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- Večkratni svetovni prvak v bodibildingu po 

verziji IBFA

- Predsednik svetovne fitnes in bodibilding 
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- Licenčni osebni trener z več kot 30 let 
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Zavedamo se, kaj pomeni beseda kakovost, poleg kakovosti pa nam je 
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21 kratne državne prvakinje Slovenije
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T.H.E. d.o.o.
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Oblikovanje: Andrej Ratkovčič
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Boštjan Eferl, trener fitnesa FZS, osebni trener

Različice Intermittentfasting prehranjevanja

Glede na smernice, ki j ih daje Intermittentfasting 

prehranejvanje, se je oblikovalo več različic. Na kratko bomo 

vam predstavili dve najbolj popularni in uveljavljeni metodi.

The Warrior diet

Ena izmed najbolj popularnih in najbolj natančnih metod 

Intermittentfasting principa prehranjevanja. Faza postenja 

traja 20 ur, nato sledi en večji obrok, ki ima točno določena 

razmerja hranil. V fazi postenja je pri tej metodi dovoljeno 

prekiniti in vnašati nekaj beljakovin, sadja in maščob, to fazo se 

lahko poimenuje tudi kot  »undereatingphase«.

LeanGains

Metoda je primerna predvsem za fitnes navdušence in je najbolj 

enostavna za izvajanje. Metodo prehranjevanja je opisal Martin 

Berkhan in ključna ideja tega prehranjevanja je, da je telo v fazi 

postenja 16 ur. Nato sledi 8 ur faze prehranjevanja.

Priporočen je večji vnos beljakovin ter ogljikovih hidratov na 

dan kadar treniramo. Tisti dan kadar ni treninga pa se priporoča 

na splošno manjši vnos kalorij, vendar je potrebno ohranjati 

visok vnos beljakovin, znižati vnos ogljikovih hidratov, povečati 

vnos maščob.

Priporočeni prehranski dodatki

Za optimalno izvajanje Intermittentfasting principa 

prehranjevanja v kombinaciji s treningom je potrebno 

optimizirati tudi prehranske dodatke. Za boljšo regeneracijo in 

sintezo beljakovin vam bomo predstavili kateri dodatki so 

priporočljivi, da bosta vaš trening in prehrana optimalno 

naravnana k vašim rezultatom.

Na tešče

Glutamin je aminokislina, ki je v skeletnem mišičju od vseh 

najbolj zastopana in sicer kar 61% mišic je sestavljeno iz 

glutamina. Glutamin zelo dobro vpliva na izboljšanje  

imunskega sistema in preprečuje razgradnjo mišične mase. 

Zato vam na tešče priporočamo 10g THE Glutamine, ki ga 

zmešate v 2 dcl mlačne vode. 

Tekom dneva

BCAA aminokisline pomagajo pri sintezi beljakovin in 

preprečujejo razgradnjo mišične mase. Priporočamo vnos 10-

15g THE BCAA aminokislin tekom dneva v fazi postenja.

Pred treningom

Intermittentfasting prehranjevanje je naravnano k temu, da 

boste pokurili odvečne kilograme in se znebili maščobnih zalog. 

Da boš vaš trening še učinkovitejši ter poraba maščob še boljša 

priporočamo, da zaužijete »fatburner« kot je X3M ShredXX, 

ki vsebuje stimulanse kot so kofein, guarana in zeleni čaj. 

Stimulansi vam bodo pomagali, da boste na treningu imeli več 

energije ter dvignili nivo sposobnosti. Dodan L-carnitine pa bo 

izboljšal porabo maščob med samo aktivnostjo.

Med treningom

Za preprečevanje razgradnje mišične mase in boljšo 

regeneracijo priporočamo, da si v bidon z 800 ml vode zmešate 

kombinacijo 30g X3M Pump, ki vsebuje esencialne 

aminokisline, ter 30g ogljikovih hidratov v prahu kot je THE 

Maltocarb. Tako boste telo oskrbovali z vsemi potrebnimi 

hranili, ki jih med aktivnostjo potrebuje.

Po treningu

Takoj po treningu priporočamo, da zaužijete sirotkine (Whey) 

proteine, kot je THE AminoWhey 30-40g po aktivnosti. V 

primeru, da je bil vaš trening z utežmi oziroma z obremenitvijo 

dodajte k THE AminoWhey proteinom še 30-40g THE 

Maltocarb. 

Tako boste zapolni glikogenske rezerve in sprožili proces 

regeneracije po treningu.

Boštjan Eferl je osebni trener z licenco Trener fitnesa FZS. Kot osebni

trener na področju športa in rekreacije deluje že več kot 9 let.
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NAČIN PREHRANJEVANJA
INTERMITTENTFASTING

Intermittentfasting je način prehranjevanja, ki se je zelo dobro 

uveljavil pri populaciji, ki imajo hiter življenjski tempo in jim ne 

ustreza, da bi jedli na vsake 3 ure ter imeli dnevno 5-6 obrokov. 

Način prehranjevanja kot je Intermittentfasting lahko ustreza 

določenim posameznikom ni pa nujno da vsakomur. Prinaša pa 

lahko veliko prednosti, katere bodo navedene v nadaljevanju.

Intermittentfasting je način prehranjevanja, ki ni nobena 

revolucionarna ali nova metoda prehranjevanja. Takšen način 

prehranjevanja je človeku poznan že skozi vso zgodovino 

obstoja.  »Paleo človek« je poznan kot lovec in nabiralec in je 

jedel le takrat kadar si je kaj ulovil ali nabral. Starodavni lovci in 

nabiralci so jedli le občasno. Zaradi teh razlogov je sposobnost 

našega organizma prilagojena oziroma se lahko prilagodi tudi 

tako, da deluje brez težav fizično ter psihično z omejenim 

vnosom hrane.

je faza postenja: v tej fazi ne vnašamo nobene hrane. Faza 

naj traja 12, 16 ali 20 ur.  Pijemo lahko le tekočino in vnašamo 

določene prehranske dodatke (več v nadaljevanju). V prvih 

nekaj dneh bo predvsem težava v tem, da boste brez energije, 

slabo se boste počutili, prisotna bo tudi lakota. Čez nekaj dni 

bodo omenjeni znaki izginili in vaše telo se bo prilagodilo 

novemu režimu prehranjevanja.  Zato predlagam, da začnete 

fazo postenja ko boste več časa doma (čez vikend).

je faza hranjenja: v tej fazi lahko zaužijete poljubno število 

obrokov, pomembno je, da zaužijete dnevni vnos kalorij, ki je 

prilagojen vsakemu posamezniku. Vnos beljakovin, ogljikovih 

hidratov in maščob mora biti prilagojen glede na vaš cilj in 

potrebe. Faza hranjenja traja vse do konca dneva.

Po fazi hranjenja nato spet sledi faza postenja in tako se 

vsakodnevno izmenjujeta obe fazi. 

Pri načinu prehranjevanja kot je

Intermittentfasting se izmenjujeta dve fazi. 

01 FAZA

02 FAZA
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Pot Aleša Širca

od 136,8kg do 79,2kg
Sem Aleš Širec, star sem 31 let in prihajam iz okolice Ljubljane. Debelost je moja ovira že iz osnovne šole. Vedno sem bil tarča posmeha glede 

mojega videza.Vse skupaj je trajalo tam nekje do 28. leta starosti. Potem pa je prišlo do trenutka, ko sem nekega decembrskega dne v letu 2009 

stopil na tehtnico, ki se je ustavila na 138,2 kilogramih. Takrat sem se zamislil nad seboj. Uradno sem pričel s hujšanjem 7.1.2010 s telesno težo 

136,8kg.Sprva je bilo težko in v prvem tednu sem dvakrat že obupal. Ampak sem vztrajal, ker mi enostavno ni preostalo nič drugega. Po približno 

dveh mesecih se je zgodilo nekaj neverjetnega: tehtnica je nekega sobotnega jutra na tešče pokazala fenomenalnih 130kg!

