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Energetické přípravky z řady ENERGY 

 

ENERVIT PRE SPORT  

Jedinečný na trhu: dlouhodobé uvolňování energie díky sacharidům s nízkým 

glykemickým indexem 

 

nejvýznamnější přínos: svým složením představuje optimální jídlo 1-2 hodiny před 

výkonem, zamezuje pocitům hladu před výkonem 

doporučené užití:   před výkonem 2 sáčky 

balení:     8 sáčků po 45 gramech 

příchuť:    pomeranč 

 

 

Specifické složení Enervit Pre Sport zajišťuje doplňování až 96% postupně se uvolňující energie 

ze sacharidů s nízkým glykemickým indexem. Enervit Pre Sport je ojedinělý nízkoglykemický 

produkt s nulovým obsahem tuků a bílkovin, což zajišťuje lehkou stravitelnost a plynulé 

doplňování energie.  

 optimalizuje hladinu krevního cukru, čímž zamezí nástupu nežádoucí hypoglykémie před 

výkonem 

 obsahuje fruktózu a isomaltulosu, sacharidy s postupně se uvolňující energií 

 použitá kombinace sacharidů podporuje využití tuku jako zdroje energie 

 je lehce stravitelný  

 

Kdy použít:  

Pro účinné doplnění energie a optimální přípravu organizmu před výkonem snězte jedno až dvě 

želé 60-120 minut před fyzickou námahou. Dávku též můžete rozdělit a přijmout jedno želé 120 

minut a druhé želé 60 minut před sportem. Možno kombinovat i Enervit Pre Sport cola. 

 

Doporučujeme:  

Vzhledem ke svému složení je Enervit Pre Sport vhodný i jako svačina během dne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

celé balení (obsahuje 8 ks želé á 45 g)  želé 45 g  rozdělaný sáček 
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Nutriční hodnoty 100 g 
45 g 

(1 sáček) 

90 g  

(2 sáčky) 

Energetická hodnota 
231 kcal 

982 kJ 

104 kcal 

442 kJ 

208 kcal 

884 kJ 

Bílkoviny (g) 0 0 0 

Sacharidy (g) 57 25,65 51,3 

   z toho cukry (g) 53,5 24,1 48,2 

Tuky (g) 0 0 0 

Sůl (g) 0,6 0,275 0,55 

Isomaltulóza (g) 16,2 7,3 14,6 

 

 

Složení: 

fruktózový sirup (42,6%), glukózový sirup (16,5%), isomaltulóza (zdroj glukózy a fruktózy), 

želírující látky: pektiny, kyselina: kyselina citronová, regulátor kyselosti: citran sodný, aroma, 

konzervanty: benzoan sodný, sorban draselný, barviva: paprikový extrakt, oleoresin, kurkumin 
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ENERVIT PRE SPORT cola+kofein 

vysoká dávka energie ze sacharidů pro intenzivní a dlouhodobý výkon 

 

nejvýznamnější přínos: svým složením představuje optimální jídlo 1-2 hodiny před 

výkonem, s obsahem kofeinu 

příchuť:     COLA+KOFEIN 

časování:    1-2 hodiny před výkonem, nejpozději 30´ před výkonem  

obsah sáčku:     45 g 

 

 

 

Enervit Pre Sport je na sacharidy bohaté energetické želé, které doporučujeme konzumovat 

před intenzivní a dlouhotrvající fyzickou námahou. Specifické složení Enervit Pre Sport zajišťuje 

doplňování postupně se uvolňující energie ze sacharidů s nízkým glykemickým indexem 

(isomaltulóza tvoří 30% celkového obsahu sacharidů). Enervit Pre Sport je ojedinělý 

nízkoglykemický produkt s nulovým obsahem tuků a bílkovin, což zajišťuje lehkou stravitelnost a 

plynulé doplňování energie.  

 optimalizuje hladinu krevního cukru, čímž zamezí nástupu nežádoucí hypoglykémie před 

výkonem 

 je lehce stravitelný, neobsahuje žádný tuk 

 jedno balení obsahuje 50 mg kofeinu (ekvivalent jednoho šálku kávy) 

 na trhu ojedinělá potravina s těmito vlastnostmi 
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Kdy je vhodné je konzumovat (konkrétní příklady): 

před tréninkem 

 je-li doba mezi jídlem a další sportovní aktivitou jen několik hodin, snězte jedno želé 

Enervit Pre Sport od 1 hodiny do 30 minut před zahájením cvičení. 

