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AMINOSAVAK
Alanin, arginin, aszparaginsav, cisztein, cisztin, glutaminsav, glicin, 
hisztidin, hidroxiprolin, izoleucin, leucin, lizin, ornitin, metionin, 
fenilalanin, prolin, szerin, treonin, triptofán, tirozin, valin

FŐBB JELLEMZŐK

ÖSSZETEVŐK
Fűvel táplált szarvasmarhaféléktől származó 
kollagén peptidek, természetes vanília aroma, 
MCT olajpor (tej), édesítőszer szteviol-glikozid, 
napraforgó lecitin, magnézium-citrát

FŐBB ELŐNYÖK
Idegrendszer, Anyagcsere, Izmok, Csontok, Fogak, 
Sejtek



TÁPANYAG-INFORMÁCIÓ
Adagolás: 30 g (1 kanál)/
Adagolás tasakonként 14

Mennyiség
adagonként

Mennyiség 100
grammonként

Energia 116 kcal
484 kj

377 kcal
1577 kj

Összes zsíradék
  amelyből telített zsír

1.7 g
1.2 g

5.4 g
3.9 g

Szénhidrát
  ebből Cukor

3.6 g
0.3 g

11.9 g
0.8 g

Rost 0.9 g 2.8 g

Fehérje 20 g 65.2 g

Só 0.2 g 0.5 g

Magnézium 0.1 g* 0.33 g

*NRV = Tápanyag-referenciaérték
Táplálkozási Referenciaérték 27%-a,
EU rendelet (EU) Nr. 1169/2011

HASZNÁLATA 
Alaposan keverjen el 1 kanál (30 g) FIT20 port 250-
350 ml vízben, az Ön által választott tejforrásban, 
vagy keverje bele kedvenc turmixába edzés után, 
reggelinél vagy a nap bármely szakában, hogy 
növelje napi fehérjebevitelét. 
(Ezt a terméket aktív életmóddal és kiegyensúlyozott 
étrenddel együtt ajámlott fogyasztani.)

ÖSSZETEVŐK
 Fűvel táplált szarvasmarhaféléktől származó tejsa-
vófehérje izolátum (tej) ,Fűvel táplált szarvasmar-
haféléktől származó kollagén peptidek, természetes 
vanília aroma, MCT olajpor (tej), magnézium-citrát, 
napraforgó lecitin, édesítőszer szteviol-glikozid

FŐBB ELŐNYÖK
IDEGRENDSZER
A magnézium hozzájárul a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez.
A magnézium hozzájárul az idegrendszer 
normál működéséhez.
A magnézium hozzájárul a normál  
pszichológiai funkció fenntartásához.

ANYAGCSERE
A magnézium hozzájárul az elektrolit- 
egyensúly fenntartásához.
A magnézium részt vesz a normál ener-
giatermelő anyagcsere-folyamatokban.
A magnézium szerepet játszik a normál 
fehérjeszintézisben.

IZMOK
A magnézium hozzájárul a normál izom-
működéshez.
A fehérje hozzájárul az izomtömeg növe-
kedéséhez.
A fehérje hozzájárul az izomtömeg fenn-
tartásához.

CSONTOK
A magnézium hozzájárul a normál csontozat 
fenntartásához.
A fehérje hozzájárul a normál csontozat 
fenntartásához.

AMINOSAVAK TÁBLÁZATA
Mennyiség adagonként 1 kanál (30 g)

napi adagonként
(30 ml) % NRV*

Alanin 1,62 g

Arginin 1,12 g

Aszparaginsav 2,03 g

Cisztein <0,0007 g

Cisztin 0,32 g

Glutaminsav 3,27 g

Glicin 3,02 g

Hisztidin 0,29 g

Hidroxiprolin 1,32 g

Izoleucin 0,96 g

Leucin 1,61 g

Lizin 1,67 g

Ornitin <0,0057 g

Metionin 0,28 g

Fenilalanin 0,58 g

Prolin 2,30 g

Serine 0,92 g

Treonin 1,06 g

Triptofán 0,26 g

Tirozin 0,41 g

Valine 0,94 g

*NRV = Tápanyag-referenciaérték
Táplálkozási Referenciaérték 27%-a,
EU rendelet (EU) Nr. 1169/2011

FOGAK
A magnézium hozzájárul a normál fogazat 
fenntartásához.

SEJTEK
A magnézium szerepet játszik a sejtosz-
tódásban. 
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AMINOSAVAK
Aszparagin, treonin, szerin, glutamin, glicin, alanin, prolin, 
valin, metionin, izoleucin, leucin, tirozin, fenilalanin, lizin, 
hisztidin, arginin, cisztein, triptofán

FŐBB JELLEMZŐK

FŐBB ELŐNYÖK
Izmok, Csontok, Immunrendszer, Idegrendszer, 
Vér, Anyagcsere, Sejtek, Fogak, Termékenység/
szaporodás, Haj, Köröm, Bőr, Hormonok, Látás

ÖSSZETEVŐK
Borsófehérje, Fava bab fehérje, tökmag fehérje, 
MCT kókuszolaj, napraforgóolaj, bio cukornád, 
lenmag, kakaópor, rózsaszín himalja só, alma pektin



TÁPANYAG-INFORMÁCIÓ
Adagolás mérete: 44 g (3 kanál) /  
Adagok tasakonként: 14

Mennyiség 
100 gram-

monként

Mennyiség 
adagon-

ként
%RI*

Energia
1,560 kJ
370 kcal

687 kJ
163 kcal

-

Zsír
  Ebből telítettek

6.5 g
2.2 g

2.9 g
1 g

-

Szénhidrát
  Ebből cukrok

23 g
11.1 g

10 g
4.9 g

-

Rost 5.8 g 2.6 g -

Fehérje 52 g 23 g -

Só 2.5 g 1.1 g -

E vitamin 28.4 mg a-TE 12.5 mg a-TE 104 %

Kálium 502.3 mg 221 mg 11 %

Kalcium 481.8 mg 212 mg 26 %

Magnézium 218.2 mg 96 mg 25 %

Cink 13.6 mg 6 mg 60 %

Mangán 3.5 mg 1.5 mg 75 %

*%RI = Referencia bevitel adagonként

HASZNÁLATA 
Adjon 44 g keveréket (3 adagolókanál) egy shakerhez 300 ml 
hideg vízzel. Rázza fel és fogyassza el.

