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»Revolucionarne
metode«
»Tole pa res deluje. Veš, da 
sem shujšala v samo 4 te-
dnih že za 7 kg!« mi je pred 
dobre pol leta navdušeno 
razlagala ena od strank. 
»Ja, zadeva temelji na vadbi 
v zelo vročem prostoru, ker 
na ta način človek porabi 

največ kalorij. In hodim na redne pogovore, kjer me spremljajo in 
merijo. Vse je super in nad rezultati sem navdušena. No, zadeva je 
sicer kar precej draga, vendar mi ni žal denarja, ker sem res zado-
voljna.« »A si kaj spremenila prehrano, ali še vedno ješ 2 krat na 
dan sladkarije«, sem jo vprašal. »Seveda ne, dobila sem natančen 
program prehrane, ki se ga 100% držim. Ni mi težko, ker sem pla-
čala veliko denarja in sem res motivirana, da bo stvar učinkovala.«

Po štirih mesecih sem kolegico zopet srečal…na moje začudenje 
je bila enaka, kot preden je pristopila k programu hujšanja. »Veš, 
shujšala sem 15 kg, vendar po 3 tednih, ko sem končala s pro-
gramom in začela jesti po starem, sem vso težo spet dobila nazaj. 
Razmišljam, da bi se spet vpisala…«

Zakaj človek izgubi/pridobi na teži?
Odgovor je žal precej bolj enostaven, kot večina verjame. Razen 
redkih izjem, ki imajo diagnosticirano bolezensko težavo, gre za 
zelo enostavno razmerje vnosa in porabe kalorij. Vmes sicer de-
luje še genetika in delovanje hormonov (na njih lahko vplivamo 
s kvalitetno prehrano in telesno aktivnostjo), vendar dejstvo osta-
ja: izguba teže je možna samo z DEFICITOM v energijski bilan-
ci. Nobena savna, čaji, tablete, zelišča, zelenjava itd. ne ustvarjajo 
»negativnih kalorij«. Vse tehnike in rešitve, ki jih nekdo ponuja za 
hujšanje, temeljijo na zelo enostavnem pravilu: vnos kalorij mora 
biti manjši od njene porabe.

Vloga prehranskih dodatkov pri izgubi maščobe
Kot pri vseh ostalih ciljih, prehranski dodatki zgolj pomagajo in 
optimizirajo procese, ki vodijo do ciljev. Oglasi s pompoznimi 
trditvami o izgubi X kg v X dneh so žalitev naše inteligence. NO-
BEN dodatek ne more zagotavljati takih rezultatov. Dober fat-bur-
ner pa bo:
•	povečal porabo kalorij med vadbo in v mirovanju
•	deloval anti-katabolično (preprečil izgubo mišične mase v pro-

cesu izgube maščobe)
•	povečal intenzivnost vadbe (posledično pospešil metabolizem, 

da bo trošil več kalorij tudi v mirovanju)
Izgube maščobe se je vedno bolje lotiti iz »nasprotnega« konca. 
Namesto zmanjšanja vnosa kalorij raje skrbimo, da bomo povečali 
njihovo porabo (med aktivnostjo in še posebej v mirovanju, ko se 
porablja največji delež kalorij iz maščob).
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seznam športnikov, ki sodelujejo z nami in uporabljajo naše izdelke, je iz dneva v 
dan daljši. gre za vrhunske športnike iz različnih športnih panog: od fitnesa, atleti-
ke, kolesarstva do ekipnih športov. ponosni smo na naše športnike, ki nam zaupajo, 
in se veselimo njihovih uspehov.

Šport: košarka

Najboljši rezultat: slovenski državni in pokalni 
prvak z

Union Olimpijo in Helios Domžalami

Najljubši izdelek: THE Gainer

smiljan pavič

Šport: atletika, tek na 100 m

Najboljši rezultat: osebni rekord v teku na 100 m je
10,13 s

Najljubši izdelek: THE Whey Isolate

Matic osovnikar

Šport: odbojka

Najboljši rezultat: 3. mesto v Pokalu Slovenije 2008 
in 4. mesto v državnem prvenstvu trikrat zapored 

(2007/08, 2008/09, 2009/10)

Najljubši izdelek: THE Recovery Drink

ok kranj

Šport: fitnes

Najboljši rezultat: večkratna državna prvakinja in
udeleženka mednarodnih tekmovanj

Najljubši izdelek: X3M ShredXX

natalija Dovč
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THE Team:  Duško povej, poznamo te kot body-
builderja:  zakaj ravno Bodybuilding?
Duško:  Verjetno imamo to v sebi.  Nekaj, kar mi 
je od vedno všeč. Treningi in BB prehrana ti omo-
gočajo veliko telesno moč, velike dimenzije telesa.  
Enostavno dobro se počutim v svoji koži.

THE Team:  Po 25 letih bi lahko rekli, da je to 
življenjski stil?
Duško:  Točno tako. Bodybuilding je zame več 
kot samo šport. Večino svojega življenja praktič-
no treniram in pazim na prehrano. To zame ne 
predstavlja muke ali odrekanja, enostavno uživam 
v tem. Na počitnicah v all - inclusive hotelih na 
koncu spet pristanem na piščancu in zelenjavi, 
ker mi to najbolj tekne. No ja, na koncu pade še 
kakšnih 10 kepic sladoleda…. hahahhaha.

THE Team:  Če se ozreš nazaj, bi ponovil svojo 
BB pot, ali bi kaj spremenil?
Duško:  Spet bi se odločil za BB! Spet bi tudi tek-
moval, spet bi si našel najboljše trenerje… To so 
stvari, ki so mi omogočile veliko lepih trenutkov. 
Res je, da s finančnega vidika predstavlja BB samo 
velike stroške, torej tukaj o zaslužku ne moremo 
govoriti. Je pa zmaga na velikih tekmovanjih ne-
kaj, kar doseže res redko kdo, zato ima toliko ve-
čjo težo. Določenih stvari z denarjem ne moreš 
kupiti.

THE Team:  Kateri so trenutki, ki so ti v tekmo-
valnem BB nekako najbolj ostali v spominu?
Duško:  Verjetno moja prva zmaga na Prvenstvu 
Slovenije daleč nazaj 1989. Potem prva zmaga na 
evropskem prvenstvu v Strasbourgu Francija leta 
1995, pa prva zmaga na svetovnem prvenstvu v 
Auxerru Francija 1999, ne smem pa izpustiti Las 
Vegasa 2006, kjer sem prvič postal absolutni sve-
tovni prvak. Bilo je res še ogromno lepih trenut-
kov, saj sem v svoji 20- letni karieri tekmoval več 
kot 30 krat na vseh koncih sveta.

THE Team:  Si eden redkih tekmovalcev, ki je 
tekmoval v vseh federacijah?
Duško:  Kadar sem v formi tekmujem povsod, 
ker sem tekmovalec v srcu. Rad tekmujem, ker 
sem tekmovalen tip, ne glede na ime federacije. 
Nastopil sem v IFBB, WPF, WABBA, NABBA, 
IBFA, WBFA, NBBUI… in verjetno še kakšni. V 
mojem zadnjem tekmovalnem letu 2007 sem v 6 
zaporednih tednih nastopil na 6 različnih svetov-
nih prvenstvih. Enkratno doživetje! Res ekstre-
mno naporno. Redko kdo to lahko zdrži, ampak 
sem se na koncu od kariere le poslovil z zmago.

THE Team:  Torej ne bomo več videli Come- 
Back na tekmovalne odre?
Duško:  99 % ne, 1 % vedno visi nekje v zraku…..
hahahhaha. Enostavno sem preveč zaseden z 
vsem. Razen časa pa tudi finančno nisem spo-
soben, saj bi bila moja družina prikrajšana, česar 
pa nikakor ne želim. Če pa bi se že našel kakšen 
sponzor: potrebujem tudi motivacijo, ki pa jo ta 

Duško MaDžaroVIČ
slovenska legenda
bodibildinga 
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trenutek za tekmovanja enostavno nimam. Tista lakota po zmagi, ki 
te žene skozi vse muke tega športa, je pri meni po tolikih letih eno-
stavno izginila.

THE Team:  Omenil si družino Sta tvoja sinova ponosna na očeta?
Duško:  Hahahha, kar precej. Luka ima 10 let in Timej 8. Velikokrat 
sta z mano v fitnesu, kjer se počutita kot doma. Pomagata pa tudi 
pri organizaciji tekmovanj. Prepoznavnost priimka Madžarović jima 
velikokrat koristi, saj ju na ta način nekako že poznajo povsod po 
Kopru. Za vsak moj pokal vesta, kje sem ga osvojil. Ne glede na vse, 
pa sama krojita svojo kariero: Timej  pri nogometu in Luka v glasbeni 
šoli (kitara), kjer imata seveda vso mojo podporo.

THE Team:  Si lastnik enega prvih in najbolj znanih fitnes centrov v 
Sloveniji - California Fitness. Bi lahko rekli tvoj drugi dom?
Duško:  Res je, saj sem več ko 10 ur dnevno v fitnesu. California Fi-
tness je klub, ki smo ga ustanovili leta 1989. Je tudi prvi klub v Kopru 
in eden prvih v Sloveniji. V naših prostorih je vadilo ogromno število 
naših članov in članic. Nekateri so dosegali uspehe na svojem tele-
su, drugi so spet posegali po zmagah na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih, nekaterim pa smo pomagali pri zdravstvenih težavah. 
Skratka vsak uspeh naših članov je še en razlog več, da svoje delo ve-
dno opravljamo strokovno in profesionalno. 

THE Team:  Kako vašim članom pomagate poleg vadbe?
Duško:  Poleg vadbe ima enako pomembno vlogo prehrana in špor-
tni dodatki. To skušamo razložiti vsakemu posebej, saj drugače ne 
dosežemo cilja. Pravilno sestavljena dieta, v kateri svoje mesto najde-
jo številni športni dodatki so pravzaprav nuja. Tako pri uravnavanju 
telesne teže, kot pri doseganju boljših psiho - fizičnih sposobnosti.

THE Team:  THE Nutrition je torej prisoten v California Fitnessu?
Duško:  Seveda, že vrsto let. Osebno sem uporabljal THE Nutrition 
izdelke pri vseh svojih desetih tekmovanjih v letih 2006 in 2007 in kot 
vemo, sem takrat dosegel najboljše rezultate v karieri. To so dejstva 
in ne reklama. Mnogim našim članom smo pomagali pri svetovanju 
ravno z THE Nutrition izdelki, s katerimi so bili nadvse zadovoljni. 
Tudi vsem mojim varovancem - tekmovalcem svetujem THE Nutriti-
on izdelke, kjer največ posegamo po THE Whey, The BCAA/Q Surge, 
X3M ShredXX, THE KETONIC Protein, THE Omega 3, THE Vita-
min Strong, X3M Pump in še kaj bi se našlo. Zanimiva je tudi nova 
linija All in 1.  Moj najljubši pa je vsekakor THE Amino Whey.

THE Team:  Letošnje tekmovanje IBFF WORLD 2012 prinaša ka-
kšne novosti?
Duško:  Vsekakor. Najprej nova lokacija, saj je Kongresna dvorana 
Evropa v Grand Hotelu Bernardin najboljše možno prizorišče. Pove-
čali smo število kategorij - zdaj imamo 12 moških in 4 ženske. Pred-
prostor namenjen za razstavljavce – sponzorje je nekoliko bolj prime-
ren, saj bo ustvaril nekakšen sejemski pridih pred vhodom v dvorano.  
Obiskovalci bodo lahko več kot zadovoljni, saj takšnega tekmovanja, 
na tako visoki ravni, pri nas še ni bilo.

THE Team:  Lahko torej rečemo, da se BB in fitnes kot šport le ne-
kako razvijata pri nas?
Duško:  IBFF je letos že uspešno organizirala tekmovanje: Mr & Miss 
Fitness Slovenije 2012, ki je potekalo v 6. mesecu v koprski Taverni. 
To pomeni, da je svetovno prvenstvo že naše drugo tekmovanje v letu 
2012. Tudi v letu 2013 bomo skušali organizirat 2 tekmovanji, tako 
da lahko rečemo, da se naš šport razvija. Število tekmovalk in tek-
movalcev je vsako leto večje in obiskanost tekmovanj tudi. Ne vidim 
razloga, da se stvari ne bi odvijale v pravo smer. Kjer so skupaj zbrane 
pozitivne energije, kot je to pri IBFF, lahko pričakujemo samo uspeh.

THE Team:  Duško, kot trener si morda še bolj uspešen kot tek-
movalec. Uspešno prenašaš vse svoje dolgoletne izkušnje na svoje 
varovance. Kako sam gledaš na vse to?
Duško:  Glede na rezultate, katere so dosegale moje varovanke in 
varovanci (preko deset naslovov svetovnih in evropskih prvakov) bi 
lahko odgovoril pritrdilno, vendar pa naj o tem raje sodijo drugi. 
Delam z veseljem in po svojih najboljših močeh. V vsakega vložim 
veliko svoje energije in uspehi, ki jih dosegamo na odru, osrečuje-
jo tudi mene. Tudi sam sem imel vedno najboljše trenerje, kateri so 
me pripeljali do vseh mojih zmag. Celo najboljši PRO tekmovalci, 
ki tekmujejo na prestižni Mr Olympiji, imajo svoje trenerje. Lahko 
torej trdim, da je to zares ključnega pomena za uspeh.
Ravno zaradi tega v IBFF delamo tudi na izobraževanju, saj bodo 
naši novi trenerji s svojim delom pripomogli k napredku. Tu ne mi-
slim samo napredka naše športne panoge, temveč govorim na splo-
šno o napredku fitnes gibanja v Sloveniji. Samo strokovni kadri bodo 
tisti, ki bodo lahko ljudem pomagali uresničiti njihove cilje.

