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HIGH

LOW

Živimo v svetu hitrega tempa, ki pogosto onemogoča kvalitetno in redno prehranjevanje. Aktivni 
življenski stil z veliko športa in gibanja zahteva, da v naše telo redno vnašamo vse snovi, ki mu 
omogočajo hitro obnavljanje energije in regeneracijo ter ohranjanje zdravja, nizkega odstotka telesne 
maščobe in vitalnost.

Pred vami je katalog izdelkov, ki so namenjeni široki populaciji telesno aktivnih posameznikov, ne glede 
na spol, starost ali tip aktivnosti. Kratki opisi prednosti izdelka, načina uporabe in komu je namenjen, 
vam bodo omogočili lažjo odločitev o tem, kateri izdelki so najbolj primerni za vas.

Dodatne informacije lahko poiščete na naših spletnih straneh (www.the–nutrition.com), kjer lahko 
najdete veliko člankov, slik in video posnetkov ter izmenjate informacije z ostalimi člani na spletnem 
forumu. Poleg tega so vam vedno na voljo tudi svetovalci na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji.
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Oznake namembnosti izdelkov

Energija in regeneracija

Izboljšanje športnega rezultata

Izguba maščobe

Pridobivanje mišične mase

Zdravje in vitalnost

Izdelki iz te skupine so namenjeni predvsem 
športnikom v vzdržljivostnih in ekipnih 
športih, ki želijo izboljšati hitrost in kvaliteto 
regeneracije med posameznimi treningi in 
povečati nivoje energije in s tem vzdržljivost 
med samo vadbo. Izdelki ne obremenjujejo 

organizma s prebavo, temveč dovajajo telesu zgolj snovi, ki jih v 
tistem trenutku potrebuje.

Optimizacija procesa izgube maščobe zahteva 
celosten pristop k prehrani in vadbi. Izdelki iz 
te skupine vam pomagajo, da čim bolj učin-
kovito kot vir energije porabljate odvečno 
telesno maščobo, pri tem pa varčujete z 

mišičnim glikogenom in ohranjate pusto telesno maso, ki je 
glavni porabnik energije, nedotaknjeno.

V fazi pridobivanja mišične mase ja najbolj 
pomembno, da zaužijemo dovolj kvalitetnih 
kalorij in beljakovin. Izdelki v tej skupini nam 
pomagajo, da povečamo število obrokov in 
vnesemo dovolj lahko prebavljivih snovi, ki jih 
telo potrebuje za pridobivanje nove mišične 

mase. Če želimo pridobivati čimbolj čisto mišično maso, izbe-
remo izdelke z manj ogljikovimi hidrati.

Za ohranjanje zdravja in dobrega počutja sta 
glavni komponenti redna telesna aktivnost in 
ustrezna prehrana. Izdelki v tej skupini dopol-
njujejo vašo prehrano, ki pogosto ne zagota-
vlja zadostnega vnosa vseh mikrohranil, ki jih 
potrebujemo za optimalno delovanje, brez 

vnašanja nepotrebnih dodatnih kalorij.

V kolikor želite pri športu, s katerim se 
ukvarjate doseči res največ, se morate zavedati 
pomena pravilne prehrane. Ker pa so potrebe 
športnika specifične in ne potrebuje samo 
kalorij, temveč točno določene snovi, so v tej 
skupini zbrani izdelki za točno določene cilje. 

Specifične formule, ki vam bodo pomagale k boljšem treningu in 
športnem nastopu.
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Aleš Zavec Natalija Dovč
Šport:

fitnes

Najboljši rezultat:

večkratna državna prvakinja in udeleženka 
mednarodnih tekmovanj

Najljubši izdelek:

X3M ShredXX

Smiljan Pavič NK Domžale
Šport:

nogomet

Najboljši rezultat:
Državni prvak Slovenije 2006/2007, 2007/2008, Pokalni prvak Slovenije 
2010/2011, državni podprvak Slovenije 2004/2005, 2005/2006, zmagovalec 
Super pokala Slovenije 2007, 2011, 2. kolo kvalifikacij za Ligo prvakov 2007/2008, 
2008/2009, 1. kolo pokala UEFA 2005/2006

Najljubši izdelek:

THE Amino Whey 

Šport:

Košarka

Najboljši rezultat:

slovenski državni in pokalni prvak z Union 
Olimpijo in Helios Domžalami

Najljubši izdelek:

All in 1 Gainer

Seznam športnikov, ki sodelujejo z nami in uporabljajo naše izdelke, je iz dneva v dan daljši. Gre 
za vrhunske športnike iz različnih športnih panog: od fitnesa, atletike, kolesarstva do ekipnih 
športov. Ponosni smo na naše športnike, ki nam zaupajo, in se veselimo njihovih uspehov.

Šport:

K-1 , Muay Thai

Najboljši rezultat:

1.mesto Svetovni Pokal Austrian Classics 
2012 v disciplini K-1, -75kg

Najljubši izdelek:

THE Whey



AMINOKISLINE
Aminokisline so osnovni gradniki beljakovin, beljakovine pa so osnovni gradniki naših celic. Obstaja 20 esencialnih 
aminokislin, ki jih človeško telo nujno potrebuje. Teh aminokislin telo ne more sintetizirati samo, temveč jih moramo nujno 
vnesti s hrano. Med telesno vadbo se aminokisline pospešeno porabljajo v različnih energetskih procesih, zato je potreba 
telesno aktivnih posameznikov po aminokislinah povečana. Posebno to velja za aminokisline iz skupine BCAA (razvejane 
amino kisline levcin izolevcin in valin) ter pogojno esencialno aminokislino glutamin. Aminokisline imajo v primerjavi z 
beljakovinami hitrejšo absorbcijo in so primerne kot dopolnilo k obroku, samostojno uživanje pred, med in po vadbi ter za 
optimizacijo delovanja hormonov.

BELJAKOVINE
Človeško telo je sestavljeno iz vode in beljakovin. Potreba po vnosu beljakovin se povečuje s telesno aktivnostjo in tudi s 
staranjem. Beljakovine, ki jih najdemo v običajnih živilih (meso, jajca, mlečni izdelki…) imajo običajno veliko dodanih maščob 
in drugih nepotrebnih snovi, ki obremenjujejo naš organizem in prispevajo k neželenim dodatnim kalorijam. Beljakovinski 
napitki so namenjeni vsem, tako telesno aktivnim kot neaktivnim, ki želijo v svoje telo vnašati kvalitetne beljakovine, 
brez odvečnih maščob, mlečnega sladkorja (laktoze) in drugih nepotrebnih kalorij. Napitki s hitro absorbcijo so primerni 
neposredno po vadbi, mešanice različnih virov (z dodanimi vlakninami) pa kot nizko kalorični nadomestki dopoldanske ali 
popoldanske malice. 

KREATIN&NO
Kreatin je eden najbolj znanih dodatkov k prehrani za športnike, ki želijo povečati moč in eksplozivnost. V zadnjem času se 
je kreatinu pridružil še arginin ter druge sestavine, ki tvorije idealne napitke pred treningom, ki omogočajo več energije, 
večjo vzdržljivost pri anaerobnih procesih in hitrejšo regeneracijo po vadbi. Posledično pripeljejo do hitrejših rezultatov v 
povečanju mišične masi, moči, hitrosti in eksplozivnosti. Kreatin in NO izdelki predstavljajo novo stopnico za tiste, ki želijo 
intenzivnejšo vadbo in hitrejše rezultate, krajši čas regeneracije in hitrejše napredke. Z napredkom tehnologije imajo ti 
napitki tudi odličen, osvežilen okus ter topnost, tako da jih brez težav pred vadbo zmešamo z vodo. 

MAŠČOBNE KISLINE
Maščobe so dolga leta veljale za nezdravo živilo, ki se mu je potrebno izgogibati. Novejša spoznanja ugotavljajo, da 
obstaja več vrst maščobnih kislin in da so nekatere celo ključne za ohranjanje zdravja, preprečevanje srčno-žilnih bolezni in 
zmanjševanje krvnega pritiska ter slabega holesterola. Sem spadajo predvsem maščobne kisline iz skupine omega 3, poleg 
njih pa ima pomembno vlogo pri telesno aktivni populacije še konjugirana linolna kislina (CLA) in alfa lipoična kislina (ALA), 
ki vpliva na izboljšanje metabolizma ogljikovih hidratov in preprečuje nabiranje odvečne maščobe zaradi obrokov, bogatih 
z OH. Prehranski dodatki maščobnih kislin, skupaj z aktivnim načinom življenja, predstavljajo sredstvo za preprečevanje 
bolezni moderne družbe.

ŠPORTNI NAPITKI
Posamezniki, ki želijo boljšo regeneracijo in več energije pri njihovi vadbi, si pri tem pomagajo z lahko prebavljivimi napitki z 
mikro in makro elementi, ki jih pospešeno izgubljamo z vadbo. Napitki pred vadbo vam bodo povečali energijo in omogočili 
daljši in intenzivnejši trening, napitki med vadbo pa pomagajo nadomeščati izgubljene snovi že med samim treningom 
in vplivajo tudi na hitrejšo regeneracijo. Ko se telesna aktivnost konča in se začne proces obnove organizma, pa vam bo 
regeneracijski napitek le-to pospešil in izboljšal.

VITAMINI HERBALNI IZVLEČKI
Vitamini in minerali so osnova delovanja človeškega telesa. Telesno aktivni posamezniki imajo povečano potrebo po teh 
snoveh, različni tip aktivnosti pa zahteva različne količine vitaminov in mineralov. Posebne kombinacije, kot je na primer 
ZMA še dodatno izboljšajo regeneracijo kadar gre za večjo količino vadbe ter izboljša kvaliteto spanca. Herbalni izvlečki 
temeljijo na naravnih rastlinah, ki imajo posebne učinke na pospešitev metabolizma, povečanje koncentracije in kurjenje 
maščobe. Pomembno je, da izdelke uporabljamo v skladu z navodili in ne presegamo priporočenih količin.

