make your best performance

make your best performance

• Υδατάνθρακες με διαφορετική ταχύτητα
απορρόφησης, αργής απελευθέρωσης και
υψηλής απόδοσης.
• Χαμηλή ωσμωτική πίεση.
• Υποτονικό με πολυδιακλαδισμένες κυκλικές
δεξτρίνες.
• Σύνθεση κατοχυρωμένη με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας.
• Δεν περιέχει καφεΐνη και γλουτένη.
• Aspartame free, Allergen free

Διαλύστε 50 g προϊόν (3 κοφτές μεζούρες) σε περίπου
500 ml νερό για πρόσληψη κατά τη διάρκεια της
σωματικής άσκησης. Σε περίπτωση ιδιαίτερα έντονης
άσκησης, με δυσκολία ανεφοδιασμού κατά την
εκτέλεσή της, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται και
εκ των προτέρων. Συνιστάται να μην υπερβαίνετε τη
μέγιστη δοσολογία των 150 g σκόνης ημερησίως, που
αντιστοιχούν σε 3 παγούρια 500 ml διαλύματος.
Συσκευασία: δοχείο των 700g με εσωτερικό
δοσομετρητή και σφραγίδα εγγύησης

ΑΝΑ 100 gr

ΑΝΑ ΔΟΣΗ (50 gr)

kcal

381

190

kJ

1619

810

Πρωτεΐνες

0g

0g

Υδατάνθρακες

95 g

47 g

22 g

11 g

0g

0g

0g

0g

0.16 g

0.08 g

Ενεργειακή Αξία

Μέση Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Eκ των οποίων κορεσμένα
Αλάτι (Na x 2.5)

F

Πολυδιακλαδισμένη κυκλική δεξτρίνη (Cluster
Dextrin®), Μαλτοδεξτρίνη αραβοσίτου DE18,
Ισομαλτουλόζη° (Palatinose™), Μαλτοδεξτρίνη
αραβοσίτου DE6 (Glucidex®), Αρωματικές ύλες,
Ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ. °Η ισομαλτουλόζη
είναι πηγή γλυκόζης και φρουκτόζης.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Mακράς διαρκείας ενεργειακό τζελ για
υψηλή απόδοση με βάση εξελιγμένους
υδατάνθρακες.
• Χαμηλή ωσμωτική πίεση.
• Υποτονικό με πολυδιακλαδισμένες κυκλικές
δεξτρίνες.
• Σύνθεση κατοχυρωμένη με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας.
• Δεν περιέχει καφεΐνη και γλουτένη.
• Aspartame free, Allergen free
• Δυο γεύσεις: πορτοκάλι, μήλο-λεμόνι

1-3 φακελάκια ημερησίως. Να λαμβάνεται κατά τη
διάρκεια της σωματικής άσκησης ή πριν από την
προπόνηση. Το προϊόν συνιστάται για τα άτομα που
σχεδιάζουν προσεκτικά την ενεργειακή πρόσληψη και
θα πρέπει να αποτελεί την πρώτη επιλογή μεταξύ των
ενεργειακών υγρών στο χρονοδιάγραμμά σας..
Συσκευασία 45 Φακελάκια των 55 ml

ΑΝΑ 100 ml

ΑΝΑ ΔΟΣΗ (55 ml)

kcal

196

108

kJ

833

459

Πρωτεΐνες

0g

0g

Υδατάνθρακες

49 g

27 g

24 g

13 g

0g

0g

0g

0g

0.09 g

0.05 g

Ενεργειακή Αξία

Μέση Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Eκ των οποίων κορεσμένα
Αλάτι (Na x 2.5)

F

Νερό, Πολυδιακλαδισμένη κυκλική δεξτρίνη
(Cluster Dextrin®), Ισομαλτουλόζη* (Palatinose®),
Φρουκτόζη, Μαλτοδεξτρίνη αραβοσίτου. DE18,
Μαλτοδεξτρίνη αραβοσίτου DE6 (Glucidex®),
αρωματικές ύλες, συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ. Συντηρητικό:
σορβικό κάλιο.
*Η ισομαλτουλόζη είναι πηγή γλυκόζης και
φρουκτόζης.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Περιέχει αμινοξέα, υδατάνθρακες και
ηλεκτρολύτες που συμβάλλουν στη
διατήρηση των επιδόσεων αντοχής κατά τη
διάρκεια παρατεταμένης σωματικής
άσκησης.
• Προτείνεται για αερόβιες δραστηριότητες.
• Κατάλληλο για όλα τα αθλήματα αντοχής.

Nα λαμβάνετε το προϊόν περίπου 30 – 40 λεπτά πριν
την έναρξη της προπόνησης ή του αγώνα. Διαλύετε το
περιεχόμενο από 1 φακελάκι σε περίπου 200ml νερό
για απόδοση μέση διάρκειας, ενώ, από 2 φακελάκια
(σε 400 – 450ml νερό) σε περίπτωση έντονης και
παρατεταμένης προσπάθειας.
Συσκευασία: 20 φακελάκια των 19gr

ΑΝΑ 100 gr

2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

%RDA
2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

Ενεργειακή Αξία

ΑΝΑ 100 gr

2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

%RDA
2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

315,8 mg

120 mg

15%

Μέση Ανάλυση

kcal

362.2

137.6

Ασβέστιο

kJ

1540.6

585.8

Πυροσταφυλικό οξύ

858 mg

326 mg

Κρεατίνη

1716 mg

652 mg

-

Ταυρίνη

658 mg

250 mg

-

Μέση Ανάλυση
Πρωτεΐνες

0g

0g

73,88 g

28,07 g

L-Λευκίνη

1974 mg

750 mg

-

16,36 g

6,22 g

L-Ισολευκίνη

987 mg

375 mg

-

73,88 g

28,07 g

L-Βαλίνη

987 mg

375 mg

-

16,36 g

6,22 g

L-Γλουταμίνη

263 mg

100 mg

-

0,15 g

0,06 g

Γλυκίνη

1053 mg

400 mg

-

Νάτριο

622,3 mg

236,5 mg

L-Αλανίνη

1579 mg

600 mg

-

Βιταμίνη C

473,7 mg

180 mg

225%

L-ακετυλοκαρνιτίνη

132 mg

50 mg

-

Βιταμίνη B1

1,8 mg

0,7 mg

64%

L-γλουταμικόοξύ

526 mg

200 mg

Βιταμίνη B2

2,1 mg

0,8 mg

57%

Ελευθερόκοκκος e.s.

263 mg

100 mg

Παντοθενικό οξύ

7,9 mg

3 mg

50%

Βιταμίνη B6

1,3 mg

0,5 mg

36%

Βιοτίνη

0,2 mg

75 mcg

150%

Βιταμίνη E

26,3 mg

10 mg

83%

Φολικό οξύ

0,6 mg

100 mcg

50%

Μαγνήσιο

186,8 mg

71 mg

19%

Κάλιο

789,5 mg

300 mg

15%

Χλώριο

478,8 mg

181,9 mg

23%

Υδατάνθρακες
Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Eκ των οποίων κορεσμένα
Ίνες

Μαλτοδεξτρίνη (19DE 39% - 5DE 17%), φρουκτόζη,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, πυροσταφιλική
κρεατίνη, αρωματική ύλη, κιτρικό κάλιο, L-λευκίνη,
L-αλανίνη, κιτρικό νάτριο, γλυκίνη, L-ισολευκίνη, Lβαλίνη, χλωριούχο νάτριο, ανθρακικό ασβέστιο,
ανθρακικό μαγνήσιο, ταυρίνη, L-ασκορβικό οξύ
(βιταμίνη C), L-γλουταμικό οξύ, L-γλουταμίνη,
ελευθερόκοκκος (Eleutherococcus senticosus M.)
5% σαπωνίνες, γαλακτωματοποιητές: εστέρες
σακχαρόζης με λιπαρά οξέα, ακετυλο L-καρνιτίνη,
γλυκαντικές ουσίες: σουκραλόζη. Οξική DL-άλφατοκοφερόλη (Βιταμίνη Ε), χρωστική: β-καροτένιο.
Επικάλυψη: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, D παντοθενικό ασβέστιο (παντοθενικό οξύ) (βιταμίνη
Β5), υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1),
ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2), υδροχλωρική
πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6), πτερόυλ-γλουταμινικό
οξύ (φολικό οξύ), D-βιοτίνη (βιταμίνη Η).

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Παρέχει διαδοχική ενέργεια που διανέμεται
στην πάροδο του χρόνου και χάρη στην
κρεατίνη, τις βιταμίνες (Β2, Β5, Β6), το
φολικό οξύ και τη βιταμίνη C συμβάλλει στη
μείωση της κούρασης και της κόπωσης.
• Προτείνεται για αθλήματα με εναλλαγές
αερόβιας- αναερόβιας άσκησης.
• Ιδανικό για αθλητικές δραστηριότητες
μέσης διάρκειας (π.χ. ποδόσφαιρο,
μπάσκετ, τέννις, βόλεϊ, ορεινή ποδηλασία,
αλπικό σκι, πολεμικές τέχνες, body building
ή γενικά αθλήματα με διαστήματα μεγάλης
έντασης)

Nα λαμβάνετε το προϊόν περίπου 30 – 40 λεπτά πριν
την έναρξη της προπόνησης ή του αγώνα. Διαλύετε το
περιεχόμενο από 1 φακελάκι σε περίπου 200ml νερό
για άσκηση μέσης διάρκειας, ενώ, από 2 φακελάκια
(σε 400 – 450ml νερό) σε περίπτωση έντονης και
παρατεταμένης προσπάθειας.
Συσκευασία: 20 φακελάκια των 15.3 gr

ΑΝΑ 100 gr

2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

%RDA
2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

Ενεργειακή Αξία

ΑΝΑ 100 gr

2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

Μέση Ανάλυση

kcal

356.2

109.0

Πυροσταφυλικό οξύ

0,414 g

127 mg

kJ

1516.7

464.1

Κρεατίνη

1,889 g

578 mg

Ταυρίνη

0,817 g

250 mg

L-Γλουταμίνη

0,980 g

300 mg

Μέση Ανάλυση
Πρωτεΐνες

0g

0g

75,2 g

23,0 g

L-Αλανίνη

1,961 g

600 mg

23,0 g

7,05 g

Άλφα-κετογλουταρικό οξύ

0,654 g

200 mg

0g

0g

Γκουαράνα

0,327 g

100 mg

0g

0g

Τζίνσενγκ e.s.

0,327 g

100 mg

Φυτικές Ίνες

0,04 g

0,01 g

Χλωριούχο Νάτριο

0,84 g

0,26 g

Βιταμίνη C

294,1mg

90 mg

113%

Θειαμίνη

3,4 mg

1,05mg

95%

Ριβοφλαβίνη

3,9 mg

1,2 mg

86%

Παντοθενικό Οξύ

14,7 mg

4,5 mg

75%

Βιταμίνη B6

1,6 mg

0,5 mg

36%

Βιοτίνη

0,36 mg

110 mcg

220%

Φολικό οξύ

0,5 mg

150mcg

75%

Μαγνήσιο

183,8mg

56 mg

15%

Κάλιο

980,4mg

300 mg

15%

Άλας υδροχλωρικού οξέος

693,4mg

212 mg

27%

Ψευδάργυρος

34,3 mg

10,5mg

105%

Ασβέστιο

392,2mg

120 mg

15%

Υδατάνθρακες
Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Eκ των οποίων κορεσμένα

%RDA
2 ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ

Μαλτοδεξτρίνη, φρουκτόζη, ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ, δεξτρόζη, κιτρικό κάλιο, L-αλανίνη,
κιτρικό νάτριο, αρωματική ύλη, μονοϋδρική
κρεατίνη, πυροσταφυλική κρεατίνη, χλωριούχο
νάτριο, L-γλουταμίνη, ανθρακικό ασβέστιο,
ταυρίνη, ανθρακικό μαγνήσιο, αλφακετογλουταρικό οξύ, L-ασκορβικό οξύ (Βιταμίνη C),
γκουαράνα (Paullinia cupana K.), κόκκοι καφεΐνης
2,5%, τζίνσενγκ (Panax ginseng C.A. Meyer),
εκχύλισμα ρίζας ginsenoside 5%, γλυκαντικές
ουσίες: ακεσουλφάμη Κ, κιτρικός ψευδάργυρος,
χρωστικές: βήτα-καροτένιο, ϋ-παντοθενικό
ασβέστιο (παντοθενικό οξύ), υδροχλωρική θειαμίνη
(Βιταμίνη Β1), ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2),
υδροχλωρική πυριδοξίνη (Βιταμίνη Β6),
πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ (φολικό οξύ), Dβιοτίνη (βιταμίνη Η).

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Προϊόν από αποξηραμένα φρούτα και
ξηρούς καρπούς.
• Χωρίς γλουτένη.
• Χωρίς συντηρητικά.
• Φυσική πηγή ωμέγα 3.
• Κατάλληλο για άθληση.

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 συσκευασία SPORTNUTS
σχεδόν 60-90 λεπτά πριν την δραστηριότητα,
συνοδευόμενο από ένα ποτήρι νερό περίπου.
Συσκευασία: 30 φακελάκια των 30 gr

ΑΝΑ 100 gr

ΑΝΑ 30 gr

Ενεργειακή Αξία
kcal

464

139

kJ

1943

583

29.6 g

8.9 g

Κορεσμένα

4.3 g

1.3 g

Μονοακόρεστα

10.5 g

3.2 g

Πολυακόρεστα

13.4 g

4.0 g

Ωμέγα 3

1.6 g

0.5 g

Υδατάνθρακες:

48.7 g

14.6 g

Σάκχαρα

33.4 g

10.0 g

Ίνες

5.6 g

1.7 g

Πρωτεΐνες

9.4 g

2.8 g

Χλωριούχο Νάτριο

0.0 g

0.0 g

Αλανίνη

216.9 mg

65.1 mg

Λευκίνη

397.1 mg

119.1 mg

Γλουταμικό οξύ

972.1 mg

291.6 mg

Διατροφική Ανάλυση
Λίπη:

Μείγμα από αποξηραμένα και αφυδατωμένα
φρούτα (100%) σε ποικίλη αναλογία: κορινθιακή
σταφίδα 99%, φοινικέλαιο, κάσιους, καρύδια.
Μπορεί να περιέχει φιστίκια. Συσκευάζεται σε
προστατευόμενο περιβάλλον.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Προϊόν από αποξηραμένα φρούτα και
ξηρούς καρπούς.
• Χωρίς γλουτένη.
• Χωρίς συντηρητικά.
• Φυσική πηγή βιταμίνης Ε.
• Κατάλληλο για άθληση.

