), płatki ryżowe 30% (ryż, cukier, słód, sól), syrop glukozowy,
dehydratyzowane jabłko, miód, sacharydy glukozowe, olej słonecznikowy*,
aromat.

•
•

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

* Tłoczony na zimno olej słonecznikowy. Może zawierać soję, orzeszki ziemne,
orzechy i sezam.

Białko

DOSTĘPNE PRODUKTY

Węglowodany
w tym cukry

NMD040
NMD041
NMD059

35 g / 12 batony / Truskawka
35 g / 12 batony / Banan
35 g / 12 batony / Brzoskwinia

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

Błonnik
Sól

w 35 g
541 kJ / 128 kcal
1g
1g
0,2 g
28 g
15,4 g
1g
0,14 g

MACIEJ
CHMURA
Mistrz Polski w triathlonie na dystansie Ironman 2017 i 2018 (GVT BMC Triathlon Team)

Weronika Humelt (MAT ATOM Deweloper)

Reprezentacja Polski podczas Mistrzostw Świata
w kolarstwie szosowym (Innsbruck 2018)

Tour de Pologne 2018

Maciej Paterski (wielokrotny reprezentant
Polski, zawodnik Wibatech Merx 7R)
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TOTAL ENERGY / BOOST
Płynny żel energetyczny stworzony z prostych
i złożonych węglowodanów o różnym stopniu
uwalniania. Specjalna mieszanka maltodekstryny,
izomaltulozy Palatinose™, dekstrozy i fruktozy
zapewnia stały dopływ energii podczas wysiłku.
Żel wzbogacony został o ekstrakt Maca (700 mg),
Matè (1740 mg), NAMEDSPORT Hydra4G® MATRIX
Formula oraz mineralną mieszankę magnezu,
sodu, potasu i wapnia, które pomagają zmniejszyć
zmęczenie. Maca jest dobrze znana jako źródło
energii, wspiera sprawność fizyczną i psychiczną oraz
pomaga utrzymać optymalną wytrzymałość. Matè
natomiast jest silnym przeciwutleniaczem roślinnym,
który wspiera serce, naczynia krwionośne
i komórki.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Do 2 saszetek dziennie podczas aktywności fizycznej.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 200 ml (2 saszetki)

Wartość energetyczna

938 kJ / 224 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

52 g
10 g

Błonnik

0g

SKŁAD

Magnez

80 mg

Woda, maltodekstryna 15%, izomaltuloza 5%, dekstroza 2,5%, fruktoza 2,5%,
dekstryna klastra® 1% (cyklodekstryny), matryca energetyczna 1% [wodny ekstrakt
z Matè (Ilex paraguariensis A. St.- Hil.) owoce, ryboza, bzu czarnego (Sambucus
nigra L) owoce, inozyna 5-fosforan sodu], Hydra4G® 1% (glicerofosforan
magnezu, cytrynian sodu, cytrynian potasu, glicerofosforan wapnia), kwas: kwas
cytrynowy, korzeń maca (Lepidium meyenii Walp.) es 0,35%, aromaty.

Inozyna

8,8 mg

Sól

0,30 mg

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD132 100 ml / opak. 18 saszetek / Czerwona pomarańcza

TOTAL ENERGY / CARBO GEL
Żel energetyczny z maltodekstryną, dekstrozą
i fruktozą, wzbogacony o sole mineralne.
Jest to mieszanka węglowodanów o różnym stopniu
wchłaniania z dodatkową zawartością sodu i potasu.
Zapewnia stopniowe i stałe uwalnianie energii oraz
zapobiega powstawaniu skurczów i bolesności
mięśni. Doskonały jako przekąska podczas treningów
wytrzymałościowych o dużej intensywności.
Maltodekstryna (maltodekstryna 18: 28,13%, maltodekstryna 9: 9,18%), woda,
dekstroza 12,44%, fruktoza 12,44%, korektor kwasowości: E330; chlorek sodu,
chlorek potasu, naturalne aromaty, sok cytrynowy (z koncentratu), środek
konserwujący: E202.

DOSTĘPNE PRODUKTY

RDA - zalecane dzienne spożycia

W TRAKCIE

40 ml / opak. 24 saszetek / Cytrusowy

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
2 żele podczas wysiłku fizycznego.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

SKŁAD

NMD032

PRZED

Wartość energetyczna

w 80 ml (2 saszetki)
1035 kJ / 244 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry
Sól

61 g
27 g
0,27 g
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TOTAL ENERGY / FRUIT JELLY
Przekąska energetyczna w formie gęstego żelu na
bazie naturalnych owoców z dodatkiem magnezu
oraz potasu. Smaczny i łatwy do spożycia żel
sprawdza się jako przekąska przed i po treningu.
Bogaty w sole mineralne i węglowodany dostarcza
energię oraz wspomaga wydajność organizmu
podczas długotrwałego wysiłku fizycznego.
SKŁAD

PRZED

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Maksymalnie 2 saszetki dziennie. Najlepiej spożyć z małą ilością
wody w trakcie wysiłku.

PRZEZNACZENIE
•
•

Skoncentrowany sok z miąższem z owoców (72 g /100 g owoców: 39%
brzoskwinia, pomarańcza 30%, cytryna 3%, naturalne aromaty), fruktoza, syrop
glukozowo-fruktozowy, substancja żelująca: pektyna cytrusowa; regulatory
kwasowości: kwas cytrynowy i cytrynian trójwapniowy; włókno cytrusowe,
węglan magnezu, węglan potasu, substancja konserwująca: sorbinian potasu;
barwnik: beta-karoten.

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 42 g

Wartość energetyczna

306,5 kJ / 72,2 kcal

Białko

0,20 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD028

W TRAKCIE

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

42 ml / opak. 28 saszetek / Owoce tropikalne

17,5 g
17,5 g

Sól

<0,01 g

Błonnik

0,96 g

Magnez

28,2 mg (18% RDA)

TOTAL ENERGY / STRONG GEL
Żel energetyczny z węglowodanami, kofeiną, guaraną
i tauryną. Total Energy Strong Gel zapewnia szybką
i długotrwałą energię, szczególnie potrzebną przy
intensywnym i długotrwałym wysiłku fizycznym.
Wysoka zawartość maltodekstryny dostarcza
natychmiastowej energii.
Maltodekstryna (maltodekstryna 18: 28,12%, maltodekstryna 9: 9,33%), woda,
dekstroza 12,44%, fruktoza 12,44%, fruktoza 11,00%, L-tauryna, regulator
kwasowości: E330, guarana (w tym 10% kofeiny), chlorowodorek sodu,
chlorowodorek potasu, naturalny aromat, sok z cytryny 0,1% (z koncentratu),
kofeina, środek konserwujący: E202.

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 żel w trakcie treningu.

PRZEZNACZENIE
•
•

SKŁAD

RDA - zalecane dzienne spożycia

PRZED

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 40 ml
507 kJ / 119 kcal

Białko

0g

DOSTĘPNE PRODUKTY

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

NMD029

Węglowodany
w tym cukry

40 ml / opak. 24 saszetek / Cytryna

30 g
13 g

Błonnik

1,93 g

Sól

0,14 g

ŻELE ENERGETYCZNE NAMEDSPORT
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TOTAL ENERGY / AMINO GEL
Żel energetyczny z wolno uwalniającymi się
węglowodanami Vitargo®, izomaltulozą (Palatinosa™)
oraz aminokwasami Ajipure®. Zawiera maltodekstrynę
oraz fruktozę z niskim indeksem glikemicznym, które
dostarczają energię w postaci glukozy w wolny
i zrównoważony sposób. Jego specjalna formuła
wzbogacona jest o aminokwasy glukogenne: alaninę,
która powoduje przyspieszenie metabolizmu mięśni,
oraz glicynę. Obydwa aminokwasy uczestniczą
w syntezie glukozy.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Maksymalnie 2 saszetki dziennie w trakcie treningu.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 50 ml

Wartość energetyczna

SKŁAD
Woda, fruktoza 16,69%, palatinoza (izomaltuloza*) 9,92%, maltodekstryna
DE18 9,61%, maltodekstryna DE9 3,20%, Vitargo (maltodekstryna) 2,35%,
L-leucyna, regulator kwasowości: L-izoleucyna, L-valina, beta-alanina 0,25%,
skoncentrowany sok z limonki, naturalny aromat pomarańczowy, konserwant:
sorbinian potasu; naturalny aromat.
* Izomaltuloza jest źródłem glukozy o niskim indeksie glikemicznym.

431 kJ / 102 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

24,5 g
16 g

Błonnik

<0,2 g

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD030

50 ml / opak. 32 saszetek / Pomarańcza

TOTAL ENERGY / HYDRA GEL
Żel energetyczny z węglowodanami o różnym stopniu
wchłaniania. Zawiera izomaltulozę (Palatinose™),
Vitargo®, minerały oraz maltodekstrynę. Total Energy
Hydra Gel wzbogacony jest o witaminę C, która
przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia
w trakcie treningów wytrzymałościowych,
jednocześnie poprawiając wchłanianie żelaza oraz
metabolizm energii. Zawarty w nim magnez, wapń
oraz potas pomaga w lepszym funkcjonowaniu
mięśni.
Woda, Palatinose™ (izomaltuloza*), maltodekstryna: DE18 12,85%, fruktoza
9,82%, sok brzoskwiniowy 9%, maltodekstryna: DE9 3,14%, Vitargo®2,48%,
skoncentrowany sok z cytryny 0,75%, chlorek wapnia, chlorek potasu, chlorek
magnezu, witamina C (kwas l-askorbinowy), zakwaszacz: kwas cytrynowy;
konserwant: sorbinian potasu, naturalny aromat brzoskwiniowy, fumaran żelaza.
* Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy o niskim indeksie glikemicznym.

DOSTĘPNE PRODUKTY

RDA - zalecane dzienne spożycia

W TRAKCIE

50 ml / opak. 32 saszetek / Cytryna-brzoskwinia

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Maksymalnie 2 saszetki dziennie.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

SKŁAD

NMD031

PRZED

w 50 ml
450 kJ / 106 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry
Potas
Wapno
Magnez
Żelazo
Witamina C

26,5 g
14 g
150 mg (15% RDA)
60 mg (15% RDA)
28,15 mg (15% RDA)
1 mg (15% RDA)
60 mg (15% RDA)
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SPORT GEL / HYDRATION
Żel stworzony z węglowodanów prostych oraz
złożonych, dostarczających energię w sposób ciągły
i stopniowy z dodatkiem D-Ribose oraz Palatinose™.
Żel Hydration Formula wzbogacony jest o minerały
takie jak magnez, który zmniejsza zmęczenie
i wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni
oraz potas, który przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania mięśni i układu nerwowego.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 saszetka bezpośrednio przed lub w trakcie aktywności
fizycznej.

PRZEZNACZENIE
•
•

SKŁAD

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

Izomaltuloza* 32,8%, maltodekstryna 27,47%, dekstroza 8,32%, fruktoza 3,33%,
cytrynian potasu, chlorek magnezu, d-ryboza 0,83%, regulator kwasowości:
kwas jabłkowy, kwas fosforowy, kwas cytrynowy; aromaty, konserwant: sorbinian
potasu.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 25 ml

Białko

0g

* Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

DOSTĘPNE PRODUKTY

Węglowodany
w tym cukry

NMD085

Sól

Wartość energetyczna

25 ml / opak. 15 saszetek / Owoce tropikalne

295 kJ / 69 kcal

17,2 g
11,2 g
0,06 g

SPORT GEL / GLUCOGENIC
Żel stworzony z prostych i złożonych węglowodanów
o różnym czasie wchłaniania (D-Ribose, Isomaltulose
PalatinoseTM), które dostarczają energię
w sposób ciągły i stopniowy. Formuła glukogeniczna
wspomaga syntezę glukozy dzięki zawartym
w składzie aminokwasom glukogenowym Glicyny
i l-Alaniny (Ajipure®).

PRZED

Izomaltuloza* 32,8%, maltodekstryna 27,47%, woda, dekstroza 9,15%, fruktoza
3,33%, glicyna, l-alanina, d-ryboza 0,83%, regulator kwasowości: kwas jabłkowy,
kwas fosforowy, kwas cytrynowy; aromaty, konserwant: sorbinian potasu.
* Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 saszetka bezpośrednio przed lub w trakcie aktywności
fizycznej.

PRZEZNACZENIE
•
•

SKŁAD

W TRAKCIE

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 25 ml
297 kJ / 70 kcal

Białko

0g

DOSTĘPNE PRODUKTY

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

NMD084

Węglowodany
w tym cukry

25 ml / opak. 15 saszetek / Lemon Ice Tea

Błonnik
Sól

17 g
11 g
0g
0,07 g
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SPORT GEL / PURE ENERGY
Żel stworzony ze specjalnej kompozycji
węglowodanów o różnym stopniu wchłaniania
(D-Ribose, Isomaltulose, Palatinose™), dzięki którym
sportowcy wytrzymałościowi mogą korzystać ze
stałego źródła energii na wszystkich etapach
treningu.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 saszetka bezpośrednio przed lub w trakcie aktywności
fizycznej.

PRZEZNACZENIE
SKŁAD
Izomaltuloza* 32,8%, maltodekstryna 27,47%, woda, dekstroza 8,32%, fruktoza
3,33%, aromaty, d-ryboza 0,83%, regulator kwasowości: kwas jabłkowy, kwas
fosforowy, kwas cytrynowy; aromaty, konserwant: sorbinian potasu.