To je bil potem glavni zagon za vse, kar sem prestajal. Sicer vizualno ni 

bilo nekih močnih sprememb, ampak notranja sreča in zadovoljstvo 

sta bila nepopisna. Začel sem prebirati razne forume in revije, da bi se 

lahko še hitreje spreminjal. Tako sem naletel tudi na THE Nutrition 

spletni portal in njihov THE Forum, kjer so se mi odprle oči. Članki, 

recepti, video nasveti, blogi, revije...res enostavno. Naučil sem se 

osnove pravilne prehrane in treninga, ki mi bodo koristile do konca 

življenja. Poleg tega sem tam dobil vsak dan znova motivacijo, da ne 

odneham in da si priborim življenje, ki ga hočem živeti.

Vsak mesec, ko sem stopil na tehtnico sem bil bolj ponosen nase in 

tudi samozavest je rasla, tako da sem z veseljem spet počasi stopal 

med ljudi in prijatelje, ki so me nenehno hvalili in mi s tem vlivali še 

več poguma za nadaljnje boje.Tako da sem v prvem letu z vztrajanjem 

izgubil 17kg. Iz meseca v mesec  so kilogrami veselo odletavali, 

samozavest pa se je začela dvigovati.Ko ni šlo s kilogrami več naprej, 

mi je pomagal fitnes. Po 10ih mesecih fitnesa pa se je vse ustavilo. 

Rezultati niso več napredovali, mišična masa je izginjala, nobenih 

mišic, moči in nič napredka. Ostal sem na 99kg in se nisem več 

premaknil. Treningi so bili vse težji in vse manj volje je bilo za vse.

Napredek se je popolnoma zaustavil, počutil sem se praznega in 

popolnoma brez volje in energije. Čeprav mi je moj prijatelj rekel, da 

so prehranski dodatki samo ''kemija'' in da tega ne smem uživat, 

sem se odločil, da se bom sam pozanimal.

Šel sem na spletno stran www.the-nutrition.com in si ogledal 

ponudbo izdelkov, ter nabiral informacije kateri izdelki bi bili primerni 

zame. Odločil sem se da obiščem eno od THE Nutrition trgovin, kjer so 

mi strokovno usposobljeni prodajalci svetovali glede izbire in uporabe 

izdelkov.

MOTIVACIJA JE RASLA

Tako sem opravil svoj prvi nakup športnih dodatkov in ga nisem 

spremenil do današnjega dne.THE Amino Whey - X3M BCAA - X3M 

Joint protect - THE Omega 3- X3M Shredxx- THE Vitamin StrongZ 

uporabo izdelkov se je začelo vse spreminjati. Vidno sem začel 

napredovati. Opazil sem razliko pri počutju in vizualni podobi, na moči 

in vztrajnosti. Najbolj me je presenetil X3M Shredxx, fenomenalen 

izdelek, ki resnično ponuja to kar piše. Tudi sicer sem bil z izdelki zelo 

zadovoljen.

Kljub temu sem se zavedal, da je moje trdo delo in odrekanje 

tisto, ki mi je prineslo uspeh. Prehranski dodatki niso zato, 

da bodo mišice kar rasle kot gobe po dežju, maščoba pa bo 

čudežno izginila. Če pa imaš urejeno prehrano in se pridno 

gibaš, potem ti bodo prehranski dodatki lahko v veliko 

pomoč. Še posebej takrat, ko se ti bo zataknilo, kot je bilo to 

pri meni.Trenutno se nahajam na 82kg, moj rekord pa je 

79,2kg. Sedaj počasi nabiram mišično maso. Cilj mi je priti 

nekje na 90kg in lepo definirati telo. Vem pa, da brez železne 

volje, stalne pomoči kolegov, odrekanju raznim slabim 

razvadam, urejeni prehrani obogateni z mojimi THE 

Nutrition dodatki in predvsem stalni predanosti športu, ne bi 

mogel doseči to kar sem dosegel…

Zato še enkrat hvala ekipi THE NUTRITION za 

fenomenalne izdelke, pomoč na forumih in prijaznih 

prodajalcih, ki si brez težav vzamejo čas za pomoč pri 

nakupu in odločitvi.

NI VSE V PREHRANSKIH DODATKIH
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Pot Aleša Širca
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Program je namenjen osebam, ki so že zaključili fazo adaptacije in ni primeren za popolne začetnike. Opisan program je 

namenjen pridobivanju mišične mase, ki bazira na glavnih (več sklepnih) vajah. 

Gre za metodo desetih serij, ki jo uporabljajo dvigovalci uteži v obdobju pridobivanja čiste mišične mase. Program deluje 

na principu glavnih vaj, ki pri izvajanju vključujejo več mišičnih skupin hkrati. Zaradi velikega volumna na določeno vajo, 

se more telo prilagajati na visoke obremenitve. Posledično se izloča veliko testosterona in rastnega hormona, ki sta 

ključna za mišično rast. Izkušnje kažejo, da se s takim programom in z urejeno prehrano ter dodatki k prehrani, lahko 

pridobi tudi do 4-5 kg čiste mišične mase v 6-8 tednih, kar je več kot odličen rezultat za tako kratko obdobje.   

5. DAN     PROSTO

FAZA TRENINGOVII.

Navodila:

Zaporedje 5 navedenih dni ponovite 6-krat. Nato sledi 2 tedna 

»regeneracijskih treningov« z manjšim volumnom. 

Takšen »regenearcijski trening« bi izgledal 

takole:

-10-12 serij za večje mišične skupine

-8-10 serije za manjše mišične skupine

-vajo izvedeš z 6-8 ponovitavami

Cilj treninga je opraviti pri glavnih vajah 10 serij po 6 ponovitev. 

Navodila:

Ogrevanje: 10 minut na kolesu ali tekalni stezi

Pred začetkom vsake delovne serije naredite 2 ogrevalni seriji z 

manjšim bremenom 

Odmor med serijami je 60 sekund (priporočam uporabo 

štoparice)

Tempo izvajanja glavnih (več sklepnih) vaj: 5-0-2-0 (4 sek. 

spust, 

0 sek. odmora, 2 sek. dvig, 0 sek. odmora)

Tempo izvajanja izolacijskih (eno sklepnih) vaj: 3-0-2-0 (3sek. 

spust, 0 sek. odmora, 2 sek. dvig, 0 sek. odmora)

Kako določiti breme?

Potrebno je opraviti testiranje. Naredite 12 ponovitev določene 

vaje do odpovedi. To breme boste uporabili kot delovno breme 

pri vajah 10x6. 

Potisk s prsi na 30° klopi z drogom

Vzgibi s širokim nadprijemom

Metuljček na ravni klopi (ročke)

Veslanje z ročko

1. DAN     PRSA + HRBET

IME VAJE

3. DAN     NOGE + TREBUH + MEČA

IME VAJE

2. DAN     PROSTO

stopala navzven«
Prosti počep »noge v širini bokov

Upogib v kolenu leže na trenažerju

Dvig medenice

Dvig na prste stoje

4. DAN     ROKE + RAMENA

IME VAJE

SERIJE/PONOVITVE TEMPO IZVAJANJA ODMOR 

10x6

10x6

3x10-12

3x10-12

5-0-2-0

5-0-2-0

3-0-2-0

3-0-2-0

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

SERIJE/PONOVITVE TEMPO IZVAJANJA ODMOR 

110x6

10x6

3x15-20

5x10-12

5-0-2-0

5-0-2-0

2-0-2-0

2-0-2-0

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

SERIJE/PONOVITVE TEMPO IZVAJANJA ODMOR 

10x6

10x6

3x10-12

3x10-12

5-0-2-0

5-0-2-0

3-0-2-0

3-0-2-0

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

Upogib v komolcu z drogom stoje

Ozki potisk s prsi

Odmik ročk stoje

Odmik ročk v predklonu

5. DAN     PROSTO

Zaporedje 5 navedenih dni ponovite 6-krat. Nato sledi 2 tedna 

»regeneracijskih treningov« z manjšim volumnom.