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 συσκευασία SPORTNUTS
σχεδόν 60-90 λεπτά πριν την δραστηριότητα,
συνοδευόμενο από ένα ποτήρι νερό περίπου.
Συσκευασία: 30 φακελάκια των 30 gr

ΑΝΑ 100 gr

ΑΝΑ 30 gr

Ενεργειακή Αξία
kcal

489

147

kJ

2050

615

32.7 g

9.8 g

Κορεσμένα

3.5 g

1.1 g

Μονοακόρεστα

21.7 g

1.1 g

Πολυακόρεστα

6.0 g

1.8 g

Υδατάνθρακες:

40.2 g

12.1 g

Σάκχαρα

28.6 g

8.6 g

Ίνες

13.5 g

4.0 g

Πρωτεΐνες

10.6 g

3.2 g

Χλωριούχο Νάτριο

0.0 g

0.0 g

Αλανίνη

154.8 mg

67.6 mg

Λευκίνη

225.4 mg

119.1 mg

Γλουταμικό οξύ

667.0 mg

200.1 mg

9.0 mg (75% NRV)

2.7 mg (23% NRV)

Διατροφική Ανάλυση
Λίπη:

Βιταμίνη Ε

Μείγμα από αποξηραμένα και αφυδατωμένα
φρούτα (100%) σε ποικίλη αναλογία: κόκκινα
μύρτιλλα [ζάχαρη, κόκκινα μύρτιλλα (49%),
ηλιέλαιο] , αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια.
Μπορεί να περιέχει φιστίκια. Συσκευάζεται σε
προστατευόμενο περιβάλλον.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ενεργειακή μπάρα, με αποξηραμένους καρπούς και
δημητριακά, πλούσια σε υδατάνθρακες διαδοχικής
απορρόφησης.
• Κατάλληλη για όλα τα αθλήματα.
• Παρέχει ενέργεια που διαρκεί και κατανέμεται στο
χρόνο άθλησης.
• Ευχάριστη γεύση, μαλακή και εύπεπτη.
• Για κάθε αθλούμενο.
• CARAMEL (καραμέλα και μήλο)
• CRANBERRY (κράνμπερυ)
• GOLD (πορτοκάλι και αμύγδαλο)
• ORANGE (πορτοκάλι)
• SPECIAL (φυστίκια, φυστίκια Αιγίνης και
κράνμπερυ)
• CHOCO CRISPY (σοκολάτα και σταφίδα)
• ENERGY LONG RACES (φουντούκι και αμύγδαλο)

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα σχεδόν 60-90 λεπτά πριν να
ξεκινήσετε την δραστηριότητα, συνοδευόμενη από περίπου ένα
ποτήρι νερό.
Κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας
Δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1
μπάρα ανά τακτά διαστήματα περίπου 1,5 - 2 ωρών, στο πρώτο
μέρος του αγώνα ή της προπόνησης, συνοδευόμενη από νερό ή
Performance Sete.
Δραστηριότητες μέσης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα
σχεδόν στη μέση της προπόνησης ή του αγώνα, συνοδευόμενη από
νερό ή Performance Sete
Συσκευασία: 30 μπάρες των 40 g

Ανά 100g

Ανά μπάρα
(40g)

Ενεργειακή Αξία
kcal

412

165Kcal

kJ

1737

695

Πρωτεΐνες

4,7 g

1,8 g

Υδατάνθρακες

69,7g

27,8 g

37,4 g

15,0 g

12,1 g

4,8 g

Θρεπτικά Συστατικά

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα

5,3 g

2,1 g

Ίνες

3,5 g

1,4 g

Χλωριούχο Νάτριο

0,51g

0,20 g

Συστατικά: Σιρόπι γλυκόζης , άνθη βρώμης,
κομματάκια ρυζιού (αλεύρι ρυζιού, γλουτένη
σιταριού, ζάχαρη, βύνη σίτου, γλυκόζη, χλωριούχο
νάτριο), ιμβερτοποιημένο σιρόπι ζάχαρης, σταφίδα
11,4%, ζάχαρη, φοινικέλαιο, κομμάτια καραμέλας
5,2% (σιρόπι γλυκόζης – φρουκτόζης, ζάχαρη,
ενυδατικός παράγοντας: γλυκερόλη), ίνες σιταριού,
συμπυκνωμένος πολτός μήλου 6%, φοινικέλαιο,
ορός γάλακτος σε σκόνη, βούτυρο, πηκτική ουσία
(πηκτίνη), καραμελωμένη ζάχαρη,
αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, αρωματική ύλη,
ρυθμιστής οξύτητας (γαλακτικό οξύ), εκχύλισμα
ρυζιού, άνθη σιταριού, μαλτοδεξτρίνη,
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), άνθη
πρωτεϊνών γάλακτος (πρωτείνες ορού γάλακτος),
αλεύρι ρυζιού, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη
σόγιας), * ισομαλτουλόζη, χλωριούχο νάτριο,
αρωματικές ουσίες.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

* Η ισομαλτουλόζη είναι πηγή γλυκόζης και
φρουκτόζης.

• Ενεργειακή μπάρα, με αποξηραμένους καρπούς και
δημητριακά, πλούσια σε υδατάνθρακες διαδοχικής
απορρόφησης.
• Κατάλληλη για όλα τα αθλήματα.
• Παρέχει ενέργεια που διαρκεί και κατανέμεται στο
χρόνο άθλησης.
• Ευχάριστη γεύση, μαλακή και εύπεπτη.
• Για κάθε αθλούμενο.
• CARAMEL (καραμέλα και μήλο)
• CRANBERRY (κράνμπερυ)
• GOLD (πορτοκάλι και αμύγδαλο)
• ORANGE (πορτοκάλι)
• SPECIAL (φυστίκια, φυστίκια Αιγίνης και
κράνμπερυ)
• CHOCO CRISPY (σοκολάτα και σταφίδα)
• ENERGY LONG RACES (φουντούκι και αμύγδαλο)

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα σχεδόν 60-90 λεπτά πριν να
ξεκινήσετε την δραστηριότητα, συνοδευόμενη από περίπου ένα
ποτήρι νερό.
Κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας
Δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1
μπάρα ανά τακτά διαστήματα περίπου 1,5 - 2 ωρών, στο πρώτο
μέρος του αγώνα ή της προπόνησης, συνοδευόμενη από νερό ή
Performance Sete.
Δραστηριότητες μέσης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα
σχεδόν στη μέση της προπόνησης ή του αγώνα, συνοδευόμενη από
νερό ή Performance Sete
Συσκευασία: 30 μπάρες των 40 g

Ανά 100g

Ανά μπάρα
(40g)

Ενεργειακή Αξία
kcal

408

163

kJ

1717

687

Πρωτεΐνες

4,4 g

1,7 g

Υδατάνθρακες

70,8 g

28,3 g

39,6 g

15,8 g

11,1 g

4,4 g

Διατροφική Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα

4,7 g

1,9 g

Ίνες

3,3 g

1,3 g

Χλωριούχο Νάτριο

0,48 g

0,19 g

Συστατικά: σιρόπι γλυκόζης, άνθη βρώμης,
κομματάκια ρυζιού (αλεύρι ρυζιού, γλουτένη
σιταριού, ζάχαρη, βύνη σίτου, γλυκόζη, χλωριούχο
νάτριο), ιμβερτοποιημένο σιρόπι ζάχαρης, σταφίδα
10,8%, ζαχαρωμένα κράνμπερυ 9,8% (κράνμπερυ,
ζάχαρη, ηλιέλαιο), ζάχαρη, φοινικέλαιο, άνθη
βρώμης, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας),
ισομαλτουλόζη, αντιοξειδωτικό κιτρικό οξύ, *
ισομαλτουλόζη, χλωριούχο νάτριο, αρωματικές
ουσίες.
* Η ισομαλτουλόζη είναι πηγή γλυκόζης και
φρουκτόζης.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ενεργειακή μπάρα, με αποξηραμένους καρπούς και
δημητριακά, πλούσια σε υδατάνθρακες διαδοχικής
απορρόφησης.
• Κατάλληλη για όλα τα αθλήματα.
• Παρέχει ενέργεια που διαρκεί και κατανέμεται στο
χρόνο άθλησης.
• Ευχάριστη γεύση, μαλακή και εύπεπτη.
• Για κάθε αθλούμενο.
• CARAMEL (καραμέλα και μήλο)
• CRANBERRY (κράνμπερυ)
• GOLD (πορτοκάλι και αμύγδαλο)
• ORANGE (πορτοκάλι)
• SPECIAL (φυστίκια, φυστίκια Αιγίνης και
κράνμπερυ)
• CHOCO CRISPY (σοκολάτα και σταφίδα)
• ENERGY LONG RACES (φουντούκι και αμύγδαλο)

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα σχεδόν 60-90 λεπτά πριν να
ξεκινήσετε την δραστηριότητα, συνοδευόμενη από περίπου ένα
ποτήρι νερό.
Κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας
Δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1
μπάρα ανά τακτά διαστήματα περίπου 1,5 - 2 ωρών, στο πρώτο
μέρος του αγώνα ή της προπόνησης, συνοδευόμενη από νερό ή
Performance Sete.
Δραστηριότητες μέσης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα
σχεδόν στη μέση της προπόνησης ή του αγώνα, συνοδευόμενη από
νερό ή Performance Sete
Συσκευασία: 30 μπάρες των 35 g

Ανά 100g

Ανά μπάρα
(35g)

Ενεργειακή Αξία
kcal

377

132

kJ

1606

562

Πρωτεΐνες

5g

1.7 g

Υδατάνθρακες

69 g

24.1 g

47 g

16.4 g

8.0 g

2.8 g

Διατροφική Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα
Ίνες
Χλωριούχο νάτριο (Nax2.5)

0.7 g

0.2 g

6.5 g

2.3 g

300 mg

105 mg

Συστατικά: μίγμα αμυγδάλων (ζάχαρη, αμύγδαλα,
ιμβερτοποιημένο σιρόπι ζάχαρης, σιρόπι γλυκόζης,
σταθεροποιητής: σορβιτόλη, αλκοόλη), μίγμα
πορτοκαλιών (χυμός πορτοκαλιού, φρουκτόζη,
ζάχαρη, πουρές μήλου, πολτός πορτοκαλιού,
φυσικά αρωματικά), κομματάκια ρυζιού (ρύζι,
ζάχαρη, βύνη, χλωριούχο νάτριο), ζαχαρωμένο
πορτοκάλι (ξύσμα πορτοκαλιού, σιρόπι γλυκόζης –
φρουκτόζης, ζάχαρη, σταθεροποιητής οξύτητας:
κιτρικό οξύ, συντηρητικό: διοξείδιο του θείου),
μπισκοτάκια (άμυλο από πατάτα, νερό, φυτικό
λάδι), συντηρητικό: σορβικό κάλιο. Περιέχει
γλουτένη, μπορεί να περιέχει ίχνη σόγιας.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ενεργειακή μπάρα, με αποξηραμένους καρπούς και
δημητριακά, πλούσια σε υδατάνθρακες διαδοχικής
απορρόφησης.
• Κατάλληλη για όλα τα αθλήματα.
• Παρέχει ενέργεια που διαρκεί και κατανέμεται στο
χρόνο άθλησης.
• Ευχάριστη γεύση, μαλακή και εύπεπτη.
• Για κάθε αθλούμενο.
• CARAMEL (καραμέλα και μήλο)
• CRANBERRY (κράνμπερυ)
• GOLD (πορτοκάλι και αμύγδαλο)
• ORANGE (πορτοκάλι)
• SPECIAL (φυστίκια, φυστίκια Αιγίνης και
κράνμπερυ)
• CHOCO CRISPY (σοκολάτα και σταφίδα)
• ENERGY LONG RACES (φουντούκι και αμύγδαλο)

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα σχεδόν 60-90 λεπτά πριν να
ξεκινήσετε την δραστηριότητα, συνοδευόμενη από περίπου ένα
ποτήρι νερό.
Κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας
Δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1
μπάρα ανά τακτά διαστήματα περίπου 1,5 - 2 ωρών, στο πρώτο
μέρος του αγώνα ή της προπόνησης, συνοδευόμενη από νερό ή
Performance Sete.
Δραστηριότητες μέσης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα
σχεδόν στη μέση της προπόνησης ή του αγώνα, συνοδευόμενη από
νερό ή Performance Sete
Συσκευασία: 30 μπάρες των 35 g

Ανά 100g

Ανά μπάρα
(35g)

Ενεργειακή Αξία
kcal

467

163

kJ

1952

683

Πρωτεΐνες

8.1 g

2.8 g

Υδατάνθρακες

52.5 g

18.4 g

27.8 g

9.7 g

23.8 g

8.3 g

Διατροφική Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα

5.5 g

1.9 g

Ίνες

5.1 g

1.8 g

Χλωριούχο νάτριο

0.16 g

0.06 g

Συστατικά: αμύγδαλα 25,5%, σιρόπι γλυκόζης, άνθη
βρώμης, 13,3%, μέλι, κομματάκια ρυζιού (αλεύρι
ρυζιού, γλουτένη σιταριού, ζάχαρη, βύνη σίτου,
γλυκόζη, χλωριούχο νάτριο), φοινικέλαιο, ζάχαρη,
σταφίδα, χυμό πορτοκαλιού 5,1% (σιρόπι γλυκόζης
– φρουκτόζης), συμπυκνωμένο πολτό μήλου,
ζάχαρη, συμπυκνωμένο πολτό πορτοκαλιού,
ενυδατικός παράγοντας (γλυκερόλη), ίνες σιταριού,
παράγοντας πηκτωματοποίησης (πηκτίνη),
οξινιστικό (κιτρικό οξύ), λάδι καρύδας, αρωματικές
ύλες, αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ),
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), αρωματική
ύλη.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ενεργειακή μπάρα, με αποξηραμένους καρπούς και
δημητριακά, πλούσια σε υδατάνθρακες διαδοχικής
απορρόφησης.
• Κατάλληλη για όλα τα αθλήματα.
• Παρέχει ενέργεια που διαρκεί και κατανέμεται στο
χρόνο άθλησης.
• Ευχάριστη γεύση, μαλακή και εύπεπτη.
• Για κάθε αθλούμενο.
• CARAMEL (καραμέλα και μήλο)
• CRANBERRY (κράνμπερυ)
• GOLD (πορτοκάλι και αμύγδαλο)
• ORANGE (πορτοκάλι)
• SPECIAL (φυστίκια, φυστίκια Αιγίνης και
κράνμπερυ)
• CHOCO CRISPY (σοκολάτα και σταφίδα)
• ENERGY LONG RACES (φουντούκι και αμύγδαλο)

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα σχεδόν 60-90 λεπτά πριν να
ξεκινήσετε την δραστηριότητα, συνοδευόμενη από περίπου ένα
ποτήρι νερό.
Κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας
Δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1
μπάρα ανά τακτά διαστήματα περίπου 1,5 - 2 ωρών, στο πρώτο
μέρος του αγώνα ή της προπόνησης, συνοδευόμενη από νερό ή
Performance Sete.
Δραστηριότητες μέσης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα
σχεδόν στη μέση της προπόνησης ή του αγώνα, συνοδευόμενη από
νερό ή Performance Sete
Συσκευασία: 30 μπάρες των 35 g

Ανά 100g

Ανά μπάρα
(35g)

Ενεργειακή Αξία
kcal

507

177

kJ

2115

740

Πρωτεΐνες

15,1 g

5,3 g

Υδατάνθρακες

44,9 g

15,7 g

23,6 g

8,2 g

28,3 g

9,9 g

Διατροφική Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα
Ίνες
Χλωριούχο νάτριο

4,8 g

1,7 g

6g

2,1 g

0,73 g

0,26 g

Συστατικά: Φιστίκια 37,4 % , σιρόπι ρυζιού, κρισπς
ρυζιού (αλεύρι ρυζιού, γλουτένη σίτου, ζάχαρη,
βύνη σίτου, γλυκόζη, χλωριούχο νάτριο), αμύγδαλα
10,5 %, ζαχαρούχα αποξηραμένα cranberries 4,5 %,
σπόροι σησαμιού, φυστίκια αιγίνης 2,2 %, σπόροι
Chia ( Salvia hispanica ) 2,2 %, βατόμουρα 1,1 %,
ηλιέλαιο, χλωριούχο νάτριο. Περιέχει γλουτένη ,
ξηρούς καρπούς, φιστίκια και σουσάμι .