THE Team: Glede na vse tvoje aktivnosti, ti ostane sploh kaj pro-
stega časa?
Duško:  Vsak prost trenutek preživim s svojo družino. To je zame 
največja vrednota. Zaradi tega sem za vikende težko dosegljiv. Če 
pa ostane še kakšna prosta ura, potem se zapeljem z motorjem. Sem 
velik ljubitelj kustomiziranega Harley Davidsona. Če je le možno, 
se udeležim pomembnih dogodkov na tem področju. Planiram tudi 
kakšen nastop na tekmovanjih v naslednjem letu.

THE Team:  Kaj bi rad sporočil našim bralkam in bralcem THE 
biltena?
Duško:  THE NUTRITION je fantastična izbira! Sicer pa nikoli ne 
svetujem nekaj,  kar tudi sam ne probam. V mojih mladih letih vsega 
tega ni bilo, zato je danes nekoliko lažje dosegati rezultate. Znanje 
je dostopno vsakemu, ki nas spremlja preko biltena in našega THE 
foruma. Pomagamo, kolikor se le da. Vsakemu. Vsem bralcem in 
bralkam pa želim seveda uresničitev njihovih ciljev - če bo vse to 
tudi z našo pomočjo, bom toliko bolj vesel.

THE Team:  Zahvaljujemo se za tvoje besede, čestitamo ti za vse, 
kar si dosegel in še vedno dosegaš na področju Bodybuildinga in 
Fitnesa. Želimo si, da nadaljuješ tako tudi v bodoče.
Duško:  Hvala. Tudi sam bi rad izkoristil priložnost ter se zahvalil 
THE NUTRITION-u, saj ste vedno prisotni kot generalni sponzor 
in s tem sploh omogočate razvoj našega športa. Štejem si v čast, da 
lahko sodelujem s tako uspešnim  podjetjem. Upam le, da boste po-
stali dober zgled tudi drugim v Sloveniji.

THE Amino Whey je vse, 
kar moje telo potrebuje 
po končanem treningu.

Duško Madžarovič
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11 neuMnostI, 
kI krožIJo po FItnesIh

Piščanec,	jajčni	beljaki,	riž	in	riževi	vaflji	so	EDI-
NA	 DOVOLJENA	 stvar	 na	 jedilniku,	 če	 hočete	
shujšati!

Za božjo voljo - ne počnite tega! Vaše telo potrebuje mikronutri-
ente in vitamine. Brez njih bodo vsi procesi v telesu potekali veliko 
počasneje oz. sploh ne. To pa bo na koncu močno vplivalo na vaš 
rezultat- da ne govorimo o vašem zdravju!

Ena	kalorija	je	enaka	drugi

Ne verjemite komur koli, ki vam bo zatrjeval, da je vir kalorij ne-
pomemben, temveč je pomembna zgolj količina zaužitih kalorij. 
Neverjetno je, kako so nekaterim dobesedno 'oprali možgane' in 
mislijo, da McDonaldsov hamburger in skleda solate s piščancem 
na telo vplivata enako!

Cilj	je	naložiti	čim	več	na	drog,	ker	samo	tako	lah-
ko	stimuliramo	mišično	rast

Pri kompleksnih gibih sodeluje več mišičnih skupin. Če je naša 
tehnika izvedbe vaj slaba, potem bomo določene mišice obremeni-
li bolj, določene manj in določene na napačen način. V najboljšem 
primeru to dolgoročno vodi v nesorazmeren razvoj mišičnih sku-
pin, v najslabšem pa v poškodbe. Klasičen primer so fantje s slabo 
razvitimi prsmi in ogromnimi rameni, ki še vedno ne razumejo, da 

pri izvajanju potiska s prsi zaradi zanje prevelike teže slabo stimu-
lirajo prsi, saj večino dela opravijo z rameni, tricepsom in hrbtom. 
Treba je trenirati mišice, ne ego!

Maščobe	redijo

Vse maščobe, z izjemo trans-maščob, so zelo pomembne. V telesu 
igrajo ključno vlogo pri mnogih procesih, predvsem pri tvorbi hor-
monov. Če na fitnesu ne napredujete tako kot bi morali ali pa vam 
je padel libido, se najprej vprašajte, če pojeste dovolj maščob. Te so 
namreč ključne za tvorbo najpomembnejšega moškega hormona: 
testosterona. Pri tvorbi testosterona sta zelo pomembna tudi mikro-
nutrienta cink in magnezij, ki jih najdemo tudi v izdelku THE ZMA.

Moraš	biti	pazljiv,	da	se	ne	'pre-treniraš'

Pre-treniranost je fiziološki pojav, ko se zaradi prevelikega stresa in 
obremenitev centralnega živčnega sistema v telesu poruši ravnoves-
je. Simptomi so velika utrujenost, padec koncentracije, nespečnost 
kljub stalni utrujenosti, nervoza, izguba mišične mase, pomanjka-
nje apetita, poslabšano delovanje imunskega sistema.  Vendar pa ne 
skrbite: do pre-treniranosti ne pride tako zlahka. Telo je sposobno 
premagovati še veliko večje napore, kot je 5 tedenskih treningov na 
fitnesu. To pa seveda še ne pomeni, da je treba vsak trening telo izčr-
pavati. Naš vadbeni program mora biti sestavljen strateško, z variaci-
jami v volumnu in intenzivnosti.

Nizko-intenzivni	kardio	je	najboljši	za	izgubo	ma-
ščobe

Res je, da boste MED samim nizko-intenzivno aerobnim kardio 
treningom porabili več maščobe, kot pri visoko intenzivni vadbi. 
Vendar pa je kumulativen učinek na izgubo maščobe nesporno do-
kazano precej manjši. Visoko intenzivna intervalna kardio vadba 
(HIIT- High Intensity Interval Training) ima veliko večji vpliv na 
pospeševanje metabolizma. Poleg tega pa stimulira tudi izločanje 
anabolnih hormonov, medtem ko nizko-intenzivni kardio pospe-
šuje izločanje kortizola. Kortizol pa je katabolni hormon- največji 
sovražnik uspešne diete! Kortizol dejansko zavira porabo maščob za 
energijo in, kar je še huje, povzroči, da telo za energijo začne pora-
bljati težko prigarano mišično tkivo - t.i.  katabolizem.
Vprašajte se: kakšno postavo imajo vaši kolegi, ki izvajajo IZKLJUČ-
NO nizko-intenzivno aerobno vadbo?

Kardio	vadbo	je	najbolje	izvajati	zjutraj	na	tešče

Prvič: tega ni potrdila nobena raziskava!
Drugič: raziskave izvedene na to tematiko so jasno pokazale, da ima 
kardio vadba po zaužitem obroku večji termogenični efekt (večja po-
raba kalorij). 
Tretjič: kardio vadba na prazen želodec lahko deluje katabolno, kar 
pomeni, da nam razgrajuje mišice! V vsakem primeru je dobro pred 
kardio vadbo na tešče zaužiti vsaj 5-10 g BCAA!

Če	boš	nehal	trenirati	se	bodo	mišice	spremenile	
v	špeh

Tukaj lahko mirno uporabimo star slovenski pregovor: To je, kot da 
bi primerjali jabolka in hruške! Mišično tkivo in maščobno tkivo sta 
po svoji strukturi popolnoma različna - konverzija enega v drugega 
in obratno je ravno toliko mogoča kot pretvorba svinca v zlato. 
Zakaj pa to potem v praksi pri določenih ljudeh dejansko tako iz-
pade?
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9.

10.

11.

ZDraVo In sLastno: reCeptI

•	 Omenjeni posamezniki so iz 4 - 5 treningov/teden + kakšen 
kardio trening prešli na 0 treningov/teden. Ker telesu niso dali 
več stimulusa, da naj mišično maso obdrži ali povečuje, se je 
telo le-te znebilo. Mišice so namreč zelo velik porabnik energi-
je-  če telesu ne damo znaka, da jih potrebujemo, telo interpre-
tira, da jih ne potrebujemo.

•	 Posamezniki so se navadili na povečan vnos kalorij, katerega 
potem ne zmanjšajo, ampak še raje nadomestijo z bolj nezdravo 
hrano (miselnost: »Kamor je šel bk', naj gre še štrk'« oz. če sem 
nehal trenirat, si bom pa še kaj privoščil, čemur sem se sedaj 
odrekal) - DVOJNI NEGATIVNI UČINEK!

•	 Zmanjšana poraba kalorij (manj treningov) + manjša poraba 
kalorij tudi v mirovanju (manj porabnikov- mišic) + večji vnos 
manj kvalitetnih oz. celo škodljivih kalorij = MAGIČNA PRE-
TVORBA MIŠIC V MAŠČOBO! 

Nasičene	maščobe	so	slabe

Zadnje raziskave so pokazale, da je bil veliki strah pred nasičenimi 
maščobami, za katerim je dolgo stala tudi medicinska srenja, neu-
pravičen. 
Nasičene maščobe same po sebi niso vzrok vseh negativnih po-
sledic, katere se jim pripisuje, temveč njihovi negativni efekti 
pridejo do izraza IZKLJUČNO v kombinaciji s predelanimi OH- 
predvsem enostavnimi sladkorji. V ZDA se v nekaterih državah 
že uvaja 'sladkorni davek' in se postavlja meje dovoljene vsebnosti 
sladkorja v izdelkih.
To seveda ne pomeni, da se mora na jedilniku vsak dan znajti svinj-
ska pečenka. Pomeni pa, da je obrok z dvema celima jajcema zelo 
kvaliteten. Zraven pa namesto kruha narezan paradižnik.

Kreatin	povzroča	krče	in	natrganje	mišičnih	vla-
ken

Do sedaj študije niso našle statistične oz. kakršnekoli druge pove-
zave med tovrstnimi težavami in kreatinom. Pri zdravem človeku 
so mišični krči večinoma posledica preobremenjenosti mišice, de-
hidracije oz. pomanjkanja nekaterih mineralov (kalij, kalcij, ma-
gnezij) ali vitaminov (B1, B5, B6). Obstaja pa tudi vrsta farmakolo-
ških zdravil, katerih stranski učinki so lahko mišični krči. 
Do natrganja mišičnih vlaken pride večinoma zaradi akutne preo-
bremenitve mišice, lahko pa tudi kot posledica slabe mišične ela-
stičnosti. Redno raztezanje izboljša fleksibilnost in lahko prepreči 
tovrstne poškodbe.

Ne	glede	na	to,	kaj	počnem	na	fitnesu	mi	(poljub-
na	mišična	skupina)	vedno	zaostaja

S pravilnim pristopom je mogoče VSE! Resda se marsikomu zdi, 
da se mu določen del telesa ne odziva na noben tip vadbe, med-
tem ko je pri drugem nekaj serij dovolj za super napredek. To pa 
seveda samo dokazuje, da je za doseganje tako želene telesne sime-
trije potrebno nekaj več. Za to imamo mnoge strokovnjake, ki jim 
pravimo 'osebni trenerji' - ti morajo biti sposobni izdelati program 
prehrane in treninga, ki je prilagojen točno vašim potrebam. In 
nekateri imajo tudi izvrstne rezultate in zadovoljne stranke.
Tisti, ki nimajo denarja za uporabo te storitve, pa so prepuščeni 
sami sebi. Prav za vas smo v sodelovanju z Duškom Madžarovičem 
(več o Duletu, si lahko preberete v ekskluzivnem intervjuju) pri-
pravili celoletni program: tako za moške kot za ženske! Razdeljen 
je na 4 trimesečne cikle in vsak cikel je predstavljen v eni izmed le-
tošnjih številk - zadnji prav v pričujoči.  Revije ste kot zveste stran-
ke THE kluba že dobili brezplačno na dom, lahko pa si jih ogledate 
tudi na naši spletni strani pod »Publikacije«.

Od začetka februarja do konca junija je ob torkih v oddaji ŽIVA 
na televiziji RTS potekala oddaja z nutricionistom, osebnim tre-
nerjem ter dolgoletnim članom THE Team-a Sandijem Bitencem.
V oddajah so se prepletale zanimive tematike iz področja zdravega 
in aktivnega načina življenja: od pravilne prehrane v kombinaci-
ji s treningom in aktivnostjo, zdravi recepti, pomembni dodatki k 
prehrani in na koncu tudi veliki Sandijev projekt: THE Nutrition 
preobrazba.
Vse oddaje si lahko še vedno pogledate na internetu. Povezave naj-
dete na našem forumu (RAZNO/Serija oddaj o prehrani, vadbi, 
zdravju,…)
Oddaja je doživela lep odziv, tako da se obeta tudi 2. sezona 

recept za čokolado iz 2. oddaje, če je komu 
ušla: 
PRIPRAVA
V vodni kopeli stopite kakavovo in kokosovo 
maslo. Dodajte kakav v prahu ter lucumo in 
mešajte, dokler ni čokolada popolnoma glad-
ka. Dodajajte sladilo, da dosežete želeno slad-
kost. Odstranite iz vodne kopeli in vmešajte 
poljubne dodatke. Poskrbite, da so dodatki 
majhni (oreščke grobo zmeljite, sadje narežite 
zelo na drobno ali spasirajte).
 