NADOMESTKI OBROKA
V hitrem tempu življenja je pogosto precejšen problem zaužiti vsa potrebna hranila, še posebej ko gre za telesno aktivne 
posameznike. Napitki in ploščice nam ob tem lahko služijo kot alternativa manj kvalitetnim prigrizkom in malicam, saj 
vsebujejo potrebne beljakovine in vitamine, so praktično brez sladokorja in odvečnih maščob ter za organizem lahko 
prebavljivi. Zaradi enostavnega transporta so primerni za uživanje tako na delovnem mestu kot tudi na potovanju.

LEKSIKON
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THE Nutrition je blagovna znamka prehranskih dodatkov, ki 
so namenjeni tako telesno aktivni populaciji; od vrhunskih 
športnikov do rekreativcev, ki želijo izboljšati svoje 
psihofizične sposobnosti za dosego najboljših rezultatov, 
kot tudi posameznikom, ki imajo željo po lepem, vitkem, 
zdravem telesu in dobrem počutju.
Širok asortiman omogoča pokrivanje potreb najširše skupine 
uporabnikov, saj zajema izdelke od visoko beljakovinskih 
dodatkov, do aminokislin in športnih napitkov ter različnih 
oblik vitaminov in mineralov.
Prednost izdelkov je predvsem visoka kvaliteta po splošno 
dostopnih cenah, saj verjamemo, da si vrhunsko kvaliteto 
zasluži vsak naš uporabnik. Sestavine izdelkov so pozorno 
izbrane in v skladu z najvišjimi standardi kakovosti 
certificaranih proizvajalcev surovin, proizvodnja izdelkov 
pa poteka v skladu s  HACCP standardi, ki zagotavljajo, 
da izdelki ne vsebujejo prepovedanih substanc ali drugih 
nečistoč.
Naše poslanstvo je zagotavljati vrhunsko kvaliteto izdelkov, 
povezano s svetovanjem o pravilni prehrani, prilagojeni 
posameznemu uporabniku, v skladu z načeli individualnega 
pristopa. 
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THE GLUTAMINE

THE BCAA

X3M BCAA

Opis
•	 zmanjša utrujenost in izboljšuje regenera-

cijo,
•	 krepi imunski sistem,
•	 samo 2 g glutamina povečata izločanje 

rastnega hormona za 400 %,
•	 pospešuje izgubo mastnega tkiva,
•	 pospešuje okrevanje po operaciji.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 5-10 g THE Glutamina zjutraj in zvečer 
na prazen želodec ter 5-10 g takoj po vadbi. 

Opis
•	 BCAA telo ne more proizvesti samo, 

ampak jih moramo zaužiti s prehrano ali 
dodatki,

•	 THE BCAA povečajo sintezo beljakovin in 
preprečujejo razgradnjo mišic,

•	 v fazi pridobivanja nove mišične mase 
povečujejo sintezo beljakovin in mišično 
rast,

•	 THE BCAA ima idealno razmerje aminoki-
slin: L- leucin, L- isoleucin, L-valin = 2:1:1,

•	 THE BCAA je odlična formula v kateri so 
uporabljene najkvalitetnejše sestavine 
brez dodanih polnil ali aditivov.

Navodila za uporabo:
Užijte 5-10 g pred in po vadbi, skupaj z 
vodo. 

Opis
•	 razmerje 8:1:1 v korist najpomembnejša 

aminokisline za intenzivno vadbo,
•	 aroma, ki prekriva grenkobo surovih BCAA,
•	 preprečuje katabolizem in pospeši regene-

racijo.

Navodila za uporabo:
Užijte 5-10 g pred in po vadbi, skupaj z vodo. 

HIGH

LOW

HIGH

LOW

PAKIRANJE
500 g in 1000 g

PAKIRANJE
400 g in 1000 g

PAKIRANJE
500 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 merici (5 g)
Odmerkov: 100
Prehranske vrednosti Na odmerek
L-levcin 3,58 g
L-Izolevcin 0,46 g
L-valin 0,46 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 merici (5 g)
Odmerkov: 100 ali 200
Prehranske vrednosti Na odmerek
L-levcin 2,5 g
L-izolevcin 1,25 g
L-valin 1,25 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 merici (5 g)
Odmerkov: 100 ali 200
Prehranske vrednosti Na odmerek
L-Glutamin 5 g
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THE BCAA TABLETS

THE ARGININE/ORNITHINE

THE ARGININE AKG

Opis
•	 BCAA telo ne more proizvesti samo, ampak 

jih moramo dobiti s prehrano ali dodatki,
•	 THE BCAA povečajo sintezo beljakovin in 

preprečujejo razgradnjo mišic,
•	 v fazi pridobivanja nove mišične mase pove-

čujejo sintezo beljakovin in mišično rast,
•	 THE BCAA ima idealno razmerje aminokislin: 

L- leucin, L- isoleucin, L-valin = 2:1:1,
•	 v nasprotju s prahom omogočajo enostav-

nejše in natančnejše doziranje.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 5 tablet pred in po vadbi, skupaj z 
vodo. 

Opis
•	 povečana sinteza dušikovega oksina,
•	 pospešena rast mišične mase,
•	 optimizacija izločanja rastnega hormona.

Navodila za uporabo:
Zaužijte en odmerek pred vadno, na prazen 
želodec. Za optimalne rezultate zaužijte 
dodatno še en odmerek neposredno pred 
spanjem.

Opis
•	 izboljša mišično prekrvavljenost,
•	 poveča moč in mišično vzdržljivost,
•	 optimira izločanje rastnega hormona.

Navodila za uporabo:
Za večjo mišično rast zaužijte en odmerek 
30 minut pred treningom. Za optimalno 
proizvajanje rastnega hormona zaužijte 
en odmerek pred spanjem na prazen 
želodec.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
200 tablet

PAKIRANJE
200 kapsul

PAKIRANJE
400 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 kapsuli
Odmerkov: 100
Prehranske vrednosti Na odmerek
Arginin alfa ketoglutarat 1400 mg
Ornitin alfa ketoglutarat 300 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 5 tablet
Odmerkov: 40
Prehranske vrednosti Na odmerek
L-levcin 2500 mg
L-izolevcin 1250 mg
L-valin 1250 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (4 g)
Odmerkov: 100
Prehranske vrednosti Na odmerek
L-Arginin Alfa keto-glutarat 4 g



8

TH
E 

N
ut

ri
ti

on
A

M
IN

O
KI

SL
IN

E
THE TYROSINE 1200

THE L-CARNITINE

THE L-CARNITINE LIQUID

Opis
•	 zmanjša stres,
•	 stimulira izločanje rastnega hormona,
•	 pospešuje metabolizem.

Navodila za uporabo:
Zaužijte en odmerek 20 minut pred vadbo.

Opis
•	 L-karnitin omogoča prenos dolgo verižnih 

maščobnih kislin skozi notranje membrane 
mitohondrijev, kjer se predelajo in porabijo 
za energijo,

•	 znanstvene raziskave so potrdile, da l-karnitin 
igra ključno vlogo pri presnovi energije,

•	 THE L-Carnitine poveča in pospeši izgorevanje 
maščob, izboljša vzdržljivost in ohranja gliko-
genske rezerve,

•	 na nizko - kaloričnih dietah je nepogrešljiv, saj 
vpliva na zmanjšanje apetita in utrujenosti,

•	 THE L-Carnitine izboljša rezultate pri športih 
moči in drugih kratko trajajočih anaerobnih 
aktivnostih (kratki šprinti, skoki, veslanje), saj 
preprečuje nastanek mlečne kisline, s tem pa 
omogoča daljše in intenzivnejše treninge.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1-2 kapsuli skupaj z 2 dl vode 30 minut 
pred aktivnostjo. 

Opis
•	 omogoča doziranje večjih količin l-karnitina,
•	 hitrejša absorbcija od drugih oblik (kapsule, 

tablete),
•	 najnižja cena na enoto učinkovine.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek 30 minut pred aktivnostjo. 

HIGH

LOW

PAKIRANJE
200 kapsul

PAKIRANJE
60 kapsul

PAKIRANJE
1000 ml

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 5 ml
Odmerkov: 200
Prehranske vrednosti Na odmerek
L-karnitin 333,3 mg
Vitamin B-6 0,67 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 60
Prehranske vrednosti Na odmerek
L-karnitin 500 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 kapsuli
Odmerkov: 100
Prehranske vrednosti Na odmerek
Tirozin 1200 mg
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S tem kuponom pri nakupu v kateri koli izmed 14 THE 
Nutrition poslovalnic po Sloveniji prejmete brezplačno 
darilo – izdelek THE Omega 3 (60 kapsul).

Veljavnost kupona: 31.05.2014.

p.s. Velja tudi pri nakupu preko spletne trgovine www.the-nutrition.
com (v okno promocijska koda vnesite: OMEGA3 in izdelek bo brez-
plačno dodan v košarico). KU

PO
N

BE BEST  THE
WWW.THE-NUTRITION.COM

THE BETA ALANINE

THE CITRULLINE

Opis
•	 THE Beta-alanine poveča sintezo karnozina. 

Posledično lahko mišice vsrkajo več vodikovih 
(H+) ionov, kar omogoča intenzivnejšo vadbo,

•	 preložena utrujenost omogoča, da vadite z 
maksimalno intenzivnostjo veliko dlje kot prej,

•	 poveča nivoje dušika in preprečuje izgubo 
mišične mase,

•	 sproži občutke napumpanosti in mišične 
polnosti,

•	 omogoča intenzivnojšo vadbom, večjo super-
kompenzacijo ter večjo mišično rast!

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek z vodo 20 minut pred vadbo.