Boštjan Eferl, trener fitnesa FZS, osebni trener
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GERMAN VOLUME
TRAINING

Navodila:

Ogrevanje: 10 minut na kolesu ali tekalni stezi

Pred začetkom vsake delovne serije naredite 2 ogrevalni seriji z 

manjšim bremenom 

Odmor med serijami je 60 sekund (priporočam uporabo štoparice)

Tempo izvajanja glavnih (več sklepnih) vaj: 4-0-2-0 (4 sek. spust, 

0 sek. odmora, 2 sek. dvig, 0 sek. odmora)

Tempo izvajanja izolacijskih (eno sklepnih) vaj: 3-0-2-0 (3sek. spust, 

0 sek. odmora, 2 sek. dvig, 0 sek. odmora)

Kako določiti breme pri glavnih vajah?

Potrebno je opraviti testiranje. To lahko izvedete na dva načina:

   Breme s katerim bomo izvajali glavne vaje je 60% enega 

maksimalnega dviga (60% 1 RM). 

(Na primer če si sposoben narediti 100 kg počepa 1-krat, bo tvoja 

delovna teža 60kg)

      Naredite 20 ponovitev določene vaje do odpovedi. To breme boste 

uporabili kot delovno breme pri vajah 10x10.

Če ste se držali navodil, trening ne sme trajati več kot 40-45 minut.

FAZA TRENINGOVI.

Potisk s prsi na 30° klopi z drogom

Vzgibi s širokim nadprijemom

Metuljček na ravni klopi (ročke)

Veslanje z ročko

1. DAN     PRSA + HRBET

IME VAJE SERIJE/PONOVITVE TEMPO IZVAJANJA ODMOR 

10x10

10x10

3x10-12

3x10-12

4-0-2-0

4-0-2-0

3-0-2-0

3-0-2-0

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

3. DAN     NOGE + TREBUH + MEČA

IME VAJE SERIJE/PONOVITVE TEMPO IZVAJANJA ODMOR 

2. DAN     PROSTO

stopala navzven«

1.  Dan: prsa + hrbet

2.  Dan: prosto

3.  Dan: noge + trebuh + meča

4.  Dan: roke + ramena

5.  Dan: prosto

6.  Dan: začneš ponovno z 1. Dan 

RAZPOREDITEV
TRENINGA

PO DNEVIH

4. DAN     ROKE + RAMENA

IME VAJE SERIJE/PONOVITVE TEMPO IZVAJANJA ODMOR 

Prosti počep »noge v širini bokov

Upogib v kolenu leže na trenažerju

Dvig medenice

Dvig na prste stoje

Upogib v komolcu z drogom stoje

Ozki potisk s prsi

Odmik ročk stoje

Odmik ročk v predklonu

10x10

10x10

3x10-12

3x10-12

10x6

10x6

3x10-12

3x10-12

5-0-2-0

5-0-2-0

3-0-2-0

3-0-2-0

4-0-2-0

4-0-2-0

3-0-2-0

3-0-2-0

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.
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6.  Dan: začneš ponovno z 1. Dan 

RAZPOREDITEV
TRENINGA

PO DNEVIH

4. DAN     ROKE + RAMENA

IME VAJE SERIJE/PONOVITVE TEMPO IZVAJANJA ODMOR 

Prosti počep »noge v širini bokov

Upogib v kolenu leže na trenažerju

Dvig medenice

Dvig na prste stoje

Upogib v komolcu z drogom stoje

Ozki potisk s prsi

Odmik ročk stoje

Odmik ročk v predklonu

10x10

10x10

3x10-12

3x10-12

10x6

10x6

3x10-12

3x10-12

5-0-2-0

5-0-2-0

3-0-2-0

3-0-2-0

4-0-2-0

4-0-2-0

3-0-2-0

3-0-2-0
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ZNAMKA 

PRENOVLJENA IN IZBOLJŠANA RAZLIČICA X3M BOOST

- Izboljšana formula in okus

- Eden redkih pre-workout izdelkov na tržišču brez stimulansov

- Popolnoma brez OH

- Na odmerek vsebuje kar 3,6g čistega L-levcina + 4 vrste 

kreatina  + 3 g Beta-Alanina in 2 vrsti Arginina

- Namenjen vsem, ki želite trenirati bolje in intenzivneje

Izvrsten napitek za pred in med telesno aktivnostjo, ki NE 

vsebuje ogljikovih hidratov ali sladkorjev.

THE Hypodrink ne vsebuje ogljikovih hidratov in je tako 

imenovani hipotonik. Hipotonične pijače morajo vsebovati nižjo 

koncentracijo soli in sladkorja kot je v telesu, kar pomeni manj 

kot 4g sladkorja na 100ml, saj imajo na ta način nižji osmotski 

tlak

THE Hypodrink je namenjen optimalni hidraciji in gašenju žeje. 

Zaradi svoje strateške sestave se v telo absorbira hitreje kot 

samo čista voda. Na ta način učinkovito nadomešča tekočino, ki 

jo izgubljamo s potenjem.
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VPRAŠAJ NA THE NUTRITION FORUMU

Zdravje

Prednost Lowcarb prehranjevanja je nizka vrednost inzulina v 

krvi čez cel dan. Inzulin je hormon, ki uravnava krvni sladkor in 

skladiščenje makro hranil v telesu. Dvig inzulina povzroči velik 

vnos ogljikovih hidratov, kronično povišan inzulin v telesu lahko 

povzroči težave kot so:

   · visok krvni tlak

   · povišan holesterol in trigliceridi

   · visoka glikemija

   · povečano tveganje za sladkorno bolezen tipa II

   · debelost

   · rak

   · srčne bolezni

Manjša verjetnost za vnetja

Visoka raven inzulina v krvi dokazano povzroča vnetja. 

Raziskave so pokazale, da ljudi, ki so imeli težave s sklepi in so 

se začeli prehranjevati po načelih Lowcarb prehranjevanja so 

poročali o pozitivnih spremembah. Bolečine v sklepih so 

izginile.

Izboljšuje telesno kompozicijo

S tem ko boste pokurili odvečno maščobo, boste znižali % 

maščobe v telesu, to bo vodilo k boljši telesni kompoziciji. 

Boljša telesna kompozicija pomeni, več mišične mase in manj 

telesne maščobe. Nasvet za vse, ki želite pridobiti kvalitetno 

mišično maso… Najprej je potrebno znižati odstotek maščobe, 

šele nato se lotite faze pridobivanja mišične mase.

Več energije

Če želite imeti več energije morate poskrbeti za vaše 

mitohondrije. Visoka raven inzulina v krvi škoduje zdravju vaših 

mitohondrijev. Vsak si želi več energije in boljšo storilnost 

bodisi pri delu ali pri športu. Ne glede na to ali ste športnik, 

podjetnik, upokojenec,… 

Sprememba življenjskega sloga in načina življenja

Lowcarb prehranjevanje bo uspešno takrat kadar bo postal vaš 

življenjski slog. Sprememba življenjskega sloga bo predvsem v 

tem, da boste začeli nakupovati živila drugače kot do sedaj. Na 

začetku boste imeli več težav pri pripravi hrane in organizaciji 

obrokov. Recepte boste si morali prilagoditi izogniti se boste 

morali nekaterim živilom, ki ste jih do sedaj uživali. 

