


TRAJNO

CENE

Trajno smo ZNIŽALI cene 

našim najbolj prodajanim izdelkom
ZNIŽANEZNIŽANEZNIŽANE

Ker je naš slogan Bodi najboljši - BE THE BEST smo se odločili, da vam 

bomo ponudili tudi najboljše cene naših priljubljenih izdelkov. 

Vsi izdelki so ostali seveda nespremenjeni, spremenila se je le cena.
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E-NUTRITION.COM

THE Amino Whey 
750g

17,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

19,95€

THE Amino Whey 2300g

39,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

42,98€
18,99€

NOVA (-30%) 
Klubska cena

21,95€

THE BCAA 400g

39,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

43,99€

THE BCAA 1000g

THE Recovery Drink 
2500g

THE Whey Isolate 
2000g

THE Creatine 
1000g

THE Creatine 
500g

9,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

14,67€

18,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

22,37€

43,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

46,97€

THE Casein Pudding 
2000g

18,95€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

19,95€

THE Casein Pudding
750g

22,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

26,99€

THE Isodrink 
2500g

THE 
Isodrink 

1000g

11,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

13,93€

25,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

32,17€

        
THE Recovery 
Drink 1000g 

NOVO! 13,99€ 25,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

28,99€
X3M 

BCAA 
500g

THE Glutamine 1000g

49,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

53,89€

THE Glutamine 
500g

14,95€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

19,88€

28,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

36,96€

THE Omega 3 200 kaps.

THE
Omega 3 
60 kaps.

15,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

18,34€6,99€
NOVA (-30%) 

Klubska cena

7,49€

03

Spremna beseda odgovornega urednika

Ključ do uspeha je v znanju, to dejstvo je bilo že velikokrat dokazano. Zaradi 

tega podjetje THE Nutrition z vami deli znanje o tem kako izboljšati zdravje, 

počutje, vizualni izgled in rezultate v športu. Kot strokovnjaki za prehrano, 

trening in aktivni življenjski slog ljudi usmerjamo do zastavljenih ciljev.

THE Nutrition je slovensko podjetje z več kot 10-letno tradicijo. Zavedamo 

se, kaj pomeni beseda kakovost, poleg kakovosti pa nam je prioriteta 

zadovoljstvo ter zaupanje naših strank. Zaradi tega so izdelki THE Nutrition 

proizvedeni v Sloveniji pod strogimi standardi kakovosti, ki jih narekuje 

zakonodaja EU.

Našim bralkam in bralcem THE revije želim prijetno ter poučno branje!

BE THE BEST

Boštjan Eferl

Izdajatelj

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

Slovenska cesta 27

1000 Ljubljana

www.the-nutrition.com

info@the-nutrition.com

Direktor: Natan Hojč

Odgovorni urednik: Boštjan Eferl

Oblikovanje: Andrej Ratkovčič

Naklada 11.000 izvodov
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Po kolikšnem času treninga si se odločil, da boš stopil 

na oder oziroma zaupaj nam kako je sploh prišlo do 

tega?

Od samega začetka sem bil prepričan, da nikoli ne bom stopil na 

oder. Treniral sem zase, brez potrebe po dokazovanju. Vedno sem 

stremel k čisti mišični masi, zato sem vedno pazil kako se 

prehranjujem. Leta 2014 sem bil v izredno dobri formi, opazil me je 

prijatelj (takrat znanec) Benjamin Radič in mi predlagal, da bi 

tekmoval. V bistvu sem se odločil, da grem na tekmo manj kot mesec 

dni preden sem stopil na oder. 

Kako potekajo tvoje priprave na tekmovanje? Koliko 

ur dnevno treniraš?

Do zadnjega tedna pred tekmo treningi ostajajo enaki, seveda 

mišična moč nekoliko pade. Približno 3 tedne pred tekmo začnem 

vaditi poziranje, zadnji teden pa izvedem še manipulacijo z vodo in 

soljo. Preden sem začel hoditi v službo sem treniral 3ure na dan, 

sedaj treniram med 1-2 uri na dan.

Nam lahko na kratko opišeš tvoj dnevni plan prehrane 

v času priprav?

Na dan imam 6 obrokov. Pri vsakem obroku je beljakovinski vir; 

govedina, riba ali beljaki. Maščobe in ogljikove hidrate pa prilagajam 

dnevno glede na to kako izgledam in kako se počutim. Dnevni vnos 

kalorij v času priprav se giblje nekje med 2500-3000 kcal.

Na katere prehranske dodatke prisegaš in so zate po 

tvojem mnenju optimalni za napredek?

Vedno sem prisegal na kreatin in BCAA. To sta dve stvari ki dokazano 

delujeta in sta pri meni imeli največji vpliv. Dejstvo je, da nobeno 

posamezno prehransko dopolnilo ne bo naredilo prvaka. Seveda  pa 

je tudi res, da vsak prehranski dodatek naredi svojih nekaj procentov 

pri oblikovanju celote.. Za mnogo prehranskih dodatkov velja, da se 

razlika opazi le v primeru, ko telo ne plava v bazenu maščobe. Zelo 

dobre izkušnje imam tdui z L-karnitinom, Cla, Omega3, vitamini.. 

Kolikor vemo si zaključil študij medicine in si sedaj 

specializant radiologije, zato naše bralce zagotovo 

zanima kako usklajuješ vse to v svojem življenju, saj 

ima dan samo 24 ur.

Moji dnevi so od nekdaj zelo zasedeniin polni planiranja, organizacije. 

Odkar pomnim so moji dnevi polni aktivnosti in premalo časa. 

Verjetno mi je zato takšen življenski stil prišel v navado brez težav. 

Zbudim se ob 5:00 zjutraj, opravim jutranji  kardio ter pripravim 

hrano za čez dan. Po službi, približno ob 16:00 sem v fitnesu in 

končam približno ob 18:00. Do sedmih zvečer ponavadi urejam 

različne stvari- trgovina itd.. Ko pridem domov je ponavadi čas za 

učenje. Spat grem ob 23:00

blaz_hrastnik

Blaž Hrastnik - Musclemania Pro

Kaj so tvoji plani v prihodnosti?

Spoznal sem, da ko neko stvar opravljaš s tako vnemo in ljubeznijo 

niti ne potrebuješ planov, vse dobro se zgodi samo..Treniram zato ker 

to rad počnem, zaenkrat sem dosegel več kot bi si lahko kdajkoli 

želel. V prihodnosti me čaka tekmovanje za Musclemanio v Ameriki, 

ampak sem trenutno še preveč zelen za tamkajšnje tekmovalce. 

Predvsem pa se osredotočam na oblikovanje mišičnih skupin. 

Kaj bi sporočil našim bralcem?

Z odgovorom na to vprašanje nagovarjam predvsem začetnike. 

Spomnim se obdobja, ko si krvavo želiš napredovati, imaš jekleno 

voljo ampak ne veš kako. Moj prvi nasvet je: ''ne prehitevaj''. 

Napredek je počasen, trajalo bo tudi nekaj časapreden spoznaš svoje 

telo. Veliko posameznikov zgolj zaradi neučakanosti zgodaj poseže 

po prepovedanih anabolikih. Verjetno vsi poznamo pregovor:''easy 

come easy go''..in to še kako drži! Vedno sem treniral na težo in nikoli 

na ponovitve. Vsak moj trening, tudi sedaj, grem do svojega 

maximuma. Seveda je potrebno paziti na poškodbe.

Dobra ideja je tudi najem osebnega trenerja, vendar je pri tem 

potrebno paziti. Zadnje čase je v Sloveniji poplava osebnih trenerjev. 

Teorija in praksa pa sta dve različni stvari. Vzpodbudno je da ima 

osebni trener nekakšne rezultate na tem področju in pomožnosti več 

letno prakso..

Blaž, zahvaljujemo se ti za zanimive 

odgovore in ti želimo veliko uspeha še naprej!

BE THE BEST – Bodi Najboljši
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INTERVJU 

MUSCLEMANIA PRO
BLAŽ HRASTNIK 

Pripravili smo intervju z THE Nutrition 
ambasadorjem , ki bo Blažem Hrastnikom
razkril marsikatero podrobnost iz svojega življenja.

Blaž pozdravljen, lahko bi rekli kar Blaž Hrastnik dr. med, saj nisi 

samo uspešen tekmovalec Musclemania natural bodybuilding zveze 

ampak tudi dr. med in specializant radiologije.

Pozdravljeni, res je. Aprila 2017 sem začel s specializacijo iz radiologije. Decembra 

2016 sem v Veroni osvojil status Pro-tekmovalca pri Musclemanii.

Blaž, zaupaj nam kako dolgo se že ukvarjaš s 

fitnesom oziroma bodybuildingom?

Naj omenim da to vprašanje slišim zelo pogosto. Odgovor je 

morda malo bolj kompleksen kot je slišati. S športom se 

ukvarjam že vse svoje življenje. Rad bi poudaril da so se 

sklepi, vezi, mišice itd.. razvili in prilagajali na večje 

obremenitve že od zgodnjega otroštva. Vse to 

omenjam, ker verjamem, da sem zaradi teh 

prilagoditev imel dosti prednosti ko sem začel s 

fitnesom.  Naj vam končno odgovorim. Pri 13 letih 

sem začel z domačim fitnesom (sklece in 

10kilska utež...), pri 17 letih pa sem prvič 

stopil v fitnes.

Se spomniš trenutka, ko si prvič 

vstopil v fitnes in kaj te je 

navdušilo?

Tega dneva se zelo dobro spomnim. 
Razlog, da sem začel z fitnesom je 
poškodba hrbta pri košarki. Operaciji 
hrbta je sledilo pol leta okrevanja brez 
kakršnekoli oblike športa. Preden sem 
spet stopil na igrišče sem moral 
mišice okrepiti, takrat sem prvič 
stopil v fitnes.

AMBASADOR
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TEDENSKI

TRENING

12
Predstavljamo ti 12 tedenski načrt 

treninga za mišično maso na principu 4 

dnevnega split sistema. Trening je namenjen 

naprednim obiskovalcem fitnesa in ne 

začetnikom. Intenzivnost in volumen se s tedni 

stopnjuje, zato je potrebno upoštevati navodila 

v tabeli kjer so navedene vaje, serije in 

ponovitve. Plan treninga se izvaja 12 tednov.

er večina nežnejšega spola meni, da takšni Kprogrami niso primerni za njih, saj vključujejo 

besedo »mišična masa« se jih izogibajo… 

Moramo vas pomiriti saj je takšen načrt treninga 

primeren prav tako za ženske, ki si želijo lepo in 

skladno oblikovano telo.

ZA MIŠIČNO MASOZA MIŠIČNO MASO

Avtor: 

Boštjan Eferl, 
trener fitnesa FZS
osebni trener

Trening bazira predvsem na 

kompleksnih vajah s prostimi 

utežmi v kombinaciji z 

trenažerji.

Cilj treninga

Sistem treninga

Treniranost

Čas trajanja treninga

Spol

Mišična masa

4-dnevni split sistem

Napredni 

50-55 minut

Moški/ženski

WWW.THE-NUTRITION.COM

1. – 4. TEDEN
OGREVANJE: 

10 minut kolo ali 

druga kardio naprava

ODMOR MED 

SERIJAMI: 

1 min

ODMOR MED 

VAJAMI: 

2 min

HITROST IZVAJANJA VAJ: 

3-0-2-0 (3 sek. spust, 0 sek. odmora, 

2 sek. dvig, 0 sek. odmora)

Blago raztezanje obremenjenih mišičnih skupin

thenutritionTheNutrition

4. DAN – RAMENA, TREBUH

3

2

3

3

SERIJE               PONOVITVE

Potisk nad glavo sede z ročkami 

Potisk nad glavo stoje z drogom

Odmik z ročkami stoje

Odmik z ročkami v predklonu

10,8,8,6

10,8,8

12,10,10

12,10,10

RAMENA - VAJA                                                                                  

3

3

SERIJE               PONOVITVE

Drža v 4 opornih točkah (plank)

Upogib v trupu

Čim dlje

15-20

TREBUH - VAJA                                                                                  

*št. slike

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1. DAN – PRSA, TRICEPS

3

3

2

2

SERIJE               PONOVITVE

Potisk s prsi na ravni klopi  

Potisk s prsi na poševni klopi z ročkami

Križanje spredaj na kablih

Metuljček z ročkami na 45° klopi

10,8,8

10,8,8

12,10

12,10

PRSA - VAJA                                                                                  

3

3

SERIJE               PONOVITVE

Izteg v komolcu z drogom na škripcu

Potisk iz čela z drogom

10,8,8

10,8,8

TRICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. DAN – HRBET, BICEPS

3

3

2

3

SERIJE               PONOVITVE

Vzgibi s širokim nadprijemom

Veslanje v predklonu z podprijemom

Veslanje sede

Mrtvi dvig

10,8,8

10,8,8

12,10

10,8,8

HRBET - VAJA                                                                                  

3

3

SERIJE               PONOVITVE

Upogib v komolcu z drogom stoje

Upogib v komolcu z ročkami na 45° klopi

10,8,8

10,8,8

BICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3. DAN – PROSTO           / KARDIO 40-45 MIN

06



1.

VAJE: *št. vaje

2.

3.

4.

5.

8.

11.

14.

6.

9.

12.

7.

10.

13.

17. 18.

15.

5. DAN – NOGE, MEČA

5

3

3

3

3

SERIJE               PONOVITVE

Prosti počepi

Potisk z nogami

Hoja v izpadnem koraku

Izteg v kolenu

Upogib v kolenu

10,8,8,8,6

10,8,8,6

10,10,10

12,10,10

12,10,10

NOGE - VAJA                                                                                  

4

4

SERIJE               PONOVITVE

Dvig na prste stoje

Dvig na prste na napravi

10,10,8,8

10,10,8,8

MEČA - VAJA                                                                                  

*št. slike

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

6. IN 7. DAN – PROSTO          

23.

24. 25.

20.

 

TEDENSKITRENING

12  

NADELJEVANJE
 

Obrni

19.

16.

21.

VAJE: *št. vaje

22.