ÖSSZETEVŐK
Borsófehérje izolátum (55%), bio nádcukor, csökkentett 

zsírtartalmú kakaópor, aroma (csokoládé), oligofruktózban 

oldódó rostpor (6%), L-citrullin, közepes láncú trigliceridek 

(MCT, 2%), napraforgóolaj por, kalcium (Di-kalcium-foszfát), 

rózsaszín himalájai só, kálium (kálium-klorid), sűrítőanyag 

(xantángumi), magnézium (magnézium-oxid), savanyúságot 

szabályozó anyag (nátrium-citrát), őrölt lenmag por, tökmag 

fehérje por, sűrítőanyag (P) , Cink (cink-biszglicinát), emulgeá-

lószer (napraforgó lecitin), E-vitamin (D-alfa tokoferil-acetát), 

fava babfehérje por, mangán (mangán-szulfát-monohidrát)

FŐBB ELŐNYÖK
IZMOK
A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez.  

A fehérje hozzájárul az izomtömeg fenntartásához.

A kálium, a magnézium és a kalcium hozzájárul a 
normál izomműködéshez.

CSONTOK
A fehérje, a cink, a magnézium és a mangán 
hozzájárulnak a normál csontozat fenntartásához.

A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához.

IMMUNRENDSZER
Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.

A cink hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez.

IDEGRENDSZER
A kálium és a magnézium hozzájárul az idegrendszer 
normál működéséhez.

A kalcium részt vesz a normál ingerületátvitelben.

A magnézium hozzájárul a fáradtság és kifáradás 
csökkentéséhez.

A magnézium hozzájárul az elektrolit-egyensúly 
fenntartásához.

A magnézium hozzájárul a normál pszichológiai 
funkció fenntartásához.

A cink hozzájárul a normál szellemi működés 
fenntartásához.

A cink és a mangán hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez.

VÉR
A kálium részt vesz a normál vérnyomás fenn-
tartásában.

A kalcium részt vesz a normál véralvadási folya-
matokban.

ANYAGCSERE
A kalcium, a magnézium és a mangán részt vesznek 
a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

A kalcium hozzájárul az emésztőenzimek normál 
működéséhez.

A magnézium és a cink szerepet játszanak a normál 
fehérjeszintézisben.

A cink részt vesz a normál sav-bázis egyensúly 
fenntartásában.

A cink részt vesz a normál szénhidrát-anyagcserében.

A cink részt vesz a normál makrotápanyag-anyag-
cserében.

A cink részt vesz a normál zsírsav-anyagcserében.

A cink részt vesz a normál A-vitamin anyagcserében.

SEJTEK
A kalcium szerepet játszik a sejtosztódási folyama-
tokban és a sejtek specializációjában.

A magnézium és a cink szerepet játszanak a 
sejtosztódás folyamatában.

A cink hozzájárul a normál DNS-szintézishez.

FOGAK
A kalcium szükséges a normál fogazat fenntartásához.

A magnézium hozzájárul a normál fogazat fenn-
tartásához.

 TERMÉKENYSÉG/ 
SZAPORODÁS
A cink szerepet játszik a normál termékenység és 
szaporodás fenntartásában.

HAJ
A cink hozzájárul a haj normál állapotának fenn-
tartásához.

KÖRÖM
A cink hozzájárul a körmök normál állapotának 
fenntartásához.

BŐR
A cink hozzájárul a bőr normál állapotának 
fenntartásához.

A mangán hozzájárul a normál kötőszövet-képződéshez.

HORMONOK
A cink hozzájárul a vér normál tesztoszteronszintjének 
fenntartásához.

LÁTÁS
A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához.

AMINOSAVAK TÁBLÁZATA

Aminosav Összesen 44 grammonként

Aszparagin 2,39 g

Treonin 0,86 g

Serine 0,98 g

Glutamin 3,86 g

Glicin 0,60 g

Alanin 0,74 g

Prolin 0,53 g

Valine 1,09 g

Metionin 0,19 g

Izoleucin 0,79 g

Leucin 1,85 g

Tirozin 0,79 g

Fenilalanin 1,04 g

Lizin 1,56 g

Hisztidin 0,56 g

Arginin 1,84 g

Cisztein 0,50 g

Triptofán 0,16 g
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ÖSSZETEVŐK
Cink, Króm, CoQ10/ubikinon, B1-vitamin (tiamin), B3-vitamin 
(niacin), Nonilé

Noni Juice koncentrátum
A Nitro FX és a Nitro Xtreme egyaránt tartalmazza a Kyäni szaba-
dalmaztatott Noni koncentrátum keverékét.

A Kyäni Nitro Xtreme még több Noni koncentrátumot, valamint 
további komponenseket tartalmaz, amelyek extra lendületet 
adnak testének.