•
•

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

* Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.

w 25 ml

Wartość energetyczna

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD083

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

25 ml / opak. 15 saszetek / Pomarańcza

296 kJ / 70 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

17,2 g
11,2 g

Sól

0,06 g

SPORT GEL / CAFFEINE
Żel zawiera proste oraz złożone węglowodany
o różnym stopniu uwalniania (D-Ribose, Isomaltulose
Palatinose). Dodatkowym zastrzykiem energii
w każdej fazie wysiłku jest zawarta w nim kofeina (50
mg).

PRZED

1 saszetka bezpośrednio przed lub w trakcie aktywności
fizycznej.

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, koncentracja, wytrzymałość
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

* Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

DOSTĘPNE PRODUKTY

Wartość energetyczna

NMD086

25 ml / opak. 15 saszetek / Cola-limonka

PO

SUGEROWANE UŻYCIE

SKŁAD
Izomaltuloza* 32,8%, maltodekstryna 27,47%, woda, dekstroza 9,15%, fruktoza
3,33%, aromaty, d-ryboza 0,83%, regulator kwasowości: kwas jabłkowy; kofeina,
konserwant: sorbinian potasu.

W TRAKCIE

w 25 ml
294 kJ / 69 kcal

Białko

0g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Sól

17,2 g
11,2 g
0g
0,07 g

Z-KONZEPT to nie tylko marka, to misja
dostarczania klientom najlepszych suplementów.
Dla Z-Konzept priorytetem jest zapewnienie
najwyższej jakości suplementów posiadających
doskonałe składniki. Odpowiednio dobrana
receptura poparta jest 20-letnim doświadczeniem
w dziedzinie suplementacji. Produkty powstają
w niemieckich fabrykach z najwyższej jakości
składników, zgodnie z zasadą HACCP oraz
normami ISO i IFS.
Ambasadorem marki jest

DOMAGOJ DUVNJAK
Chorwacki piłkarz ręczny, reprezentant
kraju, Piłkarz Ręczny Roku 2018 IHF.

Z-KONZEPT

SUPLEMENTY DIETY Z-KONZEPT
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ULTIMATE BOOSTER
Mieszanka o różnej szybkości wchłaniania się węglowodanów z kofeiną stymuluje
organizm i zapewnia energię podczas wysiłku (Doping Free). Ultimate Booster
zawiera także beta-alaninę, która prowadzi do podwyższenia poziomu karnozyny
w mięśniach, AKG oraz l-ornitynę, dostarczających tlenek azotu (NO), taurynę, BCAA,
glutaminę, L-karnitynę i jabłczan cytruliny. Karnozyna buforuje kwas mlekowy, który
jest główną barierą dla zachowania wysokiej intensywności wysiłku. L-karnityna
transportuje kwasy tłuszczowe do komórki i mitochondriów. Tauryna może chronić
tkankę przed stresem oksydacyjnym, występującym podczas podczas treningu.
PRZED

W TRAKCIE

PO

Wymieszać 1 porcję w 300 ml wody.
Spożyć 20 minut przed treningiem.

Maltodekstryna, dekstryna kukurydzy, dekstroza, L-glutamina, beta alanina, tauryna, zakwaszacze (kwas cytrynowy, L (+) - kwas
winowy), Alfaketoglutaran argininy, chlorowodorek l-ornityny, aromat (zawiera laktozę), L-karnityna, jabłczan cytruliny, L-leucyna,
barwnik spożywczy: buraki w proszku (betanina), L-izoleucyna, L-walina, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), barwnik
( E 163 [zawiera siarczyny], E 150c), kofeina, substancja słodząca (acesulfam K, sukraloza), kwas L-askorbinowy, emulgator (lecytyna
sojowa), olej roślinny (olej palmowy). *Zawiera soję, laktozę i siarczyny. Może zawierać śladowe ilości glutenu i białka jaja kurzego.

PRZEZNACZENIE

ROZKŁAD AMINOKWASÓW

SUGEROWANE UŻYCIE

•
•

SKŁAD (DLA SMAKU OWOCOWEGO)

Pobudzenie, koncentracja, trening siłowy, stymulacja
układu centralnego
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty
zespołowe do 1,5h wysiłku max.

w 35 g

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 35 g

L-Glutamina

3500 mg

Wartość energetyczna

L-Ornithine Hcl

1050 mg

Białko

6,7 g

Alfaketoglutaran argininy

1167 mg

Jabłaczan L-Cytruliny

700 mg

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,1 g
0,1 g

DOSTĘPNE PRODUKTY

L-Leucyna

679 mg

Węglowodany
w tym cukry

12 g
4,1 g

ZK05

L-Tyrozyna

585 mg

Błonnik

L-Valina

340 mg

Sól

525 g x 15 porcji / Owocowe

L-Izoleucyna

457 kJ / 107 kcal

4,6 g
0,37 g

340 mg

Tauryna

2100 mg

BCAA

1358 mg

Kofeina

210 mg

Całkowita ilość dodanych aminokwasów

8361 mg

L-karnityna

Witamina C

70 mg

716 g

Beta alanina

3500 mg

Ekstrakt z guarany
w tym kofeina

112 mg
26,8 mg

BCAA INSTANT
DRINK POWDER
Suplement diety zawierający aminokwasy rozgałęzione
(leucyna, izoleucyna i walina), które jako podstawowy
budulec białka, są najważniejszym rodzajem
aminokwasów dla sportowców. Osoby aktywne powinny
dostarczać do organizmu znacznie więcej ilości białka
i aminokwasów, niż w przypadku osób niećwiczących.
W przeciwieństwie do wszystkich innych aminokwasów,
BCAA są metabolizowane bezpośrednio, a nie pośrednio
przez wątrobę. Oznacza to, że trafiają prosto do komórek
mięśniowych, powodując przyspieszenie procesu
wsparcia, regeneracji i ich wzrostu. Działanie BCAA
jest bardzo ważne w sporcie zawodowym dla dyscyplin
siłowych, wytrzymałościowych i szybkościowych.
SKŁAD (DLA SMAKU CYTRYNA)
L-Leucyna (30%), zakwaszacz (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), L-izoleucyna
(15%), L-walina (15%), flavo, cytrynian potasu, maltodekstryna, emulgator
(lecytyna sojowa), zagęszczacz (karagen), przeciwzbrylający dwutlenek krzemu
(silikon dio-xid), substancja słodząca (sukraloza), chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, barwnik (beta-karoten). *Zawiera soję, laktozę i białko jaja kurzego.
Może zawierać śladowe ilości glutenu.

PRZED

W TRAKCIE

SUGEROWANE UŻYCIE
1 porcję = 10 g wymieszać w szklance wody lub soku. Podczas
wzmożonego treningu podwoić dawkę.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowa masy mięśniowej, regeneracja, ochrona masy mięśniowej
podczas wysiłku
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko
Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry
Sól
BCAA
L-Leucyna
L-Izoleucyna
L-Walina

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK24 500 g x 10 porcji / Melon
ZK25 500 g x 10 porcji / Cytryna
BCAA - aminokwasy rozgałęzione (L-izoleucyna, L-Leucyna, L-Valina)

PO

w 10 g
77.4 kJ / 18.2 kcal
6g
< 0,1 g
< 0,1 g
0,8 g
0,6 g
< 0,01 g
6g
3g
1,5 g
1,5 g
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ULTIMATE RECOVERY POWDER
Ultimate Recovery zostało stworzone, aby dostarczyć do organizmu odpowiednią
ilość aminokwasów, głównie BCAA i glutaminy tak szybko jak to możliwe,
bezpośrednio po treningu. Jest to czas, gdy zapotrzebowanie na główne składniki
odżywcze organizmu jest wysokie, ponieważ procesy regeneracji zaraz po treningu
przebiegają ze wzmożoną intensywnością. Ultimate Recovery zawiera dodatkowo
odpowiednią ilość węglowodanów, wpływających na produkcję insuliny, która
przyspiesza transport składników odżywczych do komórek mięśniowych. Ponadto
zawarty w suplemencie cynk przyczynia się do prawidłowej syntezy białek
i utrzymania prawidłowego poziomu testosteronu we krwi. Ultimate Recovery
zawiera także niezbędny aminokwas, tryptofan, który w organizmie zostaje
przekształcony w serotoninę, ważny neuroprzekaźnik.
PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Jedną porcję (70 g) wymieszać z 300 - 400 ml wody
lub mleka o niskiej zawartości tłuszczu. Stosować
bezpośrednio po treningu (do 30 min.) lub przed snem
(zawiera Tryptofan).

PRZEZNACZENIE
•
•

Ochrona, budowanie masy mięśniowej, regeneracja
układu centralnego i mięśniowego
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty
zespołowe

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK53

700 g x 10 porcji / Czerwona pomarańcza

SKŁAD (DLA SMAKU CZERWONA POMARAŃCZA)
Białko mleka (koncentrat białka serwatki i izolat) (25%), dekstroza (24%), fruktoza (24%), długołańcuchowa woskowa skrobia
kukurydziana (6,0%), substancja zakwaszająca (kwas cytrynowy), L-leucyna, L-glutamina, L-glicyna (zawiera gluten), L-izoleucyna,
L-walina, aromat, węglan magnezu, barwnik z buraków jadalnych (betanina), emulgator (lecytyna sojowa, mono i diglicerydy
kwasów tłuszczowych), substancja zagęszczająca (karagen), substancja przeciwzbrylająca (ditlenek krzemu), tryptofan, cytrynian
cynku, chlorowodorek pirydoksyny, substancja barwiąca (beta-karoten). * Zawiera laktozę i soję. Może zawierać gluten i białko
jaja kurzego.

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

ROZKŁAD AMINOKWASÓW

w 70 g

w 70 g

L-Leucyna

4100 mg

Białko

23,1 g

L-Glutamina

2100 mg

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,9 g
0,9 g

L-Glicyna

2030 mg

Węglowodany
w tym cukry

38 g
33 g

L-Izoleucyna

2200 mg

L-Walina

2100 mg

Sól

0,2 g

Wartość energetyczna

115 kJ / 162 kcal

L-Tryptofan

100 mg

BCAA *

8,4 g

Witamina B

1,4 mg

Magnez

188 mg

Cynk

10 mg

VITACTIVE WORKOUT DRINK
Napój zaprojektowany specjalnie dla trenujących
systematycznie, gdzie nie ma wysokiego
zapotrzebowania na spożycie sodu (aby wykluczyć
przedawkowanie). Pozwala sporządzić 12.5 l
gotowego orzeźwiającego napoju o niskiej zawartości
cukru i niewielkiej kaloryczności.
W swoim składzie zawiera 10 witamin i 4 minerały,
dzięki temu znakomicie uzupełnia ich niedobory
podczas aktywności fizycznej.
SKŁAD (DLA SMAKU POMARAŃCZA)
Dekstroza, maltodekstryna, substancja zakwaszająca (kwas cytrynowy, L [+]
- kwas winowy), aromat, fosforan potasu, fosforan wapnia, węglan magnezu,
cytrynian sodu, substancja słodząca (acesulfam K, sukraloza), sól kuchenna,
kwas L-askorbinowy, środek antyadhezyjny (dwutlenek krzemu), olej roślinny
(olej palmowy), nikotynamid, octan DL-alfa tokoferylu, D-pantotenian wapnia,
ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy, substancja
barwiąca (beta-karoten), kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna,
cyjanokobalamina.
* Może zawierać śladowe ilości śladów glutenu, laktozy, soi i białka jaja kurzego.

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK35 500 g x 25 porcji

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 porcję (20 g) zmieszać z 200 / 250 ml ml wody

PRZEZNACZENIE
•
•

Energia, wytrzymałość
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 20 g
302 kJ / 70,9 kcal

Białko

<0,1 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

15,4 g
12,2 g

Sól

0,2 g

SUPLEMENTY DIETY Z-KONZEPT
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VITACTIVE SYRUP
Niskokaloryczny i niskosłodzony napój z witaminami
i minerałami. Zawiera kompleks witamin (B1, B5, B6,
B7, B 12, E), L-karnitynę oraz magnez. VitActive Syrup
dostarcza ważne dla organizmu mikroelementy
oraz doskonale sprawdza się podczas długotrwałych
wysiłków, gasząc pragnienie owocowym smakiem.
Napój zmniejsza zmęczenie, nawadnia i eliminuje
procesy przetrenowania. Koncentrat VitActive
to wygodne rozwiązanie dla klubów sportowych.
Wydajność 1:50.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
10 ml zmieszać z 500 / 550 ml wody.

PRZEZNACZENIE
•
•

Ochrona przed odwodnieniem
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 500 ml

SKŁAD (DLA SMAKU POMARAŃCZA)

Wartość energetyczna

Dekstroza, maltodekstryna, kwas Substancja zakwaszająca(kwas cytrynowy,
L [+] - kwas winowy), aromat, fosforan potasu, fosforan wapnia, węglan magnezu,
cytrynian sodu, słodzik (acesulfam K, sukraloza), sól kuchenna,
L-kwas askorbinowy, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), olej
roślinny (olej palmowy), nikotynamid, octan dl-alfa-tokoferylu, D-pantotenian
wapnia, ryboflawina, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy,
substancja barwiąca (beta-karoten), kwas pteroilomonoglutaminowy, D-biotyna,
cyjanokobalamina.

Białko

102 kJ / 24 kcal
<0,1 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

4g
4g

Sól

0,3 g

*Może zawierać śladowe ilości soi, laktozy, białka jaja kurzego, glutenu.

