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10 let 

USTANOVITEV PODJETJA

Leta 2006 se je rodila ideja o lastni blagovni 
znamki. Saj nismo želeli biti samo uvozniki tujih 
znamk. Razvili smo lastno blagovno znamko.

OTVORITEV PRVE 
MALOPRODAJNE ENOTE

Najprej soi zdelke kupovali naši 

prijatelji in znanci.Povpraševanje je 
rastlo in odprli smo prvo trgovino.

OTVORITEV NOVEGA 

LOGISTIČNEGA CENTRA

Dodajali smo nove in nove izdelke v 
ponudbo. Razširili smo prodajno mrežo in 
se preselili v večji logistični center.

OTVORITEV  FRANŠIZNE 15.

TRGOVINE V SLOVENIJI

Še naprej smo rastli in odpirali nove trgovine.

Izdelki so bili sedaj na voljo povsod po Sloveniji.

OBLIKOVNA PRENOVA 

CELOTNE LINIJE IZDELKOV

Izpeljali smo prvo oblikovno prenovo izdelkov 
THE Nutrition. Pripravljeni smo bili na novo 
širitev.

SELITEV RAZVOJA IN PROIZVODNJE

IZ BELGIJE V SLOVENIJO

Preselili smo razvoj in proizvodnjo izdelkov v Slovenijo. 
Blagovna znamka je bila sedaj v celoti plod domačega 
znanja in dela.
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2006

PRISOTNOST BLAGOVNE ZNAMKE NA 
VEČ KOT 10 TRGIH IZVEN SLOVENIJE

Našo prisotnost smo razširili po Evropi. Kvaliteta 
izdelkov je postala mednarodno prepoznana.

OBLIKOVNA PRENOVA LOGOTIPA

IN IZDELKOV

Ponovno smo prenovili našo podobo.

Z optimizmom gledamo naprej.

2009

Od začetka vse do danes…
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Zgodbo si lahko ogledaš na
naši spletni strani 
www.the-nutrition.com 
v zavihku Naša zgodba

www.the-nutrition.com nasa-zgodba/

Vizija
Naša vizija je postati najbolj prepoznavna 

blagovna znamka športne prehrane in 

prehranskih dopolnil v regiji.

Poslanstvo
Širiti vrednote telesne aktivnosti in pravilne prehrane ter s tem izboljšati kvaliteto 

življenja našim kupcem, zaposlenim in partnerjem.

Zavedamo se kaj pomeni beseda kakovost, zato se bomo trudili še naprej ponujati 

najkakovostnejše proizvode na trgu.

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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Power linija kot že samo ime pove je namenjena vsem tistim, 

ki si želite moč in mišično maso. Najpomembnejše za 

doseganje napredka je, da smo sposobni izvesti kvaliteten 

trening. Skrbno izbrani izdelki v Power liniji vam bodo 

omogočili optimalen napredek v moči in mišični masi. Vaš 

trening boste lahko dvignili na še višjo raven, tako bo napredek 

še hitrejši in boljši.

SERIES
POWER

HEALTH
SERIES

FAT LOSS
SERIES

Vitamini, naravni izvlečki in zdrave maščobe so osnovna podpora za optimalno 

delovanje telesa. Brez dobrega zdravja in imunskega sistema bomo slabo 

napredovali v kateremkoli športu, slabši bo napredek v mišični masi ter izguba 

odvečnih maščob bo otežena. Poleg tega bomo bolj občutljivi za bolezni in 

poškodbe.

Pri THE Nutrition se zavedamo, da je zdravje najpomembnejše zato je Health 

linija bila premišljeno zasnovana z izredno široko paleto izdelkov za zdravje, ki 

vsebujejo vitamine in minerale, zdrave maščobe in naravne izvlečke.

Izdelki so namenjeni tako aktivnim kot tudi ne aktivnim ljudem, ki skrbijo za 

svoje zdravje.

Tekači, kolesarji in ekipni športniki pozor, tole linijo izdelkov smo 

zasnovali samo za vas. Brez regeneracije ni napredka in brez napredka 

ni rezultatov. Zavedamo se, da je regeneracija za vas ključnega pomena 

za premagovanje vsakodnevnih naporov.

Endurance linija izdelkov vsebuje premišljeno zasnovane 

izotonične napitke, regeneracijske napitke ter ogljikove hidrate v 

prahu, tako boste še hitreje povrnili porabljeno energijo in telesu 

zagotovili hitrejšo regeneracijo po naporu.

ENDURANCE SER I ES

#THENUTRITION
5

Poleg prehrane in telesne aktivnosti je za izgubo telesne maščobe potrebno 

poskrbeti tudi za skrbno izbrane dodatke. Prav zaradi tega smo oblikovali 
Fat loss linijo izdelkov, ki je namenjena prav takšnim ciljem.

Vsak si želi namenjen čas za trening čim bolje izkoristiti za doseganje rezultatov. 

Izdelki v fatloss liniji dokazano pripomorejo k boljšemu kurjenju telesne 

maščobe ter hitrejšemu napredku in to brez stranskih učinkov na naše zdravje.

Našim strankam smo želeli ponuditi nekaj več. To je bila osnovna

popotnica, da smo razvili X3M linijo izdelkov, ki vsebuje prav 

specifične izdelke za najzahtevnejše uporabnike.

Vse formule v X3M liniji so plod raziskav in 

najsodobnejšega znanja ekipe THE Nutrition. 

Zadali smo si cilj, da popeljemo določene 

specifične izdelke na 

najvišjo raven.

SERIES

SERIES

4

 

PRENOVLJENA OBLIKA
 

IZDELKOV

Beljakovine (ang: proteini) so osnovni gradniki mišičnih tkiv. Igrajo 

najpomembnejšo vlogo pri izgradnji mišične mase in oblikovanju lepe postave, 

tako za moške, kot za ženske. Če želite uspešno pridobivati mišice, shujšati in 

imeti športno postavo, morate poskrbeti za dovolj visok vnos beljakovin.

Protein linija izdelkov je bila zasnovana tako, da smo se osredotočili na 

najkvalitetnejše vire beljakovin. V tej liniji boste našli velik izbor različnih 

whey (sirotkinih) beljakovin, ki so optimalni za po aktivnosti. Poleg tega pa 

boste v naši ponudbi našli beljakovine na osnovi caseina, konoplje in soje.

Že samo ime pove, da je All in 1 linija tako imenovana linija 

vse v enem. Izdelke v tej liniji smo oblikovali tako, da vam ni več 

potrebno kupiti 3, 5 ali 6 različnih izdelkov. Načrtno oblikovane 

formule izdelkov vsebujejo posebno mešanico, ki bo zadovoljila 

tudi najzahtevnejšega uporabnika.

Naš najbolj popularen izdelek iz te linije je All in 1 GAINER, 

ki je že mnogim našim strankam pomagal pridobiti mišično 

maso.

1ALL IN

Aminokisline so osnovni gradniki beljakovin. Velik pomen pri regeneraciji 

igrajo prav aminokisline.Vsaka aminokislina ima posebno funkcijo v 

človeškem telesu. Zato je Amino linija bila zasnovana za vse tiste, ki se 

zavedate pomembnosti aminokislin.

V naši ponudbi boste našli aminokisline BCAA v različnih razmerjih, arginin, 

glutamin, beta-alanin, tirozin ter različne mešanice aminokislin.

SERIES
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HIDRATI
Ogljikovi hidrati našemu telesu zagotovijo hiter vir energije ter 

polnijo naše energijske (glikogenske) rezerve v telesu. Ogljikove 

hidrate delimo na kompleksne in enostavne. 

V fazi pridobivanja mišične mase naj 

predstavlja vnos kompleksnih ogljikovih 

hidratov 80%. 20% pa naj predstavljajo 

enostavni ogljikovi hidrati, ki jih 

zaužijemo neposredno po 

treningu v napitku za po treningu 

(THE AminoWhey v kombinaciji z 

THE Maltocarb ali All in 1 Gainer).

OGLJIKOVI

Dokler postopoma pridobivate na kvalitetni teži je vaš 

vnos ogljikovih hidratov oziroma skupnih kalorij dovolj 

velik. V primeru, da teža stoji oziroma izgubljate na 

telesni teži bo potrebno povečati vnos ogljikovih 

hidratov oziroma kaloričen vnos hrane.

NASVET:
17,47€

Klubska cena

THE Maltocarb je formula sestavljena 
izključno iz 100% maltodekstrina. 
Je nevtralnega okusa in ne vsebuje 
nobenih enostavnih ogljikovih hidratov 
kot so dekstroza, fruktoza ali saharoza.

                        Katere ogljikove hidrate izbrati

     Kompleksni viri ogljikovih hidratov naj predstavljajo živila kot so: riž, prosena kaša, ajdova kaša, krompir, sladki krompir, ovseni kosmiči,…

Koliko ogljikovih hidratov potrebujem za pridobivanje mišične mase

Ljudje smo si različni, tudi naša poraba energije se med posamezniki razlikuje zato je potrebno vnos ogljikovih hidratov prilagoditi posamezniku. 

Priporočen vnos ogljikovih hidratov naj bo med 3-5g/kg telesne teže. Koliko ogljikovih hidratov natančno potrebujete boste morali ugotoviti sami. 