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ενεργειακή μπάρα, με αποξηραμένους καρπούς και
δημητριακά, πλούσια σε υδατάνθρακες διαδοχικής
απορρόφησης.
• Κατάλληλη για όλα τα αθλήματα.
• Παρέχει ενέργεια που διαρκεί και κατανέμεται στο
χρόνο άθλησης.
• Ευχάριστη γεύση, μαλακή και εύπεπτη.
• Για κάθε αθλούμενο.
• CARAMEL (καραμέλα και μήλο)
• CRANBERRY (κράνμπερυ)
• GOLD (πορτοκάλι και αμύγδαλο)
• ORANGE (πορτοκάλι)
• SPECIAL (φυστίκια, φυστίκια Αιγίνης και
κράνμπερυ)
• CHOCO CRISPY (σοκολάτα και σταφίδα)
• ENERGY LONG RACES (φουντούκι και αμύγδαλο)

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα σχεδόν 60-90 λεπτά πριν να
ξεκινήσετε την δραστηριότητα, συνοδευόμενη από περίπου ένα
ποτήρι νερό.
Κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας
Δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1
μπάρα ανά τακτά διαστήματα περίπου 1,5 - 2 ωρών, στο πρώτο
μέρος του αγώνα ή της προπόνησης, συνοδευόμενη από νερό ή
Performance Sete.
Δραστηριότητες μέσης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα
σχεδόν στη μέση της προπόνησης ή του αγώνα, συνοδευόμενη από
νερό ή Performance Sete
Συσκευασία: 30 μπάρες των 40 g

Ανά 100g

Ανά μπάρα
(40g)

Ενεργειακή Αξία
kcal

350

143

kJ

1511

604

Πρωτεΐνες

4.3 g

1.7 g

Υδατάνθρακες

67.6 g

27 g

42.9 g

17.2 g

5.5 g

2.2 g

Διατροφική Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα

2.6 g

1.0 g

Ίνες

10.7 g

4.3 g

Χλωριούχο νάτριο

0.43 g

0.17 g

Συστατικά: Σιρόπι γλυκόζης, ρύζι (τσιπς) 21,9%
(αλεύρι ρυζιού, αλεύρι σίτου, ζάχαρη, βύνη σίτου,
γλουτένη σίτου, χλωριούχο νάτριο, γλυκόζη,
γεύσεις) ζάχαρη, ολιγοφρουκτόζη, σταφίδες 5,3%,
φυτικές ίνες (αραβικό κόμμι), κακαόμαζα 4,5%,
αποβουτυρωμένο γάλα σκόνη, δεξτρόζη, σογιέλαιο,
βούτυρο κακάο, γεύσεις (περιέχει γάλα),
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας). Περιέχει
γλουτένη, γάλα, σόγια και τα προϊόντα τους.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ενεργειακή μπάρα, με αποξηραμένους καρπούς και
δημητριακά, πλούσια σε υδατάνθρακες διαδοχικής
απορρόφησης.
• Κατάλληλη για όλα τα αθλήματα.
• Παρέχει ενέργεια που διαρκεί και κατανέμεται στο
χρόνο άθλησης.
• Ευχάριστη γεύση, μαλακή και εύπεπτη.
• Για κάθε αθλούμενο. Ιδανική για μεγάλες
αποστάσεις.
• CARAMEL (καραμέλα και μήλο)
• CRANBERRY (κράνμπερυ)
• GOLD (πορτοκάλι και αμύγδαλο)
• ORANGE (πορτοκάλι)
• SPECIAL (φυστίκια, φυστίκια Αιγίνης και
κράνμπερυ)
• CHOCO CRISPY (σοκολάτα και σταφίδα)
• ENERGY LONG RACES (φουντούκι και αμύγδαλο)

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα σχεδόν 60-90 λεπτά πριν να
ξεκινήσετε την δραστηριότητα, συνοδευόμενη από περίπου ένα
ποτήρι νερό.
Κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας
Δραστηριότητες μεγάλης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1
μπάρα ανά τακτά διαστήματα περίπου 1,5 - 2 ωρών, στο πρώτο
μέρος του αγώνα ή της προπόνησης, συνοδευόμενη από νερό ή
Performance Sete.
Δραστηριότητες μέσης διάρκειας: μπορείτε να λαμβάνετε 1 μπάρα
σχεδόν στη μέση της προπόνησης ή του αγώνα, συνοδευόμενη από
νερό ή Performance Sete
Συσκευασία: 30 μπάρες των 45 g

Ανά 100g

Ανά μπάρα
(45g)

Ενεργειακή Αξία
kcal

460

207

kJ

1926

866

Πρωτεΐνες

11,8 g

5,3 g

Υδατάνθρακες

49,1g

22,1 g

26,6 g

11,9 g

23,1 g

10,4 g

Διατροφική Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα

23,1 g

10,4 g

Ίνες

4,7 g

2,1 g

Χλωριούχο Νάτριο

0,10 g

0,04 g

Αλανίνη

217 mg

98 mg

Λευκίνη

461 mg

207 mg

Γλουταμίνη

896 mg

403 mg

Συστατικά: σιρόπι γλυκόζης, αμύγδαλα 12,9%,
φουντούκια 11,3%, μέλι, σταφίδα, άνθη πρωτεΐνης
γάλακτος (πρωτείνες ορού γάλακτος, αλεύρι
ρυζιού, γαλακτωματοποιητής, λεκιθίνη σόγιας),
ηλιέλαιο, άνθη βρώμης 6,5%, ζάχαρη, άνθη
σιταριού, κομματάκια ρυζιού (αλεύρι ρυζιού,
γλουτένη σιταριού, ζάχαρη, βύνη σίτου, γλυκόζη,
χλωριούχο νάτριο),
* ισομαλτουλόζη, L-γλουταμίνη 0,9%,
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας).
* Η ισομαλτουλόζη είναι πηγή γλυκόζης και
φρουκτόζης.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Μπάρα υψηλής πρωτεϊνικής αξίας, χωρίς
κολλαγόνο και υδρογονωμένα λίπη.
Εύπεπτη και με ευχάριστη γεύση.
• Η HIGH PROTEIN είναι μια μπάρα ιδανική
για εκείνους που προπονούνται εντατικά,
αφού οι πρωτεΐνες που περιέχονται
συμβάλουν στην ανάπτυξη και διατήρηση
της μυϊκής μάζας.
• CHOCO ORANGE (σοκολάτα – πορτοκάλι)
• VANILLA STRAWBERRY (βανίλια – φράουλα)
• COCONUT (Καρύδα)
• HAZELNUT cream (πραλίνα φουντούκι)

Μπορείτε να καταναλώνετε 1 μπάρα την ημέρα,
συνοδευόμενη από νερό, κατά προτίμηση μετά από
την άσκηση ή τουλάχιστον 1-2 ώρες πριν από αυτή.
Συσκευασία: 18 μπάρες των 55 g

Ανά 100g

Ανά μπάρα
(55g)

Ενεργειακή Αξία
kcal

380

209

kJ

1600

880

Πρωτεΐνες

33.1 g

18.2 g

Υδατάνθρακες

36.8 g

20.3 g

27.2 g

14.9 g

11.5 g

6.3 g

Διατροφική Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα

5.5 g

3.0 g

Ίνες

2.3 g

1.3 g

Χλωριούχο Νάτριο

0.32 g

0.18 g

Βανίλια-Φράουλα: Πρωτεΐνη γάλακτος, λευκή σοκολάτα 20%
[ζάχαρη, βούτυρο κακάο, πλήρες γάλα σε σκόνη,
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας)], υδρόλυμα γλουτένης
σίτου, σιρόπι γλυκόζης, ζάχαρη, υγροσκοπικπό μέσο
(γλυκερόλη), ηλιέλαιο, κακάο, ισομαλτουλόζη*, άρωμα (περιέχει
γάλα), άπαχο γιαούρτι σε σκόνη (περιέχει γάλα),
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), φράουλα 0,2%, μέσο
οξίνισης (κιτρικό οξύ), βανίλια 0,04%, χρωστική (καρμίνιο).
Πορτοκάλι-Σοκολάτα: Πρωτεΐνη γάλακτος, σοκολάτα 20%
[ζάχαρη, κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας)], υδρόλυμα γλουτένης σίτου, σιρόπι γλυκόζης,
ζάχαρη, υγροσκοπικό μέσο (γλυκερόλη), αποβουτυρωμένο
κακάο 2,6%, ηλιέλαιο, ισομαλτουλόζη*, αρωματική ύλη,
ζαχαρωμένη φλούδα πορτοκαλιού 0,9% [ξύσμα πορτοκαλιού,
σιρόπι γλυκόζης-φρουκτόζης, ζάχαρη, μέσο οξίνισης (κιτρικό
οξύ)], γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), μέσο οξίνισης
(κιτρικό οξύ), χλωριούχο νάτριο.

Κρέμα φουντουκιού: Πρωτεΐνη γάλακτος, σοκολάτα
γάλακτος 20% [ζάχαρη, βούτυρο κακάο,
αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, κακαόμαζα,
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), αρωματική ύλη],
υδρόλυμα γλουτένης σίτου, σιρόπι γλυκόζης, ζάχαρη,
υγροσκοπικό μέσο (γλυκερόλη), ηλιέλαιο, κακάο,
ισομαλτουλόζη*, φουντούκι 0,9%, κρέμα γάλακτος σε
σκόνη 0,9% (περιέχει γάλα), άρωμα,
γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), μέσο οξίνισης
(κιτρικό οξύ), χλωριούχο νάτριο.
Καρύδα: Πρωτεΐνη γάλακτος, σοκολάτα 20% [ζάχαρη,
κακαόμαζα, βούτυρο κακάο, γαλακτωματοποιητής
(λεκιθίνη σόγιας)], υδρόλυμα γλουτένης σίτου, σιρόπι
γλυκόζης, ζάχαρη, υγροσκοπικό μέσο (γλυκερόλη),
αποβουτυρωμένο κακάο, ηλιέλαιο, ισομαλτουλόζη*,
καρύδα 0,9%, άρωμα, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη
σόγιας), μέσο οξίνισης (κιτρικό οξύ), χλωριούχο νάτριο.

* Η ισομαλτουλόζη είναι πηγή γλυκόζης και
φρουκτόζης.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Μίνι ενεργειακή μπάρα με αποξηραμένα
φρούτα.
• Παρέχει ενέργεια άμεσα και για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
• Ιδιαίτερα εύπεπτη και με υπέροχη γεύση.
Χωρίς γλουτένη.
• Κατάλληλη για όλα τα αθλήματα.
• PAPAYA (Παπάγια)
• FIGS & DATES (Σύκα και Χουρμάδες)

Να καταναλώνεται περίπου 60 λεπτά πριν από έντονη
δραστηριότητα, κατά προτίμηση συνοδευόμενη από
λίγο νερό.
Συσκευασία: 49 μπάρες των 20gr.

Ανά 100g

Ανά μπάρα
(20g)

Ενεργειακή Αξία
kcal

373

75

kJ

1577

315

4g

0.8 g

76.8 g

15.4 g

59.6 g

11.9 g

3.7 g

0.7 g

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες
Υδατάνθρακες
Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα

1.7 g

0.3 g

Ίνες

8.2 g

1.6 g

Χλωριούχο Νάτριο

40 mg

8 mg

Μίγμα από σύκα (Ficus carica) (33%), Μίγμα από
χουρμάδες (Phoenixd actylifera) (33%), κομμάτια
από Παπάγια (Carica papaya) (31%), Ηλιέλαιο,
Κιτρικό οξύ (ρυθμιστής οξύτητας), αρωματική ύλη.
Περιέχει θειώδη άλατα. Μπορεί να περιέχει ίχνη
από: αυγά, φιστίκια, σόγια, γάλα, φρούτα με
φλούδα, σπόρους σησαμιού και/ή παράγωγα
προϊόντα αυτών

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

make your best performance

• Ενεργειακός καφές για αθλητές
• Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη
• Με διαδοχικούς υδατάνθρακες
• Χωρίς συντηρητικά
Από 1 έως 3 τεμάχια την ημέρα κατά τη διάρκεια
αθλητικών δραστηριοτήτων ή όπως απαιτείται.
Συσκευασία: 32 πακέτα ‘στικ’, 25 ml το καθένα

ΑΝΑ 100 ml

ΑΝΑ 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
25ml

kcal

301

75.3

kJ

1259

315

Πρωτεΐνες

0g

0g

Υδατάνθρακες

75 g

18.7 g

25 g

6.3 g

0g

0g

0g

0g

Χλωριούχο Νάτριο (Na x 2.5)

21 mg

5.3 mg

Καφεΐνη

340 mg

85 mg

Ενεργειακή Αξία

Μέση Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Eκ των οποίων κορεσμένα

Νερό, μαλτοδεξτρίνη, φρουκτόζη, δεξτρόζη,
ισομαλτουλόζη, λυοφιλιωμένος καφές (3%), μέσο
οξίνισης: κιτρικό οξύ, καφεΐνη, φυσικές αρωματικές
ύλες καφέ.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ενεργειακό υπέρτονο συμπλήρωμα
διατροφής με διαδοχικούς υδατάνθρακες,
αλανίνη, ηλεκτρολύτες, καφεΐνη, ταυρίνη
και τζίνσενγκ.
• Παρέχει γρήγορη και διαρκή αναζωογόνηση
των ενεργειακών προμηθειών.

Μπορείτε να λαμβάνετε, όταν είναι απαραίτητο, το
πολύ 2-3 φιαλίδια ημερησίως –κατά τη διάρκεια της
άσκησης- και αμέσως μετά να πίνετε περίπου 50100ml νερό.
Συσκευασία: 10 φιαλίδια των 25ml

Ανά 100ml

Ανά δόση
(2 φιαλίδια)

Ενεργειακή Αξία
kcal

235

118

kJ

999

499

0g

0g

58.8 g

29.4 g

36.8 g

18.4 g

0g

0g

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες
Υδατάνθρακες
Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Ίνες

0g

0g

Νάτριο

236 mg

118 mg

Κάλιο

72 mg

36 mg

Μαγνήσιο

21.2 mg

10.6 mg

L-Αλανίνη

600 mg

300 mg

Ταυρίνη

600 mg

300 mg

Καφεΐνη

280 mg

140 mg

Panax Ginseng e.s.

200 mg

100 mg

Γλουταμικό οξύ

20 mg

10 mg

240 mg (300% NRV)

120 mg (150% NRV)

Βιταμίνη C

Nερό, Μαλτοδεξτρίνη, Δεξτρόζη, Φρουκτόζη, Lαλανίνη, Ταυρίνη, Σταθεροποιητές: κιτρικό οξύ,
γαλακτικό νάτριο, Χλωριούχο νάτριο,
Πυροφωσφορικό κάλιο, Άνυδρη καφεΐνη, Βιταμίνη
C (L-ασκορβικό οξύ), τζίνσενγκ (ρίζα από Panax
ginseng C.A. Meyer) 12% ginsenoside, αρωματική
ύλη, Χλωριούχο μαγνήσιο. συντηρητικά: σορβικό
κάλιο, γλουταμικό οξύ

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ενεργειακό τζελ για άμεση παροχή
ενέργειας μεγάλης διάρκειας.
• Ιδιαίτερα εύπεπτο και γρήγορα
αφομοιώσιμο τζελ υδατανθράκων, με
καφεΐνη και κάλιο .
• Διατίθεται σε 3 γεύσεις : Κίτρο (citrus), λάιμ
(lime), κόλα (cola)

Μπορείτε να λαμβάνετε 1-3 συσκευασίες ημερησίως.
Να καταναλώνετε 1 συσκευασία ENERGIA RAPIDA
PROFESSIONAL ανά τακτά διαστήματα, κατά τη
διάρκεια προπόνησης ή αγώνα, συνοδευόμενο από
άφθονο νερό ή Performance Sete.
Συσκευασία: 50 φακελάκια των 50ml

CITRUS / LIME

Ανά 100ml

COLA

Ανά 50ml

Ανά 100ml

Ανά 50ml

Ενεργειακή Αξία

Ενεργειακή Αξία
kcal

240

120

kcal

240

120

kJ

1020

510

kJ

1020

510

0g

0g

60 g

30 g

<0.01 g

<0.01 g

<0.01 g

<0.01 g

Διατροφική Ανάλυση

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες

0g

0g

Υδατάνθρακες

Υδατάνθρακες
Εκ των οποίων 100%
σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα
Ίνες

Πρωτεΐνες

60 g

30 g

<0.01 g

<0.01 g

<0.01 g

<0.01 g

Εκ των οποίων 100%
σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα

0g

0g

Πρωτεΐνες

<0.01 g

<0.01 g

59 mg

Νάτριο

118 mg

59 mg

100 mg

50 mg

Καφεΐνη

121 mg

60 mg

108 mg

54 mg

Κάλιο

108 mg

54 mg

0g

0g

Πρωτεΐνες

<0.01 g

<0.01 g

Νάτριο

118 mg

Καφεΐνη
Κάλιο

Ίνες

Citrus: Νερό, μαλτοδεξτρίνη μέσης και μακράς
αλυσίδας, φρουκτόζη, σιρόπι γλυκόζης, δεξτρόζη,
συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού, αρωματικές ύλες,
χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ, συντηρητικό: σορβικό κάλιο,
καφεΐνη
Lime: Νερό, μαλτοδεξτρίνη μέσης και μακράς
αλυσίδας, φρουκτόζη, σιρόπι γλυκόζης, δεξτρόζη,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες,
χλωριούχο νάτριο, χλωριούχο κάλιο,
συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού, συντηρητικό:
σορβικό κάλιο, καφεΐνη.
Cola: Νερό, μαλτοδεξτρίνη μέσης και μακράς
αλυσίδας, φρουκτόζη, σιρόπι γλυκόζης, δεξτρόζη,
συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ, αρωματικές ύλες, χλωριούχο
κάλιο, χλωριούχο νάτριο, συντηρητικά: σορβικό
κάλιο, καφεΐνη.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνες Β,
αμινοξέα, ταυρίνη, γκουαρανά, καφεΐνη και
γλυκουρονολακτόνη .
Προσφέρει άμεση τόνωση του οργανισμού
και συμβάλλει στη μείωση της εξάντλησης
και της κόπωσης.
• Χωρίς ζάχαρη
• Χωρίς θερμίδες
• Μακράς διάρκειας
• Χωρίς γλουτένη

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 φιαλίδιο ημερησίως, όταν
είναι απαραίτητο, κατά προτίμηση μεταξύ των
γευμάτων.
Συσκευασία: 12 τεμ. , 60 ml / τεμ.

