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Staráme sa 
o vaše 

zdravie



 V procese výroby sa zameriavame hlavne na kva-

litu a bezpečnosť našich produktov. Záleží nám 

na zdraví každého jedného nášho zákazníka, preto 

máme implementovaný kontrolný systém a certifikát 

FSSC 22000, ktorými vieme zaručiť 100% kvalitu 

a bezpečnosť výrobku. 

 Každá vaša pozitívna skúsenosť s našimi produk-

tami nám robí radosť a motivuje nás ísť vpred. Vy, naši 

zákazníci ste našim hnacím motorom, aby sme 

neustále napredovali a vytvárali pre vás len tie naj-

lepšie produkty. 

 Spoločnosť Kompava začala výrobu výživových 

doplnkov v roku 2002 v Novom Meste nad Váhom 

kde pôsobí dodnes. Naše portfólio zahŕňa viac ako 

75 výrobkov, ku ktorým ročne pribúdajú 2-4 nové 

výrobky, pripravované našim vývojovým tímom.

 Naše produkty môžete nájsť v športových obcho-

doch, fitness centrách, lekárňach, bio obchodoch, 

drogériách DM Markt, e-shopoch s výživovými 

doplnkami. Sami prevádzkujeme internetový ob-

chod www.kompava.sk a poskytujeme informácie 

o niektorých našich výnimočných produktoch na 

stránkach: www.acidofit.sk, www.k2antiage.sk, 

www.l-carnosine.sk,  www.veganprotein.sk, 

www.skinbooster.sk

 Výživové doplnky sú vyrábané s dôrazom na maxi-

málnu čistotu a  kvalitu. Neobsahujú žiadne konzer-

vačné látky, syntetické farbivá, ani žiadnu z látok 

zo Zoznamu zakázaných látok antidopingového kó-

dexu vrátane modifikovaných surovín.

www.kompava-metflex.sk

 Sledujeme popredné svetové trendy v oblasti 

výživy, športu a podpory zdravého životného štýlu. 

Naše výrobky sú určené nie len profesionálnym špor-

tovcom, rekreačným športovcom ale i ľuďom, ktorým 

záleží na svojom životnom štýle a snažia sa ho stále 

vylepšovať. 

Váš tím Kompava 

 Spoločnosť Kompava sa okrem výroby a distri-

búcie výživových doplnkov zameriava aj na diag-

nostiku. Sme si vedomí, že každý organizmus je 

unikátny a jedinečný a preto nie vždy jeden produkt 

funguje všetkým. Práve preto poskytujeme našim 

zákazníkom i možnosť diagnostiky na rôznych 

úrovniach (športová, zdravotná diagnostika) v našom 

diagnostickom centre Metflex v Žiline.

Spoločnosť

Kompava 

Úlohou, ktorú napĺňame 

charakterom, zložením 

a funkčnosťou našich 

výživových doplnkov, 

vzdelávaním priamo 

u zákazníkov rýchlejšie 

napredujeme k dobrým 

výsledkom. 

Pevné zdravie pre dlhý život, 

kvalitný športový výkon 

a aktívny životný štýl.



 V procese výroby sa zameriavame hlavne na kva-

litu a bezpečnosť našich produktov. Záleží nám 

na zdraví každého jedného nášho zákazníka, preto 

máme implementovaný kontrolný systém a certifikát 

FSSC 22000, ktorými vieme zaručiť 100% kvalitu 

a bezpečnosť výrobku. 

 Každá vaša pozitívna skúsenosť s našimi produk-

tami nám robí radosť a motivuje nás ísť vpred. Vy, naši 

zákazníci ste našim hnacím motorom, aby sme 

neustále napredovali a vytvárali pre vás len tie naj-

lepšie produkty. 

 Spoločnosť Kompava začala výrobu výživových 

doplnkov v roku 2002 v Novom Meste nad Váhom 

kde pôsobí dodnes. Naše portfólio zahŕňa viac ako 

75 výrobkov, ku ktorým ročne pribúdajú 2-4 nové 

výrobky, pripravované našim vývojovým tímom.

 Naše produkty môžete nájsť v športových obcho-

doch, fitness centrách, lekárňach, bio obchodoch, 

drogériách DM Markt, e-shopoch s výživovými 

doplnkami. Sami prevádzkujeme internetový ob-

chod www.kompava.sk a poskytujeme informácie 

o niektorých našich výnimočných produktoch na 

stránkach: www.acidofit.sk, www.k2antiage.sk, 

www.l-carnosine.sk,  www.veganprotein.sk, 

www.skinbooster.sk

 Výživové doplnky sú vyrábané s dôrazom na maxi-

málnu čistotu a  kvalitu. Neobsahujú žiadne konzer-

vačné látky, syntetické farbivá, ani žiadnu z látok 

zo Zoznamu zakázaných látok antidopingového kó-

dexu vrátane modifikovaných surovín.

www.kompava-metflex.sk

 Sledujeme popredné svetové trendy v oblasti 

výživy, športu a podpory zdravého životného štýlu. 

Naše výrobky sú určené nie len profesionálnym špor-

tovcom, rekreačným športovcom ale i ľuďom, ktorým 

záleží na svojom životnom štýle a snažia sa ho stále 

vylepšovať. 

Váš tím Kompava 

 Spoločnosť Kompava sa okrem výroby a distri-

búcie výživových doplnkov zameriava aj na diag-

nostiku. Sme si vedomí, že každý organizmus je 

unikátny a jedinečný a preto nie vždy jeden produkt 

funguje všetkým. Práve preto poskytujeme našim 

zákazníkom i možnosť diagnostiky na rôznych 

úrovniach (športová, zdravotná diagnostika) v našom 

diagnostickom centre Metflex v Žiline.

Spoločnosť

Kompava 

Úlohou, ktorú napĺňame 

charakterom, zložením 

a funkčnosťou našich 

výživových doplnkov, 

vzdelávaním priamo 

u zákazníkov rýchlejšie 

napredujeme k dobrým 

výsledkom. 

Pevné zdravie pre dlhý život, 

kvalitný športový výkon 

a aktívny životný štýl.



Pitný režim
Naše telo je tvorené predovšetkým vodou, jej dostatok je pre nás 

teda životne dôležitý. Vysoko záťažové cvičenie alebo napríklad 

vytrvalostný beh nás však môžu o veľké množstvo vody pripraviť. 

V teplom počasí sa telo potí intenzívnejšie, aby nám pomohlo 

ochladiť sa. Často to ani nezaregistrujete, záleží totiž na teplote, 

vlhkosti a aktivite, ktorej sa práve venujete. Preto je dôležité 

nespoliehať sa len na smäd, aby vám oznámil, kedy a koľko sa 

potrebujete napiť.

Správnou hydratáciou organizmu zabránite jeho prehriatiu 

a preťaženiu. Hypotonický nápoj HypoFit je nevyhnutnou 

súčasťou vytrvalostného výkonu každého profesionálneho 

alebo hobby športovca. Poskytuje rýchlodostupný zdroj 

energie v podobe sacharidov glukózy a maltodextrínu. 

Vitamíny C a E chránia bunky pred pôsobením voľných 

radikálov a oxidačným stresom. Minerály horčík a draslík sa 

podieľajú na normálnej činnosti svalov a extrakt zo zele-

ného čaju pôsobí antioxidačne. Kto dodržiava správny 

pitný režim, je vždy pred svojím súperom.

HypoFit

Hypotonický nápoj vhodný pre všetky druhy 

športov.

AKTÍVNE LÁTKY

glukóza

maltodextrín

extrakt zo zeleného čaju

vitamíny C, E

beta-karotén

minerály Na, Ca, K, Mg, Se
VEGA

N

1 DÁVKA

6 g

3
0
0
0
g

5
0
0
g

BALENIE

PRÍCHUTE

pomaranč

citrón / limetka

grep

čierna ríbezľa

višňa

exotik

jablko / limetka

Komplexný prípravok na zvýšenie výkonu, zlepšenie vytr-

valosti a dodanie okamžitej energie. Prispieva k regenerácii 

organizmu hneď po športovom výkone vďaka amino-

kyseline L-glutamín. Doplní športovcom všetko, čo počas 

športového výkonu zo seba vydali. Vďaka extraktu zo zele-

ného čaju pôsobí antioxidačne a chráni organizmus pred 

voľnými radikálmi.

EnergoFit

Rehydratačný energetický nápoj vhodný 

na doplnenie energie, minerálnych látok, 

vitamínov a aminokyselín.

AKTÍVNE LÁTKY

maltodextrín, glukóza

extrakt zo zeleného čaju

L-glutamín, taurín, L-karnitín

glycín

vitamíny skupiny B, C, E, PP

minerály Na, Ca, K, Mg

1 DÁVKA

17 g
2
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g

5
0
0
g

BALENIE

PRÍCHUTE

pomaranč

citrón / limetka

grep

čierna ríbezľa

višňa

exotik

jablko / limetka
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Zdroje energie
Hľadáte kvalitný zdroj energie pre vaše telo? 

Potrebujete okamžitú regeneráciu? 

Nenechajte sa vyradiť z hry! Majte vždy 

po ruke niečo malé, čo vás povzbudí 

a vy tak pocítite okamžitý prísun energie. 

Vďaka našim výživovým doplnkom 

môžete trénovať nielen dlhšie, 

ale aj intenzívnejšie.

Premium Energy obsahuje špeciálny škrob SuperStarch. 

Táto špeciálna forma pomalého sacharidu sa v organizme 

uvoľňuje postupne, podľa intenzity výkonu, rýchlo sa roz-

púšťa a nezaťažuje žalúdok. Nespôsobuje energetické 

výkyvy, poskytuje stabilný zdroj energie pre fyzický aj 

psychický výkon. Zabraňuje hypoglykémii, vyrovnáva hladi-

nu glukózy bez stimulácie inzulínu. Tento výživový doplnok 

šetrí svalový i pečeňový glykogén a je ideálny pre vytrva-

lostné či vysoko dynamické športy.

Premium Energy

Profesionálny výkon bez energetických výky-

vov.

AKTÍVNE LÁTKY

škrob SuperStarch

MCT tuky

BCAA 4:1:1

L-lyzín

minerály Mg, K, Na

vitamín C
VEGA

N

1 DÁVKA

30 g

1
2
0
0
g

3
9
0
g

BALENIE

PRÍCHUTE

pomaranč

jahoda / limetka

jablko / limetka

Rýchly a postupný zdroj energie zo sacharidových a tuko-

vých zdrojov (MCT tuky). Minerály horčík a draslík obsiah-

nuté v géli sa podieľajú na normálnej činnosti svalov počas 

výkonu, taurín má stimulačné účinky a podporuje oddia-

lenie únavy. NO efekt zabezpečuje aminokyselina L-arginín 

a citrulín. Viac energie, väčší a ľahší výkon, dlhšia vytrva-

losť...

K4 Power Gel

Energetický gél s okamžitým nástupom ener-

gie a vysokým „NO efektom“ zvyšujúcim 

a uľahčujúcim výkon.

AKTÍVNE LÁTKY

sacharidový sirup

MCT tuky

arginín, citrulín

taurín

L-karnitín

minerály Na, K, Mg, Ca

1 DÁVKA

70 g

BALENIE

PRÍCHUTE

pomaranč / limetka

malina / limetka

VEGA
N

7
0
g

15ks
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®Kreatín Creapure  je určený na zvýšenie sily a výkonnosti a k 

celkovému zlepšeniu fyzickej kondície. Je ideálny na pou-

žitie pri výbušných typoch tréningov (kulturistika, vzpie-

ranie...) na celkovú silu a rýchlosť. Dostatok kreatínu 

napomáha udržiavať optimálnu koncentráciu ATP (adeno-

zíntrifosfátu), vo forme kreatínfosfátu, ktorý je využívaný 

po vyčerpaní glykogénových zásob na svalovú prácu. 

Kreatín je vhodný aj pre vegetariánov. Zvyšuje fyzickú 

výkonnosť pri opakovaných vysokointenzívnych cvičeniach 

s krátkymi intervalmi odpočinku. Denný príjem kreatínu 

(3 g) môže zvýšiť účinok odporového tréningu a svalovú silu 

u dospelých starších ako 55 rokov.

®Kreatín Creapure

Najkvalitnejšia forma kreatínu na trhu, 100% 
®kreatín monohydrát Creapure  – záruka kvality.

AKTÍVNE LÁTKY

kreatín

1 DÁVKA

5 g

5
0
0
g

BALENIE

VEGA
N

Energetické cukríky dodávajú energiu pre akúkoľvek 

športovú alebo pohybovú aktivitu. Vhodné pri ťažkých 

a vyčerpávajúcich dňoch v práci, pri učení i pri šoférovaní. 

Nabudia myseľ i telo. Vhodné do tašky i do kabelky, 

na momenty, keď sa potrebujete nakopnúť energiou.

Energy Drops

Rýchly a efektívny zdroj energie.

VEGA
N

Nabite telo energiou a podajte maximálne výkony spolu 

s energetickou cereálnou tyčinkou v 3 rôznych príchutiach 

lahodného želé a delikátnej polevy. Nutričná tyčinka je 

obohatená o L-karnitín, taurín, inozín, lecitín, vitamíny a mi-

nerály. Energetická delikatesa, ktorej sa nedá odolať…

3Energy Bar

Energetická tyčinka – zdroj energie, výdrže 

a sily, pre rýchle obnovenie energetických 

zdrojov.