Koliko kalorij potrebujem za pridobivanje mišične mase

Formula za izračun porabe kalorij v mirovanju (BMR)

 ZA MOŠKE

BMR (v kcal/ dan) = (10 x teža v kg) + (6,25 x višina v cm) - (5 x leta) + 5

 ZA ŽENSKE

BMR (v kcal/ dan) = (10 x teža v kg) + (6,25 x višina v cm) - (5 x leta) – 161

Rezultat BMR je poraba kalorij v mirovanju brez aktivnosti, k temu 

rezultatu je potrebno prišteti še telesno aktivnost + dobrih 450 kcal če 

želite pridobivati mišično maso.

Primer:  Moški  30 let, 180 cm, 80 kg

BMR 1780 kcal  izračun po formuli) + aktivnost (500-600 kcal)

+ 450 kcal = 2730-2830 kcal

Primer jedilnika za moškega

#1 obrok:

6x celo jajce, 100g polnozrnat toast, paradižnik ali druga zelenjava

Dodatki: THE Vitamin Strong

#2 obrok:

250g skute, 100g mešano jagodičevje, 60g ovsenih kosmičev, jušna žlica 

Meridian Organic Peanut Butter  Dodatki: THE Omega-3 (3 kapsule)/

#3 obrok:

200g mesa (piščančji file ali goveji zrezek), 80g riža z zelenjavo po želji, jušna 

žlica olivnega olja

Ÿ 20 minut pred treningom: THE Beast (2 merici)

Ÿ Napitek med treningom: X3M BCAA 8:1:1 (4 merice) zmešano z 800 ml vode

#4 obrok:

Takoj po treningu: 3-4 merice All in 1 GAINER

#5 obrok:

200g file osliča ali meso (piščančji file ali goveji zrezek), 300g krompirja, 

zelenjava po želji, jušna žlica olivnega olja

Dodatki: THE Vitamin Strong, THE Omega-3 (3 kapsule)
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Kako si sestaviti jedilnik 
za pridobivanje mišične mase

MIŠIČNA 
MASA

Prehrana je ključna, ko govorimo o oblikovanju telesa. Enostavno povedano, če ni dovolj ustreznih materialov tudi ne moremo zgraditi kvalitetne 

mišične mase. Za mišično rast so pomembna tako makro hranila (beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe) in mikro hranila (vitamini in minerali). V 

članku bomo natančno razložili katera živila so ključnega pomena in koliko hrane potrebuje posameznik za pridobivanje mišične mase. 

BELJAKOVINE

Koliko beljakovin potrebujem za pridobivanje mišične 

mase 

Raziskave so pokazale, da je optimalen vnos beljakovin za pridobivanje 

mišične mase 2-2,3g/kg telesne teže.

Katere beljakovine izbrati

Beljakovine s popolno aminokislinsko sestavo in visoko biološko 

vrednostjo so: cela jajca, piščančje meso, govedina, skuta, ribe (iz 

severnega morja), THE AminoWhey (sirotkini) proteini. Nižjo biološko 

vrednost in nepopolno aminokislinsko sestavo imajo rastlinski viri 

beljakovin (npr. stročnice), takšne beljakovinske je potrebno kombinirati 

med seboj če želimo zagotoviti popolno aminokislinsko sestavo obroka.

Beljakovine so gradniki naših celic in so ključnega pomena za 

pridobivanje mišične mase. Beljakovine sestavljajo aminokisline. 

Zato je pri beljakovinah potrebno pozornost posvečati kvalitetnim virom, 

ki imajo visoko biološko vrednost in popolno aminokislinsko sestavo.

Pri pridobivanju mišične mase ne smemo zanemarjati vnosa maščob. Vse 

preveč posameznikov se osredotoča preveč na vnos beljakovin in 

ogljikovih hidratov, vnos maščob pa zanemarjajo.

Maščobe so ključnega pomena za delovanje našega hormonskega stanja, 

ter igrajo ključno vlogo pri absorpciji vitaminov A, D, E, K. Tudi zmotno je 

prepričanje, da ne smemo vnašati nasičenih maščob, saj so tudi nasičene 

maščobne kisline koristne. Trans maščobe so tiste, ki so nezaželene in 

škodljive za naše telo. Med trans maščobe uvrščamo delno hidrogenirana 

rastlinska olja, ter predelane izdelke katerim se s tem podaljša rok 

uporabe.

Koliko maščob potrebujem za pridobivanje mišične mase

Posameznik mora za pridobivanje mišične mase zaužiti 1-1,2g/kg 

telesne teže kvalitetnih maščob.

MAŠČOBE

Boštjan Eferl, trener fitnesa FZS, 

osebni trener

Katere maščobe izbrati

Viri nenasičenih maščob so: olivno olje, THE Omega-3 kapsule, oreščki 

(mandlji, orehi, lešniki), Organsko arašidovo maslo Meridian. Vir nasičeni 

maščob so: surovo maslo, organsko ekstra deviško kokosovo olje 

Mayagold, cela jajca
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HIDRATI
Ogljikovi hidrati našemu telesu zagotovijo hiter vir energije ter 

polnijo naše energijske (glikogenske) rezerve v telesu. Ogljikove 
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 ZA ŽENSKE
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Kako si sestaviti jedilnik 
za pridobivanje mišične mase

MIŠIČNA 
MASA
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Avtor: 

Boštjan Eferl, trener fitnesa FZS, osebni trener
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1. TEDEN 2. TEDEN 3. TEDEN 4. TEDEN 5. TEDEN

PUSH PULL LEGS POČITEK

Po 5. tednih treninga, je potrebno narediti tako imenovani 

»deload« teden, kar pomeni da boste v tem tednu trenirali z 60% 

delovnega bremena. Gre za tako imenovani regeneracijski teden, s 

tem boste odpočili vaše telo in ga pripravili na nov načrt treninga.VAJA

PUSH (POTISK) TRENING

SERIJE/PONOVITVE

Potisk s prsi leže z drogom

Potisk nad glavo z drogom stoje

Poševni potisk s prsi z ročkami

Potisk nad glavo z ročkami

Odmik ročk stoje

Potisk iz čela z ukrivljenim drogom

Izteg v komolcu na škripcu z vrvico

Poljubna vaja za trebušne mišice

PULL (POTEG)
TRENING

Mrtvi dvig

Vzgibi z obtežitvijo (široki nadprijem)

Veslanje v predklonu z drogom (podprijem)

Veslanje sede na škripcu

Upogib v komolcu stoje (ukrivljen drog)

Upogib v komolcu z ročkami na 45° klopi

Odmik ročk v predklonu (zadnji ramenski del)

Priteg k obrazu (face pull)

4 x 5

3 x 5

3 x 6-8

3 x 8-12

4 x 8-12

4 x 8-12

4 x 8-12

4 x 12-15

4 x 5

3 x 5

3 x 6-8

3 x 8-12

4 x 8-12

4 x 8-12

4 x 8-12

4 x 12-15

VAJA SERIJE/PONOVITVE

LEGS (NOGE) TRENING

Globoki počep (stopala navzven)

Mrtvi dvig z rahlo pokrčenimi koleni

Potisk z nogami (stopala ravno)

Izteg v kolenu

Upogib v kolenu

Dvig na prste stoje (meča)

Dvig na prste sede (meča)

Poljubna vaja za trebušne mišice

4 x 5

3 x 5

3 x 6-8

3 x 8-12

4 x 8-12

4 x 8-12

4 x 8-12

4 x 12-15

VAJA SERIJE/PONOVITVE

Brez ustreznih hranil tudi ni regeneracije in posledično tudi ni napredka v mišični masi. 

Zato priporočamo kombinacijo treh nepogrešljivih dodatkov za mišično maso.

1. All in 1 GAINER – beljakovinsko hidratna mešanica v optimalnem razmerju kot 

napitek za po treningu, ki ima dodano matriko za pridobivanje mišične mase, ki vsebuje 

kreatin, beta-alanin, BCAA, glutamin in arginin. Priporočamo 3-5 meric po treningu

2. THE Beast – »pre-workoutbooster« ki ti bo omogočil še boljši trening, mišično 

napumpanost, prirastek mišične mase in moči. Priporočamo 2 merici 20 minut pred 

treningom.

3. X3M BCAA – BCAA aminokisline z razmerjem 8:1:1 s poudarkom na najbolj 

anabolni aminokislini L-levcin. Priporočamo 4 merice kot napitek med treningom

(romanian deadlift)

9

26,95€
Klubska cena

THE
BEAST
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MIŠIČNA MASA
Načrt treninga: Push / Pull / Legs

Opisan sistem treninga je namenjen naprednim fitneserjem, ki si želijo 

pridobiti mišično maso. Cikel treningov se ponovi vsakih 5 dni in poleg 

ustrezne prehrane v kombinaciji s pravilnimi dodatki zagotavlja napredek v 

čisti mišični masi.

Sistem treninga Push / Pull / Legs izhaja iz gibanj, ki jih izvajamo na 

določenem treningu. 

Ÿ Pri treningu Push (potisk) pridejo v poštev vse vaje, pri katerih se izvajajo 

potiski (potisk s prsi, potisk nad glavo, izteg v komolcu,…).