07

 

TEDENSKI

TRENING

12
Predstavljamo ti 12 tedenski načrt 

treninga za mišično maso na principu 4 

dnevnega split sistema. Trening je namenjen 

naprednim obiskovalcem fitnesa in ne 

začetnikom. Intenzivnost in volumen se s tedni 

stopnjuje, zato je potrebno upoštevati navodila 

v tabeli kjer so navedene vaje, serije in 

ponovitve. Plan treninga se izvaja 12 tednov.

er večina nežnejšega spola meni, da takšni Kprogrami niso primerni za njih, saj vključujejo 

besedo »mišična masa« se jih izogibajo… 

Moramo vas pomiriti saj je takšen načrt treninga 

primeren prav tako za ženske, ki si želijo lepo in 

skladno oblikovano telo.

ZA MIŠIČNO MASOZA MIŠIČNO MASO

Avtor: 

Boštjan Eferl, 
trener fitnesa FZS
osebni trener

Trening bazira predvsem na 

kompleksnih vajah s prostimi 

utežmi v kombinaciji z 

trenažerji.

Cilj treninga

Sistem treninga

Treniranost

Čas trajanja treninga

Spol

Mišična masa

4-dnevni split sistem

Napredni 

50-55 minut

Moški/ženski

WWW.THE-NUTRITION.COM

1. – 4. TEDEN
OGREVANJE: 

10 minut kolo ali 

druga kardio naprava

ODMOR MED 

SERIJAMI: 

1 min

ODMOR MED 

VAJAMI: 

2 min

HITROST IZVAJANJA VAJ: 

3-0-2-0 (3 sek. spust, 0 sek. odmora, 

2 sek. dvig, 0 sek. odmora)

Blago raztezanje obremenjenih mišičnih skupin

thenutritionTheNutrition

4. DAN – RAMENA, TREBUH

3

2

3

3

SERIJE               PONOVITVE

Potisk nad glavo sede z ročkami 

Potisk nad glavo stoje z drogom

Odmik z ročkami stoje

Odmik z ročkami v predklonu

10,8,8,6

10,8,8

12,10,10

12,10,10

RAMENA - VAJA                                                                                  

3

3

SERIJE               PONOVITVE

Drža v 4 opornih točkah (plank)

Upogib v trupu

Čim dlje

15-20

TREBUH - VAJA                                                                                  

*št. slike

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1. DAN – PRSA, TRICEPS

3

3

2

2

SERIJE               PONOVITVE

Potisk s prsi na ravni klopi  

Potisk s prsi na poševni klopi z ročkami

Križanje spredaj na kablih

Metuljček z ročkami na 45° klopi

10,8,8

10,8,8

12,10

12,10

PRSA - VAJA                                                                                  

3

3

SERIJE               PONOVITVE

Izteg v komolcu z drogom na škripcu

Potisk iz čela z drogom

10,8,8

10,8,8

TRICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. DAN – HRBET, BICEPS

3

3

2

3

SERIJE               PONOVITVE

Vzgibi s širokim nadprijemom

Veslanje v predklonu z podprijemom

Veslanje sede

Mrtvi dvig

10,8,8

10,8,8

12,10

10,8,8

HRBET - VAJA                                                                                  

3

3

SERIJE               PONOVITVE

Upogib v komolcu z drogom stoje

Upogib v komolcu z ročkami na 45° klopi

10,8,8

10,8,8

BICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3. DAN – PROSTO           / KARDIO 40-45 MIN

06



KLUBSKA CENA (-30%)

26,95 €

NOVA  ULTRA
KONCENTRIRANA 
FORMULA

KLUBSKA CENA (-30%)

NORA
MIŠIČNA

NAPUMPANOST

26,95 €
EXCESSIVE PUMP MATRIX® 

beta-alanin, L-arginin AKG in citrulinmalat.

SUPREME FOCUS MATRIX® 

taurin, kofein in tirozin

WWW.THE-NUTRITION.COM

thenutritionTheNutrition

WWW.THE-NUTRITION.COM/TRGOVINA

40%40%40% PROTEINOVPROTEINOVPROTEINOV
60 GRAMOV V ENEM ODMERKU

PROTEINSKA FORMULA Z DODANIMI

BCAA - GLUTAMIN - KREATIN -
ARGININ - BETA ALANIN

ZA NAJBOLJŠE REZULTATE PRI 
PRIDOBIVANJU MIŠIČNE MASE.

GAINERGAINERGAINER

4500g4500g4500g
GRATIS500500500 ggg+

KLUBSKA CENA (-30%)

44,99€

09

5. – 8. TEDEN
OGREVANJE: 10 minut 
kolo ali druga kardio naprava

ODMOR MED 
SERIJAMI: 1 min

ODMOR MED 
VAJAMI: 2 min

Blago raztezanje
obremenjenih 
mišičnih skupin

2. DAN – HRBET, BICEPS

4

4

3

3

SERIJE      PONOVITVE

Mrtvi dvig

Vzgibi s širokim nadprijemom

Veslanje v predklonu z podprijemom

Veslanje sede

8,8,6,6

10,8,8,6

10,8,8

10,8,8

HRBET - VAJA                                                                                  

4

3

Upogib v komolcu z drogom stoje

Upogib v komolcu z ročkami na 45° klopi

10,8,8,6

10,8,8

BICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

10.

7.

8.

9.

11.

12.

SERIJE      PONOVITVE

1. DAN – PRSA, TRICEPS

4

4

4

SERIJE      PONOVITVE

Potisk s prsi na ravni klopi

*Superserija:

Križanje spredaj na kablih +

Potisk s prsi na poševni klopi z ročkami

Metuljček z ročkami na 45° klopi

10,8,8,6

10,8,8,6

10,10,8,8

PRSA - VAJA                                                                                  

4

4

Potisk iz čela z drogom 

Izteg v komolcu z drogom na škripcu

10,8,8,6

10,8,8,6

TRICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

1.

3.

2.

4.

6.

5.

SERIJE      PONOVITVE

2. DAN – HRBET, BICEPS

4

4

4

SERIJE      PONOVITVE

Mrtvi dvig

*Superserija:

Vzgibi s širokim nadprijemom

Veslanje sede

Veslanje v predklonu z podprijemom

8,8,6,6

10,8,8,6

10,10,8,8

HRBET - VAJA                                                                                  

4

4

Upogib v komolcu z ročkami na 45° klopi 

Upogib v komolcu z drogom stoje

10,8,8,6

10,8,8,6

BICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

10.

7.

9.

8.

12.

11.

SERIJE      PONOVITVE

1. DAN – PRSA, TRICEPS

4

4

3

3

SERIJE      PONOVITVE

Potisk s prsi na poševni klopi z ročkami 

Potisk s prsi na ravni klopi

Križanje spredaj na kablih

Metuljček z ročkami na 45° klopi

10,8,8,6

10,8,8,6

12,10,10

12,10,10

PRSA - VAJA                                                                                  

4

3

Izteg v komolcu z drogom na škripcu

Potisk iz čela z drogom

10,8,8,6

10,8,8

TRICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

2.

1.

3.

4.

5.

6.

SERIJE      PONOVITVE

3. DAN – PROSTO        / KARDIO 40-45 MIN

4. DAN – RAMENA, TREBUH

4

3

3

3

SERIJE      PONOVITVE

Potisk nad glavo sede z ročkami 

Potisk nad glavo stoje z drogom

Odmik z ročkami stoje

Odmik z ročkami v predklonu

10,8,8,6

10,8,8

12,10,10

12,10,10

RAMENA - VAJA                                                                                  

3

3

Drža v 4 opornih točkah (plank)

Upogib v trupu

Čim dlje

15-20

TREBUH - VAJA                                                                                  

*št. slike

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SERIJE      PONOVITVE

5. DAN – NOGE, MEČA

5

3

3

3

3

SERIJE      PONOVITVE

Prosti počepi

Potisk z nogami

Hoja v izpadnem koraku

Izteg v kolenu

Upogib v kolenu

10,8,8,8,6

10,8,8,6

10,10,10

12,10,10

12,10,10

NOGE - VAJA                                                                                  

4

4

Dvig na prste stoje

Dvig na prste na napravi

10,10,8,8

10,10,8,8

MEČA - VAJA                                                                                  

*št. slike

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

SERIJE      PONOVITVE

6. IN 7. DAN – PROSTO          

HITROST IZVAJANJA VAJ: 
3-0-2-0 (3 sek. spust, 0 sek. odmora, 2 sek. dvig, 0 sek. odmora)

9. – 12. TEDEN
OGREVANJE: 10 minut 
kolo ali druga kardio naprava

ODMOR MED 
SERIJAMI: 1 min

ODMOR MED 
VAJAMI: 2 min

Blago raztezanje
obremenjenih 
mišičnih skupin

HITROST IZVAJANJA VAJ: 
3-0-2-0 (3 sek. spust, 0 sek. odmora, 2 sek. dvig, 0 sek. odmora)

3. DAN – PROSTO        / KARDIO 40-45 MIN

4. DAN – RAMENA, TREBUH

4

4

SERIJE      PONOVITVE

Potisk nad glavo sede z ročkami 

*TRISET:

Potisk nad glavo stoje z drogom

Odmik z ročkami stoje

Odmik z ročkami v predklonu

10,8,8,6

10,8,8,6

RAMENA - VAJA                                                                                  

3

3

Drža v 4 opornih točkah (plank)

Upogib v trupu

Čim dlje

15-20

TREBUH - VAJA                                                                                  

*št. slike

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SERIJE      PONOVITVE

*SUPERSERIJA: VAJO IZVEDEŠ ENO ZA DRUGO BREZ ODMORA.

*SUPERSERIJA: VAJO IZVEDEŠ ENO ZA DRUGO BREZ ODMORA.

*TRISET: VSE TRI VAJE IZVEDEŠ ENO ZA DRUGO BREZ ODMORA. 

5. DAN – NOGE, MEČA

5

4

4

SERIJE      PONOVITVE

Prosti počepi

Potisk z nogami

*TRISET:

Hoja v izpadnem koraku

Izteg v kolenu

Upogib v kolenu

10,8,8,8,6

10,8,8,6

10,8,8,6

NOGE - VAJA                                                                                  

4

4

Dvig na prste stoje

Dvig na prste na napravi

10,10,8,8

10,10,8,8

MEČA - VAJA                                                                                  

*št. slike

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

SERIJE      PONOVITVE

6. IN 7. DAN – PROSTO          

Avtor: 

Boštjan Eferl, 
trener fitnesa FZS, 
osebni trener thenutrition

TheNutrition
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KLUBSKA CENA (-30%)

26,95 €

NOVA  ULTRA
KONCENTRIRANA 
FORMULA

KLUBSKA CENA (-30%)

NORA
MIŠIČNA

NAPUMPANOST

26,95 €
EXCESSIVE PUMP MATRIX® 

beta-alanin, L-arginin AKG in citrulinmalat.

SUPREME FOCUS MATRIX® 

taurin, kofein in tirozin

WWW.THE-NUTRITION.COM

thenutritionTheNutrition

WWW.THE-NUTRITION.COM/TRGOVINA

40%40%40% PROTEINOVPROTEINOVPROTEINOV
60 GRAMOV V ENEM ODMERKU

PROTEINSKA FORMULA Z DODANIMI

BCAA - GLUTAMIN - KREATIN -
ARGININ - BETA ALANIN

ZA NAJBOLJŠE REZULTATE PRI 
PRIDOBIVANJU MIŠIČNE MASE.

GAINERGAINERGAINER

4500g4500g4500g
GRATIS500500500 ggg+

KLUBSKA CENA (-30%)

44,99€

09

5. – 8. TEDEN
OGREVANJE: 10 minut 
kolo ali druga kardio naprava

ODMOR MED 
SERIJAMI: 1 min

ODMOR MED 
VAJAMI: 2 min

Blago raztezanje
obremenjenih 
mišičnih skupin

2. DAN – HRBET, BICEPS

4

4

3

3

SERIJE      PONOVITVE

Mrtvi dvig

Vzgibi s širokim nadprijemom

Veslanje v predklonu z podprijemom

Veslanje sede

8,8,6,6

10,8,8,6

10,8,8

10,8,8

HRBET - VAJA                                                                                  

4

3

Upogib v komolcu z drogom stoje

Upogib v komolcu z ročkami na 45° klopi

10,8,8,6

10,8,8

BICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

10.

7.

8.

9.

11.

12.

SERIJE      PONOVITVE

1. DAN – PRSA, TRICEPS

4

4

4

SERIJE      PONOVITVE

Potisk s prsi na ravni klopi

*Superserija:

Križanje spredaj na kablih +

Potisk s prsi na poševni klopi z ročkami

Metuljček z ročkami na 45° klopi

10,8,8,6

10,8,8,6

10,10,8,8

PRSA - VAJA                                                                                  

4

4

Potisk iz čela z drogom 

Izteg v komolcu z drogom na škripcu

10,8,8,6

10,8,8,6

TRICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

1.

3.

2.

4.

6.

5.

SERIJE      PONOVITVE

2. DAN – HRBET, BICEPS

4

4

4

SERIJE      PONOVITVE

Mrtvi dvig

*Superserija:

Vzgibi s širokim nadprijemom

Veslanje sede

Veslanje v predklonu z podprijemom

8,8,6,6

10,8,8,6

10,10,8,8

HRBET - VAJA                                                                                  

4

4

Upogib v komolcu z ročkami na 45° klopi 

Upogib v komolcu z drogom stoje

10,8,8,6

10,8,8,6

BICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

10.

7.

9.

8.

12.

11.

SERIJE      PONOVITVE

1. DAN – PRSA, TRICEPS

4

4

3

3

SERIJE      PONOVITVE

Potisk s prsi na poševni klopi z ročkami 

Potisk s prsi na ravni klopi

Križanje spredaj na kablih

Metuljček z ročkami na 45° klopi

10,8,8,6

10,8,8,6

12,10,10

12,10,10

PRSA - VAJA                                                                                  

4

3

Izteg v komolcu z drogom na škripcu

Potisk iz čela z drogom

10,8,8,6

10,8,8

TRICEPS - VAJA                                                                                  

*št. slike

2.

1.

3.

4.

5.

6.