AKTÍVNE LÁTKY

taurín

inozín

L-karnitín

chróm

vitamíny skupiny B, C, E, H

minerály Ca, Mg

1 DÁVKA

40 g

BALENIE

PRÍCHUTE

višňa

pomaranč

jahoda

AKTÍVNE LÁTKY

taurín

fruktóza

L-karnitín

inulín, kofeín

chróm

vitamín B6, beta-karotén

1 DÁVKA

4 kps

BALENIE

PRÍCHUTE

pomaranč

grep

čierna ríbezľa

8
0
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32ks

Kreatín ponúkame aj vo forme Pure
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Rastlina Tribulus terrestris (Kotvičník zemný) má výnimočné 

zloženie a obsahuje spektrum účinných látok ako saponíny 

(40 %), alkaloidy, bioflavonoidy, fytosteroly, triesloviny a ži-

vice. Zmes týchto látok napomáha k udržaniu správneho 

svalového tonusu a energie a normálnych funkcií močovej 

sústavy a reprodukčného systému. Podporuje prirodzenú 

obranyschopnosť organizmu. V športe sa odporúča pre ľudí 

s výbušným typom cvičenia a pre všetky fyzicky náročné 

športy. Vhodný hlavne pre mužov.

Tribulus Terrestris

Zaradený k oficiálne najúčinnejším naturálnym 

stimulantom na trhu.

VEGA
N

AKTÍVNE LÁTKY

extrakt z Kotvičníka zemného 

(Tribulus terrestris)

1 DÁVKA

2 kps

BALENIE
1
2
0
k
p

s
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po vyčerpaní glykogénových zásob na svalovú prácu. 

Kreatín je vhodný aj pre vegetariánov. Zvyšuje fyzickú 

výkonnosť pri opakovaných vysokointenzívnych cvičeniach 

s krátkymi intervalmi odpočinku. Denný príjem kreatínu 

(3 g) môže zvýšiť účinok odporového tréningu a svalovú silu 

u dospelých starších ako 55 rokov.

®Kreatín Creapure

Najkvalitnejšia forma kreatínu na trhu, 100% 
®kreatín monohydrát Creapure  – záruka kvality.

AKTÍVNE LÁTKY

kreatín

1 DÁVKA

5 g

5
0
0
g

BALENIE

VEGA
N

Energetické cukríky dodávajú energiu pre akúkoľvek 

športovú alebo pohybovú aktivitu. Vhodné pri ťažkých 

a vyčerpávajúcich dňoch v práci, pri učení i pri šoférovaní. 

Nabudia myseľ i telo. Vhodné do tašky i do kabelky, 

na momenty, keď sa potrebujete nakopnúť energiou.

Energy Drops

Rýchly a efektívny zdroj energie.

VEGA
N

Nabite telo energiou a podajte maximálne výkony spolu 

s energetickou cereálnou tyčinkou v 3 rôznych príchutiach 

lahodného želé a delikátnej polevy. Nutričná tyčinka je 

obohatená o L-karnitín, taurín, inozín, lecitín, vitamíny a mi-

nerály. Energetická delikatesa, ktorej sa nedá odolať…

3Energy Bar

Energetická tyčinka – zdroj energie, výdrže 

a sily, pre rýchle obnovenie energetických 

zdrojov.

AKTÍVNE LÁTKY

taurín

inozín

L-karnitín

chróm

vitamíny skupiny B, C, E, H

minerály Ca, Mg

1 DÁVKA

40 g

BALENIE

PRÍCHUTE

višňa

pomaranč

jahoda

AKTÍVNE LÁTKY

taurín

fruktóza

L-karnitín

inulín, kofeín

chróm

vitamín B6, beta-karotén

1 DÁVKA

4 kps

BALENIE

PRÍCHUTE

pomaranč

grep

čierna ríbezľa

8
0
k
p

s

32ks

Kreatín ponúkame aj vo forme Pure
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Rastlina Tribulus terrestris (Kotvičník zemný) má výnimočné 

zloženie a obsahuje spektrum účinných látok ako saponíny 

(40 %), alkaloidy, bioflavonoidy, fytosteroly, triesloviny a ži-

vice. Zmes týchto látok napomáha k udržaniu správneho 

svalového tonusu a energie a normálnych funkcií močovej 

sústavy a reprodukčného systému. Podporuje prirodzenú 

obranyschopnosť organizmu. V športe sa odporúča pre ľudí 

s výbušným typom cvičenia a pre všetky fyzicky náročné 

športy. Vhodný hlavne pre mužov.

Tribulus Terrestris

Zaradený k oficiálne najúčinnejším naturálnym 

stimulantom na trhu.

VEGA
N

AKTÍVNE LÁTKY

extrakt z Kotvičníka zemného 

(Tribulus terrestris)

1 DÁVKA

2 kps

BALENIE

1
2
0
k
p

s



Polysacharid, ktorý sa štiepi na kratšie reťazce. Skladá sa 

z 15 glukózových jednotiek. Na jednoduchú glukózu sa 

štiepi až v tenkom čreve. Produkt je ľahko stráviteľný a neza-

ťažuje žalúdok a nespôsobuje tráviace ťažkosti. Optimálne 

dopĺňa svalový glykogén – používa sa na doplnenie energie 

počas výkonu a tesne po výkone.

Maltodextrín

Zdroj energie pri fyzickej záťaži.

AKTÍVNE LÁTKY

maltodextrín

1 DÁVKA

20 g

BALENIE

100% mikronizovaný kreatín s glukózou, obsiahnutý vo výži-
®vovom doplnku KreaTabs (Creapure  Gluco) je určený 

na zvýšenie sily a výkonnosti. Prispieva k celkovému zlepše-

niu fyzickej i mentálnej kondície. Je ideálny na použitie pri 

výbušných typoch tréningov (kulturistika, vzpieranie...). 

Kreatín je súčasťou kreatínfosfátu, ktorý je najrýchlejším, 

najpohotovejším zdrojom pre resyntézu ATP, pri krátkych 

a veľmi intenzívnych cvičeniach. V spojení s glukózou v jedi-

nečných tabletách vám dopraje lepšie vstrebanie kreatínu 

do tela až o 40 %. KreaTabs potešia svojim zložením a vhod-

nosťou aj vegetariánov a vegánov.

® KreaTabs Creapure Gluco

Praktická forma rozpustných tabliet v ústach je 

využiteľná kedykoľvek, sú vhodné aj pre 

vegánov.

AKTÍVNE LÁTKY

kreatín

1 DÁVKA

1 tbl

5
4
0
g

BALENIE

VEGA
N

Jednoduchý (hroznový) cukor, ktorý sa okamžite vstrebáva 

do krvi bez zaťaženia tráviaceho systému. Rýchlo sa dostáva 

do celého tela a funguje ako rýchly zdroj energie. V tele sa 

využíva ako stály a pohotový zdroj energie alebo sa ukladá 

vo svaloch a pečeni vo forme glykogénu. Sacharidy prispie-

vajú k obnove normálnej svalovej funkcie (kontrakcie) 

po vysoko intenzívnom a/alebo dlhotrvajúcom fyzickom 

výkone, ktorého výsledkom je svalová únava a vyčerpanie 

zásob glykogénu v kostrovom svalstve.

Glukóza

Okamžitý zdroj energie pre organizmus.

AKTÍVNE LÁTKY

glukóza

1 DÁVKA

20 g

BALENIE

2
0
0
0
g

5
0
0
g

1
5
0
0
g

VEGA
N

VEGA
N

PRÍCHUTE

citrón
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Polysacharid, ktorý sa štiepi na kratšie reťazce. Skladá sa 

z 15 glukózových jednotiek. Na jednoduchú glukózu sa 

štiepi až v tenkom čreve. Produkt je ľahko stráviteľný a neza-

ťažuje žalúdok a nespôsobuje tráviace ťažkosti. Optimálne 

dopĺňa svalový glykogén – používa sa na doplnenie energie 

počas výkonu a tesne po výkone.

Maltodextrín

Zdroj energie pri fyzickej záťaži.

AKTÍVNE LÁTKY

maltodextrín

1 DÁVKA

20 g

BALENIE

100% mikronizovaný kreatín s glukózou, obsiahnutý vo výži-
®vovom doplnku KreaTabs (Creapure  Gluco) je určený 

na zvýšenie sily a výkonnosti. Prispieva k celkovému zlepše-

niu fyzickej i mentálnej kondície. Je ideálny na použitie pri 

výbušných typoch tréningov (kulturistika, vzpieranie...). 

Kreatín je súčasťou kreatínfosfátu, ktorý je najrýchlejším, 

najpohotovejším zdrojom pre resyntézu ATP, pri krátkych 

a veľmi intenzívnych cvičeniach. V spojení s glukózou v jedi-

nečných tabletách vám dopraje lepšie vstrebanie kreatínu 

do tela až o 40 %. KreaTabs potešia svojim zložením a vhod-

nosťou aj vegetariánov a vegánov.

® KreaTabs Creapure Gluco

Praktická forma rozpustných tabliet v ústach je 

využiteľná kedykoľvek, sú vhodné aj pre 

vegánov.

AKTÍVNE LÁTKY

kreatín

1 DÁVKA

1 tbl

5
4
0
g

BALENIE

VEGA
N

Jednoduchý (hroznový) cukor, ktorý sa okamžite vstrebáva 

do krvi bez zaťaženia tráviaceho systému. Rýchlo sa dostáva 

do celého tela a funguje ako rýchly zdroj energie. V tele sa 

využíva ako stály a pohotový zdroj energie alebo sa ukladá 

vo svaloch a pečeni vo forme glykogénu. Sacharidy prispie-

vajú k obnove normálnej svalovej funkcie (kontrakcie) 

po vysoko intenzívnom a/alebo dlhotrvajúcom fyzickom 

výkone, ktorého výsledkom je svalová únava a vyčerpanie 

zásob glykogénu v kostrovom svalstve.

Glukóza

Okamžitý zdroj energie pre organizmus.

AKTÍVNE LÁTKY

glukóza

1 DÁVKA

20 g

BALENIE

2
0
0
0
g

5
0
0
g

1
5
0
0
g

VEGA
N

VEGA
N

PRÍCHUTE

citrón
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Rast svalovej hmoty 
a regenerácia
Proteíny sú skutočným hitom modernej výživy. Podľa najnovších 

výskumov by ideálne jedlo malo mať čo najvyšší obsah proteínov 

a súčasne menšie množstvo karbohydrátov. Telo ich potrebuje 

na tvorbu a regeneráciu tkaniva, používa ich pri tvorbe enzýmov 

a hormónov, ktoré poháňajú množstvo chemických reakcií. 

Vytvára vďaka nim aj hemoglobín, ktorý je nositeľom kyslíku 

v krvi. Proteín môže byť zložený z viac než dvadsiatich rôznych 

druhov aminokyselín. Deväť z nich musí človek prijať z jedla, 

pretože telo si ich, na rozdiel od tých ďalších, nedokáže samo 

vytvoriť.

Gainer koktail je kombinácia glukózy a maltodextrínu, 

kvalitnej zmesi bielkovín a tráviacich enzýmov, čo zabezpečí 

dokonalú vstrebateľnosť a maximálne využitie organizmom. 

Je vhodný pre športovcov s vysokým výdajom energie, pre 

ľudí s rýchlym metabolizmom, na doplnenie energie a zota-

venie po vyčerpávajúcom športovom výkone. Svoju 

obľúbenosť si získal vďaka maximálnemu efektu na rast 

svalovej hmoty, ľahkej stráviteľnosti, dobrej regenerácii 

a vhodnosti už aj pre deti od 8 rokov.

Gainer koktail

Sacharidovo – proteínový koktail pre veľkých 

i malých športovcov s vysokým výdajom 

energie.

AKTÍVNE LÁTKY

srvátkový a sójový proteín

maltodextrín

glukóza

L-karnitín

vitamíny

minerály

1 DÁVKA

40 g

BALENIE

ProteinFit 50 vďaka podielu 50 % bielkovín a 38 % sacha-

ridov zabezpečí svojím užívateľom bohatý zdroj stavebných 

látok a energie. Výborný je pre všetky druhy športov so vše-

stranným využitím. Proteín je obohatený o anabolizujúce 

látky ako L-glutamín a BCAA na nárast svalovej hmoty, 

ochranu svalstva, regeneráciu po náročnom tréningu a do-

plnenie energie.

ProteinFit 50

Univerzálny bielkovinový koktail určený hlavne 

pre športovcov s vysokým energetickým 

výdajom.

AKTÍVNE LÁTKY

srvátkový proteín

mliečny proteín

BCAA 2:1:1

glutamín

enzýmy

vitamíny C, E, B, H

minerály

1 DÁVKA

35 g

BALENIE
5
0
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda

vanilka

jahoda

banán

2
5
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda

vanilka

jahoda

banán

cappucino

2
0
0
0
g
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Rast svalovej hmoty 
a regenerácia
Proteíny sú skutočným hitom modernej výživy. Podľa najnovších 

výskumov by ideálne jedlo malo mať čo najvyšší obsah proteínov 

a súčasne menšie množstvo karbohydrátov. Telo ich potrebuje 

na tvorbu a regeneráciu tkaniva, používa ich pri tvorbe enzýmov 

a hormónov, ktoré poháňajú množstvo chemických reakcií. 

Vytvára vďaka nim aj hemoglobín, ktorý je nositeľom kyslíku 

v krvi. Proteín môže byť zložený z viac než dvadsiatich rôznych 

druhov aminokyselín. Deväť z nich musí človek prijať z jedla, 

pretože telo si ich, na rozdiel od tých ďalších, nedokáže samo 

vytvoriť.

Gainer koktail je kombinácia glukózy a maltodextrínu, 

kvalitnej zmesi bielkovín a tráviacich enzýmov, čo zabezpečí 

dokonalú vstrebateľnosť a maximálne využitie organizmom. 