Opis
•	 poveča sintezo dušikovega oksida,
•	 preprečuje mišično utrujenost,
•	 razstruplja organizem.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek 30 minut pred 
treningom.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
500 g

PAKIRANJE
100 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1500 mg
Odmerkov: 66
Prehranske vrednosti Na odmerek
Citrulin malat 1500 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (4 g)
Odmerkov: 125
Prehranske vrednosti Na odmerek
Beta alanin 4 g
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THE WHEY

THE WHEY ISOLATE

Opis
•	 najvišja biološka vrednost med vsemi beljakovi-

nami,
•	 visok inzulinski indeks, kar posledično pomeni, 

da aminokisline izredno hitro preidejo v kri in od 
tam v mišice,

•	 vrhunska aminokislinska zgradba ter je izredno 
bogat vir razvejanih aminokislin BCAA,

•	 THE Whey zajema celoten spekter od zelo lahkih 
do zelo težkih sirotkinih mikrofrakcij,

•	 najnovejša nutricistična odkritja so potrdila, da 
ima sirotka številne lastnoti koristne zdravju in 
imunskemu sistemu.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1-3 merice praška z vodo, mlekom ali 
jogurtom. Količina tekočine je odvisno od tega, 
kako gost napitek želite. 

Opis
•	 višja kvaliteta od sirotkinega koncentrata,
•	 pridobljeno z najnovejšim postopkom obdelave 

sirotke-mikrofiltracije pri nizkih temperaturah, ki ne 
poškoduje zelo pomembnih in občutljivih mikro-
frakcij,

•	 optimalno razmerje in celoten spekter aminokislin, 
s čimer zagotovi hitro in učinkovito absorpcijo v 
mišice,

•	 vsebuje ogromne količine BCAA (kar 18630 mg), še 
posebno levcina (9720 mg) za katerega je dokazano, 
da igra ključno vlogo pri sintezi beljakovin,

•	 ne vsebuje laktoze, maščob in holesterola. Je nizko-
kaloričen ter lahko prebavljiv. 

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1-3 merice praška z vodo, mlekom ali 
jogurtom. Količina tekočine je odvisno od tega, kako 
gost napitek želite. 

THE GAINER
Opis
•	 v primerjavi z drugimi »gainer« izdelki vsebuje kar 

40 % beljakovin.
•	 vsebuje izključno kompleksne ogljikove hidrate 

brez kakršnihkoli enostavnih sladkorjev kot so 
saharoza, fruktoza ali dekstroza.

•	 poveča mišični volumen, ker vsebuje celoten 
spekter aminokislin in optimalen transportni sistem, 
ki zagotovi, da ti gradniki najhitreje pridejo do mišic.

•	 aktivira sproščanje najbolj anabolnih hormonov v 
telesu, kot so testosteron, inzulin, rastni hormon in 
inzulinu - podoben faktor rasti - 1 (IGF-1).

•	 120 g vsebuje 44 g sirotkinih beljakovin najvišje 
kakovosti brez dodanih manj kvalitetnih virov, kot 
so sojin in mlečni izolat ter kazein.

Navodila za uporabo:
Izdelku je priložena merica. Zmešajte 2 merici praška z 
vodo, mlekom ali jogurtom ter zaužijte 2 krat dnevno. HIGH

LOW

PAKIRANJE
2500 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 merici (70 g)
Odmerkov: 35
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 282,5 kcal
Beljakovine 25,34 g
Ogljikovi hidrati 40,6 g
   - Sladkorji 0 g
   - Vlaknine 0 g
Maščobe 2,1 g

PAKIRANJE
750 g in 2000 g

PAKIRANJE
2000 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (30 g)
Odmerkov: 66
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 112,5 kcal
Beljakovine 27 g
Ogljikovi hidrati 0 g
Maščobe 0,51 g
Magnezij 2,7 mg
Kalcij 27 mg
Kalij 29,7 mg
Fosfor 17,7 mg
Natrij 202,5 mg
Aminokislinski profil na 100 g
L-Alanin 3870 mg
L-Arginin 1890 mg
L-Asparaginska kislina 9090 mg
L-Cistin 2430 mg
L-Glutamska kislina 13500 mg
L-Glicin 1350 mg
L-Histidin 1800 mg
L-Izolevcin 4410 mg
L-Levcin 9720 mg
L-Lizin 9090 mg
L-Metionin 1890 mg
L-Fenilalanin 2880 mg
L-Prolin 3600 mg
L-Serin 2250 mg
L-Treonin 3600 mg
L-Triptofan 2250 mg
L-Tirozin 2880 mg
L-Valin 4500 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (25 g)
Odmerkov: 80
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 100,7 kcal
Beljakovine 19,9 g
Ogljikovi hidrati 1,5 g
   - Sladkorji 1,5 g
Maščobe 1,7 g
Aminokislinski profil na 100 g
L-Alanin 3086 mg
L-Arginin 1583 mg
L-Asparaginska kislina 8230 mg
L-Cistin 1583 mg
L-Glutaminska kislina 10524 mg
L-Glicin 1187 mg
L-Histidin 2216 mg
L-Izolevcin 4194 mg
L-Levcin 8704 mg
L-Lizin 9100 mg
L-Metionin 1820 mg
L-Fenilalanin 2137 mg
L-Prolin 7992 mg
L-Serin 3798 mg
L-Treonin 5618 mg
L-Triptofan 1187 mg
L-Tirozin 2928 mg
L-Valin 3798 mg
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THE AMINO WHEY

THE CASEIN

Opis
•	 beljakovine igrajo ključno vlogo pri ohranjanju mišic, 

kostnih struktur in sklepov, kože in celo las, ki z leti 
drastično izgubljajo na moči, prožnosti in volumnu,

•	 THE Amino Whey je prvovrsten izdelek z izredno 
visoko vsebnostjo beljakovin (kar 87 %),

•	 trije viri, ki zagotavljajo optimalne pogoje za maksi-
malno mišično rast in regeneracijo, hkrati pa izredno 
pozitivno vplivajo na zdravje in vitalnost,

•	 vsebuje kolagen - najbolj zastopano beljakovino v 
človeškem telesu. Kolagen je odločilen za zdravo kožo, 
vpliva na njeno elastičnost in deluje proti gubam,

•	 praktično brez sladkorjev in maščobe, zaradi česar je 
odličen dodatek nizkokaloričnim dietam.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1-3 odmerke z vodo, mlekom ali jogurtom in 
zaužijte po vadbi ali med obroki.

NA VOLJO TUDI VZORCI!

Opis
•	 zagotavlja postopno sproščanje aminokislin v kri,
•	 vsebuje le najboljše bioaktivne mlečne peptide, ki 

izredno ugodno vplivajo tudi na imunski sistem,
•	 ima posebno lastnost, da se v želodcu zadržuje 

veliko dlje kot drugi beljakovinski viri - kar 7 ur,
•	 omogoča konstanten priliv aminokislin ter ima 

močne anti- katabolične lastnosti,
•	 predstavlja optimalen obrok pred spanjem, ko se 

telo regenerira ter je odličnega okusa.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1-3 odmerke z vodo ali mlekom in zaužijte 
za dopolnitev dnevnih potreb po beljakovinah. 
Posebej priporočljiv je pred spanjem.

PAKIRANJE
750 g in 2300 g

PAKIRANJE
2000 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (30 g)
Odmerkov: 66
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 107,7 kcal
Beljakovine 26,2 g
Ogljikovi hidrati 0,09 g
   - Sladkorji 0,09 g
Maščobe 0,29 g
Aminokislinski profil na 100g
L-Alanin 2490 mg
L-Arginin 2892 mg
L-Asparaginska kislina 5863 mg
L-Cistin 321 mg
L-Glutaminska kislina 13500 mg
L-Glicin 1350 mg
L-Histidin 1800 mg
L-Izolevcin 4417 mg
L-Levcin 7630 mg
L-Lizin 6506 mg
L-Metionin 2409 mg
L-Fenilalanin 4176 mg
L-Prolin 8835 mg
L-Serin 4979 mg
L-Treonin 3453 mg
L-Triptofan 1044 mg
L-Tirozin 4658 mg
L-Valin 5622 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (25 g)
Odmerkov: 30 ali 92
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 98,9 kcal
Beljakovine 21,4 g
Ogljikovi hidrati 0,9 g
Maščobe 1,1 g
Aminokislinski profil Na 100 g
L-Alanin 5398 mg
L-Arginin 3114 mg
L-Asparaginska kislina 9946 mg
L-Cistin 1762 mg
L-Glutaminska kislina 16827 mg
L-Glicin 5020 mg
L-Histidin 1640 mg
L-Izolevcin 5465 mg
L-Levcin 9068 mg
L-Lizin 8407 mg
L-Metionin 1882 mg
L-Fenilalanin 2861 mg
L-Prolin 6952 mg
L-Serin 4322 mg
L-Treonin 5725 mg
L-Triptofan 1122 mg
L-Tirozin 2123 mg
L-Valin 5184 mg
Hidroksilizin 199 mg
Hidroksiprolin 2387 mg

ALL IN 1 PROTEIN
Opis
•	 10 virov beljakovin,
•	 do 8 ur postopnega sproščanja,
•	 dodane BCAA in glutamin,
•	 ne vsebuje soje.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1-3 merice izdelka z vodo, mlekom 
ali jogurtom. Zaužijte neposredno po vadbi 
ali kot napitek med obrokoma, za zapolnitev 
dnevnih potreb po beljakovinah.

NA VOLJO TUDI VZORCI!