Okusne lowcarb recepte lahko najdete na naši spletni strani 

www.the-nutrition.com v zavihku recepti.

Zavestno vnašanje raznolikih živil

Študije kažejo, da človek uživa v svojem življenju od 7 do 17 

različnih živil. Ljudje, ki se začnejo prehranjevati po principu 

Lowcarb trpijo z omejenostjo živil na svojem jedilniku, ker ne 

vedo kaj lahko vse vključijo v svoj prehranjevalni načrt.

Ob besedi zelenjava povprečen človek pomisli samo na osnovno 

zelenjavo kot je zelena solata, paradižnik, kumare,… Naj bo vaša 

nakupovalna košara z zelenjavo čim bolj barvita. Ko boste 

pogledali v košaro z zelenjavo morate videti različne barve, tako 

boste svojemu telesu zagotovili vse vitamine, minerale in 

antioksidante, ki jih vaše telo potrebuje.

Vaš prebavni trakt bo deloval optimalno in tako boste uničili 

proste radikale v vašem telesu.

Lowcarb prehranjevanje prinaša kup prednosti in tudi nekaj 

slabosti. Ohranite pestrost vaše prehrane tako, da kombinirate 

čim bolj raznolika živila. Uživajte sezonsko in lokalno zelenjavo 

ter živila, katerih poreklo vam je poznano. Tako bo vaše telo 

dobilo kvalitetna hranila in gradnike za optimalno delovanje, kar 

bo vplivalo na vaše zdravje in dobro počutje. 

Opisan način prehranjevanja je namenjen predvsem tistim, ki 

imate težave s prekomerno telesno težo oziroma težko 

shujšate. Način prehranjevanje ni nujno, da ustreza vsem, saj 

smo ljudje različni, ukvarjamo se z različnimi aktivnostmi in 

imamo različne cilje.

SLABOSTI LOWCARB
PREHRANJEVANJA

PREDNOSTI, KI JIH PRINAŠA
LOWCARB PREHRANJEVANJE

IMAŠ VPRAŠANJA?

www.the-nutrition.com/the-forum

Boštjan Eferl, trener fitnesa FZS, osebni trener
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»LOWCARB« PREHRANJEVANJE 

ZA KOGA JE PRIMERNO
LowCarb prehranjevanje oziroma prehranjevanje z omejenim 

vnosom ogljikovih hidratov (OH) je v zadnjem času zelo 

popularno pri vseh, ki želijo izgubiti odvečno maščobo.

Princip lowcarb prehranjevanja temelji na predpostavki, da 

omejimo vnos ogljikovih hidratov (OH) ali jih celo popolnoma 

izključimo iz svoje prehrane. Potrebno je prilagoditi razmerje 

hranil tako, da vaš obrok vsebuje 40% beljakovin, 10% 

ogljikovih hidratov ter 50% maščob. Če vam je cilj izgubiti 

telesno maščobo boste morali kalorije prilagoditi tako, da boste 

ustvarili kalorični primanjkljaj (deficit). V nasprotnem primeru 

se lahko zgodi tudi, da ne boste izgubili telesne maščobe, ker bo 

vaš kalorični vnos prevelik glede na porabo.

Kje se nahajajo ogljikovi hidrati?

Ogljikove hidrate najdemo predvsem  v živilih kot so riž, 

testenine, krompir, kruh, sadje, slaščice (sladkor), ipd. 

Omejitev vnosa OH je v zadnjem času postal zelo popularen 

način za izgubo telesne maščobe, prednosti se kažejo zaradi 

tega predvsem pri izboljšanju zdravja ter dobrega počutja.

Več različnih raziskav je pokazalo, da je glavni krivec za 

današnjo epidemijo debelosti prevelik vnos predelane hrane, ki 

vsebuje predvsem velike količine predelanih ogljikovih 

hidratov, sladkorja in trans maščob. 

Kombinacija vseh teh treh stvari ter premalo telesne aktivnosti 

je povzročila nevšečnosti s katerimi se morajo spopadati otroci 

že v vrtcu in v osnovni šoli. Vse več se ljudje poslužujejo hitre 

prehrane, ne zdravih prigrizkov, slaščic in sladkih pijač. Hiter 

tempo življenja je kuhanje postavilo na stranski tir in s tem tudi 

kvaliteto prehrane posameznika. Večina ljudi se giba manj, kot 

pred 15 leti, kar pomeni da njihovo telo porabi tudi manj kalorij.

Že z samo omejitvijo OH s tem povzročimo manjši kalorični 

vnos, ter ustvarimo kalorični primanjkljaj kar vodi v proces 

hujšanja oziroma izgube telesne maščobe.

Kadar se odločimo, da se bomo prehranjevali po tako 

imenovanem Lowcarb načinu prehranjevanja in želimo izgubiti 

telesno maščobo si moramo ogljikove hidrate na jedilniku 

»zaslužiti«. To pomeni, da če nismo telesno aktivni mora biti naš 

vnos ogljikovih hidratov skoraj enako nič. Bolj kot smo telesno 

aktivni več ogljikovih hidratov lahko zaužijemo. Takšen način 

prehranjevanja mora postati vaš življenjski stil. Na takšno 

prehranjevanje ne smete gledati kot na kratkoročno dieto, ki jo 

boste izvajali samo določeno obdobje potem pa opustili dobre 

navade prehranjevanja.

Kot vsak način prehranjevanja ima tudi Lowcarb prehranjevanje 

svoje prednosti in slabosti. Za večino ljudi bi bilo smiselno 

omejiti vnos ogljikovih hidratov, povečati vnos beljakovin in 

maščob, ni pa to pravilo, ki bi veljalo za vsakega posameznika.
WWW.THE-NUTRITION.COM/RECEPTIWWW.THE-NUTRITION.COM/RECEPTI
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Na svoj račun boste prišli predvsem ljubitelji

vzdržljivostnih športov , saj je blagovna znamka

NAMEDSPORT namenjena predvsem tem. 
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KOKOSOVO OLJE
in njegovi pozitivni učinki na naše telo

Kokosovo olje pridobivamo iz iztisnjenega kokosa.Največ kokosa na svetovnem trgu pridelajo na Filipinih, Indoneziji in v Indiji. Dve tretjini kokosa 

predstavljajo maščobe. To so nasičene maščobe, ki so zdravju koristne. Kokosovo olje pa ni uporabno samo v kuhinji, več o tem v nadaljevanju. 

Kokosovi maščobi se pri temperaturi nad 26° C spremeni agregatno stanje in postane tekoče oziroma se spremeni v tekoče olje. Če imate 

kokosovo maščobo/olje shranjeno pri temperaturi pod 23° C bo struktura postala trda. To je popolnoma normalen pojav, pri kvalitetnem 100% 

kokosovem olju.

Kadar izbirate kokosovo olje bodite pozorni na kvaliteto. Na trgu obstaja veliko cenovno ugodnih artiklov, vendar je kvaliteta postavljena na 

stranski tir. Kvalitetno 100% kokosovo olje mora biti hladno stiskano, nepredelano in ekstra deviško.

Kaj so MCT nasičene maščobe?

Velik delež kokosovega olja sestavljajo nasičene MCT maščobe. Dolgo 

časa je veljalo dejstvo, da so nasičene maščobe slabe za naše zdravje, 

vendar obstajajo razlike tudi med nasičenimi maščobami.