Ÿ Pri treningu Pull (poteg) pridejo v poštev vse vaje kjer se izvajajo potegi 

(mrtvi dvig, vzgibi, veslanje, upogib v komolcu,…)

Ÿ Pri treningu Legs (noge) pridejo pa v poštev vse vaje, kjer se vključujejo 

mišice nog. Takšne vaje bi bile (počep, potisk z nogami, mrtvi dvig z rahlo 

pokrčenimi koleni, upogib v kolenu, dvig na prste,…)

ŠTEVILO PONOVITEV
Ÿ Poleg izbora vaj je potrebno biti pozoren tudi na število 

ponovitev pri določenih vajah. 

Ÿ Pri glavnih (več sklepnih) vajah bomo izvajali težke 

serije z večjimi bremeni do 5 ponovitev in 6 do 8 

ponovitev.

Ÿ Pri izolacijskih (eno sklepnih) vajah pa je potrebno 

izvajati 8 do 12 ponovitev.

Ÿ Pri vajah kjer izvedeš do 5 ponovitev imej med serijami 

2 minuti odmora.

Ÿ Pri vajah kjer izvedeš 6-8 ponovitev imej med serijami 

90 sekund odmora.

Ÿ Pri vajah kjer izvedeš 8-12 ponovitev imej med 

serijami 60 sekund odmora

Posamezniki, ki imajo slabše regeneracijske sposobnosti in 

sodijo med tako imenovane »hardgainerje« (posamezniki, 

ki težje pridobivajo mišično maso) se priporoča izvajanje 

treningov 3x na teden. Ostali dnevi v tednu naj bodo 

namenjeni počitku oziroma regeneraciji. Vsi ostali, ki imate 

dobre regeneracijske sposobnosti in niste »hardgainerji« 

pa si oglejte 5 tedensko tabelo z razporeditvijo treningov.

ODMOR MED SERIJAMI

FREKVENCA TRENINGOV
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ODMOR MED SERIJAMI

FREKVENCA TRENINGOV
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Načrt treninga: Push / Pull / Legs

Psihologija uspešnega
zastavljanja ciljev

Vsak od nas ima različne cilje, nekdo si je obljubili, da se bodo v novem letu začel bolj zdravo prehranjevati, nekdo 

drug si je zastavil cilj, da si bo poiskal boljšo službo, spet nekdo drug si je zadal cilj, da bo opustil slabe razvade. Vseh 

teh ciljev ne bomo dosegli, če se ne bomo lotili stvari celostno. Ni dovolj, da si zadamo končni cilj, saj je vmes še 

nekaj korakov ki jih moramo upoštevati, da pridemo do glavnega cilja. Zato bomo danes predstavili 5 osnovnih 

korakov kako doseči zastavljene cilje.

CILJI

1. korak – zastavite si realne cilje

Zastaviti si realne cilje pomeni, da kljub svoji motiviranosti, da 

dosežemo svoj cilj upoštevamo vse realne okoliščine. Poleg realnih 

ciljev moramo svoj cilj točno določiti. Ni dovolj, da si zadamo cilj ki bi 

se glasil »v letu 2017 bom shujšal«, pravilno zadan cilj mora biti 

točno specificiran. Takšen točno specificiran cilj bi se glasil »v letu 

2017 bom vadil vsaj 3x na teden, se pravilno prehranjeval in shujšal 

vsaj 10 kg«. Raziskave so pokazale da točno določeni in realni cilji 

omogočajo, da jim sledimo in smo zato uspešni pri doseganju le-teh.

2. korak – čas za spremembe in nove navade

Nove navade ne bodo prišle kar čez noč, potreben bo čas da postane 

vadba, prehrana in nov življenjski slog del našega rutinskega življenja.  

Za vse to so odgovorni naši možgani, ki se morajo prilagoditi na nova 

opravila. Čez čas bo povsem rutinski obred, da si pripravite obroke v 

naprej, poskrbite za zdravo prehrano in da redno vadite. Do takrat pa 

boste morali samostojno in zavedno vpeljati nove navade v vaš 

vsakdanjik.

3. korak – vizualizacija

Moč vizualizacije je zelo dobra metoda, kako ostati motiviran pri 

doseganju ciljev. Vizualno si poizkušajte čim bolj predstavljati vašo 

pot do cilja. To vam bo pomagalo ostati na pravi poti. Vizualizirajte si 

že prehojeno pot do cilja in tudi kako boste nadaljevali to pot. Bolj kot 

si boste svojo pot vizualizirali večja bo motivacija po doseganju cilja.

4. korak –ne ugajajte drugim

Vaš cilj mora izhajati iz vas, to ne sme biti cilj ali želja nekoga drugega. 

Ne počnite tega zaradi partnerja, prijateljev, sodelavcev ali kogar koli 

drugega. Vi ste tisti, ki določate cilj in ga želite doseči zaradi sebe, ne 

zaradi drugih. Dosti težje je doseči cilje, ki niso vaši osebni cilji.

5. korak –ovire na poti do uspeha

Vsaka pot je težka in do cilja je vedno dolga pot. Tudi če kdaj skrenete 

iz poti, ki vodi do cilja se zavedajte, da s tem ni nič narobe. Vsak 

spodrsljaji in napaka je del učnega procesa. Nov način življenja, nova 

rutina in nov način razmišljanja so za naše možgane dolgotrajni 

procesi.V primeru če skrenete s poti poizkusite vedno znova in znova, 

ne obupajte že ob prvem spodrsljaju.

Avtor:

Boštjan Eferl - trener fitnesa FZS (osebni trener)

SERIES

WHEY PROTEINI

Z EKSTRA DODANIMI AMINOKISLINAMI

ODLIČEN TAKO ZA

PRIDOBIVANJE MIŠIC KOT ZA DIETO

ČISTIH BELJAKOVIN86%86%86%

AMINOAMINOAMINO
WHEYWHEYWHEY
THETHETHE 42,98€

Klubska cena

WWW.THE-NUTRITION.COM/TRGOVINA

Klasika!
Tim

Redno ga kupujem že nekaj let in 
se ga ne naveličam. Super da se 
dodaja nove okuse.

Darko

     The best! Okusi so zakon, pa
  še zares deluje :)

Suzi

Zame TOP proteini! 
 Čokolada je božanska

Za moj okus najboljši proteini glede na makrohranila 
in ceno. Najboljša okusa osebno sta vanilija in jaffa.

Monika

      Super razmerje med ceno in kvaliteto. 
Mešanje fantastično, spijem ga z užitkom po treningu

Boštjan
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5.

ROMUNSKI MRTVI DVIG 

Stojimo vzravnano, nogi sta v širini bokov, stopala 

usmerjena naravnost. Hrbet je raven, trup čvrst. 

Rahlo pokrčimo kolena in boke potisnemo nazaj. 

Istočasno se spustimo s trupom v predklon, pri tem 

pazimo, da so rame ves čas nazaj in pogled 

naravnost. Vrnemo se v začetni položaj tako, da 

potisnemo boke naprej in pri tem stisnemo zadnjico.

6.

IZTEG NOGE NA KABLU

Na gleženj enenoge si pripnemo nastavek in se primemo 

za oporo. Hrbet je raven, trup čvrst. Pripeto nogo 

iztegnemo nazaj in pri tem rahlo pokrčimo koleno. 

Pazimo, da bokov ne obračamo. Vrnemo se v začetni 

položaj. Enak gib ponovimo tudi z drugo nogo.

7.

PRIMIK NOG NA ŽOGI LEŽE
Ležimo na tleh, roki sta ob telesu, nogi položimo na 

žogo. Boke dvignemo od tal, pokrčimo kolena in 

pritegnemo žogo k zadnjici. Pri tem bokov ne 

spuščamo. Žogo odmaknemo in pri tem iztegnemo 

nogi. Med tem, ko gib ponavljamo, boke zadržimo v 

isti višini.

8. ODMIK NOG NA NAPRAVI OBRATNO 

Stopimo na napravo za odmik nog obrnjeni proti 

sedežu. Primemo se za naslonjalo, s koleni smo 

naslonjeni na oporo za noge. Boke potisnemo nazaj in 

se spustimo v počep. S trupom smo nagnjeni rahlo 

naprej. V tem položaju istočasno naredimo odmik 

kolen v stran in se vrnemo v začetni položaj.

9.

DVIG NA PRSTE STOJE

Blazinice stopal postavimo na rob podlage in stopimo na 

prste. Z rahlo pokrčenimi koleni spuščamo pete navzdol in 

se dvignemo na prste.

10.

DVIG NA PRSTE SEDE

Sedimo na napravi za meča. Blazinice prstov 

postavimo na rob podlage. Pete spustimo čim nižje 

navzdol in se dvignemo na prste

Poleg treninga in ustrezne prehrane so pomembni tudi skrbno izbrani dodatki. Za 

izgubo maščobe vam priporočam, da 30 min pred vadbo zaužijete 1-2 kapsuli 

X3M Shreddxx. Tako boste še bolj učinkovito pokurile odvečne maščobne 

blazinice. Po končani vadbi pa poskrbite za vaše mišice in regeneracijo telesa ter 

se nagradite z okusnim beljakovinskim napitkom THE AminoWhey.