PAKIRANJE
1700 g in 3000 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (25 g)
Odmerkov: 68 ali 120
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 92,8 kcal
Beljakovine 19 g
Ogljikovi hidrati 2,2 g
Maščobe 0,9 g
Aminokislinski profil na 100g
L-Levcin 8200 mg
L-Valin 5250 mg
L-Izolevcin 4850 mg
L-Lizin 5800 mg
L-Fenilalanin 4200 mg
L-Treonin 4100 mg
L-Metionin 1200 mg
L-Triptofan 1100 mg
L-Glutamin 19800 mg
L-Asparagin 10700 mg
L-Arginin 7500 mg
L-Prolin 4900 mg
L-Serin 4900 mg
L-Alanin 4200 mg
L-Glicin 4900 mg
L-Tirozin 4200 mg
L-Histidin 2500 mg
L-Cistein 1700 mg
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THE KETONIC PROTEIN

THE AMINO SOY

Opis
•	 0,2 g OH na obrok,
•	 vsebuje sirotkin izolat in micelarni kazein,
•	 pudingu podoben dietni obrok.

Navodila za uporabo:
Izdelek je najbolj primeren za nizko-hidratne 
diete. Zmešajte 1-3 merice izdelka z vodo, 
mlekom ali jogurtom. Izdelek se zelo lepo 
zgosti in dobi teksturo pudinga s piškotkom. 
Je nasiten. Konkretne priporočene količine so 
odvisne od posameznika in njegovih ciljev. 
Zaužijte kot samostojen obrok, za zapolnitev 
dnevnih potreb po beljakovinah in zdravih 
maščobah.

NA VOLJO TUDI VZORCI!

Opis
•	 primerno za vegetarijance,
•	 ne vsebuje laktoze,
•	 pomaga pri izgubi maščobe. 

Navodila za uporabo:
Kot prehranski dodatek zaužijte 1-2 odmerka 
dnevno. En odmerek neposredno po vadbi in 
drugi odmerek za zapolnitev dnevnih potreb po 
beljakovinah.

PAKIRANJE
1000 g in 2000 g

PAKIRANJE
750 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (30 g)
Odmerkov: 25
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 114 kcal
Beljakovine 25,7 g
Ogljikovi hidrati 0,3 g
Maščobe 1,2 g
Aminokislinski profil na 100 g
L-alanin 1104 mg
L-arginin* 1996 mg
L-asparaginska kislina 2957 mg
L-cistin 307 mg
L-glutamična kislina 4761 mg
L-glicin 1062 mg
L-histidin* 661 mg
L-izolevcin 1239 mg
L-levcin* 2089 mg
L-lizin* 1636 mg
L-metionin* 336 mg
L-fenilalanin 1346 mg
L-prolin 210 mg
L-serin 246 mg
L-treonin* 892 mg
L-triptofan 330 mg
L-tirozin 186 mg
L-valin* 1275 mg
Žveplove amino kisline 541 mg
Aromatične aminokisline 1858 mg
*Esencialne aminokisline

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (25 g)
Odmerkov: 80
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 107,4 kcal
Beljakovine 22,6 g
Ogljikovi hidrati 0,2 g
Maščobe 1,8 g
   - MCT & Omega 3 1,5 g
Aminokislinski profil na 100 g
L-Levcin 10100 mg
L-Valin 6000 mg
L-Izolevcin 5600 mg
L-Lizin 5200 mg
L-Fenilalanin 4750 mg
L-Treonin 3250 mg
L-Triptofan 1750 mg
L-Metionin 1950 mg
L-Histidin 1500 mg
L-Glutamin 19950 mg
L-Asparagin 9850 mg
L-Arginin 7200 mg
L-Glicin 4800 mg
L-Alanin 4150 mg
L-Prolin 4100 mg
L-Serin 4050 mg
L-Tirozin 3850 mg
L-Cistein 1950 mg

THE BCAA/Q SURGE
Opis
•	 THE BCAA/Q Surge vsebuje popolno razmerje 

razvejanih aminokislin (BCAA) in glutamina, ki 
dokazano izredno ugodno vplivata na mišično 
izgradnjo,

•	 glutamin predstavlja več kot 60 % skeletnega 
mišičja, BCAA pa skoraj tretjino je med vadbo 
poraba obeh zelo velika,

•	 Če ne nadomeščamo že med samo vadbo, mišice 
za gorivo razgrajujejo lastno tkivo,

•	 THE BCAA/Q Surge spodbudi delovanje hormona 
inzulina. Inzulin pa igra odločilno vlogo pri 
anabolnih procesih v telesu saj omogoči najhitrejši 
možen transport obeh najpomembnejših amino-
kislin,

•	 THE BCAA/Q Surge zagotavlja visoke nivoje dušika 
v krvi in maksimalne napredke v čisti mišični masi.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1 odmerek THE BCAA/Q Surge z 2-3 dl vode 
ali dodajte vašemu priljubljenemu proteinskemu 
napitku pred vadbo in 1 odmerek neposredno po 
vadbi.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
1000 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (10 g)
Odmerkov: 100
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 37 kcal
Beljakovine 8 g
   - l-levcin 2000 mg
   - l-izolevcin 1000 mg
   - l-valin 1000 mg
   - l-glutamin 4000 mg
Ogljikovi hidrati 1,5 g
   - Sladkorji 1,5 g
Maščobe 0 g



•	 pudingu podoben dietni nadomestek obroka
•	 ne vsebuje ogljikovih hidratov
•	 idealna mešanica beljakovin
•	 z dodanimi omega 3 in MCT
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THE MALTOCARB
Opis
•	 sestavljen je iz glukoznih polimerov - daljše 

verižnih ogljikovih hidratov, ki jih telo 
najlaže absorbira in porabi kot energijo,

•	 zaradi svojega glikemičnega indeksa počasi 
sprošča ogljikove hidrate v krvni obtok, 
s tem pa optimalno polni glikogenske 
rezerve v mišicah in jetrih,

•	 v kombinaciji z intenzivnim treningom 
maksimalno pripomore pri vzpostavljanju 
anabolnih procesov,

•	 povečuje vzdržljivost, zmanjšuje utrujenost 
ter preprečuje nabiranje mlečne kisline v 
mišicah,

•	 preprečuje sproščanje največjega sovražnika 
mišic - katabolnega hormona kortizola.

Navodila za uporabo:
Užijte 1-2 odmerka z 3-4 dl vode neposredno 
po vadbi in za polnenje glikogenskih zalog.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
3000 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (40 g)
Odmerkov: 75
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 160 kcal
Beljakovine 0 g
Ogljikovi hidrati 40 g
   - Sladkorji 0 g
   - Kompleksni ogljikovi hidrati 40 g
Maščobe 0 g
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THE GLUCOSE
Opis
•	 je primarni vir goriva za življenje,
•	 telesu zagotavlja optimalen in najhitrejši vir 

energije,
•	 telesu ga ni potrebno posebej prebavljati, 

ker izjemno hitro preide v kri in od tam v 
mišice ter vsa druga tkiva,

•	 stimulira najbolj anabolen in antikatabolen 
hormon v telesu – inzulin,

•	 Inzulin dokazano vpliva na povečanje 
mišične mase, saj poveča pretok potrebnih 
hranil kot so aminokisline, dušik, kreatin in 
druga potrebna hranila za rast.

Navodila za uporabo:
Užijte 1-2 odmerka s 4-7 dl vode neposredno 
pred in po treningu.

THE RECOVERY DRINK

THE ISODRINK

Opis
•	 omogoča optimalno regeneracijo med 

posameznimi vadbenimi enotami,
•	 optimalni nivoji elektrolitov in ponovna 

hidracija,
•	 zmanjša nastanek nevarnih prostih 

radikalov,
•	 poveča sintezo glikogena in glikogenske 

rezerve,
•	 zmanjša mikrotravme, ki po naporni vadbi 

nastanejo v mišičnem tkivu.

Navodila za uporabo:
Užijte 1-2 odmerka z 7-9 dl vode neposredno 
po vadbi.

Opis
•	 vsebuje idealno mešanico enostavnih ogljikovih 

hidratov za dovajanje nove energije,
•	 poveča vzdržljivost in zakasni občutek utruje-

nosti,  
•	 preprečuje dehidracijo, krče in pregrevanje 

telesa,
•	 vsebuje optimalno razmerje vitaminov, minera-

lov in antioksidantov z dodanimi 5 najpomemb-
nejšimi elektroliti,

•	 pospešuje prehajanje vode v celice in odlično 
odžeja.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1 odmerek na liter vode in zaužijte med 
aktivnostjo.

HIGH

LOW

HIGH

LOW

PAKIRANJE
2500 g

PAKIRANJE
2500 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 merici
Odmerkov: 14 ali 35
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 320 kcal
Beljakovine 0 g
Ogljikovi hidrati 70 g
   - sladkorji 70 g
   - vlaknine <1 g
Maščobe 0 g
B1 (tiamin) 1,4 mg
B2 (riboflavin) 1,696 mg
B3 (niacin) 18 mg
B5 (pantotenska kislina) 6 mg
B6 (pridoksin) 2 mg
B12 (folna kislina) 0,2 mg
Vitamin C 104 mg
Vitamin H (biotin) 0,1 mg
Vitamin E (tokoferol) 10 mg
Kalij 900 mg
Natrij 150 mg
Kalcij 240 mg
Magnezij 104 mg
Fosfor 312 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 merici (80 g)
Odmerkov: 30
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 316 kcal
Beljakovine 13,6 g
   - od tega BCAA 6 g
Ogljikovi hidrati 64 g
Maščobe 0,6 g

HIGH

LOW

PAKIRANJE
3000 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (40 g)
Odmerkov: 75
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 160 kcal
Beljakovine 0 g
Ogljikovi hidrati 40 g
   - Sladkorji 40 g
Maščobe 0 g
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X3M PERFORMANCE
Opis
•	 posebna formula namenjena športnikom,
•	 vsebuje vse sestavine, ki vplivajo na po-

večano energijo, vzdržljivost in moč med 
športno aktivnostjo,

•	 popolna hidracija s ključnimi elementi: 
natrij, kalij in magnezij,

•	 najhitrejša in najlažje prebavljiva vira belja-
kovin in ogljikovih hidratov,  

•	 optimalna regeneracija po aktivnosti.