SERIJE      PONOVITVE

3. DAN – PROSTO        / KARDIO 40-45 MIN

4. DAN – RAMENA, TREBUH

4

3

3

3

SERIJE      PONOVITVE

Potisk nad glavo sede z ročkami 

Potisk nad glavo stoje z drogom

Odmik z ročkami stoje

Odmik z ročkami v predklonu

10,8,8,6

10,8,8

12,10,10

12,10,10

RAMENA - VAJA                                                                                  

3

3

Drža v 4 opornih točkah (plank)

Upogib v trupu

Čim dlje

15-20

TREBUH - VAJA                                                                                  

*št. slike

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SERIJE      PONOVITVE

5. DAN – NOGE, MEČA

5

3

3

3

3

SERIJE      PONOVITVE

Prosti počepi

Potisk z nogami

Hoja v izpadnem koraku

Izteg v kolenu

Upogib v kolenu

10,8,8,8,6

10,8,8,6

10,10,10

12,10,10

12,10,10

NOGE - VAJA                                                                                  

4

4

Dvig na prste stoje

Dvig na prste na napravi

10,10,8,8

10,10,8,8

MEČA - VAJA                                                                                  

*št. slike

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

SERIJE      PONOVITVE

6. IN 7. DAN – PROSTO          

HITROST IZVAJANJA VAJ: 
3-0-2-0 (3 sek. spust, 0 sek. odmora, 2 sek. dvig, 0 sek. odmora)

9. – 12. TEDEN
OGREVANJE: 10 minut 
kolo ali druga kardio naprava

ODMOR MED 
SERIJAMI: 1 min

ODMOR MED 
VAJAMI: 2 min

Blago raztezanje
obremenjenih 
mišičnih skupin

HITROST IZVAJANJA VAJ: 
3-0-2-0 (3 sek. spust, 0 sek. odmora, 2 sek. dvig, 0 sek. odmora)

3. DAN – PROSTO        / KARDIO 40-45 MIN

4. DAN – RAMENA, TREBUH

4

4

SERIJE      PONOVITVE

Potisk nad glavo sede z ročkami 

*TRISET:

Potisk nad glavo stoje z drogom

Odmik z ročkami stoje

Odmik z ročkami v predklonu

10,8,8,6

10,8,8,6

RAMENA - VAJA                                                                                  

3

3

Drža v 4 opornih točkah (plank)

Upogib v trupu

Čim dlje

15-20

TREBUH - VAJA                                                                                  

*št. slike

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SERIJE      PONOVITVE

*SUPERSERIJA: VAJO IZVEDEŠ ENO ZA DRUGO BREZ ODMORA.

*SUPERSERIJA: VAJO IZVEDEŠ ENO ZA DRUGO BREZ ODMORA.

*TRISET: VSE TRI VAJE IZVEDEŠ ENO ZA DRUGO BREZ ODMORA. 

5. DAN – NOGE, MEČA

5

4

4

SERIJE      PONOVITVE

Prosti počepi

Potisk z nogami

*TRISET:

Hoja v izpadnem koraku

Izteg v kolenu

Upogib v kolenu

10,8,8,8,6

10,8,8,6

10,8,8,6

NOGE - VAJA                                                                                  

4

4

Dvig na prste stoje

Dvig na prste na napravi

10,10,8,8

10,10,8,8

MEČA - VAJA                                                                                  

*št. slike

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

SERIJE      PONOVITVE

6. IN 7. DAN – PROSTO          

Avtor: 

Boštjan Eferl, 
trener fitnesa FZS, 
osebni trener thenutrition
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Simpatični in parasimpatični živčni sistem je relativno vedno v ravnovesju, vsaj takšno stanje bi 

moralo biti normalno stanje vsakega posameznika. Poglejmo kaj se zgodi s telesom v primeru, da 

ste močno omejili vnos kalorij pri prehrani in izvajate velike količine aerobnega (kardio) treninga 

(vsakodnevna kardio vadba več kot 60 minut). Telo bo se bo zaradi vsakodnevnega telesnega 

napora in stresa, ki ga doživlja pričelo upirati delovanju parasimpatičnemu delu živčnega sistema. 

To povzroči neravnovesje med simpatičnim in parasimpatičnim živčevjem…Če boste dovolili, da je 

telo v takšnem stanju več mesecev ali celo let, prevlada v vašem telesu simpatično živčevje. Za 

posledico bo imelo to, da metode ki ste jih včasih uporabljali za izgubo telesne maščobe ne bodo več 

delovale. Celo lahko se zgodi, da boste pridobili na teži. Kljub vloženemu trudu ne bo rezultatov. 

Zaradi tega, ker ne boste dosegli želenih rezultatov nekateri še dodatno znižajo kalorični vnos hrane 

in še povečajo telesno aktivnost. S tem početjem se stanje še poslabša..

KAKO PREPOZNATI ZNAKE

Ÿ   težave pri razmišljanju in koncentraciji

Ÿ   splošna utrujenost in malo energije

Ÿ   občutljivost na svetlobo

Ÿ   večje tveganje za poškodbe

Ÿ   poškodbe se celijo bolj počasi kot običajno

Ÿ   težave s kožo in lasmi

Ÿ   večja možnost za prehlad

Ÿ   težave z prebavili (napihnjenost)

Ÿ   nizek libido

Ÿ   izguba menstruacije pri ženskah

SLABA STRAN PREKOMERNE KARDIO 
VADBE V KOMBINACIJI S PREHRANO 
Z NIZKO VSEBNOSTJO KALORIJ

»Popravilo« porušenega metabolizma zahteva prav posebno strategijo. Prvo pravilo je, da se živčni sistem mora 

ponovno vzpostaviti s prebavnim sistemom. Potrebno je spet vzpostaviti ravnovesje živčnega sistema, tako bo lahko prebavni trakt spet 

absorbiral vsa hranila in delovanje vseh telesnih funkcij. Telo bo spet uravnalo hormonsko stanje, ter njihovo produkcijo. Hormoni bodo 

spet prevzeli svojo funkcijo in pričeli opravljati svoje delo.  Kot vidite hujšanje ni samo »jej manj in več se gibaj«. Proces hujšanja oziroma 

izguba telesne maščobe je bolj zapleten proces kot si nekateri predstavljajo. Ves proces je povezan z možgani in prebavnim traktom ter s 

hormoni, ki nadzirajo, uravnavajo in določajo ali bomo izgubljali ali pridobivali kilograme.

PREHRANSKA 
PRIPOROČILA

NASVETI KAKO 
POPRAVITI 

PORUŠEN 
METABOLIZEM

Z zmanjšanjem kardio treningov se boste posledično morda morali soočati z nihanjem telesne teže, ki je značilno za takšno stanje. 

Če ste sedaj jedli manj kot je vaš bazalni metabolizem vam priporočam, da za začetek pokrijete vsaj vnos bazalnega metabolizma

ZA MOŠKE

RMR (v kcal/ dan) = (10 x teža v kg) + 

(6,25 x višina v cm) - (5 x leta) + 5

ZA ŽENSKE

RMR (v kcal/ dan) = (10 x teža v kg) + 

(6,25 x višina v cm) - (5 x leta) - 161

Vnos beljakovin 2 g/telesno težo

Izbirajte kvalitetne beljakovine kot je meso (piščanec, puran, govedina), jajca, skuta, ribe, THE Amino Whey 
proteini, THE Casein Pudding.

Vnos ogljikovih hidratov 1,5-2g/telesno težo

Izbirajte kvalitetne in polnovredne ogljikove hidrate kot so riž, krompir, leča, prosena kaša, ovseni kosmiči. 
Dodajte sadje in raznoliko zelenjavo.

Vnos maščob 1g/telesno težo

Vnašajte kvalitetne maščobe kot so THE Omega 3 kapsule, THE CLA, hladno stiskano olivno olje, bučno olje, 
oreščki, Meridian organsko arašidovo maslo.

KAKO IZRAČUNATI 

OKVIRNO VREDNOST 

BAZALNEGA 

METABOLIZMA?

Čez čas se bo vaše nihanje telesne teže stabiliziralo, prav tako vaš prebavni trakt in posledično hormonski sistem. Zato boste lahko tudi povečali kalorični vnos hrane.

Glavni razlog za uničen metabolizem je prekomerno stimuliranje simpatičnega živčnega sistema v primerjavi s parasimpatičnim živčnim sistemom. Vzpostavitev 
ravnovesja med simpatičnim in parasimpatičnim živčevjem je ključno, da lahko popravimo porušen metabolizem. Kako to narediti? V svoj življenjski slog je 
potrebno vključiti naslednje navedene točke:

SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Ÿ prenehajte izvajati dolgotrajno kardio vadbo

Kardio (aerobna) vadba je super za krepitev srčno-žilnega 

sistema. V primeru pa, da imate porušen metabolizem, bo 

dolgotrajna kardio (aerobna) vadba prekomerno stimulirala 

živčni sistem in telo bo posledično proizvajalo še več kortizola 

(stresni hormon), kar pa ni zaželjeno.

Ÿ namesto teka izvajajte sprehode v naravi

Daljši sprehodi v naravi pozitivno vplivajo na delovanje 

parasimpatičnega živčevja in pomagajo pri dvigu hormonov 

sreče (serotonin) in dobrega počutja. Prav tako sprehod 

pomaga pri kurjenju maščob in ne vpliva na pretreniranost.

Ÿ zamenjajte kardio vadbo s treningom z utežmi

Trening z utežmi pomaga pri vzpostavitvi ravnovesja živčnega 

sistem, uravnava krvni sladkor in posledično izboljšuje telesno 

kompozicijo. Na primer: prsa + hrbet, noge + meča, roke + 

ramena. Izberite 3-4 vaje na mišično skupino in naredite 3-4 

serije na vajo z 10 ponovitev. Počitek med serijami naj bo 45-

60 sekund.

Ÿ vzpostavite bioritem

Pojdite spat in vstajajte ob isti uri, če je le mogoče preprečite bedenje pozno v noč. 

Bedenje pozno v noč stimulira proizvodnjo stresnih hormonov kar spet stimulira 

simpatičen živčni sistema. Spalnica naj bo zatemnjena in dobro prezračena, v njej 

naj ne bo nobenih elektronskih aparatov, ki proizvajajo »elektro smog«.Porušen 

metabolizem je v današnjem času zelo pogost pojav. V želji po hitrih rezultatih ljudje 

prekomerno povečujejo aerobno aktivnost in zmanjšujejo kalorični vnos hrane na 

minimum. Posledično pride do težav v živčevju, prevlada simpatični del živčevja, 

nastopijo težave v prebavnem traktu in  posledično se poruši hormonsko stanje ter 

delovanje hormonov v telesu. V primeru, da pride v telesu do takšnega efekta, 

posledično ne moremo izgubiti telesne maščobe kljub dieti in vloženemu trudu pri 

treningu. Zgodi se lahko ravno nasprotno, napredka ni oziroma teža se lahko celo 

poveča.  Zato trenirajte in se prehranjujte po pameti.

Ÿ sprostite telo

Izvajajte meditacije, jogo in uporabite druge tehnike sproščanja. 

Vse te aktivnosti pomagajo pri obnovi parasimpatičnega živčnega 

sistema. Tako zmanjšate stres, vaše telo se bo sprostilo in umirilo.
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Zakaj lahko preveč
aerobnega treninga negativno

vpliva na počutje in izgubo
telesne maščobe

KAJ JE KARDIO (AEROBNA) VADBA?

ek in kolesarjenje sta Tmed populacijo najbolj 

razširjeni aktivnosti kadar 

govorimo o aerobni aktivnosti. 

Veliko ljudi teče ali kolesari iz 

vidika zdravja, drugim koristi za 

sprostitev, spet tretji hočejo 

doseči čim boljši rezultat na 

maratonih. Ogromno ljudi pa je 

še vedno mnenja, da je tek ali 

kolesarjenje tista prava 

aktivnost, ki pripomore k 

hujšanju. Pa je temu res tako? 

Več v nadaljevanju…

Preprosto razloženo bi lahko dejali, da med aerobne aktivnosti 

spadajo vse tiste aktivnosti, ki zahtevajo veliko vzdržljivosti 

oziroma, ki jih lahko izvajamo dlje časa. Telo je med aktivnostjo v 

aerobnem območju takrat, kadar je srčni utrip v območju med 

55 - 80% maksimalnega srčnega utripa.

KAKO IZRAČUNATI MAKSIMALNI SRČNI UTRIP

MOŠKI = 209 – (0,9 X LETA)                      ŽENSKE = 214 – (0,8 X LETA)

Če vzamemo za primer zdravega 30 let

starega moškega lahko aerobno območje 

izračunamo na naslednji način:

MOŠKI = 209 – (0,9 X 30) = 182

55% OD 182 = 100 UTRIP/MIN

80% OD 182 = 145 UTRIP/MIN

Izvajate aerobno vadbo in pri prehrani pazite na vnos kalorij 

vendar NE hujšate… Zakaj je temu tako

Če ste obupani nad tem, da ne morete shujšati kljub urejeni prehrani in gibanju je 

verjetno razlog v tem, da ste z napačnim pristopom povzročili neravnovesje v 

živčnem, prebavnem in hormonskem stanju. Vse to so razlogi za kopičenje 

odvečne maščobe in posledično otežujejo izgubo telesne maščobe.

Stres v boju proti sprostitvi

Živčni sistem delimo na dve veji in sicer na simpatično živčevje (simpatikus) in 

parasimpatično živčevje (parasimpatikus)

Simpatično živčevje 

(simpatikus) je odgovorno za sproščanje stresnih hormonov ter, da se vaše telo 

odzove na situacijo kadar ste v nevarnosti oziroma, kadar na vas preži nevarnost 

in se morate boriti za življenje ali braniti. Stres nam v današnjem svetu povzroča 

preglavice skoraj na vsakem koraku. 

Imate pomanjkanje spanca, frustracije na delovnem mestu, težave s financami, 

težave v družini,… Vse to je vsakodnevni stres. 

Če zaužijete dnevno premalo kalorij, se poslužujete radikalnih diet z nizko 

vsebnostjo kalorij, pretiravate z več ur trajajočo kardio (aerobno) vadbo dan za 

dnem. Vse to tudi spada pod stres in ima lahko dolgoročno gledano negativen 

vpliv na vaše simpatično živčevje.

Parasimpatično živčevje 

živčevje (parasimpatikus) je odgovorno za počitek in vam pomaga, da se 

sprostite in umirite. Pomaga vam tudi, da se »ugriznete« v jezik če vas kdo 

razjezi :)

Pomaga pa ohranjati predvsem prebavo in uravnava vaše hormonsko stanje. Če 

vaše parasimpatično živčevje ne deluje dovolj dobro ste veliko bolj nagnjeni k 

prebavnim težavam,  bolečinam v trebuhu, driski, refluksu želodčne kisline in 

drugim prebavnim motnjam. S časoma lahko prebava postane tako oslabljena, 

da se poslabša absorpcija hranil ter posledično nastanejo vnetja v prebavnem 

traktu.