Sedaj lahko čokolado vlijete v silikonske kalu-
pe različnih oblik, ali pa kar v navadno poso-
do, obloženo s peki papirjem ali aluminijasto 
folijo.
Postavite za 1 uro v hladilnik.
 
Uživajte zmerno :) 

SESTAVINE
•	 1/2 skodelice kakava v 

prahu
•	 1/2 skodelice kakavovega 

masla
•	 1/2 skodelice kokosovega 

masla
•	 2 žlici lucume v prahu
•	 poljubno sladilo (npr. 

stevia)
•	 poljubni dodatki za okus 

(npr. goji jagode, ananas, 
kokos,...)

7JESEN  2012

ČLanek

the nutrition na televiziji

jesen2012.indd   7 11.10.2012   21:12:42



Statistične raziskave so razkrile nekaj resnično zanimivega: če bo-
ste živeli zdravo, boste sicer lahko podaljšali vašo življenjsko dobo 
kar za nekaj let, vendar mitičnih let Metuzalema ne boste dočakali. 
Bolj pomemben vpliv, ki ga ima zdrav življenjski stil, pa gre zato na 
račun kakovosti življenja! Američani temu pravijo 'uspešno stara-
nje' (successful aging) in je v ZDA v zadnjih letih postal novi trend 
in poglavitni cilj ozaveščenih ljudi. 

Ideja je preprosta: »Ker sem večino življenja ži-
vel zdravo, bom namesto 80 morda dočakal 90 ali 
95 let. Super! Ampak še bolj pomembno: zadnjih 
10-15 let (konservativna ocena) ne bom preživel v 
bolnicah in zdraviliščih! Dinamike mojega življenja 
ne bo diktiral cel mavrični spekter tablet, katerega 
seznam se zdi vedno daljši, medtem ko se seznam 
stvari, ki jih še smem oz. zmorem početi vztrajno 
krči... Namesto tega bom lahko do samega konca vi-
talen in sposoben početi večino stvari, ki me veselijo 
in izboljšujejo kvaliteto mojega življenja.
Sliši se super, kajne? Vendar pa se moramo zaveda-
ti, da je za tak rezultat potrebno nekaj storiti! Večji 
bo naš vložek, boljši rezultat bomo želi. Naše telo je 
namreč resnično neverjetna stvaritev- kompleksen 
in čudovit mehanizem. Sposoben je zdržati vsako-
vrstne obremenitve, se spopasti in premagati never-
jetne napore in vsakodnevno prenašati naše slabe 
razvade: stres, kajenje, alkohol, droge, neaktivnost, 
slaba prehrana... Vsaj za določen čas. Če telo zlora-
bljamo, bo sicer občasno reagiralo in nam dalo ve-
deti, da nekaj ne delamo v redu (gripe, prehladi...). 
Ker pa je regenerativna sposobnost telesa tako ne-
verjetna, bodo 'napake v delovanju' hitro odpravlje-
ne. Prav v tem pa se skriva največja nevarnost! V 
telesu se 'škoda' namreč akumulira! In, ko je enkrat 
telo nezmožno kompenzirati vse negativne vplive, 
pride do kaskadnega rušenja celotnega sistema. Kot 
bi podrl jez! Če poznate kakšno starejšo osebo, ste 
ta fenomen morda doživeli: kar naenkrat se z vsa-
kim obiskom pri zdravniku (katerih frekvenca se 
vztrajno veča), poveča število tablet, ki naj bi nor-
malizirale delovanje različnih organov. To situacijo 
si lahko predstavljate tudi takole: v telesu se širi po-
žar, iz sistema v sistem, in tablete so gasilni aparati. 
Če ste že kdaj videli pogorišče- tudi, ko stvar ne gori 
več, je nikoli več ne moremo popraviti, da bi bila kot 
prej. V telesu imamo tako čedalje več pogorišč, po-
leg tega pa se požari vztrajno širijo dalje in zahtevajo 
dodatne 'gasilne aparate'. V teh okoliščinah je telo že 
tako oslabljeno in nemočno, da se začne dobesedno 
'kvariti'. Posledica je rak, ki ni nič drugega kot 'po-
kvarjene' celice. Te celice se, namesto da bi opravlja-
le svojo funkcijo, samo še nenadzorovano delijo in 
selijo v druge organe v telesu.
Zakaj se to ne zgodi v zdravem telesu? Ker ima telo 
neprimerno bolj učinkovite mehanizme prepreče-
vanja nastanka bolezni. Pomembno je le, da mu pri 
tem pomagamo vsaj v toliko, da mu ne nalagamo 

dodatnega dela za sanacijo nesnage, ki jo povzročamo z lastnimi 
slabimi razvadami.
Rak pa žal ni edina posledica zgoraj omenjenih negativnih faktor-
jev: diabetes, sindrom X, ateroskleroza (poapnenje žil) in posle-
dično povečano tveganje kapi (srčne, možganske), osteoporoza, 
obolenje jeter in ledvic, motnje v delovanju imunskega sistema 
(avtoimunske bolezni), povišan krvni pritisk, neplodnost, bolezni 
srca in ožilja, bolezni prebavil, debelost... Pa še bi lahko naštevali. 
Praktično vse kronične bolezni so vsaj statistično povezane z ne-
zdravim življenjskim stilom.
Kaj torej lahko naredimo?
Živimo zdravo SEDAJ! Tudi, če delamo 12 ur na dan, kadimo, 
uživamo prekomerne količine alkohola, je naša edina oblika vadbe 
klikanje po daljinskem upravljavcu, smo redna stranka v McDo-

upošteVaJte te nasVete Za 
VItaLneJše žIVLJenJe

aVtor: Mare hoJČ

Pravijo, da je samo ena resnica v življenju - da bomo enkrat 
vsi 'pod rušo'. Jaz pa vam povem še eno: vSi SE Staramo! 
Staranje je dejstvo življenja, kateremu se ne da izogniti. Da 
pa se na njega vplivati v večji meri, kot si mislimo.
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Izdelke the nutrition lahko 
kupite tudi v LekarnI
žužeMBerk

V nadaljevanju bo naštetih nekaj nasvetov, ki bi se jih mo-
ral držati vsakdo, ki ceni svoje zdravje in želi živeti dolgo 
in kvalitetno življenje:

1. Uživajte naravno nepredelano hrano.
2. Zmanjšajte izpostavljenost toksinom iz okolja.
3. Ne kadite.
4. Pijte alkohol zmerno - najbolj zdravo je rdeče vino 

(predvsem Pinot Noir).
5. Poskrbite, da boste pili dovolj vode in zelenega čaja.
6. Zmanjšajte stres v življenju.
7. Bodite aktivni: najmanj 30 min vsaj 2-3krat na teden.
8. Spite minimalno 7 ur na noč - zaspite pred polnočjo.
9. Ohranjajte zdrav odstotek maščobe: ženske pod 20%; 

moški pod 15% (idealno).
10. Uporabljajte izdelke za kožo brez kemikalij.
11. Ohranjajte ljubeča in kvalitetna razmerja- vlagajte v 

njih, sicer tvegate, da jih boste izgubili.
12. Ostanite tudi mentalno aktivni- izobražujte se, ustvar-

jajte, igrajte inštrument, rešujte uganke...
13. Uporabljajte dodatke k prehrani, katere potrebujete. 

Mednje spadajo vitamini in minerali, omega 3 maščo-
be, antioksidanti, sirotka (beljakovinski koncentrat), 
zeleni čaj.

14. Izogibajte se uporabi zdravil, razen kadar je to absolu-
tno neobhodno. Naša telesa evolucijsko niso prilagoje-
na razgradnji tovrstnih snovi, ki se potem nalagajo in 
povzročajo neprijetne stranske učinke.

15. Bodite veseli in optimistični - zdrav odnos do življenja 
je ključ do osebne sreče in zadovoljstva.

THE Team vam želi dolgo, srečno in zadovoljno življenje. 

naldsu - in se pri tem počutimo SUPER… Nekaj nam mora biti 
jasno: telo mora za ta naš življenjski stil delati 'nadure' in se preko-
merno trošiti. In prej ko slej, bo ta napor postal prevelik - cena, ki 
jo bomo plačali, pa visoka!
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VItaMInI
deJsTVa in sTaTisTika
•	 Sodeč po nedavni raziskavi 60% odraslih v ZDA jemlje vitamin-

sko - mineralni dodatek. Še pred 10 leti je bil ta odstotek pol 
manjši. To je po mnenju Lea Cullena posledica večje ozavešče-
nosti populacije o pozitivnih učinkih na zdravje, boljše počutje 
in preprečevanje bolezni. S tem so vitamini in minerali daleč naj-
bolj pogost dodatek k prehrani. Sharon Richter (NY): »Dejansko 
ni tako enostavno pojesti dovolj sadja in zelenjave, da bi v telo 
vnesli vse potrebne vitamine in minerale.«

•	 46% posameznikov uživa vitamine po nasvetu strokovnjaka 
(zdravnika, nutricionista); 34% želi izboljšati svoje zdravje in 
počutje; 9% preprosto želi 'storiti nekaj zase'.

•	 Zanimivo je, da mamice in očetje uživajo manj vitaminov (38%), 
kot odrasli ne-starši (56%) in te navade prenesejo tudi na svoje 
otroke. Le 34% otrok dnevno uživa vitamine.

•	 Moški jemljejo v povprečju manj vitaminov (55%) v primerjavi 
z ženskami (65%), čeprav več trenirajo, kar pomeni večjo porabo 
in posledično potrebo po vitaminih.

•	 Le 34% otrok starosti 2-17 let dnevno uživa vitamine. Po raziska-
vi sodeč sta glavna razloga za ne-jemanje revščina in slab zgled 
staršev. Raziskava je pokazala tudi, da otroci, ki že sicer bolj 
zdravo in aktivno živijo, rednejše uživajo vitamine kot otroci, ki 
se bolj nezdravo prehranjujejo.

noVo
the Multi

• Vsebuje celoten spekter antioksidantov

• Deluje protivnetno

• Izboljšuje delovanje imunskega sistema

preIZkusI ga!
jesen2012.indd   9 11.10.2012   21:12:47



THe nutrition preoBraZBa
Pri	THE-ju	smo	se	odločili,	da	je	zopet	napočil	čas	za	projekt	telesne	preobrazbe.	Tokrat	je	celotno	stroko	in	vodenje	v	svoje	
roke	prevzel	naš	član	THE	Team-a	in	dolgoletni	osebni	trener	Sandi	Bitenc.

In	rezultati?	Presodite	sami.

Da je s pravim pristopom, železno voljo 
in pravo pomočjo možno prav vse, nam je 
tokrat dokazal Darjan Korat. Darjan je pod 
vodstvom Sandija Bitenca, osebnega tre-
nerja in člana THE Team-a, izgubil več kot 
20 kg! V pol leta je popolnoma transformi-
ral svojo postavo ter hkrati izboljšal svoje 
zdravje in počutje. Pod budnim očesom 
svojega trenerja je v povprečju izgubljal kar 
3% maščobe na mesec.

Sandi Bitenc: »Darjan me je poiskal konec 
januarja z željo spremeniti svojo postavo. 

Po kratkem uvodnem razgovoru sva takoj pričela z resnim delom, kjer 
sva najprej določila cilje. Darjan je natančno vedel kaj želi. Najin cilj 
je bil: Six-pack do morja! Sredi projekta pa sva se odločila še za jav-
no objavo fotografije končnega stanja. S tako dodatno stimulacijo mu 
preprosto ni preostalo drugega: moral je uspeti!

Darjan Korat: »Ime mi je Darjan Korat, star sem 29 let. Visok sem 182 
cm in tehtam 74 kg, seveda po spremembi. Pred tem sem jih imel 93 
(nasmešek). Sem družaben, komunikativen in rad imam izzive, kot je 
bil ta. Maščobo in kilograme sem začel pridno nabirati nekje po 20. 
letu starosti, predvsem zaradi nepravilnega in nezdravega prehranje-
vanja ter načina življenja. Največje težave sem imel okoli pasu in na 
bokih, kjer so se mi obloge začele nabirati nekje po 25. letu. Vedno 
sem si rekel: »Sedaj bom pa začel z fitnesom in dieto!«, vendar je to 
prepričevanje samega sebe trajalo kar 4 leta, dokler nisem srečal prave 

osebe in se resno odločil za popolno spremembo.

THE Team: Darjan, čestitke za uspešno preobrazbo. Povej nam, 
kako se počutiš v novem telesu?
Hvala za čestitke. Počutim se fenomenalno! Moje telo je prenovljeno, 
kot da bi naredil popoln servis. Izboljšalo se je tudi moje zdravstveno 
stanje- problemi ki sem jih imel prej so izginili. Nabit sem z energijo in 
včasih se mi zdi, da bi lahko premikal gore.
Najboljši občutek je pa odziv znancev, prijateljev in družine. Ko se sre-
čam s katerim od njih, dobim same pohvale in občudovanja, da mi je 
kaj takšnega uspelo in to je tista pika na 'i'.