Navodila za uporabo:
Zaužijte en odmerek skupaj z 2 dl vode 20 
minut pred telesno aktivnostjo.

ALL IN 1 GAINER

ALL IN 1 CARBS

Opis
•	 60 g beljakovin na odmerek,
•	 vse v enem: dodane BCAA, glutamin, 

kreatin, beta alanin in arginin,
•	 kar 40 % delež beljakovin.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 5 meric praška z vodo, mlekom ali 
sokom. Količina tekočine je odvisno od tega, 
kako gost napitek želite. Zaužijte po vadbi ali 
kot napitek med obroki.

NA VOLJO TUDI VZORCI!

Opis
•	 kombinacija treh najpomembnejših virov 

hitro delujočih ogljikovih hidratov,
•	 maksimira inzulinski odziv,
•	 poveča mišično polnost in volumen.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1-3 merice praška z vodo. Zaužijte 
pred, med ali po vadbi.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
1000 g

PAKIRANJE
2000 g in 5000 g

PAKIRANJE
2000 g in 5000 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (50 g)
Odmerkov: 20
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 539,04 kJ/134,76 kcal
Beljakovine 3,6 g
Ogljikovi hidrati 30 g
Maščobe 0,04 g
Kreatin natrijev fosfat 3 g
Tavrin 3 g
Inozin 1,5 g
Beta alanin 1 g
Natrijev fosfat 1000 mg (40% RDA)
L-tirozin 1000 mg
Gvarana ( 22% kofeina) 500 mg
L-Karnitin 500 mg
Magnezij (oksid) 400 mg (133,3% RDA)
Kalij (fosfat) 200 mg (5% RDA)
Vitamin B3 (niacin) 30 mg (166,7% RDA)
Vitamin B6 (pyridoxine) 4,2 mg (210% RDA)

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (40 g)
Odmerkov: 50 ali125
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 160 kcal
Beljakovine 0 g
Ogljikovi hidrati 40 g
   - Sladkorji 20 g
   - Kompleksni ogljikovi hidrati 20 g
Maščobe 0 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 5 meric (150 g)
Odmerkov: 13 ali 33
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 597,5 kcal
Beljakovine 60 g
Ogljikovi hidrati 85,1 g
Maščobe 1,9 g
Napredna matrika za pridobivanje mišične 
mase** 15 g

Vitaminsko Mineralna mešanica
Vitamin C 30,67 mg
Vitamin D3 1,95 mcg
Vitamin E 4,61 mg
Biotin 20,56 mcg
Vitamin B1 0,42 mg
Vitamin B2 0,54 mg
Vitamin B3 5,92 mg
Vitamin B5 2,43 mg
Vitamin B6 0,54 mg
Folna kislina 78,56 mcg
Vitamin B12 0,82 mcg
Kalcij 100 mg
Magnezij 11,1 mg
Železo 2,15 mg
Cink 1,35 mg
Jod 43,75 mcg
Fosfor 35 mg
Baker 125 mcg
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THE POWER oatMEAL
Opis
•	 idealna mešanica beljakovin z ovsenimi 

kosmiči za nadomestek obroka,
•	 dodani b-kompleks vitamini,
•	 postopno sproščanje energije.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1 odmerek z vodo ali napitkom in 
zaužijte namesto obroka.

THE FIBER
Opis
•	 idealno razmerje topnih in netopnih vlaknin
•	 en odmerek na dan zagotavlja zadosten 

vnos dnevnih vlaknin
•	 vsebuje 3 – krat več antioksidantov kot 

zeleni čaj
•	 pomaga pri rednem odvajanju in skrbi za 

zdravo črevesje.

Navodila za uporabo:
Zaužijte en odmerek skupaj z obrokom.

THE CREATINE
Opis
•	 s kreatinom lahko nekajkrat povečamo 

zaloge kreatin fosfata v telesu,
•	 omogoči mišicam dolgotrajnejše delo pri 

visoki intenzivnosti,
•	 odlično sredstvo za povečanje moči pri 

športih, kot so dvigovanje uteži, fitnes, 
nogomet, kratki šprinti, veslanje,...

•	 dokazano poveča koncentracijo kreatina v 
telesu za 50 %,

•	 zaradi vrhunske obdelave mikroniziranja, se 
hitro vsrka skozi črevesne stene in nepoško-
dovan v krvni obtok in mišične celice.

Navodila za uporabo:
Užijte 1 odmerek z 3-5 dl mlačne vode zjutraj 
na tešče in neposredno po vadbi. HIGH

LOWPAKIRANJE
500 g in 1000 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 merici (5 g)
Odmerkov: 100 ali 200
Prehranske vrednosti Na odmerek
Kreatin monohidrat 5 mg

HIGH

LOW

PAKIRANJE
600 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 merici (5 g)
Odmerkov: 100 ali 200
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 78,1kcal
Beljakovine 4,3g
Ogljikovi hidrati 15,6g
- Vlaknine 13,7g
- topne vlaknine 10,05g
- netopne vlaknine 3,65g
Maščobe 2,7g

HIGH

LOW

PAKIRANJE
2500 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 merici (60 g)
Odmerkov: 30
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 261,9 kcal
Beljakovine 25 g
Ogljikovi hidrati 25,5 g
   - Sladkorji 0,5 g
Maščobe 4,8 g
Vitamin B1 0,32 mg
Vitamin B2 0,37 mg
Vitamin B3 4,14 mg
Vitamin B5 1,38 mg
Vitamin B6 0,46 mg
Folna kislina 4,6 mcg
Vitamin B12 0,23 mcg
Biotin 34 mcg
Vitamin C 13,79 mg
Vitamin D 1,15 mcg
Vitamin E 2,3 mg
Jod 34,48 mcg
Cink 3,45 mg
Železo 3,22 mg
Baker 0,62 mg
Magnezij 55,17 mg
Kalcij 131 mg
Fosfor 75,86 mg
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THE CREATINE 1000
Opis
•	 natančnejše doziranje kot pri kreatinu v 

prahu,
•	 enostavnejši transport zaradi manjše em-

balaže,
•	 počasnejše sproščanje kot pri prahu.

Navodila za uporabo:
Zaužijte en odmerek skupaj s 3 dcl vode ali 
napitka 30 minut pred vadbo.

HIGH

LOWPAKIRANJE
200 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 4 kapsule
Odmerkov: 50
Prehranske vrednosti Na odmerek
Kreatin monohidrat 4000 mg

ALL IN 1 CREATINE

THE NITRO

Opis
•	 za hitro povečanje mišične mase,
•	 vsebuje 6 različnih kreatinov,  
•	 dodani optimizatorji vadbe tavrin, 

ALA, BCAA in glutamine.

Navodila za uporabo:
Vzemite 1 odmerek po treningu z 0,5 l 
vode. Za optimalne rezultate zaužijte 
en odmerek po vadbi in 1 odmerek 
zjutraj na tešče. Za pravilno doziranje 
uporabite merico priloženo v izdelku.

Opis
•	 spremenite povprečen trening  v vadbo 

nabito z energijo, 
•	 vzdržuje visoke nivoje dušika v mišicah, 

pospešuje sintezo beljakovin in povečuje 
metabolizem maščob,

•	 učinkuje antikatabolno in na naraven način 
dviguje nivoje rastnega hormona (GH),

•	 povečuje aerobno vzdržljivost, zmanjšuje 
nabiranje mlečne kisline v mišicah in pospe-
šuje regeneracijo,

•	 omogoča izreden občutek »napumpanosti«.  

Navodila za uporabo:
Užijte 1 odmerek z 3-4 dl vode. Za mešanje 
uporabite žlico. Ne mešajte v mešalcu ali 
premočno stresajte ter zaužijte 30 minut pred 
vadbo.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
1500 g

PAKIRANJE
600 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: pol merice (~22 g)
Odmerkov: 27
Prehranske vrednosti Na odmerek
Beta alanin 3 g
L-Arginin alfa ketoglutarat 3 g
Tavrin 3 g
L-Citrulin malat 1 g
L-Ornitin alfa ketoglutarat 1 g
Dekstroza 10 g
Kofein 150 mg
Vitamin C 180 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 merici (60 g)
Odmerkov: 25
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 210,4 kcal
Beljakovine 15,2 g
   - Aminokisline 15,2 g
Ogljikovi hidrati 37,4 g
   - Sladkorji 6,3 g
Maščobe 0 g
PURE POWER INFUSION Matrika 7200 mg
ULTRA - ENDURO Matrika 37400 mg
ANABOLIC / ANTICATABOLIC Matrika 12100 mg
HYPER SATURATION Matrika 3200 mg
Vitaminsko Mineralna mešanica
Vitamin D3 0,23 mcg
Vitamin E 5,52 mg
Vitamin B1 0,51 mg
Vitamin B2 0,64 mg
Vitamin B6 0,64 mg
Vitamin B12 0,12 mcg
Folna kislina 0,09 mg
Pantotenska kislina 2,76 mg
Niacin 7,36 mg
Biotin 0,02 mg
Vitamin C 36,8 mg
Kalcij 120 mg
Baker 0,15 mg
Jod 0,05 mg
Železo 2,10 mg
Fosfor 9,38 mg
Cink 35 mg
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OX3M PRELOAD CREATINE FREE

X3M PUMP

Opis
•	 omogoča, da še tako dolg in naporen 

trening opravite z maksimalno intenzivno-
stjo,

•	 širi žile in omogoča super pretočnost hranil 
v mišice ter jih zasiči s krvjo in potrebnimi 
snovmi za premagovanje maksimalnih 
naporov,

•	 vlaknom tipa 2 omogoča, da med vadbo 
veliko kasneje zakislijo,

•	 poveča pretok krvi skozi mišice, absorbcijo 
hranil in sintezo beljakovin,

•	 povečuje vzdržljivost, zmanjšuje nastanek 
mlečne kisline, pospešuje regeneracijo.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1 odmerek z 3-4 dl vode. Za mešanje 
uporabite žlico. Ne mešajte v mešalcu ali 
premočno stresajte. Zaužijte 30 minut pred 
vadbo. 