Avtor: 
Boštjan Eferl, 
trener fitnesa FZS, 
osebni trener
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Simpatični in parasimpatični živčni sistem je relativno vedno v ravnovesju, vsaj takšno stanje bi 

moralo biti normalno stanje vsakega posameznika. Poglejmo kaj se zgodi s telesom v primeru, da 

ste močno omejili vnos kalorij pri prehrani in izvajate velike količine aerobnega (kardio) treninga 

(vsakodnevna kardio vadba več kot 60 minut). Telo bo se bo zaradi vsakodnevnega telesnega 

napora in stresa, ki ga doživlja pričelo upirati delovanju parasimpatičnemu delu živčnega sistema. 

To povzroči neravnovesje med simpatičnim in parasimpatičnim živčevjem…Če boste dovolili, da je 

telo v takšnem stanju več mesecev ali celo let, prevlada v vašem telesu simpatično živčevje. Za 

posledico bo imelo to, da metode ki ste jih včasih uporabljali za izgubo telesne maščobe ne bodo več 

delovale. Celo lahko se zgodi, da boste pridobili na teži. Kljub vloženemu trudu ne bo rezultatov. 

Zaradi tega, ker ne boste dosegli želenih rezultatov nekateri še dodatno znižajo kalorični vnos hrane 

in še povečajo telesno aktivnost. S tem početjem se stanje še poslabša..

KAKO PREPOZNATI ZNAKE

Ÿ   težave pri razmišljanju in koncentraciji

Ÿ   splošna utrujenost in malo energije

Ÿ   občutljivost na svetlobo

Ÿ   večje tveganje za poškodbe

Ÿ   poškodbe se celijo bolj počasi kot običajno

Ÿ   težave s kožo in lasmi

Ÿ   večja možnost za prehlad

Ÿ   težave z prebavili (napihnjenost)

Ÿ   nizek libido

Ÿ   izguba menstruacije pri ženskah

SLABA STRAN PREKOMERNE KARDIO 
VADBE V KOMBINACIJI S PREHRANO 
Z NIZKO VSEBNOSTJO KALORIJ

»Popravilo« porušenega metabolizma zahteva prav posebno strategijo. Prvo pravilo je, da se živčni sistem mora 

ponovno vzpostaviti s prebavnim sistemom. Potrebno je spet vzpostaviti ravnovesje živčnega sistema, tako bo lahko prebavni trakt spet 

absorbiral vsa hranila in delovanje vseh telesnih funkcij. Telo bo spet uravnalo hormonsko stanje, ter njihovo produkcijo. Hormoni bodo 

spet prevzeli svojo funkcijo in pričeli opravljati svoje delo.  Kot vidite hujšanje ni samo »jej manj in več se gibaj«. Proces hujšanja oziroma 

izguba telesne maščobe je bolj zapleten proces kot si nekateri predstavljajo. Ves proces je povezan z možgani in prebavnim traktom ter s 

hormoni, ki nadzirajo, uravnavajo in določajo ali bomo izgubljali ali pridobivali kilograme.

PREHRANSKA 
PRIPOROČILA

NASVETI KAKO 
POPRAVITI 

PORUŠEN 
METABOLIZEM

Z zmanjšanjem kardio treningov se boste posledično morda morali soočati z nihanjem telesne teže, ki je značilno za takšno stanje. 

Če ste sedaj jedli manj kot je vaš bazalni metabolizem vam priporočam, da za začetek pokrijete vsaj vnos bazalnega metabolizma

ZA MOŠKE

RMR (v kcal/ dan) = (10 x teža v kg) + 

(6,25 x višina v cm) - (5 x leta) + 5

ZA ŽENSKE

RMR (v kcal/ dan) = (10 x teža v kg) + 

(6,25 x višina v cm) - (5 x leta) - 161

Vnos beljakovin 2 g/telesno težo

Izbirajte kvalitetne beljakovine kot je meso (piščanec, puran, govedina), jajca, skuta, ribe, THE Amino Whey 
proteini, THE Casein Pudding.

Vnos ogljikovih hidratov 1,5-2g/telesno težo

Izbirajte kvalitetne in polnovredne ogljikove hidrate kot so riž, krompir, leča, prosena kaša, ovseni kosmiči. 
Dodajte sadje in raznoliko zelenjavo.

Vnos maščob 1g/telesno težo

Vnašajte kvalitetne maščobe kot so THE Omega 3 kapsule, THE CLA, hladno stiskano olivno olje, bučno olje, 
oreščki, Meridian organsko arašidovo maslo.

KAKO IZRAČUNATI 

OKVIRNO VREDNOST 

BAZALNEGA 

METABOLIZMA?

Čez čas se bo vaše nihanje telesne teže stabiliziralo, prav tako vaš prebavni trakt in posledično hormonski sistem. Zato boste lahko tudi povečali kalorični vnos hrane.

Glavni razlog za uničen metabolizem je prekomerno stimuliranje simpatičnega živčnega sistema v primerjavi s parasimpatičnim živčnim sistemom. Vzpostavitev 
ravnovesja med simpatičnim in parasimpatičnim živčevjem je ključno, da lahko popravimo porušen metabolizem. Kako to narediti? V svoj življenjski slog je 
potrebno vključiti naslednje navedene točke:

SPREMEMBA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA

Ÿ prenehajte izvajati dolgotrajno kardio vadbo

Kardio (aerobna) vadba je super za krepitev srčno-žilnega 

sistema. V primeru pa, da imate porušen metabolizem, bo 

dolgotrajna kardio (aerobna) vadba prekomerno stimulirala 

živčni sistem in telo bo posledično proizvajalo še več kortizola 

(stresni hormon), kar pa ni zaželjeno.

Ÿ namesto teka izvajajte sprehode v naravi

Daljši sprehodi v naravi pozitivno vplivajo na delovanje 

parasimpatičnega živčevja in pomagajo pri dvigu hormonov 

sreče (serotonin) in dobrega počutja. Prav tako sprehod 

pomaga pri kurjenju maščob in ne vpliva na pretreniranost.

Ÿ zamenjajte kardio vadbo s treningom z utežmi

Trening z utežmi pomaga pri vzpostavitvi ravnovesja živčnega 

sistem, uravnava krvni sladkor in posledično izboljšuje telesno 

kompozicijo. Na primer: prsa + hrbet, noge + meča, roke + 

ramena. Izberite 3-4 vaje na mišično skupino in naredite 3-4 

serije na vajo z 10 ponovitev. Počitek med serijami naj bo 45-

60 sekund.

Ÿ vzpostavite bioritem

Pojdite spat in vstajajte ob isti uri, če je le mogoče preprečite bedenje pozno v noč. 

Bedenje pozno v noč stimulira proizvodnjo stresnih hormonov kar spet stimulira 

simpatičen živčni sistema. Spalnica naj bo zatemnjena in dobro prezračena, v njej 

naj ne bo nobenih elektronskih aparatov, ki proizvajajo »elektro smog«.Porušen 

metabolizem je v današnjem času zelo pogost pojav. V želji po hitrih rezultatih ljudje 

prekomerno povečujejo aerobno aktivnost in zmanjšujejo kalorični vnos hrane na 

minimum. Posledično pride do težav v živčevju, prevlada simpatični del živčevja, 

nastopijo težave v prebavnem traktu in  posledično se poruši hormonsko stanje ter 

delovanje hormonov v telesu. V primeru, da pride v telesu do takšnega efekta, 

posledično ne moremo izgubiti telesne maščobe kljub dieti in vloženemu trudu pri 

treningu. Zgodi se lahko ravno nasprotno, napredka ni oziroma teža se lahko celo 

poveča.  Zato trenirajte in se prehranjujte po pameti.

Ÿ sprostite telo

Izvajajte meditacije, jogo in uporabite druge tehnike sproščanja. 

Vse te aktivnosti pomagajo pri obnovi parasimpatičnega živčnega 

sistema. Tako zmanjšate stres, vaše telo se bo sprostilo in umirilo.
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Zakaj lahko preveč
aerobnega treninga negativno

vpliva na počutje in izgubo
telesne maščobe

KAJ JE KARDIO (AEROBNA) VADBA?

ek in kolesarjenje sta Tmed populacijo najbolj 

razširjeni aktivnosti kadar 

govorimo o aerobni aktivnosti. 

Veliko ljudi teče ali kolesari iz 

vidika zdravja, drugim koristi za 

sprostitev, spet tretji hočejo 

doseči čim boljši rezultat na 

maratonih. Ogromno ljudi pa je 

še vedno mnenja, da je tek ali 

kolesarjenje tista prava 

aktivnost, ki pripomore k 

hujšanju. Pa je temu res tako? 

Več v nadaljevanju…

Preprosto razloženo bi lahko dejali, da med aerobne aktivnosti 

spadajo vse tiste aktivnosti, ki zahtevajo veliko vzdržljivosti 

oziroma, ki jih lahko izvajamo dlje časa. Telo je med aktivnostjo v 

aerobnem območju takrat, kadar je srčni utrip v območju med 

55 - 80% maksimalnega srčnega utripa.

KAKO IZRAČUNATI MAKSIMALNI SRČNI UTRIP

MOŠKI = 209 – (0,9 X LETA)                      ŽENSKE = 214 – (0,8 X LETA)

Če vzamemo za primer zdravega 30 let

starega moškega lahko aerobno območje 

izračunamo na naslednji način:

MOŠKI = 209 – (0,9 X 30) = 182

55% OD 182 = 100 UTRIP/MIN

80% OD 182 = 145 UTRIP/MIN

Izvajate aerobno vadbo in pri prehrani pazite na vnos kalorij 

vendar NE hujšate… Zakaj je temu tako

Če ste obupani nad tem, da ne morete shujšati kljub urejeni prehrani in gibanju je 

verjetno razlog v tem, da ste z napačnim pristopom povzročili neravnovesje v 

živčnem, prebavnem in hormonskem stanju. Vse to so razlogi za kopičenje 

odvečne maščobe in posledično otežujejo izgubo telesne maščobe.

Stres v boju proti sprostitvi

Živčni sistem delimo na dve veji in sicer na simpatično živčevje (simpatikus) in 

parasimpatično živčevje (parasimpatikus)

Simpatično živčevje 

(simpatikus) je odgovorno za sproščanje stresnih hormonov ter, da se vaše telo 
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drugim prebavnim motnjam. S časoma lahko prebava postane tako oslabljena, 

da se poslabša absorpcija hranil ter posledično nastanejo vnetja v prebavnem 
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Avtor: 
Boštjan Eferl, 
trener fitnesa FZS, 
osebni trener
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Maščobe so v prehrani ključnega pomena, tudi ko govorimo o 

znižanju holesterola saj pozitivno vplivajo na slabi (LDL) 

holesterol. Zato ne zanemarjajte vnosa oreščkov (orehi, mandlji, 

makadamija) in različnih semen (laneno seme, chia semena, 

sezam). Uživajte mastne ribe kot so skuše, sardele in divji losos. 

Če ne uživate mastnih rib vsaj 2x na teden bi bilo smiselno dnevno 

uživati prehransko dopolnilo THE Omega 3, ki vsebuje čisto in 

prečiščeno ribje olje brez težkih kovin in primesi. Priporočamo 

vam 3 kapsule 2x dnevno z obrokom.

»Kako deluje kreatin in za koga je primeren?«

ATP (adenozin tri-fosfat) in CP (kreatin fosfat) sta zaslužna kot 

primaren vir energije za mišično delo. Večja zaloga pomeni večjo 

moč in vzdržljivost mišic pri maksimalnih naporih. CP je v bistvu 

nekakšna rezerva za ATP, ki se porabi že v nekaj sekundah in se 

nato obnovi iz zalog kreatin fosfata.

Dodajanje kreatina telesu dokazano pospeši sintezo ATP-ja 

(adenozin tri fosfat), kar omogoči povečanje moči pri treningu z 

utežmi. Tako boste lahko trenirali še bolj intenzivno in posledično 

bo vaš napredek v moči in mišični masi še hitrejši in boljši. Kreatin 

povečuje tudi vzdržljivost pri dolgotrajnih aerobnih aktivnostih, 

tudi to je razlog zakaj je tako priljubljen med različnimi športniki.

Kreatin je na področju športne prehrane prisoten že več desetletij 

in je najbolj razširjen dodatek med fitneserji ter športniki. Ne 

glede na to ali si želite pridobiti mišično maso, moč ali povečati 

zmogljivost pri specifičnem športu, kreatin je nepogrešljiv 

dodatek za vsakogar. Zakaj je temu tako? Kreatin je enostavno 

učinkovit!

Pri THE Nutrition smo s pomočjo strokovnjakov razvili prav 

posebno mešanico kreatina, ki vsebuje kar 5 različnih vrst in tako 

zasnovali napreden izdelek X3M CreatinePower. Izdelek 

vsebuje kreatin etil ester HCL, kreatin glukonat, kreatin 

monohidrat, kreatin fosfat, dikreatinmaltat. Vsaka oblika 

kreatina ima svoje prednosti in omogoča različen prehod v kri ter 

v mišice, zaradi tega je ta izdelek še boljši učinkovitejši.

Za optimalne rezultate priporočamo 5g X3M CreatinePower 

20 minut pred treningom in 5g neposredno po treningu. Tisti dan 

kadar ne trenirate pa 5g na tešče 20 min pred prvim obrokom.

Član kluba THE Nutrition Andraž nam je poslal 

naslednje vprašanje:

16,77€
Klubska cena

THE ALA (100 kaps.)
THE ALA ( prehransko dopolnilo )-Alfa lipoična 

kislina je eden najučinkovitejših antioksidantov, 

ki izboljša inzulinsko občutljivost in pomaga pri

hujšanju z zaviranjem apetita in napadov lakote.

15,99€
Klubska cena

THE Omega 3 (200 kaps.)
THE Omega 3 ( prehransko dopolnilo ) so 

100% naravne in posebej prečiščene, da ne

vsebujejo nobenih primesi in težkih kovin.

