
ПРЕДИ ТРЕНИРОВКА

SUPAFIT MUSCLE+

● Оптимален аминокиселинен 
профил, който увеличава 
издръжливостта и горенето на 
мазнини

● Подобрява концентрацията и 
времето за възстановяване 
преди тренировка

● 3г L-аргинин, L-глицин, 
витамин В6, 11.5г протеин на 
доза

● Отличен източник на енергия 
от растението Гуарана

● Повишава общия психически 
и физически тонус на организма 

● Идеален продукт за 
издръжливост и повишаване на 
мускулната маса

MINERAL LIGHT

● Активна минерална 
напитка, идеална за 
издръжливост

● Бавни и бързи 
въглехидрати за 
енергия за дълъг 
период от време

● Възстановява 
запасите от 
минерали, като 
осигурява сила и 
издръжливост

● Приема се по 
време на 
тренировка

● Комбинация от 
различни въглехидрати 
за енергия в 
краткосрочен и 
дългосрочен план

● Съдържа витамин C, E, 
B1 и В2, като се усвоява 
лесно и бързо, идеално 
за спортна издръжливост

● Приема се по време на 
тренировка

ПО ВРЕМЕ НА ТРЕНИРОВКА

POWER DRINK

Идеалните продукти за всеки 
триатлонист!

GUARANA



СЛЕД ТРЕНИРОВКА

LIQIDS ZERO

MAGNESIUM CITRATE
● Магнезиевия цитрат е един от 
най-важните минерали в човешкото 
тяло 

• Помага за предотвратяването на 
умората, генерира енергия, 
подпомага нервната система и 
пълноценния сън, регулира обмяната 
на калции, поддържа функцията на 
сърцето и още много други

L - GLUTAMINE

RECOVERY DRINK
• Микс от жизненоважни 
въглехидрати, електролити и 
минерали, които помагат на 
тялото да се възстанови 
оптимално след тежка 
тренировка

• Съдържа витамин B1, чиято 
основна функция е в 
метаболизма на въглехидратите

• Приема се веднъж на ден, 
след тренировка

● Минерална напитка за 
възстановяване на 
електролитния баланс в 
тялото

● Течен концентрат със 
съотношение 1:30, където от 
10мл концентрат се получават 
300мл напитка

● Много богата на минерали и 
витамини напитка, която не 
съдържа захар и мазнини

• Доказан ефект при 
увеличаване на 
мускулната маса и 
намаляне на подкожните 
мазнини

• Гарантирано 
увеличаване на силата, 
както и изчистване на 
мазнините

• Повишено 
хидратиране на 
клетките, както и 
по-добра мозъчна 
дейност (памет, фокус и 
концентрация)

CREA WHEY
● Специална комбинация от 
висококачествен суроватъчен 
протеинов изолат и PeptoPro® 
гарантира бързо осигуряване на 
протеини. Високото съдържание на 
BCAA осигурява добра и 
ефективна регенерация. 
Перфектно след тренировка.

● Изолат на суроватъчен протеин 
(40%), малтодекстрин, глюкоза, 
хидролизат на млечен протеин 
(11%), креатин-монохидрат 
(7,6%),  и други

ENERGY GEL
● Геловете са популярна 
форма на снабдяване с 
енергия за спортисти, тъй 
като те са лесни за 
използване.

● Оптималната комбинация 
от малтодекстрин и 
фруктоза гарантира бързо и 
след това постоянно и 
дълготрайно снабдяване с 
енергия

● Приема се по време или 
след тренировка