MCT maščobe so srednje verižni trigliceridi, ki se presnavljajo drugače 

kot običajne nasičene maščobe. Po zaužitju MCT maščobe potujejo v 

jetra. Jetra pa te MCT maščobe uporabijo kot hiter vir energije. To je 

razlog zakaj maščoba v kokosovem olju ne kroži po krvnem obtoku kot 

druge maščobe.

Prednosti kokosovega olja

Kokosovo olje spada med nasičene maščobe in ravno zaradi svoje 

nasičenosti je zelo obstojno na visoke temperature. Prednost 

nasičenosti maščob je ravno v tem, da lahko z njim pečamo saj je 

izjemno stabilno pri višjih temperaturah in ne tvori transmaščob.

Vsebuje velik delež lavrične in kaprilne kisline, ti dve kislini naše telo 

varujeta pred kandido in glivičnimi obolenji. Poskrbi tudi za dvig 

našega imunskega sistema.

   · uravnava krvni sladkor

   · spodbuja metabolizem

   · uravnava prebavo

   · zmanjšuje možnost nastanka sladkorne bolezni in lajša simptome

   · izboljšuje razmerje med dobrim (HDL) in slabim (LDL) holesterolom

Kokosovo olje ni uporabno samo v kuhinji

Kokosovo olje lahko uporabljamo tudi za nego našega telesa. Vsebuje 

velik delež antioksidantov, ki preprečuje nastajanje prostih radikalov 

ter tako ščiti staranje našega telesa.

Uporaba kokosovega olja v kozmetične namene:

   · umivanje zob (uničuje bakterije v ustni votlini in skrbi za svež zadah)

   · nega telesa (kot olje za telo)

   · olje za sončenje (ima manjši zaščitni faktor)

   · masažno olje

   · nega nohtov

   · nega las (je odličen regenerator zato obnavlja lasišče in preprečuje   

nastanek prhljaja)

24,95€
Klubska cena

Organic Extra Virgin Coconut Oil (1400 g)

100% organsko, ekstra deviško kokosovo olje, ki je popolnoma

surovo in v naravni obliki. Ugodno družinsko pakiranje 1400 g.

IMAMO NAJBOLJŠO
CENO NA TRGU!
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Koliko beljakovin potem potrebujemo?

Verjetno se kdo sedaj sprašuje: »Zakaj je v naslovu omenjen 

bro-science..?« Razlog je sledeč: V Bro-science je že vrsto let 

uveljavljeno, da je za pridobivanje mišične mase potrebno 

uživati vsaj 2,2 g beljakovin na kilogram telesne teže 

(1g/pound) dnevno. 

Po kompleksnih izračunih sta znanstvenika prišla do številke 

2,38 g/kg/dan.

Precej blizu, a ne.?

To seveda ne pomeni, da vse kar slišite na fitnesu od vaših 

kolegov drži. Je pa vsekakor dober občutek, kadar se intuicija iz 

prakse, potrdi tudi v teoriji. 

Različni viri beljakovin

Najbolj kvalitetni viri beljakovin so tisti, ki imajo popolno 

aminokislinsko strukturo. To velja samo za živalske vire. 

Rastlinski viri beljakovin imajo nepopolno aminokislinsko 

strukturo, zato jih moramo kombinirati (npr. grah in soja).

Nekateri živalski viri beljakovin imajo sicer popolno AK 

strukturo, vendar vsebujejo veliko količino nasičenih maščob, ki 

niso dobre za zdravje in za doseganje nizkega odstotka 

maščobe. 

Med priporočljive vire s popolno aminokislinsko strukturo 

sodijo: pusto rdeče meso, piščančje/ puranje prsi, jajca, pusti 

mlečni izdelki,  (predvsem za po THE Aminowhey proteini

treningu), proteini s počasnim sproščanjem (X3M Diet 

Meal). 

42,98€
Klubska cena

THE Amino Whey (2300 g)
Naši najbolj priljubljeni visoko odstotni proteini z kar 

86% čistih beljakovin. Imajo ekstra dodane aminokisline,

manj kot 1g OH in maščob ter slasten okus.

Mare Hojč, 15 let profesionalnega športa (SLO, ŠPA, AUT, NEM)

in Inštruktor fitnesa FZS
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Med teorijo in prakso:
Ali povečan vnos beljakovin koristi

pri pridobivanju mišične mase

Študije o tem, ali povečan vnos beljakovin vpliva 

na povečanje MM

Ameriška znanstvenika John D. Bosse in Brian M. Dixon iz 

Univerze v Utah sta se odločila raziskati eno izmed tistih že 

klasičnih dilem iz sveta športne nutricionistike, kjer je kot 

ponavadi prihajalo do velikih razhajanj med teorijo (znanstvene 

študije) in prakso (uporabniki, bro-science): 

»Ali povečan dnevni vnos beljakovin dejansko 

vpliva na povečanje mišične moči in mase?« 

Večina izmed študij je sicer podpirala, da je povečan vnos (višji 

kot ga priporoča ameriška regulativa FDA) za športnike 

koristen, vendar pa ne vse.

Preučila sta 17 različnih študij, v katerih je bila glavna 

spremenljivka dnevni vnos beljakovin in so ustrezale dvema 

ključnima kriterijema:

   - Med obema skupinama testiranih subjektov je obstajala 

razlika v dnevnem vnosu beljakovin: ena skupina je imela 

'normalen' in ena povišan vnos

   - V skupini s povišanim vnosom beljakovin je bila povišana 

količina večja od količine, ki jo subjekti 'normalno' zaužijejo

Količino beljakovin se je merilo v g (beljakovin)/ 

kg telesne teže na dan. 

11 od preučevanih 17 študij je jasno pokazalo koristi 

povečanega vnosa kalorij, medtem ko preostalih 6 študij tega ni 

potrdilo. Da bi pojasnila to diskrepanco med študijami sta 

naredila analizo glede na oba prej omenjena postavljena 

kriterija in prišla do zanimivih ugotovitev.

Izmed 6 študij, ki NISO potrdile pozitivnih učinkov povečanega 

vnosa beljakovin na izgradnjo mišične mase in povečanje moči:

    - Je bila med testno skupino s povečanim vnosom beljakovin 

in skupino z 'normalnim' vnosom beljakovin razlika v vnosu 

10,2% ali manj (npr. 1 skupina je imela 1,2g/kg/dan druga pa 

1,3g/kg/dan- le 0,1g/kg/dan razlike)

    - Je bila, pri testni skupini s povišanim vnosom, razlika med 

posameznikovim 'normalnim' vnosom beljakovin in testiranim 

povišanim vnosom beljakovin 6,5% ali manj (posameznik je 

med testiranjem zaužil dnevno samo 6,5% več beljakovin kot v 

'normalnem', ne-testnem obdobju)

Nekaj rezultatov iz prvih 10 raziskav, ki koristi 

povečanega vnosa beljakovin potrjujejo:

  - Trenirani igralci ameriškega nogometa; 12 tednov; 1. 

skupina 2 g/kg/dan, 2. Skupina 1,24 g/kg/dan. Počep 1RM 

MAX- napredek: 1. Skupina +23,5 kg ; 2. Skupina +9,1 kg. 

(Hoffman etal) 

    - Izkušeni dvigovalci uteži; 6 tednov; 1. Skupina 3 g/kg/dan, 

2. Skupina 1,7 g/kg/dan. Mišična masa- napredek: 1. Skupina 

+2,5kg, 2. Skupina +0,3 kg.  Počep 1RM MAX- napredek: 1. 