X3M Creatine je napredna mešanica 5 

različnih vrst kreatina. Ne vsebuje ogljikovih

hidratov in je odličen dodatek za vse, ki si želijo

pridobiti mišično maso, moč ter povečati

zmogljivosti pri specifičnem športu.

X3M Creatin power 
(500 g)

19,95€
Klubska cena

WWW.THE-NUTRITION.COM/TRGOVINA
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»Moj cilj je mišična masa, treniram 7x na 

teden 60-90 minut, včasih tudi 2x na dan in ne 

napredujem. Kaj je vzrok za moj neuspeh?«

Prevelika količina treninga lahko negativno vpliva na prirastek 

mišične mase. Ljudje smo si med seboj različni in imamo različne 

regeneracijske sposobnosti, zaradi tega se tudi vsak posameznik 

drugače odziva na trening in na količino treninga. Glede na to, da je 

v tem primeru količina treninga res velika takšno početje 

negativno vpliva na prirastek mišične mase, saj se telo sploh ne 

spočije. Pravilo številka 1 pri pridobivanju mišične mase je, da 

mišice rastejo kadar počivamo in kadar telo dobi dovolj hranil. 

Mišice ne rastejo med treningom. Trening je potreben iz vidika, da 

stimuliramo mišična vlakna. Prirastek mišične mase se bo zgodil v 

procesu regeneracije.

Priporočamo, da zmanjšate količino ter dolžino treninga. Trening 

za mišično maso z utežmi se naj izvaja 4x tedensko po 60 minut. 

Ostali čas namenite regeneraciji oziroma počitku. Telesu 

zagotovite dovolj kvalitetnih kalorij, uživajte dovolj beljakovin, 

kompleksnih ogljikovih hidratov in ne zanemarjajte vnos maščob, 

ki so prav tako pomemben element v prehrani.

Mišično maso boste lahko pridobili le če boste ustvarili kalorični 

presežek. V primeru, da ne boste vnesli dovolj ustreznih hranil tudi 

ne morete računati na prirastek mišične mase. Kot kvaliteten 

obrok po treningu za mišično maso bi vam priporočali All in 1 

GAINER, ki vsebuje optimalno razmerje beljakovin in ogljikovih 

hidratov z dodano matriko za pridobivanje mišične mase, ki 

vsebuje kreatin, aminokisline BCAA, L-glutamin, L-arginin in 

beta-alanin.

Član kluba THE Nutrition Klemen nam je poslal 

naslednje vprašanje:

»Imam 46 let in na rednem zdravniškem 

pregledu so ugotovili, da imam povišan slabi 

holesterol, kaj lahko storim?«

Povišan slab holesterol (LDL) je v današnjem času zelo pogost 

pojav. Prvi razlog zato je predvsem slaba prehrana, ki temelji na 

veliki količini sladkorja in nasičenih ter trans maščobah. Takšno 

kombinacijo sestavljajo predvsem sladice in procesirana hrana. 

Kot drug razlog za povišan holesterol pa je premalo telesne 

aktivnosti.

Dolgoročna rešitev za znižanje slabega (LDL) holesterola je 

predvsem sprememba življenjskega sloga, to pomeni popolna 

sprememba prehranjevalnih navad in aktiven življenjski slog.

Pri prehrani boste morali izključiti sladice in predelano hrano, ki 

vsebuje predvsem trans maščobe in sladkor. Uživajte čim bolj 

raznoliko prehrano, ki vsebuje kvalitetne beljakovine in 

polnovredne ogljikove hidrate. Sezonsko sadje in zelenjava je 

ključnega pomena, saj boste dobili s tem vsa potrebna hranila, ki 

jih vaše telo potrebuje. Od dodatkov pa vam bi priporočali 

prehransko dopolnilo THE ALA (alfa lipoična kislina), ki odlično 

uravnava krvni sladkor, senzitivnost na inzulin in je odličen 

antioksidant. Poleg tega pa zavira napade lakote. Priporočamo 

vam 2x dnevno 1 kapsulo 20 min pred obrokom.

Članica kluba THE Nutrition Suzana nam je poslal 

naslednje vprašanje:

Vprašanja članov

REŠITEV:

REŠITEV:
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     VAJA 
Dotik komolca s kolenom v 

stran iz počepa

3.

ZAČETNI POLOŽAJ: 

Ÿ stojimo vzravnano, nogi sta širše od širine 

bokov, stopala so rahlo obrnjena navzven

Ÿ roki sta pokrčen v višini prsnega koša

Ÿ trup je čvrst

GIB: Rahlo pokrčimo kolena in boke potisnemo 

nazaj v počep. Pri dvigu bokov istočasno 

dvignemo eno nogo od tal in se dotaknemo 

kolena s komolcem iste roke. Gib ponovimo z 

nasprotno roko in nogo. 

     VAJA 
Izteg komolca in dvig bokov sede na tleh

4.

 ZAČETNI POLOŽAJ: 

Ÿ sedimo na tleh

Ÿ roki sta tik ob zadnjici, dlani obrnemo proti 

trupu, komolci so pokrčeni

Ÿ nogi sta pokrčeni (kot v kolenu 90°)

GIB: Iztegnemo komolce in nato dvignemo boke 

čim višje od tal. Boke spustimo proti tlom, 

komolce pokrčimo in gib ponovimo. 

     VAJA 
Dvig kolena pod kotom 90  C 

(z rokami iztegnjenimi za glavo)

5. Ÿ ZAČETNI POLOŽAJ:

Ÿ ležimo na tleh

Ÿ roki sta iztegnjeni za glavo

Ÿ pogled je naravnost

GIB: Z izdihom koleno ene noge    

pritegnemo k prsnemu košu in z vdihom 

nogo iztegnemo tik nad tlemi. Pazimo, 

da je hrbet ves čas na tleh.

     VAJA 
Izmenični izteg noge leže

6.

ZAČETNI POLOŽAJ:

Ÿ ležimo na tleh

Ÿ nogi sta dvignjeni od tal in rahlo pokrčeni 

Ÿ pogled je naravnost

GIB: Z izdihom eno nogo iztegnemo proti tlom in 

pri tem pazimo, da je hrbet ves čas na tleh. 

Dvignemo jo v začetni položaj in gib ponovimo z 

drugo nogo.

     VAJA 
Upogib trupa leže s koleni obrnjenimi 

navzven in rokami za glavo

7.

ZAČETNI POLOŽAJ: 

Ÿ ležimo na tleh

Ÿ dlani položimo za glavo

Ÿ stopala se dotikajo, kolena so usmerjena 

navzven

Ÿ pogled je naravnost

GIB: Z vdihom stisnemo popek proti tlom in z 

izdihom dvignemo lopatice od tal. Istočasno 

zasukamo medenico navznotraj. Počasi sprostimo 

in gib ponovimo. Pazimo, da je pogled ves čas 

naravnost.

Prehrana
mamic po 
porodu
Mamice potrebujejo pestro, raznovrstno in 

zdravo prehrano. Med dojenjem so, tako kakor 

med nosečnostjo povečane potrebe po 

kakovostnih beljakovinah, ki so med drugimi 

gradniki hormona prolaktina, odgovornega za 

tvorbo mleka. Beljakovine najdemo v mesu, 

ribah, jajcih in mlečnih izdelkih. Pri doječih 

mamicah se svetuje dietna prehrana, če je na 

hrano alergična mamica sama in v kolikor 

ugotovimo, da je na kakšno vrsto hrane 

(najpogosteje kravje mleko in jajca) alergičen 

otrok.

Po nosečnosti se povečajo potrebe po 

vitaminu C, A, B skupini in kalciju ter 

magneziju. 

Od prehranskih dopolnil 

priporočam:

THE Vitamin Strong, THE Ca/Mg 

in THE Omega 3, ki imajo dober vpliv 

na razvoj dojenčkovih možganov.

Avtor: 

Naja Čorić, 
Osebna trenerka in 
THE Nutrition ambasadorka,

      www.najacoric.com

Poskrbite zase in za svoje telo tudi po porodu.

15

Trening vam bova predstavili z mojo varovanko in mamico dveh otrok Nežo, ki se po 
zadnjem porodu že pridno vrača nazaj v formo.

Trening izvajamo krožno, kar pomeni, da izvajamo vaje eno za drugo z minimalnim 
premorom med vsako vajo. 

Pričnemo z dinamičnim raztezanjem (10 min):

Ÿ kroženje z rokami naprej in nazaj

Ÿ kroženje z boki v obe smeri

Ÿ dvig roke v stran nad glavo izmenično iz leve v desno

Ÿ kroženje v kolenu v obe smeri

Ÿ izmenično stopanje na rahlo dvignjeno podlago

                       Že v času nosečnosti je priporočljivo, da pričnete s 

krepitvijo mišic medeničnega dna. To storite tako, da stisnite 

mišice medeničnega dna in zadržite stisk kolikor zmorete oz 6-8 

sek. Ponovite 8-12- krat. Dihanje naj bo umirjeno in sproščeno.

NASVET:

Kako 
nazaj v 
formo po 
porodu

TRENING PO PORODU ZA DOMA

12-15 (priporočam, da začnite postopoma, na 

začetku z manj ponovitev in tedensko povečujte 

število ponovitev glede na počutje in zmogljivost)

Število ponovitev: 

Število krogov: 2-4 
Premor med vsakim 
ponovljenim krogom:  
30 sekund

     VAJA 
Počep z dvigom iztegnjenih rok pred sabo

1.

ZAČETNI POLOŽAJ: 

Ÿ stojimo širše od širine bokov stopala so rahlo 

usmerjena navzven, roki sta ob telesu

Ÿ pazimo, da imamo trup čvrst in hrbet raven

GIB: Pokrčimo kolena, potisnemo boke nazaj in 

se spustimo proti tlom. Pazimo, da ne gredo 

kolena čez prste na nogah. Istočasno roki 

iztegnemo pred sabo. Vrnemo se v začetni 

položaj in potisnemo boke naprej.

     VAJA 
Izpadni korak

2.

ZAČETNI POLOŽAJ: 

Ÿ z eno nogo stopimo korak naprej

Ÿ z rokami se držimo za boke

Ÿ trup je čvrst in hrbet raven

GIB: Pokrčimo kolena obeh nog in se z 

boki spustimo na ravnost proti tlom. Kot 

v kolenih je 90°. Vrnemo se v začetni 

položaj in gib ponovimo.

 eliko mamic se sprašuje, kako Vse čimprej vrniti nazaj v formo 

po porodu. Nosečnost in porod 

pustita na telesu vidne sledove. Višek 

nakopičenih kilogramov in oslabljene 

trebušne mišice po porodu, lahko z 

redno in ustrezno vadbo odpravimo.

6-8 tednov po porodu, se odvija krčenje 

maternice v svojo prvotno lego, zato se 

v tem času odsvetujejo intenzivni 

športni napori. Po 1. ginekološkem 

pregledu po porodu, lahko počasi 

pričnete z izvajanjem praktično vseh 

vaj, ki naj bodo prilagojene telesu po 

porodu. Vaje lahko izvajate, dokler ne 

občutite bolečine ali nelagodja. 

Previdne morajo biti predvsem 

mame, ki so imele carski rez in 

počakati z vadbo, dokler ni po 

operativna rana povsem zaceljena.

VAROVANKA

NEZA
X2X2X2
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     VAJA 
Dotik komolca s kolenom v 
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3.

ZAČETNI POLOŽAJ: 
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Ÿ roki sta pokrčen v višini prsnega koša

Ÿ trup je čvrst
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nazaj v počep. Pri dvigu bokov istočasno 

dvignemo eno nogo od tal in se dotaknemo 

kolena s komolcem iste roke. Gib ponovimo z 

nasprotno roko in nogo. 

     VAJA 
Izteg komolca in dvig bokov sede na tleh

4.
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     VAJA 
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5. Ÿ ZAČETNI POLOŽAJ:
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Ÿ pogled je naravnost

GIB: Z izdihom koleno ene noge    

pritegnemo k prsnemu košu in z vdihom 

nogo iztegnemo tik nad tlemi. Pazimo, 

da je hrbet ves čas na tleh.

     VAJA 
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6.
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drugo nogo.

     VAJA 
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7.
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navzven
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izdihom dvignemo lopatice od tal. Istočasno 

zasukamo medenico navznotraj. Počasi sprostimo 

in gib ponovimo. Pazimo, da je pogled ves čas 

naravnost.

Prehrana
mamic po 
porodu
Mamice potrebujejo pestro, raznovrstno in 

zdravo prehrano. Med dojenjem so, tako kakor 

med nosečnostjo povečane potrebe po 

kakovostnih beljakovinah, ki so med drugimi 

gradniki hormona prolaktina, odgovornega za 

tvorbo mleka. Beljakovine najdemo v mesu, 

ribah, jajcih in mlečnih izdelkih. Pri doječih 

mamicah se svetuje dietna prehrana, če je na 

hrano alergična mamica sama in v kolikor 

ugotovimo, da je na kakšno vrsto hrane 

(najpogosteje kravje mleko in jajca) alergičen 

otrok.

Po nosečnosti se povečajo potrebe po 

vitaminu C, A, B skupini in kalciju ter 

magneziju. 

Od prehranskih dopolnil 

priporočam:

THE Vitamin Strong, THE Ca/Mg 

in THE Omega 3, ki imajo dober vpliv 

na razvoj dojenčkovih možganov.

Avtor: 

Naja Čorić, 
Osebna trenerka in 
THE Nutrition ambasadorka,

      www.najacoric.com

Poskrbite zase in za svoje telo tudi po porodu.
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Trening vam bova predstavili z mojo varovanko in mamico dveh otrok Nežo, ki se po 
zadnjem porodu že pridno vrača nazaj v formo.
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premorom med vsako vajo. 

Pričnemo z dinamičnim raztezanjem (10 min):
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formo po 
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ponovljenim krogom:  
30 sekund
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V svetu športa in športne prehrane skoraj ni več 

posameznika, ki še ni slišal za sirotkine beljakovine 

(whey proteine). Obstajaj pa še veliko posameznikov 

in staršev, ki se kar zmrazijo, ko slišijo besedo 

»proteini«, saj so mnenja da gre za nekaj nevarnega in 

prepovedanega, ki škoduje telesu. Temu seveda ni 

tako, saj gre vendar zgolj za beljakovine v prahu. Skozi 

leta so znanstveniki ugotovili, da imajo prav sirotkini 

proteini veliko pozitivnih učinkov na naše telo in 

blagodejno vplivajo na zdravje ter dobro počutje. 