Je vhodný pre športovcov s vysokým výdajom energie, pre 

ľudí s rýchlym metabolizmom, na doplnenie energie a zota-

venie po vyčerpávajúcom športovom výkone. Svoju 

obľúbenosť si získal vďaka maximálnemu efektu na rast 

svalovej hmoty, ľahkej stráviteľnosti, dobrej regenerácii 

a vhodnosti už aj pre deti od 8 rokov.

Gainer koktail

Sacharidovo – proteínový koktail pre veľkých 

i malých športovcov s vysokým výdajom 

energie.

AKTÍVNE LÁTKY

srvátkový a sójový proteín

maltodextrín

glukóza

L-karnitín

vitamíny

minerály

1 DÁVKA

40 g

BALENIE

ProteinFit 50 vďaka podielu 50 % bielkovín a 38 % sacha-

ridov zabezpečí svojím užívateľom bohatý zdroj stavebných 

látok a energie. Výborný je pre všetky druhy športov so vše-

stranným využitím. Proteín je obohatený o anabolizujúce 

látky ako L-glutamín a BCAA na nárast svalovej hmoty, 

ochranu svalstva, regeneráciu po náročnom tréningu a do-

plnenie energie.

ProteinFit 50

Univerzálny bielkovinový koktail určený hlavne 

pre športovcov s vysokým energetickým 

výdajom.

AKTÍVNE LÁTKY

srvátkový proteín

mliečny proteín

BCAA 2:1:1

glutamín

enzýmy

vitamíny C, E, B, H

minerály

1 DÁVKA

35 g

BALENIE

5
0
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda

vanilka

jahoda

banán

2
5
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda

vanilka

jahoda

banán

cappucino

2
0
0
0
g
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Wellness Protein je navrhnutý tak, aby telu dopĺňal všetky 

potrebné látky s dôrazom na jeho maximálnu efektívnosť 

a využiteľnosť v organizme. Pomáha dosiahnuť stanovené 

ciele vyformovanej postavy a zdravého životného štýlu. 

Zabezpečuje dostatočný a dlhodobý prísun všetkých 

potrebných látok pre správne fungovanie zaťaženého 

organizmu. Urýchľuje proces regenerácie organizmu a po-

máha udržať optimálnu telesnú hmotnosť. Vďaka svojmu 

zloženiu a vitamínom C a E, minerálu zinku podporuje 

normálnu funkciu imunitného systému.

Wellness Daily Protein

65% proteín s postupným uvoľňovaním ami-

nokyselín (Long-Term-Fuel).

AKTÍVNE LÁTKY

WPC, MPC, vajíčkový proteín

MCT tuky

inulín

L-glutamín

BCAA 2:1:1, enzýmy

vitamíny B, E, C

chróm, zinok

1 DÁVKA

35 g

BALENIE

ProteinFit 70 je viaczložkový 70% nočný proteín, ktorého 

prednosťou je postupné uvoľňovanie aminokyselín vďaka 

obsahu srvátkových, vaječných, mliečnych a sójových 

bielkovín. Je tiež obohatený o látky, ktoré regeneráciu ešte 

viac podporujú. Zabezpečuje tým dokonalú obnovu sval-

stva i po náročnom tréningu. Je určený pre rýchly nárast čis-

tej svalovej hmoty a urýchlenie potréningovej regenerácie.

ProteinFit 70

Nočný proteín — ľahko stráviteľný, s vysokým 

obsahom kvalitných bielkovín pre maximálnu 

regeneráciu svalov počas noci.

AKTÍVNE LÁTKY

srvátkový koncentrát (WPC)

mliečny proteínový konc. (MPC)

sójový izolát, vajíčkový proteín

BCAA 2:1:1

L-glutamín

enzýmy, zinok

vitamíny C, B, E, H

1 DÁVKA

30 g

BALENIE

Premium Protein, proteínový nápoj v podobe hovädzieho 

hydrolyzátu je ľahko a rýchlo stráviteľný. V procese rege-

nerácie efektívne zabezpečuje všetky potrebné amino-

kyseliny na kvalitné doplnenie po športovom výkone. 

Vďaka jedinečnému škrobu Superstarch mobilizuje tuky 

na spaľovanie, nezvyšuje hladinu inzulínu a zabraňuje 

potréningovým energetickým výkyvom. Vyvíjaný bol s vr-

cholovými športovcami vo viacerých oblastiach športu 

(silové, vytrvalostné, výbušné športy).

Premium Protein

51% proteínový výživový doplnok, ktorý 

urýchli regeneráciu po náročnom fyzickom, 

silovom či vytrvalostnom výkone.

Vegan Protein je 60% proteínový nápoj zložený z 3 druhov 

rastlinných proteínov – hrachový, konopný a ryžový. 

Obohatený je o rastlinné BCAA, vitamíny skupiny B a vita-

mín D3. Rastlinné proteíny sú obsahovo v takom pomere, 

aby zabezpečili všetky potrebné esenciálne aminokyseliny 

pre organizmus. Zvýšený obsah vitamínu B12 a D3 dopĺňa 

nedostatkové zložky rastlinnej potravy. Vegan Protein 

zabezpečuje kvalitný proces regenerácie po akomkoľvek 

športovom výkone a udržiava organizmus v dobrom fyzic-

kom stave a kondícii. Vhodný je ako alternatíva kvalitného 

proteínu v prípade laktózovej intolerancie, bezlepkovej 

diéte i pre diabetikov.

Vegan Protein

100% rastlinný proteín vhodný pre vege-

tariánov, vegánov i paleo vyznávačov.

AKTÍVNE LÁTKY

hrachový proteín

konopný proteín

ryžový proteín

vitamín D3, B12

BCAA

vitamíny sk.B, C, E

minerály

1 DÁVKA

35 g

BALENIE

PRÍCHUTE

čokoláda / višňa

čokoláda / pomaranč

čokoláda / škorica

AKTÍVNE LÁTKY

hydrolyzovaný hovädzí 

proteín

škrob SuperStarch

BCAA 4:1:1

MCT tuky

minerály Mg, K, Na

1 DÁVKA

40 g

BALENIE

PRÍCHUTE

kokos / čokoláda

čokoláda

vanilka

natural

slaný karamel

jahoda / malina

1
4
0
0
g

3
6
0
g

VEGA
N

5
2
5
g

veganprotein.sk

5
2
5
g

2
0
0
0
g

5
0
0
g

2
0
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda

vanilka

banán

cappucino
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PRÍCHUTE

čokoláda

nugát



Wellness Protein je navrhnutý tak, aby telu dopĺňal všetky 

potrebné látky s dôrazom na jeho maximálnu efektívnosť 

a využiteľnosť v organizme. Pomáha dosiahnuť stanovené 

ciele vyformovanej postavy a zdravého životného štýlu. 

Zabezpečuje dostatočný a dlhodobý prísun všetkých 

potrebných látok pre správne fungovanie zaťaženého 

organizmu. Urýchľuje proces regenerácie organizmu a po-

máha udržať optimálnu telesnú hmotnosť. Vďaka svojmu 

zloženiu a vitamínom C a E, minerálu zinku podporuje 

normálnu funkciu imunitného systému.

Wellness Daily Protein

65% proteín s postupným uvoľňovaním ami-

nokyselín (Long-Term-Fuel).

AKTÍVNE LÁTKY

WPC, MPC, vajíčkový proteín

MCT tuky

inulín

L-glutamín

BCAA 2:1:1, enzýmy

vitamíny B, E, C

chróm, zinok

1 DÁVKA

35 g

BALENIE

ProteinFit 70 je viaczložkový 70% nočný proteín, ktorého 

prednosťou je postupné uvoľňovanie aminokyselín vďaka 

obsahu srvátkových, vaječných, mliečnych a sójových 

bielkovín. Je tiež obohatený o látky, ktoré regeneráciu ešte 

viac podporujú. Zabezpečuje tým dokonalú obnovu sval-

stva i po náročnom tréningu. Je určený pre rýchly nárast čis-

tej svalovej hmoty a urýchlenie potréningovej regenerácie.

ProteinFit 70

Nočný proteín — ľahko stráviteľný, s vysokým 

obsahom kvalitných bielkovín pre maximálnu 

regeneráciu svalov počas noci.

AKTÍVNE LÁTKY

srvátkový koncentrát (WPC)

mliečny proteínový konc. (MPC)

sójový izolát, vajíčkový proteín

BCAA 2:1:1

L-glutamín

enzýmy, zinok

vitamíny C, B, E, H

1 DÁVKA

30 g

BALENIE

Premium Protein, proteínový nápoj v podobe hovädzieho 

hydrolyzátu je ľahko a rýchlo stráviteľný. V procese rege-

nerácie efektívne zabezpečuje všetky potrebné amino-

kyseliny na kvalitné doplnenie po športovom výkone. 

Vďaka jedinečnému škrobu Superstarch mobilizuje tuky 

na spaľovanie, nezvyšuje hladinu inzulínu a zabraňuje 

potréningovým energetickým výkyvom. Vyvíjaný bol s vr-

cholovými športovcami vo viacerých oblastiach športu 

(silové, vytrvalostné, výbušné športy).

Premium Protein

51% proteínový výživový doplnok, ktorý 

urýchli regeneráciu po náročnom fyzickom, 

silovom či vytrvalostnom výkone.

Vegan Protein je 60% proteínový nápoj zložený z 3 druhov 

rastlinných proteínov – hrachový, konopný a ryžový. 

Obohatený je o rastlinné BCAA, vitamíny skupiny B a vita-

mín D3. Rastlinné proteíny sú obsahovo v takom pomere, 

aby zabezpečili všetky potrebné esenciálne aminokyseliny 

pre organizmus. Zvýšený obsah vitamínu B12 a D3 dopĺňa 

nedostatkové zložky rastlinnej potravy. Vegan Protein 

zabezpečuje kvalitný proces regenerácie po akomkoľvek 

športovom výkone a udržiava organizmus v dobrom fyzic-

kom stave a kondícii. Vhodný je ako alternatíva kvalitného 

proteínu v prípade laktózovej intolerancie, bezlepkovej 

diéte i pre diabetikov.

Vegan Protein

100% rastlinný proteín vhodný pre vege-

tariánov, vegánov i paleo vyznávačov.

AKTÍVNE LÁTKY

hrachový proteín

konopný proteín

ryžový proteín

vitamín D3, B12

BCAA

vitamíny sk.B, C, E

minerály

1 DÁVKA

35 g

BALENIE

PRÍCHUTE

čokoláda / višňa

čokoláda / pomaranč

čokoláda / škorica

AKTÍVNE LÁTKY

hydrolyzovaný hovädzí 

proteín

škrob SuperStarch

BCAA 4:1:1

MCT tuky

minerály Mg, K, Na

1 DÁVKA

40 g

BALENIE

PRÍCHUTE

kokos / čokoláda

čokoláda

vanilka

natural

slaný karamel

jahoda / malina

1
4
0
0
g

3
6
0
g

VEGA
N

5
2
5
g

veganprotein.sk

5
2
5
g

2
0
0
0
g

5
0
0
g

2
0
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda

vanilka

banán

cappucino
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PRÍCHUTE

čokoláda

nugát



ProteinFit 80 je mikrofiltrovaný srvátkový proteín s obsa-

hom aminokyseliny L-glutamín, obohatený o BCAA, s prí-

davkom taurínu, vitamínov a tráviacich enzýmov. Je určený 

pre nadšencov kulturistiky na efektívny a extrémny nárast 

čistej svalovej hmoty, vhodný najmä v období rysovania 

svalstva a minimalizácii podkožného tuku. Jedinečná chuť 

a okamžitý efekt 80% čistého srvátkového koncentrátu 

a izolátu na podporu maximálneho anabolického efektu 

a nárastu čistej svalovej hmoty. Vhodný aj pre diabetikov.

ProteinFit 80

Vysokokvalitný 80% bielkovinový koktail 

pre športovcov.

AKTÍVNE LÁTKY

WPC, WPI

L-glutamín

BCAA 2:1:1

taurín, enzýmy

vitamín C, E, B

minerály

1 DÁVKA

30 g

BALENIE

Micellar Casein patrí k bohatým zdrojom bielkovín v čase 

regenerácie – spánku. Preto je často nazývaný aj Night 

protein vďaka postupnému uvoľňovaniu aminokyselín po 

dobu až 7 hodín. Je to 80% najkvalitnejšia micelárna forma 

kazeínu, obohatená o horčík a vitamín D3, pre dokonalé 

využitie vysokej hodnoty vápnika, prirodzene obsiahnutej v 

tejto forme bielkoviny. Vysoký obsah enzýmov zabezpečuje 

dokonalé štiepenie a trávenie bielkovín. Micellar Casein 

zabezpečuje silný anabolický efekt a je vhodný aj na chutnú 

prípravu fitness dezertov.

Micellar Casein

Mikrofiltrovaný micelárny izolát s 80% formou

micelárneho kazeínu.

AKTÍVNE LÁTKY

micelárny kazeín

horčík

vitamín D3

vitamín B, C, E, H

enzýmy

1 DÁVKA

30 g

BALENIE

Zen Whey proteín je rýchlo vstrebateľný s vysokoaktívnym, 

anabolickým a regeneračným účinkom. Je zložený z vysoko 

kvalitného srvátkového a mliečneho proteínového koncen-

trátu. Vďaka vysokému obsahu esenciálnych aminokyselín 

BCAA, dôležitej aminokyseliny L-lyzínu, vitamínom a mine-

rálom, je vhodný pre každého športovca, ktorý nechce 

stratiť svoj natrénovaný potenciál. Benefitmi sú i obsiahnuté 

enzýmy, ktoré podporujú normálne trávenie a vstrebávanie. 

Je vhodný pre začiatočníkov, ale aj pokročilých. Ženy si ho 

obľúbia vďaka jeho lahodným chutiam a len 117 kcal v jed-

nej dávke.