Skupina +25 kg, 2. Skupina +14 kg.  Benchpress 1RM MAX- 

napredek: 1. Skupina +8 kg, 2. Skupina +4 kg. (Candowetal)

Nasprotno v raziskavi Rankinetal skupina, ki je zaužila 1,3 

g/kg/dan ni imela značilno boljših rezultatov od 2. Skupine, ki je 

zaužila 1,2 g/kg/dan.
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Recept: Sladka govedina z rižem

NASVET ZA HUJŠANJE:

Prepolovimo količino rozin in datljev. Pojemo po 

treningu z utežmi.

NASVET ZA PRIDOBIVANJE MM:

Obrok za 1 osebo.

SESTAVINE
Govedina, nemastna (200 g),
Jušna osnova, pripravljena (150 g),
Riž rjavi (60 g),
Čebula (30 g),
Jabolka (60 g),
Paradižnik, mezga (15 g),
 

PREHRANSKE VREDNOSTI

kCal:  

oh:  

beljakovine:

maščobe:  

861.41 

98.74 

48.085 

27.685

Rozine (30 g),
Limonin sok (15 g),
Datelj (30 g),
Olje, olivno (15 g),
Curry (5 g)
 

1. Govedino narežemo na trakove ali kocke in jo popečemo na olivnem olju. 

2. Dodamo ji nasekljano čebulo (1/2 srednje čebule) in naribano jabolko ( če 

je jabolko večje, ga naribamo samo polovico).

3. Dodamo še jušno osnovo, malo paradižnikove mezge, curry, pest rozin in 

pest narezanih datljev. Na zmernem ognju kuhamo 30-40 minut v pokriti 

posodi. Riž skuhamo po navodilih proizvajalca.

WWW.THE-NUTRITION.COM/RECEPTIWWW.THE-NUTRITION.COM/RECEPTI

DOBER TEK TI ŽELI
TVOJ THE NUTRITION TEAM
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Recept: Orehova tortica
Sladica orehova tortica je namenjene vsem, ki se 

radi posladkate brez slabe vesti. Ne 

vsebuje glutena in je primerna za vse, ki pazite 

na vsebnost ogljikovih hidratov.

Priprava biskvita:

V posodi ločimo rumenjake od beljakov.

V rumenjake vmešajmo 50g THE Natural Sweetener

Beljake stepemo v trdi sneg.

V rumenjake na rahlo vmešajmo sneg iz beljakov.

PREHRANSKE VREDNOSTI

SESTAVINE

Amino Whey vanilija (50 g),
Orehi (200 g),
Jajce (5 kom),
Smetana, kisla 12% m. m. (100 g),
Čokolada, temna, 85% (30 g),
THE Natural Sweetener (75 g) 

kCal: 

oh:  

beljakovine:  

maščobe:  

2214.5 

43.55 

108.21 

172.16

Nato rahlo vmešajmo še mlete orehe. Pekač obložimo s peki papirjem in 

maso enakomerno razporedimo po pekaču. 

Pečico segrejmo na 170° C in biskvit pečemo 20-25 minut.

Med tem, ko se peče biskvit lahko pripravimo kremo.

Priprava kreme: V posodi dobro premešajmo 100g kisle smetane, 50g 

THE Amino Whey vanilija ali THE Whey2 vanilija in 25g THE Natural 

Sweetener.

Za konec na orehovo tortico naribamo še 85% temno čokolado.

Tortico narežimo na 6 enakomernih kosov.

WWW.THE-NUTRITION.COM

THE Natural Sweetener (750 g)

Naravno sladilo za hujšanje brez 

kalorij. Vsebuje 100% eritritol, ki se 

pridobiva s fermentacijo sadja.

Za tretjino manj sladek od namiznega 

sladkorja. Izvrsten za smoothieje in 

zdrave recepte.

SESTAVA ZA 1 KOS:

kCal: 

oh:  

beljakovine:  

maščobe:  

369

7,20

18,35

28,69
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THE Natural Sweetener (750 g)

Naravno sladilo za hujšanje brez 

kalorij. Vsebuje 100% eritritol, ki se 

pridobiva s fermentacijo sadja.

Za tretjino manj sladek od namiznega 

sladkorja. Izvrsten za smoothieje in 

zdrave recepte.

SESTAVA ZA 1 KOS:

kCal: 

oh:  

beljakovine:  

maščobe:  

369

7,20

18,35

28,69
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LIFESTYLE
Sedaj so tako za fante, kot za punce na voljo kratke majice z elastanom, kvalitetni bombažni puliji 

s kapuco, brisače, rokavice, torbe in še kaj. Seveda pa na osnove nismo pozabili, zato lahko 

izbirate med mešalniki in bidoni različnih barv, povoji za zapestja in kolena, različni pripomočki za 

boljši oprijem, pasovi za trening ter priročne posode za prenos kapsul, prahov in hrane.

WWW.THE-NUTRITION.COM
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Z vajami za trebušne mišice ne boste pokurili maščobe v predelu 

trebuha, ampak boste mišice samo okrepili. Za vidne trebušne mišice 

boste morali pokuriti maščobo na vašem telesu. Trebušnjaki kot vaja 

so primerni samo za krepitev, ne bodo pa dali učinka za kurjenje 

maščobe. Telesno maščobo lahko pokurite samo z ustreznim 

treningom, ki vključuje celo telo ter primerno naravnano prehrano.

Nizko intenzivna kardio vadba v tako imenovanem "fatburn" območju 

(55-60% maksimalnega srčnega utripa) je včasih za nekatere veljala 

kot ključ do uspeha pri hujšanju. Vendar temu ni tako. 

Kardio trening lahko pripomore pri hujšanju oziroma kurjenju 

dodatnih kalorij, vendar je bistveno boljša oblika vadbe za hujšanje 

trening z utežmi in HIIT (visoko intenzivni intervalni trening), ki 

pospešita metabolizem in kurjenje maščob tudi do 48 ur. 

Poleg treninga pa je seveda ključna tudi prehrana, ki bo vplivala na 

vaš rezultat.

Telo se začne potiti takrat kadar se mora samodejno ohlajati. To se 

zgodi tudi na primer v sauni ali če ste izpostavljeni vročini. Zaradi tega 

tudi ne kurite več kalorij kot sicer. Zato tudi sauna ne pomaga pri 

kurjenju maščobe, je pa koristna kadar želimo sprostiti naše telo in 

pomaga pri izločanju toksinov iz telesa.

Rumenjak v jajcih se je vrsto let povezoval z povečanjem holesterola v 

telesu. Najnovejše raziskave pravijo, da rumenjak v jajcih ni 

problematičen glede vašega nivoja holesterola ampak ravno 

nasprotno, saj znižuje slab LDL holesterol. Poleg beljakovin rumenjak 

vsebuje vitamine in minerale, ki so za naše telo koristni.

Miti o fitnesu, ki še vedno
krožijo med populacijo

DELAJ TREBUŠNJAKE ZA VIDNE TREBUŠNE MIŠICE

MIT 2# 
MIT ALI RESNICA: ZA HUJŠANJE IZVAJAJ SAMO

NIZKO INTENZIVNI KARDIO TRENING

MIT 1# 

MIT 3# 
BOLJ KOT SE POTIM VEČ KALORIJ POKURIM

Punce pozor! Še vedno ste prestrašene dvigovati uteži, ker menite da 

boste videti kot bodybuilderke na plakatih. Naj vas pomirim… Glede 

na vložen trudi že moški težko pridobijo mišično maso kaj šele ženske. 