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK31
ZK32
ZK33
ZK38
ZK39
ZK40

1000 ml / Zielona herbata
1000 ml / Porzeczka
1000 ml / Papaya
1000 ml / Energy z kofeiną
1000 ml / Czerwona pomarańcza
1000 ml / Brzoskwinia

MEGA AMINO LIQUID
Mega Amino Liquid to skoncentrowany hydrolizat
białka, opracowany został tak, aby dostarczyć do
organizmu od 8000 mg do 13.4000 mg peptydów
i aminokwasów w jednej porcji (15 - 25 ml). Mega
Amino Liquid jest lekkostrawny i charakteryzuje się
znacznie szybszą wchłanialnością niż standardowe
suplementy białkowe ze względu na zaawansowany
proces hydrolizy. Wzbogacony został o wysoką
dawkę, bo aż 200% (RDA) witaminy B6 na porcję,
która przyczynia się do metabolizmu białek oraz
glikogenu. Minimalizuje urazy włókien mięśniowych
i znacząco wpływa na procesy regeneracji
w tkankach. Zachowuje znakomity smak pomimo
wysokiej zawartości aminokwasów.
SKŁAD
Hydrolizat kolagenu (42%, pochodzenia wołowego), woda, fruktoza, hydrolizat
białka serwatki (3%), substancja zakwaszająca (kwas cytrynowy), aromat,
substancja konserwująca (sorbinian potasu), słodzik (cyklaminian sodu,
acesulfam K, sacharyna), chlorowodorek pirydoksyny, emulgator (E 471),
substancja barwiąca (E 124, E 122).
*Zawiera mleko.

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK27 1000 ml / Wiśnia

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 porcję (10 ml) wymieszać z 300ml wody lub innego napoju.

PRZEZNACZENIE
•
•

Ochrona mięśni, budowanie masy mięśniowej, wsparcie organizmu
podczas intensywnego wysiłku
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko
Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry
Sól
Witamina B6

w 15 ml
181 kJ / 42,6 kcal
8g
< 0,1 g
< 0,1 g
2,2 g
2,2 g
0,062 g
2,8 mg
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ARTHRO FORTE SHOTS
Koncentrat o delikatnym owocowym smaku, który nadaje zawarty w nim miąższ
z mango. W Artho Forte Shots połączone zostały wszystkie dostępne składniki
mające wpływ na stawy. Są nimi siarczan glukozamina, siarczan chondroityny,
metylosulfonylometan (MSM), kolagen i siarczan manganu. Istotnym budulcem
chrząstki są zawarte w shotach: glukozamina,, chondroityna i MSM (która dostarcza
siarkę). Ponadto hydrolizat Artho Forte zawiera kolagen, który jest białkiem
strukturalnym, odpowiedzialnym za elastyczność i szczelność tkanki łącznej. Zawarty
w koncentracie mangan przyczynia się do prawidłowego tworzenia tkanki łącznej
i wzmocnienia kości.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 ampułka dziennie. Spożyć czysty koncentrat lub
rozcieńczyć z wodą.

PRZEZNACZENIE
•
•

SKŁAD (DLA SMAKU OWOCOWEGO)

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Hydrolizat kolagenu (9%), miąższ z mango (7,5%),
siarczan glukozaminy (zawiera skorupiaki), siarczan
chondroityny, metanosulfonylometylen, substancja
zakwaszająca (kwas cytrynowy), aromat, substancja
konserwująca (sorbinian potasu), substancja słodząca
(cyklaminian sodu, acesulfam K, sacharyna), siarczan
manganu (E 471), chlorowodorek pirydoksyny.

w 25 ml

Wartość energetyczna

58,7 kJ / 13,8 kcal

Białko

2,8 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

<1 g
<1 g

Węglowodany
w tym cukry

Regeneracja stawów
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty
zespołowe

0,6 g
0,2 g

Sól

0,08 g

Witamina B6

1,4 mg

Magnez

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK03 25 ml x 20 fiolek / Mango

2 mg

Metylosulfonylometan

500 mg

Siarczan glukozaminy
w tym glukozamina

500 mg
420 mg

Chondroitin sulfat

500 mg

L-CARNITINE SHOTS
L-karnityna pełni funkcję transportową dla kwasów
tłuszczowych i dostarcza je do komórek mięśniowych
(mitochondriów), w których przekształcane są
w energię. Pełni także niezbędną rolę w procesie
spalania tłuszczu podczas intensywnego treningu.
L-karnityna w połączeniu ze śladową ilością chromu
jest rdzeniem tak zwanego „współczynnika tolerancji
glukozy” (GTF). GTF reguluje poziom cukru we krwi
i wyrzut glukozy do komórki.

W TRAKCIE

Woda, L-karnityna (10%), substancja zakwaszająca (kwas mlekowy), aromat,
substancja konserwująca (sorbinian potasu), substancja słodząca (cyklaminian
sodu, acesulfam K, sacharyna), chlorek chromu.

DOSTĘPNE PRODUKTY
25 ml x 20 fiolek / Cytryna-marakuja

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 ampułka dziennie. Spożyć czysty koncentrat lub rozcieńczyć
z wodą.

PRZEZNACZENIE
•
•

Odnowa energii
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

SKŁAD

ZK62

PRZED

Wartość energetyczna

w 25 ml
4 kJ / 0,9 kcal

Białko

<0,1 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

< 0,1 g
< 0,1 g

Sól

<0,1 g

Chrom

25 μg

L-karnityna

2500 mg

SUPLEMENTY DIETY Z-KONZEPT
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SUPERIOR AMINO SHOTS
Superior Amino Shots to skoncentrowany
hydrolizat białka, dostarcza szybko przyswajalnych
aminokwasów (takich samych, jak w Mega Amino
Liquid) oraz peptydów (13 620 mg) zawartych
w jednej ampułce. Suplement zapewnia szybkie
wsparcie dla zapotrzebowania na białko oraz
dodatkowo wzbogacony jest o L-ornitynę i L-argininę.
Superior Amino shots szybko zaspokaja niedobór
aminokwasów i minimalizuje urazy włókien
mięśniowych, co znacząco wpływa na procesy
regeneracji w tkankach. Zachowuje znakomity smak
pomimo wysokiej zawartości aminokwasów.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 shot dziennie, popić wodą. Stosować bezpośrednio po treningu /
zawodach. (Można dodać do napoju np. czystego Rapid Carbo jako
formuła regeneracyjna).

PRZEZNACZENIE
•
•

Ochrona mięśni, budowanie masy mięśniowej, wsparcie organizmu
podczas intensywnego wysiłku
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 25 ml

Wartość energetyczna

SKŁAD
hydrolizat kolagenu (42% pochodzenia wołowego), woda, fruktoza, hydrolizat
białek serwatkowych (3%), substancja zakwaszająca (kwas cytrynowy),
chlorowodorek L-ornityny, chlorowodorek L-argininy, L-arginina, aromat,
substancja konserwująca (sorbinian potasu), substancja słodząca (cyklaminian
sodu, acesulfam K, sacharyna), chlorowodorek pirydoksyny, emulgator (E 471),
substancja barwiąca (E 124, E 122).
* Zawiera mleko.

310 kJ / 72,9 kcal

Białko

13,8 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

3,7 g
3,7 g

Sól

0,105 g

Witamina B6

2,8 mg

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK36 25 ml x 20 fiolek / Wiśnia

GUARANA SHOTS
Guarana Shot, dzięki płynnej formie, pozwala na
szybsze uwalnianie składników, niż ma to miejsce
w przypadku tabletek, przy jednoczesnym
zachowaniu długotrwałego efektu. Guarana
powstaje z suszonych i obranych nasion rośliny
Paullinia guarana. Pochodzi z Amazonii, gdzie była
wykorzystywana przez tubylców tego regionu
w celu złagodzenia apetytu i zmęczenia. Efekt ten
jest wynikiem łagodniejszego i dłuższego działania
kofeiny niż w kawie. W Guarana Shots 1.800 użyty
został ekstrakt guarany najwyższej jakości, uzyskując
tym samym najwyższy na rynku poziom kofeiny (180
mg kofeiny to trzy filiżanki kawy).
SKŁAD
Woda, fruktoza, ekstrakt z guarany, zakwaszacz (kwas cytrynowy), aromat,
środek konserwujący (sorbat potasowy), nikotynamid, monoazotan tiaminy,
chlorowodorek pirydoksyny.

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK47 25 ml x 20 fiolek / Pomarańcza

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 ampułka dziennie. Spożyć czysty koncentrat
lub rozcieńczyć z wodą

PRZEZNACZENIE
•
•

Stymulacja organizmu, mocne pobudzenie (wys. zaw. kofeiny)
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko
Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry
Sól

w 25 ml
153 kJ / 36,1 kcal
0,4 g
< 0,1 g
< 0,1 g
8,2 g
6,9 g
<0,01 g

Witamina B1

1,1 mg

Witamina B6

1,4 mg

Niacyna
Ekstrakt z guarany
Kofeina

16 mg
1800 mg
180 mg
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MAGNESIUM SHOTS + B6
Magnez w płynie z witaminą B6, gwarantuje szybki
i natychmiastowy efekt. Magnez jest niezbędny
dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Odgrywa bardzo ważną rolę, przyczyniając się do
zmniejszenia zmęczenia, równowagi elektrolitowej,
prawidłowego metabolizmu energetycznego,
funkcjonowania układu nerwowego, funkcjonowania
mięśni, prawidłowej syntezy białek, a także
utrzymania zdrowych kości i zębów. Kombinacja
cytrynianu magnezu i mleczanu magnezu pozwala
na uzyskanie wysokiej biodostępności. Jedna porcja
magnezu +B6 (260 mg) stanowi ponad 66% dziennej
zalecanej dawki. Magnesium Shot + B6 wzbogacony
jest o naturalny koncentrat soku z pomarańczy dla
uzyskania najlepszego smaku.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 ampułka dziennie. Spożyć czysty koncentrat lub rozcieńczyć
z wodą.

PRZEZNACZENIE
•
•

Regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 25 ml

Wartość energetyczna

87 kJ / 20,4 kcal

Białko

< 0,1 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

3,7 g
3,7 g

SKŁAD

Sól

< 0,1 g

Woda, fruktoza, cytrynian magnezu, mleczan magnezu, substancja zakwaszająca
(kwas cytrynowy), koncentrat soku pomarańczowego (3%), aromat,
substancja konserwująca (sorbinian potasu), substancja słodząca (sukraloza),
chlorowodorek pirydoksyny.

Witamina B6

1,4 mg

Magnez

260 mg

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK59

25 ml x 20 fiolek / Pomarańcza

L-CARNITINE 100.000 CHROMIUM
Najwyższej jakości koncentrat L-karnityny (Carnipure)
w wersji CHROMIUM. Zawarty w produkcie chrom
ułatwia jego przyswajanie oraz jest faktorem
tolerancji poziomu cukru we krwi (GTF - Glucose
Tolerance Factor), regulując tym samym jego
absorpcję do komórek mięśniowych. L-karnityna
100.000 pełni funkcję transportu kwasów
tłuszczowych do komórek mięśniowych, a następnie
do mitochondriów, które stanowią miejsce spalania
tłuszczy oraz wytwarzania energii. Koncentrat
przeznaczony jest dla osób, których celem jest
intensywne spalanie tkanki tłuszczowej w trakcie
wysiłku.
SKŁAD
Woda, L-karnityna (10%), substancja zakwaszająca (kwas mlekowy), aromat,
substancja konserwująca (sorbinian potasu), substancje słodzące (cyklaminian
sodu, acesulfam K, sacharyna), chlorek chromu.

PRZED

ZK61

1000 ml / Cytryna-marakuja

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
20ml rozrobione z wodą bezpośrednio przed treningiem
1 dawka w ciągu dnia.

PRZEZNACZENIE
•
•

Kształtowanie sylwetki
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 20 ml
3,2 kJ / 0,7 kcal

Białko

< 0,1 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

< 0,1 g
< 0,1 g

Sól

< 0,1 g

Chrom

DOSTĘPNE PRODUKTY

W TRAKCIE

L-karnityna

20 µg
2000 mg

SUPLEMENTY DIETY Z-KONZEPT
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B-COMPLEX FORTE
Suplement zapewniający 300% zapotrzebowania
dziennego (NRV) na wszystkie witaminy z grupy
B, dostarczanych kompleksowo w pojedynczej
kapsułce. Jest to rozwiązanie dla każdego, kto
dba o zdrowie i zrównoważoną dietę. Witaminy
z grupy B to jedne z najważniejszych substancji
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Mają bezpośredni wpływ na pracę
serca, mięśni, układu nerwowego i naczyniowego.
Odpowiednia suplementacja pomaga przeciwdziałać
anemii, wpływa na przemianę materii oraz dobre
samopoczucie.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 do 2 kapsułek dziennie

PRZEZNACZENIE
•
•

Wzrost energii, wzmocnienie organizmu, przyspiesza metabolizm
białek i glikogenu mięśniowego, wzmocnienie kości
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 1 kapsulce

Wartość energetyczna

9,9 kJ / 2,3 kcal

Białko

SKŁAD
Maltodekstryna, żelatyna (kapsułka), nikotynamid, D-pantotenian wapnia,
chlorowodorek pirydoksyny, substancja barwiąca (dwutlenek tytanu,
tartrazyna), ryboflawina, monoazotan tiaminy, kwas pteroilomonoglutaminowy,
cyjanokobalamina.

0,1 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

0,5 g
< 0,1 g

Sól

< 0,1 g

Błonnik

* Może zawierać śladowe ilości glutenu, laktozy, soi i białka jaja kurzego.