Zen Whey

70% chuťovo výborný proteín na rast a spev-

nenie svalov.

Amino 2500 v tabletovej forme s rôznymi bielkovinovými 

mikrofrakciami, ktoré sú biologicky vysoko aktívne a dokážu 

až niekoľkonásobne urýchliť tvorbu svalovej hmoty, čím sa 

dosiahne okamžitý anabolický efekt. Napomáhajú ochrane 

a rastu svalovej hmoty a regenerácii organizmu. Pozitívne 

ovplyvňujú športovú výkonnosť a zabezpečujú pozitívnu 

dusíkovú bilanciu. Jeho užívaním nedochádza k žiadnym 

stratám a svalovým úbytkom.

Amino 2500

Nedenaturovaný vysoko kvalitný srvátkový 

koncentrát v tabletovej forme.

AKTÍVNE LÁTKY

srvátkový proteín

BCAA 2:1:1

L-glutamín

1 DÁVKA

3–5 tbl

BALENIE

AKTÍVNE LÁTKY

WPC, MPC, L-lyzín

zmes aminokyselín

BCAA 2:1:1

vitamíny B, E, C, H

minerály Ca, Mg, K, P, Na

enzýmy

1 DÁVKA

30 g

BALENIE

PRÍCHUTE

čokoláda

vanilka

jahoda

banán

2
0
0
0
g

5
0
0
g

2
0
0
0
g

5
0
0
g

1
8
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda / pomaranč

vanilka / limetka

5
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda / višňa

vanilka / smotana

jahoda / malina

7
0
0
 t

b
l

2
0
0
 t

b
l
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ProteinFit 80 je mikrofiltrovaný srvátkový proteín s obsa-

hom aminokyseliny L-glutamín, obohatený o BCAA, s prí-

davkom taurínu, vitamínov a tráviacich enzýmov. Je určený 

pre nadšencov kulturistiky na efektívny a extrémny nárast 

čistej svalovej hmoty, vhodný najmä v období rysovania 

svalstva a minimalizácii podkožného tuku. Jedinečná chuť 

a okamžitý efekt 80% čistého srvátkového koncentrátu 

a izolátu na podporu maximálneho anabolického efektu 

a nárastu čistej svalovej hmoty. Vhodný aj pre diabetikov.

ProteinFit 80

Vysokokvalitný 80% bielkovinový koktail 

pre športovcov.

AKTÍVNE LÁTKY

WPC, WPI

L-glutamín

BCAA 2:1:1

taurín, enzýmy

vitamín C, E, B

minerály

1 DÁVKA

30 g

BALENIE

Micellar Casein patrí k bohatým zdrojom bielkovín v čase 

regenerácie – spánku. Preto je často nazývaný aj Night 

protein vďaka postupnému uvoľňovaniu aminokyselín po 

dobu až 7 hodín. Je to 80% najkvalitnejšia micelárna forma 

kazeínu, obohatená o horčík a vitamín D3, pre dokonalé 

využitie vysokej hodnoty vápnika, prirodzene obsiahnutej v 

tejto forme bielkoviny. Vysoký obsah enzýmov zabezpečuje 

dokonalé štiepenie a trávenie bielkovín. Micellar Casein 

zabezpečuje silný anabolický efekt a je vhodný aj na chutnú 

prípravu fitness dezertov.

Micellar Casein

Mikrofiltrovaný micelárny izolát s 80% formou

micelárneho kazeínu.

AKTÍVNE LÁTKY

micelárny kazeín

horčík

vitamín D3

vitamín B, C, E, H

enzýmy

1 DÁVKA

30 g

BALENIE

Zen Whey proteín je rýchlo vstrebateľný s vysokoaktívnym, 

anabolickým a regeneračným účinkom. Je zložený z vysoko 

kvalitného srvátkového a mliečneho proteínového koncen-

trátu. Vďaka vysokému obsahu esenciálnych aminokyselín 

BCAA, dôležitej aminokyseliny L-lyzínu, vitamínom a mine-

rálom, je vhodný pre každého športovca, ktorý nechce 

stratiť svoj natrénovaný potenciál. Benefitmi sú i obsiahnuté 

enzýmy, ktoré podporujú normálne trávenie a vstrebávanie. 

Je vhodný pre začiatočníkov, ale aj pokročilých. Ženy si ho 

obľúbia vďaka jeho lahodným chutiam a len 117 kcal v jed-

nej dávke.

Zen Whey

70% chuťovo výborný proteín na rast a spev-

nenie svalov.

Amino 2500 v tabletovej forme s rôznymi bielkovinovými 

mikrofrakciami, ktoré sú biologicky vysoko aktívne a dokážu 

až niekoľkonásobne urýchliť tvorbu svalovej hmoty, čím sa 

dosiahne okamžitý anabolický efekt. Napomáhajú ochrane 

a rastu svalovej hmoty a regenerácii organizmu. Pozitívne 

ovplyvňujú športovú výkonnosť a zabezpečujú pozitívnu 

dusíkovú bilanciu. Jeho užívaním nedochádza k žiadnym 

stratám a svalovým úbytkom.

Amino 2500

Nedenaturovaný vysoko kvalitný srvátkový 

koncentrát v tabletovej forme.

AKTÍVNE LÁTKY

srvátkový proteín

BCAA 2:1:1

L-glutamín

1 DÁVKA

3–5 tbl

BALENIE

AKTÍVNE LÁTKY

WPC, MPC, L-lyzín

zmes aminokyselín

BCAA 2:1:1

vitamíny B, E, C, H

minerály Ca, Mg, K, P, Na

enzýmy

1 DÁVKA

30 g

BALENIE

PRÍCHUTE

čokoláda

vanilka

jahoda

banán

2
0
0
0
g

5
0
0
g

2
0
0
0
g

5
0
0
g

1
8
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda / pomaranč

vanilka / limetka

5
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda / višňa

vanilka / smotana

jahoda / malina

7
0
0
 t

b
l

2
0
0
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l
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Proteínovo-tuková tyčinka s nízkym obsahom sacharidov 

(3,6 %) s optimálnym obsahom vlákniny (57 %), s nízkym 

glykemickým indexom a prebiotickým charakterom. Vďaka 

36 % podielu proteínov a 15 % zdravých tukov zabezpečuje 

dlhodobé zasýtenie až po dobu 3 – 4 hodín. Wellnes Bar je 

tyčinka, ktorá bude súčasťou vášho dňa, vhodná pre všetky 

športové i nešportové aktivity.

Wellness Bar

Tyčinka, ktorá je jedinečná najmä svojím 

zložením.

AKTÍVNE LÁTKY

vajíčkový izolát

srvátkový a mliečny koncentrát

MCT tuky, mandľový olej

mandľová zmes, polydextróza

1 DÁVKA

60 g

BALENIE

Jednozložkový proteínový nápoj. Obsahuje 90 % bielkovín, 

ich zdrojom je 97% srvátkový proteínový izolát (WPI). Má 

vysoký obsah bielkovín, minimálne množstvo tuku a sacha-

ridov a je bez obsahu laktózy. 1 dávka (30 g) obsahuje až 

3,5 g L-leucínu a 4,5 g L-glutamínu. Vyznačuje sa rýchlou 

vstrebateľnosťou (cca1 – 2 h), ktorá zaisťuje extrémne rýchly 

prísun aminokyselín do krvného obehu a následné spus-

tenie anabolického procesu. Po zmiešaní s vodou má 

vizuálne číry vzhľad.

LactoFree 90

„Ultra čistá“ instantná forma bezlaktózového 

srvátkového proteínu.

AKTÍVNE LÁTKY

WPI

L-leucín

L-glutamín

BCAA 2:1:1

zmes aminokyselín

vitamíny B, C, E

1 DÁVKA

30 g

BALENIE

Extra Mass Puding je ideálny ako posledné sýte jedlo pred 

tréningom, vďaka rýchlej príprave bez varenia. Optimálny 

pomer jednoduchých a zložených sacharidov dodáva 

bohatý zdroj energie. S 26% obsahom srvátkovej biel-

koviny, glutamínu a BCAA prispieva k rastu a udržaniu 

svalov a k účinnej regenerácii svalov po tréningu.

Extra Mass Puding

Sacharidovo – proteínový puding na dopl-

nenie energie.

Beef Amino je zdrojom širokého spektra aminokyselín. 

Hovädzie peptidy sa vyznačujú komplexným spektrom 

esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín. Beef Amino 

obsahuje v optimálnom pomere aminokyseliny arginín, 

glycín, prolín a hydroxyprolín. Vytvára optimálne anabo-

lické prostredie pre rast svalov. Neobsahuje tuk, choles-

terol, laktózu, arómy, farbivá, ani hydrolyzát želatíny. Je 

vhodný pre ľudí s laktózovou intoleranciou. Má vysoký  

obsah prírodného kreatínu, železa, zinku, fosforu a vita-

mínov B, E a A.

Beef Amino

Hovädzí proteín vo forme tabliet zložený 

z vysokokvalitného 97% hydrolyzovaného 

hovädzieho izolátu.

AKTÍVNE LÁTKY

hovädzie hydrolyzované 

peptidy

BCAA 2:1:1

1 DÁVKA

5–10 tbl

BALENIE

AKTÍVNE LÁTKY

srvátkový proteín

glukóza, maltodextrín

BCAA 2:1:1

L-glutamín

chróm

vitamíny C, E, H a B

1 DÁVKA

35 g

BALENIE

PRÍCHUTE

vanilka / mandľa

čokoláda / mandľa

5
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda / banán

malina

1
9
2
0
g

4
8
0
g

6x
35 g

4
7
5
g

MINI

1 DÁVKA MINI

10–20 tbl

21ks
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vanilka



Proteínovo-tuková tyčinka s nízkym obsahom sacharidov 

(3,6 %) s optimálnym obsahom vlákniny (57 %), s nízkym 

glykemickým indexom a prebiotickým charakterom. Vďaka 

36 % podielu proteínov a 15 % zdravých tukov zabezpečuje 

dlhodobé zasýtenie až po dobu 3 – 4 hodín. Wellnes Bar je 

tyčinka, ktorá bude súčasťou vášho dňa, vhodná pre všetky 

športové i nešportové aktivity.

Wellness Bar

Tyčinka, ktorá je jedinečná najmä svojím 

zložením.

AKTÍVNE LÁTKY

vajíčkový izolát

srvátkový a mliečny koncentrát

MCT tuky, mandľový olej

mandľová zmes, polydextróza

1 DÁVKA

60 g

BALENIE

Jednozložkový proteínový nápoj. Obsahuje 90 % bielkovín, 

ich zdrojom je 97% srvátkový proteínový izolát (WPI). Má 

vysoký obsah bielkovín, minimálne množstvo tuku a sacha-

ridov a je bez obsahu laktózy. 1 dávka (30 g) obsahuje až 

3,5 g L-leucínu a 4,5 g L-glutamínu. Vyznačuje sa rýchlou 

vstrebateľnosťou (cca1 – 2 h), ktorá zaisťuje extrémne rýchly 

prísun aminokyselín do krvného obehu a následné spus-

tenie anabolického procesu. Po zmiešaní s vodou má 

vizuálne číry vzhľad.

LactoFree 90

„Ultra čistá“ instantná forma bezlaktózového 

srvátkového proteínu.

AKTÍVNE LÁTKY

WPI

L-leucín

L-glutamín

BCAA 2:1:1

zmes aminokyselín

vitamíny B, C, E

1 DÁVKA

30 g

BALENIE

Extra Mass Puding je ideálny ako posledné sýte jedlo pred 

tréningom, vďaka rýchlej príprave bez varenia. Optimálny 

pomer jednoduchých a zložených sacharidov dodáva 

bohatý zdroj energie. S 26% obsahom srvátkovej biel-

koviny, glutamínu a BCAA prispieva k rastu a udržaniu 

svalov a k účinnej regenerácii svalov po tréningu.

Extra Mass Puding

Sacharidovo – proteínový puding na dopl-

nenie energie.

Beef Amino je zdrojom širokého spektra aminokyselín. 

Hovädzie peptidy sa vyznačujú komplexným spektrom 

esenciálnych a neesenciálnych aminokyselín. Beef Amino 

obsahuje v optimálnom pomere aminokyseliny arginín, 

glycín, prolín a hydroxyprolín. Vytvára optimálne anabo-

lické prostredie pre rast svalov. Neobsahuje tuk, choles-

terol, laktózu, arómy, farbivá, ani hydrolyzát želatíny. Je 

vhodný pre ľudí s laktózovou intoleranciou. Má vysoký  

obsah prírodného kreatínu, železa, zinku, fosforu a vita-

mínov B, E a A.

Beef Amino

Hovädzí proteín vo forme tabliet zložený 

z vysokokvalitného 97% hydrolyzovaného 

hovädzieho izolátu.

AKTÍVNE LÁTKY

hovädzie hydrolyzované 

peptidy

BCAA 2:1:1

1 DÁVKA

5–10 tbl

BALENIE

AKTÍVNE LÁTKY

srvátkový proteín

glukóza, maltodextrín

BCAA 2:1:1

L-glutamín

chróm

vitamíny C, E, H a B

1 DÁVKA

35 g

BALENIE

PRÍCHUTE

vanilka / mandľa

čokoláda / mandľa

5
0
0
g

PRÍCHUTE

čokoláda / banán

malina

1
9
2
0
g

4
8
0
g

6x
35 g

4
7
5
g

MINI

1 DÁVKA MINI

10–20 tbl

21ks
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Užívajte si fit aktívny životný štýl vďaka chutným nutrične 

bohatým polievkam Fit Soups. Obsahujú čisto prírodné 

zložky bez konzervantov, umelých farbív či zbytočne 

dodávaných aróm. Ak hľadáte alternatívne náhrady obeda, 

večere či rýchly snack na výletoch alebo na zahriatie počas 

chladných večerov, praktické Fit Soups diétne polievky sú 

tu pre vás. Rýchla príprava v troch príchutiach – hokkaido, 

hrášok a hovädzí vývar. Stačí len otvoriť sáčok, zmes vysypať 

do hrnčeka a zaliať horúcou vodou.