FŐBB JELLEMZŐK

VITAMIN
B1-vitamin (tiamin), B3-vitamin (niacin)

FŐBB ELŐNYÖK
Anyagcsere, Idegrendszer, Szív, Sejtek, Bőr, Termé-
kenység/szaporodás, Fehérjeszintézis, Csontok, Haj, 
Köröm, Látás, Immunrendszer

X
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TÁPLÁLKOZÁSI INFORMÁCIÓK KYÄNI NITRO FX
Adagolás: 1 ml (20 csepp)
Adagok tartályonként: 56

3 ml-ként

Noni gyümölcs koncentrátum 100 mg

HASZNÁLATA 
Használjon 1 ml-t (20 csepp) naponta legfeljebb 
háromszor az egészséges életmód részeként. Hasz-
nálat előtt jól rázza fel.

Javasoljuk, hogy a Sunrise és a Sunset előtt vegye 
be a Nitro-t, hogy biztosítsa a tápanyagok optimális 
felszívódását, valamint a nap folyamán, hogy növelje 
energiaszintjét.

ÖSSZETEVŐK
KYÄNI NITRO FX
Víz, noni gyümölcs koncentrátum (morinda citrifolia), 
fruktóz, fodormenta aroma, savanyúságot szabályozó 
anyag: citromsav, tartósítószerek: kálium-szorbát, 
kálium-benzoát

FŐBB ELŐNYÖK
ANYAGCSERE
A tiamin részt vesz a normál energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokban.

A niacin  részt vesz a normál energiatermelő 
anyagcsere-folyamatokban.

A cink részt vesz a normál sav-bázis egyensúly 
fenntartásában.

A cink részt vesz a normál szénhidrát-anyag-
cserében.

A cink részt vesz a makrotápanyagok normál 
anyagcseréjében.

A króm részt vesz a makrotápanyagok 
normál anyagcseréjében.

A cink részt vesz zsírsavak normál anyag-
cseréjében.

A cink részt vesz az A-vitamin normál 
anyagcseréjében.

A króm hozzájárul a normál vércukorszint 
fenntartásához.

IDEGRENDSZER
A tiamin hozzájárul az idegrendszer normál 
működéséhez.

A niacin hozzájárul az idegrendszer normál 
működéséhez.

A tiamin hozzájárula normál pszichológiai 
funkció fenntartásához.

A niacin hozzájárul a normál pszichológiai 
funkció fenntartásához.

A niacin hozzájárul a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez.

A cink hozzájárul a hozzájárul a normál 
szellemi működés fenntartásához.

A cink hozzájárul a hozzájárul a sejtek 
oxidatív stresszel szembeni védelméhez.

SZÍV
A tiamin hozzájárul a szív megfelelő 
működéséhez.

SEJTEK
A niacin hozzájárul a nyálkahártya normál 
állapotának fenntartásához.

A cink hozzájárul a normál DNS szintézishez.

A cinknek szerepe van a sejtosztódásban.

BŐR
A niacin hozzájárul a bőr normál állapotának 
fenntartásához.

A cink hozzájárul a bőr normál állapotának 
fenntartásához.

TERMÉKENYSÉG/
SZAPORODÁS
A cink szerepet játszik a normál termékenység 
és szaporodás fenntartásában. 

A cink szerepet játszik a vér normál tesz-
toszteronszintjének fenntartásához.

PROTEIN SZINTÉZIS
A cink szerepet játszik a normál fehérje-
szintézisben.

 CSONTOK
A cink hozzájárul a normál csontozat 
fenntartásához.

HAJ
A cink hozzájárul a haj normál állapotának 
fenntartásához.

ÖSSZETEVŐK
KYÄNI NITRO XTREME
Nedvesítőszer: glicerin, víz, magnézium-klorid, 
fruktóz, noni gyümölcs koncentrátum (morinda 
citrifolia), színezék: szulit ammónia karamell, 
savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, fodor-
menta aroma, cink-szulfát, nikotinamid (B3-vitamin), 
mikrokapszulázott koenzim (Q10 40%) E414 60 %), 
tiamin-mononitrát (B1-vitamin), króm(III)-klorid

TÁPLÁLKOZÁSI INFORMÁCIÓK KYÄNI NITRO XTREME

3 ml-ként % NRV*

Tiamin (B1-vitamin) 1.5 mg 136 %

Niacin (B3-vitamin) 3.6 mg NE 22.5 %

Cink 3.45 mg 34.5 %

Króm 14.5 μg 36 %

CoQ10 (ubikinon) 750 μg

Noni gyümölcs koncentrátum 240 mg

*NRV: Tápanyag-referenciaértékek,  
EU rendelet (EU) Nr. 1169/2011

KÖRÖM
A cink hozzájárul a körmök normál állapo-
tának fenntartásához.

LÁTÁS
A cink hozzájárul a normál látás fenntar-
tásához.

IMMUNRENDSZER
A cink hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez.
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RISE ÖSSZETEVŐ
Málna, Acai Bogyó, Szőlőhéj kivonat, Concord szőlő, Spenót, Amla, 
Gránátalma, Panax ginzeng, Áfonya, Sárgarépa, Brokkoli, Áfonya, 
Szőlőmag kivonat, Stevia, Mangosztán, Lime, Kelkáposzta, Aloe 
Vera, Arónia, Körte gyümölcs, Fehér Szőlő, Haskap bogyó

FŐBB JELLEMZŐK

VITAMIN
B1-vitamin (tiamin), B2-vitamin (ribolavin), 
B3-vitamin (niacin), B5-vitamin (pantoténsav), 
B6-vitamin, B7-vitamin (biotin), B8-vitamin, B9-
vitamin (folsav), B12-vitamin, C-vitamin

FŐBB ELŐNYÖK
Immunrendszer, Anyagcsere, Haj, Látás, Idegrendszer, 
Bőr, Sejtek, Csontok, Szív, Fogak, Vér



TÁPANYAG-INFORMÁCIÓ
Adagolás mérete: 30 ml (1 tasak)
Adagok száma: 30

napi adagonként (30 ml)