NAČRT TRENINGA

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

3-4

VAJA                                                                  ŠTEVILO SERIJ     ŠTEVILO PONOVITEV/

Avtor: 

Naja Čorić – THE Nutrition ambasadorka (osebna trenerka)

Sumo mrtvi dvig

Enonožni deljeni počep

Plie počep

Dvig bokov na klopi

Romunski mrtvi dvig z utežmi

Izteg noge na kablu

Primik nog na žogi leže

Odmik nog na napravi obratno

Dvig na prste stoje

Dvig na prste sede

12, 10, 8, 6

12, 10, 8, 6

15, 12, 10, 10

12, 10, 10, 8

15, 12, 10, 8

15, 12, 10, 8

12, 10, 8, 8

20, 20, 15, 15

12, 10, 10, 8

15, 15, 12, 10

Avtor: 

Naja Čorić – THE Nutrition ambasadorka (osebna trenerka)

26,95€
Klubska cena

X3M (60 KAPS.)SHREDXX 

WWW.THE-NUTRITION.COM

X3M Shredxx je naš najbolj priljubljen izdelek za 

hujšanje in najbolj učinkovit topilec odvečnih maščob. 

Pridruži se tisočim zadovoljnim uporabnikom in ga preizkusi.
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TRENING ZA LEPO OBLIKOVANE NOGE 
 ČVRSTO ZADNJICO IN Z osebno trenerko Najo

Vadbo pričnemo z ogrevanjem. 

To lahko storimo z dinamičnim raztezanjem ali 

10 minutno aerobno vadbo (tek, kolo,steper,...)

1.

SUMO MRTVI DVIG
Stopimo v široki počep, stopala so usmerjena rahlo navzven. Palico 
držimo ožje od širine ramen in pazimo, da je tik ob nogah. Z ravnim 
hrbtom in čvrstim trupom dvignemo palico od tal tako, da potisnemo 
boke naprej in pri tem stisnemo zadnjico. Vrnemo se v začetni položaj.

2.

ENONOŽNI DELJENI POČEP 
Stopalo sprednje noge je na tleh, zadnja noga je na klopi. Stojimo v 
položaju izpadnega koraka, stopalo sprednje noge je usmerjeno 
naravnost. Hrbet je raven, trup čvrst. Pokrčimo kolena in se z boki 
spustimo navpično navzdol proti tlom. Dvignemo boke in se vrnemo  v 
začetni položaj.

3.

1. PLIE POČEP 

Stojimo v položaju širokega počepa. Nogi sta širše od širine bokov, 
stopala so usmerjena navzven. Hrbet je raven, trup čvrst. Za večjo 
obremenitev v rokah držimo utež. Pokrčimo kolena in se z boki 
spustimo navpično navzdol proti tlom. Kolena pri gibu usmerimo 
navzven. Vrnemo se v začetni položaj tako, da potisnemo boke naprej in 
pri tem stisnemo zadnjico.

Cilj večine deklet, ki pridno obiskujejo fitnes, so lepo 

oblikovane noge in zadnjica. Da bi lažje dosegle ta cilj, 

sem za vas pripravila program treninga, ki je sestavljen 

iz najbolj učinkovitih vaj, s katerimi boste učvrstile in 

lepo oblikovale noge in zadnjico. Trening za noge in 

zadnjico lahko izvajate dvakrat tedensko in z ustrezno 

prehrano in redno vadbo boste zagotovo dosegle 

izjemen rezultat.

4.

DVIG BOKOV NA KLOPI 
Z lopaticami smo naslonjeni na rob klopi. Nogi sta v širini bokov, stopala so 

na tleh, usmerjena naravnost. Palica je naslonjena na medenico. Boke počasi 

spuščamo navzdol in jih dvignemo visoko. Pri izvedbi vaje pazimo, da pet ne 

dvigujemo od tal.
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CASEINCASEINCASEINTHETHETHE

PUDDINGPUDDING

46,97€
Klubska cena

2000 g

WWW.THE-NUTRITION.COM

THE Casein pudding je narejen samo iz čistih visoko 

kvalitetnih beljakovin, ki omogočajo optimalen izkoristek in 

absorpcijo, povečajo mišično maso, izboljšajo kvaliteto spanja, 

preprečujejo razgradnjo mišične mase (katabolizem) in telesu 

omogočajo potrebno regeneracijo, kar vodi do najboljših 

rezultatov.

THE Nutrition je z revolucionarno tehniko ultrafiltracije, ki je 

brez uporabe kemikalij in ustvaril THE Casein pudding. Ta 

beljakovinski izdelek vsebuje le najboljše bioaktivne mlečne 

peptide, ki ne le pospešujejo mišično rast, ampak izredno ugodno 

vplivajo tudi na imunski sistem.

19,95€
Klubska cena

750 g

Kdaj je smiselno uporabljati THE Casein Pudding?
THE CaseinPussing vsebuje počasne beljakovine, ki se sproščajo tudi do 
7 ur. Zato služi kot nadomestek obroka, kot posladek tekom dneva ali kot 
obrok pred spanjem. Že samo ime pove, da se tale beljakovinski 
pripravek zgosti kot puding, zato ga lahko uživate kar na žlico.

Za koga je primeren?
THE CaseinPudding je visoko beljakovinski pripravek, ki je primeren za 
vse, ki želite vnesti kvalitetne beljakovine. Ne vsebuje dodanih ogljikovih 
hidratov in je primeren je za vse, ki želite shujšati, prav tako je zdelo 
dober vir beljakovin tistim, ki želite pridobiti mišično maso.

Kako ga uporabljati?
THE CaseinPudding si lahko enostavno pripravite v posodi ter ga 
zaužijete na žlico. Prašek stresete v posodo in dodajte poljubno količino 
tekočine glede na želeno gostoto. Če ste na poti pa si ga lahko enostavno 
pripravite v priročnem mešalniku (shakerju), dodajte nekoliko več vode, 
da bo pripravek bolj tekoč in ga boste lahko spili.Uporabljate ga lahko 
tudi pri receptih za zdrave sladice.

THE CaseinPudding je na voljo v dveh pakiranjih

(750g in 2000g) ter v različnih okusih.

THE CaseinPudding je na voljo v dveh pakiranjih

(750g in 2000g) ter v različnih okusih.
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MeridianFoods je podjetje, ki predstavlja sinonim za skrbno izbrane surovine ter kakovost. 

Njihovi izdelki vsebujejo najkvalitetnejše vire živil, brez dodanih trans maščob, palmovega olja in 

drugih aditivov ali ojačevalcev okusov. Ker nam je pomembna kakovost smo že pred časom 

prepoznali njihove vrednote in  dodali najbolj priljubljene izdelke iz njihovega asortimana.

Organsko arašidovo maslo, ki nima dodanega sladkorja, soli ali drugih olj kot je 
palmovo olje. Izdelek vsebuje 100% naravno kvalitetno organsko arašidovo maslo 
najvišje kakovosti. Arašidi niso samo zelo dober vir mono in polinenasičenih 
maščobnih kislin, temveč vsebujejo tudi dobro mero vlaknin ter skoraj 30% 
beljakovin.  Izdelek ne vsebuje glutena in laktoze. Za naše stranke imamo na voljo 
MeridianOrganicPeanutButter v dveh različicah in sicer fino ter grobo mleto s 
koščki. Organic Peanut Bar

100% organska čokoladica brez glutena, laktoze, aditivov, 
dodanega sladkorja in soli. Primerna je kot hiter prigrizek kadar 
nimate časa za obrok. Brez skrbi jo lahko uživajo vegani in 
vegetarijanci. Na voljo v dveh okusih: oreščki, oreščki&banana

1,79 €
Klubska cena

Za vse sladokusce je Meridian izdelal gladko 
arašidovo maslo z kokosom, ki ne vsebuje 
glutena, laktoze, aditivov, dodanega 
sladkorja in soli. Izdelek lahko uporabljate 
samostojno ali pa ga uporabite kot slasten 
dodatek različnim jedem.

Natural Peanut &
Coconut butter Smooth

4,75 €
Klubska cena

280 g

Smooth Almond Butter 100%
100% organska čokoladica brez glutena, laktoze, aditivov, 
Meridian je v svojem mandljevem maslu uporabil najkvalitetnejše 
naravno pridelane in neškropljene mandlje. Mandlji so zmleti z 
olupkom vred, brez dodanih kakršnihkoli konzervansov, so brez 
soli ali sladkorja, ojačevalcev okusa in sladil. Izdelek je zato tudi 
primeren za posameznike z alergijami. Primeren je za 
vegetarijance in vegane.MeridianMandlejvo maslo ne vsebuje 
laktoze in glutena.

Mandlji so oreščki, bogati z enkrat nenasičenimi maščobnimi 
kislinami, ki znižujejo raven škodljivega holesterola v krvi in s tem 
tveganje za nastanek srčnih obolenj. Vsebujejo pomembne 
minerale v njihovi naravni obliki: vitamin E, riboflavin, kalcij, 
fosfor in magnezij. Hkrati pa ne vsebuje nobenih trans-
maščobnih kislin ali holesterola.