THE Team: Zakaj si se sploh odločil, da boš spremenil svoje telo?
Za ta izziv in spremembo sem se odločil zato, ker se v svoji koži nisem 
počutil dobro in si nisem bil več všeč. Želel sem enostavno izboljšati 
svoj način življenja, iz manj zdravega na bolj zdravo in s tem tudi svoje 
počutje.

THE Team: Naše bralce gotovo zanima kako si treniral in se pre-
hranjeval. Katere so bile glavne spremembe in ali jih je bilo težko 
vpeljati v tvoj vsakdan?
Prve 3 mesece sem treniral 4 do 5 dni v tednu. Treningi so zajemali 3 
krat vaje z utežmi po maksimalno 1 uro vadbe in 1-2 krat intervalni 
trening na kolesu ali stezi okoli 30 minut. Kasneje so se treningi pove-
čali na 6 dni v tednu 4 krat vaje z utežmi po 1 uro in 2 krat intervalni 
trening po 30 minut. Vaje so se mi spreminjale na vsake 3 tedne. Tako 
so bili treningi vedno raznoliki in zanimivi. Nekateri treningi so bili 
malo težji. Predvsem tisti, ki so vključevali vaje za noge, ampak sem 

Januar	2012 Julij	2012

Uspešen tandem: 
Darjan in trener 
Sandi (desno)
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stisnil zobe (nasmešek).
Moja prehrana je temeljila na visokem vnosu beljakovin, skoraj nič 
ogljikovih hidratov in večji vnos maščob. Obroki so bili raznoliki, 
okusni in bogati. Nikoli nisem delal po kakšnem jedilniku, spremem-
be pa so bile postopne, glede na moj napredek. 
Najtežja sprememba je bila, da sem moral iz jedilnika črtat beli kruh 
in sladkarije. Vsi problemi in stare navade so po 14 dnevih izginili in 
moj nov način prehranjevanja je postal nekaj vsakdanjega. Tudi se-
daj, ko ne delam več s Sandijem in sem prepuščen samemu sebi, se 
prehranjujem podobno, saj sem se na to prehrano zelo navadil in mi 
odgovarja. Še vedno treniram nekje 3 do 4 krat na teden. Od celotne-
ga procesa sem za svoje življenje odnesel zelo veliko. Pridobil sem na 
samozavesti, boljšem počutju in naredil nekaj za svoje zdravje in bolj 
zdrav način življenja. Zanimivo: v času diete, razen zadnji teden, ni-
koli nisem bil lačen, počutje pa je bilo odlično.

THE Team: S katerimi prehranskimi dodatki si si pomagal na svoji 
poti?
Pomagal sem si z naslednjimi prehranskimi dodatki:
Prvi mesec sem med glavnimi obroki jemal THE Omega 3 po 4 kap-
sule pri vsakem obroku in multivitamine za zajtrk in kosilo. Za malico 
sem včasih uporabil THE Casein. Po treningih sem imel 2 merici THE 
Whey in 3 merice glutamina, med treningom pa sem pil vodo v kateri 
sem imel 5 meric X3M BCAA.
Ti dodatki so bili osnova, kasneje sem pa vsak mesec še kaj dodal ali 
spremenil, vse je bilo vezano na moj napredek in potrebe.
Pred treningom sem dodal X3M Boost, po treningu pa tudi merico 
ogljikovih hidratov-PRO CARBS.
V zadnjih mesecih sem 30 minut pred glavnimi obroki in pred trenin-
gom jemal tudi 2 kapsuli X3M ShredXX. 
Sandi ima tudi ogromno znanja o ostalih dodatkih in zeliščih, ki sva 
jih vključila, na primer encijan.

THE Team: Deli z nami kakšno svojo izkušnjo iz tega obdobja, ki 
bi lahko pomagala našim bralcem. Kaj bi jim svetoval, če se sami 
odločajo spremeniti svoje telo?
Nikoli si nisem mislil, da se bom lahko odpovedal ogljikovim hidra-
tom, vendar jih po 14. dnevih Sandijevih navodil, sploh nisem več 
pogrešal. Če si malo kreativen in si vzameš malo več časa pri pripravi 
hrane, se da marsikaj narediti brez uporabe OH.
Če se odločite za podoben izziv bi vam svetoval, da se obrnete na pra-

vo osebo, ki vas bo vodila, spremljala vaš napredek in vam pravilno 
svetovala- tako pri treningih kot tudi pri prehrani. Biti morate odločni, 
imeti močno voljo in verjamem, da vam bo uspelo tako kot meni.

THE Team: Za konec nas zanima še kakšni so tvoji cilji v prihodno-
sti?
Moji cilji so obdržati nov način življenja in prehranjevanja ter se redno 
gibati. Obiskoval bom fitnes, morda pa se začnem ukvarjati še z ka-
kšnim drugim športom.
Imam pa v planu tudi nov izziv in to je seveda pridobivanje mišične 
mase.

THE Team: Darjan, zahvaljujemo se ti za intervju in ti želimo ve-
liko uspeha pri naslednjem podvigu. Kaj bi sporočil bralcem THE 
Biltena?
Začetek je najtežji - kot pri vsaki stvari. Ko pa enkrat zdržiš in vidiš 
rezultate.. uff, potem te pa nič več ne ustavi (smeh). Zdržite, takrat ko 
je najtežje- če se boste uspeli premagati, se boste počutili kot največji 
zmagovalec. Verjemite!

THE Team: Hvala za te besede motivacije.
Hvala vam. Še enkrat bi se rad zahvalil celotnemu THE Teamu, pred-
vsem pa mojemu trenerju Sandiju: »Stari, najboljši si!«

Zdravo,
 
Moja izkušnja je prav taka. Pred odločitvijo za spremembo življenjskega sti-
la (beri prehranjevanja) sem tehtal 83 kg (pri višini 173 cm). Po samo štirih 
mesecih tehtam 67 kg, z lepo definicijo. V fitnesu sem 5 x tedensko. Zelo malo 
imam aerobne vadbe.  Maščobe praktično ni več, pomembno pri tem pa je, da 
imam dnevno 5 dobrih obrokov. Skoraj pri vsakem dodam tudi kaj iz vašega 
programa izdelkov. Pred mojo odločitvijo sem se tudi ukvarjal s športom, na 
enem teku sem porabil tudi do 4700 kcal. Največ kar sem dosegel je, da sem 
izgubil 2 kg nečesa (najbrž ne maščobe).

Ko govorimo o OH, se seveda moramo zavedati, da brez njih ni rasti. Vpraša-
nje pa je, kakšni ti OH so, kot ste to lepo povedali. Kar se discipline tiče, prija-
telji res vedo povedati, da sem en trmast Goren’c. Vendar pa bi rad povedal še 
eno izkušnjo, ki mi je prav tako ali pa še bolj draga. Ko so prijatelji, s katerimi 
smo preživeli poletje na morju pa v hribih (in, ki še zdaleč niso tako trmasti in 
dosledni ), videli spremembe (pa niti še nisem bil na polovici), so spraševali, kaj 
počnem. In, ko sem jim povedal, kaj jem in česa ne, jih je nekaj med njimi tudi 
pričelo uporabljati določene od teh prijemov. Rezultati so bili očitni in merljivi. 
Brez izjeme se jim je zmanjšala konfekcijska številka, izboljšalo počutje in reši-
le nekatere težave. Verjamem, da nimamo vsi enake genetike, torej stvar deluje 
pri vseh, ne glede na gensko preddispozicijo. Večina med njimi se ne ukvarja s 
športom, nekatere pa sem uspel prepričat, da to niti ni tako slabo.
 
Odvisnost od OH je neverjetna. Verjetno je to ena najbolj množičnih in trdo-
vratnih zasvojenosti.
 
Po štirih mesecih še imam napade (res da zelo redke), da bi…., k sreči imam 
močno voljo. In mnogo uteži.
 
Hvala za vaše prispevke, za popuste v vaši trgovini v Kranju, kamor redno 
hodim, in za vaš prispevek k športnemu in fit življenju.
 
Lep pozdrav,
Robert

Kot	odziv	na	zadnji	newsletter,	ki	je	govo-
ril	o	uspešnosti	nizko-hidratnih	diet,	smo	

na	info@the-nutrition.com	prejeli
naslednji	e-mail:

THe ketonIC protein 
narejen posebej za
nizko-hidratne diete!

•	BREZ	ogljikovih	hidratov

•	90%	beljakovin	(sirotkin	
izolat	in	micelarni	kazein)

•	Gost	kot	puding:	z	
okusom	piškotka
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poLetna preoBraZBa

NOVO

„Wow izdelek”
Duško Madžarovič (Facebook)
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ZDraVI MaFInI

PRIPRAVA
Suhe sestavine vmešamo v mokro maso. Če 
se nam masa zdi preredka, dodamo malce 
kosmičev oz. obratno, če se nam zdi presuho 
dodamo malce vode. Maso porazdelimo v mo-
delčke za peko mafinov in jih položimo v pe-
čico segreto na 180°C. Mafine pečemo cca 25 
min. Ko so pečeni jih ohladimo in postrežemo 
ali pa jih posamezno zapakiramo v vrečke in 
zamrznemo.
Odlično za hiter prigrizek nekje na poti, ko 
nam začne primanjkovati energije.

Več slastnih in zdravih receptov
lahko najdete na našem forumu!

http://www.the-xtreme.com/index.php

SESTAVINE
•	 3-4 merice THE Power oatMEAL 
•	 dva lončka navadnega jogurta 

z 0,1% m.m
•	 500 g puste skute 
•	 dva jajca
•	 sesekljano suho sadje, oreščki 
•	 za sladilo po želji med, javorjev 

sirup ali tekoče umetno sladilo
•	 dve žlički pecilnega praška
•	 70 g polnozrnate moke
•	 120 g otrobov
•	 malce cimeta

puran MaLo DrugaČe
PRIPRAVA
Pogrejemo olje ter popražimo čebulo in por. 
Dodamo purana in ga zapečemo. Ko je zapečen, 
dolijemo 2 skodelici vode in pustimo, da se duši 
cca 5 min. Solimo, dodamo curry, rdečo papriko 
in kapre ter dušimo 2-3 min.
Dodamo dve mandarini; eno stisnemo, da spusti 
sok in damo noter, drugo pa v rezinah dodamo.
Dodamo še 2-3 žlice marmelade in pustimo 5-10 
minut, da se duši.

Nato skuhamo še riž s kvinojo. Zavremo vodo, 
dodamo malo vegete, riž in kvinojo ter pustimo 
15 minut, da se skuha. Vode naj bo toliko da se 
zgosti, ter da ni potrebno dolivati.

Postrežemo s prilogo: 2-3 rezine mandarine, 1-2 
žlici marmelade in potresemo z žafraniko.

SESTAVINE
•	 Olivno olje - 1 žlica
•	 1 manjša čebula
•	 por
•	 kapre
•	 puranova prsa
•	 kvinoja 150 g
•	 riž 100 g

Začimbe:
•	 rdeča (sladka) paprika v 

prahu

ZDraVo In sLastno: reCeptI
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aLL In 1 gaIner/reCeptI

All in 1
Vse kar potrebuješ v enem pakiranju!
Optimiziranje prehrane za mišično rast se je razvilo že v pravo zna-
nost, saj si želimo za svoje delo in trud na treningih doseči kar naj-
boljši učinek. Posledično se je na tržišču pojavilo veliko dodatkov, 
ki podpirajo mišično hipertrofijo (rast) in pospešujejo regeneracijo.
Danes je na voljo že zelo obsežna paleta dodatkov in zato se je posa-
mezniku pogosto težje odločiti, katere bi izbral - poleg tega pa je tu 
pogosto tudi vprašanje denarja.

ALL IN 1 GAINER - NOVOST NA TRŽIŠČU ponuja enostavno 
rešitev: VSE V ENEM!
Ni vam več potrebno kupovati ducat izdelkov za optimizacijo vašega 
truda na treningih - ALL IN 1 GAINER ponuja VSE sestavine, ki 
bodo vašim mišicam dale to, kar potrebujejo za rast.

ALL IN 1 GAINER je idealen izdelek za vsakogar, ki bi rad prido-
bival na čisti mišični masi, saj vsebuje kar 40% beljakovin - to je za 
»gainer« zelo veliko! Poleg tega pa je tudi zelo ekonomičen, saj v svo-
jem velikem 5 kg pakiranju vsebuje dejansko VSE ključne sestavine 
za hitre in vidne napredke v mišični masi. Ker dobite 500g GRATIS 
pa je tudi izredno prijazen denarnici.

All	in	1	GAINER	(4500g	+	500g	GRATIS):
•	 Je	visoko-beljakovinski	gainer	(40%):	vsebu-

je	kar	60g	beljakovin	na	odmerek	(150g)

•	 Ima	 dodane	 BCAA,	 Glutamin,	 Kreatin	 etil	

ester,	Arginin,	Beta-Alanin	

•	Obogaten	z	vitamini	in	minerali

•	Narejen,	da	mišicam	zagotavlja	»VSE	V	ENEM«

14 – dnevno brezplačno poskusno obdobje
V delovanje tega izdelka smo 100% prepričani, tako da vsem 
kupcem ponujamo poskusno obdobje uporabe! Izdelek upora-
bljajte po navodilih in če po 14 dnevih ne boste opazili razlike 
na tehtnici, nam lahko izdelek brez pojasnila prinesete nazaj in 
vrnili vam bomo denar. 