Ανά δόση

(60ml)

% R.D.A Ανά
δόση (60ml)

Ενεργειακή Αξία
kcal

0.7

kJ

2.8

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες

0g

Υδατάνθρακες

0.05 g

Εκ των οποίων σάκχαρα

< 0.03 g

Λίπη

0g

Εκ των οποίων κορεσμένα

0g

Ίνες

0,01g

Νάτριο

0,01g

Καφεΐνη

250 mg

Ταυρίνη

200 mg

Βιταμίνη B1

1,1 mg

100

Βιταμίνη B3

16 mg

100

Βιταμίνη B6

1,4 mg

100

Βιταμίνη B12

2,5 mcg

100

Φολικό οξύ

200 mcg

100

Γκουαράνα e.s
καφεΐνης

πρόσληψη

Γλυκουρονολακτόνη

40 mg

1 mg

1 mg

Νερό, Άνυδρη καφεΐνη, Ταυρίνη, ρυθμιστής
οξύτητας: κιτρικό οξύ, Γλυκαντική ουσία:
σουκραλόζη, αρωματική ύλη, συντηρητικά: σορβικό
κάλιο, βενζοϊκό νάτριο, Γκουαράνα (σπόροι
Paullinia cupana Kunt) 2,5% καφεΐνη, Βιταμίνη Β3
(Nicotinammide), Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική
πυριδοξίνη), Βιταμίνη Β1 (υδροχλωρική θειαμίνη),
Γλυκουρονολακτόνη, Οξύ pteroil-monoglutammico,
Βιταμίνη Β12 (Κυανοκοβαλαμίνη).

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ενεργειακό συμπλήρωμα διατροφής
σχεδιασμένο για όσους υποβάλλονται σε
έντονη άσκηση, ιδίως αντοχής ή μεγάλης
διάρκειας.
• Προσφέρει μια τμηματική και μακράς
διαρκείας απελευθέρωση ενέργειας.
• Χωρίς γλουτένη και χωρίς καφεΐνη,
κατάλληλο και για παιδιά.
• Διατίθεται σε 2 γεύσεις: Cherry Lemon
(Κεράσι Λεμόνι) και Tropical (Τροπική)

2 συσκευασίες την ημέρα, όταν είναι απαραίτητο.
Ενδείκνυται η χρήση του κατά τη διάρκεια της
άσκησης.
Συσκευασία: 50 φακελάκια των 50ml

Ανά 2 φακελάκια,
50 ml = 1 μερίδα
Ενεργειακή Αξία
kcal

207

kJ

881

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες

0g

Υδατάνθρακες

50 g

Εκ των οποίων 100%
σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα
Ίνες
Χλωριούχο Νάτριο

20 g
0g
0g
0g
1.2 g

Cherry Lemon: Νερό, Μαλτοδεξτρίνη DE19,
Φρουκτόζη, Δεξτρόζη, Μαλτοδεξτρίνη DE9,
Δεξτρόζη, Συμπυκνωμένος χυμός κεράσι (1,40%),
Συμπυκνωμένος χυμός λεμόνι (0,75%), Χλωριούχο
νάτριο, Χλωριούχο κάλιο, Μέσο οξίνισης: κιτρικό
οξύ, άρωμα, Εξαϋδρικό χλωριούχο μαγνήσιο,
Συντηρητικό: σορβικό κάλιο.

Tropical: Νερό, Μαλτοδεξτρίνη DE18,
Μαλτοδεξτρίνη DE9, Δεξτρόζη, Συμπυκνωμένος
χυμός φρούτων (4,4%) (Μάνγκο 2,2%, Παπάγια
1,1%, Φρούτα του πάθους, 1,1%), Φρουκτόζη,
Αρωματικές ύλες από συμπυκνωμένο χυμό
λεμονιού (5%), Χλωριούχο νάτριο, Οξίνιση: κιτρικό
οξύ, χλωριούχο κάλιο, εξαϋδρικό χλωριούχο
μαγνήσιο, Συντηρητικό: σορβικό κάλιο.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ενεργειακό συμπλήρωμα διατροφής που
ενισχύει την αντοχή.
• Με 5 διαφορετικούς διαδοχικούς
υδατάνθρακες, μαλτοδεξτρίνη μακράς
αλυσίδας και ισομαλτουλόζη, για άμεση
πρόσληψη ενέργειας και δράση μακράς
διαρκείας.
• Χωρίς γλουτένη και χωρίς καφεΐνη,
κατάλληλο και για παιδιά.

3 συσκευασίες την ημέρα, όταν είναι απαραίτητο,
κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Συσκευασία: 40 φακελάκια των 30ml

Ανά 100 ml

Ανά 3 πακέτα
των 30 ml = 1 δόση

Ενεργειακή Αξία
kcal
kJ

233.4

210.1

978

880.3

0g

0g

58.3 g

52.5 g

23.8 g

21.5 g

0g

0g

0g

0g

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες
Υδατάνθρακες
Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα
Ίνες
Χλωριούχο Νάτριο

0g

0g

0.5 g

0.45 g

Νερό, Μαλτοδεξτρίνη DE19, Φρουκτόζη, Δεξτρόζη,
Μαλτοδεξτρίνη DE9, Ισομαλτουλόζη, Χλωριούχο
νάτριο, Συμπύκνωμα λεμονιού, αρωματική ύλη,
Χλωριούχο κάλιο, Εξαϋδρικό χλωριούχο μαγνήσιο,
Μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, Συντηρητικό: σορβικό
κάλιο.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Διατηρεί τα αποθέματα ηλεκτρολυτών,
υδατανθράκων και νερού σε άριστα
επίπεδα, ενώ συμβάλλει στη διατήρηση
των επιδόσεων κατά τη διάρκεια
παρατεταμένης άσκησης.
• Τέλεια ενυδατική ικανότητα με
οσμωμοριακότητα =200mOsm/l
• Άμεση απορρόφηση.
• Ικανοποίηση της δίψας.
• Σταθερή ροή ενέργειας.
• Διατήρηση των επιδόσεων αντοχής.
• Διαθέσιμο σε γεύση πορτοκάλι, λεμόνι,
τροπικά φρούτα

Διαλύετε το περιεχόμενο από 1 φακελάκι σε 550cc
νερού και πίνετε αργά περίπου 50-100cc του
διαλύματος κάθε 15-20 λεπτά, κατά τη διάρκεια της
άσκησης.
Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση: 1 - 3 φακελάκια την
ημέρα
Συσκευασία: 14 φακελάκια των 22gr

Ανά 100ml

Φάκελος

RDA ανά Φάκελο

Ενεργειακή Αξία
kcal

367

80.8

kJ

1562

343.7

Πρωτεΐνες

0,01 g

0,002 g

Υδατάνθρακες

86,02 g

18,92 g

49,67 g

10,93 g

0,04 g

0,008 g

0,00 g

0,00 g

Διατροφική Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα
Βιταμίνη C

136,4 g

30 mg

38%

Θειαμίνη

1,91 mg

0,42 mg

38%

Ριβοφλαβίνη

2,18 mg

0,48 mg

34%

Παντοθενικό οξύ

8,18 mg

1,8 mg

30%

Κάλιο

624 mg

137,3mg

7%

Νάτριο

1052 mg

231,5mg

-

Χλώριο

965 mg

212,3 mg

27%

Μαγνήσιο

113 mg

25 mg

7%

Ασβέστιο

273 mg

60,1 mg

8%

Ελευθερόκοκκος

136 mg

30 mg

-

Πορτοκάλι: μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη,
φρουκτόζη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
κιτρικό νάτριο, κιτρικό κάλιο, χλωριούχο
νάτριο, άρωμα, ανθρακικό ασβέστιο,
ανθρακικό μαγνήσιο, L-ασκορβικό οξύ
(βιταμίνη C), ελευθερόκοκκος
(Eleutherococcus senticosus M.) 5%
σαπωνίνες, γλυκαντική ουσία: ακεσουλφάμη
Κ, χρωστικές: κοχενίλη, D-παντοθενικό
ασβέστιο (παντοθενικό οξύ), υδροχλωρική
θειαμίνη (βιταμίνη Β1), ριβοφλαβίνη
(βιταμίνη Β2).

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

Τροπικά Φρούτα: Μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη,
φρουκτόζη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, κιτρικό
νάτριο, κιτρικό κάλιο, χλωριούχο νάτριο, αρωματικές
ύλες, ανθρακικό ασβέστιο, ανθρακικό μαγνήσιο,
γλυκαντική υλη: ακεσουλφάμη Κ, L-ασκορβικό οξύ
(βιταμίνη C), χρωστικές: βητακαροτένιο, Γλυκαντικά:
σουκραλόζη, D-παντοθενικό ασβέστιο (παντοθενικό
οξύ) (Βιταμίνη Β5) υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη
Β1), ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2).
Λεμόνι: μαλτοδεξτρίνη, δεξτρόζη, φρουκτόζη,
ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, κιτρικό νάτριο,
κιτρικό κάλιο, χλωριούχο νάτριο, άρωμα, ανθρακικό
ασβέστιο, ανθρακικό μαγνήσιο, L-ασκορβικό οξύ
(βιταμίνη C), ελευθερόκοκκος (Eleutherococcus
senticosus M.) 5% σαπωνίνες, γλυκαντική ουσία:
ακεσουλφάμη Κ, χρωστικές: β-καροτένιο, ϋπαντοθενικό ασβέστιο (παντοθενικό οξύ),
υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1), ριβοφλαβίνη
(βιταμίνη Β2).

• Το Sport Fruit είναι ένα ενεργειακό τζελ με
βάση τα φρούτα, καινοτόμο και φυσικό,
σχεδιασμένο για αθλητές.
• Προσφέρει γρήγορη απελευθέρωση
ενέργειας και άμεση απορρόφηση με κάλιο
και μαγνήσιο.
• Διατίθεται σε 2 γεύσεις: Cherry Lemon
(Κεράσι-Λεμόνι) και Peach Orange
(Ροδάκινο-Πορτοκάλι)
• Απευθύνεται σε εκείνους που επιθυμούν
την ενίσχυση της ενέργειάς τους κατά τη
διάρκεια του αγώνα ή της προπόνησης.

Να λαμβάνεται τουλάχιστον 60-90 λεπτά πριν την
έναρξη της δραστηριότητας, κατά προτίμηση
συνοδευόμενο από λίγο νερό.
Κατά τη διάρκεια της άθλησης.
Αγώνες μεγάλης διάρκειας – να λαμβάνεται κάθε 1,5 2 ώρες με λίγο νερό.
Αγώνες μέσης διάρκειας – να λαμβάνεται σχεδόν στα
μισά της διαδρομής με λίγο νερό.
Συσκευασία: 55 τεμάχια των 42gr

ΚΕΡΑΣΙ - ΛΕΜΟΝΙ

Ανά 100g

Ανά 1 δόση
(2 πακέτα των 42g)

Ενεργειακή Αξία

ΡΟΔΑΚΙΝΟ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Ανά 100g

2 πακέτα των 42g = 1
δόση

Ενεργειακή Αξία

kcal

243

204

kcal

240

202

kJ

1017

854

kJ

1003

844

Πρωτεΐνες

0,24 g

0,2 g

55,7 g

46,8 g

0g

0g

4,0 g

3,36 g

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες

Διατροφική Ανάλυση
< 0.5 g

< 0.5 g

56 g

47 g

Υδατάνθρακες

53 g

44 g

Λίπη

0g

0g

Φυτικές ίνες

0g

0g

Ασβέστιο

120 mg

101 mg

Φυτικές ίνες

3,4 g

2,8 g

Μαγνήσιο

56 mg

47 mg

Χλωριούχο Νάτριο

0,28 g

0,23 g

Κάλιο

200 mg

168 mg

Ασβέστιο

73 mg

61 mg

Μαγνήσιο

63 mg

53 mg

Κάλιο

377 mg

283 mg

Υδατάνθρακες
Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα

Sport Fruit Peach Orange: Κρυσταλλική φρουκτόζη,
νερό, δεξτρόζη, χυμός ροδακινιού – πορτοκαλιού
(συμπυκνωμένος), πολτός συμπυκνωμένου
πορτοκαλιού, φυσικός χυμός λεμονιού, πηκτίνη,
κιτρικό οξύ, ίνες εσπεριδοειδών, διττανθρακικό
νάτριο, κιτρικό ασβέστιο, ανθρακικό κάλιο,
ανθρακικό μαγνήσιο, συντηρητικό: σορβικό κάλιο.

Sport Fruit Cherry Lemon: Συμπύκνωμα πολτού
κερασιού (82,5%), φρουκτόζη, δεξτρόζη,
συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού (10%), πηκτικό
μέσο: πηκτίνη εσπεριδοειδών, μέσο οξίνισης:
κιτρικό οξύ, ίνα κίτρων, ρυθμιστής οξύτητας: όξινο
ανθρακικό νάτριο, κιτρικό ασβέστιο, ανθρακικό
κάλιο, ανθρακικό μαγνήσιο, αρωματική ύλη,
συντηρητικό: σορβικό κάλιο.
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make your best performance

• Καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής με
διακλαδισμένη αλυσίδα αμινοξέων, ιδανικό
για αθλητές.
• Ενδυναμώνει τους μύες, εξουδετερώνει το
γαλακτικό οξύ και επιταχύνει την
αποκατάσταση.
• Το προϊόν περιέχει BCAA αμινοξέα (Kyowa)
υψηλής καθαρότητας, β-αλανίνη και
βιταμίνες Β6 – Β12.
• Χωρίς γλουτένη.

Συνιστάται η λήψη του προϊόντος ανάμεσα στα
γεύματα. Κατανάλωση πριν την άσκηση
(αντικαταβολικό αποτέλεσμα και αποτροπή της μυϊκής
οξέωσης): περίπου 2 ώρες πριν από την αθλητική
δραστηριότητα. Κατανάλωση μετά την άσκηση
(ενδυνάμωση των μυών και καταπολέμηση των
ελεύθερων ριζών): περίπου 1 ώρα μετά το τέλος της
αθλητικής δραστηριότητας ή το βράδυ, όταν είναι πιο
αποτελεσματική η αναβολική περίοδος. Η μέγιστη
επιτρεπτή δόση είναι 5 δισκία ημερησίως.
Συσκευασία: 360 δισκίων και 120 δισκίων

Ανά 100g

Ανά 5 δισκία

RDA Ανά 5 δισκία

Ενεργειακή Αξία
kcal

354

23.0

kJ

1479

96.1

Πρωτεΐνες

0g

0g

Υδατάνθρακες

0g

0g

0g

0g

0g

0g

0g

0g

0g

0g

Διατροφική Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα
Φυτικές ίνες
L-Λευκίνη (Kyowa)

38,46 g

2500 mg

L-Ισολευκίνη (Kyowa)

19,23 g

1250 mg

L-Βαλίνη (Kyowa)

19,23 g

1250 mg

β-Αλανίνη

11,54 g

750 mg

Βιταμίνη B6

0,01 g

0,70 mg

50% RDA

Βιταμίνη B12

0,01 g

0,50 mg

20% RDA

L-λευκίνη, L-βαλίνη, L-ισολευκίνη, β-Αλανίνη,
Διογκωτικό μέσο: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,
Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο
του πυριτίου, Στεατικό μαγνήσιο, Βιταμίνη Β6
(υδροχλωρική πυριδοξίνη), Βιταμίνη Β12
(κυανοκοβαλαμίνη μαλτοδεξτρίνη).
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• Ειδική φόρμουλα με BCAA, βιταμίνες, ηλεκτρολύτες
και ιχνοστοιχεία, κατάλληλη για τη σωματική και
μυϊκή αποκατάσταση. Παρέχει τα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά στους αθλητές κατόπιν έντονης
άσκησης. Συμβάλλει στη(ν):
• μείωση της κόπωσης, ενεργοποίηση του
μεταβολισμού
• ρύθμιση λειτουργίας των μυών και πρωτεϊνικής
σύνθεσης
• φυσιολογική καρδιακή λειτουργία και προσαρμογή
της σύνθεσης αμινοξέων
• ρύθμιση του σχηματισμού των ερυθρών
αιμοσφαιρίων
• κανονική μεταφορά οξυγόνου, σωστή
νευροδιαβίβαση
• κανονική ισορροπία ηλεκτρολυτών και προστασία
των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες

Η χρήση του προϊόντος προτείνεται 20-30 λεπτά μετά
την άσκηση. Διαλύστε 1 φακελάκι σε περίπου 200ml
νερό.
Συσκευασία: 20 φακελάκια των 16.5g