Opis
•	 preprečuje katabolizem že med samo 

vadbo,
•	 omogoča, da se regeneracija začne 

takoj, ko se začnejo procesi, ki povzro-
čajo utrujenost,

•	 združuje vse najpomembnejše gradnike 
mišic od kreatina do sirotkinega izolata,

•	 poveča izločanje anabolnih hormonov 
testosterona, rastnega hormona (hGH), 
inzulinu podobnega faktorja rasti 
(IGF-1),

•	 dodatno je obogaten z visoko vseb-
nostjo razvejanih aminokislin BCAA in 
glutaminom.

Navodila za uporabo:
Zmešajte 1 odmerek z 5-7 dl vode in 
uživajte med celotnim potekom vadbe.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
900 g

PAKIRANJE
1000 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (4 g)
Odmerkov: 30
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 112,5 kcal
Beljakovine 17,4 g
   - BCAA 7,2 g
   - glutamin 6 g
Ogljikovi hidrati 10,5 g
Maščobe 0,102 g
Kreatin 1000 mg
Magnezij 0,6 mg
Kalcij 6 mg
Kalij 6,6 mg
Fosfor 3,9 mg
Natrij 45 mg
Aminokislinski profil na 100g
L-Alanin 860 mg
L-Arginin 420 mg
L-Aspartamska kislina 2020 mg
L-Cistin 540 mg
L-Glutamična kislina 3000 mg
L-Glutamin 20000 mg
L-Glicin 300 mg
L-Histidin 400 mg
L-Izolevcin 8980 mg
L-Levcin 10160 mg
L-Lizin 2020 mg
L-Metionin 420 mg
L-Fenilalanin 640 mg
L-Prolin 800 mg
L-Serin 500 mg
L-Treonin 800 mg
L-Triptofan 500 mg
L-Tirozin 640 mg
L-Valin 5000 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (30 g)
Odmerkov: 20
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 200,56 kJ / 50,14 kcal
Beljakovine 6 g
Ogljikovi hidrati 6 g
Maščobe 0,06 g
Mešanica kreatinov* 6 g
NO matrika** 5,5 g
Beta-alanin 3 g
Tavrin 2 g
L-tirozin 1 g
Kofein 150 mg
Alfa lipoična kislina 50 mg
Vitamin B6 4,2 mg

X3M BOOST
Opis
•	 poveča mišični »pump«
•	 ne vsebuje   stimulansov
•	 pospešuje regeneracijo.

Navodila za uporabo:
Zmešajte en odmerek skupaj s 3-5 dcl. vode 
15-30 min. pred telesno aktivnostjo in počasi 
srkajte 15 minut. Zmešajte z žlico, ne z mešal-
nikom. 

PAKIRANJE
600 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (30 g)
Odmerkov: 30
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 72 kcal
Beljakovine 12 g
Ogljikovi hidrati 6 g
Maščobe 0 g
Kalij 507 mg
Magnezij 255 mg
Vitamin B3 (Niacin) 30 mg
Vitamin B6 (Piridoksin) 4,2 mg
XPLOSIVE POWER & ENDURANCE Matrika*
Kreatin monohidrat 4100 mg
Beta alanin 3040 mg
Arginin AKG 3040 mg
Citrulin malat 2030 mg
Dekstroza 6100 mg
L-levcin 4900 mg
L-glutamin 2030 mg
L-karnitin 1000 mg
NEUROFOCUS & MENTAL ALERTNESS 
Kompleks**
L-tirozin 2030 mg
Rhodiola rosea (Rožni koren) 351 mg

HIGH

LOW



Začuti
EKSPLOZIJO MOČI

v svojih mišicah
•	 razširja žile in poveča mišični “pump”
•	 vsebuje 0g OH in 0g maščob
•	 Idealen za dieto
•	 pospešuje regeneracijo
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Opis
•	 razširja žile in poveča mišični »pump«
•	 vsebuje 0g OH in 0g maščob
•	 idealen za dieto
•	 pospešuje regeneracijo

Navodila za uporabo:
Vzemite 1 odmerek (15 g) zmešan z vodo 30 
minut pred treningom.

NA VOLJO TUDI VZORCI!

HIGH

LOW

PAKIRANJE
450 g

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: pol merice (15 g)
Odmerkov: 30
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 25 kcal
Beljakovine 6,1 g
   - Aminokisline 6,1 g
Ogljikovi hidrati 0 g
   - Sladkorji 0 g   
Maščobe 0 g
   - Nasičene maščobe 0 g
POWER INFUSION MATRIKA*
Trojna Kreatinska Matrika 4110 mg
Beta alanin 4090 mg
Citrulin malat 2015 mg
Aminokislinski kompleks 2020 mg
EXTREME FOCUS MATRIKA**
Tirozin 2010 mg
Kofein 300 mg

THE CEE + ALA
Opis
•	 boljša absorbcija in učinek od navadnega 

kreatina,
•	 dodana ALA za optimiranje transporta 

hranil v mišico,
•	 sinergičen vpliv na povečanje mišične moči 

in vzdržljivosti.

Navodila za uporabo:
Zaužijte en odmerek 20 minut pred vadbo.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
200 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 kapsuli
Odmerkov: 100
Prehranske vrednosti Na odmerek
Kreatin etil ester 1235 mg
Alfa lipoična kislina 165 mg
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THE OMEGA 3

THE ALA

Opis
•	 vsebuje EPA in DHA, ki razpršita maščobne 

kisline in holesterol v krvi, s čimer prepreču-
jeta mašenje in oženje žil,

•	 poveča moč in aerobne sposobnosti,
•	 znižuje nivoje trigliceridov in dviguje nivoje 

dobrega holesterola (HDL),
•	 delujejo protivnetno, saj tekmuje z arahi-

donsko kislino, ki povzroča vnetja,
•	 vsebuje optimalno razmerje EPA in DHA 

ter so dodatno obogatene z 100 % RDA 
vitamina E.

Navodila za uporabo:
Užijte en odmerek THE Omega 3 skpuaj z 
zajtrkom in večerjo.

Opis
•	 izjemno ugoden vpliv na izboljšanje presnove 

glukoze, zmanjšanje inzulinske rezistence in 
hiperglikemije ter preprečuje nastanek Sin-
droma X,

•	 znižuje krvni pritisk, nivoje maščob in triglice-
ridov v krvi in kazalce vnetosti - reaktivnega 
proteina C,

•	 močan antioksidant, ki izboljša delova-
nje ostalih antioksidantov (vitamin C in E, 
selen,itd.),

•	 pospeši transport glukoze in kreatina v 
mišično celico in poveča njun izkoristek,

•	 preprečuje napade lakote in prenažiranje ter 
zavira apetit, kar je ključ za uspešno izgubo 
maščobe, 

Navodila za uporabo:
Užijte tri odmerke ALA na dan skupaj z obroki. 
Posebej svetujemo uživanje z obroki, ki vsebu-
jejo večjo količino ogljikovih hidratov.

PAKIRANJE
60 in 200 kapsul

PAKIRANJE
120 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 120
Prehranske vrednosti Na odmerek
Alfa-lipoična kislina 200 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 60 ali 200
Prehranske vrednosti Na odmerek
Ribje olje 1000 mg
   - EPA 180 mg
   - DHA 120 mg
   - Vitamin E 20 mg
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THE VITAMIN

THE VITAMIN STRONG

Opis
•	 osnova kakršnegakoli načina 

prehranjevanja ali diete je primeren vnos 
vitaminov in mineralov,

•	 vsebuje celotni spekter vitaminov in 
mineralov v skladu in z natančnim 
spoštovanjem priporočil Ameriške uprave 
za hrano in zdravila (FDA),

•	 igra odločilno vlogo pri optimalnem 
delovanju telesnih funkcij, obnovi 
mišičnega, kostnega in možganskega tkiva,

•	 vsebuje vse pomembne antioksidante,
•	 zadošča 1 odmerek na dan.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek dnevno skupaj z zajtrkom. 

Opis
•	 idealna kombinacija vitaminov in 

mineralov za telesno aktivne,
•	 zmanjšuje stres in pospešuje regenera-

cijo po telesni aktivnosti,
•	 deluje v sinergiji z visoko beljakovinsko 

dieto za pridobivanje mišične mase ali 
izgubo maščobe.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1-2 odmerka dnevno, skupaj z 
obrokom.

PAKIRANJE
60 kapsul

PAKIRANJE
120 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 tableti
Odmerkov: 60
Prehranske vrednosti Na odmerek
Beta karoten (vsebuje Vitamin A) 14,4 mg
Vitamin B1 8,4 mg
Vitamin B2 9,6 mg
Vitamin B3 36 mg
Vitamin B5 36 mg
Vitamin B6 12 mg
Vitamin B12 6 mcg
Biotin 900 mcg
Folna kislina 800 mcg
Vitamin C 300 mg
Vitamin D 15 mcg
Vitamin E 60 mg
Kalcij 20 mg
Magnezij 35 mg
Cink 5 mg
Železo 5 mg
Baker 1 mg
Jod 50 mcg
Mangan 3,5 mg
Selen 50 mcg
Holin 50 mg
Inozitol 50 mg
Ginseng 50 mg
Lecitin 15 mg
Kompleks bioflavonoidov 50 mg
Rubin 25 mg
Betain HCl 25 mg
Spirulina 50 mg
Koencim Q10 5 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 60
Prehranske vrednosti Na odmerek
Vitamin C (Askorbinska kislina) 120,0 mg (100% RDA)
Vitamin E (Tokoferol) 10,0 mg (100% RDA)
Vitamin B3 (Niacin) 18,0 mg (100% RDA)
Vitamin B5 (Pantotenska kislina) 6,0 mg (100% RDA)
Vitamin B6 (Piridoksin) 2,0 mg (100% RDA)
Vitamin B1 (Tiamin) 1,4 mg (100% RDA)
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,6 mg (100% RDA)
Vitamin B12 (Cianokobalamin) 1,0 mcg (100% RDA)
Folna kislina 200 mcg (100% RDA)
Biotin 150 mcg (100% RDA)

THE CLA
Opis
•	 pomaga pri izgradnji čiste mišične mase, 

hkrati pa pomaga izgubiti maščobo,
•	 ustvarja optimalne celične pogoje za 

mišično regeneracijo ter izboljšanje 
imunskega sistema,

•	 znižuje nivoje slabega holesterola (LDL) in 
trigliceridov v krvi, izboljšuje odzivnost na 
insulin,

•	 močno anti-karcenogeno delovanje,
•	 zmanjša možnost nastanka srčno-žilnih 

bolezni.