Dodat je treba malo več vode. Ko 
sem ga prvič naredil se je tudi 
meni preveč zgostilo. Drugače 
kar se mene tiče je ta Gainer res 
zakon, čeprav moram priznat, da 
imam po treningu skoraj prob-
leme, da  ga celega spijem - je res 
nasiten.

 Enej Samaržija
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Kako	se	širi	
glas	o
THE	Nutrition

59%	ustno	priporočilo
25%	internet
12%	drugo
4%	ne	želim	odgovarjati
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enostaVno
naroČanJe

080	35	45

Spletna	košarica
www.the-nutrition.com

Naročilo	preko	e-maila
narocilo@the-nutrition.com

toČke
ZVestoBe

THE	POINTS
Za	vaš	nakup,

DENAR	NAZAJ!

MeseČna
akCIJa

DOLOČITE	JO	VI!
Glasujte	na	našem	

forumu.
www.the-xtreme.com

DarILa oB
nakupu

16 speCIaLIZIranIh
trgoVIn po sLoVenIJI

•	 Darilo	OB	PRVEM	NAKUPU:	THE	
VITAMIN

•	 Dvakrat	mesečno	darilo
OB	NAKUPU	(KODA)

•	 MOŽNOST	IZBIRE	DARIL	
pri	nakupu	nad	določeno	
vrednostjo

THEPOINTS

V avgustu se nam je pridružilo 508 noVIh ČLanoV

59%
25%

12%

4%

Naslov grafikona

1

2

3

4

A. Toromani
A. Ardit
A. Mahič
A. Dekanovič
A. Došenovič
A. Grdja
A. Ahmeti
A. Šribar
A. Milovanović
A. Vareško
A. Pinterič
A. Rusijan
A. Soban
A. Vogrinčič
A. Halilovic
A. Alicajic
A. Šuligoj
A. Mordej
A. Stojčevski
A. Ljoki
A. Bečirovič
A. Kozole
A. Radej
A. Sušnik
A. Srebot
A. Kladnik
A. Ciglar
A. Benko
A. Sušnik
A. Erjavec
A. Lazar
A. Kunčič
A. Breznik
A. Mehle
A. Perc
A. Krošl
A. Štupica
A. Jesenko
A. Poje
A. Smogavec
A. Lokar
A. Thaler
A. Potisk
A. Ostrelič
A. Obranovič
A. Rajter
A. Lozić
A. Avdovic
A. Boštjančič

A. Jagar
A. Soršak
A. Sapec
A. Obid
A. Povšič
A. Ošlak
A. Špes
A. Čulk
A. Sikili
A. Šprinzar
A. Šček
A. Partljič
A. Ojsteršek
A. Tekavec
A. Bešvir
A. Zalašček
A. Habat
A. Valenčak
A. Hacin
A. Večerič
A. Podplatnik
A. Grum
A. Čarni
A. Godnič
A. Genorio
A. Vaš
A. Silavski
B. Majoranc
B. Kozel
B. Jakup
B. Merulić
B. Kokol
B. Črešnar
B. Gregorin
B. Povse
B. Žvegelj
B. Mulh
B. Bulič
B. Masle
B. Pavlin
B. Perhavec
B. Leljak
B. Dolinšek
B. Hren
B. Lohak
B. Ravbar
B. Bizant
B. Dautovič
B. Mihelič

B. Planinšek
B. Pečkaj
B. Marter
B. Marter
B. Špan
B. Kozina
B. Terselič
B. Žalik
B. Etemaj
B. Falnoga
B. Čurin
B. Debenec
B. Juršič
B. Murko
B. Haložan
B. Pemič
B. Smodiš
B. Tischler
B. Flis
B. Pitamic
B. Rebolj
B. Barić
B. Stojanovič
B. Germovšek
B. Lebar
Č. Gašperič
D. Drazinac
D. Guberinić
D. Zenkovic
D. Želodec
D. Borštar
D. Lah
D. Mlakar
D. Jarc
D. Klasič
D. Emeršič
D. Šketelj
D. Bijelić
D. Craievich
D. Duronjič
D. Jankovič
D. Čarman
D. Virjent
D. Plohl
D. Djukič
D. Arh
D. Kurtovič
D. Oblak 
D. Miklavčič

D. Serinšek
D. Ponudič
D. Zver
D. Tekavčič
D. Lončarič
D. Duric
D. Šef
D. Rojko
D. Hostnik
D. Novak
D. Pellizer
D. Jurgec
D. Majstorović
D. Breznik
D. Hočevar
D. Lipej
D. Galun
D. Voršič
D. Kresnik
D. Lizzi
D. Gregorin
D. Nuhanovič
D. Redyematovic
D. Plavčak
D. Mehič
D. Dimitrić
D. Dolinšek
D. Hvala
D. Černivec
D. Sihur
D. Rožej
D. Pajk
D. Krajnc
D. Plut
D. Novak
D. Kuder
D. Topić
D. Bednjički
D. Jelenko
D. Fridl
D. Kovačič
D. Horvat
D. Zemljič
D. Ivanič
E. Alijagić
E. Bekonjič
E. Hrustanović
E. Žalar
E. Kac

E. Catic
E. Vlasa
E. Vičič
E. Subašić
E. Starc
E. Poniš
E. Jursinovič
E. Kocbek
E. Brinčič
F. Omerzo
F. Ferš
F. Kocbek
F. Topolšek
F. Černoša
F. Pinter
G. Lorenčič
G. Eržen Pajič
G. Jurca
G. Rupnik
G. Škoflek
G. Kramberger
G. Košir
G. Češnovar
G. Jovanović
G. Gajič
G. Čalopa
G. Stanovnik
G. Kobal
G. Kovačič
G. Špilak
G. Stanovnik
G. Jagodic
G. Lapuh
G. Slana
G. Marđetko
G. Kranjec
G. Sitar
G. Kotar
G. Pajek
G. Lapornik
G. Trlep
G. Klančnik
G. Špringar
G. Pavlica
H. Alijagić
H. Matajič
H. Knific
H. Smajlovič
I. Legčević

I. Peresson
I. Markun
I. Dimač
I. Cetinski
I. Ilic
I. Šibila
I. Draganovic
I. Črešnik
I. Hervol
I. Turšič
I. Pavlovič
I. Špegel
I. Brajdič
I. Mohar
I. Razič
I. Kušar
J. Selan
J. Pustavrh
J. Foder
J. Posavec
J. Pergar
J. Pergar
J. Švab
J. Kompoš
J. Fortuna
J. Jakopin
J. Ulčar
J. Hočevar
J. Kovač
J. Veternik
J. Ločičnik
J. Rasic
J. Pišotek
J. Indihar
J. Pušavec
J. Klančnik
J. Demšar
J. Bajde
J. Pulko
J. Vereš
J. Petkovic
J. Bole
J. Mihajilovič
J. Pugelj
J. Jeraj
J. Zajc
J. Rekar
J. Palčič
J. Pleško

J. Lorenčič
J. Lozinšek
J. Rozman
J. Markežič
J. Brank
J. Župec
J. Krajnc
J. Meglič
J. Čeh
J. Mlakar
J. Okorn
K. Lipej
K. Zelič
K. Remic
K. Leber
K. Trop
K. Škerlič
K. Krasnja
K. Rekar
K. Zajc
K. Žagar
K. Fluher
K. Jevšinek
K. Kojterer
K. Zadnikar
K. Artinger
K. Gartner
K. Zupan
K. Knavs
L. Gregorinčič
L. Goričan
L. Jerenko
L. Zdovc
L. Dragan
L. Elsner
L. Potočnik
L. Lango
L. Pengal
L. Cafuta
L. Barišič
L. Bičič
L. Križman
L. Šmigoc
L. Tomšič
L. Masten
L. Matijevič
L. Mikše
L. Dijak
M. Ambrožič

M. Umek
M. Nunić
M. Rakovec
M. Volarić
M. Krizman
M. Vehovec
M. Fingost
M. Šinko
M. Krempl
M. Jelaš
M. Ivkić
M. Serenčeš
M. Jerman
M. Zadnik
M. Jurcola
M. Sraka
M. Jurišič
M. Mikloša
M. Demšar
M. Gostić
M. Gorenc
M. Kohek
M. Mitrovič
M. Bohinec
M. Zupan
M. Sovdat
M. Milošič
M. Poplatnik
M. Turnšek
M. Kolsi
M. Ilić
M. Ravšl
M. Kolarič
M. Kolarič
M. Jug
M. Steblovnik
M. Žepič
M. Mihael
M. Potokar
M. Mežan
M. Esih
M. Vertelj
M. Plavec
M. Šerdoner
M. Bilas
M. Matko
M. Pšunder
M. Županič
M. Krajnc

M. Voršnik
M. Habjan
M. Koderman
M. Zatler
M. Barbo
M. Žalik
M Marinšek
M. Mihelčič
M. Povh
M. Zakonjšek
M. Brezovnik
M. Demirovič
M. Knez
M. Cerjak
M. Urankar
M. Kocijancic
M. Gojkošek
M. Jančar
M. Dobnikar
M. Verderber
M. Kovač
M. Klun
M. Šrimpf
M. Čurič
M. Kamenarič
M. Sajovic
M. Seier Larsen
M. Zupančič
M. Tošič
M. Argenti
M. Gabrijel
M. Dovžan
M. Pipan
M. Dragos
M. Javh
M. Petelinek
M. Žafran
M. Štular
M. Kokalj
M. Svete
M. Moškon
M. Stražar
M. Reisman
M. Planinšek
M. Novak
M. Hovnik
M. Vašl
M. Kovač
M. Molnar

M. Korže
M. Polanec
M. Mišović
M. Vesel
M. Ferčič
M. Šketa
M. Jenko
M. Šešić
M. Burkovič
M. Tomovič
M. Pintar
M. Avsec
M. Očkerl
M. Špec
M. Čeliković
M. Beskorvajni
M. Milenković
M. Čuskić
M. Gojković
M. Stojkovič 
M. Jaklič
M. Milenkovič
M. Ogrizek
M. Petek
M. Gorkič
M. Pipan
M. Krevs
M. Ninič
M. Jelić
M. Vehabović
M. Ovnič
M. Pavletic
N. Đuran
N. Dominko
N. Žnidaršič
N. Weber
N. Breg
N. Jazbinšek
N. Krnc
N. Vrabl
N. Žalik
N. Bende
N. Cerar
N. Strušnik
N. Ribič
N. Horvat
N. Novak
N. Rasperger
N. Platovšek

N. Feuš
N. Pinter
N. Sever
N. Radosavljević
N. Blažević
N. Mitruševska
N. Škrabel
N. Mahne
N. Omladič
N. Turšič
N. Vinkler
N. Pašić
N. Šinkovec
N. Zajc
N. Kekec
N. Dakskubler
N. Nikolovski
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rotIraJoČI prograM: 5/6x na teDen
poneDeLJek

by Duško MaDžaroVIĆ

torek

Zgoraj	smo	napisali	vadbeni	program	za	prvi	te-
den	 (	 lahko	 je	 tudi	 piramidalen	 sistem,	 kadar	 je	
razpon	od	-	do	).	V	naslednjih	tednih	bomo	spre-
minjali	število	ponovitev	in	vrstni	red	vaj,	tako	da	
bo	vse	skupaj	4	tedenski	ciklus.

raMena
VaJa seRiJe ponoVItVe

Lateralni dvig stoje z ročkami 4-5 10-12
Potisk nad glavo sede z ročkami 3-4 8-12
Potisk nad glavo sede na napravi  3-4 8-12
Lateralni dvig z naslonom na 
poševni klopi  4-5 10-12

Veslanje stoje 3-4 8-12

treBuh
VaJa seRiJe ponoVItVe

Dvig trupa na klopi 2 40-50
Dvig nog leže 3 30-40
Upogib trupa na klopi leže  2 35-50
Upogib trupa na napravi z obre-
menitvijo 2-3 20-30

hrBet
VaJa seRiJe ponoVItVe

Priteg za glavo preko škripca  3-4 10-12
Priteg na prsi preko škripca  3-4 10-12
Enoročno veslanje v predklonu 3-4 8-10
Veslanje na T - bar napravi 3-4 8-10
Veslanje sede preko škripca 3 8-12
Mrtvi dvig 3 8-10

sReda
BICeps + trICeps

VaJa seRiJe ponoVItVe
Upogib komolca stoje z drogom  3-4 8-10
Upogib komolca sede z ročkami  3-4 8-12
Upogib komolca na 'Scottovi' klopi 3-4 10-15
Izteg komolca preko škripca 3-4 10-12
Izteg komolca leže z ukrivljenim 
drogom (EZ bar) 4 8-12

Enoročni izteg komolca v
predklonu z ročko 3 10-12

Soročni izteg komolca izza glave z 
ročko sede 3-4 8-12

Četrtek
paVZa oz. če delimo trening rok na dva dne-
va, treniramo v četrtek tisto mišico, katere 
nismo trenirali v sredo. 

opoMBe

petek
prsa

VaJa seRiJe ponoVItVe
Potisk s prsi na poševni klopi 3-4 8-12
Potisk s prsi z ročkami na poševni 
klopi 3-4 10-12