Ανά 100g

2 Φακελάκια

%RDA / δόση

Ενεργειακή Αξία

2 Φακελάκια

%RDA / δόση

Σίδηρος

29.7 mg

9.8 mg

70%

Ψευδάργυρος

21.2 mg

7 mg

70%

Κρεατίνη

1524 mg

503 mg

-

L-Λευκίνη

1515 mg

500 mg

-

Διατροφική Ανάλυση

kcal

351.4

116.0

kJ

1496

494

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες

Ανά 100g

0g

0g

69.19 g

22.83 g

L-Ισολευκίνη

757 mg

250 mg

-

31.04 g

10.24 g

L-Βαλίνη

757 mg

250 mg

-

L-Αλανίνη

1515 mg

500 mg

-

0,003 g

L-αργινίνη pyroglutamic

909 mg

300 mg

0.16 g

0.05 g

Γλυκίνη

606 mg

200 mg

0.764 g

0.252 g

L-λυσίνη

606 mg

200 mg

Βιταμίνη C

363.6 mg

120 mg

150%

Ταυρίνη

485 mg

160 mg

-

Βιταμίνη PP

27.2 mg

9 mg

56%

Γλουταμίνη

454 mg

150 mg

-

Παντοθενικό οξύ

9.1 mg

3 mg

56%

Γλουταμινικό οξύ

454 mg

150 mg

Βιταμίνη B6

3 mg

1 mg

71%

Χολίνη

151 mg

50 mg

Βιταμίνη B2

2.4 mg

0.8 mg

57%

Ορνιθίνη α-κετογλουταρικού

152 mg

50 mg

Βιταμίνη B1

2.1 mg

0.7 mg

64%

Φολικό οξύ

0.3 mg

100 mcg

50%

Βιταμίνη B3

242.4 mcg

80 mcg

160%

Βιταμίνη B12

1.5 mcg

0.5 mcg

20%

909.1 mg

300 mg

15%

Μαγνήσιο

800 mg

264 mg

70%

Χλώριο

736 mg

243 mg

30%

Ασβέστιο

667 mg

220 mg

28%

Υδατάνθρακες
Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα
Διατροφικές ίνες
Νάτριο

Κάλιο

-
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Μαλτοδεξτρίνη, σακχαρόζη, ρυθμιστής οξύτητας:
κιτρικό οξύ, δεξτρόζη, φρουκτόζη, κιτρικό άλας
καλίου, ανθρακικό ασβέστιο, L-λευκίνη, L-αλανίνη,
οξείδιο του μαγνησίου, αρωματική ουσία,
χλωριούχο νάτριο, κιτρικό νάτριο, μονοϋδρική
κρεατίνη, πυρογλουταμική L-αργινίνη,
πυροσταφυλική κρεατίνη, L-ισολευκίνη, L-βαλίνη,
υδροχλωρική L-λυσίνη, γλυκίνη, ταυρίνη, Lγλουταμίνη, L-γλουταμινικό οξύ, L-ασκορβικό οξύ
(βιταμίνη C), διτρυγική χολίνη, χρωστική: εκχύλισμα
πάπρικας, γλυκαντική ουσία: ακεσουλφάμη Κ, Lορνιθίνη άλφα-κετογλουταρικό οξύ, φουμαρικός
σίδηρος, κιτρικός ψευδάργυρος,
γαλακτωματοποιητής: εστέρες λιπαρών οξέων,
νικοτιναμίδιο (βιταμίνη PP), επίστρωση:
υδροξυπροπυλική μεθυλοκυτταρίνη, Dπαντοθενικό ασβέστιο (παντοθενικό οξύ),
υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη B6),
υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1), ριβοφλαβίνη
(βιταμίνη Β2), κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12),
πτεροϋλογλουταµινικό οξύ (φυλλικό οξύ), D-βιοτίνη
(βιταμίνη Β3 ή H).

• Ενεργειακό προϊόν για αθλητές με BCAA,
AlaGln, γλουταμίνη, Sensoril®, βιταμίνες και
ηλεκτρολύτες. Λαμβάνεται μετά από πολύ
έντονη σωματική προσπάθεια και επιτρέπει
την αποτελεσματική ανάκτηση των
θρεπτικών ουσιών και της ενέργειας.
Συμβάλλει στη:
• μείωση της κόπωσης
• φυσιολογική λειτουργία των μυών
• φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας
• καταπολέμηση της σωματικής και
πνευματικής κόπωσης και τη διευκόλυνση
της ψυχο-σωματικής χαλάρωσης μετά από
πολύ έντονη άσκηση.

Η χρήση του προϊόντος προτείνεται 15-30 λεπτά μετά
την άσκηση.
Διαλύστε 1 φακελάκι σε περίπου 250-300 ml νερό.
Συσκευασία: 7 φακελάκια των 50g.

Ανά 100g

1Φακελάκι

(50g)

%RDA/ δόση

Ενεργειακή Αξία
kcal

400

200

kJ

1674

837

Πρωτεΐνες

0g

0g

Υδατάνθρακες

88 g

44 g

42 g

21 g

Λίπη

0g

0g

Διατροφικές ίνες

0,8g

0,4g

Νάτριο

0,28g

0,14g

Διατροφική Ανάλυση

Εκ των οποίων σάκχαρα

Ασκορβικό οξύ

160 mg

80 mg

100%

Θειαμίνη

0,56 mg

0,28 mg

26%

Πυριδοξίνη

0,7 mg

0,35mg

25%

1,24 mcg

0,62 mcg

25%

Κυανοκοβαλαμίνη

Δεξτρόζη, Σακχαρόζη, Μαλτοδεξτρίνη DE6, LΛευκίνη, Οξύτητα: Κιτρικό οξύ, L-Γλουταμίνη, LΙσολευκίνη, L-Βαλίνη, άρωμα εσπεριδοειδών,
Κιτρικό τρικάλιο, Διβασικό κιτρικό μαγνήσιο,
Ανθρακικό ασβέστιο, Όξινο ανθρακικό νάτριο, LAlanil-Γλουταμίνη (ALAGLN), Χρωστικές ουσίες:
σκόνη σαμπούκου, κουρκουμίνη, Ασκορβικό οξύ
(Βιταμίνη C), Sensoril® (ρίζα από το φυτό Withania
somnifera L. Dunal ενισχυμένο με μαλτοδεξτρίνη,
με περιεκτικότητα 8% σε Withanolide),
Κυανοκοβαλαμίνη (Βιταμίνη Β12), Υδροχλωρική
πυριδοξίνη (Βιταμίνη B6), Υδροχλωρική θειαμίνη
(Βιταμίνη Β1).
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make your best performance

• Διατροφικό συμπλήρωμα με κρεατίνη και
βιταμίνη C για αθλητές.
• Η κρεατίνη ενισχύει τη σωματική απόδοση σε
επαναλαμβανόμενες περιόδους άσκησης
υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας. Το
προϊόν περιέχει:
• Ψευδάργυρο: ευνοεί τη φυσιολογική σύνθεση
πρωτεϊνών
• Ασβέστιο και κάλιο: συντελούν σε ένα
φυσιολογικό ενεργειακό μεταβολισμό και μια
φυσιολογική μυϊκή λειτουργία
• Βιταμίνη C σε δόση 300mg : συμβάλλει στην
διατήρηση της κανονικής λειτουργίας του
ανοσοποιητικού συστήματος και προστατεύει
τα κύτταρα από το οξειδωτικό στρες

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 φακελάκι ημερησίως σε
200ml νερό περίπου, κατά προτίμηση μεταξύ των
γευμάτων. Κατά την περίοδο πρόσληψης του
συμπληρώματος διατροφής με κρεατίνη είναι
απαραίτητο να πίνετε πολύ νερό.
Συσκευασία: 20 φακελάκια των 8 g

Ανά δόση (1 φακ.
8g)

%RDA

ανά δόση

Διατροφική Ανάλυση
Κρεατίνη

3000 mg

Βιταμίνη C

200 mg

250%

Κάλιο

644 mg

32.2%

Ψευδάργυρος

6,25 mg

62.5%

Ασβέστιο

120 mg

15%

Ταυρίνη

150 mg

Γλουταμινικό οξύ

150 mg

L-Αργινίνη

200 mg

Γλυκίνη

100 mg

Γλουταμίνη

100 mg

Α-κετογλουταρικό οξύ

50 mg

Λιποϊκό οξύ

10 mg

Μονοϋδρική κρεατίνη, διβασικό φωσφορικό κάλιο.
Μέσο οξίνισης: Κιτρικό οξύ, Δεξτρόζη, Ανθρακικό
ασβέστιο, Σακχαρόζη, Βιταμίνη C (L-ασκορβικό οξύ,
Σταθεροποιητής: αιθυλοκυτταρίνη), αρωματική
ύλη, Μαλτοδεξτρίνη, L-αργινίνη, L-γλουταμικό οξύ,
Ταυρίνη, L-Γλουταμίνη, Γλυκίνη, Γλυκονικός
ψευδάργυρος, Άλφα-κετογλουταρικό οξύ,
Αντισυσσωματικό: Διοξείδιο του πυριτίου, Φυσική
χρωστική: κουρκουμίνη, Άλφα-λιποϊκό οξύ,
γλυκαντικές ουσίες: σουκραλόζη, ακεσουλφάμη Κ.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Συμπλήρωμα διατροφής με κρεατίνη, υψηλής
καθαρότητας.
• Η κρεατίνη ενισχύει τη σωματική απόδοση σε
επαναλαμβανόμενες περιόδους άσκησης
υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας.
• Μονοϋδρική κρεατίνη σε σκόνη (Creapure®) με
πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και
καθαρότητας.
• Ευδιάλυτο προϊόν
• Χωρίς δυσάρεστη γεύση ή οσμή
• Η ευεργετική επίδρασή της επιτυγχάνεται με
την πρόσληψη των 3g ημερησίως.
• Κατάλληλο για αθλητές που επιθυμούν να
επιτύχουν μέγιστη μυϊκή απόδοση.

Μπορείτε να λαμβάνετε 3g προϊόντος ημερησίως (1
μεζούρα) διαλυμένο σε νερό ή άλλο υγρό.
Συσκευασία: 300 g

Ανά δόση (1
κουταλάκι μέτρησης)
Διατροφική Ανάλυση
Κρεατίνη

3000 mg

Μονοϋδρική κρεατίνη σε σκόνη (Creapure®).

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Συμπλήρωμα διατροφής καρνιτίνης σε
υψηλή συγκέντρωση. Προτείνεται για
αθλήματα αντοχής και υπερ-αντοχής. Το
προϊόν ενισχύεται χάρη στην παρουσία
βιταμίνης Β12 και ψευδαργύρου.

Συνιστάται η λήψη 1 δισκίου την ημέρα, κατά
προτίμηση ανάμεσα στα γεύματα.
Συσκευασία: 90 δισκία, 1.600 mg / έκαστο

ΠΡΙΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΜΕΤΑ

Ανά δοσολογία
δισκίο)

(1

NRV% Ανά
δοσολογία (1 δισκίο)

Τυπικές Τιμές
L-Καρνιτίνη

1000 mg

-

Βιταμίνη B12

2.5 µg

100%

Ψευδάργυρος

5 mg

50%

NRV: Τιμές Αναφοράς Πρόσληψης Θρεπτικών Ουσιών (ενηλίκων) σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) Reg.
n 1169/2011

L-Καρνιτίνη υδροχλωρική, μέσο διόγκωσης:
κυτταρίνη, γλυκονικός ψευδάργυρος,
αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: άλας
μαγνησίου από λιπαρά οξέα, διοξείδιο του
πυριτίου, βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη).
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• Συμπλήρωμα διατροφής ΑΡΓΙΝΙΝΗΣ με
κιτρουλίνη, βιταμίνη Β12 και ψευδάργυρο
• Kατάλληλο για όσους κάνουν αθλητισμό
υψηλής έντασης, αθλήματα που απαιτούν
δύναμη και εκρηκτικότητα ή/ και συνεχή
σπριντ

3 δισκία ανά ημέρα, κατά προτίμηση μεταξύ των
γευμάτων. Συνιστάται να πάρετε 2 δισκία περίπου 1
ώρα πριν από την άσκηση και 1 δισκίο πριν πάτε για
ύπνο.
Συσκευασία: 90 δισκία, 1500 mg / έκαστο

Ανά δόση
(3δισκία)

NRV %
Ανά δόση (3δισκία)

3000 mg

-

Μέση Ανάλυση
L-Αργινίνη άλφα
κετογλουταρικό(AKG)
L-Κιτρουλίνη

300 mg

Βιταμίνη B12

7.5 µg

300%

Ψευδάργυρος

15 mg

150%

NRV: Τιμές Αναφοράς
Πρόσληψης Θρεπτικών Ουσιών
(ενηλίκων) σύμφωνα με τον
κανονισμό (EU) Reg. n
1169/2011

L-αργινίνη άλφα-κετογλουταρικού (AKG), μέσο
διόγκωσης: κυτταρίνη, L-κιτρουλίνη DL-μηλικό,
γλυκονικός ψευδάργυρος, Αντισυσσωματοποιητικοί
παράγοντες: άλατα μαγνησίου λιπαρών οξέων,
διοξείδιο του πυριτίου, βιταμίνη Β12
(κυανοκοβαλαμίνη).

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Ιδανικό προϊόν για την αποτροπή της γαλακτικής
οξέωσης, (οξύτητα των μυών που οφείλεται στην
αύξηση του γαλακτικού οξέος) που προκαλείται
από έντονη σωματική προσπάθεια και μειώνει
την οξειδωτική πίεση. Το αποτέλεσμα βασίζεται
στο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ενεργού
ζεόλιθου να μειώνει, με εντελώς φυσικό τρόπο, το
σχηματισμό ελεύθερων ριζών στο πεπτικό
σύστημα. Ως εκ τούτου, το οξυγόνο είναι
περισσότερο διαθέσιμο για τις αερόβιες
διεργασίες.
• Μειώνει το γαλακτικό οξύ.
• Επιταχύνει την αποκατάσταση.
• Βελτιώνει την απόδοση του οργανισμού.
• Ελαχιστοποιεί την οξειδωτική πίεση

Μπορείτε να λαμβάνετε 2 κάψουλες 3 φορές την
ημέρα με λίγο νερό μαζί με τα γεύματα.
Προειδοποιήσεις: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης,
του θηλασμού, σε περίπτωση κάποιας παθολογικής
κατάστασης σε εξέλιξη ή σε περίπτωση ταυτόχρονης
πρόσληψης άλλων φαρμάκων, συμβουλευτείτε το
γιατρό σας πριν τη λήψη του FL100 SPORT.
Συσκευασία: 180 κάψουλες

Διατροφική Ανάλυση
Ζεόλιθος

307.5 mg

Mάκα (Lepidium Meyenii)

27.33 mg

Δολομίτη

75,17mg

Μαγνήσιο

15,79mg

Ασβέστιο

34,9mg

ΚΑΨΟΥΛΑ: κυτταρίνη

90 mg

Ζεόλιθος 307,5mg, μάκα (Lepidium Meyenii)
27,33mg, δολομίτη 75,17mg, (μαγνήσιο 15,79mg,
ασβέστιο 34,9mg). ΚΑΨΟΥΛΑ: κυτταρίνη 90mg.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Η GLUTAMMINA είναι ιδανική για την
αποκατάσταση των μυών μετά από έντονη
δραστηριότητα, καθώς ο μυϊκός ιστός αποτελείται
από 65% γλουταμίνη.
• L-Γλουταμίνη υψηλής καθαρότητας με την
ποιότητα της Kyowa
• Ιδανική για την αποκατάσταση των μυών μετά
από έντονη δραστηριότητα.
• Ευδιάλυτο προϊόν υψηλής καθαρότητας.
• Εγγύηση ποιότητας από την KYOWA.
• Το προϊόν είναι πιστοποιημένο για έλεγχο
ντόπινγκ (Doping Free Tested)
• Δεν περιέχει γλουτένη (Gluten Free).

Χρησιμοποιήστε 5g σε περίπου 150ml νερό, κατόπιν
της σωματικής άσκησης. Προτείνεται η χρήση του
προϊόντος για 2 περίπου μήνες, και κατόπιν σε
επαναλαμβανόμενα χρονικά διαστήματα.
Συσκευασία: Βάζο των 300g

Ανά 100g

Ανά 5g

Ενεργειακή Αξία
kcal

400

20.0

kJ

1674

83.7

Πρωτεΐνες

0,0 g

0,0 g

Υδατάνθρακες

0,0 g

0,0 g

Λίπη

0,0 g

0,0 g

L-Γλουταμίνη (Kyowa)

100 g

5,0 g

Διατροφική Ανάλυση

RDA ανά 5g

L-Γλουταμίνη (KYOWA)

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Συμπλήρωμα διατροφής με HMB και ΒΙΤΑΜΙΝΗ
B6.
• Το HMB είναι ένας μεταβολίτης που συντίθεται
από το βασικό αμινοξύ λευκίνη και παράγεται,
επίσης, και από τον ανθρώπινο οργανισμό.
• Η βιταμίνη Β6 συμβάλλει στη φυσιολογικό
μεταβολισμό των πρωτεϊνών και του γλυκογόνου,
καθώς και στη μείωση της εξάντλησης και της
κόπωσης.
• Ιδανικό για την ενίσχυση των μυών και την
αποκατάσταση μετά από έντονη δραστηριότητα.