16,85 €
Klubska cena

454 g

Organsko maslo iz indijskih oreščkov je bogat vir 
beljakovin in vlaknin, nima dodanih aditivov, 
glutena, jajc, soje, laktoze ali katerega drugega 
vira olja. Indijski oreščki se lahko pohvalijo, da 
vsebujejo veliko vsebnost magnezija in bakra, ki 
sta zelo pomembna za našo kožo, lase in kosti. 
Poleg tega vsebujejo oleinsko kislino, ki je srcu 
prijazna maščobna kislina, katero najdemo tudi v 
olivnem olju. Meridian maslo iz indijskih oreščkov 
je naravno sladko, brez dodanega sladkorja ali 
drugih sladil.

Smooth Cashew Butter 100%

11,95 €
Klubska cena

1000 g

Meridian Organic PeanutButter

21,95 €
Klubska cena

1000 g

WWW.THE-NUTRITION.COM/TRGOVINA
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CASEINCASEINCASEINTHETHETHE

PUDDINGPUDDING

46,97€
Klubska cena

2000 g

WWW.THE-NUTRITION.COM

THE Casein pudding je narejen samo iz čistih visoko 

kvalitetnih beljakovin, ki omogočajo optimalen izkoristek in 

absorpcijo, povečajo mišično maso, izboljšajo kvaliteto spanja, 

preprečujejo razgradnjo mišične mase (katabolizem) in telesu 

omogočajo potrebno regeneracijo, kar vodi do najboljših 

rezultatov.

THE Nutrition je z revolucionarno tehniko ultrafiltracije, ki je 

brez uporabe kemikalij in ustvaril THE Casein pudding. Ta 

beljakovinski izdelek vsebuje le najboljše bioaktivne mlečne 

peptide, ki ne le pospešujejo mišično rast, ampak izredno ugodno 

vplivajo tudi na imunski sistem.

19,95€
Klubska cena

750 g

Kdaj je smiselno uporabljati THE Casein Pudding?
THE CaseinPussing vsebuje počasne beljakovine, ki se sproščajo tudi do 
7 ur. Zato služi kot nadomestek obroka, kot posladek tekom dneva ali kot 
obrok pred spanjem. Že samo ime pove, da se tale beljakovinski 
pripravek zgosti kot puding, zato ga lahko uživate kar na žlico.

Za koga je primeren?
THE CaseinPudding je visoko beljakovinski pripravek, ki je primeren za 
vse, ki želite vnesti kvalitetne beljakovine. Ne vsebuje dodanih ogljikovih 
hidratov in je primeren je za vse, ki želite shujšati, prav tako je zdelo 
dober vir beljakovin tistim, ki želite pridobiti mišično maso.

Kako ga uporabljati?
THE CaseinPudding si lahko enostavno pripravite v posodi ter ga 
zaužijete na žlico. Prašek stresete v posodo in dodajte poljubno količino 
tekočine glede na želeno gostoto. Če ste na poti pa si ga lahko enostavno 
pripravite v priročnem mešalniku (shakerju), dodajte nekoliko več vode, 
da bo pripravek bolj tekoč in ga boste lahko spili.Uporabljate ga lahko 
tudi pri receptih za zdrave sladice.

THE CaseinPudding je na voljo v dveh pakiranjih

(750g in 2000g) ter v različnih okusih.

THE CaseinPudding je na voljo v dveh pakiranjih

(750g in 2000g) ter v različnih okusih.
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MeridianFoods je podjetje, ki predstavlja sinonim za skrbno izbrane surovine ter kakovost. 

Njihovi izdelki vsebujejo najkvalitetnejše vire živil, brez dodanih trans maščob, palmovega olja in 

drugih aditivov ali ojačevalcev okusov. Ker nam je pomembna kakovost smo že pred časom 

prepoznali njihove vrednote in  dodali najbolj priljubljene izdelke iz njihovega asortimana.

Organsko arašidovo maslo, ki nima dodanega sladkorja, soli ali drugih olj kot je 
palmovo olje. Izdelek vsebuje 100% naravno kvalitetno organsko arašidovo maslo 
najvišje kakovosti. Arašidi niso samo zelo dober vir mono in polinenasičenih 
maščobnih kislin, temveč vsebujejo tudi dobro mero vlaknin ter skoraj 30% 
beljakovin.  Izdelek ne vsebuje glutena in laktoze. Za naše stranke imamo na voljo 
MeridianOrganicPeanutButter v dveh različicah in sicer fino ter grobo mleto s 
koščki. Organic Peanut Bar

100% organska čokoladica brez glutena, laktoze, aditivov, 
dodanega sladkorja in soli. Primerna je kot hiter prigrizek kadar 
nimate časa za obrok. Brez skrbi jo lahko uživajo vegani in 
vegetarijanci. Na voljo v dveh okusih: oreščki, oreščki&banana

1,79 €
Klubska cena

Za vse sladokusce je Meridian izdelal gladko 
arašidovo maslo z kokosom, ki ne vsebuje 
glutena, laktoze, aditivov, dodanega 
sladkorja in soli. Izdelek lahko uporabljate 
samostojno ali pa ga uporabite kot slasten 
dodatek različnim jedem.

Natural Peanut &
Coconut butter Smooth

4,75 €
Klubska cena

280 g

Smooth Almond Butter 100%
100% organska čokoladica brez glutena, laktoze, aditivov, 
Meridian je v svojem mandljevem maslu uporabil najkvalitetnejše 
naravno pridelane in neškropljene mandlje. Mandlji so zmleti z 
olupkom vred, brez dodanih kakršnihkoli konzervansov, so brez 
soli ali sladkorja, ojačevalcev okusa in sladil. Izdelek je zato tudi 
primeren za posameznike z alergijami. Primeren je za 
vegetarijance in vegane.MeridianMandlejvo maslo ne vsebuje 
laktoze in glutena.

Mandlji so oreščki, bogati z enkrat nenasičenimi maščobnimi 
kislinami, ki znižujejo raven škodljivega holesterola v krvi in s tem 
tveganje za nastanek srčnih obolenj. Vsebujejo pomembne 
minerale v njihovi naravni obliki: vitamin E, riboflavin, kalcij, 
fosfor in magnezij. Hkrati pa ne vsebuje nobenih trans-
maščobnih kislin ali holesterola.

16,85 €
Klubska cena

454 g

Organsko maslo iz indijskih oreščkov je bogat vir 
beljakovin in vlaknin, nima dodanih aditivov, 
glutena, jajc, soje, laktoze ali katerega drugega 
vira olja. Indijski oreščki se lahko pohvalijo, da 
vsebujejo veliko vsebnost magnezija in bakra, ki 
sta zelo pomembna za našo kožo, lase in kosti. 
Poleg tega vsebujejo oleinsko kislino, ki je srcu 
prijazna maščobna kislina, katero najdemo tudi v 
olivnem olju. Meridian maslo iz indijskih oreščkov 
je naravno sladko, brez dodanega sladkorja ali 
drugih sladil.

Smooth Cashew Butter 100%

11,95 €
Klubska cena

1000 g

Meridian Organic PeanutButter

21,95 €
Klubska cena

1000 g

WWW.THE-NUTRITION.COM/TRGOVINA

 
v vseh 

THE trgovinah
po Sloveniji!

14



30%
beljakovine

30%
maščobe

40%
ogljikovi
hidrati

ENDOMORF
Zanj je značilno, da ima počasen metabolizem kar pomeni, da se tak 
tip človeka zelo hitro zredi. Prepoznamo ga po tem, da ima zelo široke 
boke, močne in ne predolge kosti. Zaloge maščevja se po navadi 
kopičijo na nogah, zadnjici in trebuhu.

Prehrana endomorfa
Takšnemu telesnemu tipu ustreza prehrana, ki temelji predvsem na 
beljakovinah in maščobah, ter na nizki vsebnosti ogljikovih hidratov. 
Prehrana endomorfa mora vsebovati 25% ogljikovih hidratov, 35% 
beljakovin in 40% maščob.

Če želite izboljšati presnovo ogljikovih hidratov vam priporočam 
uživanje prehranskega dodatka THE ALA, ki vsebuje čisto Alfa 
lipoično kislino in je eden najučinkovitejših antioksidantov, ki 
izboljšuje inzulinsko občutljivost ter pomaga pri hujšanju, zaviranjem 
apetita in napadov lakote.

THE ALA je priporočljivo uživati 15-20 min pred obroki, ki 
vsebujejo večji delež ogljikovih hidratov.

Razmerje makrohranil -endomorf

Primer obroka za moškega:
Ÿ 2 dlani beljakovinskega živila
Ÿ 2 pesti zelenjave
Ÿ 1 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati
Ÿ 3 palce maščobnega živila

Primer obroka za žensko:
Ÿ 1 dlani beljakovinskega živila
Ÿ 1 pesti zelenjave
Ÿ 1/2 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati
Ÿ 2 palca maščobnega živila

35%
beljakovine

40%
maščobe

25%
ogljikovi
hidrati

MEZOMORF
Zanj je značilno, da ima športno atletsko postavo. To pomeni, da ima 
široka ramena in ozek pas. Ima srednje močno kostno zgradbo. Zelo 
učinkovito in hitro lahko pridobiva na mišični masi. Ima naravno 
povišan testosteron in rastni hormon. Če se zredi v maščobo, se ta 
maščoba kopiči po vsem telesu enakomerno.