Energia 30 kcal 130 kj

Összes zsíradék
  amelyből telített zsír

0 g 
0 g

Szénhidrát
  melyből cukor

7,5 g
5,4 g

Fehérje 0,3 g

Só 0 g

napi adagonként (30 ml) % NRV*

C vitamin 60 mg 75 %

Tiamin (B1-vitamin) 1.95 mg 177 %

Ribolavin (B2-vitamin) 1.7 mg 121 %

Niacin (B3-vitamin) 25 mg NE 156 %

B6 vitamin 2.1 mg 150 %

Folsav 200 µg 100 %

B12 vitamin 3 µg 120 %

Biotin 150 µg 300 %

Pantoténsav (B5-vitamin) 15 mg 250 %

Inozitol 25 mg

*NRV: Tápanyag-referenciaértékek, 
EU rendelet (EU) Nr. 1169/2011

HASZNÁLATA 
Kezdje a napot egy nagy pohár vízzel, 1 tasak Sunrise-
zal és 20 csepp Nitro-val. Legyen a reggeli rutinja része, 
imádni fogja.

Ha éhgyomorra vizet iszunk, az csökkenti az éhségérzetet, és 
kevesebbet eszünk, ami könnyen megvalósítható bármilyen 
diétában. Az összehasonlító vizsgálatok során a vizet fogyasztók 
lényegesen többet fogytak. Segíti a szervezetet az éjszakai 
méreganyagok eltávolításában. Éjszaka a szervezet megti-
sztítja önmagát. A folyamat során keletkező méreganyagok 
ki akarnak ürülni. Reggeli vízivással elősegítjük ezeknek a 
méreganyagoknak a kiürülését. Az anyagcsere stimulálva van. 
A víz biztosítja a sejtek számára a zökkenőmentes működést a 
szükséges folyadékkal. A működő anyagcsere elengedhetetlen 
feltétele. Emellett a szervezet a víz feldolgozásával kalóriákat 
éget el. Ezen kalóriák nagy részét elfogyasztja.

ÖSSZETEVŐK
Víz, fruktóz, fehér szőlőlé koncentrátum (Vitis vinifera L.), körtelé 
koncentrátum (Pyrus communis L.), Concord szőlőlé koncen-
trátum (Vitis labrusca L.), áfonyalé koncentrátum (Vaccinium 

corymbosum L.), aronia lé koncentrátum (Aronia melanocarpa 

Michx), gránátalmalé-koncentrátum (Punica granatum L.), 
vörös málnalé-koncentrátum (Rubus idaeus L.), tisztított 
limelé-koncentrátum (Citrus latifolia Tanaka), sárgarépa-kon-
centrátum (Daucus carota L. var. sativus) és áfonya-koncentrátum 
(Vaccinium corymbosum L.), Savanyúságot szabályozó almasav 
és citromsav, szőlőhéj kivonat (Vitis vinifera L.), mangosztánlé 
koncentrátum (Garcinia mangostana L.), alaszkai vadáfonya 
koncentrátum (Vaccinium uliginosum L.), sűrítőszer xantángumi, 
Természetes málna aroma, C-vitamin (aszkorbinsav), inozitol, 
B3-vitamin (niacin/niacinamid), tartósítószer kálium-szorbát 
és nátrium-benzoát, pantoténsav (B5-vitamin/D-kalcium-
pantotenát), biotin, szőlőmag-kivonat (Vitis vinifera L.), aloe 
vera gél kivonat (Aloe barbadensis Mill.), spenótpor (Spinacia 

oleracea L.), édesítőszer Steviol glikozid, gránátalma kivonat 
(Punica granatum L.), brokkolipor (Brassica oleracea L. var. 

Italica), kelkáposztapor (Brassica oleracea L. var. Acephala), 
Panax ginseng kivonat (Panax ginseng C.A. Meyer), B6-vitamin 
(piridoxin-hidroklorid), tiamin (B1-vitamin/tiamin-hidroklorid), 
áfonya kivonat (vaccinium macrocarponlaviniton). (B2-vi-
tamin), Acai kivonat (Euterpe oleracea Mart.), Amla bogyópor 
(Phyllanthus emblica L.), B12-vitamin (cianokobalamin), folsav 
(pteroilmonoglutaminsav)

FŐBB ELŐNYÖK
HSZÍV
A tiamin hozzájárul a szív megfelelő működéséhez.

LÁTÁS
A ribolavin hozzájárul a normál látás fenntartásához.

HAJ
A biotin hozzájárul a haj normál állapotának 
fenntartásához.

CSONTOK
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképző-
déshez a csontok ésa porcok normál állapotának, 
működésének fenntartásához.

IMMUNRENDSZER
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez intenzív testmozgás alatt vagy azt 
követően.

A folsav, a B6-, B12- és C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer normál működéséhez.

SEJTEK
A C-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.

A folsav és a B12-vitamin szerepet játszik a sej-
tosztódásban.

A folát a terhesség alatt részt vesz az anyai szövetek 
növekedésében.

VÉR
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképző-
déshez az erek normál állapotának, működésének 
fenntartásához.

A ribolavin hozzájárul a vörösvérsejtek normál 
állapotának fenntartásához.

A B6- és B12-vitamin hozzájárul a normál vörös-
vértest-képződéshez.

ANYAGCSERE
A C-vitamin, B6, B12, tiamin, ribolavin, niacin, 
pantoténsav és biotin részt vesznek a normál 
energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

A C-vitamin hozzájárul az E-vitamin vitamin redukált 
formájának regenerálásához.

A C-vitamin fokozza a vas felszívódását.

A ribolavin hozzájárul a normál vas anyagcseréhez.

A B6-vitamin részt vesz a normál cisztein-an-
yagcseréhez.

A B6-, B12-vitamin és a folsav hozzájárulnak a 
normál homocisztein-anyagcseréhez.