Vse o 
sirotkinih 
beljakovinah 
(Whey proteini)

Veliko ljudi je tudi v zmoti, ker enači tekočo sirotko (stranski produkt pri predelavi mleka) z  sirotkinimi beljakovinami v prahu (whey proteini), 

ki so narejeni s prav posebnimi postopki, da se  ohranijo vse pozitivne lastnosti teh super beljakovin. Šele predelana tekoča sirotka ima vse te 

pozitivne učinke na telo, katere vam bomo razkrili v nadaljevanju.

Kako sploh nastanejo 

sirotkini (Whey) 

proteini?

Sirotkine (Whey) proteine pridobivamo v veliki večini iz 

kravjega mleka. Mleko ima povprečno 3,5% beljakovin, 

4,6% laktoze in 4% maščobe.

1.

Krave na velikih kmetijah 

strojno pomolzejo.

2.

Velike količine mleka se 

nato s pomočjo cistern 

pripeljejo do predelovalnega 

obrata za sir. Prav sirotka je 

tisti stranski produkt pri 

procesu izdelave sira.  

3.

Pasterizacija se izvede v 

predelovalnem obratu, ki zagotavlja, 

da mleko ne vsebuje bakterij. Mleko 

lahko vsebuje tudi bakterije, ki so 

zdravju škodljive in lahko celo 

smrtonosne. Zato je takšen proces 

nujen. Mleko je potrebno skuhati do 

vrelišča (80-85°C) in ga nato 

ohladiti na 4°C. Dokazano je, da 

bakterije ne preživijo če se izvede 

proces pasterizacije.

Mleko po pasterizaciji vsebuje 20% 

sirotke in 80% kazeina.

4.

V tem koraku se 

pasteriziranemu mleku 

dodajo encimi in mleko se loči 

na dva dela in sicer na trde delce 

(kazein) in tekočino (sirotka, 

maščobe in ogljikovi hidrati).

Tekočo sirotko se nato pošlje na 

nadaljnje čiščenje, kjer ji 

odstranijo ogljikove hidrate, 

maščobe, minerale in vodo.

WWW.THE-NUTRITION.COM

Avtor: 
Boštjan Eferl, 
trener fitnesa FZS, 
osebni trener

THE Amino 
Whey (2300 g)

39,99€
Klubska cena
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Uporaba
ŠPORTNE PREHRANE 
v BORILNIH ŠPORTIH

Športi, ki se štejejo za borilne, so eni najbolj specifičnih in fizično-mentalno 

zahtevnih.

V preteklosti se je uporaba športne prehrane v borilnih športih zanemarjala, 

zadnje čase pa prihaja precej v ospredje, saj je načrtno delo s športno 

prehrano v določenih športnih krogih, začelo prinašati boljši napredek in s 

tem rezultate, kar je imelo za posledico razširitev tudi na področje borilnih 

športov.

Vsak od borilnih športov ima svoje specifike, vsem pa je skupna predvsem 

velika intenziteta napora v kratkem časovnem obdobju. In temu primerno je 

prilagojena tudi športna prehrana.

Izkušnje na področju različnih borilnih športov so pokazale, da je ključna 

predvsem dobra priprava tako na trening, kot tekmo. Tako se danes 

tekmovalci v borilnih športih poslužujejo najrazličnejših tipov treninga, od 

atletskih treningov, do treningov v fitnesu. Temu primeren je nabor izdelkov 

športne prehrane, izkušnje pa so pokazale, da se bodo najboljši rezultati 

dosegali z naslednjimi THE izdelki:

PRED TRENINGOM/TEKMO:

THE Beast 2.0 –2 priloženi 

merici (10 g) 20 minut pred 

aktivnostjo. Poveča fokus in 

koncentracijo in daje odličen 

izkoristek moči in vzdržljivosti.

THE Isodrink – 2 priloženi 

merici (70 g) zmešano v 700-

1000 ml vode med aktivnostjo. 

Odličen vir energije, ki ne 

obremenjuje želodca in nas odžeja, 

ter preprečuje dehidracijo in krče

THE BCAA Energy – 

3 priložene merice (10 g) zmešano 

v kombinaciji z THE Isodrink za 

podaljšanje učinka fokusa in 

koncentracije, ter moči in 

vzdržljivosti.

THE Recovery Drink – 2 

priloženi merici (80 g) zmešano z 

4 dcl vode. Za optimalno 

regeneracijo in vračanje telesa v 

homeostazo.

MED TRENINGOM/TEKMO

PO TRENINGU/TEKMI:

Avtor: 
Mitja Ratej, 
večkratni državni prvak v judu
(svetovalec v THE Nutrition Ptuj)

Športna prehrana je dopolnilo k redni in urejeni 

prehrani. Načrtovanje naših jedilnikov skozi trenažni 

ciklus, bo zagotovo pripomoglo še k boljšim 

rezultatom na treningu in tekmi. 

Izkušnje kažejo, da je za dodajanje športne prehrane 

najbolj primeren ravno trenažni ciklus, saj takrat 

lahko na sebi testiramo vse prednosti in slabosti, ki jih 

nato upoštevamo na tekmi, kjer je potreben naš 

maksimum. Vsako telo ima namreč svoje potrebe in 

temu primerno je treba prilagoditi tudi športno 

prehrano.
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Primerjava: Sirotkin koncentrat in izolat

WHEY PROTEIN KONCENTRAT            WHEY PROTEIN IZOLAT

% beljakovin

Vsebnost OH

Vsebnost maščob

Vsebnost laktoze

Presnova

70-80 % beljakovin

Vsebuje nekaj OH

Vsebuje nekaj M

Lahko vsebuje

30-40 minut

90 % beljakovin

Skoraj ne vsebuje OH

Vsebuje minimalen delež M

Skoraj ne vsebuje

10-15 minut

5.

Tekočo sirotko iz 4. koraka 

nato pošljejo  v obrat za proizvodnjo 

beljakovin. Stroji, ki obdelujejo 

sirotko imajo keramične filtre in so iz 

nerjavečega jekla.Gre za naraven 

postopek, ki se dogaja v hladnem 

okolju brez kakršnega koli 

segrevanja. V tem delu postopka se 

loči maščobo in laktozo iz tekoče 

raztopine in končni produkt so tekoče 

beljakovine.

6.

V tem zadnjem koraku pri proizvodnji 
sirotkinih (whey) beljakovin, dovedejo 

tekoče sirotkine beljakovine iz 5. koraka v 
sušilnik, ki ima vroč in hladen zrak, da se 
posuši voda in loči trde snovi iz tekočine. 

Nastali prašek vsebuje približno 80-
90% sirotkinih (Whey) 

beljakovin. Takšen postopek zagotavlja 
tudi, da beljakovine ne izgubijo hranilne 

vrednosti.

Kot zanimivost je potrebno omeniti še to, 
da iz 326 kg tekoče sirotke 

pridobimo le 2,2 kg sirotkinih 
(Whey) proteinov v prahu.  

Kot posebnost je potrebno omeniti naš 

premium izdelek  ki vsebuje X3M Whey

prav posebno obliko sirotkinega 

koncentrata, ki NE vsebuje laktoze.

KAKO DELIMO 
SIROTKINE (WHEY) 
PROTEINE? 
Sirotkine beljakovine lahko 

v razdelimo na tri vrste in sicer 

na sirotkin koncentrat, sirotkin izolat 

in sirotkin hidrolizat.

43,99€
Klubska cena

KATERI SO 
POZITIVNI UČINKI SIROTKINIH 
BELJAKOVIN V PRAHU? Sirotkine beljakovine v  prahu v zadnjem 

času ne uporabljajo samo športniki in 

rekreativci ampak tudi posamezniki, ki se 

zavedajo koristnih učinkov sirotkinih 

beljakovin v prahu.Katere koristi prinaša 

uživanje sirotkinih (whey ) proteinov  pa v 

nadaljevanju

Preprečevanje razgradnje mišične mase

Raziskave so pokazale, da so prav sirotkine beljakovine 

tiste, ki preprečujejo razgradnjo mišične mase oziroma 

pospešujejo proces regeneracije. Prav zato so tako 

priljubljene pri športnikih in rekreativcih. Njihova 

prednost je tudi v tem, da se hitro absorbirajo oziroma 

imajo hiter prehod v kri in so zato primerni neposredno za 

po treningu. Zato učinkovito preprečujejo katabolizem in 

pospešijo obnovo tkiv v telesu.

Ne samo v športu ampak tudi v vsakdanjem življenju so 

sirotkine beljakovine koristne, saj pomagajo pri 

hitrejšem okrevanju po operacijah in celjenju poškodb.

Sirotkini proteini in glutation

Glutation je najbolj razširjen antioksidant v našem 

organizmu in je kot antioksidant zaslužen za delovanje 

imunskega sistema, kar posledično vpliva na krepitev 

odpornosti organizma. Poleg tega ščiti možgane, lajša 

simptome alzheimerjeve in parkinsonove bolezni ter 

izboljšuje funkcijo jeter.

Glutation je sestavljen je iz aminokislin glicin, cisteinin 

glutamin. Prav sirotkine beljakovine so tiste, ki vsebujejo 

veliko teh aminokislin in pomagajo pri tvorbi glutationa.

Hitrejše hujšanje

Kvalitetne sirotkine beljakovine kot so recimo THE 

AminoWhey, vsebujejo 86% delež beljakovin in so zelo 

priporočljive v fazi hujšanja. Večji vnos beljakovin v 

prehrani je zelo priporočljiv kadar želimo shujšati, poleg 

tega kvalitetne sirotkine beljakovine kot je THE 

AminoWhey skoraj ne vsebujejo ogljikovih hidratov in 

maščob in so tako idealen pripravek v fazi hujšanja.

Hitrejše pridobivanje mišične mase 

Sirotkine beljakovine vsebujejo visok delež BCAA 

(Branched-ChainAminoAcids) to so aminokisline z 

razvejano stransko verigo in so ključne za sintezo 

beljakovin in povečanje izločanja anabolnih hormonov 

(rastni hormon, testosteron). Prav zaradi tega so 

sirotkine beljakovine pomembne kadar želite pridobiti 

mišično maso in izboljšati regeneracijo po telesni 

aktivnosti.

Nižji slabi holesterol (LDL)

Sirotkine beljakovine že same po sebi pozitivno vplivajo 

na količino dobrega (HDL) holesterola. Laktoferin v 

sirotki pa preprečuje oksidacijo slabega (LDL) 

holesterola, zaradi tega tudi je možnost za aterosklerozo 

nižja. 

Kdaj in koliko sirotkinih beljakovin je potrebno 

zaužiti?

Značilnost sirotkinih (whey) proteinov je v tem, da se 

hitro absorbirajo in so zaradi te lastnosti zelo 

priporočljivi, da jih zaužijemo neposredno po 

aktivnosti. Zaradi hitre absorpcije je potrebno 

biti pozoren na količino sirotkinih beljakovin, 

saj je telo sposobno sintetizirati omejeno 

količino tako hitrih beljakovin.

Moškim priporočamo, da naj zaužijejo po 

telesni aktivnosti 40-45g THE Amino Whey 

sirotkinih beljakovin.

Ženskam pa priporočamo, da po telesni 

aktivnosti zaužijejo 30-35g THE Amino 

Whey sirotkinih beljakovin.

V primeru, da vam je cilj pridobivanje mišične 

mase oziroma če pokurite veliko energije 

dodajte po aktivnosti sirotkinim beljakovinam 

THE AminoWhey še ogljikove hidrate v prahu 

kot je THE Maltocarb ali All in 1 Carbs. 

Količina ogljikovih hidratov je odvisna od 

intenzivnosti vašega treninga in potreb po 

ogljikovih hidratih.

Sirotkini (whey) proteini niso le hrana za 

športnike ampak imajo ogromno pozitivnih 

učinkov na naše telo.
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Uporaba
ŠPORTNE PREHRANE 
v BORILNIH ŠPORTIH

Športi, ki se štejejo za borilne, so eni najbolj specifičnih in fizično-mentalno 

zahtevnih.

V preteklosti se je uporaba športne prehrane v borilnih športih zanemarjala, 

zadnje čase pa prihaja precej v ospredje, saj je načrtno delo s športno 

prehrano v določenih športnih krogih, začelo prinašati boljši napredek in s 

tem rezultate, kar je imelo za posledico razširitev tudi na področje borilnih 

športov.

Vsak od borilnih športov ima svoje specifike, vsem pa je skupna predvsem 

velika intenziteta napora v kratkem časovnem obdobju. In temu primerno je 

prilagojena tudi športna prehrana.

Izkušnje na področju različnih borilnih športov so pokazale, da je ključna 

predvsem dobra priprava tako na trening, kot tekmo. Tako se danes 

tekmovalci v borilnih športih poslužujejo najrazličnejših tipov treninga, od 

atletskih treningov, do treningov v fitnesu. Temu primeren je nabor izdelkov 

športne prehrane, izkušnje pa so pokazale, da se bodo najboljši rezultati 

dosegali z naslednjimi THE izdelki:

PRED TRENINGOM/TEKMO:

THE Beast 2.0 –2 priloženi 

merici (10 g) 20 minut pred 

aktivnostjo. Poveča fokus in 

koncentracijo in daje odličen 

izkoristek moči in vzdržljivosti.

THE Isodrink – 2 priloženi 

merici (70 g) zmešano v 700-

1000 ml vode med aktivnostjo. 

Odličen vir energije, ki ne 

obremenjuje želodca in nas odžeja, 

ter preprečuje dehidracijo in krče

THE BCAA Energy – 

3 priložene merice (10 g) zmešano 

v kombinaciji z THE Isodrink za 

podaljšanje učinka fokusa in 

koncentracije, ter moči in 

vzdržljivosti.

THE Recovery Drink – 2 

priloženi merici (80 g) zmešano z 

4 dcl vode. Za optimalno 

regeneracijo in vračanje telesa v 

homeostazo.

MED TRENINGOM/TEKMO

PO TRENINGU/TEKMI:

Avtor: 
Mitja Ratej, 
večkratni državni prvak v judu
(svetovalec v THE Nutrition Ptuj)

Športna prehrana je dopolnilo k redni in urejeni 

prehrani. Načrtovanje naših jedilnikov skozi trenažni 

ciklus, bo zagotovo pripomoglo še k boljšim 

rezultatom na treningu in tekmi. 