< 0,1 g

Witamina B1

3,3 mg

DOSTĘPNE PRODUKTY

Witamina B2

4,2 mg

ZK09 60 kapsułek

Witamina B6

4,2 mg

Witamina B12

7,5 mg

Niacyna

48 mg

Kwas pantotenowy

18 mg

Kwas foliowy

600 µg

D3 + MINERAL FORTE
Formuła witaminowa szczególnie polecana dla
sportowców, przyczynia się do prawidłowego
funkcjonowania mięśni, układu nerwowego, a także
utrzymania kości i zębów w dobrej kondycji. Dzienna
dawka (3 kapsułki) zapewnia 300% zapotrzebowania
dziennego na magnez (zmniejszenie zmęczenia),
selen (wsparcie układu odpornościowego
i ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym),
cynk (prawidłowy metabolizm i synteza białek),
witaminę D3 (przyczynia się do utrzymania właściwej
czynności mięśni, wspomaga funkcjonowanie
układu odpornościowego oraz jest odpowiedzialna
za prawidłową budowę kości i zębów) oraz 150%
zapotrzebowania dziennego na wapń (podstawowy
budulec kości).
SKŁAD
Węglan wapnia (53,1%), tlenek magnezu (34,4%), żelatyna (kapsułka), cytrynian
cynku (1,7%), środek przeciwzbrylający (sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu), substancja barwiąca (dwutlenek tytanu, tartrazyna), selenian
sodu, cholekalcyferol.
* Może zawierać śladowe ilości glutenu, laktozy, soi i białka jaja kurzego.

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK70 60 kapsułek

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1-3 kapsułki dziennie.

PRZEZNACZENIE
•

•

Wspomaga działanie układu odpornościowego, pomaga w
prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, wspomaga podział
komórkowy
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 3 kapsułkach
11,1 kJ / 2,6 kcal

Białko

< 0,4 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

< 0,1 g
< 0,1 g

Sól
Witamina D

0,1 g
15 µg

Wapń

1200 mg

Magnez

1125 mg

Cynk

30 mg

Selen

165 µg
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TRIBULUS ULTRA 90
Tribulus Ultra 90 to jeden z najwyżej
skoncentrowanych produktów zawierających
Tribulus Terrestris (buzdyganek naziemny) na rynku.
Zawartość tego ekstraktu wynosi aż 90%. Roślina ta
powszechnie uważana jest za wsparcie dla wzrostów
receptorów androgenowych w komórce oraz
wsparcie hormonu LH, który odpowiada za produkcję
testosteronu.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
3 kapsułki dziennie.

PRZEZNACZENIE
•
•

SKŁAD

Poprawa samopoczucia, podwyższenie poziomu testosteronu,
zwiększenie libido, wsparcie odporności, przyrost masy mięśniowej,
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

Ekstrakt z buzdyganka naziemnego 81.1% (w tym 90% saponin), żelatyna
(kapsułka), substancje adhezyjne (sole magnezowe kwasów tłuszczowych,
dwutlenek krzemu), substancja barwiąca (dwutlenek tytanu, tartrazyna).

w 3 kapsułkach

Wartość energetyczna

* Może zawierać śladowe ilości glutenu, laktozy, soi i białka jaja kurzego.

DOSTĘPNE PRODUKTY

34,8 kJ / 8,1 kcal

Białko

0,6 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0,3 g
0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

ZK07 104 kapsułki

0,9 g
< 0,1 g

Sól

< 0,1 g

Ekstrakt z buzdyganka naziemnego
w tym sapoiny

1800 mg
1620 mg

CREAFAST ®
Kreatyna nowej generacji. CreaFast® to 2-fazowa
tabletka zapewniająca zoptymalizowane uwalnianie
kreatyny na poziomie szkieletowo-mięśniowym,
co znacznie podnosi jej efektywność. Specjalna
powłoka chroni tabletkę przed destrukcją soków
trawiennych. Faza pierwsza polega na szybkim
dostarczeniu łatwo dostępnej kreatyny. W fazie
drugiej działanie kreatyny jest spowalnianie,
zapewniając tym samym jej stały i wysoki poziom we
krwi przez dłuższy czas. Dzięki optymalizacji pracy
aktywnych transporterów jelitowych i mięśniowych,
CreaFast® przekazuje całą dawkę kreatyny do
komórek mięśni szkieletowych, utrzymując wzrost
zapasów kreatyny mięśniowej, znacznie mniejszą
dawką, niż w tradycyjnych formach suplementacji
(w 100 % absorbowana).

PRZED

3 x dziennie 1 tabletka (energia, regeneracja),
3 x dziennie 2 tabletki (budowanie masy).

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie siły i masy mięśniowej, energia, regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko
Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry
Sól
Magnez

Monohydrat kreatyny, wodorotlenek magnezu, substancja powlekające
(skrobia preżelatynizowana), talk, szelak, glicerol, tlenki żelaza (III), substancja
wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna; środki przeciwzbrylające: kwas
stearynowy, dwutlenek krzemu, stearynian magnezu.

Kreatyna

ZK64 120 tabletek

PO

SUGEROWANE UŻYCIE

SKŁAD

DOSTĘPNE PRODUKTY

W TRAKCIE

w 3 tabletkach
0 kJ / 0 kcal
0g
0,1 g
0g
0g
0g
0g
254 g
3000 mg

PATRYCJA
ZACHORSKA
LADY SQUAT

Zawodniczka Bikini Fitness, Mistrzyni Polski 2017 w kategorii bikini fitness kobiet +172 cm
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28% PROTEIN BAR
Klasyczny Baton Proteinowy o zawartości 28% białka
na porcję to wygodna alternatywa dla smacznej
przekąski. Protein Bar 28% dostarczy odpowiednią
ilość białka oraz węglowodanów między posiłkami.

PRZED

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Do 2 batonów przed lub po treningu, w zależności
od indywidualnych potrzeb

PRZEZNACZENIE

SKŁAD (DLA SMAKU BANAN)
syrop glukozowy, syrop fruktozowy, białko mleka (kazeinian wapnia, izolat białka
serwatki), masa kakaowa, hydrolizat kolagenu, cukier, tłuszcz palmowy, masło
kakaowe, banan, aromat, sól, emulgator: lecytyna sojowa, ryboflawina.
*Może zawierać śladowe ilości glutenu, orzeszków ziemnych lub innych
orzechów.

W TRAKCIE

•
•

Regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 35 g

Wartość energetyczna

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK14 35 g / 24 batony / Czekolada-Banan

568 kJ / 135 kcal

Białko

9,8 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

3,7 g
2,1 g

Węglowodany
w tym cukry

15 g
9,8 g

Sól

0,1 g

Witamina B1

1,7 mg

33% CRUNCH PROTEIN BAR
Odpowiednik popularnych batonów Snickers i Lion,
lecz o znacznie lepszej wartości odżywczej. Chrunchy
Bar to rewelacyjny smak i konsystencja, wzbogacony
o 33% białka wraz z obniżonym poziomem tłuszczu
i węglowodanów, jest to idealna przekąska o każdej
porze dnia.
SKŁAD (DLA SMAKU ORZECH)
Syrop glukozowy, syrop fruktozowy, białko mleka (kazeinian wapnia, białko
serwatkowe), masa kakaowa, hydrolizat kolagenu, cukier, tłuszcz palmowy,
masło kakaowe, banan, aromat, sól, emulgator: lecytyna sojowa, ryboflawina.
* Może zawierać śladowe ilości glutenu, orzeszków ziemnych lub innych
orzechów.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Do 2 batonów przed lub po treningu, w zależności
od indywidualnych potrzeb.

PRZEZNACZENIE
•
•

Regeneracja, energia
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 50 g

Wartość energetyczna

867 kJ / 207 kcal

Białko

17 g

DOSTĘPNE PRODUKTY

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

ZK15 50 g / 24 batony / Orzech
ZK16 50 g / 24 batony / Cytryna
ZK17 50 g / 24 batony / Brownie

Węglowodany
w tym cukry

8g
4,5 g
19 g
10 g

Sól

0,3 g

Błonnik

0,3 mg

50% PROTEIN BAR
Baton w polewie czekoladowej, zawierający 50%
białka (25 g). Doskonale sprawdza się jako przekąska
przed i po treningowa. Zawiera jedynie 0,7 g cukru
w jednej porcji. W skład batona wchodzą
węglowodany o niskim wskaźniku glikemicznym
(z alkoholi cukrowych), które mają mniejszy wpływ
na poziom cukru we krwi oraz znacznie mniej kalorii.
SKŁAD (DLA SMAKU KOKOS)
Mieszanka białka (białko mleka, izolat białka sojowego), substancja utrzymująca
wilgoć: glicerol, polewa z mlecznej czekolady 16% (substancja słodząca: malitol, masło
kakaowe, mleko w proszku, masa kakaowa, emulgator: lecytyna sojowa, naturalna
wanilia), hydrolizat kolagenu, woda, tłuszcz palmowy, płatki kokosowe (3%), aromat,
substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, substancja słodząca: sukraloza.
*Zawiera laktozę i soję. Może zawierać śladowe ilości glutenu, orzeszków ziemnych
i innych orzechów.

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK18 50 g / 24 batony / Kokos
ZK19 50 g / 24 batony / Cytryna
ZK20 50 g / 24 batony / Mango

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Do 2 batonów przed lub po treningu, w zależności
od indywidualnych potrzeb.

PRZEZNACZENIE
•
•

Zwiększenie masy mięśniowej, suplementacja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 50 g
776 kJ / 185 kcal

Białko

25 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

6,5 g
3,9 g

Węglowodany
w tym cukry

10,5 g
0,7 g

Sól

0,2 g

Błonnik

0,5 g

BATONY, PROTEINY, WĘGLOWODANY Z-KONZEPT
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FLAVOR DREAM PROTEIN SHAKE SYSTEM
Innowacyjna koncepcja składająca się z bazy białkowej oraz składników
smakowych, które można dowolnie komponować w zależności od smaku,
jaki chcemy uzyskać. Baza Basic Protein zawiera izolat oraz koncentrat
białka serwatkowego, białka mleka, kazeiny i jajka. W każdym smaku
Flavour Dream znajduje się dodatkowy błonnik (Nutriose) dla poprawy
smaku. Zestaw nie zawiera sztucznych słodzików, ani aspartamu. Jedynym
składnikiem słodzącym jest stewia, a koncentrat smakowy jest niezwykle
zbliżony do naturalnego. Tak przygotowany shake pozwala na utrzymanie
wysokiego poziomu aminokwasów we krwi przez długi czas.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Wymieszać 1 porcję (5 g) smaku z 1 porcją (30 g) związku
zasadowego, rozpuszczając w 300ml wody lub mleka o niskiej
zawartości tłuszczu.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej, regeneracja
Sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

BASIC PROTEIN 80 POWDER
SKŁAD
Koncentrat białka serwatkowego (47,4%), białko mleka
(25,0%), koncentrat białka mleka (24,0%), izolat białka
serwatkowego (2,0%), albumina jaja kurzego (1,5%),
emulgator (lecytyna sojowa), substancja przeciwzbrylająca
(dwutlenek krzemu).

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK74 2000 g x 40 porcji

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 50 g
1066 kJ / 252 kcal

Białko

34 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

5,6 g
3,9 g

Węglowodany
w tym cukry

16,6 g
16,6 g

Sól

0,53 g

Błonnik

< 0,1 g

BCAA *

7g

DREAM FLAVOR
SKŁAD (DLA SMAKU BANAN)
Dekstryna kukurydziana, aromat (zawiera
laktozę),substancja zakwaszająca (kwas jabłkowy),
substancja słodząca (sukraloza, glikozydy stewiolowe),
substancja barwiąca (beta-karoten).
* Może zawierać śladowe ilości laktozy, glutenu, białka jaja
kurzego i soi.

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK75
ZK76
ZK77
ZK78
ZK79
ZK80
ZK81
ZK82

500 g x 100 porcji / Banan
500 g x 100 porcji / Jagoda
500 g x 100 porcji / Cappuccino
500 g x 100 porcji / Sernik
500 g x 100 porcji / Czekolada
500 g x 100 porcji / Ciastko
500 g x 100 porcji / Truskawka
500 g x 100 porcji / Wanilia

BCAA - aminokwasy rozgałęzione (L-izoleucyna, L-Leucyna, L-Valina)

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko
Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe
Węglowodany
w tym cukry
Błonnik
Sól

w5g
48,8 kJ / 11,9 kcal
0,1 g
< 0,1 g
< 0,1 g
1,1 g
0,1 g
3,5 g
0,01 g
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PRIME WHEY PROTEIN
Prime Whey to ulepszona wersja już znanego 100% Whey Protein marki Z-Konzept.
Zawiera wyłącznie naturalne słodziki (sukraloza i stewia), ma lepszą wydajność oraz
jest jeszcze lepiej rozpuszczalna niż jej poprzednik. Poprzez dodanie hydrolizatu
białka serwatki (WPH) i izolatu białka serwatkowego (WPI) została zwiększona
szybkość absorpcji i zawartość białka, razem z całkowitą ilością BCAA. Jest to
produkt przeznaczony dla sportowców o wysokich osiągach, dlatego też zwiększona
została wielkość porcji, która obecnie zawiera do 30 g białka i 6.7 mg BCAA. Prime
Whey Protein idealnie nadaje się także jako dodatek do posiłków i napojów. Linia
Platinum PRO jest specjalnie zaprojektowana dla sportowców, którzy dążą do
osiągnięcia najlepszych rezultatów i doceniają czystość produktu pod względem
biologicznym.
PRZED

W TRAKCIE

SKŁAD (DLA SMAKU CZEKOLADA)

PO

Whey Protein Matrix (95,7%) (koncentrat białka serwatkowego 75%, izolat białka serwatkowego 15%, hydrolizat białka
serwatkowego 10%), odtłuszczone kakao w proszku (4%), emulgator (lecytyna sojowa), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek
krzemu), słodzik (sukraloza, glikozydy stewiolowe). * Może zawierać śladowe ilości glutenu i białka jaja kurzego.

SUGEROWANE UŻYCIE
Wymieszać 1 porcję (38 g) w 300 ml wody, najlepiej po
treningu.