A B6-vitamin részt vesz a normál fehérje- és 
glikogén-anyagcserében..

A folát részt vesz a normál aminosav-szintézis-
ben. 

A biotin részt vesz a makrotápanyagok normál 
anyagcseréjében.

A  pantoténsav hozzájárul a szteroidhormonok, a 
D-vitamin és egyes ingerületátvivő anyagok normál 
szintéziséhez és anyagcseréjéhez.

 IDEGRENDSZER
C-vitamin, tiamin, ribolavin, niacin, biotin, B6- és 
B12-vitamin hozzájárul az idegrendszer normál 
működéséhez.

A C-vitamin, a tiamin, a niacin, a folsav, a biotin, 
a B6- és B12-vitamin hozzájárulnak a normál 
pszichológiai funkció fenntartásához.

A ribolavin, a niacin, a pantoténsav, a folsav, a 
B6-, a B12-vitamin és a C-vitamin hozzájárulnak 
a fáradtság és kifáradás csökkentéséhez.

A ribolavin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel 
szembeni védelméhez.

A pantoténsav hozzájárul a normál szellemi működés 
fenntartásához

A B6-vitamin hozzájárul a hormonális aktivitás 
szabályozásához.

FOGAK
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképző-
déshez a fogak normál állapotának fenntartásához.

BŐR
A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződéshez 
a bőr és a fogíny normál állapotának fenntartásához.

A ribolavin, a niacin és a biotin hozzájárulnak a 
bőr normál állapotának fenntartásához.

A C-vitamin hozzájárul a normál kollagénképződés-
hez, a fogíny normál állapotának fenntartásához.

A ribolavin, a niacin és a biotin hozzájárulnak a 
nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.

HU



ÖSSZETEVŐK
Tokotrienol/tokoferol, Omega-3 zsírsavak/EPA és DHA, D-vitamin, 
A-vitamin/béta-karotin

Az agy a test legzsírosabb szerve
Agyunk 60 százaléka zsírból áll. Ezért fontos az úgynevezett jó 
zsírok fogyasztása. A diófélék és a zsíros halak például különösen 
nagy mennyiségben tartalmaznak omega-3 zsírsavat.

FŐBB JELLEMZŐK

VITAMINOK
Omega-3 zsírsavak/EPA és DHA, D-vitamin, 
A-vitamin/béta-karotin

FŐBB ELŐNYÖK
Szív, Agyműködés, Látás, Anyagcsere, Sejtek, 
Bőr, Immunrendszer, Vér, Csontok, Izmok, Fogak
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TÁPANYAG INFORMÁCIÓK

napi adag =  
3 kapszula (2535 mg) % NRV*

Omega 3
  amelyből:
  EPA (eikozapentaénsav)
  DHA (dokozahexaénsav)

749 mg

425 mg
203 mg

A vitamin 801 µg RE 100 %

D-vitamin 6 µg 120 %

E-vitamin  
(tokotrienol-tokoferol)

121 mg α-TE 1008 %

*NRV: Tápanyag-referenciaértékek,  
EU rendelet (EU) Nr. 1169/2011

ÖSSZETEVŐK
Halolaj (lazac és más vadon élő halak), E-vitamin 
(tokotrienol-tokoferol formájában a rizskorpa olajból), 
halzselatin, glicerin (nedvesítőszer), víz, természetes 
kevert karotinoidok a Dunaliella salinából, D-vitamin 
(kolekalciferol formájában)

FŐBB ELŐNYÖK
SZÍV
Az EPA és a DHA hozzájárul a szív megfelelő 
működéséhez. (a jótékony hatás napi 250 
mg EPA és DHA bevitelével érhető el).

AGYMŰKÖDÉS
A DHA hozzájárul a normál agyműködés 
fenntartásához.

LÁTÁS
A DHA hozzájárul a normál látás fenn-
tartásához.

Az A-vitamin hozzájárul a normál látás 
fenntartásához.

EMÉSZTÉS
Az A-vitamin hozzájárul a normál vasa-
nyagcseréhez.

A D-vitamin hozzájárul a kalcium és a foszfor 
normál felszívódásához/hasznosulásához.

SEJTEK
Az A-vitamin hozzájárul a nyálkahártyák 
normál állapotának fenntartásához.

Az A-vitamin szerepet játszik a sejtspecia-
lizáció folyamatában.

A D-vitamin szerepet játszik a sejtosztódásban.

BŐR
Az A-vitamin hozzájárul a bőr normál 
állapotának fenntartásához.

IMMUNRENDSZER
Az A-vitamin hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez.

Az D-vitamin hozzájárul az immunrendszer 
normál működéséhez.

Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez.

VÉR 
A D-vitamin hozzájárul a vér normál kal-
ciumszintjének fenntartásához.

 CSONTOK
A D-vitamin hozzájárul a normál csontozat 
fenntartásához.

IZOMMŰKÖDÉS
A D-vitamin hozzájárul a normál 
izomműködéshez.

FOGAK
A D-vitamin hozzájárul a normál fogazat 
fenntartásához.

HASZNÁLATA 
Vegyen be 3 kapszulát az esti étkezéssel együtt.