Izkušnje kažejo, da je za dodajanje športne prehrane 

najbolj primeren ravno trenažni ciklus, saj takrat 

lahko na sebi testiramo vse prednosti in slabosti, ki jih 

nato upoštevamo na tekmi, kjer je potreben naš 

maksimum. Vsako telo ima namreč svoje potrebe in 

temu primerno je treba prilagoditi tudi športno 

prehrano.
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Primerjava: Sirotkin koncentrat in izolat

WHEY PROTEIN KONCENTRAT            WHEY PROTEIN IZOLAT

% beljakovin

Vsebnost OH

Vsebnost maščob

Vsebnost laktoze

Presnova

70-80 % beljakovin

Vsebuje nekaj OH

Vsebuje nekaj M

Lahko vsebuje

30-40 minut

90 % beljakovin

Skoraj ne vsebuje OH

Vsebuje minimalen delež M

Skoraj ne vsebuje

10-15 minut

5.

Tekočo sirotko iz 4. koraka 

nato pošljejo  v obrat za proizvodnjo 

beljakovin. Stroji, ki obdelujejo 

sirotko imajo keramične filtre in so iz 

nerjavečega jekla.Gre za naraven 

postopek, ki se dogaja v hladnem 

okolju brez kakršnega koli 

segrevanja. V tem delu postopka se 

loči maščobo in laktozo iz tekoče 

raztopine in končni produkt so tekoče 

beljakovine.

6.

V tem zadnjem koraku pri proizvodnji 
sirotkinih (whey) beljakovin, dovedejo 

tekoče sirotkine beljakovine iz 5. koraka v 
sušilnik, ki ima vroč in hladen zrak, da se 
posuši voda in loči trde snovi iz tekočine. 

Nastali prašek vsebuje približno 80-
90% sirotkinih (Whey) 

beljakovin. Takšen postopek zagotavlja 
tudi, da beljakovine ne izgubijo hranilne 

vrednosti.

Kot zanimivost je potrebno omeniti še to, 
da iz 326 kg tekoče sirotke 

pridobimo le 2,2 kg sirotkinih 
(Whey) proteinov v prahu.  

Kot posebnost je potrebno omeniti naš 

premium izdelek  ki vsebuje X3M Whey

prav posebno obliko sirotkinega 

koncentrata, ki NE vsebuje laktoze.

KAKO DELIMO 
SIROTKINE (WHEY) 
PROTEINE? 
Sirotkine beljakovine lahko 

v razdelimo na tri vrste in sicer 

na sirotkin koncentrat, sirotkin izolat 

in sirotkin hidrolizat.

43,99€
Klubska cena

KATERI SO 
POZITIVNI UČINKI SIROTKINIH 
BELJAKOVIN V PRAHU? Sirotkine beljakovine v  prahu v zadnjem 

času ne uporabljajo samo športniki in 

rekreativci ampak tudi posamezniki, ki se 

zavedajo koristnih učinkov sirotkinih 

beljakovin v prahu.Katere koristi prinaša 

uživanje sirotkinih (whey ) proteinov  pa v 

nadaljevanju

Preprečevanje razgradnje mišične mase

Raziskave so pokazale, da so prav sirotkine beljakovine 

tiste, ki preprečujejo razgradnjo mišične mase oziroma 

pospešujejo proces regeneracije. Prav zato so tako 

priljubljene pri športnikih in rekreativcih. Njihova 

prednost je tudi v tem, da se hitro absorbirajo oziroma 

imajo hiter prehod v kri in so zato primerni neposredno za 

po treningu. Zato učinkovito preprečujejo katabolizem in 

pospešijo obnovo tkiv v telesu.

Ne samo v športu ampak tudi v vsakdanjem življenju so 

sirotkine beljakovine koristne, saj pomagajo pri 

hitrejšem okrevanju po operacijah in celjenju poškodb.

Sirotkini proteini in glutation

Glutation je najbolj razširjen antioksidant v našem 

organizmu in je kot antioksidant zaslužen za delovanje 

imunskega sistema, kar posledično vpliva na krepitev 

odpornosti organizma. Poleg tega ščiti možgane, lajša 

simptome alzheimerjeve in parkinsonove bolezni ter 

izboljšuje funkcijo jeter.

Glutation je sestavljen je iz aminokislin glicin, cisteinin 

glutamin. Prav sirotkine beljakovine so tiste, ki vsebujejo 

veliko teh aminokislin in pomagajo pri tvorbi glutationa.

Hitrejše hujšanje

Kvalitetne sirotkine beljakovine kot so recimo THE 

AminoWhey, vsebujejo 86% delež beljakovin in so zelo 

priporočljive v fazi hujšanja. Večji vnos beljakovin v 

prehrani je zelo priporočljiv kadar želimo shujšati, poleg 

tega kvalitetne sirotkine beljakovine kot je THE 

AminoWhey skoraj ne vsebujejo ogljikovih hidratov in 

maščob in so tako idealen pripravek v fazi hujšanja.

Hitrejše pridobivanje mišične mase 

Sirotkine beljakovine vsebujejo visok delež BCAA 

(Branched-ChainAminoAcids) to so aminokisline z 

razvejano stransko verigo in so ključne za sintezo 

beljakovin in povečanje izločanja anabolnih hormonov 

(rastni hormon, testosteron). Prav zaradi tega so 

sirotkine beljakovine pomembne kadar želite pridobiti 

mišično maso in izboljšati regeneracijo po telesni 

aktivnosti.

Nižji slabi holesterol (LDL)

Sirotkine beljakovine že same po sebi pozitivno vplivajo 

na količino dobrega (HDL) holesterola. Laktoferin v 

sirotki pa preprečuje oksidacijo slabega (LDL) 

holesterola, zaradi tega tudi je možnost za aterosklerozo 

nižja. 

Kdaj in koliko sirotkinih beljakovin je potrebno 

zaužiti?

Značilnost sirotkinih (whey) proteinov je v tem, da se 

hitro absorbirajo in so zaradi te lastnosti zelo 

priporočljivi, da jih zaužijemo neposredno po 

aktivnosti. Zaradi hitre absorpcije je potrebno 

biti pozoren na količino sirotkinih beljakovin, 

saj je telo sposobno sintetizirati omejeno 

količino tako hitrih beljakovin.

Moškim priporočamo, da naj zaužijejo po 

telesni aktivnosti 40-45g THE Amino Whey 

sirotkinih beljakovin.

Ženskam pa priporočamo, da po telesni 

aktivnosti zaužijejo 30-35g THE Amino 

Whey sirotkinih beljakovin.

V primeru, da vam je cilj pridobivanje mišične 

mase oziroma če pokurite veliko energije 

dodajte po aktivnosti sirotkinim beljakovinam 

THE AminoWhey še ogljikove hidrate v prahu 

kot je THE Maltocarb ali All in 1 Carbs. 

Količina ogljikovih hidratov je odvisna od 

intenzivnosti vašega treninga in potreb po 

ogljikovih hidratih.

Sirotkini (whey) proteini niso le hrana za 

športnike ampak imajo ogromno pozitivnih 

učinkov na naše telo.
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Kokosovo mleko, kokosovo olje Maya Gold, naravno sladilo THE Natural Sweetener in vanilijevo aromo stresite v kozico in pri nizki temperaturi počasi segrevajte, ter 

dobro premešajte. Omenjene sestavine v posodi ne smejo zavreti, nato postopoma dodajajte THE Amino Wheya. Med samim segrevanjem neprestano mešajte dokler 

grudice ne izginejo. V večjo posodo stresite 250g kokosa in vmešajte raztopljeno segrete sestavine, tako da nastane lepljiva, gosta masa.

Pekač obložite s peki papirjem in z rokami oblikujte ploščice/svaljke, ter jih položite na peki papir. Na koncu pa pokrijte z alu folijo in postavite v skrinjo za 10-12 ur 

oziroma najbolje čez noč. Naslednji dan stopite na pari temno čokolado Torras, dodajte 5g kokosovega olja ter 150 ml mleka. Segrevajte na nizki temperaturi, dokler 

se ne čokolada ne stopi. Nato zmrznjene svaljke/ploščice pomočite oziroma prelijete s čokolado in za 2 uri postavite v hladilnik, da se čokolada strdi.

ENERGIJSKE ŽITNE PLOŠČICE

250g ovseni kosmiči

30g med

25g Meridian organic Peanutbutter

10g chia semena

10g laneno seme

60g rozine (ali katero drugo suho sadje)

150g jabolko

½ čajne žličke pecilnega praška

150 ml vode

30g kokosa

Po želji: cimet, naravno sladilo THE Natural 

Sweetener, koščki Torras temne čokolade

1

PRIPRAVA:

Rozine stresite v posodo in jih zalijte z vročo vodo, ter pustite da nabreknejo. Enako storite tudi 

s chia in lanenimi semeni. 

V posodi zmešajte ovsene kosmiče, kokos, ter naribano jabolko. Dodajte semena, rozine, med, 

arašidovomaslo Meridian Peanut Butter, cimet in pecilni prašek. Nato počasi dodajte 

vodo,dodajte toliko vode, da bo masa gosta in lepljiva. Maso nato pustite stati 10 minut. Iz 

mase nato oblikujete žitne ploščice, katere položite na pekač, ki ga pred tem obložite s peki 

papirjem. 

Pečico segrejte na 

180° C in pecite 20 minut.

1 2 3

4 5 5

HRANILNA VREDNOST

 ZA 1 ENERGIJSKO 

ŽITNO PLOŠČICO:

B(g) 

OH(g) 

M(g) 

Kcal:  

2,60 

19,50 

15,46 

227,54

Sestavine za 13 ploščic:

ZDRAVA SLADICA: 

»LOW- CARB« 

BOUNTY

Avtorica recepta:

Nika Knific

Sestavine za 14 Bounty ploščic:

250g kokosa

40g THE Natural Sweetener(naravno 

sladilo brez kalorij)

10g kokosovega olja Maya Gold

200g kokosovega mleka (lahko tudi 

sladke smetane)S
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25g THE Amino Whey – okus:Bounty

50g Torras temna čokolada s Stevio

150 ml Mleko 1,5 % M

Aroma vanilije

HRANILNA VREDNOST

 ZA 1 LOW-CARBBOUNTY 

PLOŠČICO:

B(g) 

OH(g) 

M(g) 

Kcal:  

3,07

4,25

14,57

160,41
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kako mi je uspelo shujšati 85 kg
Že vse življenje imam težave s prekomerno telesno 

težo. Vedno sem se tolažil s tem, da imajo tudi vsi 

moji družinski člani težave s prekomerno telesno 

težo, zato sem vedno krivil dedno zasnovo . Resna 

težava pa je nastala, ko sem leta 2013 doživel 

prometno nesrečo. Huje sem si poškodoval koleno 

in sem bil priklenjen na posteljo 3 mesece, nato je 

sledila večmesečna rehabilitacija. Več mesecev se 

nisem mogel sploh gibati in tudi jedel sem 

nezdravo. Kilogrami so se nabirali in dosegel sem 

celih 175kg.

V začetku poletja 2016 pa sem se odločil temu 

naredit konec! Začel sem s kolesarjenjem, dnevno 

sem prekolesaril od 30-50 km, včasih tud več. 

Spominjam se prvih dni...rit me je bolela vsakič, ko 

sem se spravil na kolo. Prvih 5 minut sem kar mižal 

in stiskal zobe od bolečine, vendar nisem obupal, 

ker sem vedel da bo bolje. In tako je tudi bilo, 

sčasoma sem se navadil in vsak dan sem lažje 

premagoval kilometre, sploh ko sem videl da 

kilogrami kopnijo. Vsak začetek je težak, vendar 

sem si postavil cilj, ki sem ga želel doseči. Največja 

motivacija je, ko vidiš spremembe in tako ti je dosti 

lažje. Do zime mi je uspelo shujšati na 137kg, nato 

sem začel hodit na fitnes. Fitnes sedaj obiskujem 

vsaj 4x na teden, sploh se ne spomnim da bi v tem 

času izpustil kdaj trening, ki je bil na sporedu. V 

vsem tem času, ko sem hujšal sem se spopadal s 

težavami, ki jih človek »normalne« teže definitivno 

nima. Največja težava so bila predvsem oblačila… 

velik problem je dobiti oblačila, ki so ti všeč

Zelo sem srečen, da lahko spet oblečem oblačila, ki 

so mi všeč. 

Glede prehrane moram povedati, da nisem nikoli ful 

dosti pojedel, moja slabost je bila jesti zvečer vse v 

enem obroku. Nisem tudi nek oboževalec fastfooda, 

mogoče sem si McDonalds privoščil 6x letno, sem 

pa jedel precej kruha, priloge itd..v bistvu vse kar je 

prišlo pod moje roke.

Za uspeh oziroma spremembo sem moral 

spremeniti popolnoma vse moje prehranjevalne 

navade. Uvedel sem več obrokov dnevno za začetek 

4-5. Uvedel sem zajtrk, kosilo, malico in večerjo. 

Moja prehrana se je popolnoma spremenila. Od 

beljakovinskih živil sem užival meso (piščanec ali 

puran), vključil ribe ter jajca. Ogljikovih hidratov 

sem jedel zelo malo. Veliko več sem začel jesti 

zelenjave. Sprememba prehrane je bila ključna za 

izgubo mojih dodatnih kilogramov ter oblikovanje 

telesa. Vse od začetka faze hujšanja kruha ne jem 

(niti polnozrnatega), ne jem testenin in ne 

krompirja. Odpovedal sem se ocvrti hrani. Če 

pečem meso ga pečem v pečici. Količino hrane sem 

sproti prilagajal.

Poleg prehrane sem vključil v svoj jedilnik osnovne 

prehranske dodatke, ki mi pripomorejo k še boljšim 

rezultatom. Na THE Nutrition forumu in tudi na 

THE Nutrition Facebook strani sem dobil 

p r e d v s e m  v  t a k š n i 

velikosti.  Nosil  sem 

konfekcijsko številko 

5xxl do 6xxl in takšnih 

velikosti oblačil je pri nas 

zelo težko dobiti. Vse od 

začetka mojega podviga 

in do danes sem že 3x 

zamenjal garderobo.

super nasvete prehrane in treninga, ter 

katere dodatke izbrati za učinkovito 

hujšanje in kako jih uporabljati.