Fit Soups

100% prírodné instantné polievky dodajú 

vášmu telu tú správnu výživu.

AKTÍVNE LÁTKY

MCT tuky

inulín

hovädzí kolagén

1 DÁVKA

35 g

BALENIE

6x
35g

Fit štýl
– telo do formy
Správne trávenie je dôležitou súčasťou každého zdravého jedinca. 

Pri optimálnom trávení je prijaté jedlo dôkladne strávené 

a nedochádza ku komplikáciám, do tela sa dostávajú všetky 

potrebné živiny z potravy a chránime si zároveň tráviaci trakt 

pred vredmi, zápalmi a chronickými chorobami.

PRÍCHUTE

hokkaido

hrášok

hovädzí vývar



Užívajte si fit aktívny životný štýl vďaka chutným nutrične 
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L karnitín je prírodná látka, ktorá sa v organizme nachádza 

prirodzene. Pri vysokej fyzickej záťaži sa môže jeho syntéza 

znížiť. Jeho hlavný význam spočíva v sprostredkovaní do-

dávky energie kostrovým svalom. Hrá dôležitú úlohu v oxi-

dácii a spaľovaní tukov v organizme a ich premene na 

energiu. L-karnitín je vo fomre L-karnitín tartrátu, ktorý je 

lepšie využiteľný ako iné formy L-karnitínu. Najsilnejší efekt 

je pri užívaní nalačno.

L-karnitín

Doprajte si energiu z vlastných zásob tuku.

AKTÍVNE LÁTKY

L-karnitín

1 DÁVKA

2–3 kps

BALENIE

Bodyfit obsahuje kvalitný zdroj bielkovín (40 %) s vyváže-

ným spektrom aminokyselín, nevyhnutný pre obnovu 

a ochranu svalov po akomkoľvek fyzickom výkone. Proteí-

nový koktail obsahuje len 1 % tukov a má nízku kalorickú 

hodnotu (90 kcal). L-karnitín v doplnku hrá dôležitú úlohu 

pri oxidácii a spaľovaní tukov v organizme a ich premene 

na energiu. Tento koktail si každá žena zamiluje, nie len 

pre jeho uni-kátne zloženie vytvorené priamo pre potrebu 

každej ženy, ale aj pre jeho lahodnú chuť. 

BodyFit

Proteínový koktail pre ženy s nízkou kalorickou 

hodnotou. Iba 90 kcal v 1 dávke.

ThermoFit je termogénny spaľovač tukov. Zvyšuje fyzickú 

výkonnosť, zabezpečuje pre telo potrebnú energiu a pre-

dlžuje vytrvalosť. Podporuje termogenézu – proces zvyšo-

vania tepla v tele. Prednostne spaľuje tuky pred cukrami 

a odbúrava pri fyzickom výkone tuk uložený v problema-

tických partiách.

ThermoFit

Komplex čisto prírodných látok, ktoré pôsobia 

na metabolizmus lipidov.

AKTÍVNE LÁTKY

extrakt zo zeleného čaju

kofeín, citrus aurantium

L-karnitín, naringín

guggul steróny, kôra vŕby bielej

L-tyrozín, Se

1 DÁVKA

2–3 kps

BALENIE

AKTÍVNE LÁTKY

proteíny, inulín, izoflavóny

HCA, L-karnitín

taurín, chróm

selén, Ca, Fe, Mg, Zn

vitamíny B, C, H, E

vláknina, enzýmy

1 DÁVKA

28 g

BALENIE

1
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dácii a spaľovaní tukov v organizme a ich premene na 

energiu. L-karnitín je vo fomre L-karnitín tartrátu, ktorý je 
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Aminokyseliny
Aminokyseliny sú základnou stavebnou zložkou bielkovín a svalov. 

Nie vždy ich v dostatočnom množstve prijímame zo stravy, preto 

je ich dobré užívať vo forme výživových doplnkov. Zvlášť by 

po nich mali siahnuť tí, ktorí túžia po zdravom naberaní kvalitnej 

svalovej hmoty, sú však vhodné aj pri diétach. Výhodou je aj to, 

že ich prijímanie nezaťažuje tráviaci systém.

Instantná forma K4 Power BCAA s výbornou rozpustnos-

ťou. Tvorené sú jednotlivými vetvenými esenciálnymi 

aminokyselinami leucínom, izoleucínom a valínom v pome-

re 4:1:1, ktoré si organizmus nedokáže sám vytvoriť, preto 

ich dokáže prijímať len zo stravy alebo suplementáciou. 

BCAA tvoria až 35 % obsahu svalovej hmoty, kde sa zapá-

jajú do tvorby energie. Urýchľujú syntézu bielkovín a ochra-

ňujú vlastné svalové bielkoviny pri športových a fyzických 

záťažiach. Obohatené o L-glutamín, citrulín malát a vita-

míny skupiny B, ktoré zvyšujú ich efekt a účinnosť.

K4 Power BCAA

BCAA napomáhajú zvyšovať výkon, dodávajú 

telu energiu, chránia svalové tkanivo pri tré-

ningu.

AKTÍVNE LÁTKY

BCAA 4:1:1

L-glutamín

L-citrulín-malát

vitamíny B

1 DÁVKA

11 g

BALENIE

Predtréningová pumpa ArgiNO drink predstavuje zmes 

aminokyselín, ktoré odďalujú únavu, zabezpečujú prísun 

živín pre svaly, budujú, rysujú a regenerujú svalstvo. Arginín 

je prekurzorom oxidu dusnatého (NO), ktorý ovplyvňuje 

vazodilatáciu. Tento účinok sa využíva v športe na pre-

krvenie svalstva. Citrulín sa v tele premieňa na arginín a tým 

zabezpečuje až 8 hodinový PUMP efekt.

ArgiNO Drink

Nápoj s anabolickým účinkom a silným PUMP 

efektom.

AKTÍVNE LÁTKY

L-glutamín

L-arginín AKG

L-citrulín malát

L-lyzín, L-ornitín

vitamín C, PP, E, B

1 DÁVKA

11 g

BALENIE

4
0
0
g

PRÍCHUTE

kiwi

grep

malina

VEGA
N

VEGA
N

PRÍCHUTE

jablko / limetka
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Arginín AKG má výrazný anabolický účinok, vhodný aj v období 

rysovania. Aminokyselina L-arginín je biologický prekurzor oxidu 

dusnatého, ktorý ovplyvňuje vazodilatáciu a reguláciu cievneho 

tonusu. Tento účinok sa využíva v športe na prekrvenie svalstva „NO 

efekt“, prísun živín a kyslíka pre svaly a lepšiu regeneráciu svalstva.

Arginín A-AKG

Aminokyselina vo forme arginín-alfa-ketoglutarátu

je najkvalitnejšia forma arginínu.

AKTÍVNE LÁTKY

L-arginín AKG

1 DÁVKA

4–6 kps
BALENIE

HMB sa odporúča pri náročných silových tréningoch na zabezpe-

čenie účinnej tvorby svalových bielkovín, pri menej efektívnych 

tréningoch na zvýšenie účinku. Výrazný antikatabolický účinok chráni 

svalovú hmotu pred deštrukciou, podporuje odbúravanie tukov.  

Patrí k efektívnej ochrane svalovej hmoty. 

HMB

Telu vlastná látka β-hydroxy β-metylbutyrát ochra-

ňuje svalovú hmotu.

AKTÍVNE LÁTKY

beta-hydroxy-metyl butyrát

1 DÁVKA

2–4 kps

Glutamín zabezpečuje ochranu svalových bielkovín pred 

potréningovým katabolizmom a podporuje regeneráciu 

svalového tkaniva. Podporuje zabudovávanie aminokyselín 

do svalových bielkovín, stimuluje rast novej svalovej hmoty, 

podporuje zvyšovanie zásob svalového glykogénu. Zmier-

ňuje stav vyčerpania po fyzickej záťaži.

Glutamín

Aktívna forma čistého L-glutamínu, ktorý je 

hlavným zdrojom dusíka pre obnovu a rast 

svalov.

AKTÍVNE LÁTKY

L-glutamín

1 DÁVKA

5 g

BALENIE

Taurín má pozitívny vplyv na potlačenie únavy a udržanie 

koncentrácie. Najviac sa vyskytuje v kostrovom svalstve, 

srdcovom svale a v mozgu. Najvyššia koncentrácia taurínu 

je v srdci. Jeho tvorba klesá vekom. Taurín je vhodný pri in-

tenzívnom fyzickom výkone, potrebe dosiahnuť maximálny 

výkon, zvýšenej únave, vyčerpanosti, práci vyžadujúcej 

neustále sústredenie.

Taurín

Semiesenciálna sírna aminokyselina, prírodný 

stimulant, ktorý priaznivo vplýva na výdrž 

a výkon.

AKTÍVNE LÁTKY

taurín

1 DÁVKA

1–3 kps

BALENIE
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Amino BCAA forte je komplex aminokyselín so silným anabolizu-

júcim a antikatabolickým účinkom. Je obohatený o vitamín B6, 

znižujúci vyčerpanie, slúži  tiež pre efektívnejšie využitie a rýchlejší 

nástup účinku aminokyselín. Izoleucín, leucín a valín v pomere 2:1:1 

sú vetvené aminokyseliny, ktoré predstavujú okamžitý zdroj energie, 

pretože sú využiteľné priamo z krvného obehu, odkiaľ prechádzajú 

do svalových buniek. 

Amino BCAA forte

Najrýchlejšie vstrebateľná prírodná forma amino-

kyselín.

AKTÍVNE LÁTKY

BCAA 2:1:1

1 DÁVKA

4–10 kps
BALENIE

2
0
0
k
p

s

A
M

IN
O

K
Y

S
E

LI
N

Y



Arginín AKG má výrazný anabolický účinok, vhodný aj v období 
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júcim a antikatabolickým účinkom. Je obohatený o vitamín B6, 

znižujúci vyčerpanie, slúži  tiež pre efektívnejšie využitie a rýchlejší 

nástup účinku aminokyselín. Izoleucín, leucín a valín v pomere 2:1:1 

sú vetvené aminokyseliny, ktoré predstavujú okamžitý zdroj energie, 

pretože sú využiteľné priamo z krvného obehu, odkiaľ prechádzajú 

do svalových buniek. 

Amino BCAA forte

Najrýchlejšie vstrebateľná prírodná forma amino-

kyselín.

AKTÍVNE LÁTKY

BCAA 2:1:1

1 DÁVKA

4–10 kps
BALENIE

2
0
0
k
p

s

A
M

IN
O

K
Y

S
E

LI
N

Y



Výživa kĺbov
a detoxikácia
organizmu
Detox v mnohých ľuďoch vyvoláva predstavu „zázračného“ 

prípravku z lekárne, ktorý na počkanie prečistí telo a zbaví 

ho všetkých nežiadúcich látok. Prečistenie však súvisí aj 

s nastolením rovnováhy medzi kyslým a zásaditým 

prostredím v tele. Prostredníctvom detoxikácie sa 

organizmus zbavuje jedovatých látok, tzv. toxínov, 

ktoré sa v ňom hromadia buď z nesprávnej životosprávy 

alebo vplyvom prostredia, v ktorom žijeme.

Glukozamín sulfát a chondroitín sulfát sú základnými a pri-

rodzenými stavebnými zložkami klb́ ovej chrupavky a iných 

spojivových tkanív - kostí, väzív a šliach. Tieto stavebné 

zložky sa neustále opotrebovávajú a vekom ubúda ich 

množstvo. Kolagénové peptidy (fragmenty kolagénu) 

tvoria signalizáciu pre telo na tvorbu vlastného kolagénu. 

Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a k správ-

nej funkcii kostí, chrupaviek a pokožky. Vápnik a horčík sú 

potrebné pre udržanie dobrého stavu kostí a podporujú 

normálnu činnosť svalov.

Gelo-3 Complex

Výživový doplnok obsahuje zmes aktívnych 

látok pre podporu zdravia klb́ ov a spojivového 

tkaniva.

AKTÍVNE LÁTKY

peptidy kolagénu

glukozamín sulfát

chondroitín sulfát

vápnik

horčík

vitamín C, B, E, H

1 DÁVKA

13 g

BALENIE

Nutričná tyčinka Joint bar obsahuje špeciálnu zmes kola-

génových peptidov, vitamínov a minerálov. Obsahuje vita-

mín C, ktorý prispieva k normálnej tvorbe kolagénu a 

k správnej funkcii kostí, chrupaviek a pokožky. Vápnik a hor-

čík sú potrebné pre udržanie dobrého stavu kostí a podpo-

rujú normálnu činnosť svalov.

Joint Bar

Jediná kĺbová tyčinka na trhu.

AKTÍVNE LÁTKY

peptidy kolagénu

srvátkový proteín

minerály Ca, Mg

vitamíny skupiny B, C, E

1 DÁVKA

40 g

BALENIE
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PRÍCHUTE

pomaranč

broskyňa

exotik

PRÍCHUTE

čokoláda / banán

kokos

mango

32ks
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Výživa kĺbov
a detoxikácia
organizmu
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génových peptidov, vitamínov a minerálov. Obsahuje vita-
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MSM je zdroj organickej síry, ktorá podporuje tvorbu dôle-

žitých aminokyselín, vrátane glutationu, cysteínu a metio-

nínu, ktoré plnia dôležitú úlohu pri udržiavaní, hydratácii 

a zjemňovaní zdravej aj problematickej pokožky a sú dôleži-

té tiež pre tvorbu kolagénu a správnu funkciu kĺbov. Síra 

obsiahnutá v MSM zohráva tiež dôležitú úlohu pri detoxi-

kácii škodlivín, ktoré sa do organizmu dostávajú potravou, 

vdychovaním škodlivín z ovzdušia, či z tabakového dymu. 