Prehrana mezomorfa
Takšnemu telesnemu tipu ustreza mešana prehrana, kar pomeni, da 
mora prehrana vsebovati 40% ogljikovih hidratov, 30% beljakovin in 
30% maščob.

Potrebno je povedati tudi to, da večina ljudi ni strogo samo en telesni 
tip ampak prehaja med dvema telesnima tipoma. Glede na telesni tip 
in cilj posameznika je potrebno tudi prilagoditi tudi prehrano. To je 
glavni razlog zakaj ni univerzalne prehrane oziroma univerzalnega 
načina prehranjevanja, ki bi služil vsakomur.

Dolgoletni treningi in ustreza prehrana lahko spremeni posameznikov 
vizualni videz ne glede na telesni tip. 

Nasveti kdaj uživati ogljikove hidrate

VISOKA TOLERANCA NA OGLJIKOVE HIDRATE
Če imate visoko toleranco na vnos ogljikovih hidratov oziroma jih 
dobro presnavljate potem lahko ogljikove hidrate uživate 
enakomerno razporejene čez cel dan.

SREDNJA TOLERANCA NA OGLJIKOVE HIDRATE
Če imate srednjo toleranco na ogljikove hidrate potem uživajte 
ogljikove hidrate pred in po aktivnosti. Ostali obroki naj vsebujejo nižji 
delež ogljikovih hidratov.

Razmerje makrohranil - Mezomorf

Primer obroka za moškega:
Ÿ 2 dlani beljakovinskega živila
Ÿ 2 pesti zelenjave
Ÿ 2 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati
Ÿ 2 palca maščobnega živila

Primer obroka za žensko:
Ÿ 1 dlani beljakovinskega živila
Ÿ 1 pest zelenjave
Ÿ 1 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati
Ÿ 1 palec maščobnega živila

30%
beljakovine

30%
maščobe

40%
ogljikovi
hidrati

NIZKA TOLERANCA NA OGLJIKOVE HIDRATE
Če slabo presnavljate ogljikove hidrate bodite zelo pozorni na 
vnos ogljikovih hidratov. Ogljikovi hidrati naj bodo predvsem iz 
sadja in zelenjave.

Boštjan Eferl, trener fitnesa FZS, 

osebni trener
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EKTOMORF

Prehrana posameznega 

TELESNEGA
  TIPA

Verjetno ste se že kdaj zavzeli, da smo si ljudje med seboj    

različni. Vizualno gledano si nismo različni samo po višini, 

starosti in barvi kože ampak tudi po konstrukciji. Nekateri so 

vitke postave, drugi bolj čokate, spet drugi so nekaj vmes. Ljudje 

se med seboj razlikujemo po telesnih tipih. V nadaljevanju si 

oglejmo kateri so trije glavni telesni tipi in kakšna prehrana je 

primerna za določen telesni tip.

EKTOMORF

MEZOMORF

GLEDE NA KONSTRUKCIJO TELESA 

POZNAMO 3 GLAVNE TELESNE TIPE

ENDOMORF

Zanj je značilno, da ima zelo hiter metabolizem, torej zelo težko pridobiva 

na teži. Prepoznamo ga po tem, da ima ozke boke, dolge ude in ima dolg 

vrat. Težko pridobiva na mišični masi oziroma je proces pridobivanja 

mišične mase zelo dolg. Glede na hiter metabolizem nima težav s presnovo 

ogljikovih hidratov.

Prehrana ektomorpha

Takšnemu telesnemu tipu ustreza visok vnos ogljikovih hidratov (55%), 

nizek vnos maščob (20%) in srednji vnos beljakovin (25%).

Razmerje makrohranil - ektomorf

Primer obroka za moškega:

Ÿ 2 dlani beljakovinskega živila

Ÿ 2 pesti zelenjave

Ÿ 3 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati

Ÿ 1 palec maščobnega živila

Primer obroka za žensko:

Ÿ 1 dlani beljakovinskega živila

Ÿ 1 pesti zelenjave

Ÿ 2 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati

Ÿ 1/2 palca maščobnega živila

VPRAŠAJ NA THE NUTRITION FORUMU
IMAŠ VPRAŠANJA?

www.the-nutrition.com/the-forum

25%
beljakovine

20%
maščobe

55%
ogljikovi
hidrati
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30%
beljakovine

30%
maščobe

40%
ogljikovi
hidrati

ENDOMORF
Zanj je značilno, da ima počasen metabolizem kar pomeni, da se tak 
tip človeka zelo hitro zredi. Prepoznamo ga po tem, da ima zelo široke 
boke, močne in ne predolge kosti. Zaloge maščevja se po navadi 
kopičijo na nogah, zadnjici in trebuhu.

Prehrana endomorfa
Takšnemu telesnemu tipu ustreza prehrana, ki temelji predvsem na 
beljakovinah in maščobah, ter na nizki vsebnosti ogljikovih hidratov. 
Prehrana endomorfa mora vsebovati 25% ogljikovih hidratov, 35% 
beljakovin in 40% maščob.

Če želite izboljšati presnovo ogljikovih hidratov vam priporočam 
uživanje prehranskega dodatka THE ALA, ki vsebuje čisto Alfa 
lipoično kislino in je eden najučinkovitejših antioksidantov, ki 
izboljšuje inzulinsko občutljivost ter pomaga pri hujšanju, zaviranjem 
apetita in napadov lakote.

THE ALA je priporočljivo uživati 15-20 min pred obroki, ki 
vsebujejo večji delež ogljikovih hidratov.

Razmerje makrohranil -endomorf

Primer obroka za moškega:
Ÿ 2 dlani beljakovinskega živila
Ÿ 2 pesti zelenjave
Ÿ 1 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati
Ÿ 3 palce maščobnega živila

Primer obroka za žensko:
Ÿ 1 dlani beljakovinskega živila
Ÿ 1 pesti zelenjave
Ÿ 1/2 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati
Ÿ 2 palca maščobnega živila

35%
beljakovine

40%
maščobe

25%
ogljikovi
hidrati

MEZOMORF
Zanj je značilno, da ima športno atletsko postavo. To pomeni, da ima 
široka ramena in ozek pas. Ima srednje močno kostno zgradbo. Zelo 
učinkovito in hitro lahko pridobiva na mišični masi. Ima naravno 
povišan testosteron in rastni hormon. Če se zredi v maščobo, se ta 
maščoba kopiči po vsem telesu enakomerno.

Prehrana mezomorfa
Takšnemu telesnemu tipu ustreza mešana prehrana, kar pomeni, da 
mora prehrana vsebovati 40% ogljikovih hidratov, 30% beljakovin in 
30% maščob.

Potrebno je povedati tudi to, da večina ljudi ni strogo samo en telesni 
tip ampak prehaja med dvema telesnima tipoma. Glede na telesni tip 
in cilj posameznika je potrebno tudi prilagoditi tudi prehrano. To je 
glavni razlog zakaj ni univerzalne prehrane oziroma univerzalnega 
načina prehranjevanja, ki bi služil vsakomur.

Dolgoletni treningi in ustreza prehrana lahko spremeni posameznikov 
vizualni videz ne glede na telesni tip. 

Nasveti kdaj uživati ogljikove hidrate

VISOKA TOLERANCA NA OGLJIKOVE HIDRATE
Če imate visoko toleranco na vnos ogljikovih hidratov oziroma jih 
dobro presnavljate potem lahko ogljikove hidrate uživate 
enakomerno razporejene čez cel dan.

SREDNJA TOLERANCA NA OGLJIKOVE HIDRATE
Če imate srednjo toleranco na ogljikove hidrate potem uživajte 
ogljikove hidrate pred in po aktivnosti. Ostali obroki naj vsebujejo nižji 
delež ogljikovih hidratov.

Razmerje makrohranil - Mezomorf

Primer obroka za moškega:
Ÿ 2 dlani beljakovinskega živila
Ÿ 2 pesti zelenjave
Ÿ 2 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati
Ÿ 2 palca maščobnega živila

Primer obroka za žensko:
Ÿ 1 dlani beljakovinskega živila
Ÿ 1 pest zelenjave
Ÿ 1 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati
Ÿ 1 palec maščobnega živila

30%
beljakovine

30%
maščobe

40%
ogljikovi
hidrati

NIZKA TOLERANCA NA OGLJIKOVE HIDRATE
Če slabo presnavljate ogljikove hidrate bodite zelo pozorni na 
vnos ogljikovih hidratov. Ogljikovi hidrati naj bodo predvsem iz 
sadja in zelenjave.

Boštjan Eferl, trener fitnesa FZS, 

osebni trener
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EKTOMORF

Prehrana posameznega 

TELESNEGA
  TIPA

Verjetno ste se že kdaj zavzeli, da smo si ljudje med seboj    

različni. Vizualno gledano si nismo različni samo po višini, 

starosti in barvi kože ampak tudi po konstrukciji. Nekateri so 

vitke postave, drugi bolj čokate, spet drugi so nekaj vmes. Ljudje 

se med seboj razlikujemo po telesnih tipih. V nadaljevanju si 

oglejmo kateri so trije glavni telesni tipi in kakšna prehrana je 

primerna za določen telesni tip.