Potisk s prsi na ravni klopi 3-4 8-12
Potisk s prsi sede na napravi 3-4 10-15
‘Cross Over’ preko škripca 3-4 12-15

soBota
noge

VaJa seRiJe ponoVItVe
Izteg kolena 3-4 10-15
Potisk z nogami na napravi 4 8-12
Počep 4 8-12
Upogib kolena leže na napravi 3-4 10-12
Upogib kolena stoje na napravi 3-4 10-12
Mrtvi dvig z iztegnjenimi nogami 3-4 8-12

MeČa
VaJa seRiJe ponoVItVe

Izteg gležnja (dvig na prste) stoje 3-4 10-15
Izteg gležnja (dvig na prste) sede 
na napravi 3-4 10-15

Izteg gležnja na napravi 3-4 10-15
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‘Cross over’ preko škripca

•	 Stojimo stabilno s trupom nagnjenim 
nekoliko naprej

•	 Kot v komolcih je cel potek giba nespre-
menjen

potisk s prsi

•	 Stojimo čvrsto na tleh oprti na noge, 
zadnjico in lopatice

•	 Spuščamo na sredino prsi

potisk s prsi sede na 
napravi

•	 S trupom smo dobro oprti na klop
•	 Prilagodimo nastavitve naprave, da poti-

skamo iz sredine prsi

potisk z nogami na
napravi 

•	 Dobro smo oprti na podlogo - zadnjica 
se dotika sedala

•	 Gib izvajamo v celotnem obsegu

potisk s prsi z ročkami
na poševni klopi

•	 Stojimo čvrsto na tleh oprti na noge, 
zadnjico in lopatice

•	 Na dnu giba je kot v komolcih 90 stopinj

upogip trupa

•	 Kot v kolenih in kolkih je 90 stopinj
•	 Gib izvajamo kontrolirano in kontrakcijo 

zadržimo

Dvig trupa na klopi

•	 Stopala se nam ne premikajo
•	 Gib izvajamo kontrolirano in kontrakcijo 

zadržimo

Dvig nog leže izmenično

•	 Ležimo in se čvrsto držimo za klop
•	 Noge v enakomernem ritmu izmenično 

dvigujemo in spuščamo

Izteg kolena

•	 Podprti smo zadaj pod koleni; obremeni-
tev je nad stopalom

•	 Gib izvajamo kontrolirano in zadržimo mi-
šično kontrakcijo v iztegnjenem položaju

počep

•	 Noge postavimo malo širše od širine ra-
men; stopala so obrnjena rahlo navzven

•	 Obremenitev je na zadnjem delu stopal

Izteg gležnja sede

•	 Podložka je nad koleni
•	 Na prstih kontrakcijo zadržimo

Izteg gležnja na napravi

•	 Stopala so obrnjena rahlo navznoter
•	 Noge so rahlo pokrčene
•	 Na prstih zadržimo kontrakcijo

Drugi	 teden:	 začnemo	 z	 drugo	 vajo	 po	 vrstnem	
redu	pri	vsaki	mišici,	s	tem	da	je	število	vaj	nespre-
menjeno.	Delamo	od	6	-	8	 	ponovitev	z	relativno	
velikimi	obremenitvami	(zato	smo	pred	vadbo	do-
bro	ogreti).	Pavza	po	potrebi.

Tretji	 teden:	 začnemo	 s	 tretjo	vajo	po	prvotnem	
vrstem	redu.	Ponovitve	so	od	10	 -	12,	 torej	 izva-
jamo	 vaje	 s	 srednjimi	 obremenitvami.	 Pavza	 po	
potrebi.

Četrti	 teden:	 tokrat	bomo	vse	vaje	 izvajali	 z	 laž-
jimi	bremeni	in	sicer	15	ponovitev.	Vrstni	red	vaj	
ponovno	zamenjamo.	Pavze	po	potrebi.

ROTIRAJOČI	PROGRAM	zagotavlja	,	da	se	telo	NE	
navadi	na	enake	obremenitve,	kar	bi	 lahko	upo-
časnilo	povečanju	mišične	mase	in	tudi	napredek	
same	forme.	Tudi	monotonost	vadbe	izgine,	saj	je	
vsak	teden	drugačen	od	drugega,	'musklfiber'	pa	
je	 konstantno	 prisoten	 (kar	 je	 znak	 pozitivnega	
šoka	na	mišico).	Mnogi	so	ravno	s	tem	programom	
premagali	t.i.	mrtve	točke	oz.	platoje,	ko	napred-
ka	ni	bilo	precej	časa.	Program	je	primeren	za	sre-
dnje	izkušene	in	izkušene,	nikakor	pa	ne	za	zače-
tnike	oz.	tiste,	ki	vadijo	manj	kot	1	leto.

Trebušne	mišice	 in	meča	delamo	po	potrebi.	Za-
želeno	 je	 vsaj	 3krat	 tedensko	na	dneve,	 ko	nam	
ostane	več	energije.
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1.
trI-set Za ZgornJI DeL

VaJa ponoVItVe
Priteg za glavo preko škripca       15
Potisk z ročkami na poševni klopi      15
Upogib komolca z drogom 15

treBušne
VaJa ponoVItVe

Zasuk s palico sede (russian twist)      40

aeroBna VaDBa
VaJa Čas

Kolo 10 - 15 min

DeL (3x ponoVIMo)

2. DeL

3.
trI-set Za spoDnJI DeL

VaJa ponoVItVe
Počep (globok) 15
Mrtvi dvig z iztegnjenimi nogami 15
Izpadni korak 15

treBušne
VaJa ponoVItVe

Dvig trupa na poševni klopi
(počasna izvedba) 25 - 40

DeL (3x ponoVIMo)

aeroBna VaDBa
VaJa Čas

Steper (čiim večji koraki) 10 - 15 min

4. DeL

VSE	 4	 DELE	 TRENINGA	 IZVAJAMO	 BREZ	 PAVZE	
(prehajamo	iz	vaje	na	vajo)!

potisk z ročkami na poševni klopi

priteg za glavo

BoDYshapIng Za ženske
by karin Babič - Fitness Model, IBFF osebni trener

Za	razliko	od	drugih	programov	uporabljamo	pri	Body	Shapingu	majhne	obremenitve,	saj	cilj	ni	pove-
čanje	mišične	mase.	Osnovni	cilj	je	zmanjšati	maščobne	obloge	na	telesu	in	nekoliko	izboljšati	mišični
tonus,	posledično	seveda	tudi	fizično	kondicijo.	Tudi	z	majhnimi	obremenitvami	lahko	dosežemo	lepe
rezultate,	vendar	le-teh	ne	smemo	pričakovati	čez	noč.	Pozitiven	vpliv	na	naše	splošno	počutje	in	bolj-
šo	kondicijo	pa	bomo	opazili	že	po	nekaj	vadbah.

Ta program Body Shapinga lahko izvajamo vsak drugi 
dan. Poudarek je na globokem dihanju in počasni iz-
vedbi vsake vaje. To nam omogoča, da se na samo vajo 
lahko vedno popolnoma osredotočimo. Sama intenziv-
nost treninga je zelo velika, glede na dejstvo, da pavze 
praktično ne obstajajo. Kljub temu pri izvajanju vaj ne 
hitimo. V kolikor nam vadba postane prelahka, lahko 
povečamo obremenitve pri vajah ali pa dvignemo šte-
vilo ponovitev, da pri tri-setu pridemo na 20 ponovitev. 
Lahko podaljšamo tudi aerobno vadbo na 20-30 minut. 
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Mrtvi dvig z iztegnjenimi nogami

upogib komolca z drogom

Zasuk s palico sede
(russian twist):

počep (globok)

Izpadni korak Dvig trupa na poševni 
klopi

Vsak 2. in 4. torek v mesecu kot član THE kluba prejme-
te e-mail obvestilo, kateri BREZPLAČEN IZDELEK VAM 
PRIPADA ob nakupu nad določenim zneskom. V primeru, 
da ste e-mail spregledali, lahko kodo in navodila za uporabo 
preverite na THE FORUMU ali na FACEBOOK strani THE 
Nutrition. Promocijska koda velja na VSEH PRODAJNIH 
MESTIH PO SLOVENIJI in na SPLETNI TRGOVINI. Ve-
ljavna je 4 DNI- od torka do vključno petka!
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Izguba	maščobe	je	dolgotrajen	proces
Zadnjič je ena izmed članic našega spletnega foruma zapisala, da 
je pri uporabi X3M ShredXX-a morala paziti, da ni izgubila preveč 
kilogramov. Običajno je pri nakupu fat burnerjev tako, da želi veči-
na kupcev v čim krajšem času doseči čim boljši rezultat. Ob tem, da 
seveda ni potrebno spremeniti svojih prehranjevalnih navad. Vsi 
vemo, da mora biti izguba teže počasna, drugače hujšanje ne bo 
trajno. Obstajajo pa tudi izjemni primeri. 

Nova	formula
X3M ShredXX predstavlja novo stopničko v evoluciji izdelkov za 
lipolizo (topljenje maščob). Deluje na principu sinergije med se-
stavinami, ki so se izkazale kot najmočnejši borci proti maščobnim 
oblogam, njegova posebnost pa je, da vpliva tudi na norepinefrin 
- neurotransmiter, ki je najbolj odgovoren za termogenezo v telesu, 
saj izredno pospeši metabolizem mišičnih celic, s tem pa pretvorbo 
maščobnih celic v energijo. Hkrati tudi poveča budnost, koncen-
tracijo ter predvsem zavira apetit. Navodila za uporabo so napisana 
na izdelku in jih je potrebno za dober rezultat dosledno upoštevati.

14	-	dnevno		brezplačno	poskusno	obdobje
V delovanje tega izdelka smo 100% prepričani, tako da ponu-
jamo vsem kupcem poskusno obdobje uporabe. Če po dveh 
tednih pravilne uporabe ne boste zadovoljni z izdelkom, ga 
lahko brez pojasnila vrnete in takoj vam 
bomo vrnili denar.

hitra izguba telesne teže je lahko
nevarna
Lotite	se	problema	izgube	odvečne	telesne	
teže	pri	vzroku	za	njen	nastanek

Mislim da je tale X3M ShredXX su-
per zadeva, imam občutek da deluje, 
ker če ga vzamem pol ure pred obro-
kom, pojem malo pa sem sit, čeprav 
sem imel pred obrokom občutek, da 
bi lahko polovico vola pojedel.

Tomaž Jevšovar 31 let, Pragersko

Brezplačno darilo ob nakupu

aLI ste VeDeLI
Za koDo?
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kako Duško MaDžaroVIČ In petar kLanČIr trenIrata trICeps
by karin Babič - Fitness Model, IBFF osebni trener

IZkušenI MaČkI In MLaDI taLentI skupaJ naD 'žeLeZJe'

Absolutni	hrvaški	prvak	in	eden	največjih	mladih	talentov	v	bodybuildingu	na	področju	Balkana	Petar	
Klančir	 je	tokrat	v	California	Fitness	Koper	s	svojim	trenerjem,	legendarnim	Duškom	Madžarovičem	
obdelal	triceps.	Pa	poglejmo,	na	kakšen	način	lahko	pridemo	do	zavidljivih	52	cm	obsega	roke.
	
Petar	in	Duško	(130	+	130	=	260	kg)	sta	pred	vadbo	10	min	izvajala	rahel	stretching	ter	se	ogrela	z	lah-
kimi	utežmi.	Vadbo	sta	pričela	dobro	ogreta.

1. vaja – izteg komolca 
stoje preko škripca

Triceps sva začela z nekoliko lažjo težo 
ter jo progresivno večala iz serije v se-
rijo.  Naredila sva 4 serije po 10 pono-
vitev (1. serija 30 kg, 2. serija 40 kg, 3. 
serija  50 kg, 4. serija 60 kg).

2. vaja – izteg komolca 
za glavo z zvito palico na 
poševni klopi  

Ko sva ogrela triceps na delovno tem-
peraturo sva prešla na osnovno vajo, 
katero sva tokrat za spremembo izva-
jala na poševni klopi. Naredila sva 4 
serije v piramidalnem sistemu 12-10-
10-8. Vajo sva zaključila s serijo 8*80 
kg. Tukaj sva dala res vse od sebe.

3. vaja – izteg komolca v 
predklonu preko škripca

Dokaj utrujena od predhodne vaje sva 
nadaljevala s 3 serijami v predklonu. 
Tukaj sva dala  nekoliko večji pouda-
rek na samo izvedbo vaje, ne toliko na 
obremenitev. 3 x 12 ponovitev,  ampak 
še vedno je bilo 100 kg (nasmešek).

4. vaja – ‘dipsi’ na napravi

Naredila sva  samo 2 seriji po 15 pono-
vitev: zelo počasen ritem, poudarek na 
koncu - 100% izteg rok in s tem kon-
trakcija samega tricepsa.
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All in 1

Moja razlaga, kako gledam na vse to:
Hitre B po treningu vsekakor dobrodošle, počasne pa tudi. Za-
kaj? Takoj po treningu napitek, delujejo hitre B. Prbl. čez eno 
uro trdi obrok, takrat že delujejo počasne B, ki telo hranijo, do-
kler se ne začnejo hranilne vrednosti trdega obroka absorbirati 
v telo. To pa se začne šele čez prbl. 2 uri po obroku. In to je šele 
3 ure po napitku! Zato so pomembne tukaj počasne B in povrh 
še z maximalno aminokislinsko sestavo.