Značka OptiMSM™ zaručuje 99,99% čistotu produktu. Je 

netoxický, nealergický, maximálne vstrebateľný a využiteľný 

organizmom.

MSM

Prírodný minerál s vysokým obsahom orga-

nickej síry (34 %).

AKTÍVNE LÁTKY

metylsulfonylmetán

1 DÁVKA

1–2 kps

BALENIE

Omega-3 mastné kyseliny sú pre organizmus dôležité a vys-

kytujú sa predovšetkým v tučných morských rybách. Sú 

tvorené kyselinou eikozapentaénovou (EPA) a dokozahe-

xaénovou (DHA). Výskumom sa zistilo, že EPA a DHA 

prispievajú k správnej funkcii srdca, udržaniu dobrej funkcie 

mozgu a podporujú normálny stav zraku.

Omega-3

Výživový doplnok pre srdce s obsahom esen-

ciálnych nenasýtených mastných kyselín.

AKTÍVNE LÁTKY

rybí olej

1 DÁVKA

1 kps

BALENIE

Proteolytické enzýmy môžu mať schopnosť čistiť krv od nad-

merného množstva fibrínu, ktorý zahusťuje krv a vytvára 

krvné zrazeniny. Fibrín je nerozpustný proteín vytvorený pri 

konečnej fáze zrážania krvi. V pavučine vytvorenej z fibrínu 

sa zachytávajú krvné bunky. Pri veľkej pavučine môže dôjsť 

až k upchatiu ciev a následne k rozvinutiu rôznych srdcovo-

cievnych ochorení (trombóza, infarkt myokardu, mozgová 

mŕtvica, pľúcna embólia).

Nattokinase Plus

Nattokinase Plus obsahuje proteolytický en-

zým nattokinázu a inulín.

Glukozamín sulfát je telu vlastná látka. Je hlavnou zložkou 

chrupavky. Stimuluje bunky chrupavky (chondrocyty) k syn-

téze proteoglykánov. Proteoglykány sú základné stavebné 

zložky chrupavky. Glukozamín sulfát priaznivo ovplyvňuje 

rovnováhu metabolických dejov prebiehajúcich v chrupav-

ke a podporuje dobrý stav pohybového aparátu.

Fit Artro Aktiv

100% čistý glukozamín sulfát.

AKTÍVNE LÁTKY

glukozamín sulfát

1 DÁVKA

1–2 kps

BALENIE

AKTÍVNE LÁTKY

enzým nattokináza

inulín

1 DÁVKA

1 kps

BALENIE
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MSM je zdroj organickej síry, ktorá podporuje tvorbu dôle-

žitých aminokyselín, vrátane glutationu, cysteínu a metio-

nínu, ktoré plnia dôležitú úlohu pri udržiavaní, hydratácii 

a zjemňovaní zdravej aj problematickej pokožky a sú dôleži-

té tiež pre tvorbu kolagénu a správnu funkciu kĺbov. Síra 

obsiahnutá v MSM zohráva tiež dôležitú úlohu pri detoxi-

kácii škodlivín, ktoré sa do organizmu dostávajú potravou, 

vdychovaním škodlivín z ovzdušia, či z tabakového dymu. 

Značka OptiMSM™ zaručuje 99,99% čistotu produktu. Je 

netoxický, nealergický, maximálne vstrebateľný a využiteľný 

organizmom.

MSM

Prírodný minerál s vysokým obsahom orga-

nickej síry (34 %).

AKTÍVNE LÁTKY

metylsulfonylmetán

1 DÁVKA

1–2 kps

BALENIE

Omega-3 mastné kyseliny sú pre organizmus dôležité a vys-

kytujú sa predovšetkým v tučných morských rybách. Sú 

tvorené kyselinou eikozapentaénovou (EPA) a dokozahe-

xaénovou (DHA). Výskumom sa zistilo, že EPA a DHA 

prispievajú k správnej funkcii srdca, udržaniu dobrej funkcie 

mozgu a podporujú normálny stav zraku.

Omega-3

Výživový doplnok pre srdce s obsahom esen-

ciálnych nenasýtených mastných kyselín.

AKTÍVNE LÁTKY

rybí olej

1 DÁVKA

1 kps

BALENIE

Proteolytické enzýmy môžu mať schopnosť čistiť krv od nad-

merného množstva fibrínu, ktorý zahusťuje krv a vytvára 

krvné zrazeniny. Fibrín je nerozpustný proteín vytvorený pri 

konečnej fáze zrážania krvi. V pavučine vytvorenej z fibrínu 

sa zachytávajú krvné bunky. Pri veľkej pavučine môže dôjsť 

až k upchatiu ciev a následne k rozvinutiu rôznych srdcovo-

cievnych ochorení (trombóza, infarkt myokardu, mozgová 

mŕtvica, pľúcna embólia).

Nattokinase Plus

Nattokinase Plus obsahuje proteolytický en-

zým nattokinázu a inulín.

Glukozamín sulfát je telu vlastná látka. Je hlavnou zložkou 

chrupavky. Stimuluje bunky chrupavky (chondrocyty) k syn-

téze proteoglykánov. Proteoglykány sú základné stavebné 

zložky chrupavky. Glukozamín sulfát priaznivo ovplyvňuje 

rovnováhu metabolických dejov prebiehajúcich v chrupav-

ke a podporuje dobrý stav pohybového aparátu.

Fit Artro Aktiv

100% čistý glukozamín sulfát.

AKTÍVNE LÁTKY

glukozamín sulfát

1 DÁVKA

1–2 kps

BALENIE

AKTÍVNE LÁTKY

enzým nattokináza

inulín

1 DÁVKA

1 kps

BALENIE
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AcidoFit prispieva k acidobázickej rovnováhe organizmu, 

normálnej funkcii svalov a dopĺňa všetky potrebné minerály 

do organizmu po náročnom fyzickom výkone. Je zložený 

z vitamínov a minerálov a je obohatený o špeciálnu zmes 

prírodných extraktov z aloe vera a alfalfa, vďaka ktorým 

napomáha detoxikácii tela a podporuje prirodzenú obrany-

schopnosť organizmu. Extrakt zo zeleného čaju pôsobí anti-

oxidačne.

AcidoFit

Vitamínovo minerálny nápoj na prekyslený 

organizmus a podporu detoxikácie.

Hlavnými účinnými látkami Yucca Shidigera sú vo vode 

rozpustné stearánové a vo vode nerozpustné terpénové 

saponíny. Ich pôsobenie je fyzikálne. V ľudskom organizme 

sa menia na sapogenín, ktorý pôsobí ako mydlo. Sapo-

genín spôsobuje zníženie povrchového napätia buniek 

tkanív na všetkých plochách v organizme a postupné, 

pomalé vylučovanie emulgovaných častíc (skvapalnených 

usadenín) z organizmu. Yucca týmto spôsobom napomáha 

detoxikácii organizmu a k odstraňovaniu usadenín z čreva 

i stien ciev.

Yucca Schidigera

Prírodný detoxikačný prípravok, ktorý pomáha 

organizmu zbaviť sa toxínov a usadenín.

AKTÍVNE LÁTKY

stearánové a terpénové saponíny

1 DÁVKA

1–2 kps

BALENIE

AKTÍVNE LÁTKY

zelený čaj

aleo vera

alfalfa

vápnik, sodík, horčík, draslík

vitamíny B, C, E, H

1 DÁVKA

1 tbl

BALENIE
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MIX BALENIE

PRÍCHUTE

grep / limetka

pomaranč / limetka

kiwi

Podpora
imunity
Máte pocit, že váš organizmus nefunguje, ako má? 

Chcete žiť naplno, ale z času na čas vám povie stop 

a dostaví sa únava či prechladnutie. Ak žijete aktívne, 

máte radi výzvy a zdolávanie prekážok, možno sa vám 

nevyhýbajú ani pocity stresu a vyčerpania.



AcidoFit prispieva k acidobázickej rovnováhe organizmu, 

normálnej funkcii svalov a dopĺňa všetky potrebné minerály 
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Fit Cé vitamín ako vitamín C (kyselina L-askorbová) patrí 

do skupiny vitamínov rozpustných vo vode. V organizme 

má veľa nezastupiteľných úloh. Prispieva k správnemu fun-

govaniu imunitného systému, k normálnej tvorbe kolagénu, 

správnej funkcii kostí a chrupaviek, ďasien, pokožky a zu-

bov. Taktiež je nevyhnutný pre normálnu funkciu nervového 

systému, psychiky a chráni bunky pred oxidačným stresom. 

Zvyšuje vstrebávanie železa. Vitamín C nájdete ako variantu 

aj v práškovej forme.

Fit Cé Vitamín

Vitamínový doplnok s efektom postupného 

uvoľňovania vitamínu C po dobu 8 – 12 hodín.

AKTÍVNE LÁTKY

vitamín C

1 DÁVKA

1 kps

BALENIE

Lipozomálny Vitamín D3 spolu s vitamín C je až 6-krát lepšie 

vstrebateľná forma vitamínu D3. Vitamín D3 (cholekal-

ciferol) podporuje správne fungovanie imunitného 

systému. Dôležitý je aj pre správne vstrebávanie, respektíve 

využitie vápnika a fosforu, čím prispieva k udržaniu zdravých 

kostí, zubov a svalov. Jeho hlavným zdrojom je slnečné 

žiarenie, avšak nie vždy ho vieme získať dostatočné 

množstvo. Vitamín D3 obsahuje vysokú dávku čistého D3 

v jednej kapsulke, až 3 000 UI = 75 mcg.

Vitamín D3

Účinná lipozomálna forma Vitamínu D3, 

ktorá je pre ľudský organizmus najlepšie 

vstrebateľná.

AKTÍVNE LÁTKY

lipozomálny vitamín D3

vitamín C

1 DÁVKA

1 kps

BALENIE

L-lyzín je esenciálna aminokyselina, ktorú si organizmus nevie vytvoriť sám, 

preto ju musíme prijímať potravou. Zúčastňuje sa viacerých procesov meta-

bolizmu a obnovy buniek. Echinacea purpurea a vitamín B6 prispievajú k správ-

nemu fungovaniu imunitného systému. Vitamín B6 napomáha správnemu 

fungovaniu nervového systému a zníženiu vyčerpania.

L-lyzín Extra

Komplexná formula na imunitu s obsahom 3 účinných

látok: L- lyzínu, vitamínu B6 a extraktu z Echinacea purpurea.

AKTÍVNE LÁTKY

L-lyzín

extrakt z Echinacea purpurea

vitamín B6

1 DÁVKA

2 kps
BALENIE
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Kolostrum (mledzivo) je výnimočná nutričná látka, slúžiaca ako prvá potrava 

všetkým cicavcom pár hodín po narodení. Dodáva perfektnú kombináciu 

imunitných a rastových faktorov, ktoré poskytujú imunitnú podporu a výživu 

organizmu. Premium Colostrum s obsahom vysokokvalitného kravského kolos-

tra je vyrábané šetrným nízko-teplotným procesom, zabraňujúcim denaturácii 

imunoglobulínov, so zachovanou vysokou mikrobiologickou bezpečnosťou.

Premium Colostrum

Výživový doplnok s obsahom kolostra.

AKTÍVNE LÁTKY

kolostrum

1 DÁVKA

2 kps
BALENIE
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Laktoferín je multifunkčný proteín, ktorý patrí do skupiny prenášačov stopových 

prvkov v krvi. V malom množstve je obsiahnutý vo všetkých telových tekutinách 

(sliny či slzy) a je súčasťou vrodenej imunity. Premium Lactoferrin obsahuje 

organickú formu selénu a zinku, ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu 

imunitného systému. Vitamín B6 prispieva k správnej látkovej premene dôle-

žitej pre tvorbu energie a k normálnej tvorbe červených krviniek.

Premium Lactoferrin

Zmes aktívnych látok, prispievajúcich k správnemu fungo-

vaniu imunitného systému.

AKTÍVNE LÁTKY

laktoferín

selén, zinok

vitamín B6

1 DÁVKA

2 kps
BALENIE

6
0
 k

p
s

3
0
 k

p
s

P
O

D
P

O
R

A
 I
M

U
N

IT
Y

2
5
0
 g

Ponúkame aj v práškovej forme



Fit Cé vitamín ako vitamín C (kyselina L-askorbová) patrí 

do skupiny vitamínov rozpustných vo vode. V organizme 

má veľa nezastupiteľných úloh. Prispieva k správnemu fun-
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Zvyšuje vstrebávanie železa. Vitamín C nájdete ako variantu 

aj v práškovej forme.
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uvoľňovania vitamínu C po dobu 8 – 12 hodín.

AKTÍVNE LÁTKY
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1 DÁVKA

1 kps

BALENIE

Lipozomálny Vitamín D3 spolu s vitamín C je až 6-krát lepšie 

vstrebateľná forma vitamínu D3. Vitamín D3 (cholekal-

ciferol) podporuje správne fungovanie imunitného 

systému. Dôležitý je aj pre správne vstrebávanie, respektíve 

využitie vápnika a fosforu, čím prispieva k udržaniu zdravých 

kostí, zubov a svalov. Jeho hlavným zdrojom je slnečné 

žiarenie, avšak nie vždy ho vieme získať dostatočné 

množstvo. Vitamín D3 obsahuje vysokú dávku čistého D3 

v jednej kapsulke, až 3 000 UI = 75 mcg.