EKTOMORF

MEZOMORF

GLEDE NA KONSTRUKCIJO TELESA 

POZNAMO 3 GLAVNE TELESNE TIPE

ENDOMORF

Zanj je značilno, da ima zelo hiter metabolizem, torej zelo težko pridobiva 

na teži. Prepoznamo ga po tem, da ima ozke boke, dolge ude in ima dolg 

vrat. Težko pridobiva na mišični masi oziroma je proces pridobivanja 

mišične mase zelo dolg. Glede na hiter metabolizem nima težav s presnovo 

ogljikovih hidratov.

Prehrana ektomorpha

Takšnemu telesnemu tipu ustreza visok vnos ogljikovih hidratov (55%), 

nizek vnos maščob (20%) in srednji vnos beljakovin (25%).

Razmerje makrohranil - ektomorf

Primer obroka za moškega:

Ÿ 2 dlani beljakovinskega živila

Ÿ 2 pesti zelenjave

Ÿ 3 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati

Ÿ 1 palec maščobnega živila

Primer obroka za žensko:

Ÿ 1 dlani beljakovinskega živila

Ÿ 1 pesti zelenjave

Ÿ 2 skodelice živila bogatega z ogljikovimi hidrati

Ÿ 1/2 palca maščobnega živila

VPRAŠAJ NA THE NUTRITION FORUMU
IMAŠ VPRAŠANJA?

www.the-nutrition.com/the-forum

25%
beljakovine

20%
maščobe

55%
ogljikovi
hidrati
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JAJČNI 
MUFFINI 

Recept

Zelenjavo opereš in narežeš na majhne 

koščke, naribaš sir, stepeš jajca ter 

dodaš začimbe: sol, rdečo papriko, 

kajenski poper.

Z ZELENJAVOZ ZELENJAVO

Potrebuješ (za 12 muffinov):

- 5 večjih jajc

- rdečo papriko

- paradižnik

- sir po želji (mozzarela)

- začimbe po želji (kajenski poper, sol, baziliko, rdečo papriko)

- Maya Gold deviško kokosovo olje

Pečeš v predhodno ogreti pečici 20 minut na 180°C. 

Pekač za muffine premažeš s kokosovim 

oljem Maya Gold in ga nato obložiš z 

zelenjavo. Dodaš nariban sir ter baziliko in v 

modelčke muffinov preliješ jajca. 

24,95€
Klubska cena

Organic Extra Virgin 
Coconut Oil (1400 g)
100% organsko, ekstra deviško kokosovo 

olje, ki je popolnoma surovo in v naravni obliki. 

Ugodno družinsko pakiranje 1400 g.

1

2
3

4
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Ločimo rumenjake in beljake. Beljake stepemo v trd sneg, rumenjakom pa 
dodamo 2 merici THE Amino Wheya, 5 žlic naravnega sladila, med miksanjem 
postopoma dodajamo 1dl mleka/vode. Za boljšo strukturo lahko dodamo tudi 
1,5dl kokosovega olja ter čajno žličko pecilnega praška. Nato počasi vmešamo 
beljak. Pekač obložimo s peki papirjem in ga premažemo s kokosovim oljem in 
vanj vlijemo maso.

Pečemo v predhodno ogreti pečici 20-25 minut na 180*. 

Med tem časom, ko se biskvit peče, pripravimo preliv. Segrejemo 2dl 
mleka/vode, dodamo 1 veliko žlico naravnega sladila THE NaturalSweetener, 
ter aromo ruma. Ko je biskvit pečen, še vročega prelijemo in počakamo da se 
biskvit ohladi. 

V večjo posodo vlijemo 400ml mleka, dodamo 3 merice THE Cassein Pudding 
vanilija ter želatino fix. Zmiksamo z mešalnikom, dokler ne dobimo goste 
mase. Ohlajen biskvit nato premažemo s kremo in ga ponovno postavimo v 
hladilnik za pol ure. 

Stepemo smetano ter premažemo čez kremo. 
Postavimo na hladno, najbolje kar čez noč. 

BELJAKOVINSKA 
PIJANA NEVESTA

Recept

Potrebuješ:
6 jajc

0,5L mleka/vode

250ml smetane za stepanje

Aromo ruma (lahko tudi rum)

2 merici THE Amino Whey okus čokolada

3 merice THE Casein Pudding vanilija

5-6 žlic THE Natural Sweetener

Maya Gold kokosovo olje

1 zavojček žaletine Fix

THE NUTRITION TI ŽELI 
DOBER TEK ;)

Po želji lahko v maso za biskvit dodamo tudi: 

1 žlico kave, cimet, kokos ali Meridian arašidovo maslo

NASVET:

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

Priprava biskvita:

1

2

3

4
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Priprava kreme:

1
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4
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THE Natural Sweetener 
Naravno sladilo za hujšanje brez kalorij. 
Vsebuje 100% eritritol, ki se pridobiva s 
fermentacijo sadja. Za tretjino manj sladek 
od namiznega sladkorja. Izvrsten za smoothieje 
in zdrave recepte.

13,95€
Klubska cena

(750 g)
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ODGOVORI NA VPRAŠANJA
ČLANOV KLUBA THE NUTRITION

Kateri izdelek je najbolj učinkovit za pridobivanje 

mišične mase?

To je eno izmed najbolj pogosto zastavljenih vprašanj, 

ki jih dobimo od naših strank. Naš odgovor bo vedno, da 

pridobivanje mišične mase ni odvisno samo od enega 

izdelka ampak je pridobivanje mišične mase potrebno 

mnogo več. Enostavno rečeno gre za proces. Potreben 

je trening, prehrana in dovolj počitka, šele nato pridejo 

na vrsto izdelki, ki pripomorejo k temu, da boste hitreje 

in učinkoviteje zgradili vašo mišično maso.

Za pridobivanje mišične mase je v prvi meri potrebno 

poskrbeti  za dovolj  kvalitetnih hranil .  Zato 

priporočamo All in 1 Gainer, ki vsebuje mešanico 

beljakovin in ogljikovih hidratov. Dodana je še matrika 

za pridobivanje mišične mase, ki jo sestavljajo kreatin, 

beta-alanin, BCAA, glutamin in arginin.

Za več energije med samim treningom pa vam 

priporočamo enega od naših tako imenovanih »pre-

workoutboosterjev« kot je THE Beast ali THE NO 

Fusion. Tako boste naredili še boljši in efektivnejši 

trening in dosegli neverjetni mišični pump.

Kako delujejo »fatburnerji«?

»Fatburnerji« oziroma topilci maščob pomagajo 

učinkoviteje porabljati telesno maščobo kot vir 

energije med samo aktivnostjo. Poleg tega pomagajo 

pospešiti metabolizem in povečajo porabo energije 

telesa.

Učinkovit »fatburner« kot je X3M Shredxx vsebuje 

stimulanse kot je kofein, ekstrakt zelenega čaja in 

guarano, dodan je še krom, ki pomaga uravnavati krvni 

sladkor ter Izvleček gimnemasilvestra, ki uravnava 

željo po sladkem. Za boljšo oksidacijo maščob med 

samo telesno aktivnostjo pa bo pomagal L-Carnitin.

Kakšen trening je najbolj učinkovit 

za hujšanje?

Nekateri so še vedno mnenja, da je tek oziroma aerobna 

vadba tista aktivnost, ki pomaga pri učinkovitem 

hujšanju. Vendar temu ni tako… nad to trditvijo bodo 

nekateri privrženci te teorije presenečeni. Z aerobno 

vadbo pri enakomerni intenzivnosti boste iz tedna v 

teden pokurili vedno manj energije. Razlog tiči v tem, da 

se telo prilagodi na intenzivnost in začne gospodarno 

porabljati vašo energijo. Zato se začetni napredek pri...
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Vsem strankam svetujem, da se zjutraj vstanejo 15-20 minut prej in si 

obroke za cel dan pripravijo v naprej. Če si tip človeka, ki rad spi dlje si 

pripravi prehrano oziroma obroke že zvečer - Vse je v organizaciji ;)

Posamezne obroke lahko nadomestiš z beljakovinskim pripravkom kot 

je THE CaseinPudding ali X3M Diet Meal. Za hiter prigrizek, da 

preženeš lakoto in da ne posegaš po ne zdravi hrani pa lahko uporabiš 

tudi kakšne beljakovinske čokoladice, ki vsebujejo kvalitetne 

beljakovine in vlaknine.

Maya Gold ekstra deviško olje je vsekakor odlično za pečenje in 

uporabo v kuhinji, saj zelo dobro prenaša visoke temperature. Poleg 

uporabe v kuhinji pa lahko kokosovo olje uporabljate tudi kot olje za 

nego telesa, nego las in kot naravno beljenje zob.

          
prodajalec svetuje

VELIKO ČASA PREŽIVIM NA POTI, KAKO SI NAJ
ORGANIZIRAM PREHRANO?