Takšna je moja razlaga in pozitivni pogled na Protein all in 1.
Health-boy (forum)

no health-boy; jaz gledam na popolnoma z istega vidika, pa še moj hiter metaboli-
zem bo dobil svojo dozo.   
mihazuran (forum)

Torej bomo sedaj kupovali to, cenovno se veliko bolj splača. Če bi še kdo pokomenti-
rau, če je ravno tako dober po treningu kot whey bi bilo dobrodošlo. Upam da bodo 
kmalu zunaj tudi drugi okusi.
LiverpoolFan (forum)

zanimiv izdelek, katerega bom ob priliki vsekakor poskusil. to da se zgosti je zame 
prednost, saj ponavadi za zajtrk zmešam beljakovinski prašek in ovsene kosmiče - 
bolj gosto je, boljše je.   
HardGain (forum)

Navijam za nov okus: vanilija! (pred piškotek in lešnik varianto)
Summoner (forum)

(Kateri whey naj vzamem?) 
Na to vprašanje boš spet dobil kup različnih odgovorov 
S prav nobenim ne boš zgrešil, verjemi mi Torej sam se 
odloči. Če pa te zanima, kateri je optimalnejši za po tre-
ningu, pa bi sam prej izbral Amino Whey.
Vinnie38 (forum)

5. vaja – soročni izteg 
komolca sede za glavo z 
ročko 

Tudi to vajo sva izvedla v samo 2 se-
rijah po 12 ponovitev s poudarkom 
na počasni izvedbi in koncentraciji na 
sam gib. Teža obremenitve je bila se-
kundarnega pomena.

6. Vaja - izteg komolca 
pred glavo sede na nap-
ravi (komolci na opori)

Super izolacijska vaja. Primerna za vse, 
ki pravijo da tricepsa pri vadbi nikakor 
ne' čutijo'. Petar je naredil 2 seriji po 15 
ponovitev, saj je triceps praktično že 
pokal od prekrvavitve.

7. Vaja – enoročni izteg 
komolca z ročko v predk-
lonu stoje (‘kickback’) 

Kot zadnja vaja: izteg komolca v pred-
klonu z ročko - čista koncentracija na 
mišico. Še zadnji 2 seriji in zadnji atomi 
moči, nekoliko večje število ponovitev 
15-20…….in triceps je uničen.

Petar: »Naredili smo fantastičen tre-
ning! Najbolj mi je všeč, da mi Duško 
trening izdela do potankosti. Prej 
sem treniral nekako približno, kot 
se mi je zdelo tisti dan. Zdaj vsako 
mišico obdelamo z res veliko različ-
nih kotov in čutim 'napumpanost', 
kot še nikoli. Tudi najine priprave za 
jesenske tekme  so precej drugačne 
od predhodnih.  Za Duleta ne obsta-
ja drugo kot 100% na čisto vsakem 
treningu, zato vem, da tudi uspeh ne 
bo izostal!«

Duško: »Petar ima največje roke na 
prostorih bivše Juge in lahko povem, 
da v živo teh 52 cm deluje resnično 
impresivno. Delava na detajlih in 
skušava vsako mišico obdelati na 
polno. Samo tako bova na koncu 
oba zadovoljna. Njegova volja in 
predanost bodybuildingu je 100% 
zato ne dvomim, da bomo dosegli 
sam vrh. Roke bodo vedno njegova 
boljša mišična skupina, stranska 
triceps poza in dvojni biceps spre-
daj…….kaj naj rečem, tukaj bo Pero 
nepremagljiv. In v nobenem primeru 
nebi želel stati poleg njega na odru 
…hahahaha.«
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aLL In 1 proteIn

10 različnih virov beljakovin

Dodane BCaa in glutamin

Brez soje

Bogata aminokislinska struktura

Manj kot 1 g maščob na odmerek
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DUŠKO
MADŽAROVIć

ALEKSANDAR
ĐORĐEVSKI

NATAN
HOJČ

MARKO
MRAK

NEJC
HOJČ

SANDI
BITENC

ENEJ
SAMARŽIJA

Vprašanja bralcev in  odgovori the teama

Pozdravljeni!

Mene zanima vaše mnenje (naj-
bolj zaupam Vam) glede poškod-
be, ki se mi je pripetila v ponede-
ljek 27.8. na tenisu (pri drsenju 
mi je zagrabilo in obrnilo gle-
ženj). Bolečina ob poškodbi niti 
ni bila huda. Sicer sem takoj šel v 
bolnico (seveda ne sam, ker sploh 
nisem stopal na gleženj), ter opra-
vil pregled, rentgen. Ob pregledu 
ter dotiku oz. pritisku na gleženj 
sem imel rahle bolečine, skratka 
nič kaj hudega. Dobil sem longeto. Moram si dajati tudi injekcije 
Clexane. Počitek + obkladki, kontrola čez 1 teden... 

Diagnoza je takšna: distorsio atc dex. laesio ligamenti talofibula-
ris susp. 

V bistvu sploh ne vem za kaj točno gre (zlomljen ni), rekel je ne-
kakšen sum na malce natrgane vezi v gležnju oz. kot nekakšno 
popuščanje ligamentov... Bi bilo potrebno še opraviti kakšen ul-
trazvok ali kaj drugega, da ne bi ostalo le pri nekakšnem sumu...  

Zanima me, ali je sploh OK, da sem dobil longeto ob tej poškodbi, 
kajti nekje sem prebral, da to sploh ne bi bilo potrebno ? Je to res ? 
Zanima me tudi, kako dolgo povprečno traja sanacija takšne po-
škodbe ? Kdaj približno mislite, da bi lahko začel trenirati (fitnes, 
tenis, itd..) ?

Popravek: po 3 dneh odkar se mi je zgodila poškodba, nisem imel 
nobenih bolečin v gležnju ali višje kot imajo nekateri (verjetno 
tudi zaradi longete, ki mi »onemogoča« premikanje)... Tudi ob 
gibanju prstov je ok. 

Hvala za odgovore!

Hvala za zaupanje, vendar forum nikakor ni nadomestilo oz. nima 
niti približno take veljave kot pregled »v živo«.
Ne gre za zlom, ampak samo za zvin gležnja oz. ligamentov. Prav 
je da si dobil longeto, ostalih preiskav za enkrat ne rabiš. Hladi z 
ledom večkrat dnevno, maži se s protibolečinskim gelom, osebni 
zdravnik pa naj te pošlje na fizioterapijo, in v približno enem tednu 
ne bi smel čutiti več nikakršnih bolečin oz. omejitev.

dr. Aleksandar - THE Team

poškodba gležnja

Pozdravljeni!

Se opravičujem, ker motim, samo bi imel eno vprašanje. Zara-
di prevelike teže sem se začel ukvarjati z fitnesom in mi je v za-
dnjih treh mesecih uspelo izgubiti 16 kilogramov. Imam pa en 
problem: leva roka mi zaostaja v rasti in me zanima če je treba 
narediti kakšne dodatne vaje, da bi izenačil obe roki, ali se bojo 
same skozi čas. Vašega odgovora bi bil izredno vesel.

Lep pozdrav Boris
 
Boris,

najprej naj povem, da je 16 kg v 3 mesecih precej naglo oz. hitro 
hujšanje, morda bi bilo bolje nekoliko počasneje spuščati telesno 
težo. Kar se tiče tvoje leve roke, nič nenavadnega. Vsi imamo večje 
ali manjše asimetrije med levim in desnim delom telesa, enako tudi 
v moči (levičarji - desničarji). Pri vseh vajah obremenimo toliko, 
kot zmore šibkejša stran. To razliko boš najbolj čutil pri vaji UPO-
GIB KOMOLCA Z ROČKAMI, kjer šibkejša roka ne zmore toliko 
kot močnejša. Vendar vedno naredimo toliko, kot zmore šibkejša 
stran. S časom bodo razlike manjše, ne bodo pa nikoli v popolnosti 
odpravljene. Pri sestavi našega programa vadbe upoštevamo sime-
trično obremenjevanje celega telesa, tako levega kot desnega dela, 
tako sprednjega kot zadnjega in tako zgornjega kot spodnjega.

Duško Madžarovič - THE Team

Živjo,
Ali je mogoče da po wheyu boli glava? Že dvakrat sem ga spil in 
me je čez dve uri začela boleti.
 

sirotka in glavobol

Pri poškodbah je priporočlji-
vo hlajenje z ledom večkrat 
dnevno.

nesimetričnost

Med levo in desno polovico telesa je vedno razlika.
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imate vprašanje za tHE team? 

vsa vprašanja, povezana z vadbo, prehrano in zdravjem, lahko 
pošljete na elektronski naslov
info@the-nutrition.com ali pa jih zastavite na našem forumu 
http://www.the-xtreme.com/index.php.
Z veseljem vam bomo odgovorili. 

vaš tHE team 

Zna biti reakcija na padec krvnega sladkorja. Zaradi tega, ker je 
precej inzulinogen, whey na prazen želodec lahko povzroči padec 
krvnega sladkorja in to se pri občutljivih osebah odraža kot glavo-
bol. Če je to zaradi zgoraj omenjenega razloga potem moraš
•	 piti počasneje
•	 izbrati še en drug vir beljakovin in jih primešati wheyu
•	 dodati nekaj OH v obliki vlaknastega sadja

Mcalex

Glede na to, da je v THE Wheyu samo sukraloza, ki je danes tudi v 
večini izdelkov, je verjetnost preobčutljivosti na sladilo bolj majh-
na. Za izključitev tega lahko poskusiš THE whey natural.
Druga možnost je intoleranca na laktozo. Poskusi z THE Whey Is-
olate ali THE KETONIC Protein, da ugotoviš, če je to težava.
Naslednja možnost je, da si prej užival kakšne manj kvalitetne be-
ljakovine, ki se počasneje presnavljajo in ni prišlo do tako drastič-
nega upada krvnega sladkorja, ali pa je bilo zraven morda kaj OH...
Možno je tudi, da si naredil drugačen trening, da si morda prej 
pojedel kaj takšnega kar ti je povzročilo glavobol (včasih pride do 
zapoznelih reakcij na hrano tudi po treh dneh). Kofein je še ena 
taka možnost... V glavnem faktorjev je več in velikokrat se izkaže, 
da so glavoboli posledica čisto nekaj druga kot pa to kar posame-
zniki »ugotovijo«.
Lahko recimo tudi, da imaš pomanjkanje kakšnega vitamina in mi-
nerala. Možnosti je res ogromno.

Sandi Bitenc - THE Team

Lp vsem skupaj!
Imam problem se odločit na kakšen 
način naj grem na definicijo. Torej 
treniram komaj 5 mesecev. Do se-
daj sem bil na masi- od začetka sem 
pridobil okrog 4 kg. Sedaj sem pa 2 
tedna zmanjševal OH in prišel iz 80 
kg na 75-76 kg; visok sem 184 cm. 
Sedaj sem komaj 3 dni na ketonski 
in se bojim da mi bo pobralo vse 
mišice...ker že zdaj, ko sem izgubil 
4 kg (verjetno je 3 kg vode) se mi 
zdi da me je zmanjkalo povsod. Tre-
ner v fitnesu mi je rekel, da mi kuri 
mišice na ketonski, ko delam vaje, 
ker ne jem OH-je in da ni dobro. 

Naj bi jih jedel vsaj za zajtrk in po treningu. Moj cilj je 'zdefinirat 
se' po celem telesu, da so vidni six-packi in da nimam maščobe 
okoli pasu... Potem pa iti na maso. Malo se že poznajo trebušne če  
jih napnem vendar ne spodnje. Mogoče se preveč obremenjujem 
s tem. Od dodatkov imam BCAA, whey, vitamine in minerale, 
omega 3, fatburner. Mogoče kdo ve koliko beljakovin/kg telesne 
teže in koliko maščob bi moral uživati na definiciji.

Ketonska dieta je učinkovita za izgubo maščobe, prav tako kot low- 
carb oz. cik-cak. Nekateri pravijo, da na ketonski bolje funkcionira-
jo, ne čutijo lakote; spet drugi brez hidratov ne moremo. Glikogen je 
seveda pri ketonski dieti prazen, zaradi česa so 'pumpi' manjši. Sicer 
imaš lahko enkrat tedensko polnjenje glikogenskih zalog.

Če vprašaš mene bi ti svetoval cik-cak dieto, torej z OH-ji. Sam sem 
imel na ta način največ energije, moči in tudi zelo hitre rezultate. Se-

katero dieto naj izberem?

aLI trIBuLus uČInkuJe?

veda moraš imeti zadosten vnos beljakovin in paziti moraš, da nisi 
v prevelikem kaloričnem deficitu. Kot rečeno Prehranske Strategije 
naj ti bodo vodilo - najdeš jih na spletni strani THE Nutrition.