Vitamín D3

Účinná lipozomálna forma Vitamínu D3, 

ktorá je pre ľudský organizmus najlepšie 

vstrebateľná.

AKTÍVNE LÁTKY

lipozomálny vitamín D3

vitamín C

1 DÁVKA

1 kps

BALENIE

L-lyzín je esenciálna aminokyselina, ktorú si organizmus nevie vytvoriť sám, 

preto ju musíme prijímať potravou. Zúčastňuje sa viacerých procesov meta-

bolizmu a obnovy buniek. Echinacea purpurea a vitamín B6 prispievajú k správ-

nemu fungovaniu imunitného systému. Vitamín B6 napomáha správnemu 

fungovaniu nervového systému a zníženiu vyčerpania.

L-lyzín Extra

Komplexná formula na imunitu s obsahom 3 účinných

látok: L- lyzínu, vitamínu B6 a extraktu z Echinacea purpurea.

AKTÍVNE LÁTKY

L-lyzín

extrakt z Echinacea purpurea

vitamín B6

1 DÁVKA

2 kps
BALENIE

6
0
 k

p
s

6
0
 k

p
s

6
0
 k

p
s

Kolostrum (mledzivo) je výnimočná nutričná látka, slúžiaca ako prvá potrava 

všetkým cicavcom pár hodín po narodení. Dodáva perfektnú kombináciu 

imunitných a rastových faktorov, ktoré poskytujú imunitnú podporu a výživu 

organizmu. Premium Colostrum s obsahom vysokokvalitného kravského kolos-

tra je vyrábané šetrným nízko-teplotným procesom, zabraňujúcim denaturácii 

imunoglobulínov, so zachovanou vysokou mikrobiologickou bezpečnosťou.

Premium Colostrum

Výživový doplnok s obsahom kolostra.

AKTÍVNE LÁTKY

kolostrum

1 DÁVKA

2 kps
BALENIE
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Laktoferín je multifunkčný proteín, ktorý patrí do skupiny prenášačov stopových 

prvkov v krvi. V malom množstve je obsiahnutý vo všetkých telových tekutinách 

(sliny či slzy) a je súčasťou vrodenej imunity. Premium Lactoferrin obsahuje 

organickú formu selénu a zinku, ktoré prispievajú k správnemu fungovaniu 

imunitného systému. Vitamín B6 prispieva k správnej látkovej premene dôle-

žitej pre tvorbu energie a k normálnej tvorbe červených krviniek.

Premium Lactoferrin

Zmes aktívnych látok, prispievajúcich k správnemu fungo-

vaniu imunitného systému.

AKTÍVNE LÁTKY

laktoferín

selén, zinok

vitamín B6

1 DÁVKA

2 kps
BALENIE
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Ponúkame aj v práškovej forme



Nervový 
systém, stres 
a kvalitný 
spánok
Náš nervový systém je biotechnologický zázrak, ktorý 

kontroluje všetko, čo robíme. Každý krok a každý nádych. 

Tlkot srdca, smiech, reakcia na akýkoľvek podnet, každá 

myšlienka – to všetko sú produkty tohto zložitého 

mechanizmu. Prenáša signály z mozgu do iných 

častí nášho tela.

L-tryptofán je esenciálna aminokyselina. Okrem syntézy 

proteínov má významnú úlohu v CNS ako prekurzor 

neurotransmitera serotonínu (hormón dobrej nálady) a hor-

mónu hypofýzy melatonínu (spánkový hormón). Vitamíny 

B6 a B3 prispievajú k správnemu fungovaniu nervového 

systému a psychiky, prispievajú tiež k zníženiu miery únavy 

a vyčerpania. Tryptofan B pozitívne prispieva k zlepšeniu 

nálady, lepšiemu zvládnutiu stresových situácii, nervozity 

a napätia počas dňa a na skvalitnenie spánku počas noci.

+Tryptofan B

Prírodný prostriedok, ktorý pozitívne pôsobí 

na nervový systém a psychiku.

AKTÍVNE LÁTKY

L-tryptofán

vitamín B6

vitamín B3

1 DÁVKA

1–2 kps

BALENIE

Rimbaba obyčajná (Tanacetum parthenium) obsahuje 

aktívne látky, ktoré podporujú relaxáciu, správnu funkciu 

obehovej sústavy a menopauzálny komfort. Vitamín B2 

prispieva k ochrane buniek pred oxidačným stresom a nor-

málnej činnosti nervovej sústavy. Vitamín C udržuje 

normálnu funkciu imunitného, nervového systému a pris-

pieva k zníženiu miery únavy a vyčerpania.

nonmigran

Výživový doplnok, ktorý vďaka svojmu zlo-

ženiu podporuje normálne funkcie obehovej 

a nervovej sústavy.

AKTÍVNE LÁTKY

Tanacetum parthenium (parthenolidy)

vitamín B2

vitamín C

1 DÁVKA

1 kps

BALENIE
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BALENIE
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BALENIE
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B-komplex obsahuje osem vitamínov skupiny B, ktoré sa 

v ľudskom tele neukladajú do zásoby, preto si ich dostatoč-

ný prísun musíme zabezpečovať každý deň. Ich súhrnný 

názov je B - komplex, pretože jednotlivé vitamíny B skupiny 

sa v potravinách zvyčajne vyskytujú pohromade. Všetky 

dôležité úlohy v organizme plnia spolu a navzájom sa ich 

účinky dopĺňajú alebo zosilňujú. Pomáhajú pri zvýšení funk-

cie celého nervového systému. Pri pocitoch stresu alebo 

depresie prenášajú nervové impulzy a pomáhajú nervovým 

bunkám medzi sebou komunikovať a správne fungovať.

B-complex Extra

Unikátny komplex vitamínov skupiny B 

vo vegánskej verzii.

AKTÍVNE LÁTKY

vitamín B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12

vitamín C

vitamín E

1 DÁVKA

1 kps

BALENIE

Horčík vo forme výživových doplnkov je v súčasnosti 

dostupný vo viacerých formách, pričom nie každú z nich 

dokáže telo efektívne využiť. Z tohto hľadiska je veľmi 

dôležité vybrať si magnézium, ktoré sa v organizme dobre 

absorbuje. Magnézium chelát je vysoko účinná forma 

horčíka, ktorá sa ľahko vstrebáva do krvného obehu. Schop-

nosť jeho absorpcie v tele je omnoho lepšia v porovnaní 

s inými formami horčíka, akými sú napríklad oxid či hydroxid 

horečnatý. 

Magnézium chelát

Magnézium chelát je najlepšia a najúčinnejšia 

forma horčíka na trhu.

AKTÍVNE LÁTKY

magnézium chelát

vitamín B6

1 DÁVKA

2 kps

BALENIE
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Fenylalanín je esenciálna aminokyselina, ktorá slúži k tvorbe 

neurotransmiterov, prenášačov nervových vzruchov. DLPA 

je kombináciou dvoch foriem aminokyseliny fenylalanínu - 

L-formy a D-formy. Má unikátnu vlastnosť a účinnosť 

k správnej tvorbe endorfínov (hormónov šťastia). Vitamín C 

a B6 prispievajú k správnej funkcii nervového systému 

a psychiky.

DLPA

Výživový doplnok s obsahom esenciálnej 

aminokyseliny fenylalanínu, vitamínu C a B6.

AKTÍVNE LÁTKY

DL fenylalanín

vitamín C

vitamín B6

1 DÁVKA

2 kps

BALENIE

Lecitín je prirodzenou súčasťou každej živej bunky – 

svalovej, nervovej, mozgovej... Je tvorený prevažne 

cholínom a inozitolom. Cholín je významnou súčasťou 

acetylcholínu, základného neurotransmitera (prenášača 

nervových vzruchov) a je nevyhnutný pre správnu funkciu 

mozgovej činnosti a pamäte. Zlepšuje kvalitu pokožky 

a lesk vlasov.

Lecitín

Výživový doplnok vyrobený z prírodného 

100% sójového oleja bez prísad.

AKTÍVNE LÁTKY

sójový lecitín

1 DÁVKA

1–2 kps

BALENIE
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BALENIE
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Krása
a Anti Aging
Hoci aktívne cvičíte a zdravo sa stravujete, vaše telo každým 

rokom starne. Mali by ste to jednoducho akceptovať? 

Nie nevyhnutne. Starnutie síce vnímame ako neodvratné, 

ale ide o stav, ktorý sa v skutočnosti dá ovplyvniť. Naše telo 

má totiž výnimočnú schopnosť samoliečby. Stále máme 

tendenciu vnímať starnutie ako efekt na našej pleti – vrásky, 

ryhy a ovisnutá koža. Ale pôsobením času dochádza 

k premene a postupnému rozkladu každej vrstvy kože, 

od povrchovej epidermis až po svaly, ktoré ju podopierajú 

a vrstvy tuku hlboko vo vnútri.

Revolučný luxusný prípravok v starostlivosti o pleť, vlasy 

a nechty. Skinbooster svojím zložením zabraňuje prehlbo-

vaniu vrások, vypína ich a zabezpečuje pleti hydratáciu. 

Chráni pokožku pred vonkajšími negatívnymi vplyvmi, ktoré 

pleť zaťažujú a zanechávajú na nej viditeľné znaky poško-

denia a starnutia – vrásky. Vyživuje vlasy a nechty prírod-

nými a telu vlastnými zložkami, ktoré zabezpečujú, aby boli 

vlasy silnejšie, lesklejšie a pevnejšie. U nechtov znižuje 

tendenciu štiepenia a dodáva im pevnosť a zdravý vzhľad.

SkinBooster

Starostlivosť o vašu pleť, vlasy a nechty 

zvnútra.

AKTÍVNE LÁTKY

® ®peptidy kolagénu Verisol , Fortigel
TMelastínové peptidy Prolastin

®keratínové peptidy Cynatine  HNS
TMceramidy Ceramoides

kyselina hyalúronová

L-citrulín

vitamín C

1 DÁVKA

10 g

BALENIE

Jednotlivé zložky K2 Anti Age napomáhajú tvorbe 

bunkovej energie, zlepšujú fyzický výkon, vitalitu a mla-

distvý vzhľad. Zmierňuje prejavy starnutia (vrásky, ochab-

nutá pokožka) a vďaka extraktu z hroznových jadierok chráni 

bunky pred oxidačným poškodením. Má priaznivý vplyv 

na regeneráciu a detoxikáciu počas noci, vďaka čomu je 

ráno telo oddýchnuté, svieže a plné energie. Zlepšuje 

tvorbu bunkovej energie v mitochondriách, ktorých počet 

a aktivita starnutím klesá. Mitochondrie sú považované 

za energetické jednotky bunky (elektrárne na výrobu ener-

gie). Celkovo zvyšuje vitalitu a energiu tela i počas nároč-

ných dní.

K2 AntiAge

Cítiť sa zdravo, sviežo a mlado nebolo nikdy 

tak blízko na dosah.

AKTÍVNE LÁTKY

Cordyceps sinensis (podhubie húsenice čínskej)

ženšen pravý

koenzým Q10

extrakt z brokolice

extrakt z hroznových semienok

1 DÁVKA

4+2 kps

BALENIE
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Premium L-Carnosine zvyšuje vitalitu a podporuje regene-

ráciu buniek. Udržiava organizmus po dlhší čas fyzicky 

aktívnejší, vitálnejší a odolnejší voči vonkajším negatívnym 

vplyvom. Dodáva bunkám energiu, čím zvyšuje výkon, silu 

a vytrvalosť. L-karnozín a koenzým Q10 sa v organizme 

prirodzene tvoria, avšak vekom, vonkajšími i vnútornými 

vplyvmi, sa ich koncentrácia a produkcia znižuje, čo vedie 

ku starnutiu a poklesu energie. L-karnozín je biologicky 

aktívny dipeptid, ktorý sa v organizme najviac vyskytuje v 

kostrových svaloch a mozgu. Spolu s vitamínom E prispie-

vajú k ochrane buniek pred oxidačným stresom.

Premium L-Carnosine

Výživový doplnok zložený len zo 100% 

prírodných látok L-karnozínu, koenzýmu Q10 

a vitamínu E.

AKTÍVNE LÁTKY

L-karnozín

koenzým Q10

vitamín E

1 DÁVKA

1–2 kps

BALENIE
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Trávenie
Ste to, čo jete... alebo skôr to, čo strávite. Živiny, ktoré 

dokážete alebo, naopak, nedokážete stráviť, ovplyvnia 

váš celkový stav – náladu, energiu, regeneráciu svalstva, 

imunitu, hormonálne procesy atď. Výživa tela je základným 

kameňom vášho zdravia.

Collagen Coffee Cream je lahodná alternatíva krémovej 

smotany do kávy, avšak bez obsahu laktózy. Vďaka obsahu 

kolagénových peptidov zabraňuje prehlbovaniu vrások, 

vypína ich a zabezpečuje pleti elasticitu, vyživuje vlasy 

a nechty. Bezlaktózové MCT tuky dodajú telu energiu počas 

celého dňa, tieto tuky sa neukladajú, ale rýchlejšie pre-

mieňajú na energiu ako cukry. Taurín podporuje koncen-

tráciu a sústredenosť. Toto všetko v šálke lahodnej kávy 

zabezpečí nabudenie mysle, podporu koncentrácie, doda-

nie energie telu a pleti kolagénu na výživu a omladenie 

vzhľadu. 

Collagen Coffee Cream

Unikátny kolagén do kávy s chuťou jemnej 

smotany.