Mitja Petan (osebni trener)

THE Nutrition Brežice svetuje:

ALI LAHKO MAYA GOLD EKSTRA DEVIŠKO
KOKOSOVO OLJE UPORABLJAM SAMO

ZA PEČENJE?

Nika Knific 

THE Nutrition Kranj svetuje:

MLADOLETNIKI IN UPORABA
PREHRANSKIH DODATKOV

Jasa Kos Slemenjak (osebna trenerka) 

THE Nutrition Slovenska Bistrica

Pogosto se oglasijo v trgovini najstniki, ki se ukvarjajo s športom in bi 

radi začeli uporabljati športno prehrano. Prvič po navadi pridejo v 

spremstvu svojih staršev, kar je seveda pravilno, da tudi staršem 

razložimo kaj je športna prehrana in da izdelki niso zdravju škodljivi 

ampak koristni.

Za primer vzemimo sirotkine proteine THE AminoWhey, ki so super 

beljakovinski vir za po treningu, saj služijo za boljšo regeneracijotelesa po 

aktivnosti.Žal še vedno veliko krat naletim pri pogovoru s starši, da enačijo 

proteinske napitke s steroidi oziroma prepovedanimi poživili v športu. Po 

dobri razlagi kaj je športna prehrana in kaj so prehranska dopolnila tudi starše 

začne zanimati kakšni izdelki bi bili primerni za njihov življenjski slog.

Mario Hojnik

THE Nutrition Maribor

1. Povečajte vnos kvalitetnih kalorij
Za mišično maso dnevno vnesite od 2 do 2,5 g beljakovin na telesno težo. 
Poskrbite za dovolj velik vnos kvalitetnih maščob (1g na telesno težo) . Ne 
zanemarjajte vnosa ogljikovih hidratov, prilagodite količino glede na 
vašo porabo oziroma metabolizem.

2. Vaš trening naj vsebuje 3 osnovne vaje 
To so potisk s prsi, počepi in mrtvi dvig. Vse tri vaje so ključne za razvoj 
moči in mišične mase.

3. Spanec
Privoščite si dovolj počitka oziroma spanca. Optimalno bi bilo, da spite 7-
8 ur dnevno.

4. Kratki in intenzivni treningi
Vaši treningi naj bodo kratki a intenzivni. Posedanje na fitnesu več kot 
uro in pol ali dve uri pomeni, da trenirate z zelo nizko intenziteto.

5. Izbira pravilnih dodatkov
- All in 1 GAINER, idealen napitek za po treningu, ki je sestavljen 
izkvalitetnih beljakovin, ogljikovih hidratov in  dodanih aminokislin.
- THE Vitamin STRONG, prvi pogoj za mišično rast je optimalno 
delovanje našega telesa. Za optimalno delovanje telesa in zdravje pa 
poskrbimo z bogatim vnosom vitaminov&mineralov.
- THE BCAA aminokisline so ključne pri regeneraciji in ohranjanju ter 
pridobivanju mišične mase.

19,57€
Klubska cena

THE Vitamin Strong 
(120 tab.)
Izdelek za aktivne športnike, ki imajo izjemno
povečano potrebo po mineralih in vitaminih,
kateri pa so najpomembnejše hranilo za
optimalen napredek.

     KLJUČNI NASVETI ZA 
PRIDOBIVANJE MIŠIČNE MASE
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večini tudi hitro zaustavi, zaradi tega večina podaljša čas 

in količino treninga. Preveč aerobne vadbe pa bo 

stimuliralo vaše simpatično živčevje (simpatikus), ki je 

odgovorno za sproščanje stresnih hormonov. Stresni 

hormon kot je kortizol pa zelo negativno vpliva na izgubo 

telesne maščobe.Kljub zelo veliki količini treninga ne 

boste več napredovali in tako se sklene začaran krog.

Bistveno boljša rešitev za izgubo maščobe je trening, ki 

bazira na treningu z utežmi oziroma izvajanju krepilnih 

vaj, ki stimulirajo vaše mišice in posledično dajejo telesu 

lepši videz. Poleg treninga pa priporočamo kratek in 

intenziven intervalni trening kot je HIIT (HighIntensity 

Interval Training), ki bo pospešil vaš metabolizem za več 

kot 24 ur.

Zelo pogosta napaka pri začetnikih in tudi tistih, ki 

trenirajo že dlje časa je, da so njihovi treningi predolgi, 

vsebujejo preveč serij in preveč vaj za določeno 

mišično skupino. Rezultat tega je, da ni želenega 

napredka. Zapomnite si pravilo številka 1 za 

pridobivanje mišične mase »Mišica raste kadar 

počivamo in ne med samim treningom«. Seveda

poleg počitka potrebuje mišica tudi dovolj 

stimulacije na treningu in hranil, ampak če ne 

bo dovolj počitka ne bo prišlo do regeneracije in 

posledično mišične rasti.

Raziskave so pokazale, da je za pridobivanje 

mišične mase optimalen volumen za večje mišične 

skupine (prsa, hrbet, noge) 16-18 delovnih serij 

na teden. Za manjše mišične skupine pa je dovolj

že 12-14 delovnih serij na teden. Vaš trening 

naj bo sestavljen pretežno iz glavnih 

(več sklepnih) vaj.  

28,99€
Klubska cena

Moderna formula, ki je učinke BCAA popeljala na novo raven.

Vsebuje izboljšano razmerje razvejanih aminokislin 8 : 1 : 1,

s posebnim poudarkom na najpomembnejšo, levcin.
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V fitnes hodim 6x na teden po 2 uri ampak ni 

napredka… Kako je to mogoče?

Trening pa naj traja približno 60 minut.  Za boljšo 

regeneracijo že med samim treningom vam 

priporočamo10-15g X3M BCAA 8:1:1 aminokisline 

v kombinaciji z 20-30g THE Maltocarb.

8:1:1

BCAABCAA

RATIO

100% PURE

500 g

Prodajna mesta 

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

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

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

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

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

Delovni čas:
pon. - pet. 9.00 - 21.00

sob. 8.00 - 21.00
ned. 9.00 - 15.00

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

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

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

ned. in prazniki zaprto

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

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

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 13.00
ned. in prazniki zaprto

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

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

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

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

ned. in prazniki 9.00 - 13.00

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

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

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

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

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

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

ned. in prazniki zaprto

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

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

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprto

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

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

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprt

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

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

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00
ned. in prazniki zaprto

THE Nutrition – Slovenska Bistrica THE Nutrition - Ptuj THE Nutrition – Maribor
Tržaška cesta 14 (stari Mercator center Tabor)

Tel: 02 25 22 335
E-mail: maribor@the-nutrition.com

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 13.00
ned. in prazniki zaprto

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

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

Delovni čas:
pon. - pet. 12.00 - 18.00

sob. 10.00 - 13.00
ned. in prazniki zaprto

NOVA LO
KACIJA



večini tudi hitro zaustavi, zaradi tega večina podaljša čas 

in količino treninga. Preveč aerobne vadbe pa bo 

stimuliralo vaše simpatično živčevje (simpatikus), ki je 
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počivamo in ne med samim treningom«. Seveda

poleg počitka potrebuje mišica tudi dovolj 

stimulacije na treningu in hranil, ampak če ne 
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že 12-14 delovnih serij na teden. Vaš trening 

naj bo sestavljen pretežno iz glavnih 

(več sklepnih) vaj.  

28,99€
Klubska cena

Moderna formula, ki je učinke BCAA popeljala na novo raven.

Vsebuje izboljšano razmerje razvejanih aminokislin 8 : 1 : 1,

s posebnim poudarkom na najpomembnejšo, levcin.
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Slovenska cesta 27

1000 Ljubljana

www.the-nutrition.com

info@the-nutrition.com

30%
POPUSTA

1. KLUBSKE CENE

Kar 30% popust na THE Nutrition izdelke.

2. DARILO OB VČLANITVI

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

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

3. PROMOCIJSKA KODA

Vsak 2. in 4. teden v mesecu prejmete pri 

nakupu nad določenim zneskom darilo v 

obliki izdelka.

4. TEDENSKA AKCIJA 

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

izdelka znižana za kar 45%.

5. PROMOCIJSKA DARILA OB NAKUPIH 

Promocijska darila ob nakupih nad 50€,

100€ ali 150€.

6. THE REVIJA 

Vsak kupec, ki je v zadnjih šestih mesecih opravil 

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

      7. PRIPELJI PRIJATELJA

Če v katerokoli THE Nutrition trgovino pripeljete 

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

On izbira med THE Omega3 in THE Vitamin (pogoj 

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

kratko majico za fitnes in prosti čas.

8.THE POINTS 

Zbirajte THE točke ob nakupu THE izdelkov in 2x letno 

izkoristite gotovinski bonus. 

9. THE NUTRITION FORUM 

Brezplačno svetovanje strokovnjakov iz 

THE Team-a.

10. NAKUPOVANJE PO MERI 

Mreža 12 trgovin po celi Sloveniji + spletna trgovina.

10 UGODNOSTIZA ČLANE KLUBA

Članstvo v klubu  je popolnoma brezplačno in brez obveznosti.THE Nutrition

Včlanite se lahko na naši spletni strani  ali .www.the-nutrition.com v kateri koli naši trgovini