Zakaj je temu tako? Razlog tiči v hormonskem stanju. Ključno razliko 

med moškim in ženskim telesom naredi testosteron, ki je odločilnega 

pomena za pridobivanje mišične mase. Moško hormonsko stanje je v 

prid testosteronu (moški spolni hormon), vaše hormonsko stanje 

drage dame pa je v prid estrogenu (ženski spolni hormon) kar pomeni 

da že tako ali tako boste težko pridobili mišično maso glede na vaš 

vložen trud in prehrano.

Ima pa trening z utežmi za vas veliko prednosti. Oblikovali boste vaše 

telo tako, da bo čvrstejše ter lepše oblikovano. Pospešile boste 

metabolizem in porabo kalorij tudi do 48 ur. Zato ne odlašajte in 

primite uteži v roke ter trenirajte.

NE JEJ CELIH JAJC AMPAK SAMO BELJAK

MIT 5# 
ZA PUNCE: »NOČEM MIŠIC, ZATO RAJE NE

DVIGUJEM UTEŽI AMPAK DELAM SAMO KARDIO«

MIT 4# 

20 / THE NUTRITION - JESEN 2016



LIFESTYLE
Sedaj so tako za fante, kot za punce na voljo kratke majice z elastanom, kvalitetni bombažni puliji 

s kapuco, brisače, rokavice, torbe in še kaj. Seveda pa na osnove nismo pozabili, zato lahko 

izbirate med mešalniki in bidoni različnih barv, povoji za zapestja in kolena, različni pripomočki za 

boljši oprijem, pasovi za trening ter priročne posode za prenos kapsul, prahov in hrane.

WWW.THE-NUTRITION.COM

21THE NUTRITION - JESEN 2016 /

Z vajami za trebušne mišice ne boste pokurili maščobe v predelu 

trebuha, ampak boste mišice samo okrepili. Za vidne trebušne mišice 

boste morali pokuriti maščobo na vašem telesu. Trebušnjaki kot vaja 

so primerni samo za krepitev, ne bodo pa dali učinka za kurjenje 

maščobe. Telesno maščobo lahko pokurite samo z ustreznim 

treningom, ki vključuje celo telo ter primerno naravnano prehrano.

Nizko intenzivna kardio vadba v tako imenovanem "fatburn" območju 

(55-60% maksimalnega srčnega utripa) je včasih za nekatere veljala 

kot ključ do uspeha pri hujšanju. Vendar temu ni tako. 

Kardio trening lahko pripomore pri hujšanju oziroma kurjenju 

dodatnih kalorij, vendar je bistveno boljša oblika vadbe za hujšanje 

trening z utežmi in HIIT (visoko intenzivni intervalni trening), ki 

pospešita metabolizem in kurjenje maščob tudi do 48 ur. 

Poleg treninga pa je seveda ključna tudi prehrana, ki bo vplivala na 

vaš rezultat.

Telo se začne potiti takrat kadar se mora samodejno ohlajati. To se 

zgodi tudi na primer v sauni ali če ste izpostavljeni vročini. Zaradi tega 

tudi ne kurite več kalorij kot sicer. Zato tudi sauna ne pomaga pri 

kurjenju maščobe, je pa koristna kadar želimo sprostiti naše telo in 

pomaga pri izločanju toksinov iz telesa.

Rumenjak v jajcih se je vrsto let povezoval z povečanjem holesterola v 

telesu. Najnovejše raziskave pravijo, da rumenjak v jajcih ni 

problematičen glede vašega nivoja holesterola ampak ravno 

nasprotno, saj znižuje slab LDL holesterol. Poleg beljakovin rumenjak 

vsebuje vitamine in minerale, ki so za naše telo koristni.

Miti o fitnesu, ki še vedno
krožijo med populacijo

DELAJ TREBUŠNJAKE ZA VIDNE TREBUŠNE MIŠICE

MIT 2# 
MIT ALI RESNICA: ZA HUJŠANJE IZVAJAJ SAMO

NIZKO INTENZIVNI KARDIO TRENING

MIT 1# 

MIT 3# 
BOLJ KOT SE POTIM VEČ KALORIJ POKURIM

Punce pozor! Še vedno ste prestrašene dvigovati uteži, ker menite da 

boste videti kot bodybuilderke na plakatih. Naj vas pomirim… Glede 

na vložen trudi že moški težko pridobijo mišično maso kaj šele ženske. 

Zakaj je temu tako? Razlog tiči v hormonskem stanju. Ključno razliko 

med moškim in ženskim telesom naredi testosteron, ki je odločilnega 

pomena za pridobivanje mišične mase. Moško hormonsko stanje je v 

prid testosteronu (moški spolni hormon), vaše hormonsko stanje 

drage dame pa je v prid estrogenu (ženski spolni hormon) kar pomeni 

da že tako ali tako boste težko pridobili mišično maso glede na vaš 

vložen trud in prehrano.

Ima pa trening z utežmi za vas veliko prednosti. Oblikovali boste vaše 

telo tako, da bo čvrstejše ter lepše oblikovano. Pospešile boste 

metabolizem in porabo kalorij tudi do 48 ur. Zato ne odlašajte in 

primite uteži v roke ter trenirajte.

NE JEJ CELIH JAJC AMPAK SAMO BELJAK

MIT 5# 
ZA PUNCE: »NOČEM MIŠIC, ZATO RAJE NE

DVIGUJEM UTEŽI AMPAK DELAM SAMO KARDIO«

MIT 4# 

20 / THE NUTRITION - JESEN 2016



Zeleni čaj in njegove prednosti

Učinke zelenega čaj na kitajskem poznajo že več kot 2000 let pred našim štetjem. To kar je nam danes poznano o zelenem čaju 

so vedeli azijski zdravilci že stoletja prej. Nekaj skodelic zelenega čaja dnevno je pri njih veljala za naravno zdravilo, ki reši 

mnoge zdravstvene težave s katerimi se dan danes spopadamo. Glavna sestavina zelenega čaja je polifenolepigalokatehingelat 

(EGCG), ki ga najdemo tudi v ekstraktu zelenega čaja kot je THE Green Tea Drink. 

Prednosti uživanja zelenega čaja so

  - Pospešuje metabolizem 

  - Pomaga pri kurjenju telesnih maščob

  - Uravnava krvni sladkor in skladiščenje ogljikovih hidratov

  - Zavira apetit

  - Odličen antioksidant

  - Skrbi za svež zadah (uničuje bakterije v ustih)

  - Preprečuje bolezni raka in srčno-žilnega sistema 16,99€
Klubska cena

THE Green Tea Drink vsebuje čisti ekstrakt zelenega čaja 

najvišje kvalitete. Napitek NE vsebuje kalorij, NE vsebuje 

sladkorja in je odličnega okusa. Priprava je enostavna, v 1 

do 1,5 litra vode zmešamo 1 merico THE Green Tea Drink.