HU
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AMINOSAVAK
Aszparagin, treonin, szerin, glutamin, glicin, alanin, prolin, 
valin, metionin, izoleucin, leucin, tirozin, fenilalanin, lizin, 
hisztidin, arginin, cisztein, triptofán

FŐBB JELLEMZŐK

FŐBB ELŐNYÖK
Izmok, Csontok, Vér, Anyagcsere, Fehérjeszintézis, 
Idegrendszer, Sejtek, Fogak, Termékenység/sza-
porodás, Haj, Köröm, Bőr, Látás, Immunrendszer

ÖSSZETEVŐK
Borsófehérje, Fava bab fehérje, tökmag fehérje, 
mungóbab, MCT kókuszolaj, cukorrépa, rizsliszt



TÁPANYAG-INFORMÁCIÓ
Adagolás mérete: 49,3 g (3 kanál)
Adagok tasakonként: 14

Mennyiség 100 
grammonként

Mennyiség 
adagonként %RI*

Energia
1,581 kJ
374 kcal

779 kJ
184 kcal

-

Zsír
  Ebből telítettek

5.3 g
2.1 g

2.6 g
1 g

-

Szénhidrát
  Ebből cukor

36.3 g
1.2 g

17.9 g
0.6 g

-

Rost 4 g 2 g -

Fehérje 43.2 g 21.3 g -

Só 1.1 g 0.6 g -

Kalcium 810 mg 400 mg 50 %

Magnézium 379.3 mg 187 mg 50 %

Cink 10.1 mg 5 mg 50 %

*%RI = Referencia bevitel adagonként

HASZNÁLATA 
Adjon 49,3 g keveréket (3 adagolókanál) egy shakerhez 300 
ml hideg vízzel. Rázza fel és fogyassza el.

ÖSSZETEVŐK
Borsófehérje izolátum (47%), rizsliszt (16%), oligofruktóz 

oldható rostpor (6%), aroma, kókuszolaj por, L-citrulin, 

kalcium-karbonát, magnézium-citrát, pirított tökmag por 

(1%), fava Babpor (1%), Mungababpor (1%), Sűrítőanyag 

(xantángumi), Cink-citrát

FŐBB ELŐNYÖK
IZMOK
A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez.

A fehérje hozzájárul az izomtömeg fenntartásához.

A kálium, a magnézium és a kalcium hozzájárul a 
normál izomműködéshez.

CSONTOK
A fehérje, a cink, a magnézium és a mangán 
hozzájárulnak a normál csontozat fenntartásához.

A kalcium szükséges a normál csontozat fenntartásához.

VÉR  
A kalcium részt vesz a normál véralvadási 
folyamatokban.

EMÉSZTÉS
A kalcium, a magnézium és a mangán részt vesznek 
a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban.

A magnézium hozzájárul az elektrolit egyensúly 
fenntartásához.

A cink részt vesz a normál sav-bázis egyensúly 
fenntartásában.

A cink részt vesz a normál szénhidrát-anyagcserében.

A cink részt vesz a normál makrotápanyag-anyag-
cserében.

A cink részt vesz a normál zsírsav-anyagcserébe.

A cink részt vesz a normál A-vitamin normál 
anyagcserében.

A cink szerepet játszik a normál fehérjeszintézisben.

A kalcium hozzájárul az emésztőenzimek normál 
működéséhez.

PROTEIN SZINTÉZIS
A cink és a magnézium  szerepet játszanak a normál 
fehérjeszintézisben.

BŐR
A cink hozzájárul a bőr normál állapotának 
fenntartásához.

LÁTÁS
A cink hozzájárul a normál látás fenntartásához..

IDEGRENDSZER
A kalcium részt vesz a normál ingerületátvitelben.

A magnézium hozzájárul a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez.

A magnézium hozzájárul az idegrendszer normál 
működéséhez.

A magnézium hozzájárul  a normál pszichológiai 
funkció fenntartásához.

A cink hozzájárul a normál szellemi működés 
fenntartásához

A hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni 
védelméhez.

SEJTEK
A kalcium szerepet játszik a sejtosztódási folyama-
tokban és a sejtek specializációjában.

A magnézium és a cink szerepet játszanak a 
sejtosztódás folyamatában.

A cink hozzájárul a normál DNS-szintézishez.

FOGAK
A kalcium szükséges a normál fogazat fenntartásához.

A magnézium hozzájárul a normál fogazat fenn-
tartásához.

AMINOSAVAK TÁBLÁZATA

Aminosav Összesen 44 grammonként

Aszparagin 2,39 g

Treonin 0,86 g

Serine 0,98 g

Glutamin 3,86 g

Glicin 0,60 g

Alanin 0,74 g

Prolin 0,53 g

Valine 1,09 g

Metionin 0,19 g

Izoleucin 0,79 g

Leucin 1,85 g

Tirozin 0,79 g

Fenilalanin 1,04 g

Lizin 1,56 g

Hisztidin 0,56 g

Arginin 1,84 g

Cisztein 0,50 g

Triptofán 0,16 g

 TERMÉKENYSÉG/ 
SZAPORODÁS
A cink szerepet játszik a normál termékenység és 
szaporodás fenntartásában.

A cink hozzájárul a vér normál tesztoszteronszintjének 
fenntartásához.

HAJ
A cink hozzájárul a haj normál állapotának

fenntartásához.

KÖRÖM
A cink hozzájárul a körmök normál állapotának 
fenntartásához.

IMMUNRENDSZER
A cink hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez.

HU
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ÖSSZETEVŐK
Guarana mag kivonat, Alpinia Galangal, zöld tea kivonat, vad 
alaszkai áfonya kivonat, Bacopa Monnieri, ashwagandha gyökér 
kivonat, stevia, nádlé szirup, tiamin sósav, ribolavin, nikotinamid, 
piridoxin, metilkobalamin, inozitol, citikolin, taurin-citrullin, 
Pirrolokinolin kinon

FŐBB JELLEMZŐK

FŐBB ELŐNYÖK
Izmok, Csontok, Anyagcsere, Idegrendszer, Szív, 
Sejtek, Vér, Bőr, Látás, Immunrendszer

VITAMINOK
B1-vitamin (tiamin), B2-vitamin (riboflavin), 
B3-vitamin (niacin), B6-vitamin, B12-vitamin

RASPBERRY
GRAPEFRUIT



HASZNÁLATA 
Jól rázza fel. Vegyünk egy teljes tasakot (60 ml) a 
maximális hatás érdekében. A kofeinszinttől függően 
a maximum napi 3. A hatások személyenként változ-
nak, de általában körülbelül 4-6 óráig tartanak. Tehát 
ennek megfelelően tervezze meg alvási ütemtervét.