ROZKŁAD AMINOKWASÓW

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty
zespołowe

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK50 2280 g x 60 porcji / Truskawka
ZK51 2280 g x 60 porcji / Czekolada
ZK52 2280 g x 60 porcji / Pomarańcza

w 38 g

w 50 g

L-alanina

1,83 g

L-lizyna

L-arginina

0,95 g

L-metionina

0,67 g

Białko

30 g

Kw. L-asparaginowy

3,86 g

L-fenyloalanina

1,28 g

L-cysteina

0,69 g

L-prolina

2,70 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy
tłuszczowe

1,9 g
1,5 g

Kw. L-glutaminowy

6,41 g

L-seryna

1,76 g

L-glicyna

0,68 g

L-treonina

2,47 g

Węglowodany
w tym cukry

1,9 g
1,1 g

L-histydyna

0,71 g

L-tryptofan

0,72 g

Sól

L-izoleucyna

2,48 g

L-tyrozyna

1,09 g

BCAA *

L-leucyna

4,04 g

L-walina

2,15 g

V

3,47 mg

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

619 kJ / 146 kcal

0,25 g
6,7 g

HIGH PROTEIN DRINK
Proteinowy shake o wysokiej zawartości białka
(50 g). Doskonale sprawdza się jako gotowy
zamiennik posiłku oraz drink potreningowy. Produkt
zawiera niewielką ilość węglowodanów (20 g),
a stosunek białka do węglowodanów wynosi 2,5:1.
Taka formuła sprawia, że shake sprawdzi się zarówno
jako napój wspomagający budowę mięśni, jak
również w diecie o umiarkowanej kaloryczności,
w celu redukcji tkanki tłuszczowej. Produkt zawiera
jedynie 0.2% tłuszczu i całkowicie pozbawiony jest
substancji słodzących takich jak aspartam, sacharyna,
acesulfam, czy cyklamat. High Protein Drink posiada
kremową konsystencję oraz wspaniały smak.
SKŁAD (DLA SMAKU WANILIA)
Odtłuszczone mleko (90%), białko mleka (8%), woda, substancje smakowe,
stabilizatory: celuloza, guma celulozowa, karagen, substancja słodząca:
sukraloza, barwnik spożywczy: ryboflawina.

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK72 500 ml / Czekolada
ZK73 500 ml / Wanilia

BCAA - aminokwasy rozgałęzione (L-izoleucyna, L-Leucyna, L-Valina)

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Bezpośrednio po treningu, wstrząsnąć przed użyciem. Po otwarciu
przechowywać w lodówce nie dłużej niż 48 h.

PRZEZNACZENIE
•
•

Regeneracja, budowanie masy mięśniowej
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 500 ml
1225 kJ / 290 kcal

Białko

50 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

1g
0,5 g

Węglowodany
w tym cukry

20 g
20 g

Sól

0,9 g

BATONY, PROTEINY, WĘGLOWODANY Z-KONZEPT
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BCAA + B6 TABS
Aminokwasy BCAA to inaczej aminokwasy
wyizolowane, egzogenne posiadają łańcuchy
rozgałęzione, które metabolizują się bezpośrednio
w mięśniach, wspierając ich działanie. Sprawdzają
się idealnie podczas intensywnych ćwiczeń. Zawiera
5.000 mg czystych aminokwasów w porcji (5 tabl.).
Aminokwasy BCAA 2:1:1 ( L-Leucyna, L-Izoleucyna,
L-Walina) z dodatkiem witaminy B6 wspierają włókna
mięśniowe podczas wysiłku oraz redukują procesy
zmęczenia wywołane pracą mięśni. Działanie
BCAA jest bardzo ważne w sporcie zawodowym dla
dyscyplin siłowych, wytrzymałościowych
i szybkościowych. Regularne stosowanie BCAA
wpływa znacznie na zmniejszenie ryzyka
powstawania kontuzji.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
5 tabletek przed treningiem lub 3 tabletki przed wysiłkiem / 2 po.

PRZEZNACZENIE
•
•

Ochrona mięśni, budowanie masy mięśniowej, wsparcie organizmu
podczas intensywnego wysiłku
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 5 tabletkach

Wartość energetyczna

103 kJ / 24,5 kcal

Białko

5g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

0g
0g

Węglowodany
w tym cukry

0g
0g

SKŁAD

Sól

L-leucyna (30,8%), substancja wypełniająca: celuloza, L-walina (15,4%),
L-izoleucyna (15,4%), fosforan trójwapniowy, substancja przeciwzbrylająca
(sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu), chlorowodorek
pirydoksyny (witamina B6). Informacja dla alergików: może zawierać śladowe
ilości glutenu, laktozy, soi i białka jaja kurzego.

Witamina B6

< 0,1 g
1,65 mg

Leucyna

2500 mg

Izoleucyna

1250 mg

Walina

1250 mg

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK22 120 tabletek

100% BCAA
INSTANT POWDER
Proszek zawierający 100% czystych, bez smakowych
aminokwasów BCAA, które są podstawowymi
elementami budulcowymi białka. Osoby aktywnie
uprawiające sport mają większe zapotrzebowanie
na białko i aminokwasy, niż osoby niećwiczące.
Aminokwasy BCAA to inaczej aminokwasy
posiadające łańcuchy rozgałęzione (leucyna,
izoleucyna i walina), które metabolizują się
bezpośrednio w mięśniach. Silnie wspierają działanie
mięśni, dlatego można je wykorzystać podczas
intensywnych treningów. Z BCAA organizm wytwarza
glukozę, co jest bardzo ważne podczas intensywnego
wysiłku oraz w trakcie diety niskowęglowodanowej,
w której zawartość glukozy może być ograniczona.
Ponadto BCAA, a zwłaszcza leucyna, wyzwala
procesy wzrostu w organizmie, aktywując enzym
zwany mTOR. Enzym ten odgrywa ważną rolę
w aktywacji syntezy białek. Odpowiednie ilości BCAA
wspomagają także uwalnianie insuliny. Oznacza to,
że bezpośrednie przyjmowanie BCAA przed i po
treningu wpływa na proces wzrostu mięśni oraz ich
bezpośrednią ochronę przed rozpadem włókien
mięśniowych.
SKŁAD
L-leucyna (49,2%), L-izoleucyna (24,6%), L-walina (24,6%), emulgator (lecytyna
sojowa). * Zawiera soję. Może zawierać śladowe ilości glutenu, laktozy i białka
jaja kurzego.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
Zalecane spożycie: wymieszać 1 porcję (6 g) w szklance wody
lub soku lub dodać do posiłku.

PRZEZNACZENIE
•
•

Ochrona mięśni, budowanie masy mięśniowej, wsparcie organizmu
podczas intensywnego wysiłku
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna
Białko

w6g
101,4 kJ / 23,9 kcal
5,9 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

< 0,1 g
< 0,1 g

Sól

< 0,1 g

BCAA
Leucyna
Izolueucyna
Walina

5,9 g
2,95 g
1,45 g
1,45 g

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK23 400 g
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SUPERIOR GAINER
Zaawansowana mieszanka białek i węglowodanów,
wspomagająca rozwój masy mięśniowej. Przyspiesza
proces regeneracji poprzez szybkie dostarczenie
węglowodanów do organizmu. Superior Gainer
zawiera w 100% czystą dekstrozę (cukier prosty),
która wchłania się do krwi w bardzo szybkim tempie,
bezpośrednio wywołując procesy energetyczne.
Specjalnie opracowana formuła (30% białka / 70%
węgli) zawiera 4-składnikową mieszankę białkową
(izolat, koncentrat serwatki, białko mleka, białka
jaja kurzego o wysokiej wartości biologicznej) oraz
wsparta jest wysoką jakością węglowodanów, która
w sposób długotrwały dostarcza aminokwasów
niezbędnych do rozwoju mięśni.

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
75 g przed lub po treningu rozmieszać z wodą bądź mlekiem,
1-3 porcji dziennie.

PRZEZNACZENIE
•
•

Kształtowanie sylwetki, regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA

w 75g

Wartość energetyczna

2169 kJ / 513 kcal

Białko

32,3 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

8,8 g
5,2 g

Węglowodany
w tym cukry

SKŁAD (DLA SMAKU WANILIA)
Malto-dekstryna (46,2%), koncentrat białka serwatkowego (27,2%), skrobia
kukurydziana (12,0%), koncentrat mleczny (3,0%), skrobia pszeniczna (2,5%),
modyfikowany skrobia ziemniaczana (2,5%), środek zagęszczający (guma guar,
ksantan), aromat, białko jaja kurzego w proszku (1,5%), izolat białka serwatki
(1,0%), sól kuchenna, emulgator (mono- i digliceryd kwasów tłuszczowych,
lecytyna sojowa), substancja słodząca (sukraloza), chlorowodorek pirydoksyny,
ryboflawina, monoazotan tiaminy, substancja barwiąca (beta karoten).
Informacja dla alergików: Zawiera soję, laktozę, gluten i białko jaja kurzego.

75,8 g
32,6 g

Sól

1,1 g

Witamina B1

1,8 mg

Witamina B2

3,1 mg

Witamina B6

2,4 mg

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK41 4000 g / Wanilia
ZK42 4000 g / Czekolada

RAPID CARBO
Suplement będący w 100% czystą dekstrozą, zwaną
także glukozą. Wchłaniana się do organizmu bardzo
szybko i trafia prosto do krwi. Ponieważ węglowodany
we krwi mogą występować tylko w postaci glukozy,
najpierw organizm musi je w glukozę przekształcić.
Rapid Carbo to idealny wybór, jeśli potrzebujesz
szybko dostępnej energii przed treningiem lub
w trakcie jego trwania. Pozwala na ładowanie
zapasów energii bez obciążania układu trawiennego
i wyklucza problemy gastryczne. Smakuje „słodko”,
ale nie tak słodko jak sacharoza (cukier spożywczy).
Jest bardzo łatwo rozpuszczalny, dlatego można go
stosować z ulubionymi napojami lub jako dodatek do
posiłku. W trybie regeneracji używaj do 20 min po
wysiłku.
SKŁAD
100% monohydrat dekstrozy. Może zawierać śladowe ilości glutenu, laktozy, soi
i białka jaja kurzego

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK54 1000 g

PRZED

W TRAKCIE

PO

SUGEROWANE UŻYCIE
1 porcja (50 g) zmieszać z 300ml wody lub innego płynu.

PRZEZNACZENIE
•
•

Budowanie masy mięśniowej, uzupełnienie glikogenu, regeneracja
Fitness, sporty wytrzymałościowo-siłowe, sporty zespołowe

WARTOŚĆ ODŻYWCZA
Wartość energetyczna

w 50 g
774 kJ / 182 kcal

Białko

< 0,1 g

Tłuszcze
w tym nasycone kwasy tłuszczowe

< 0,1 g
< 0,1 g

Węglowodany
w tym cukry

45,5 g
45,5 g

Sól

< 0,1 g

DAMIAN
WOJTASZEK
Siatkarz ONiCO Warszawa, Mistrz Świata 2018

Dbając o komfort i wygodę sportowców oraz
fizjoterapeutów, firma WERON oferuje w swoim portfolio
dodatkowe akcesoria, niezbędne do prawidłowego
i funkcjonalnego przygotowania suplementów, jak również
sprzęt do regeneracji potreningowej.

Ambasador

MGR BARTŁOMIEJ SPAŁEK
Fizjoterapeuta i trener odnowy biologicznej
w piłce nożnej
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IGLOO 36/56L LODÓWKA
Cooler o pojemności 56 l zbudowana jest z materiału izolacyjnego Ultratherm®,
dzięki któremu utrzymuje chłód o wiele dłużej. Wyposażona jest w trwałe koła oraz
uchwyt, które znacznie ułatwiają transport chłodziarki, nawet gdy jest bardzo ciężka.
Dodatkowe boczne uchwyty zostały zaprojektowane w ergonomicznym kształcie,
dla ułatwienia podnoszenia jej. Cooler łatwo się czyści, jej tworzywo jest odporne na
plamy oraz przykre zapachy.
POJEMNOŚĆ

WYMIARY

DOSTĘPNE PRODUKTY

56 litrów

43,2 x 48,3 x 50,8 cm

IGL01 Niebieski
IGL08 Czerwony
IGL23 Czarny (wyłącznie na zamówienie)

POJEMNOŚĆ

WYMIARY

DOSTĘPNE PRODUKTY

36 litrów

57,7 x 32,7 x 40,3 cm

IGL19

PRODUCENT

Niebieski (wyłącznie na zamówienie)

IGLOO 15,8L LODÓWKA
Wszechstronna lodówka o pojemności 15,8l.
Jej klasyczny kształt oraz łatwe otwieranie od
górnej klapy zapewnia wygodę i łatwy dostęp do
przechowywanych w niej rzeczy (napoje, jedzenie).
Lodówka posiada wbudowaną izolację Ultratherm
i ochronę przed promieniami UV.

POJEMNOŚĆ

PRODUCENT

15,8 litrów

WYMIARY
40,34 x 24,88 x 37,8 cm

DOSTĘPNE PRODUKTY
EL206 Niebieski
EL202 Czerwony

IGLOO 6,6L LODÓWKA
Wszechstronna lodówka o pojemności 6,6l.
Jej klasyczny kształt oraz łatwe otwieranie od
górnej klapy zapewnia wygodę i łatwy dostęp do
przechowywanych w niej rzeczy (napoje, jedzenie).
Lodówka posiada wbudowaną izolację Ultratherm
i ochronę przed promieniami UV.