THE Green Tea DRINK (300 g) 
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BTC Ljubljana - hala A, vhod 9
Tel: 040 20 30 90

E-mail: btc@the-nutrition.com
Delovni čas:

pon. - sob. 9.00 - 20.00
nedelja in prazniki zaprto

THE Nutrition LJ BTC THE Nutrition – Domžale THE Nutrition LJ Rudnik Supernova
SUPERNOVA Ljubljana - Rudnik, Jurčkova 223

Tel: 040 936 536
E-mail: supernova@the-nutrition.com

Delovni čas:
pon. - pet. 9.00 - 21.00

sob. 8.00 - 21.00
ned. 9.00 - 15.00

Karantanska c. 1, 1230 Domžale
Tel: 040 312 100

E-mail: domzale@the-nutrition.com
Delovni čas:

pon. - pet. 10.00 - 19.00
sob. 9.00 - 14.00

ned. in prazniki zaprto
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sob. 9.00 - 13.00
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Cesta Jaka Platiše 18, 4000 Kranj 

(Planet Tuš - nasproti supermarketa, pri vhodu)
Tel: 04 600 30 40

E-mail: kranj@the-nutrition.com
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Obrtna cona Ugar 29, 1310 Ribnica
Tel: 080 35 45

E-mail: narocilo@the-nutrition.com
Delovni čas:

pon. - pet. 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
sob., ned. in prazniki zaprto

Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec
Tel: 030 357 730

E-mail: sl.gradec@the-nutrition.com
Delovni čas:

pon. - pet. 13.00 - 18.00
sob. 10.30 - 14.00

ned. in prazniki zaprto
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Tel: 07 496 20 33 / 040 16 36 17
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sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprto
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(Center Celja – nasproti špageterije & pizzerie KOPER)

Tel: 03 54 43 617
E-mail: celje@the-nutrition.com
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Delovni čas:
pon. - pet. 12.00 - 18.00

sob. 10.00 - 13.00
ned. in prazniki zaprto



Zeleni čaj in njegove prednosti

Učinke zelenega čaj na kitajskem poznajo že več kot 2000 let pred našim štetjem. To kar je nam danes poznano o zelenem čaju 

so vedeli azijski zdravilci že stoletja prej. Nekaj skodelic zelenega čaja dnevno je pri njih veljala za naravno zdravilo, ki reši 

mnoge zdravstvene težave s katerimi se dan danes spopadamo. Glavna sestavina zelenega čaja je polifenolepigalokatehingelat 

(EGCG), ki ga najdemo tudi v ekstraktu zelenega čaja kot je THE Green Tea Drink. 

Prednosti uživanja zelenega čaja so

  - Pospešuje metabolizem 

  - Pomaga pri kurjenju telesnih maščob

  - Uravnava krvni sladkor in skladiščenje ogljikovih hidratov

  - Zavira apetit

  - Odličen antioksidant

  - Skrbi za svež zadah (uničuje bakterije v ustih)

  - Preprečuje bolezni raka in srčno-žilnega sistema 16,99€
Klubska cena

THE Green Tea Drink vsebuje čisti ekstrakt zelenega čaja 

najvišje kvalitete. Napitek NE vsebuje kalorij, NE vsebuje 

sladkorja in je odličnega okusa. Priprava je enostavna, v 1 

do 1,5 litra vode zmešamo 1 merico THE Green Tea Drink.

THE Green Tea DRINK (300 g) 

22 / THE NUTRITION - JESEN 2016

Prodajna mesta 

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

E-mail: btc@the-nutrition.com
Delovni čas:

pon. - sob. 9.00 - 20.00
nedelja in prazniki zaprto

THE Nutrition LJ BTC THE Nutrition – Domžale THE Nutrition LJ Rudnik Supernova
SUPERNOVA Ljubljana - Rudnik, Jurčkova 223

Tel: 040 936 536
E-mail: supernova@the-nutrition.com

Delovni čas:
pon. - pet. 9.00 - 21.00

sob. 8.00 - 21.00
ned. 9.00 - 15.00

Karantanska c. 1, 1230 Domžale
Tel: 040 312 100

E-mail: domzale@the-nutrition.com
Delovni čas:

pon. - pet. 10.00 - 19.00
sob. 9.00 - 14.00

ned. in prazniki zaprto

Pristaniška ul. 2, 6000 Koper
(TRŽNICA, 1. nadstropje zraven Povračila)

Tel: 070 342 424
E-mail: koper@the-nutrition.com

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 13.00
ned. in prazniki zaprto

THE Nutrition - Koper THE Nutrition - Ribnica THE Nutrition - Kranj
Cesta Jaka Platiše 18, 4000 Kranj 

(Planet Tuš - nasproti supermarketa, pri vhodu)
Tel: 04 600 30 40

E-mail: kranj@the-nutrition.com
Delovni čas:

pon. - pet. 10.00 - 20.00
sob. 10.00 - 20.00

ned. in prazniki 9.00 - 13.00

Obrtna cona Ugar 29, 1310 Ribnica
Tel: 080 35 45

E-mail: narocilo@the-nutrition.com
Delovni čas:

pon. - pet. 08.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00
sob., ned. in prazniki zaprto

Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec
Tel: 030 357 730

E-mail: sl.gradec@the-nutrition.com
Delovni čas:

pon. - pet. 13.00 - 18.00
sob. 10.30 - 14.00

ned. in prazniki zaprto

THE Nutrition – Slovenj Gradec THE Nutrition - Celje THE Nutrition - Brežice
THE Nutrition - Brežice

Trg izgnancev 15, 8250 Brežice
Tel: 07 496 20 33 / 040 16 36 17
E-mail: brezice@the-nutrition.com

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprto

Gubčeva ul. 4, 3000 Celje 
(Center Celja – nasproti špageterije & pizzerie KOPER)

Tel: 03 54 43 617
E-mail: celje@the-nutrition.com

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprt

Žolgarjeva ul. 4A, 2310 Slovenska Bistrica 
(zraven Avto Centra PUŠNIK, pri vrtnem centru KALIA)

Tel: 02 45 03 505 / 040 70 59 52
E-mail: sl.bistrica@the-nutrition.com

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprto

THE Nutrition – Slovenska Bistrica THE Nutrition - Ptuj THE Nutrition – Maribor
Cafova ul. 4, 2000 Maribor (Maribor – center; nasproti 

Srednje ekonomske šole in novega sodišča)
Tel: 02 25 22 335

E-mail: maribor@the-nutrition.com
Delovni čas:

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

ned. in prazniki zaprto

Ulica heroja Lacka 10, 2250 Ptuj 
(podhod rjave stavbe, blizu ZPIZ-a)

Tel: 030 629 480
E-mail: ptuj@the-nutrition.com

Delovni čas:
pon. - pet. 12.00 - 18.00

sob. 10.00 - 13.00
ned. in prazniki zaprto



T.H.E. d.o.o.

Slovenska cesta 27

1000 Ljubljana

www.the-nutrition.com

info@the-nutrition.com

10 UGODNOSTI

30%
POPUSTA

1. KLUBSKE CENE

Kar 30% popust na THE Nutrition izdelke.

2. DARILO OB VČLANITVI

Vsak nov vpisan član, ki opravi nakup nad 15€, prejme 

darilo - THE Omega3 (60kapsul) ali THE Vitamin.

3. PROMOCIJSKA KODA

Vsak 2. in 4. teden v mesecu prejmete pri 

nakupu nad določenim zneskom darilo v 

obliki izdelka.

4. TEDENSKA AKCIJA 

Vsak 1. in 3. teden v mesecu sta dva THE Nutrition 

izdelka znižana za kar 45%.

5. PROMOCIJSKA DARILA OB NAKUPIH 

Promocijska darila ob nakupih nad 50€,

100€ ali 150€.

6. THE REVIJA 

Vsak kupec, ki je v zadnjih šestih mesecih opravil 

nakup, 3x letno na domač naslov prejme THE Revijo. 

      7. PRIPELJI PRIJATELJA

Če v katerokoli THE Nutrition trgovino pripeljete 

prijatelja, ki še ni naš član, oba prejmeta darilo. 

On izbira med THE Omega3 in THE Vitamin (pogoj 

je nakup nad 15€), vi pa izberete katerokoli THE 

kratko majico za fitnes in prosti čas.

8.THE POINTS 

Zbirajte THE točke ob nakupu THE izdelkov in 2x letno 

izkoristite gotovinski bonus. 

9. THE NUTRITION FORUM 

Brezplačno svetovanje strokovnjakov iz 

THE Team-a.

10. NAKUPOVANJE PO MERI 

Mreža 12 trgovin po celi Sloveniji + spletna trgovina.