AKTÍVNE LÁTKY

®peptidy kolagénu Fortigel

MCT tuky

taurín

1 DÁVKA

6 g

BALENIE

3
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Probiodom obsahuje rôzne druhy probiotických kultúr, 

ktoré udržujú správnu rovnováhu črevných baktérií, a tým 

prispievajú k správnemu tráveniu. Osídľujú všetky časti 

tráviacej sústavy, od žalúdka až po hrubé črevo. V 1 grame 

sa nachádza až 2,5 miliardy probiotických kultúr. Prebiotiká 

fruktooligosacharidy (FOS), tvoria vo výživovom doplnku 

ideálny zdroj energie pre rast priateľských črevných 

baktérií, predovšetkým bifidobaktérií a laktobacilov. Tieto 

štiepia zložité molekuly FOS, čím vznikajú látky, ktoré 

vytvárajú nepriaznivé podmienky pre rast a rozmnožovanie 

nežiaducich baktérií.

Probiodom

Výživový doplnok s obsahom 8 stabilných 

kmeňov probiotických kultúr.

AKTÍVNE LÁTKY

Bifidobacterium lactis W51 a W52

Enterococcus faecium W54

Lactobacillus acidophilus W22

Lactobacillus paracasei W20

Lactobacillus plantarum W21

Lactobacillus salivarius W24

Lactococcus lactis W19

1 DÁVKA

2 kps

BALENIE

Vitamín U má priaznivý vplyv na enzymatické funkcie a pod-

porenie funkcie tráviaceho traktu, predovšetkým žalúdka. 

Je to derivát aminokyseliny metionínu (methyl-methionin 

sulfonium chlorid). Vitamín U je čisto prírodná látka vysky-

tujúca sa v kapuste, listoch zelenej zeleniny a v žĺtku.

Vitamín U

Výživový doplnok s priaznivým vplyvom 

na normálnu funkciu tráviacieho traktu, najmä 

žalúdka.

AKTÍVNE LÁTKY

methyl-methionin sulfonium chlorid

1 DÁVKA

2 kps

BALENIE
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Belly Fyto Detox je prírodná kombinácia rozpustnej a neroz-

pustnej vlákniny (indický skorocel), obohatená o 10 prírod-

ných rastlinných extraktov, ľanovú múku a vitamíny skupiny 

B, vitamín C a E. Vláknina absorbuje škodlivé látky v pro-

cese trávenia a prispieva k odstráneniu nánosov a usadenín 

z vnútornej sliznice čriev. Jedinečná kombinácia 10 rastlin-

ných extraktov ukľudňuje sliznicu tráviaceho traktu a pod-

poruje vylučovanie tráviacich štiav, navodzuje správnu 

peristaltiku čriev. Prispieva k ľahšiemu vyprázdňovaniu.

Belly Fyto Detox

Výživový doplnok prispieva k zvýšeniu objemu 

stolice a k urýchleniu črevného tranzitu.

AKTÍVNE LÁTKY

psylium zo skorocelu

extrakty: Pepermint, Papaya, Aloe vera, 

Lucerna siata, Fenikel obyčajný,

Medvedica lekárska, Sladké drievko,

Brest červený, Ibiš lekársky, Rebarbora dlanitá

ľanová múka

vitamíny B, C, E

1 DÁVKA

6,5 g

BALENIE

FytoEnzyme complex obsahuje komplex tráviacich rastlin-

ných enzýmov, oleje a baktérie mliečneho kvasenia 

Lactobacillus sporogenes. Podporuje štiepenie bielkovín, 

sacharidov a tukov, čím zabezpečuje efektívnejšiu absorp-

ciu živín z prijatej potravy. Rastlinné zloženie je aktívne pri 

rôznych hladinách pH. Olej z pepermintu a feniklu prispie-

vajú k normálnej funkcii črevného traktu, pôsobia proti 

nadúvaniu a plynatosti. Je vhodný aj pre športovcov s nad-

merným príjmom bielkovín.

FytoEnzyme Complex

Komplex tráviacich rastlinných enzýmov, 

extraktov a olejov, ktoré podporujú a zlepšujú 

trávenie prijatej potravy vrátane bielkovín, 

sacharidov a tukov.

AKTÍVNE LÁTKY

pankreatín, papaín

bromelaín, lipáza

celuláza, laktáza

pepermintový, spearmintový olej

feniklový, aiowanový olej

1 DÁVKA

1–2 kps

BALENIE
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JAMI dezert svojim výnimočným zložením a vďaka skvelej chuti 

poteší nielen malých športovcov. V jednej dávke nájdete vyvážený 

pomer bielkovín, sacharidov i zdravých tukov, ktoré zasýtia, 

naštartujú vybitú energiu a doplnia výživné látky. Zloženie je 

obohatené o MCT tuky, ktoré sa zaraďujú medzi zdravé tuky, 

pretože sú okamžitým zdrojom energie a neukladajú sa v tukových 

zásobách. Vitamín D zabezpečuje normálne fungovanie imunit-

ného systému a prispieva k správnemu vstrebávaniu vápnika 

a fosforu. Súčasťou JAMI dezertu je aj zmes vitamínov skupiny B, 

vitamín C i E, ktoré sú dôležité pre správne fungovanie nielen 

detského organizmu.

Jami Dezert

Zdravá alternatíva sladkostí pre deti v podobe 

chutného a výživného dezertu.

AKTÍVNE LÁTKY

MCT tuky

micelárny kazeín

vitamín D3

vitamín C, E, 

vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B12

kyselina listová 

biotín

1 DÁVKA

50 g

BALENIE

Základom je extrakt z ibištekového čaju, ktorý je bohatý 

na antioxidanty, ktoré chránia bunky pred oxidatívnym 

poškodením. Vďaka svojim ovocným kyselinám uľahčuje 

a povzbudzuje trávenie. V podobe pitného režimu pomáha 

z tela odvádzať toxické látky. Má príjemnú kyselkavú chuť, 

ktorá prináša príjemné osvieženie tela. Zloženie je oboha-

tené o inulín, čo je rozpustná vláknina. Vláknina je pre 

správny vývoj dieťaťa veľmi dôležitá. Ide o zmes nestrá-

viteľných sacharidov. 

Jami Drink

Nutričný nápoj pre deti od 5 rokov na podporu 

pitného režimu a zdravého vývoja, s ibištekom, 

vitamínmi D3 a C, železom a zinkom.

AKTÍVNE LÁTKY

železo

zinok

vitamín C, D3

extrakt z ibišteka

1 DÁVKA

13 g

BALENIE

Deti
Výživa pre deti je jednou z tém, ktorú rodičia často riešia. 

Dieťa športuje, dosahuje perfektný výkon, no vy máte pocit, 

že by potrebovalo tú správnu výživu, ktorá mu dodá silu, 

energiu a zároveň zregeneruje.

Predstavujeme vám JAMI detskú radu, ktorá je síce určená 

primárne pre deti, no nepohrdne ňou ani dospelý človek. 

V tejto rade sme sa zamerali práve na tie živiny, vitamíny 

a minerály, ktoré organizmus potrebuje a častokrát je ťažké 

dbať na ich pravidelné dopĺňanie. Hovoríme najmä o vápniku, 

vitamínoch skupiny B, zinku, či vitamíne D3. Áno, toto všetko 

obsahujú výrobky z detskej rady JAMI.

6x
50 g

PRÍCHUTE

čokoláda

jahoda

PRÍCHUTE

malina

10x
13 g
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Sportmixer 2v1
Fľaša a šejker - 820 ml

®BlenderBottle
TM Radian

Fľaša - 940 ml

®BlenderBottle
TMThermo Radian  

Fľaša - 940 ml

®BlenderBottle
®ProStak

Šejker - 450 ml

Plastový
šejker
700 ml

Lakmusové papieriky 3-Test
Lakmusové papieriky pomáhajú ľahko a jednoducho zistiť z moču pH organizmu (identifikovať 

zakyslenie organizmu alebo alkalózu), hladinu vylučovaného cukru (cukrovka, obličky) a indi-

kovať zvýšené množstvo vylučovaných bielkovín (cukrovka, obličky). Tieto všetky indikácie vedú 

k včasnej prevencii chorôb a ochorení a k zdravému fungovaniu organizmu.

Indikačné papieriky
Ľahké a rýchle stanovenie hladiny pH. Papieriky slúžia na meranie pH moču, z ktorého je možné 

zistiť skutočný stav zakyslenia organizmu. Dlhodobé zakyslenie spôsobuje rôzne ochorenia 

a zápaly v organizme, ktoré sa môžu premeniť na chronické ochorenia. Na základe indikačných 

papierikov je možné svoj stav pravidelne kontrolovať, vylepšovať a ozdravovať.

Športová fľaša 
HypoFit/EnergoFit
500 / 750 ml

Športové
a diagnostické
doplnky
Doplnky a rôzne príslušenstvo by nemalo chýbať nikomu, 

kto sa aktívne venuje akémukoľvek športu. Či už sú to 

šejkre a športové fľaše, do ktorých si zarobíte obľúbený 

nápoj či proteín, fitness oblečenie, vďaka ktorému sa 

počas tréningu budete cítiť pohodlne a komfortne 

alebo tejpovacie pásky, ktoré sa využívajú k stabilizácii 

kĺbových štruktúr a segmentov.
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A-AKG

3Energy bar

Acidofit 

ArgiNO drink

Amino 2500

Amino BCAA Forte

B-Complex Extra

Beef Amino 

Beef Amino MINI

Belly Fyto Detox

BodyFit 

Collagen Coffee Cream

DLPA extra

Energy drops

EnergoFit

Extra mass puding 

Fit Artro Aktiv

Fit Cé Vitamín

FytoEnzyme Complex

Gainer koktail

Gelo-3 complex

Glukóza

Glutamín 

HMB

HypoFit

Ind. papieriky 3-test

Indikačné papieriky

JAMI dezert

JAMI drink

Joint bar 

K2 AntiAge

K4 POWER

K4 POWER gel

K4 POWER BCAA

Kreatín Creapure

LactoFree 90

Lecitín 

L-karnitín 

L-lyzín extra

Magnézium chelát

Maltodextrín

Micelar casein

MSM

Nattokinase

Non Migran

Omega-3

Premium L-Carnosine 

Premium Colostrum

Premium Lactoferrin 

Probiodom

ProteinFit 50

ProteinFit 70

ProteinFit 80

Protein Premium Energy

Skin Booster

Sport Premium Energy

Taurín 

ThermoFit

Tribulus Terrestris
+Tryptofan B

Vegan Protein

Vitamín D3

Vitamín U 

Wellness bar

Wellness daily Protein

Yucca Shidigera

Zen Whey

pred
tréningom

počas 
tréningu

po 
tréningu

na
lačno

na
noc

náhrada 
stravy

body
building

endurance regenerácia zníženie 
hmotnosti

podpora 
zdravia

Diagnostické centrum 
Kompava Metflex

Na základe diagnostiky Spiroergometriou vieme určiť: 

ź stav metabolickej flexibility

Diagnostika Spiroergometriou 

Pomocou prístroja InBody 370S vieme stanoviť tieto parametre:

ź VO2 max, anaeróbny prah, maximálny výkon

ź ventilačné a cirkulačné parametre

ź aký zdroj (tuky, sacharidy) prednostne spaľujete

ź stav trénovanosti 

ź srdcovú frekvenciu, pri ktorej telo max. spaľuje tuky

V diagnostickom centre Metflex sa staráme o vaše zdravie i športový 

výkon. V čom konkrétne vám vieme pomôcť?

ź tréningové zóny

ź závislosť na sacharidoch

Diagnostika stavu ciev a stresu

Na základe Max Pulse prístroja vám vieme zdiagnostiskovať: 

ź vyváženosť autonómneho nervového systému a upozorniť na príznaky 

súvisiace s jeho nevyváženosťou ako sú diabetes, bolesti hlavy, 

depresívne nálady, nespavosť, nervozita, nadváha, zvýšený krvný tlak 

ź index únavy, ktorým upozorníme na nebezpečie vzniku hypertenzie, 

arytmie, problémov so srdcovo-cievnym systémom 

ź úroveň stresového zaťaženia – fyzický stres, mentálny stres, odolnosť 

voči stresu

ź stresové skóre

ź priemerný tep

ź celkový stav ciev – mieru aterosklerotického poškodenia (upchatie 

ciev)

ź stav ciev v zmysle sily sťahu srdcového svalu, elasticity ciev, 

zostávajúceho objemu krvi v cievach po sťahu srdca

Diagnostika a analýza tela

ź variabilitu srdečnej tepovej frekvencie a upozorniť na možnú arytmiu 

srdca 

ź hmotnosť

ź % tuku v tele a váha tuku

ź celková telesná voda

ź obsah minerálov v kostiach

ź hmotnosť kostrových svalov

ź analýza svaloviny a tuku podľa segmentov (ruky, nohy, trup)

ź bazálny metabolizmus

ź úroveň vnútorného tuku

ź bielkoviny

ź minerály v tele

Viac informácii nájdete na www.kompava-metflex.sk

alebo metflex@kompava.sk, +421 911 187 779, +421 904 457 419
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výkon. V čom konkrétne vám vieme pomôcť?

ź tréningové zóny

ź závislosť na sacharidoch

Diagnostika stavu ciev a stresu

Na základe Max Pulse prístroja vám vieme zdiagnostiskovať: 

ź vyváženosť autonómneho nervového systému a upozorniť na príznaky 
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arytmie, problémov so srdcovo-cievnym systémom 

ź úroveň stresového zaťaženia – fyzický stres, mentálny stres, odolnosť 
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ź stav ciev v zmysle sily sťahu srdcového svalu, elasticity ciev, 

zostávajúceho objemu krvi v cievach po sťahu srdca
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ź variabilitu srdečnej tepovej frekvencie a upozorniť na možnú arytmiu 

srdca 
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