Συνίσταται η χρήση τριών δισκίων ημερησίως: 1 δισκίο
μετά το πρωινό, 1 δισκίο μετά από μπάρα πρωτεΐνης,
κατόπιν της προπόνησης, και 1 δισκίο πριν από τον
ύπνο.
Συσκευασία: 120 δισκία των 1300mg

Ανά δόση
(3 δισκία)

%NRV
Ανά δόση

Διατροφική Ανάλυση
HMB
Βιταμίνη Β6

3g

-

0.84 mg

60%

Ασβέστιο β-υδροξυ-β μεθυλβουτυρικό (HMB),
Διογκωτικό μέσο: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,
Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο
του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, Βιταμίνη B6
(υδροχλωρική πυριδοξίνη).

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Συμπλήρωμα διατροφής που εμπεριέχει
απομονωμένη και υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού
γάλακτος με νουκλεοτίδια και ProHydrolase®. Το
προϊόν είναι ιδιαίτερα εύπεπτο και αφομοιώσιμο,
ενώ χάρη στο πλήρες προφίλ αμινοξέων και BCAA
είναι περισσότερο βιοδιαθέσιμο. Πρωτοποριακή
φόρμουλα με Optipep®, ProHydrolase® και
νουκλεοτίδια από RNA.
• Κατάλληλο για όλα τα αθλήματα.
Το HTP® προσφέρει:
• Διακλαδισμένα αμινοξέα με μεγαλύτερη
βιοδιαθεσιμότητα
• Πιο αποτελεσματική αναπλήρωση του γλυκογόνου
• Πιο αποτελεσματική μυϊκή ανασύνθεση
• Ευκολότερη πέψη.Καλύτερα επίπεδα αφομοίωσης.
• Διαθέσιμο σε 3 γεύσεις: Κακάο, βανίλια και cookies

Μπορείτε να λαμβάνετε 30g ημερησίως (3 μεζούρες),
ανάμεσα στα γεύματα, διαλυμένες σε περίπου 250ml
νερού ή γάλακτος.
Συσκευασία: 750g

HTP KAKAO

Ανά 100 g

Ανά δόση (30 g)

Ενεργειακή Αξία

HTP ΒΑΝΙΛΙΑ / COOKIES

Ανά 100 g

Ανά δόση (30 g)

Ενεργειακή Αξία

Kcal

389

117

Kcal

385

116

kJ

1648

494

kJ

1635

491

1.68 g

0.50 g

1.11 g

0.33 g

1.91 g

0.57 g

1.91 g

0.57 g

0g

0g

Διατροφική Ανάλυση
Συνολικά λίπη

Διατροφική Ανάλυση
2,22 g

0,67 g

1,44 g

0,43 g

2,29 g

0,69 g

1,88 g

0,56 g

Ίνες

1,56g

0,47g

Πρωτεΐνες

89,1 g

26,73 g

Πρωτεΐνες

90,6 g

27,18 g

Χλωριούχο Νάτριο

0,59 g

0,18 g

Χλωριούχο Νάτριο

0,44 g

0,13 g

Βιταμίνη Β6

1,4 mg

0,42 mg

Βιταμίνη Β6

1,4 mg

0,42 mg

(100% της Τιμής Αναφοράς
Πρόσληψης Θρεπτικών
Ουσιών)

(30% της Τιμής Αναφοράς
Πρόσληψης Θρεπτικών
Ουσιών)

(100% της Τιμής Αναφοράς
Πρόσληψης Θρεπτικών
Ουσιών)

(30% της Τιμής Αναφοράς
Πρόσληψης Θρεπτικών
Ουσιών)

Eκ των οποίων κορεσμένα
Υδατάνθρακες
Eκ των οποίων σάκχαρα

Συνολικά λίπη
Eκ των οποίων κορεσμένα
Υδατάνθρακες
Eκ των οποίων σάκχαρα
Ίνες

Νουκλεοτίδια

100 mg

30 mg

Νουκλεοτίδια

100 mg

30 mg

ProHydrolaseTM

50 mg

15 mg

ProHydrolaseTM

50 mg

15 mg

17,5 HUT

5,25 HUT

17,5 HUT

5,25 HUT

Ενζυμική δραστηριότητα

Ενζυμική δραστηριότητα

Περιεκτικότητα σε αμινοξέα

Ανα 100 g

Αλανίνη

4,56 g

Αργινίνη

1,89 g

Ασπαρτκό οξύ

9,71 g

Κυστεΐνη*

2,06 g

Γλουταμινικό οξύ

16,14 g

Γλυκίνη

1,35 g

Ιστιδίνη *

1,48 g

Ισολευκίνη *

5,97 g

Λευκίνη *

9,26 g

Λυσίνη *

8,62 g

Μεθειονίνη *

1,91 g

Φαινυλαλανίνη *

2,65 g

Προλίνη

5,16 g

Σερίνη

4,35 g

Θρεονίνη *

6,22 g

Τριπτοφάνη *

1,33 g

Τυροσίνη *

2,41 g

Βαλίνη *

5,53 g

* Τα βασικά αμινοξέα (κυστεΐνη και τυροσίνη είναι ημιεστιακά
αμινοξέα).

Κακάο: Πρωτεΐνες ορού γάλατος
(απομονωμένες και υδρολυμένες Optipep®)
(περιέχει γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη
σόγιας), Κακάο σε σκόνη 4%, αρωματικές ύλες,
Πυκνωτικό: ξανθάνη, Γλυκαντικό: σουκραλόζη,
Νουκλεοτίδια, ProHydrolase® (μείγμα
πρωτεάσης από ζυμωμένες μαλτοδεξτρίνες),
Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη).
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Βανίλια: Πρωτεΐνες ορού γάλατος (απομονωμένες
και υδρολυμένες Optipep®) (περιέχει
γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας), αρωματική
ύλη βανίλιας, Πυκνωτικό: ξανθάνη, Γλυκαντικό:
σουκραλόζη, Νουκλεοτίδια, ProHydrolase® (μείγμα
πρωτεάσης από ζυμωμένες μαλτοδεξτρίνες),
Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη).

Cookies: Πρωτεΐνες ορού γάλατος (απομονωμένες
και υδρολυμένες Optipep®) (περιέχει
γαλακτωματοποιητή: λεκιθίνη σόγιας), κακάο σε
σκόνη με χαμηλά λιπαρά, αρώματα, πρόμιγμα
σιτηρών (πίτουρο βρώμης *, κινοά, αμαράνθιο,
φαγόπυρο, κεχρί), πυκνωτικό: ξανθάνη, γλυκαντικό:
σουκραλόζη, νουκλεοτίδια, ProHydrolaseTM
(μείγμα πρωτεάσης από ζυμωμένες
μαλτοδεξτρίνες), ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ,
βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη).
*gluten free

• Συμπλήρωμα διατροφής με φυτική πρωτεΐνη
(σόγιας).
• Πρωτεΐνη σόγιας με πιστοποίηση IP
• Πλούσιο σε BCAA και πλήρες σε αμινοξέα.
• Πιστοποιημένο για έλεγχο ντόπινγκ (Doping Free
Tested)
• Δεν περιέχει γλουτένη (Gluten Free).
• Χωρίς προσθήκη ζάχαρης - χωρίς προσθήκη
ασπαρτάμης.
• Χωρίς λακτόζη. Κατάλληλο για χορτοφάγους.
• Ευδιάλυτο και εύπεπτο προϊόν με ευχάριστη και
φυσική γεύση.
• Διαθέσιμη σε δύο γεύσεις: κακάο και βανίλια

Μπορείτε να λαμβάνετε 30g προϊόντος ημερησίως (3
μεζούρες) διαλυμένο σε περίπου 250 ml νερό ή γάλα,
ανάμεσα στα γεύματα.
Συσκευασία: 500g

SPR KAKAO

Ανά 100 g

Ανά δόση (30 g)

Ενεργειακή Αξία

SPR ΒΑΝΙΛΙΑ

Ανά 100 g

Ανά δόση (30 g)

Ενεργειακή Αξία

Kcal

395

119

Kcal

388

116

kJ

1653

496

kJ

1624

487

5.95 g

1.8 g

2.67 g

0.8 g

1.87 g

0.6 g

0.04 g

0.01 g

Διατροφική Ανάλυση
Συνολικά λίπη

Διατροφική Ανάλυση
5.95 g

1.8 g

2.67 g

0.8 g

1.87 g

0.6 g

0.04 g

0.01 g

Πρωτεΐνες

80.6 g

24.2 g

Πρωτεΐνες

80.6 g

24.1 g

Χλωριούχο Νάτριο

1.7 g

0.5 g

Χλωριούχο Νάτριο

1.7 g

0.5 g

Βιταμίνη B6

2.8 mg (200% NRV)

0.84 mg (60% NRV)

Βιταμίνη B6

2.8 mg (200% NRV)

0.84 mg (60% NRV)

Βιταμίνη B2

2.8 mg (200% NRV)

0.84 mg (60% NRV)

Βιταμίνη B2

2.8 mg (200% NRV)

0.84 mg (60% NRV)

Βιταμίνη B1

2.67 mg (243%
NRV)

0.80 mg (73% NRV)

Βιταμίνη B1

2.67 mg (243%
NRV)

0.80 mg (73% NRV)

1680.6 mg
(84%NRV)

504.18 mg (25%
NRV)

1141.27 mg
(84%NRV)

342.38 mg (25%
NRV)

847.2 mg (121%
NRV)

254.16 mg
(36%NRV)

790.11 mg (113%
NRV)

237.03 mg
(34%NRV)

Σίδηρο

20 mg (143% NRV)

6 mg (43% NRV)

Σίδηρο

10.53 mg (75%
NRV)

3.16 mg (23% NRV)

Χαλκός

1.36 mg (136%NRV)

0.41 mg (41% NRV)

Χαλκός

1.40 mg (140%NRV)

0.42 mg (42% NRV)

169.60 µg (85%
NRV)

50.88 µg (25% NRV)

175.58 µg (88%
NRV)

52.68 µg (26% NRV)

25.44 µg (51% NRV)

7.6 µg
(15% NRV)

23.34 µg (47% NRV)

7 µg
(14% NRV)

Eκ των οποίων κορεσμένα
Υδατάνθρακες
Eκ των οποίων σάκχαρα

Κάλιο
Φώσφορος

Φολλικό οξύ
Βιοτίνη

Συνολικά λίπη
Eκ των οποίων κορεσμένα
Υδατάνθρακες
Eκ των οποίων σάκχαρα

Κάλιο
Φώσφορος

Φολλικό οξύ
Βιοτίνη

Κακάο: Απομονωμένες πρωτεΐνες σόγιας, Σκόνη
κακάο, αρωματική ύλη, Γλυκαντική ουσία:
σουκραλόζη, Βιταμίνη B6 (υδροχλωρική
πυριδοξίνη), Βιταμίνη Β1 (υδροχλωρική θειαμίνη),
Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη).
Βανίλια: Απομονωμένες πρωτεΐνες σόγιας,
Μαλτοδεξτρίνη (από καλαμπόκι), αρωματική ύλη,
Γλυκαντική ουσία: σουκραλόζη, Βιταμίνη B6
(υδροχλωρική πυριδοξίνη), Βιταμίνη Β1
(υδροχλωρική θειαμίνη), Βιταμίνη Β2
(ριβοφλαβίνη).
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• Συμπλήρωμα διατροφής πρωτεΐνης που
παρασκευάζεται 100% από ορό γάλακτος.
• 100% πρωτεΐνες από ορό γάλακτος σε ένα ειδικό
μείγμα WPI και WPC
• Πλούσιο σε BCAA και αμινοξέα
• Πιστοποιημένο για έλεγχο ντόπινγκ (Doping Free
Tested)
• Χωρίς γλουτένη (Gluten Free).
• Χωρίς προσθήκη ζάχαρης - χωρίς προσθήκη
ασπαρτάμης
• Ευδιάλυτο και εύπεπτο προϊόν, Υψηλής
βιολογικής αξίας (VB=104).
• Ευχάριστη φυσική γεύση - Διαθέσιμο σε γεύσεις:
κακάο, γιαούρτι με τροπικά φρούτα και βανίλια.

Μπορείτε να λαμβάνετε 30g προϊόντος ημερησίως (3
μεζούρες) διαλυμένο σε περίπου 250 ml νερό ή γάλα,
ανάμεσα στα γεύματα.
Συσκευασία: 500g

XTR KAKAO

Ανά 100 g

Ανά δόση (30 g)

Ενεργειακή Αξία

XTR ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΤΡΟΠΙΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ

Ανά 100 g

Ανά δόση (30 g)

Ενεργειακή Αξία

Kcal

428

128

Kcal

432

130

kJ

1792

536

kJ

1809

544

Διατροφική Ανάλυση
Συνολικά λίπη

Διατροφική Ανάλυση
8.1 g

2.4 g

5.2 g

1.5 g

8.2 g

2.5 g

6.9 g

2.1 g

Φυτικές ίνες

5.13 g

1.54 g

Πρωτεΐνες

76.1 g

Χλωριούχο Νάτριο

Eκ των οποίων κορεσμένα
Υδατάνθρακες
Eκ των οποίων σάκχαρα

Βιταμίνη Β6

Συνολικά λίπη

7.6 g

2.3 g

5.4 g

1.6 g

8.2 g

2.5 g

7.6 g

2.3 g

Φυτικές ίνες

2.5 g

0.75 g

22.8 g

Πρωτεΐνες

80.1 g

24 g

0.46 g

0.14 g

Χλωριούχο Νάτριο

0.5 g

0.15 g

1.4 mg (100% NRV)

0.4 mg (28,6% NRV)

1.4 mg (100% NRV)

0.4 mg (29% NRV)

Eκ των οποίων κορεσμένα
Υδατάνθρακες
Eκ των οποίων σάκχαρα

Βιταμίνη Β6
XTR ΒΑΝΙΛΙΑ

Ανά 100 g

Ανά δόση (30 g)

Ενεργειακή Αξία
Kcal

430

129

kJ

1815

544

8.3 g

2.5 g

7.2 g

2.2 g

4.5 g

1.3 g

7.7 g

2.3 g

Φυτικές ίνες

2.5 g

0.7 g

Πρωτεΐνες

80 g

24 g

0.43 g

0.13 g

1.4 mg (100% NRV)

0.4 mg (29% NRV)

Διατροφική Ανάλυση
Συνολικά λίπη
Eκ των οποίων κορεσμένα
Υδατάνθρακες
Eκ των οποίων σάκχαρα

Χλωριούχο Νάτριο
Βιταμίνη Β6

Κακάο: Απομονωμένη και συμπυκνωμένη πρωτεΐνη
ορού γάλακτος, Σκόνη κακάο, Ανθεκτικές δεξτρίνες
Nutriose® (διαλυτές φυτικές ίνες),
Γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, αρωματική
ύλη, Γλυκαντική ουσία: σουκραλόζη, Βιταμίνη B6
(υδροχλωρική πυριδοξίνη).
Γιαούρτι με τροπικά φρούτα: Απομονωμένη και
συμπυκνωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος,
Ανθεκτικές δεξτρίνες Nutriose® (διαλυτές φυτικές
ίνες), αρωματική ύλη, Ισομαλτουλόζη,
Γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, Γλυκαντική
ουσία: σουκραλόζη, Βιταμίνη B6 (υδροχλωρική
πυριδοξίνη). * Η ισομαλτουλόζη είναι πηγή
γλυκόζης και φρουκτόζης.
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Βανίλια: Απομονωμένη και συμπυκνωμένη
πρωτεΐνη ορού γάλακτος, Γαλακτωματοποιητής:
λεκιθίνη σόγιας. Nutriose ® ανθεκτικές δεξτρίνες
(διαλυτές φυτικές ίνες ), Αρωματικές ύλες,
Γλυκαντική ουσία: σουκραλόζη. Βιταμίνη Β6
(υδροχλωρική πυριδοξίνη)

• Συμπλήρωμα διατροφής - Εμπεριέχει
διακλαδισμένα αμινοξέα (BCAA) και θρεπτικές
ουσίες απαραίτητες για τη διατροφή των
αθλητών, καθώς και αλανίνη, βιταμίνες και
ψευδάργυρο.
• Κατάλληλο για όλα τα αθλήματα που απαιτούν
έντονη μυϊκή προσπάθεια.
• Ενδυναμώνει τους μύες και επιταχύνει το χρόνο
αποκατάστασης.

Διαλύστε το περιεχόμενο από 1 φακελάκι σε περίπου
200cc νερό. Να καταναλώνεται ανάμεσα στα γεύματα
και, κατά προτίμηση, μετά την προπόνηση, ώστε να
είναι περισσότερο αποτελεσματικό.
Συσκευασία: 20 φακελάκια των 10,5g

Ανά 100g

Ανά Φακελάκι

% RDA/ φακ.