Navodila za uporabo:
Užijte 3-4 g CLA na dan skupaj z obroki.

PAKIRANJE
150 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 150
Prehranske vrednosti Na odmerek
Konjugirana linolna kislina 1000mg



TH
E 

N
ut

ri
ti

on

23

V
IT

A
M

IN
I I

N
 H

ER
BA

LN
I I

ZV
LE

ČK
I

THE MULTI
Opis
•	 ohranja in izboljšuje zdravje in splošno 

počutje,
•	 primeren za zmerno telesno aktivne,
•	 izboljšuje imunski sistem.

Navodila za uporabo:
Zaužijte en odmerek dnevno, skupaj z 
obokom.

PAKIRANJE
180 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 kapsuli
Odmerkov: 90
Prehranske vrednosti Na odmerek
Vitamin B1 (Tiamin) 1 mg (92% RDA)
Vitamin B2 (Riboflavin) 1,3 mg (92% RDA)
Vitamin B3 (Niacin) 14,7 mg (92% RDA)
Vitamin B5 (Pantotenska kislina) 5,5 mg (92% RDA)
Vitamin B6 (Piridoksin) 1,3 mg (92% RDA)
Vitamin B9 (Folna kislina) 184 mcg (92% RDA)
Vitamin B12 (Cianokobalamin) 2,3 mcg (92% RDA)
Vitamin C (Askorbinska kislina) 73,6 mg (92% RDA)
Vitamin D3 (Cholecalciferol) 4,6 mcg (92% RDA)
Vitamin E (Tocopherol) 11 mg (92% RDA)
Vitamin H (Biotin) 46 mcg (92% RDA)
Magnezij 18,7 mg (5% RDA)
Železo 4,2 mg (30% RDA)
Cink 3 mg (30% RDA)
Jod 105 mcg (70% RDA)
Kalcij 240 mg (30% RDA)
Fosfor 70 mcg (10% RDA)
Baker 300 mcg (30% RDA)

THE VITAMIN B-KOMPLEX

THE VITAMIN C

Opis
•	 zmanjšuje stres,
•	 izboljša spomin,
•	 uporabni na visoko-hidratni (high-carb) 

dieti.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek dnevno razdeljen na 3 
obroke. Zaužijte z obrokom.

Opis
•	 antioksidativno delovanje,
•	 zmanjšuje proste radikale v organizmo,
•	 izboljšuje delovanje imunskega sistema.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek dnevno skupaj z obrokom.

PAKIRANJE
90 kapsul

PAKIRANJE
200 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 200
Prehranske vrednosti Na odmerek
Vitamin C 1000 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 3 kapsula
Odmerkov: 30
Prehranske vrednosti Na odmerek
Vitamin B1 (Tiamin) 33 mg (3000% RDA*)
Vitamin B2 (Riboflavin) 42 mg (3000% RDA*)
Vitamin B3 (Niacin) 480 mg (3000% RDA*)
Vitamin B5 (Pantotenska kislina) 180 mg (3000% RDA*)
Vitamin B6 (Piridoksin) 42 mg (3000% RDA*)
Vitamin B9 (Folna kislina) 6 mg (3000% RDA*)
Vitamin B12 (Kobalamin) 75 mcg (3000% RDA*)
Vitamin H (Biotin) 1,5 mg (3000% RDA*)



24

TH
E 

N
ut

ri
ti

on
V

IT
A

M
IN

I I
N

 H
ER

BA
LN

I I
ZV

LE
ČK

I

THE ZMA

THE LIVER TONIC

Opis
•	 igra ključno vlogo pri optimalni regeneraciji 

po intenzivnem treningu  
•	 na naraven način povečuje nivoje 

testosterona v telesu in tako vpliva na 
anabolizem

•	 ima pomembno funkcijo pri celični 
rasti in regeneraciji tkiv, prav tako pa je 
nepogrešljiv za dobro delovanje imunskega 
sistema

•	 preprečuje mišične krče in povečuje moč
•	 izboljša kvaliteto spanja in regeneracijo 

Navodila za uporabo:
Užijte 1 odmerek na dan pred spanjem na 
prazen želodec. 

Opis
•	 proti-vnetni učinki varujejo jetra 

pred oteklinami zaradi raznih 
poškodb, 

•	 pospešuje nastanek novih jetrnih 
celic in preprečuje rast neaktivnega 
tkiva,

•	 dviguje delovanje imunskega

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek dnevno skupaj z 
obrokom. 

THE Q10
Opis
•	 koencim Q10 se nahaja v mitohondriju in igra 

ključno vlogo pri pretvorbi maščob in sladkorjev 
v energijo v obliko ATP,

•	 ima izjemno močne antioksidativne lastnosti,
•	 zaradi njegove vloge pri stimuliranju 

metabolizma pomaga pri izgubi telesne maščobe,
•	 izredno pozitivno vpliva na srce in ostale notranje 

organe z visoko celično energijsko porabo, kot so 
možgani in ledvica,

•	 izboljšuje kronične bolezni: diabetes, visok 
krvni pritisk, angina, astma, sindrom kronične 
utrujenosti, migrene in okrevanje po operaciji.  

Navodila za uporabo:
Užijte 1-3 odmerke dnevno skupaj z obroki.

PAKIRANJE
60 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 60
Prehranske vrednosti Na odmerek
Koencim Q10 100 mg

HIGH

LOW

HIGH

LOW

PAKIRANJE
200 kapsul

PAKIRANJE
180 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 100
Prehranske vrednosti Na odmerek
Pegasti badelj (silimarin) 150 mg
N-acetil-cistein 200 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 200
Prehranske vrednosti Na odmerek
Cink 10 mg
Magnezij 150 mg
Vitamin B6 3,5 mg
Krom 125 mcg
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THE TRIBULUS 750
Opis
•	 naravno poveča izločanje testesterona,
•	 krepi spolno funkcijo,
•	 izboljšuje regeneracijo.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1-2 kapsuli dnevno na prazen 
želodec. 

X3M TERMINATOR
Opis
•	 poveča naravno izločanje testoste-

rona,
•	 zmanjšuje nivoje estrogena,
•	 izboljšuje spolno funkcijo.

Navodila za uporabo:
Zaužijte dva odmerka dnevno: 20 
minut pred telesno aktivnostjo (oz. 
obrokom) ter neposredno pred 
spanjem. Vedno na prazen želodec. 

HIGH

LOW

PAKIRANJE
180 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 kapsuli
Odmerkov: 90
Prehranske vrednosti Na odmerek
DAA (D-asparaginska kislina) 875 mg
Tribulus terestris 300 mg
ZMA* 220 mg
Izvleček črnega popra 30 mg
Vitaminska mešanica** 30 mg

X3M JOINT PROTECT
Opis
•	 zmanjšuje bolečine v sklepih,
•	 pomaga pri obnovi hrustanca in vezivnih 

tkiv,
•	 pospešuje regeneracijo ter rehabilitacijo 

poškodovanih sklepov.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek dnevno skupaj z obrokom.

PAKIRANJE
90 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 90
Prehranske vrednosti Na odmerek
Glukozamin 500 mg
Hondroitin 100 mg
MSM (Methylsulfonylmethane) 100 mg

HIGH

LOW

PAKIRANJE
60 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 60
Prehranske vrednosti Na odmerek
Tribulus terestris (40 % saponinov) 750 mg
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X3M JOINT PROTECT WITH COLAGEN

X3M SHREDXX

Opis
•	 zmanjšuje bolečine v sklepih,
•	 pomaga pri obnovi hrustanca in 

vezivnih tkiv,
•	 vsebuje dodani kolagen v prahu.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek dnevno skupaj z 
obrokom.

Opis
•	 Pospešuje metabolizem in kurjenje maščob
•	 Zavira apetit
•	 Zmanjša potrebo po sladkem
•	 Poveča budnost in koncentracijo

Navodila za uporabo:
Užijte 1 odmerek s 3 dl vode 3 krat dnevno 
(pred dvema obrokoma in 30 pred vadbo).

PAKIRANJE
360 g

PAKIRANJE
60 kapsul in 200 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 kapsuli
Odmerkov: 30 ali 100
Prehranske vrednosti Na odmerek
L-Karnitin Tartrat 500 mg
Izvleček gimnema silvestra 500 mg
Ekstrakt zelenega čaja (listi Camellia
Sinensis)(Standardiziran za 50% ECGC) 300 mg

Kofein 200 mg
Guarana (22%) 250 mg
Krom 500 mcg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 merica (4 g)
Odmerkov: 30
Prehranske vrednosti Na odmerek
Energijska vrednost 4 kcal
Beljakovine 0 g
Ogljikovi hidrati 1 g
   - Sladkorji 1 g
Maščobe 0 g
Hidroliziran Kolagen 2147 mg
Glukozamin 500 mg
Hondroitin 200 mg
MSM (Metilsulfometan) 200 mg
Vitamin C 1000 mg

X3M SLIM
Opis
•	 blokira absorbcijo ogljkiovih hidratov,
•	 zavira apetit,
•	 deluje antioksidativno.