Kot beljakovinski napitek uporabljam 

THE Amino Whey proteine, ki mi 

pripomorejo k še boljši regeneraciji. Kot 

zanimivost moram povedati tudi to, da 

jih nekaj časa nisem jemal in že po nekaj 

dnevih sem občutil večjo utrujenost pri 

isti količini treningov kot sicer. Zato jih 

res priporočam vsem, ki trenirate, da 

telesu zagotovite ustrezna hranila.

Med treningom pijem X3M BCAA 

aminokisline, ki preprečujejo razgradnjo 

mišic ter pripomorejo k temu, da lahko 

treniram redno in intenzivno.

V zaključni fazi mojega hujšanja pa so mi 

pri THE Nutrition svetovali, da dodam še 

»fatburner« X3M Shredxx, ki mi da 

med samo vadbo veliko energije, ter 

občutno zmanjša željo po sladkem. X3M 

Shredxx mi je pomagal, da sem v tej 

zadnji fazi še bolj napredoval in prišel na 

sedanjih 90 kg.

 

Vsem, ki se lotite hujšanja se zavedajte 

da rezultati ne bodo prišli čez noč. 

Največ je na vas, da boste dosegli 

zastavljene cilje, noben drug ne more 

trenirati namesto vas, noben se ne more 

odreči slabi prehrani, vse to morate 

narediti sami. Sledite svojim ciljem. Če 

je uspelo meni shujšati 85 kg lahko uspe 

tudi vam.

Športen pozdrav,

Nik Jurgec

NIK JURGEC: 

Moje ime je Nik Jurgec star sem 
34 in prihajam iz Maribora.Uspelo 
mi je  shujšati 85 kg in odločil 
sem se, da vam bom razkril svojo zgodbo.
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Kokosovo mleko, kokosovo olje Maya Gold, naravno sladilo THE Natural Sweetener in vanilijevo aromo stresite v kozico in pri nizki temperaturi počasi segrevajte, ter 

dobro premešajte. Omenjene sestavine v posodi ne smejo zavreti, nato postopoma dodajajte THE Amino Wheya. Med samim segrevanjem neprestano mešajte dokler 

grudice ne izginejo. V večjo posodo stresite 250g kokosa in vmešajte raztopljeno segrete sestavine, tako da nastane lepljiva, gosta masa.

Pekač obložite s peki papirjem in z rokami oblikujte ploščice/svaljke, ter jih položite na peki papir. Na koncu pa pokrijte z alu folijo in postavite v skrinjo za 10-12 ur 

oziroma najbolje čez noč. Naslednji dan stopite na pari temno čokolado Torras, dodajte 5g kokosovega olja ter 150 ml mleka. Segrevajte na nizki temperaturi, dokler 

se ne čokolada ne stopi. Nato zmrznjene svaljke/ploščice pomočite oziroma prelijete s čokolado in za 2 uri postavite v hladilnik, da se čokolada strdi.

ENERGIJSKE ŽITNE PLOŠČICE

250g ovseni kosmiči

30g med

25g Meridian organic Peanutbutter

10g chia semena

10g laneno seme

60g rozine (ali katero drugo suho sadje)

150g jabolko

½ čajne žličke pecilnega praška

150 ml vode

30g kokosa

Po želji: cimet, naravno sladilo THE Natural 

Sweetener, koščki Torras temne čokolade

1

PRIPRAVA:

Rozine stresite v posodo in jih zalijte z vročo vodo, ter pustite da nabreknejo. Enako storite tudi 

s chia in lanenimi semeni. 

V posodi zmešajte ovsene kosmiče, kokos, ter naribano jabolko. Dodajte semena, rozine, med, 

arašidovomaslo Meridian Peanut Butter, cimet in pecilni prašek. Nato počasi dodajte 

vodo,dodajte toliko vode, da bo masa gosta in lepljiva. Maso nato pustite stati 10 minut. Iz 

mase nato oblikujete žitne ploščice, katere položite na pekač, ki ga pred tem obložite s peki 

papirjem. 

Pečico segrejte na 

180° C in pecite 20 minut.
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HRANILNA VREDNOST

 ZA 1 ENERGIJSKO 

ŽITNO PLOŠČICO:

B(g) 

OH(g) 

M(g) 

Kcal:  

2,60 

19,50 

15,46 

227,54

Sestavine za 13 ploščic:

ZDRAVA SLADICA: 

»LOW- CARB« 

BOUNTY

Avtorica recepta:

Nika Knific

Sestavine za 14 Bounty ploščic:

250g kokosa

40g THE Natural Sweetener(naravno 

sladilo brez kalorij)

10g kokosovega olja Maya Gold

200g kokosovega mleka (lahko tudi 

sladke smetane)S
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25g THE Amino Whey – okus:Bounty

50g Torras temna čokolada s Stevio

150 ml Mleko 1,5 % M

Aroma vanilije

HRANILNA VREDNOST

 ZA 1 LOW-CARBBOUNTY 

PLOŠČICO:

B(g) 

OH(g) 

M(g) 

Kcal:  

3,07

4,25

14,57

160,41
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kako mi je uspelo shujšati 85 kg
Že vse življenje imam težave s prekomerno telesno 

težo. Vedno sem se tolažil s tem, da imajo tudi vsi 

moji družinski člani težave s prekomerno telesno 

težo, zato sem vedno krivil dedno zasnovo . Resna 

težava pa je nastala, ko sem leta 2013 doživel 

prometno nesrečo. Huje sem si poškodoval koleno 

in sem bil priklenjen na posteljo 3 mesece, nato je 

sledila večmesečna rehabilitacija. Več mesecev se 

nisem mogel sploh gibati in tudi jedel sem 

nezdravo. Kilogrami so se nabirali in dosegel sem 

celih 175kg.

V začetku poletja 2016 pa sem se odločil temu 

naredit konec! Začel sem s kolesarjenjem, dnevno 

sem prekolesaril od 30-50 km, včasih tud več. 

Spominjam se prvih dni...rit me je bolela vsakič, ko 

sem se spravil na kolo. Prvih 5 minut sem kar mižal 

in stiskal zobe od bolečine, vendar nisem obupal, 

ker sem vedel da bo bolje. In tako je tudi bilo, 

sčasoma sem se navadil in vsak dan sem lažje 

premagoval kilometre, sploh ko sem videl da 

kilogrami kopnijo. Vsak začetek je težak, vendar 

sem si postavil cilj, ki sem ga želel doseči. Največja 

motivacija je, ko vidiš spremembe in tako ti je dosti 

lažje. Do zime mi je uspelo shujšati na 137kg, nato 

sem začel hodit na fitnes. Fitnes sedaj obiskujem 

vsaj 4x na teden, sploh se ne spomnim da bi v tem 

času izpustil kdaj trening, ki je bil na sporedu. V 

vsem tem času, ko sem hujšal sem se spopadal s 

težavami, ki jih človek »normalne« teže definitivno 

nima. Največja težava so bila predvsem oblačila… 

velik problem je dobiti oblačila, ki so ti všeč

Zelo sem srečen, da lahko spet oblečem oblačila, ki 

so mi všeč. 

Glede prehrane moram povedati, da nisem nikoli ful 

dosti pojedel, moja slabost je bila jesti zvečer vse v 

enem obroku. Nisem tudi nek oboževalec fastfooda, 

mogoče sem si McDonalds privoščil 6x letno, sem 

pa jedel precej kruha, priloge itd..v bistvu vse kar je 

prišlo pod moje roke.

Za uspeh oziroma spremembo sem moral 

spremeniti popolnoma vse moje prehranjevalne 

navade. Uvedel sem več obrokov dnevno za začetek 

4-5. Uvedel sem zajtrk, kosilo, malico in večerjo. 

Moja prehrana se je popolnoma spremenila. Od 

beljakovinskih živil sem užival meso (piščanec ali 

puran), vključil ribe ter jajca. Ogljikovih hidratov 

sem jedel zelo malo. Veliko več sem začel jesti 

zelenjave. Sprememba prehrane je bila ključna za 

izgubo mojih dodatnih kilogramov ter oblikovanje 

telesa. Vse od začetka faze hujšanja kruha ne jem 

(niti polnozrnatega), ne jem testenin in ne 

krompirja. Odpovedal sem se ocvrti hrani. Če 

pečem meso ga pečem v pečici. Količino hrane sem 

sproti prilagajal.

Poleg prehrane sem vključil v svoj jedilnik osnovne 

prehranske dodatke, ki mi pripomorejo k še boljšim 

rezultatom. Na THE Nutrition forumu in tudi na 

THE Nutrition Facebook strani sem dobil 

p r e d v s e m  v  t a k š n i 

velikosti.  Nosil  sem 

konfekcijsko številko 

5xxl do 6xxl in takšnih 

velikosti oblačil je pri nas 

zelo težko dobiti. Vse od 

začetka mojega podviga 

in do danes sem že 3x 

zamenjal garderobo.

super nasvete prehrane in treninga, ter 

katere dodatke izbrati za učinkovito 

hujšanje in kako jih uporabljati.

Kot beljakovinski napitek uporabljam 

THE Amino Whey proteine, ki mi 

pripomorejo k še boljši regeneraciji. Kot 

zanimivost moram povedati tudi to, da 

jih nekaj časa nisem jemal in že po nekaj 

dnevih sem občutil večjo utrujenost pri 

isti količini treningov kot sicer. Zato jih 

res priporočam vsem, ki trenirate, da 

telesu zagotovite ustrezna hranila.

Med treningom pijem X3M BCAA 

aminokisline, ki preprečujejo razgradnjo 

mišic ter pripomorejo k temu, da lahko 

treniram redno in intenzivno.

V zaključni fazi mojega hujšanja pa so mi 

pri THE Nutrition svetovali, da dodam še 

»fatburner« X3M Shredxx, ki mi da 

med samo vadbo veliko energije, ter 

občutno zmanjša željo po sladkem. X3M 

Shredxx mi je pomagal, da sem v tej 

zadnji fazi še bolj napredoval in prišel na 

sedanjih 90 kg.

 

Vsem, ki se lotite hujšanja se zavedajte 

da rezultati ne bodo prišli čez noč. 

Največ je na vas, da boste dosegli 

zastavljene cilje, noben drug ne more 

trenirati namesto vas, noben se ne more 

odreči slabi prehrani, vse to morate 

narediti sami. Sledite svojim ciljem. Če 

je uspelo meni shujšati 85 kg lahko uspe 

tudi vam.

Športen pozdrav,

Nik Jurgec

NIK JURGEC: 

Moje ime je Nik Jurgec star sem 
34 in prihajam iz Maribora.Uspelo 
mi je  shujšati 85 kg in odločil 
sem se, da vam bom razkril svojo zgodbo.
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100% organsko, ekstra deviško kokosovo 

olje, ki je popolnoma surovo in v naravni 

obliki. Ugodno družinsko pakiranje 1400 g.

PITA S SLADKIM KROMPIRJEM

IN PIŠČANCEM Z ZELENJAVO

Recept

Sestavine za 2 osebi:

200g 
SLADKI KROMPIR

3 CELA JAJCA

150g
PIŠČANČJIH PRSI

70g
SIR GAUDA (20% M)

40g 
ČIČERIKA IZ KONZERVE

50g 
BLITVE ALI ŠPINAČE

+

Maya Gold
kokosovo olje

ZAČIMBE
(sol, poper, kajenski poper, curry)

24,95€
Klubska cena

Piščančja prsa narežite na kocke ter jih začinite s soljo, poprom, 
kajenskim poprom in curryjem.  Nato začinjena piščančja prsa popecite 
na kokosovem olju Maya Gold. 

Sladki krompir olupite in ga narežite na kolobarje – pred tem ga lahko 
neolupljenega postavite v mikrovalovno pečico za 60 sekund (tako se bo 
lažje narezal). 

Stekleno posodo za pito premažite s kokosovim oljem Maya Gold in 
nato obložite z narezanim krompirjem.

Dodajtepopečena piščančja prsa, blitvo, čičeriko, po potrebi začinite s 
soljo, poprom, kajenskim poprom in curryjem, na vrh dodajte še sir in 
prelijete z stepenimi jajci.

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

HRANILNA VREDNOST 

CELOTNEGA OBROKA:

B(g) 

OH(g) 

M(g) 

Kcal:  

80,6

53,8

39,8

843

Pečico segrejte na 

180° C in pecite 35-40 minut.

Avtorica recepta:

Nika Knific

Želimo vam dober tek!

22



100% organsko, ekstra deviško kokosovo 

olje, ki je popolnoma surovo in v naravni 

obliki. Ugodno družinsko pakiranje 1400 g.

PITA S SLADKIM KROMPIRJEM

IN PIŠČANCEM Z ZELENJAVO

Recept

Sestavine za 2 osebi:

200g 
SLADKI KROMPIR

3 CELA JAJCA

150g
PIŠČANČJIH PRSI

70g
SIR GAUDA (20% M)

40g 
ČIČERIKA IZ KONZERVE

50g 
BLITVE ALI ŠPINAČE

+

Maya Gold
kokosovo olje

ZAČIMBE
(sol, poper, kajenski poper, curry)

24,95€
Klubska cena

Piščančja prsa narežite na kocke ter jih začinite s soljo, poprom, 
kajenskim poprom in curryjem.  Nato začinjena piščančja prsa popecite 
na kokosovem olju Maya Gold. 

Sladki krompir olupite in ga narežite na kolobarje – pred tem ga lahko 
neolupljenega postavite v mikrovalovno pečico za 60 sekund (tako se bo 
lažje narezal). 

Stekleno posodo za pito premažite s kokosovim oljem Maya Gold in 
nato obložite z narezanim krompirjem.

Dodajtepopečena piščančja prsa, blitvo, čičeriko, po potrebi začinite s 
soljo, poprom, kajenskim poprom in curryjem, na vrh dodajte še sir in 
prelijete z stepenimi jajci.

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

HRANILNA VREDNOST 

CELOTNEGA OBROKA:

B(g) 

OH(g) 

M(g) 

Kcal:  

80,6

53,8

39,8

843

Pečico segrejte na 

180° C in pecite 35-40 minut.

Avtorica recepta:

Nika Knific

Želimo vam dober tek!

22




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