Enej Samaržija - THE Team

Pač zanima me kako je s tribulusom. Vzamem ga ponavadi zvečer 
pred zadnjim obrokom z THE ZMA, sicer neki efekta je. Kaj pa če 
bi ga jemal čez dan, koliko bi res pomagal ali pokazal rezultate? 
Sicer sem star 20 let, ampak zanima me tako, na splošno. Mislim 
da je Mcalex tudi rekel da je fajn uzet s kakšnimi probiotičnimi 
jogurti. Prebral sem nekaj študij pa niso neki pozitivne pravijo, da 
naj bi ta rastlina v živalih zvišala nivo hormonov v človeškem tele-
su pa ne. Kaj vi menite, pa zakaj ne, saj smo tudi sesalci in imamo 
nekaj podobnih sestav.

Kot ze povedano, vsebuje tribulus naravne saponine; najprominen-
tnejši predstavnik protodioscin je kemični sorodnik DHEA (stero-
idni hormon, ki ga proizvaja nadledvična žleza), ki je edini izmed 
prohormonov, ki z letom 2005 ni bil prepovedan. Deluje prek sti-
mulacije luteinizirajočega hormona (LH), ki spodbuja proizvodnjo 
lastnega testosterona v telesu.

Teorija je teorija; v praksi imajo ljudje s tribulusom različne izku-
šnje. Nekateri ne občutijo posebnega učinka, medtem ko ga drugi 
proslavljajo kot 'sveti gral' in ga redno uporabljajo za izboljšanje li-
bida in regeneracije ter za splošno boljše počutje. 

Facit: najbolje poskusiti in videti kako na koga učinkuje. Osebno 
imam s tribulusom super izkušnje - sicer ga jemljem predvsem v 
času napornih in pogostih treningov ter kalorično reduciranih diet. 
Resnično se počutim bolje in vpliv na libido je...khm...očiten.      
Čeprav morda ne bo vplival na masovno pridobivanje nove mišične 
mase, pa gotovo v času stresa telesu pomaga lastno proizvodnjo te-
stosterona držati na visokem nivoju.

Nejc Hojč - THE Team

THE KETONIC Protein ne 
vsebuje laktoze

Rastlino tribulus terrestris najdemo v naravi.
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pItJe aLkohoLa In “oFF Dan”

In ker se ti dve aktivnosti zelo lepo dopolnjujeta, nas večina kar 
združi eno z drugo in dobimo piknike, družinska kosila, sreča-
nja… Takrat si tudi najbolj striktni in pridni pri svojih dietah obi-
čajno privoščijo svoj t.i. »cheat day« oz. dan, ko si dovolijo uživati 
vso hrano in pijačo, ki jim paše. Na mizi se znajdejo razne sladice, 
mastno meso in polivke, pica.. Za dobro voljo pa seveda radi tudi 
kakšen kozarček popijemo..
.. Kar pa ni ravno optimalno za naš napredek!

Strateško načrtovani »cheat day« ima več pozitivnih učinkov, naj-
pomembnejša pa sta psihološki učinek (lažje smo 6 dni na teden 
'pridni', če vemo, da nas na koncu tedna čaka nagrada v obliki naše 
najljubše hrane) in pa optimizacija hormonov za hujšanje! 

Tako je! Občasno in načrtovano uživanje 'pregrešne hrane' ima 
pozitiven vpliv na izgubo maščobe.

Kako?

Eden ključnih hormonov za učinkovito hujšanje se imenuje lep-
tin. Leptin je hormon, ki ga izloča maščobno tkivo. Raziskave so 
namreč potrdile, da maščobno tkivo ni zgolj skladišče za odvečno 
maščobo, temveč ima v telesu zelo pomembno endokrino funkcijo 
(izloča določene hormone). Na kalorično restriktivni dieti bomo 
za energijo začeli porabljati več maščobnih zalog, kar je tudi naš 

cilj. Vendar pa je telo na izgubljanje telesne teže občutljivo in ga ra-
zume kot stradanje, zato se poskuša temu upreti: upočasni metabo-
lizem in zmanjša izločanje leptina. Manj leptina pomeni počasnejši 
metabolizem = manjša poraba kalorij. Katastrofa!

In tukaj pride na vrsto vaš »off dan« oz. »off obrok«!

Znastveniki so izmerili, da nivoji leptina v 5-6 dneh drastično pa-
dejo, vendar pa se že po enem samem dnevu povečanega kalorič-
nega vnosa vrnejo nazaj v optimalno stanje za kurjenje maščobe. 
To pomeni, da se 5- 6 dni striktno držimo diete in si potem 7. dan 
lahko resnično privoščimo - IN TO BREZ SLABE VESTI!
In kako je z alkoholom?

Rujna kapljica žal zelo moti proces regulacije hormonov, tudi lepti-
na. Vpliv alkohola je tako negativen, da ne le izniči pozitivne učin-
ke strateškega »off dneva«, temveč dejansko povzroči pospešeno 
nabiranje maščobe. Lahko celo izniči napredek celega tedna strik-
tne diete. 
Opozoril pa bi še na 2 stvari:
1. Čeprav naj bi bil »off dan« namenjen uživanju vsega prepove-

danega, to ne pomeni, da je McDonalds optimalna prehrana 
in da je dobesedno vseeno kaj in koliko pojemo. Veliko bolje 
je, da pojemo preprosto večje količine zdravih kalorij, katere 
uživamo tudi sicer in omejimo pice, sladkarije.. na 1 obrok

2. Res je kot pravijo, da 1 kozarček ne bo škodil nikomur! 1 koza-
rec rdečega vina na dan gotovo ne bo škodoval vašemu zdrav-
ju in vašemu trudu pri hujšanju - prav nasprotno. Pravilo pa 
je: če ga 'čutiš', potem si popil preveč!    

Pred	kratkim	narejena	sociološka	raziskava	je	pokazala,	da	
za	vikend	ljudje	najraje	počnejo	2	stvari:
•	 Se	družijo	s	prijatelji	in	družino
•	 Dobro	jedo	in	pijejo
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nasVetI Za športnIke

Naziv izdelka: Okus: Pakiranje: Klubska cena: Redna 
cena:

M
IŠ

IČ
N

A
 M

A
SA

All in 1 Gainer Čokoladni piškotek 5000 g 44.99€ 64.27€

All in 1 Protein Čokolada 3000 g 42.99€ 61.42€

THE Amino Whey Čokolada, piškotek, 
vanilija 2300 g 42.98€ 61.40€

THE Amino Blast 250 tablet 24.47€ 34.95€

THE Amino Liquid 25 ml 1.54€ 2.20€

THE BCAA 200 tablet 25.36€ 36.23€

THE BCAA Limona, brez okusa 400 g 24.47€ 34.95€

THE BCAA 1000 g 44.07€ 62.95€

THE BCAA/Q Surge Češnja 1000 g 39.87€ 56.95€

THE Casein Čokolada, lešnik, 
vanilija 2000 g 46.17€ 65.95€

THE Casein Natural Naraven 2000 g 41.65€ 59.50€

THE Citrulline 200 kapsul 19.99€ 28.55€

THE Creatine 500 g 14.67€ 20.95€

THE Creatine 1000 g 18.53€ 31.95€

THE Creatine 1000 200 kapsul 14.95€ 21.35€

THE Gainer Čokolada, vanilija, 
malina 2500 g 31.29€ 53.95€

THE Nitro Limona 600 g 31.29€ 44.70€

THE Whey

Čokolada, vanilija, 
jagoda, kokos, malina, 
lešnik, banana,
čoko-lešnik, banana-
jagoda

2000 g 39.87€ 56.95€

THE Whey Natural Naraven 2000 g 39.87€ 56.95€

THE Whey Čokolada, vanilija 750 g 19.95€ 28.50€

THE Whey Isolate Čokolada, vanilija, 
malina 2000 g 53.89€ 76.99€

THE Whey Isolate Natu-
ral Naraven 2000 g 51.07€ 72.95€

X3M BCAA Češnja 500 g 31.99€ 45.70€

X3M Boost Jabolko 600 g 32.87€ 46.95€

X3M Preload Limona 600 g 32.87€ 46.95€

X3M Pump Limona 1000 g 29.75€ 42.50€

Naziv izdelka: Okus: Pakiranje: Klubska cena: Redna cena:

IZ
G

U
BA

 M
A

ŠČ
O

BE

THE ALA 120 kapsul 16.77€ 23.95€

THE Caffeine 120 kapsul 11.87€ 16.95€

THE Chitosan 60 kapsul 11.87€ 16.95€

THE CLA 150 kapsul 19.92€ 28.45€

THE Diuretic 60 kapsul 15.37€ 21.95€

THE Guarana 60 kapsul 9.77€ 13.95€

THE Fatburner 60 kapsul 15.37€ 21.95€

THE Ketonic Protein 2000 g 41.99€ 59.99€

THE Green Tea 60 kapsul 11.87€ 16.95€

THE L-Carnitin 60 kapsul 13.97€ 19.95€

THE L-Carnitin Liquid 1000 ml 25.87€ 36.95€

X3M ShredXX 240 kapsul 39.87€ 56.95€

X3M Slim 60 kapsul 15.37€ 21.95€

VI
TA

LN
O

ST

THE Arginine AKG 400 g 26.99€ 38.56€

THE Anti-Oxi 60 kapsul 15,37€ 21,95€

THE Fiber Čokolada 600 g 19.57€ 27.95€

THE Glutamine 1000 g 39.89€ 56.99€

THE Glutamine 500 g 22.96€ 32.80€

THE Liver Tonic 100 kapsul 17.47€ 24.95€

THE Multi 180 kapsul 19.99€ 28.55€

THE Omega 3 200 kapsul 18.87€ 26.95€

THE Protein Blend Čokolada, lešnik, 
vanilija 2000 g 45.96€ 65.65€

THE Vitamin 60 kapsul 9.77€ 13.95€

THE Vitamin C 200 kapsul 16,07€ 22,95€

THE Q10 60 kapsul 13.97€ 19.95€

THE ZMA 60 kapsul 22.09€ 31.55€

THE Amino Soy Natural, čokolada 750 g 16.77€ 23.95€

RE
G

EN
ER

AC
IJ

A

THE Beta-Alanine 500 g 26.95€ 38.50€

THE Glucose 3000 g 16.99€ 24.27€

THE Isodrink Češnja, limona 1000 g 16.07€ 22.95€

THE Isodrink Limona, Češnja 2500 g 29.96€ 42.80€

THE Maltocarb 3000 g 17.47€ 24.95€

X3M Performance Češnja 1000 g 32.87€ 46.95€

THE Recovery Drink Češnja, čokolada 2500 g 26.65€ 45.95€

THE Power oatMEAL Čokolada 2500 g 37.77€ 53.95€

PRO Carbs 5000 g 19.57€ 27.95€

CenIk the nutrItIon IZDeLkoV
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 tHE Nutrition
BrEŽiCE

Černelčeva cesta 3
Tel: 040 16 36 17

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00

 tHE Nutrition
CELJE

Gubčeva ulica 4
Tel: 03 54 43 617

Delovni čas:
pon. - pet. 10.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00

 tHE Nutrition
FitNES CENtEr PaNtEr

Fitnes Center Panter
(Stegne 11)

Tel: 040 20 30 90
Delovni čas:

pon. - pet. 8.00 - 14.00 in
16.00 - 22.00

 tHE Nutrition
ivaNČNa GoriCa

Ljubljanska cesta 2 
M: 040 700 966

Delovni čas:
pon. - pet. 11.00 - 19.00

sob. 9.00 - 13.00

 tHE Nutrition
KoPEr

Tržnica 1. nadstropje
(Pristaniška ulica 2)

M: 040 72 57 28
Delovni čas:

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

sob. 9.00 - 13.00

 tHE Nutrition
KraNJ

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

Delovni čas:
pon. - pet. 9.00 - 21.00

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

 tHE Nutrition
LJUBLJaNa

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

Delovni čas:
pon. - sob. 9.00 - 20.00

 tHE Nutrition
LJUBLJaNa rUDNiK

SUPERNOVA Ljubljana - Rudnik
M: 040 20 30 90

Delovni čas:
pon. - pet. 9.00 - 21.00

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

 tHE Nutrition
mariBor
Cafova ulica 4

Tel: 02 25 22 335
Delovni čas:

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

 tHE Nutrition
mariBor (StUDENCi)

ŠC Red Power
(Preradovičeva ul. 22)

M: 040 246 245
Delovni čas:

pon. - sob. 6.00 - 22.00
ned. 9.00 - 22.00

 tHE Nutrition
Nova GoriCa

Ulica Gradnikove brigade 53
Tel: 05 333 15 23 , M: 040 22 99 56

Delovni čas:
pon. - pet. 11.00 - 19.00

 tHE Nutrition
Novo mESto

Novi trg 10
Tel: 041 87 04 54

Delovni čas:
pon., tor. čet. in pet. 8.00 - 16.00
sre. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 12.00

 tHE Nutrition
PtUJ

Ulica heroja Lacka 10
M: 030 62 94 80

Delovni čas:
pon. - pet. 12.00 - 18.00

 tHE Nutrition
riBNiCa

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

pon. - pet. 12.00 - 17.00

 tHE Nutrition
SEvNiCa

Planinska c. 6
Tel: 07 620 57 02, M: 041 671 134

Delovni čas:
pon. - pet. 11.00 - 18.00

sob. 9.00 - 12.00

 tHE Nutrition
SLovENSKa BiStriCa

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

Delovni čas:
pon. - pet. 8.00 - 22.00

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

in 16:00 - 21:00
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