Navodila za uporabo:
Kot dodatek k prehrani zaužijte 1 odmerek 
dnevno, 30 minut pred obrokom, bogatim 
z ogljikovimi hidrati. Za optimalne rezultate 
uživajte pred vsakim obrokim, ki vsebuje 
ogljikove hidrate.

PAKIRANJE
60 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 kapsuli
Odmerkov: 30
Prehranske vrednosti Na odmerek
Ekstrakt belega fižola
(Phaseolus Vulgaris) 750 mg

Alfa lipoična kislina 50 mg
Izvleček Gymneme Sylvestre 250 mg
Krom 125 mcg



X3M ShredXX
• Pospešuje metabolizem in kurjenje maščob
• Zavira apetit   

    
• Poveča budnost in koncentracijo

Natalija Dovč
IBFA World Fitness Champion

• Zmanjša potrebo po sladkem
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THE CHITOSAN

THE CAFFEINE

Opis
•	 kitosan kakor magnet nase veže holesterol 

in druge maščobe, 
•	 je neprebavljiv, s tem pa preprečuje tudi 

molekulam, ki se nanj vežejo, da bi se 
vsrkale v telo,

•	 niža nivoje škodljivega holesterola LDL in 
povišuje nivoje zdravega holesterola HDL,

•	 na eno molekulo “prilepi” kar 7 krat toliko 
maščobnih molekul,

•	 vsebuje dodatno še 20 mg vitamina C, ki 
dokazano še poveča njegovo učinkovitost.

Navodila za uporabo:
Užijte 1-3 odmerke z 3-4 dl vode 45 minut 
pred obrokom bogatim z maščobami.

Opis
•	 kofein pozitivno vpliva na atletske 

sposobnosti, 
•	 omogoča, da telo namesto glikogena raje 

porablja maščobne kisline za energijo, kar 
ohranja zaloge glikogena,

•	 omogoča veliko intenzivnejšo in 
dolgotrajnejšo vadbo,

•	 pospešuje izgorevanje maščobnih oblog,
•	 povečuje zaloge ATP in izboljšuje mišično 

kontrakcijo.    

Navodila za uporabo:
Užijte 1 odmerek s 3 dl vode na prazen 
želodec 30 minut pred vadbo.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
60 kapsul

PAKIRANJE
60 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 60
Prehranske vrednosti Na odmerek
Kofein (Anhidrov) 200 mg

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 60
Prehranske vrednosti Na odmerek
Kitosan 500 mg
Vitamin C 2 mg

THE GUARANA
Opis
•	 postopno sproščanje energije,
•	 izboljša proces izgube maščobe,
•	 izboljšuje vzdržljivost.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1-2 odmerka z 2dl vode pol ure pred 
vadbo.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
60 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 60
Prehranske vrednosti Na odmerek
Izvleček čiste gvarane
(Standardizirana na 22% 
kofeina)

700 mg
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THE FATBURNER

THE GREEN TEA

Opis
•	 na odmerek vsebuje 5 ključnih snovi, ki 

vplivajo na izgubljanje maščobe,    
•	 pospešuje lipolizo,
•	 stimulira centralni živčni sistem in 

stimulira termogeno aktivnost,
•	 omogoča višjo stopnjo intenzivnosti na 

treningu, ko so energijske rezerve nizke,
•	 stimulira libido in vpliva na regulacijo 

apetita.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek z 3 dl vode na prazen 
želodec 30 minut pred vadbo.

Opis
•	 zeleni čaj ima številne pozitivne učinke na 

zdravje in počutje,
•	 pospešuje metabolizem, spada med zdravju 

izjemno koristne imuno-modulatorje,
•	 znižuje nivoje slabega (LDL) holesterola 

in trigliceridov, hkrati pa dviguje nivoje 
dobrega (HDL) holesterola,

•	 ima sposobnost reguliranja krvnega 
sladkorja - po obroku z ogljikovimi hidrati 
namreč upočasni njegov dvig,

•	 je izjemno potenten antioksidant - kar 100 
krat močnejši od vitaminov C ali E.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1-2 odmerka z 3 dl vode med 
posameznimi obroki.

HIGH

LOW

PAKIRANJE
60 kapsul

PAKIRANJE
60 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 60
Prehranske vrednosti Na odmerek
Izvleček zelenega  čaja 500 mg
Vsebuje 50% epigalokatehin gelata (EGSG)

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 1 kapsula
Odmerkov: 60
Prehranske vrednosti Na odmerek
Kofein (Anhidrov) 100 mg
Ekstrakt zelenega čaja 100 mg
Teobromin 100 mg
L-Tirozin 50 mg
L-Fenilalanin 50 mg
Korenina ingverja 25 mg
Kajenski poper 10 mg
Alfa lipoična kislina (ALA) 50 mg
Krom pikolinat 150 mcg
Ekstrakt črnega popra 2 mg

THE RED 850
Opis
•	 večji ergogenični učinek (povečanje 

sposobnosti) kot kava,
•	 poveča koncentracijo in budnost,
•	 izboljša zbranost in sposobnost 

intenzivnega del

Navodila za uporabo:
Zaužijte en odmerek 20 minut pred vadbo 
ali za povečanje mentalne zbranosti.

PAKIRANJE
200 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 3 kapsule
Odmerkov: 66
Prehranske vrednosti Na odmerek
Tavrin 2400 mg
Kofein 150 mg



30

TH
E 

N
ut

ri
ti

on
V

IT
A

M
IN

I I
N

 H
ER

BA
LN

I I
ZV

LE
ČK

I
PR

IP
O

M
O

ČK
I Z

A
 V

A
D

BO
THE L-CARNITINE + GREEN TEA
Opis
•	 pospeši izgubo maščobe,
•	 izboljša počutje,
•	 ne vsebuje stimulansov.

Navodila za uporabo:
Zaužijte 1 odmerek 1-2 krat dnevno, 20 minut 
pred obrokom ali telesno aktivnostjo.

PAKIRANJE
200 kapsul

Velikost merice in število odmerkov
Odmerek: 2 kapsuli
Odmerkov: 30
Prehranske vrednosti Na odmerek
Ekstrakt belega fižola
(Phaseolus Vulgaris) 750 mg

Alfa lipoična kislina 50 mg
Izvleček Gymneme Sylvestre 250 mg
Krom 125 mcg

THE Nutrition zapestnica THE Nutrition Bidon THE Nutrition fitnes torba

THE Nutrition majica THE Nutrition pripomoček za 
oprijem

THE Nutrition mešalnik

THE Nutrition povoji za 
zapestje

THE Nutrition rokavice THE Nutrition škatlica za 
tablete

THE Nutrition trakovi za vadbo THE Nutrition trenirka THE Nutrition usnjeni pas
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 THE Nutrition
LJUBLJANA CENTER

Igriška ulica 10
Tel: 040 936 536

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

 THE Nutrition
LJUBLJANA BTC

BTC Ljubljana - hala A, vhod 9
Tel: 040 20 30 90

Delovni čas:
pon. - sob. 9.00 - 20.00

 THE Nutrition
LJUBLJANA RUDNIK

SUPERNOVA Ljubljana - Rudnik
M: 040 20 30 90

Delovni čas:
pon. - pet. 9.00 - 21.00

sob. 8.00 - 21.00
ned. in prazniki 9.00 - 15.00

 THE Nutrition
MARIBOR
Cafova ulica 4

Tel: 02 25 22 335
Delovni čas:

pon. - pet. 10.00 - 18.00
sob. 9.00 - 12.00

 THE Nutrition
MARIBOR (STUDENCI)

Titova c. 62
(tik ob obutvenem centru Jello 

in Mr. Pet)
M: 040 246 245

Delovni čas:
pon. - sob. 8.00 - 20.00

ned. 9.00 - 12.00

 THE Nutrition
NOVA GORICA

Ulica Gradnikove brigade 53
Tel: 05 333 15 23 , M: 040 22 

99 56
Delovni čas:

pon. - pet. 11.00 - 19.00

 THE Nutrition
NOVO MESTO

Novi trg 10
Tel: 041 87 04 54

Delovni čas:
pon., tor. čet. in pet. 8.00 - 16.00

sre. 8.00 - 18.00,
sob. 8.00 - 12.00

 THE Nutrition
PTUJ

Ulica heroja Lacka 10
M: 030 62 94 80

Delovni čas:
pon. - pet. 12.00 - 18.00

 THE Nutrition
RIBNICA

Obrtna cona Ugar 40
Tel: 080 35 45
Delovni čas:

pon. - pet. 12.00 - 17.00

 THE Nutrition
SLOVENSKA BISTRICA

Industrijska ulica 4
Tel: 02 45 03 505, M: 040 70 59 52

Delovni čas:
pon. - pet. 8.00 - 22.00

julij in avgust: 12:00 - 16:00 zaprto
sob., ned. in praz. 8.00 - 12.00

in 16:00 - 21:00

 THE Nutrition
KRANJ

Planet Tuš (C. Jake Platiše 18)
Tel: 04 60 03 040

Delovni čas:
pon. - pet. 9.00 - 21.00

sob. 8.00 - 21.00
ned. in prazniki 9.00 - 13.00

 THE Nutrition
BREŽICE

Černelčeva cesta 3
Tel: 040 16 36 17

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00

 THE Nutrition
CELJE

Gubčeva ulica 4
Tel: 03 54 43 617

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00

 THE Nutrition
KOPER

Tržnica 1. nadstropje
(Pristaniška ulica 2)

M: 040 72 57 28
Delovni čas:

pon. - pet. 10.00 - 14.00 in
15.00 - 19.00

sob. 9.00 - 13.00
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www.the-nutrition.com/f1/forum