Ενεργειακή Αξία
kcal

375.2

39.4

kJ

1596

168

0,0 g

0,0 g

34.50 g

3.62 g

21.30 g

2.24 g

0.18 g

0.02 g

0.15 g

0.02 g

Διατροφικές ίνες

0.37 g

0.04 g

Νάτριο

0.671 g

0.070 g

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες
Υδατάνθρακες
Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα

L-Λευκίνη

23,81 g

2500 mg

-

L-ισολευκίνη

11.90 g

1250 mg

-

L-βαλίνη

11.90 g

1250 mg

-

L-αλανίνη

4.76 g

500 mg

-

Γλουταμινικό οξύ

1.43 g

150 mg

-

L-Γλουταμίνη

240 mg

25 mg

-

Ασβέστιο

501 mg

52.6 mg

7%

Ψευδάργυρος

50 mg

5.25 mg

53%

Βιταμίνη B1

6.7 mg

0.7 mg

64%

Βιταμίνη B6

9.5 mg

1 mg

71%

L-λευκίνη, δεξτρόζη, μαλτοδεξτρίνη, L-ισολευκίνη,
L-βαλίνη, L-αλανίνη, ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό
οξύ, αρωματική ύλη, κιτρικό νάτριο, L-γλουταμινικό
οξύ, ανθρακικό ασβέστιο, σταθεροποιητές:
(εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη,
υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), γλυκαντικές
ουσίες: σουκραλόζη, L-γλουταμίνη, χρωστικές: βκαροτένιο, κιτρικός ψευδάργυρος, γλυκαντική
ουσία: ακεσουλφάμη Κ, υδροχλωρική πυριδοξίνη
(βιταμίνη Β6), υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1).

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

make your best performance

• Συμπλήρωμα διατροφής με διοσμίνη, εσπεριδίνη,
τροξερουτίνη σε συνδυασμό με βιταμίνη C,
βρωμελίνη και εκχύλισμα από σπόρους
σταφυλιού.
• Παρέχει φυσικά θρεπτικά συστατικά, δραστικά
στην μικροκυκλοφορία , τη ρύθμιση της
λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος και
του σχηματισμού κολλαγόνου.
• Ιδανικό για όσους πάσχουν από πρησμένα και
βαριά πόδια ή ευθραστότητα των τριχοειδών
αγγείων.

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 δισκίο ημερησίως, κατά
προτίμηση μεταξύ των γευμάτων.
Συσκευασία: 30 δισκία των 900mg

Ανά δισκίο

% NRV ανά δισκίο

Διατροφική Ανάλυση
Διοσμίνη

400 mg

-

Εσπεριδίνη

98 mg

-

Τροξερουτίνη

50 mg

-

Βιταμίνη C

50 mg

63%

100 mg

-

Εκχύλισμα σπόρων
σταφυλιού

Βρωμελίνη
Ruscus aculeatus

30 mg
50 mg

Διοσμίνη, διογκωτικό μέσο: μικροκρυσταλλική
κυτταρίνη, Εσπεριδίνη από γλυκό πορτοκάλι (Citrus
sinensis L), Τροξερουτίνη, Βιταμίνη C, (L-ασκορβικό
οξύ, σταθεροποιητής: αιθυλοκυτταρίνη),
Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: στεατικό
μαγνήσιο, διοξείδιο του πυριτίου, Εκχύλισμα
σπόρων σταφυλιού (Vitis vinifera L.) 95% OPC,
Βρωμελίνη (από ανανά) 75 GDU/g, Ruscus
aculeatus 50mg
Επικάλυψη: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη,
τάλκη, πολυαιθυλενογλυκόλη. Χρωστική: Ε171.
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• Συμπλήρωμα διατροφής με σίδηρο, φολικό οξύ
και βιταμίνη C, που είναι απαραίτητο σε άτομα,
τα οποία επιθυμούν να ενισχύσουν την απόδοσή
τους ή έχουν έλλειψη σιδήρου.
• Ο σίδηρος που εμπεριέχεται έχει την μορφή
πυροφωσφορικού σιδήρου (δισθενούς), μία
μορφή ανεκτή από τον οργανισμό και μεγίστως
βιοδιαθέσιμη.
• Προϊόν ευδιάλυτο , εύγευστο και εύπεπτο. Χωρίς
Γλουτένη.

Διαλύετε το περιεχόμενο ενός φακέλου σε περίπου
100cc νερό και πίνετε γρήγορα. Μπορείτε να
λαμβάνετε 1 φακελάκι την ημέρα, κατά προτίμηση
μεταξύ των γευμάτων.
Συσκευασία: 20 φακελάκια των 3g

Ανά 100g

Ανά φάκελο

% RDA ανά δισκίο

Διατροφική Ανάλυση
Σίδηρος

700 mg

21 mg

150%

Βιταμίνη C

2667 mg

80 mg

100%

Φολικό οξύ

5 mg

150 mcg

75%

Βιταμίνη E

400 mg

12 mg

100%

Σορβιτόλη, Πυροφωσφορικός σίδηρος ,
μαλτοδεξτρίνη, εστέρες λιπαρών οξέων, χλωριούχο
νάτριο, λεκιθίνη, αρωματική ύλη: πορτοκάλι,
Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ), Οξειδωτικό μέσο:
Κιτρικό οξύ, Οξική βιταμίνη Ε (οξική DL-άλφατοκοφερόλη, άμυλο καλαμποκιού, ζελατίνη,
σακχαρόζη, αλουμίνιο πυριτικού νατρίου).
Χρωστικές ουσίες: κουρκουμίνη και κοχενίλη,
Γλυκαντικό: σουκραλόζη, Φολικό οξύ.
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• Συμπλήρωμα διατροφής με γλυκοζαμίνη,
βρωμελίνη, βιταμίνη C και θειϊκή χονδροϊτίνη με
Χαλκό και Ψευδάργυρο, το οποίο παρέχει
θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για την ομαλή
λειτουργία των χόνδρων και για τη διατήρηση της
φυσιολογικής κατάστασης των συνδετικών ιστών.
• Ιδανικό για όσους έχουν αδύναμους ή
φθαρμένους χόνδρους.
• Ιδανικό για άτομα που υπόκεινται σε
τραυματισμούς των μικρών αρθρώσεων και του
χόνδρου

Συνίσταται η κατανάλωση 1 δισκίου ημερησίως.
Συσκευασία: 30 δισκία των 1400mg το καθένα.

Ανά 100g προϊόντος

Ανά δισκίο

% RDA ανά δισκίο

Διατροφική Ανάλυση
D-Θειική γλυκοζαμίνη

38,46 g

500 mg

-

Θειϊκή Χονδροϊτίνη

13,85 g

144 mg

Βρωμελίνη

2,3 g

30 mg

-

Βιταμίνη C

3.84 g

50 mg

63%

Χαλκός

0,046 g

0,6 mg

60%

Ψευδάργυρος

0,576 g

7,5 mg

75%

D-θειική γλυκοζαμίνη 2 KCl (από οστρακοειδή),
διογκωτικό μέσο: κυτταρίνη, θειική χονδροϊτίνη,
γλυκονικός ψευδάργυρος, επικαλυμμένη βιταμίνη
C (L-ασκορβικό οξύ, σταθεροποιητής:
αιθυλοκυτταρίνη), υαλουρονικό νάτριο, βρωμελίνη
2500 GDU/g, BCM95® (ξηρό εκχύλισμα
κουρκουμίνης, 95% σε κουρκουμινοειδή) λυτικές
ουσίες: άλατα μαγνησίου λιπαρών οξέων, διοξείδιο
του πυριτίου, παράγοντες επικάλυψης:
υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, γλυκερόλη,
υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, γλυκονικός χαλκός,
χρωστική: διοξείδιο του τιτανίου.
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• Συμπλήρωμα διατροφής με υψηλή δόση
μαγνησίου, ιδανικό για την αντιμετώπιση
καταστάσεων κόπωσης και καταπόνησης, που
προκαλούν κράμπες. Μέγιστα επίπεδα
απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας. Συμβάλλει
:
• στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών και στη
φυσιολογική λειτουργία των μυών
• στην καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος
• στη ρύθμιση του μεταβολισμού
• στη μείωση της εξάντλησης και της κόπωσης

1 φακελάκι ανά ημέρα, όπως απαιτείται. Η μέγιστη
δόση 2 φακελάκια. Το προϊόν μπορεί να ληφθεί όπως
είναι ή αραιωμένο σε νερό
Συσκευασία: 40 φακελάκια των 25ml.

Ανά
φακελάκι (25ml)

RDA % φακελάκι

Διατροφική Ανάλυση
Μαγνήσιο

225 mg

60%

Νερό, Σακχαρόζη, Φρουκτόζη, Δεξτρόζη,
Κιτρικό μαγνήσιο, Πιντολικό
μαγνήσιο. Συντηρητικά: Γαλακτικό
νάτριο(διαλ. 60%), Σορβικό κάλιο, Πυκνωτικό:
Κόμμι ξανθάνης, αρωματική ύλη. Οξειδωτική
ουσία:Κιτρικό κάλιο, Γλυκαντικό: ακεσουλφάμη
κάλιο.
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• Συμπλήρωμα διατροφής, με Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα
υψηλής καθαρότητας και υψηλής περιεκτικότητας
σε EPA ΚΑΙ DHA. Η τεχνολογία που
χρησιμοποιείται στη φάση παραγωγής και η
παρουσία της Βιταμίνης Ε καταπολεμούν την
οξείδωση και διαφυλάσσουν τη συνολική
ακεραιότητα.
• Κάθε μαλακή κάψουλα περιέχει 1 γραμμάριο
ιχθυέλαιου με 95% συγκέντρωση σε Ωμέγα-3.
• Υψηλή περιεκτικότητα σε EPA και DHA (43/28)
• Εύπεπτο και άοσμο προϊόν

Μπορείτε να λαμβάνετε από 1 μέχρι 3 κάψουλες
ημερησίως, μετά από τα γεύματα.
Συσκευασία: 90 κάψουλες των 1437 mg η κάθε μια
240 κάψουλες των 1437 mg η κάθε μια

Ανά 100g

Ανά κάψουλα

% RDA ανά κάψουλα

Διατροφική Ανάλυση
Λιπαρά οξέα Ωμέγα 3 EE

68.84 g

950 mg

-

Εκ των οποίων EPA

28.98 g

400 mg

-

Εκ των οποίων DHA

14.49 g

200 mg

-

Βιταμίνη E

0.18 g

2.5 mg

25%

Συγκέντρωση των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων
ΩΜΕΓΑ-3 (EPA/DHA: 43/28 – από ιχθυέλαιο),
βιταμίνη Ε. Κάψουλα: ζελατίνη, γλυκερίνη.
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• Συμπλήρωμα διατροφής με ιδανικό συνδυασμό
βιταμινών, ιχνοστοιχείων και φωσφατιδυλχολίνης
.
• Απευθύνεται σε άτομα με ενεργητικό τρόπο ζωής,
που έχουν αυξημένες απαιτήσεις για πρόσληψη
βιταμινών και ανόργανων συστατικών.

Μπορείτε να λαμβάνετε ένα δισκίο ημερησίως, κατά
προτίμηση το πρωί, μαζί με ένα ποτήρι νερό.
Συσκευασία: 45 δισκία των 1100mg.

Ανά 1 δισκίο

% ΣΗΠ ανά δισκίο

Διατροφική Ανάλυση

Ανά 1 δισκίο

% ΣΗΠ ανά δισκίο

Διατροφική Ανάλυση

Βιταμίνη A

800 mcg

100%

Ψευδάργυρος

10 mg

100%

Βιταμίνη D

5,0 mcg

100%

Χαλκός

1 mg

100%

Βιταμίνη E

12 mg

100%

Μαγγάνιο

2 mg

100%

Βιταμίνη K

75 mcg

100%

Σελήνιο

55 mcg

100%

Βιταμίνη C

80 mg

100%

Χρώμιο

40 mcg

100%

Θειαμίνη

1,1 mg

100%

Ιώδιο

150 mcg

100%

Ριβοφλαβίνη (Βιτ. B2)

1,4 mg

100%

Νιασίνη (Βιτ. B3)

16 mg

100%

Βιταμίνη Β6

1,4 mg

100%

Φολλικό οξύ

200 mcg

100%

Βιταμίνη B12

2,5 mcg

100%

Βιοτίνη

50 mcg

100%

6 mg

100%

Φωσφατιδυλοχολίνη

100 mg

-

Ασβέστιο

160 mg

20%

Φώσφορο

77 mg

11%

Μαγνήσιο

75 mg

20%

Σίδηρος

14 mg

100%

Παντοθενικό οξύ (Βιτ. B5)

Τριβασικό φωσφορικό ασβέστιο, Διογκωτικό μέσο:
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Οξείδιο του
μαγνησίου, Φωσφατιδυλοχολίνη, Βιταμίνη C (Lασκορβικό οξύ), Φουμαρικό σίδηρο, Επικάλυψη:
υδροξυπροπυλμεθυλκυτταρίνη, τάλκη,
πολυαιθυλενογλυκόλη, Βιταμίνη Ε (DL-άλφατοκοφερόλη), Γλυκονικό μαγγάνιο, Νιασίνη
(nicotinammide), Οξείδιο του ψευδαργύρου, Lσεληνομεθειονίνη, Αντισυσσωματοποιητικοί
παράγοντες: Στεατικό μαγνήσιο, Διοξείδιο του
πυριτίου, γλυκονικός χαλκός, παντοθενικό οξύ
(παντοθενικό ασβέστιο), Χρωστικές: διοξείδιο του
τιτανίου, Βιταμίνη Α (οξική ρετινόλη), Βιταμίνη D
(χοληκαλσιφερόλη), Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική
πυριδοξίνη), Βιταμίνη Κ (φυτομεναδιόνη),
Ριβοφλαβίνη, Θειαμίνη (υδροχλωρική θειαμίνη),
Πικολινικό χρώμιο, Φολικό οξύ (acido
pteroilmonoglutammico), Ιωδιούχο κάλιο, Βιοτίνη,
Βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη).
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• Συμπλήρωμα διατροφής με αμινοξέα, βιταμίνες
και ψευδάργυρο
• Το PROSINTECH® είναι ένα συμπλήρωμα
διατροφής βασικών αμινοξέων με βιταμίνες και
ψευδάργυρο.
• H Βιταμίνη Β6 συμβάλλει στο φυσιολογικό
μεταβολισμό των πρωτεϊνών και του γλυκογόνου,
ενώ ο ψευδάργυρος βοηθά στη φυσιολογική
πρωτεϊνική σύνθεση, συντελεί στη διατήρηση του
δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών, καθώς
επίσης και στον ομαλό μεταβολισμό των
υδατανθράκων.

Συνιστάται η πρόσληψη 2-3 δισκίων ημερησίως,
ανάλογα με τις ανάγκες των βασικών αμινοξέων.
Συσκευασία: 120 δισκία των 1350mg.