POJEMNOŚĆ

PRODUCENT

6,6 litrów

WYMIARY
29,85 x 20,96 x 30,48 cm

DOSTĘPNE PRODUKTY
IGL03 Niebieski
IGL04 Czerwony

IGLOO LEGEND 7,6L TERMOS
Poręczny termos przeznaczony do transportu
i przechowywania ciepłych lub zimnych płynów
(izotoniki, kawa, herbata, soki). Podwójne ścianki
polietylenowe wypełnione są izolacyjną pianką
poliuretanową. Termos posiada bardzo dobre
właściwości termoizolacyjne, kranik zabezpieczony
jest silikonową uszczelką, a pokrywa zabezpieczająca
posiada wygodny i poręczny uchwyt.

POJEMNOŚĆ
7,6 litrów

WYMIARY
Wysokość: 35 cm
Średnica: 24 cm (26 cm z kurkiem)

DOSTĘPNE PRODUKTY
IGL21

Niebieski / Czerwony

PRODUCENT
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IGLOO LEGEND 18,9L TERMOS
Termos - chłodziarka do przechowywania gorących
lub zimnych płynów (izotoniki, kawa, herbata, soki)
o pojemności 18,9l. Podwójne ścianki polietylenowe
wypełnione są izolacyjną pianką poliuretanową.
Termos posiada bardzo dobre właściwości
termoizolacyjne, kranik zabezpieczony jest silikonową
uszczelką, a pokrywa zabezpieczająca posiada
wygodny i poręczny uchwyt. Idealnie sprawdza się
podczas meczu, treningu lub w podróży.

POJEMNOŚĆ

PRODUCENT

18,9 litrów

WYMIARY
Wysokość: 50 cm
Średnica: 35 cm (40 cm z rączkami)

DOSTĘPNE PRODUKTY
IGL22 Pomarańczowy

IGLOO LEGEND 18,9L TERMOS NA KÓŁKACH
Termos - chłodziarka na kółkach do przechowywania
gorących lub zimnych płynów (izotoniki, kawa,
herbata, soki) o pojemności 18,9 l. Podwójne ścianki
polietylenowe wypełnione są izolacyjną pianką
poliuretanową. Termos posiada bardzo dobre
właściwości termoizolacyjne, a kranik zabezpieczony
jest silikonową uszczelką. Jest łatwy w transporcie
dzięki wytrzymałym kółkom oraz wysuwanemu
uchwytowi. Idealnie sprawdza się podczas meczu,
treningu lub w podróży.

POJEMNOŚĆ

PRODUCENT

18,9 litrów

WYMIARY
Wysokość: 35 cm
Średnica: 38 cm

DOSTĘPNE PRODUKTY
IGL12

Niebieski

IGLOO 38L TERMOS
Termos - chłodziarka do przechowywania gorących
lub zimnych płynów (izotoniki, kawa, herbata, soki)
o pojemności 38 l. Podwójne ścianki polietylenowe
wypełnione są izolacyjną pianką poliuretanową.
Termos posiada bardzo dobre właściwości
termoizolacyjne, kranik zabezpieczony jest silikonową
uszczelką, a pokrywa zabezpieczająca posiada
wygodny i poręczny uchwyt. Idealnie sprawdza się
podczas meczu, treningu lub w podróży.

POJEMNOŚĆ

PRODUCENT

18,9 litrów

WYMIARY
Wysokość: 56,5 cm
Średnica: 40 cm (45 cm z rączkami)

DOSTĘPNE PRODUKTY
IGL20 Pomarańczowy

NAMEDSPORT 0,3L SHAKER
Shaker o pojemności 0,3 l z podziałką ułatwiającą
uzyskanie odpowiednich proporcji przygotowanych
suplementów. Ergonomiczny uchwyt oraz wewnętrzne
sitko z otworami ułatwiają dokładne wymieszanie
płynu i uzyskanie kremowej konsystencji.
Dzięki zastosowaniu nakrętki na ustniku jest bardzo
dobrze uszczelniony, co zapobiega przypadkowemu
wylaniu zawartości. Shaker NAMEDSPORT wykonany
jest z bezpiecznego dla zdrowia, jak i ułatwiającego
mycie tworzywa.

POJEMNOŚĆ
0,3 litra

WYMIARY
Wysokość: 12 cm
Średnica: 8 cm

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD165

Pomarańczowy

PRODUCENT

AKCESORIA
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NAMEDSPORT 0,5L BIDON
Bidon o pojemności 0,5 l. Posiada zamykany ustnik
z możliwością blokady, co zapewnia szczelność
bidonu i zapobiega wylewaniu się płynów podczas
ruchu. Nakrętka posiada odpowiednie wycięcia
ułatwiające zakręcanie i odkręcanie.
Bidon NAMEDSPORT dopasowany jest
do rowerowych uchwytów na płyn.

POJEMNOŚĆ

PRODUCENT

0,5 litra

WYMIARY
Wysokość: 21 cm
Średnica: 7 cm

DOSTĘPNE PRODUKTY
NMD156

Pomarańczowy

Z-KONZEPT 0,6L SHAKER
Szejker o pojemności 600 ml do przygotowywania
odżywek, wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa.
Zarówno wieczko jak i zakrętka ustnika zakręcane są
na gwint oraz dodatkowy klips zabezpieczający, dzięki
czemu szejker jest bardzo szczelny, a jego zawartość
nie wycieka. Wewnętrzne sitko pozwala uzyskać
szejki o wyjątkowo jednolitej i kremowej konsystencji.
Shaker zawiera dodatkową komorę do przechowania
jednej porcji proszku, co jest bardzo wygodnym
i poręcznym rozwiązaniem, aby napój mógł być
przygotowany bezpośrednio przed jego spożyciem.

POJEMNOŚĆ

PRODUCENT

0,6 litra

WYMIARY
Wysokość: 26 cm
Średnica: 8,6 cm

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK87

Niebieski

Z-KONZEPT 0,8L BIDON
Bardzo wygodny w użyciu bidon o pojemności
800 ml. Posiada duży otwór, który ułatwia napełnianie
oraz mycie. Przykręcana pokrywka z komfortowym
ustnikiem zapewnia izolację płynu oraz wysoką
szczelność. Idealnie sprawdza się podczas treningów.

POJEMNOŚĆ

PRODUCENT

0,8 litra

WYMIARY
Wysokość: 25,5 cm
Średnica: 6,5 cm

DOSTĘPNE PRODUKTY
ZK88

Pomarańczowy

ELYTH NOSIDŁO NA BIDONY
Poręczny, plastikowe nosidło na bidony
o pojemności 0,5 - 0,7. Ergonomiczny uchwyt ułatwia
przenoszenie do 6 bidonów w jednej ręce.
Koszyk Elyth został wykonany z solidnego tworzywa
i jest bardzo wytrzymały.

POJEMNOŚĆ
6 x 0,7/0,5 litra

WYMIARY
25 x 20 x 30 cm

DOSTĘPNE PRODUKTY
EL219 Niebieski

PRODUCENT
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CRAMER NOSIDŁO NA BUTELKI
Kompaktowe i poręczne nosidło z możliwością
złożenia na płasko, co znacznie ułatwia transport, gdy
nie jest używany. Wykonany został z plastikowego,
trwałego materiału PVC. Mieści 6 butelek o
pojemności 1,5 l.

POJEMNOŚĆ

PRODUCENT

6 x 1,5 litra

WYMIARY
35 x 6 x 35 cm

DOSTĘPNE PRODUKTY
CRA39

Czerwony

NUBIS STÓŁ DO MASAŻU
Najbardziej profesjonalny pośród dostępnych na rynku
przenośnych stołów do fizjoterapii. Jest niezwykle
wytrzymały i pełnowymiarowy. Po złożeniu mieści się do
poręcznego plecaka na kółkach. Stół klasyfikowany jest
jako urządzenie medyczne I Klasy.
* Możliwość personalizacji (logo)

MATERIAŁ

WYMIARY

DOSTĘPNE PRODUKTY

Tkanina podwójnie
ściankowa / PU

190 x 75 x 20 cm

NUB000003
NUB000004
NUB000005

Pomarańczowy
Szary
Czarny

PRODUCENT
NUB000006
NUB000007

Ciemny niebieski
Jasny niebieski

WŁAŚCIWOŚCI

Komfort pacjenta
System oparty na ciśnieniu, mobilny
zagłówek oraz bardzo elastyczny
materiał wierzchni zapewnia pacjentowi
najwyższy komfort podczas zabiegu.

Wytrzymałość
Podstawa stołu wykonana jest
z najwyższej i niezwykle solidnej
aluminiowej konstrukcji (do 250 kg
obciążenia).

Mobilność
Po złożeniu mieści się do łatwego
w transporcie plecaka na kółkach.

Design
NubisPro posiada delikatnie
zaokrąglone boki oraz dostępny jest
w kilku kolorach.

Czas nadmuchiwania materaca
35 s (z pompą elektryczną)
Regulacja wysokości
60 - 85 cm
Wymiary plecaka
70 x 45 x 20 cm

Regulacja sekcji głowy
0 - 15 cm (długość)
Obciążenie
250 kg
Waga transportowa
14,7 kg (pełny plecak)

Przyjemność w użyciu
NubisPro to przyjemność pracować
dzięki łatwemu systemowi regulacji
wysokości.
Łatwość rozłożenia
2-3 minuty.
Materiał podstawowy stołu
Aluminium malowane proszkowo
Masa stołu
10,2 kg

AKCESORIA
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20 CM
250 KG

190 CM

CM
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60-85 CM
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ZWIĄZEK PIŁKI
RECZNEJ
W POLSCE

KLUB SPORTOWY
KORONA KIELCE

W imieniu Związku Piłki Ręcznej
w Polsce informuję, iż w zakresie
dostaw odżywek, suplementów
diety oraz specjalistycznego sprzętu
sportowego, odzieży termicznej,
stabilizatorów ortez, etc. na potrzeby
kadr narodowych współpracujemy
z firmą WERON od 2013 roku.
Współpraca przebiega bez zakłóceń,
charakteryzuje się wysokim
profesjonalizmem i dbaniem
o spełnienie naszych wymagań
i potrzeb.
RAFAŁ STANIEC

Dyrektor Administracyjny

POLSKI ZWIĄZEK
LEKKIEJ ATLETYKI

Klub Sportowy Korona Kielce
korzysta z usług firmy WERON
od 10 lat. Podczas tego czasu
zarówno współpraca, dostarczana
suplementacja, jak również najnowsze
rozwiązania medycyny sportowej
stoją na najwyższym poziomie, co jest
niezbędne do pracy w elicie światowej
piłki nożnej. Podczas tak długiego
okresu współpracy klub sprawdził
wszystkie produkty dostarczane do
każdej z grup drużyn Korona Kielce
zaczynając od I zespołu, kończąc na
grupach młodzieżowych, gdzie jakość
dostarczanych suplementów musi być
bardzo wyselekcjonowana. Zaufanie
do firmy WERON zostało zwieńczone
w czerwcu 2018r. podpisaniem umowy
z klubem KORONA KIELCE jako
oficjalny partner medyczny.
ŁUKASZ MILLER

Fizjoterapeuta I zespołu

Polski Związek Lekkiej Atletyki
informuje, że Firma WERON mająca
siedzibę przy ul. Hoffmanowej 21/2
w Rzeszowie od ponad 3 lat jest
dostawcą odżywek i sprzętu
specjalistycznego do naszego
Związku.
Współpraca jest bardzo dobra,
a zamówienia realizowane terminowo
zgodnie ze złożonym zamówieniem.
PAWEŁ OLSZAŃSKI
Sekretarz Generalny

PZKOSZ I KOSZYKARSKI
KLUB SPORTOWY
TWARDE PIERNIKI
Chwalę sobie współpracę z firmą
Weron, ponieważ są niezawodni.
Rozwiązują wszelkie problemy od ręki.
Produkty, które oferują są najwyższej
jakości. Namedsport sprawdza się
świetnie w warunkach ,,bojowych”.
DOMINIK NAROJCZYK

Trener Przygotowania Motorycznego
Twarde Pierniki & PZKOSZ Kadra Mężczyzn

POLSKI ZWIĄZEK
KOSZYKÓWKI
Niniejszym Polski Związek Koszykówki
oświadcza, ze firma WERON
mieszcząca się przy ul. Hoffmanowej
21/2 w Rzeszowie jest oraz była
w okresie co najmniej 3 lat dostawcą
odżywek oraz specjalistycznego
sprzętu sportowego dla potrzeb
Związku Koszykówki. Przez cały okres
współpracy firma wywiązała się bez
problemów z ustalonych zamówień.
MACIEJ KRUPIŃSKI
Departament Sportu

KLUB ASSECO RESOVIA
RZESZÓW
Asseco Resovia Rzeszów wyraża
zadowolenie ze współpracy z firmą
WERON z siedzibą w Rzeszowie, przy
ulicy Hoffmanowej 21/2.
Nasza współpraca rozpoczęła się
blisko 10 lat temu i nieprzerwanie trwa
do dzisiaj. Firma Weron
w ramach obowiązującej umowy
zaopatruje zespół w najwyższej klasy
suplementy oraz akcesoria medyczne.
Klasę produktów potwierdzają m.in.
członkowie sztabu szkoleniowego
Asseco Resovii Rzeszów oraz sami
zawodnicy.

W trakcie realizacji umowy pracownicy
firmy WERON wykazali się praktyczna
wiedzą, należytą starannością,
wysokim profesjonalizmem,
a także zrozumieniem naszych
potrzeb i priorytetów. Wszystkim
zainteresowanym usługami wysokiej
jakości z pełnym przekonaniem
polecamy firmę WERON, jako
solidnego i rzetelnego partnera.
BARTOSZ GÓRSKI

Były Prezes Zarządu Asseco Resovii Rzeszów

KLUB SPORTOWY ŚLĘZA
WROCŁAW
Klub Sportowy Ślęza Wrocław Spółka
Akcyjna poleca fakt współpracy
z firmą WERON z siedzibą
w Rzeszowie. Dostarczane przez
WERON produkty są najwyższej
jakości. Firma działa terminowo
i z należytą jakością obsługi.
Dzięki produktom naszego
partnera praca fizjoterapeutów
klubowych jest łatwiejsza i bardziej
efektywna. Najlepszą rekomendacja
współpracy Ślęzy z firmą WERON jest
zadowolenie samych koszykarek,
które w sezonie 2016/2017 zdobyły
tytuł Mistrza Polski.
KATARZYNA ZIOBRO-FRANCZAK
Prezes Zarządu 1KS Ślęza Wrocław S.A.