ÖSSZETEVŐK
Tisztított víz, cukornádlé szirup, édesítőszer: eritrit 
(E 968), sav: citromsav (E 330), guarana mag kivonat 
(Paullinia cupana) kofeinben titrálva, inozit, tealevél 
kivonat (Camellia sinensis) teaninban titrálva, nátri-
um-klorid , taurin, citikolin, málna aroma, zselésítő 
anyag: xantángumi (E 415), L-citrullin, galangal 
rizóma kivonat (Alpinia galanga), maszkaroma, 
ashwagandha gyökér kivonat (Withania somnifera), 
tartósítószer: kálium-szorbát, Bacopa monnieri 
egész növény kivonat, grapefruit aroma, édesítőszer: 
szteviol-glikozidok (E 960), nikotinamid (niacin), 
pirrolokinolin-kinon-dinátriumsó, vad alaszkai áfonya 
kivonat (Vaccinium myrtillus), piridoxin-hidroklorid 
(B6-vitamin), ribolavin (B2-vitamin), tiamin-hid-
roklorid B1-vitamin), metilkobalamin (B12-vitamin)

FŐBB ELŐNYÖK
IZMOK
A fehérje hozzájárul az izomtömeg növe-
kedéséhez.

A fehérje hozzájárul az izomtömeg fenn-
tartásához.

CSONTOK
A fehérje hozzájárul a normál csontozat 
fenntartásához.

ANYAGCSERE
A tiamin, a ribolavin, a niacin, a B6 és B12 
vitamin hozzájárul a normál energiatermelő 
anyagcsere folyamatokhoz.

A szervezetben a ribolavin hozzájárul a 
normál vasanyagcseréhez.

A B6-vitamin  részt vesz a normál cisztein-
anyagcserében.

A B6-vitamin  részt vesz a normál fehérje- és 
glikogén-anyagcserében.

A B6- és B12-vitaminrészt vesz a normál 
cisztein-anyagcserében.

SZÍV
A tiamin hozzájárul a szív normál műkö-
déséhez.

 LÁTÁS
A ribolavin hozzájárul a normál látás 
fenntartásához.

IDEGRENDSZER
A tiamin, a ribolavin, a niacin, a B6 és B12 
vitamin hozzájárul az idegrendszer normál 
működéséhez.

A tiamin, a niacin, a B6 és B12 vitamin 
hozzájárul a normál pszichológiai funkció 
fenntartásához.

A ribolavin hozzájárul a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni védelméhez.

A ribolavin, a niacin, a B6- és B12-vita-
min hozzájárul a fáradtság és a kifáradás 
csökkentéséhez.

A B6-vitamin hozzájárul a hormonális 
aktivitás szabályozásához.

SEJTEK
A ribolavin és a niacin hozzájárulnak a 
nyálkahártyák normál állapotának fenn-
tartásához.

A B6-vitamin hozzájárul a normál vörös-
vértest-képződéshez.

A B12-vitamin szerepet játszik a sejtosz-
tódásban.

VÉR
A ribolavin hozzájárul a vörösvérsejtek 
normál állapotának fenntartásához.

A B12-vitamin hozzájárul a normál vörös-
vértest-képződéshez.

BŐR
A ribolavin és a niacin hozzájárulnak a 
bőr normál állapotának fenntartásához.

IMMUNDRENDSZER
A B6- és B12-vitamin hozzájárul az immun-
rendszer normál működéséhez.

TÁPANYAG-INFORMÁCIÓ
„Adagolás mérete: 1 tasak (62 g)/ 
Adagok száma: 7“

Mennyiség 
adagonként

Mennyiség  
100 gram-

monként
NRV*

Energia
88 kJ

21 kcal
142 kJ

34,5 kcal
-

Zsír Trace <0,1 g -

Szénhidrát
  Ebből cukrok

5,82 g
2 g

9,38 g
3,22 g

-

Fehérje <0,5 g <1 g -

Só 0,29 g 0,467 g -

Kofein 100 mg 161,3 mg -

Vitaminok
  B1 vitamin
  B2 vitamin
  B3 vitamin
  B6 vitamin
  B12 vitamin

0,68 mg
0,87 mg 
9,92 mg
0,87 mg 
1,55 μg

1,1 mg 
1,4 mg
16 mg

1,4 mg 
2,5 μg

100%
100%
100%
100%
100%
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Boróka bogyó por, gyermekláncfű gyökérpor, édesköménymag por, 
petrezselyemlevél por, máriatövis kivonat, mályvacukor gyökérpor, 
gyömbér gyökérpor, fekete bors 4:1 kivonat, zsurló kivonat

FŐBB JELLEMZŐK

BAKTÉRIA-
KULTÚRÁK
Biidobacterium infantis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 
rhamnosus, Biidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus

EMÉSZTŐ-
ENZIMEK
Amiláz, proteáz, laktáz, lipáz, celluláz



TÁPANYAG-INFORMÁCIÓ
Adagolás: 2 kapszula
Adagok tartályonként: 30

Naponta (2 kapszula)

Baktériumkultúrák
- L. acidophilus
- L. plantarum
- L. rhamnosus
- B. longum
- B. infantis

Összesen 2,10^12 CFU*
4.10^11 CFU*
4.10^11 CFU*
4.10^11 CFU*
4.10^11 CFU*
4.10^11 CFU*