Ανά 100g

Ανά 3 δισκία

RDA ανά 3 δισκία

Ενεργειακή Αξία

Ανά 100g

Ανά 3 δισκία

RDA ανά 3 δισκία

Διατροφική Ανάλυση

Kcal

348

14.1

L-κυστίνη

1,56 g

63 mg

kJ

1452

58.8

Γλουταμινικό οξύ

1,11 g

45 mg

Βιταμίνη B6

0,02 g

0,84 mg

60% RDA

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες

0g

0g

Βιταμίνη B1

0,02 g

0,66 mg

60% RDA

Υδατάνθρακες

0g

0g

Ψευδάργυρος

0,17 g

6,72 mg

67% RDA

Λιπίδια

0g

0g

Κορεσμένα Λίπη

0g

0g

Ίνες

0g

0g

Νάτριο

0,18 g

< 0,01 g

L-λευκίνη

19,11 g

774 mg

L-ισολευκίνη

9,56 g

387 mg

42,5% PRI

L-βαλίνη

9,56 g

387 mg

42,5% PRI

L-λυσίνη

11,61 g

470 mg

42,0% PRI

L-θρεονίνη

6,67 g

270 mg

42,9% PRI

L-τρυπτοφάνη

3,56 g

144 mg

41,1% PRI

L-φαινυλαλανίνη

7,41 g

300 mg

22,6% PRI

L-μεθειονίνη

11,11 g

450 mg

37,8% PRI

L-ιστιδίνη

3,33 g

135 mg

12,1% PRI

L-τυροσίνη

2,22 g

90 mg

6,8% PRI

58,2% PRI

L-λευκίνη, υδροχλωρική L-λυσίνη, L-μεθειονίνη, Lβαλίνη, L-ισολευκίνη, L-φαινυλαλανίνη,
Διογκωτικός παράγοντας: μικροκρυσταλλική
κυτταρίνη, L-θρεονίνη, L-τρυπτοφάνη, L-ιστιδίνη, Lτυροσίνη, Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες:
διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, Lκυστίνη, L-γλουταμινικό οξύ, Οξείδιο του
ψευδαργύρου, Βιταμίνη Β6 (Υδροχλωρική
πυριδοξίνη), Βιταμίνη Β1 (Υδροχλωρική θειαμίνη),
Επικάλυψη: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη,
πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, τάλκη, Χρωστικές:
διοξείδιο του τιτανίου.
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• Τα SPORTPASTA είναι ιδανικά ζυμαρικά για
αθλητές. Κατάλληλο για όλους τους
ανθρώπους, από τα παιδιά μέχρι τους
ηλικιωμένους.
• Πλούσια σε πρωτεΐνες (27%)
• Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες
• Χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης
• Πλούσια σε φυτικές ίνες και φρουκτοολιγοσακχαρίτες (FOS).
• Με Bio4Sport™ - ένα ιδιαίτερο μείγμα από
αγριοσίταρο, συμπυκνωμένη πρωτεΐνη
σόγιας (εγγυημένη ιχνηλασιμότητα IP) και
φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες
• Κατάλληλο για χορτοφάγους

Μία δόση 75gr SPORTPASTA αποτελεί μια ισχυρή
εναλλακτική των παραδοσιακών ζυμαρικών:
προσφέρει υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών και ινών,
παρέχοντας χαμηλή πρόσληψη υδατανθράκων. Να
βράζονται σε αλατισμένο νερό. Χρόνος βρασμού 7-9
λεπτά.
Συσκευασία: 300gr (SEDANI / RIGATONI)

Ανά 100g
Πρωτεϊνούχα συστατικά ορισμένων καθημερινών τροφών.

Ενεργειακή Αξία
Kcal

340

kJ

1421

Διατροφική Ανάλυση
Πρωτεΐνες

27.0 g

Υδατάνθρακες

51.4 g

Εκ των οποίων σάκχαρα
Λίπη
Εκ των οποίων κορεσμένα
Φυτικές ίνες
Νάτριο
Φρουκτο-ολιγοσακχαρίτες
Χοληστερόλη

2.2 g
1.0 g
0.2 g
8.4 g
0.01 mg
1000 mg
χωρίς

ΤΡΟΦΙΜΑ

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΑΝΑ 100g

1. Παρμιτζιάνο Parmigiano

33.5%

2. SPORTPASTA

27.0%

3. Τυρί πεκορίνο (pecorino)

25.8%

4. Κρέας (μοσχάρι ωμό)

20.7%

5. Ψάρι (μπακαλιάρος
ωμός)

17.0%

6. Αυγά (γαλοπούλας)

12.4%

7. Ζυμαρικά (σκληρού
σίτου)

10.9%

8. Ψωμί (Αλεύρι τύπου 0)

8.1%

9. Φασόλια (βρασμένα σε
νερό)

7.9%

10. Γάλα (αγελάδας)

3.3%

11. Πατάτες (βραστές)

2.1%

Bio4Sport™ 67% (Αλεύρι από αγριοσίταρο,
συμπυκνωμένη πρωτεΐνη σόγιας, FOS – φρουκτοολιγοσακχαρίτες από ραδίκια), σιμιγδάλι σκληρού
σίτου. Προϊόν που παράγεται με δημητριακά που
περιέχουν γλουτένη και σόγια.

MaKE YOUR BEST PERFORMANCE

• Το Testogen® είναι ένα διατροφικό
συμπλήρωμα με πολυκοσανόλη (90%),
ψευδάργυρο, βιταμίνη C, μαγνήσιο, Τριβόλι
(Tribulus terrestris) (60%) και φυσικές
πολυφαινόλες (95%).
• Τα θρεπτικά συστατικά που εμπεριέχονται
στο προϊόν έχουν τονωτική και
αντιοξειδωτική δράση.
• Ιδίως, η παρουσία του ψευδαργύρου
συμβάλλει στη διατήρηση των
φυσιολογικών επιπέδων της τεστοστερόνης
στο αίμα.

Συνιστάται η λήψη 2 δισκίων ημερησίως, για χρονικό
διάστημα περίπου 2-3 μηνών. Προτείνεται η χρήση
του προϊόντος σε κύκλους με διακοπές περίπου 20-30
ημερών μεταξύ του ενός κύκλου και του άλλου.
Συσκευασία: 60 δισκία των 1200 mg

Ανά 100g

Ανά δόση (2 δισκία)

% RDA ανά δόση

Διατροφική Ανάλυση
Tribulus Terrestris

41,67 g

1000 mg

-

ViNitroxTM

2,92 g

70 mg

-

BiocosanolTM

330 mg

8 mg

-

Ψευδάργυρος

330 mg

8 mg

80%

Μαγνήσιο

10,92 g

262,5 mg

70%

Βιταμίνη C

2g

48,0 mg

60%

Βιταμίνη B6

35 mg

0,84 mg

60%

Τριβόλι (Tribulus terrestris) 60% σαπωνίνες,
Διογκωτικά μέσα: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,
Οξείδιο του μαγνησίου, VinitroxTM (πολυφαινόλη
από εκχύλισμα σταφυλιού και μήλου) 95%,
Γλυκονικός Ψευδάργυρος, Βιταμίνη C (ασκορβικό
οξύ, Σταθεροποιητής: αιθυλική κυτταρίνη),
Αντισυσωματωτικό: διοξείδιο του πυριτίου,
στεατικό μαγνήσιο, Επικάλυψη:
υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη,
πολυαιθυλενογλυκόλη, τάλκη, BiocosanolTM
(πολυκοσανόλη από μαύρη ζάχαρη) 90%, Βιταμίνη
Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), Χρωστικές: E171,
E172.
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• Ιδανικό συμπλήρωμα διατροφής στο
πλαίσιο διατροφών χαμηλών θερμίδων που
στοχεύουν στη μείωση του βάρους και,
επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη
ενίσχυση της αντοχής σε μια έντονη
προπόνηση.
• Περιέχει σημαντικές ποσότητες καφεΐνης
και πράσινου τσαγιού που συμβάλλουν
στην εξισορρόπηση του σωματικού βάρους.
• Το τζινσενγκ τονώνει τον οργανισμό
επιδρώντας και στον μεταβολισμό των
υδατανθράκων.

Μπορείτε να λαμβάνετε 1 δισκίο ημερησίως, μετά το
φαγητό. Κατά προτίμηση το πρωί ή περίπου 2 ώρες
πριν την αθλητική δραστηριότητα.
Συσκευασία: 90 δισκία.

Ανά 100g

Ανά 1 δισκίο

RDA Ανά 1 δισκίο

Διατροφική Ανάλυση
Πράσινο τσάι

15,0 g

150 mg

Καφεΐνη

15,0 g

150 mg

Ακετυλοκαρνιτίνη

10,0 g

100 mg

Clarinol® (tit. min. 57% CLA)

7,00 g

70 mg

Βρομελίνη (2500 GDU/g)

3,00 g

30 mg

3,00 g

30 mg

Bioperine®

250 mg

2,5 mg

Χρώμιο

4,0 mg

0,04 mg

100% RDA

Βιταμίνη B1

55 mg

0,55 mg

50% RDA

Βιταμίνη B2

70 mg

0,70 mg

50% RDA

Ginseng (es tit 20%
ginsenosidi)

Βιταμίνη B6

70 mg

0,70 mg

50% RDA

Βιταμίνη PP

300 mg

3 mg

19% RDA

Φολικό οξύ

10 mg

0,10 mg

50% RDA
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Διογκωτικό μέσο: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη,
Καφεΐνη, Πράσινο τσάι (Camellia sinensis L.) 98%
πολυφαινόλη και 40% EGCG, Ακετυλο-L-καρνιτίνη,
ClarinolTM σκόνη 57% CLA (CLA Συζευγμένο
Λινολεϊκό Οξύ από λάδι κνήκου Carthamus
tinctorius L.), σιρόπι γλυκόζης, καζεϊνικό νάτριο
(από γάλα), γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας,
Αντισυσσωματοποιητικός
παράγοντας: τριφωσφορικό νάτριο, Βρομελίνη
(εκχύλισμα ανανά) 2500 GDU/g, Τζίνσενγκ (ρίζες
του Panax ginseng, ρίζα ginsenoside C.A. Meyer
20%), Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες:
διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο.
Επικάλυψη: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη,
τάλκη, πολυαιθυλενογλυκόλη, Πικολινικό Χρώμιο,
Βιταμίνη PP (Nicotinamide), Βιοπερίνη (Bioperine®)
(Καρπός μαύρου πιπεριού 95%), Βιταμίνη Β6
(υδροχλωρική πυριδοξίνη), Βιταμίνη Β2
(ριβοφλαβίνη), Βιταμίνη Β1 (υδροχλωρική
θειαμίνη), Φολικό οξύ, Χρωστικές: Διοξείδιο του
τιτανίου, E171, E172.

make your best performance

• Υγρή και ελαφριά κρέμα-τζελ που
προετοιμάζει του μύες και τους
συνδέσμους για σωματική άσκηση, καθώς
διεισδύει γρήγορα και σε βάθος,
παράγοντας ελεγχόμενη σταδιακή
θερμότητα. Ιδανική κρέμα-τζελ για μυϊκή
προετοιμασία με DFC - ωφελεί και στη
θεραπεία των μυαλγιών που προκαλούνται
από την άσκηση.
• Προστατεύει από το οξειδωτικό στρες των
ελεύθερων ριζών
• Συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων
• Διευκολύνει την ταχύτερη ανάκαμψη
• Καταπολεμά τον πόνο των μυών μετά την
άσκηση

Εφαρμόστε, πριν την δραστηριότητα, μια επαρκή
ποσότητα προϊόντος στους καταπονημένους από την
άσκηση μύες, κάνοντας μασάζ μέχρι να απορροφηθεί
εντελώς.
Συσκευασία: Σωληνάριο των 150ml
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Νερό, Σαλικυλικό Μεθύλιο, Εκχύλισμα Capsicum
Annuum, Ηλίανθος, Ηλιέλαιο, Προπυλενογλυκόλη,
Εκχύλισμα Άρνικας, Γλυκερίνη, Καρπός Ευρωπαϊκής
Ελαίας (Ελιά), Τριγλυκερίδια Καπροϊκού,
Αλλαντοΐνη, Αιθυλική Αλκοόλη, Ceteareth 20,
Κετεαρυλική αλκοόλη, Έλαιο γλυκού αμυγδάλου,
Σπορέλαιο Jojoba (Simmondisia Chinensis),
Παλμιτική Ρετινόλη, Οξική Τοκοφερόλη,
Σακχαρομύκητες ένζυμο σιλικόνης,
Σακχαρομύκητες ένζυμο μαγνησίου,
Σακχαρομύκητες ένζυμο χαλκού, Σακχαρομύκητες
ένζυμο σιδήρου. Σακχαρομύκητες ένζυμο
ψευδάργυρου, Υδροξυαιθυλο ακρυλικό / νάτριο,
Ακρυλοδιμεθυλοταυρικό συμπολυμερές,
Σκουαλένιο, πολυοξυ-αιθυλενο-σορβιτάνη 60,
Τριαιθανολαμίνη, Φαινοξυαιθανόλη,
Εθυλοπαραβένη, Προπυλπαραβένη,
Βουτυλοπαραβένη, Καρβομερές, Εκχύλισμα
φύλλων Αλόης, Βενζοϊκό Νάτριο, Ασκορβικό οξύ,
Κιτρικό οξύ, Εκχύλισμα αρπαγόφυτου, Βενζύλιο
νικοτινικό, Ιμιδαζολινική Ουρία, Ιωδοπροπυνιλοβουτυλοκαρβαμίδιο.

• Καταπραϋντική δράση κατά της τριβής
• Η κρέμα COMFORT ενδείκνυται για την
προστασία και την αναζωογόνηση του
δέρματος από δερματική ερυθρότητα ή
εκδορές που προέρχονται από την τριβή.
Κατάλληλη για τις περιοχές έντονης τριβής
των ποδηλατών και των δρομέων.
• Προστατεύει από το οξειδωτικό στρες των
ελεύθερων ριζών
• Συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων
• Διευκολύνει την ταχύτερη ανάκαμψη
• Καταπολεμά τον πόνο των μυών μετά την
άσκηση

Εφαρμόστε στα σημεία με ερυθρότητες πριν την
αθλητική δραστηριότητα, κάνοντας απαλό μασάζ. Σε
περίπτωση επιμονής του φαινομένου, θα πρέπει να
συνεχίσετε την εφαρμογή της κρέμας για μερικές
ημέρες.
Συσκευασία: Σωληνάριο των 100ml

Νερό (Water), Προπυλενογλυκόλη, Οξείδιο του
Ψευδαργύρου, Βαζελίνη, Γλυκερίνη, Ceteareth-25,
Όρυζα (ρύζι) BranOil, Ορυκτέλαιο Παραφινέλαιο
(Mineraloil), Υδροξυαιθυλοκυτταρίνη,
Polyquaternium-37, PPG- 1 Trideceth- 6, Καρπός
Ευρωπαϊκής Ελαίας (Ελιά), Έλαιο γλυκού
αμυγδάλου, Σπορέλαιο Jojoba, Παλμιτική Ρετινόλη,
Τοκοφερυλικός Αιθυλεστέρας, Ένζυμο σιλικόνης
από σακχαρομύκητες, Ένζυμο μαγνησίου από
σακχαρομύκητες, Ένζυμο χαλκού από
σακχαρομύκητες, Ένζυμο σιδήρου από
σακχαρομύκητες, Ένζυμο ψευδάργυρου από
σακχαρομύκητες, Άρωμα (Fragnance),
Φαινοξυαιθανόλη, Μεθυλοπαραβένη,
Εθυλοπαραβένη, Προπυλπαραβένη,
Βουτυλοπαραβένη, Ιμιδαζολινική Ουρία,
Ιωδοπροπυνιλο-βουτυλοκαρβαμίδιο, Λιναλοόλη,
Λιμονένιο, Κιτράλη Hexyl Cinnamal, Ευγενόλη,
Alpha-Isomethyl Ιονόνη, Κουμαρίνη (Εκχύλισμα
Βρύων Βελανιδιάς), Υδροξυκιτρονελλάλη.
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• Αποκατάσταση των μυών μετά από έντονη
αθλητική δραστηριότητα
• Χαλαρωτική και καταπραϋντική κρέμα-τζελ,
που διευκολύνει την αποκατάσταση των
μυών μετά από έντονη σωματική
δραστηριότητα. Περιέχει DFC (σύμπλεγμα
αμυντικών παραγόντων), για άμεση και
αποτελεσματική μυϊκή αποκατάσταση.
• Προστατεύει από το οξειδωτικό στρες των
ελεύθερων ριζών
• Συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων
• Διευκολύνει την ταχύτερη ανάκαμψη
• Καταπολεμά τον πόνο των μυών μετά την
άσκηση

Εφαρμόστε μετά την άσκηση, στους μύες που
καταπονήθηκαν, κάνοντας απαλό μασάζ μέχρι να
απορροφηθεί εντελώς. Η έντονη αίσθηση ευεξίας
παρατείνεται για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την
εφαρμογή.
Συσκευασία: Σωληνάριο των 150ml

Νερό (Water), Αιθυλική αλκοόλη, Μενθόλη,
Γλυκερίνη, Γαλακτικό μεθύλιο, Προπυλενογλυκόλη,
Εκχύλισμα Άρνικας, Καρπός Ευρωπαϊκής Ελαίας
(Ελιά), Έλαιο γλυκού αμυγδάλου, Σπορέλαιο Jojoba
(Simmondisia Chinensis), Παλμιτική Ρετινόλη, Οξική
Τοκοφερόλη, Σακχαρομύκητες ένζυμο σιλικόνης,
Σακχαρομύκητες ένζυμο μαγνησίου,
Σακχαρομύκητες ένζυμο χαλκού, Σακχαρομύκητες
ένζυμο σιδήρου, Σακχαρομύκητες ένζυμο
ψευδάργυρου, Καρβομερές, Τριαιθανολαμίνη, PEG40 υδρογονωμένο καστορέλαιο, Ιμιδαζολινική
Ουρία, Ιωδοπροπυνιλο-βουτυλοκαρβαμίδιο, Ρητίνη
Capsicum Frutescens, Λάδι κανόλας, CI 19140
(FD&C Yellow 5), CI 42090 (FD&C Blue 1).
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