GKS GIEKSA
KATOWICE
GKS GieKSa Katowice S.A. ma
przyjemność zarekomendować firmę
Weron z siedzibą w Rzeszowie przy
ulicy Hoffmanowej 21/2.
Współpraca rozpoczęła się
początkiem marca 2017 i trwa
stale, ponieważ okazała się bardzo
pozytywna. W ramach zawartej
umowy firma realizuje dostawę
suplementów oraz materiałów
medycznych dla sekcji siatkówki i piłki
nożnej naszego Klubu.
Jeśli nadrzędną cechą przy zakupie
towaru jest jakość, to z pewnością
warto postawić na tego dostawcę.
W tym przypadku klasa produktów
jest niezaprzeczalna i bardzo
ceniona przez członków sztabów
szkoleniowych obu sekcji.
Nie znajduję zastrzeżeń do rzetelności
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firmy. Kooperacja z WERON
przebiega na nie wzbudzającym
najmniejszych zastrzeżeń poziomie.
MARCIN ĆWIKŁA

Prokurent GKS GieKSa Katowice S.A.

BKS PROFI-CREDIT
BIELSKO-BIAŁA
Jako BKS PROFI CREDIT BielskoBiała mieliśmy okazję wypróbować
produkty firmy WERON w ramach
nawiązanej współpracy barterowej,
która rozpoczęła się przed sezonem
2018/2019. Po niemal roku korzystania
z produktów możemy je ocenić
wyłącznie w sposób pozytywny.
Dla nas, jako dla profesjonalnego
klubu siatkarskiego niezwykle ważne
jest, by nasze zawodniczki korzystały
tylko i wyłącznie z produktów
o najwyższej jakości od
renomowanych producentów.
W dzisiejszych czasach rozwój
sportowy zawodnika, niezależnie
od dyscypliny sportu, którą uprawia,
związany jest nie tylko z nabywaniem
nowych umiejętności i utrzymywaniem
odpowiedniej kondycji fizycznej.
Obecnie wielką wagę przykłada
się także do pozostałych aspektów,
które mogą poprawić szeroko pojętą
sprawność zawodnika i dzięki temu
przyczynić się do osiągania lepszych
wyników sportowych.
Produkty WERON / NAMEDSPORT>
używane przez nasz zespół
niewątpliwie przyczyniły się do lepszej
kondycji naszych zawodniczek oraz
pomagały w szybszej regeneracji po
wzmożonym wysiłku fizycznym.
Co równie istotne, dzięki świetnej
jakości, produkty działały szybko
i długotrwale.
Produkty WERON/NAMEDSPORT>
to doskonała propozycja nie tylko
dla profesjonalnych sportowców, ale
także dla amatorów, ludzi aktywnych,
którzy dbają o swoje zdrowie
i kondycję fizyczną.
KS PROFI-CREDIT BIELSKO-BIAŁA

Sztab Medyczny i zawodniczki

W zawodowym sporcie nawet
najmniejsze detale mają niebywałe
znaczenie, zatem przy współpracy
ze sportowcami najistotniejsze
znaczenie dla mnie ma skuteczność
podawanego środka oraz
bezpieczeństwo zawodników
w aspekcie stosowania dozwolonych
substancji. Doskonałej jakości
suplementy o nieprzypadkowym
składzie od firmy Weron to produkty,
które skutecznie wspomagają
organizm w dążeniu do określonego
celu – niezależnie czy trenujesz dla
przyjemności, czy zawodowo – warto
inwestować w zdrowe i efektywne
suplementy.
KATARZYNA PIOTROWSKA

Dietetyk Medyczny

Jako reprezentacja szosowej kadry
młodzieżowej mieliśmy okazję
stosować zestawy odżywek
i suplementów uznanej marki Named
Sport. Preparaty używane zarówno
podczas treningów, jak i zawodów
charakteryzowały się bardzo dobrą
wydajnością i łatwo się przyswajały.
Subiektywne odczucia zawodników
po zastosowaniu preparatów
często pokrywały się z deklaracjami
producenta co do efektów użycia.
Suplementy są wytworzone
w przeważającej mierze z produktów
naturalnych, najwyższej jakości,
a przede wszystkim są bezpieczne
jeśli chodzi o zawartość
niepożądanych konserwantów
i przede wszystkim zabronionych
w sporcie nielegalnych „dodatków”.
Jest to dla nas priorytetem, aby straty
energetyczne i witaminowo-mineralne
po ciężkich wyścigach uzupełniać
preparatami, które są efektywne
i pozwalają sprawnie i szybko
regenerować się przed kolejnym
ciężkim wysiłkiem. NamedSport
to sprawdzona marka i można jej
zaufać.
TOMASZ KIEDNYŚ

Dyrektor Sportowy PZKOL podczas 75 Tour De Pologne
Trener Kadry Narodowej U23 PZKOL
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Z uwagi na pracę z czołowymi
zawodnikami, podlegającymi stałym
kontrolom antydopingowym
w swojej pracy kieruję się tylko
sprawdzonymi produktami.
W tym wypadku z pomocą przyszła
firma Weron, z którą nawiązałem
współpracę ze względu na wysokiej
jakości asortyment suplementów.
Są to suplementy sprawdzonych
firm takich jak Beet It i NamedSport,
posiadających certyfikat InformedSport, gwarantując tym samym
bezpieczeństwo ich stosowania.
Ich jakość została wielokrotnie
sprawdzona w najtrudniejszych
wyścigach na świecie przez kolarzy
takich team’ów jak Astana, Bahrain
Merida, UEA Team Emirates oraz Trek
Segafredo.
Co więcej, ostatnio Weron sprowadził
do Polski suplement, na który długo
wszyscy czekaliśmy - produkty
pozyskiwane z cierpkiej wiśni odmiany
Montomercy - Cherry Active. Są to
produkty, które wspierają zawodników
podczas regeneracji m.in. redukując
stany zapalne i bolesność mięśniową.
Produkty pozyskiwane z wiśni moim
zdaniem będą co najmniej tak często
wykorzystywane, jak dobrze przyjęty
już na polskim rynku sok z buraka,
który również możemy nabywać dzięki
firmie Weron.
Co więcej, są to dokładnie te
same produkty z buraka, które są
wykorzystywane w większości badań
na całym świecie, dzięki czemu mamy
pewność ich skuteczności działania.
Dotychczas w badaniach nad
sokiem z buraka udowodniono m.in.
zmniejszenie kosztu energetycznego
wysiłku, poprawę wyników w
powtarzanych wysiłkach o wysokiej
intensywności oraz wysiłkach
typu „time trail”.
MATEUSZ GAWEŁCZYK

Dietetyk sportowy. Nauczyciel akademicki Zakładu
Żywienia i Suplementacji Akademii Wychowania
Fizycznego oraz Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w
Katowicach.
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Od 2018 roku jestem ambasadorem
marki Namedsport. Jak wiadomo dla
każdego sportowca najważniejsze są
3 rzeczy: trening, sen i odpowiednia
suplementacja! Dzięki Namedsport
mam zapewnione odżywki najwyższej
jakości i czuję znaczną różnicę między
tym, co było przed stosowaniem
preparatów Namedsport,
a dzisiejszymi efektami! Nie mogłem
lepiej trafić, Namedsport sponsoruje
także najlepsze wyścigi kolarskie i nie
tylko. Serdecznie Polecam!
SZYMON SAJNOK

Kolarz szosowy i torowy,
mistrz świata w Omnium 2018

Zawodnicy GVT BMC Triathlon Team
od sezonu 2018 korzystają
z produktów NAMEDSPORT Polska.
Odpowiednie odżywianie
i prawidłowa regeneracja to kluczowe
kwestie w przygotowaniu każdego
profesjonalnego sportowca, a już
zwłaszcza w tak trudnej dyscyplinie
jaką jest triathlon. Produkty z gamy
NAMEDSPORT Polska stosowane są
przez zawodników GVT BMC Triathlon
Team w konsultacjach z dietetykiem
drużyny - Mateuszem Gawełczykiem.
Suplementy w połączeniu ze
zbilansowaną dietą dały bardzo dobre
rezultaty w sezonie 2018 - 58 miejsc
na podium, w tym aż 26 zwycięstw
- te liczby mówią same za siebie.
Produkty NAMEDSPORT Polska to
nie tylko świetna jakość, ale również
wszechstronność. Każdy
z zawodników mógł dopasować
dla siebie odpowiednie
suplementy, biorąc pod uwagę
skład i dopasowanie produktu
do odpowiedniego dystansu oraz
wydawałoby się tak drobiazgowy
element jak smak.
GVT BMC Triathlon Team poleca
produkty NAMEDSPORT Polska!
ZAWODNICY I TRENERZY
GVT BMC TRIATHLON TEAM

Sok z buraka jako jeden z niewielu
produktów może zmniejszać koszt
tlenowy ćwiczeń, co oznacza, że
zwiększa wydajność organizmu
w produkowaniu energii niezbędnej
do kurczenia się mięśni.
Pomimo tego, że azotany (substancja
odpowiedzialna za poprawę zdolności
wysiłkowych) zawarte w produkcie
BEET IT możemy również znaleźć
w standardowej żywności,
ich zawartość jest bardzo
zróżnicowana. W związku z tym
jeżeli zależy ci na maksymalnym
wykorzystaniu swojego potencjału
wybierz Beet it, suplement który
został przebadany pod względem
zawartości azotanów i swojej
skuteczności. My polecamy go
naszym podopiecznym!

Kwasy omega-3 pełnią wiele funkcji
w organizmie sportowca - ze
względu na swoje właściwości są
wbudowywane w błony komórkowe,
zarówno mięśni jak i układu
nerwowego. W związku z tym
mogą poprawiać m.in. wrażliwość
anaboliczną czy też zmniejszać stan
zapalny. Na wyróżnienie zasługuje
fakt, że OMEGA 3 DOUBLE ++
jako jeden z nielicznych produktów
dostępnych na Polskim rynku posiada
certyfikat IFOS, potwierdzający jakość
suplementu. Rekomendujemy produkt
Omega 3 Double ++ jako suplement
uzupełniający codzienną podaż
kwasów omega-3 w diecie.

Suplementacja soku z cierpkich
wiśni może poprawiać jakość snu,
zmniejszać bolesność mięśniową,
poprawiać regenerację, a także
zwiększać zdolności wysiłkowe.
Ze względu na wielokierunkowe
działanie substancji zawartych
w soku z cierpkich wiśni oraz
naturalny charakter produktu,
rekomendujemy sportowcom
suplementację CHERRY ACTIVE.
BARTŁOMIEJ POMORSKI

Akademia Dietetyki Sportowej

NamedSport to producent
suplementów najwyższej jakości.
Mają szeroką gamę produktów,
jednak do moich ulubieńców
zdecydowanie należą: Isonam
i Hydrafit. Świetnie nawadniają
organizm podczas treningu i do tego
mają pyszny smak!
ALEKSANDRA TOŁOMANOW
Kolarka Torowa, PZKOL

Od wielu lat współpracuję z firmą
Weron, zarówno w klubach jak
i reprezentacji, ponieważ
mam duże zaufanie do samej
firmy oraz produktów przez nią
oferowanych. Śledziłem przez
lata jak ta oferta była budowana i jak
wsłuchiwano się w zapotrzebowanie
fizjoterapeutów. W międzyczasie
firma Weron udowodniła, że bardzo
sprawnie realizuje zamówienia
i wychodzi naprzeciw lojalnym
kontrahentom. Chętnie korzystam ze
szkoleń organizowanych
przez firmę Weron przy okazji
wprowadzania na rynek wszelkich
nowych produktów.
Jestem pod wielkim wrażeniem jak
duży sukces na rynku odnosi system
Recovery Pump. Znam ten produkt
doskonale i używam od dawna.
Wielu pacjentów było zachwyconych
efektem terapii oraz łatwością obsługi
zestawu. Dziś znam wiele osób, które
zdecydowały się zakupić Recovery
Pump dla siebie samych. W swoje
zdrowie zainwestowali zawodowi
sportowcy, amatorzy ale i osoby
niezwiązane z sportem, pracujące
ciężko lub zmagające się choćby
z dolegliwościami krążeniowymi
choćby kończyn dolnych.
ŁUKASZ WITCZAK

Fizjoterapeuta BM SLAM Ostrów
Wielkopolski. Pion Medyczny PZPS.
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Na torze gotowość do startu jest
kluczowa. Podczas treningu moim
patentem jest zawsze NAMEDSPORT
Sport Żel z kofeiną, który szybko
dostarcza energię i daje pobudzenie.
W przerwie na ćwiczenia dobra kawa
i oczywiście Crunchy Protein Bar i mogę trenować dalej.
ADRIAN TEKLIŃSKI

Kolarz torowy, Mistrz Świata w Scratchu 2017

Trenuję kolarstwo, a co za tym
idzie, że nie tylko trening ogrywa
kluczową rolę w całokształcie mojego
przygotowania. Na każdym etapie
przygotowań muszę dostarczać
mojemu organizmowi odpowiednie
suplementy. Dzięki współpracy
z firmą NAMEDSPORT> mam
możliwość korzystania z wysokiej
jakości suplementów. Dodatkowo
firma NAMEDSPORT> posiada
bogatą ofertę produktów. Wszystkim
sportowcom, którym zależy na
właściwej suplementacji, gorąco
polecam firmę NAMEDSPORT>.
WERONIKA HUMELT