Enzim keverék
- Amiláz
- Proteáz
- Laktáz
- Lipáz
- Celluláz

Összesen 250 mg
6250 SKB
2500 HUT
1000 ALU

250 UI
100 UI

Gyermekláncfű gyökérpor 150 mg

Gyömbér gyökérpor 50 mg

Rózsaszín himalájai só 50 mg

Máriatövis mag kivonat 20 mg

Zsurló egész gyógynövény 
kivonat 15 mg

Borókabogyó por 15 mg

Édesköménymag por 15 mg

Marshmallow gyökérpor 15 mg

Petrezselyem levél por 10 mg

Fekete bors mag kivonat (4:1) 1,27 mg
5 mg száraz növénynek felel meg

*CFU: Kolóniaképző egységek

HASZNÁLATA
Vegyen be 2 kapszulát az első étkezéskor. Igény szerint 
minden további étkezéskor vegyen be 2 kapszulát.

ÖSSZETEVŐK
Enzimkeverék (amiláz, proteáz, laktáz, lipáz, celluláz), 
kapszulahéj (üvegező anyag [Pullulan], szín [réz 
kloroillin komplex]), gyermekláncfű gyökérpor 
(Taraxacum officinale), baktériumtenyészetek 
(Bifidobacterium infantis, Lactobacillus növény, 
Lactobacillus növény rhamnosus, Bifidobacterium 
longum, Lactobacillus acidophilus), gyömbér 
gyökérpor (Zingiber officinale), rózsaszín himalájai 
só, bogáncsmag kivonat (Silybum marianum), zsurló 
egész gyógynövény kivonat (Equisetum arvense), 
boróka bogyó por (SeeJuniperusnel) (Foeniculum 
vulgare), mályvacukor gyökérpor (Althaea 
officinalis), petrezselyemlevélpor (Petroselinum 
crispum), feketeborsmag 4:1 kivonat (Piper nigrum)

FŐBB ELŐNYÖK
EMÉSZTÉS
A laktáz enzim javítja a laktóz emésztését 
azoknál az egyéneknél, akiknek nehézséget 
okoz a laktóz emésztése.

EMÉSZTŐENZIMEK
AMILÁZ
Az amiláz egy enzim, amely részt vesz a szervezet cukoranyagcseréjében. A nyálban és a 
hasnyálmirigy váladékában található. Az enzim a táplálékkal bevitt nagy cukormolekulákat kisebb 
cukoregységekre bontja.

PROTEÁZ
A proteáz (más néven peptidáz vagy proteináz) egy enzim, amely katalizálja (növeli a reakciósebességet 
vagy „felgyorsítja”) a proteolízist, a fehérjéket kisebb polipeptidekre vagy egyedi aminosavakra 
bontja, és új fehérjetermékek képződését ösztönzi.

LAKTÁZ
A laktáz a bélben található enzim neve, amely a laktózt galaktózra és glükózra bontja. E kémiai 
reakció nélkül a vékonybél nyálkahártyája nem tudja felszívni a laktóz összetevőit.

LIPÁZ
A lipáz (LIP) a hasnyálmirigyben termelődő emésztőenzim. A szervezetnek szüksége van rá a 
zsírok (trigliceridek) emésztéséhez.

CELLULÁZ
A cellulózok a cellulózmolekulát monoszacharidokra („egyszerű cukrokra”), például béta-glükózra, 
vagy rövidebb poliszacharidokra és oligoszacharidokra bontják.
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Fűvel táplált szarvasmarhaféléktől származó kollagén peptidek, 
édesítőszer Steviol, eritrit, természetes őszibarack aroma, citromsav, 
szicíliai citrom kivonat, nátrium-klorid, almaecet por

FŐBB JELLEMZŐK

GRAMM 
KOLLAGÉN 
FEHÉRJE 

FŐBB ELŐNYÖK
Izmok, Csontok, Vér

*édesítőszerrel



TÁPANYAG-INFORMÁCIÓ
Adagolás mérete: 1 tasak (30 ml) 
Adagok száma: 30

Mennyiség adagonként

hidrolizált kollagén 5 g

frukto-oligoszacharidok 103 mg

almaecet 25.75 mg

HASZNÁLATA
A maximális hatás elérése érdekében alakítsa ki azt az egészséges szokást, hogy minden nap egy tasak 
HL5-öt vegyen be – reggel, lefekvés előtt vagy étkezések között. Használat előtt jól rázza fel.

ÖSSZETEVŐK
Víz, hidrolizált kollagén (18%), édesítőszer: eritrit, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, természe-
tes aromák, nátrium-klorid, sűrítőanyag: xantángumi, aroma, almaecet, édesítőszer: Steviából származó 
szteviol glikozidok

FŐBB ELŐNYÖK
IZMOK
A fehérje hozzájárul az izomtömeg növekedéséhez.

A fehérje hozzájárul az izomtömeg fenntartásához.

CSONTOK
A fehérje hozzájárul a normál csontozat fenntartásához.

VÉR
A cukrok helyett eritritet tartalmazó ételek/italok fogyasztása esetén a fogyasztás után kisebb 
mértékű vércukorszint-emelkedés következik be, mint a cukrot tartalmazó ételek/italok fogya-
sztása esetén.

HEALTHY 
LIVING
A fehérje a szervezet egyik kritikus építőköve, a könnyen emészthető fehérje pedig egyre fontosabbá válik 
a jó közérzet megőrzésében, a kor előre haladtával. Megtalálható a bőrben, a hajban és az ízületekben, és 
elősegíti az egészséges csontozatot, valamint az egészséges izomnövekedést. A HL5 a könnyű felszívódás 
érdekében hidrolizált, fűvel táplált szarvasmarhaféléktől származó kollagénnel támogatja a szervezet fe-
hérjeszükségletét.
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