Kolarka MAT ATOM Deweloper Team

Używam produktów NAMEDSPORT>
prawie rok czasu i jest to pierwsza
marka, która w pełni zaspokaja moje
zapotrzebowania.
Zanim poznałam suplementy
pozytywnie zaskoczył mnie ich skład.
Żadnej chemii, ulepszaczy i wszystko
przebadane pod względem jakości
i czystości. Jako osoba wyedukowana
w wiedzy suplementacyjnej mogę
z pełnym przekonaniem powiedzieć,
że marka NAMEDSPORT> w pełni
opiera skład swych produktów na
badaniach naukowych i wytycznych
ekspertów w tej dziedzinie.
Czuje poprawę wydolności i więcej
energii. Regeneracja przebiega
bardzo dobrze, co pozwala mi
wykonywać mocne jednostki
treningowe. Jest MOC!
Polecam wszystkim biegaczom
i aktywnym.
AGNIESZKA JANASIAK

Lekkoatletka, srebrna medalistka mistrzostw Polski.
Biegaczka, Ambasadorka Marki Namedsport,
Zwyciężczyni Wings for Life 2016

Beet It, czyli mocna dawka tego, co
można wycisnąć z buraka. Idealne
wpisuje się w suplementację,
szczególnie przed startami.
Uznany jako legalny doping, wiec
nie zaszkodzi zdrowiu, a także
karierze sportowej. Zarówno w formie
płynnych shotów, a także
w postaci batonika, który bardzo
często towarzyszy mi podczas
treningów i skutecznie wyparł inne
opcje pożywienia na treningu.
WOJCIECH PSZCZOLARSKI

Kolarz torowy, ME w wyścigu punktowym (2018)

NAMEDSPORT> to szeroki wachlarz
suplementów. Znajdziemy wśród
nich produkty przedtreningowe,
jak i takie, które stosować można
podczas wysiłku, czy też po treningu.
Duży wybór smaków, co jest
ważne, jeśli z odżywek korzystamy
codziennie. Suplementy bardzo
dobrze się przyswajają, pomagają
się zregenerować nawet po bardzo
ciężkim cyklu treningowym. Moim
ulubionym produktem NAMEDSPORT>
są batony proteinowe Crunchy.
Polecam wszystkim!
MACIEJ PATERSKI

Kolarz Wibatech Merx 7R

Cherry Active to świetny produkt!
Nie jest to typowa odżywka,
bo możesz ją stosować na różne
sposoby. Ja uwielbiam dodawać ją
do mojego podwieczorku z jogurtem
naturalnym i płatkami owsianymi.
Ze wszystkimi swoimi właściwościami
sprawdza się rewelacyjnie i naprawdę
działa! Mięśnie odpoczywają, stres
oksydacyjny się zmniejsza, a do
tego, kto lubi smak wiśni będzie
zachwycony!
JOANNA WOŁOSZ

Siatkarka reprezentacji Polski
i Imoco Volley
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INFORMED-SPORT to globalny program
potwierdzający jakość produktów w
żywieniu sportowym. Certyfikat potwierdza,
że każda

partia suplementów oraz surowca
opatrzonego logo Informed-Sport ® została
przetestowana pod kątem zakazanych
substancji przez światowe laboratorium
antydopingowe LGC. Program certyfikacji
Informed-Sport został ustanowiony w 2008
roku przez uznane w świecie laboratorium
kontroli dopingu sportowego - HFL Sport
Science, znane obecnie, jako LGC.
www.informed-sport.com

Logo KYOWA QUALITY (KQ) oznacza,
iż dany produkt zawiera szeroką gamę
czystych aminokwasów i związków
pokrewnych, które przewyższają
powszechne standardy jakości.
KQ to gwarancja składników
o najwyższych standardach. Kyowa
Hakko to światowej klasy producent
szerokiej gamy aminokwasów i związków
pokrewnych, witamin i kwasów
nukleinowych. Marka ta, jako pierwsza
dostarczyła unikalną, innowacyjną
technologię fermentacji, która umożliwiła
produkcję aminokwasów na skalę
przemysłową.
www.kyowaquality.com

Proces produkcji CARNIPURE ® został
wynaleziony i opatentowany przez
naukowców z Lonza w Szwajcarii.
Izomer L-karnityny, jest wytwarzany
bezpośrednio z naturalnych składników.
Marka Carnipure® oferuje dwa rodzaje
L-karnityny: czysty Carnipure® oraz winian
Carnipure®. Krystaliczny Carnipure® jest
czystą L-karnityną, podczas gdy winian
Carnipure® jest solą 68% L-karnityny i 32%
kwasu L-winowego, który jest najwyższym
stężeniem L-karnityny, w każdej obecnie
dostępnej na rynku, nie higroskopijnej
postaci soli. Wszystkie produkty
Carnipure® są jasne, białe jak również
stabilne pod względem ciepła i pH. Mogą
być stosowane w suplementach diety
w postaci tabletek, kapsułek
i proszków, a także w napojach, batonach,
produktach mlecznych i innych produktach
spożywczych.
www.carnipure.com

CREAPURE ® to czysta kreatyna.
Certyfikat oznacza, iż produkt zawiera
czysty monohydrat kreatyny. Jest on
produkowany przez AlzChem Trostberg
GmbH w Niemczech, wyłącznie
w specjalnie do tego celu stworzonym
zakładzie produkcyjnym w Trostberg.
Każda partia Creapure® jest sprawdzana
pod kątem czystości przed opuszczeniem
fabryki. Creapure® jest wymieniony na
liście Kolonii® (kontrola jakości). Oznacza
to, że jest regularnie testowany na
obecność zanieczyszczeń za pomocą
sterydów lub stymulantów
w Rhineland Olympic Center w Niemczech.
Kreatynę można wytwarzać na kilka
sposobów, jednak AlzChem Trostberg
GmbH wykorzystuje proces, w którym jako
surowców używa sarkozynianu
i cyjanamidu. Jest to najlepszy
i najbezpieczniejszy znany obecnie sposób
produkcji kreatyny, który minimalizuje
ryzyko wytwarzania produktów ubocznych,
takich jak dicyjanodiamid (DCD),
czy dihydrotriazynę (DHT). Czysta kreatyna
nie powinna zawierać więcej niż kilka ppm
(milionowych) DCD i nie ma wykrywalnych
śladów DHT (która może być szkodliwa dla
zdrowia).
www.creapure.com

AJINOMOTO jest światowym potentatem
w produkcji aminokwasów czystych
farmaceutycznie. Posiada ponad
350 zatwierdzonych patentów. Każdy
aminokwas AjiPure® jest wytwarzany
poprzez fermentację naturalnych
surowców. W rezultacie aminokwasy
AjiPure® są w 99-100% czyste (aminokwasy
innych firm mogą być nawet do 6
razy bardziej zanieczyszczone). Firma
Ajinomoto znana jest również z niezwykle
proekologicznego podejścia, organizacja
działa zgodnie z „programem zero emisji”
(odzyskiwanie i recykling ponad 97%
odpadów).
www.ajipure.com

VITARGO ® jest atestowanym
węglowodanem, posiadającym niezwykłe
właściwości, które zostały specjalnie
stworzone dla sportowców wyczynowych
w celu dostarczenia do organizmu
efektywnej, łatwo przyswajalnej energii
mięśniowej (glikogenu). Działanie Vitargo®
zostało udowodnione licznymi badaniami
klinicznymi. Zaletą produktu jest wielkość
molekularna Vitargo® wynosząca od
500 tyś do 700 tyś jednostek. Ponadto
specjalny proces frakcjowania sprawia,
że Vitargo® dostarcza glukozę do krwi,
wątroby i mięśni 2 razy szybciej niż
normalne węglowodany.
intl.vitargo.com
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PALATINOSE ™ jest inteligentnym
węglowodanem pochodzącym
z naturalnych źródeł. Zapewnia
dostarczenie do organizmu pełnej energii
z węglowodanów (4 kcal/g) w bardziej
zrównoważony sposób dzięki profilowi
o niskim indeksie glikemicznym. Poprawia
utlenianie tłuszczu podczas aktywności
fizycznej i wydłuża dostawy energii.
Ponadto jest pierwszym węglowodanem
łagodnym dla zębów, niepowodującym
próchnicy. PalatinoseTM jest substancją
bezwonną, białą lub prawie białą,
krystaliczną. W dietetyce i suplementacji
sportowej izomaltuloza używana jest, jako
składnik preparatów węglowodanowych,
węglowodanowo-białkowych i przekąsek
około treningowych. Stanowi znakomitą,
niskoglikemiczną alternatywę dla innych
cukrów prostych i maltodekstryny, ceniony
zwłaszcza przez osoby mające tendencję
do szybkiego przyrostu tkanki tłuszczowej.
www.beneo.com

BIOENERGY RIBOSE ® to unikatowy
węglowodan (5-węglowy), który może
być stosowany, jako samodzielny produkt
lub dodawany posiłków, napojów i
nutraceutyków. Jest naturalny, bezpieczny,
a jego działanie jest udowodnione
klinicznie. Żaden inny związek nie
potrafi zastąpić rybozy, by regulować
procesy metaboliczne, zaangażowane
w syntezę puryn i pirymidyn. Bez tych
istotnych składników strukturalnych nasze
organizmy szybko utraciłyby energię,
nie mogąc wytwarzać białka, a nasze
komórki utraciłyby zdolność do replikacji.
Odzyskiwanie energii i naprawa tkanek są
wolniejsze w komórkach serca i mięśni,
zwłaszcza po wysiłku fizycznym. Ryboza
napędza proces, który uzupełnia ATP i inne
składniki energii w komórkach.
www.bioenergyribose.com

CLUSTER DEXTRIN ®, znana również jako
wysokogałęziona cykliczna dekstryna lub
HBCD (Highly Branched Cyclic Dextrin ),
wyprodukowana w Japonii przez Ezaki
Glico Co. Ltd. (Glico) i jest dystrybuowana
przez Glico Nutrition Co. Ltd. Został
opracowany w celu zapewnienia
optymalnych korzyści na bazie
węglowodanów. Cykliczna dekstryna silnie
rozgałęziona (HBCD) jest stosunkowo
nowym źródłem węglowodanów
w żywieniu sportowców. Wytwarzana
jest przez rozpad skrobi, a unikalny
enzym jest stosowany do tworzenia
skupisk cząsteczek cukru. Dalsze
enzymy rozgałęziające się są następnie
wykorzystywane do wytworzenia cyklicznej
dekstryny.. HBCD ma wysoką masę
cząsteczkową i niską osmolarność, co
przyspiesza opróżnianie żołądka. Oznacza
to, że roztwór HBCD będzie zalegał mniej
czasu w żołądku w porównaniu
z tradycyjnymi węglowodanami (cukrami),
a zatem zmniejszy dyskomfort po spożyciu
w trakcie i po wysiłku. Ponadto szybciej
dociera do jelita cienkiego, umożliwiając
wchłanianie do krwiobiegu. Kolejną zaletą
HBCD jest zapewnienie długotrwałego
uwalniania energii, w przeciwieństwie
do tradycyjnych źródeł węglowodanów,
takich jak dekstroza, które powodują nagły
wzrost poziomu cukru we krwi
i dużą odpowiedź w postaci insuliny.
HBCD jest wchłaniany stopniowo
i jednostajnie do krwiobiegu, co może
pomóc w trakcie długiego treningu oraz
w procesach regeneracji.
www.glico.com/nutrition/en/
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Program INTERNATIONAL FISH OIL
STANDARDS ™ (IFOS ™) to jedyny
program badań i certyfikacji stron trzecich
dotyczący olejów rybnych. IFOS wyznacza
najwyższe światowe standardy czystości,
siły i świeżości. IFOS testuje produkty
rybne w oparciu o partie / serie zgodnie
z najwyższymi, najbardziej rygorystycznymi
normami międzynarodowymi dotyczącymi:
zawartość substancji czynnych (np.
Omega-3 [EPA + DHA],, metali ciężkich,
całkowitego utleniania i wartości
kwasowych z oświadczeniem na etykiecie.
Produkty zatwierdzone certyfikatem
IFOS oceniane są na podstawie systemu
5-gwiazdkowego zgodnie z wynikami
testów. Produkty, które osiągnęły
najwyższe światowe standardy dla
oleju rybnego, otrzymają upragnioną
5-gwiazdkową ocenę IFOS. Kryteria
pięciogwiazdkowe różnią się w zależności
od tego, czy olej rybny jest produktem
gotowym czy surowcem. Firmy, które
zdecydują się na subskrypcję programu
IFOS, rozumieją znaczenie przejrzystości
i dążą do doskonałości produktu.
www.nutrasource.ca

OPTIPEP ® Sports to hydrolizat
zaprojektowany przez naukowców
zajmujących się sportem. Opiera się na
dogłębnej analizie sensorycznej z North
Carolina State University (NCSU) i ma na
celu uzyskanie wydajnego odżywiania.
Optipep® to szybko działające białko
serwatkowe z unikalnym profilem
dipeptydów, tripeptydów i wolnych
aminokwasów, który oferuje idealną
równowagę smaku i wydajności. Szybko
się wchłania i skuteczne dostarcza
niezbędnych składników odżywczych, aby
ułatwić wzrost mięśni i ich regenerację.
Optipep® jest w 100% naturalny, w pełni
identyfikowalny ze źródłem pochodzenia
i produkowany zgodnie z najwyższymi
standardami.
www.carbery.com
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