 

vytrvalostní sporty 

 Enervit Pre Sport jako součást snídaně zajistí optimální postupné uvolňování přijaté 

energie ze sacharidů během výkonu 

 doporučená dávka jsou 2-3 želé Enervit Pre Sport před závodem nebo před tréninkem: 

o 2 želé Enervit Pre Sport (pomerančová příchuť) 2 hodiny před výkonem  

o 1 želé Enervit Pre Sport (příchuť cola s kofeinem) přibližně 30 minut před 

zahájením výkonu 

 

 

Doporučené dávkování (obecně):  

Snězte dvě želé (á 45g) 1-2 hodiny před intenzivním nebo dlouhotrvajícím fyzickým výkonem. 

 

 

Nutriční hodnoty 100 g 
2 želé  

(90 g) 

1 želé  

(45 g) 

Energetická hodnota 
231 kcal  

982 kJ 

208 kcal 

884 kJ 

104 kcal 

442 kJ 

Sacharidy 57,0 g 51,3 g 25,65 g 

   z toho cukry 53,5 g 48,2 g 24,1 g 

Tuky 0 g 0 g 0 g 

   z toho nasycené 0 g 0 g 0 g 

Bílkoviny 0 g 0 g 0 g 

Sodík 0,6 g 0,55 g 0,28 g 

Isomaltulóza 16,2 g 14,6 g 7,3 g 

Kofein 111 mg 100 mg 50 mg 

 

 

Složení:  

fruktózový sirup (42,6%); glukóza (16,5%); isomaltulosa (16,2%, isomaltulosa je zdrojem 

glukózy a fruktózy); želírující látka: pektiny; regulátor kyselosti: kyselina citronová; barvivo: 

karamel; regulátor kyselosti: citrát sodný; kofein (0,11%); konzervační látky: benzoan sodný, 

sorban draselný; stabilizační látky: tetrasodný difosfát, polyfosfát sodíku, monofosfát vápníku. 
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ENERVITENE Sport competition  

koncentrovaný zdroj energie s rychlým účinkem umocněný obsahem kofeinu 

 

nejvýznamnější přínos:  rychlé a intenzivní „nakopnutí“, které je skutečně cítit 

příchuť:     citrus s kofeinem 

časování:    během výkonu 

obsah:     60 ml 

 

 

Obsahuje Enervit C.OX., speciální směs maltodextrinu a fruktózy, 

které ve správném poměru a množství použitém v Enervitene Sport 

competition dokáží během výkonu zlepšit využitelnost energie ze 

sacharidů. Přispívají tak k optimálnímu využití svalového glykogenu 

při sportovním výkonu. 

 

 ideální pro kvalitní tréninky a soutěže 

 obsahuje „rychlou“ energii (maltodextrin) pro intenzivní pohyb 

či závěry závodů 

 sacharidy v kombinaci Enervit C.OX. velmi účinně bojují proti 

únavě a vyčerpání 

 účinky jsou ještě umocněny obsahem kofeinu (25 mg v balení) 

 praktický a bezpečně uzavíratelný sáček 

 

Doporučené použití: Přijměte během výkonu pro doplnění energie. Enervitene sport 

competition přijatý cca 30 minut před koncem závodu nabudí organizmus, oddálí únavu a 

„vyždíme“ poslední zbytky sil. Minimálně dva koncentráty v průběhu déletrvajícího výkonu zajistí 

účinné doplnění energie. Dávkujte po cca 30 minutách. V závislosti na délce trvání a intenzitě 

námahy lze spotřebovat až do maximální dávky čtyř kusů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení: voda, fruktózový sirup (24,5%), maltodextrin (z kukuřice) (22,8%), kyselina citronová, 

aroma, kofein (0,035% v g/100g; 100g = 85 ml) 

 

  

Nutriční hodnoty 100 ml 60 ml 

Energetická hodnota 187 112 

Bílkoviny (g) 0 0 

Sacharidy (g) 46,8 28,1 

Tuky (g) 0 0 

Fruktóza (g) 20 12 

Maltodextrin (g) 26,8 16,1 

Kofein (mg) 42 25,2 

Osmolalita 1100 mOsm/kg 
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ENERVITENE Sport koncentrát  

Kombinace sacharidů je zdrojem pro rychlý i postupný přísun energie 

 

nejvýznamnější přínos: rychlý zdroj energie pro nakopnutí nebo potlačení 

nastupující únavy 

doporučené užití:   během výkonu 

balení:     energetický koncentrát 60 ml s uzávěrem 

příchuť:    citron (klasik), pomeranč 

 

 

Kombinace sacharidů (maltóza, glukóza, fruktóza) je zdrojem pro 

rychlý i postupný přísun energie v průběhu fyzické aktivity. 

 obsahuje sacharidy maltózu a glukózu jako zdroj „rychlé“ 

energie: 

o vhodné pro intenzivní sport či závěry závodů 

o optimalizují nástup únavy a vyčerpání 

 vitaminy B2, B3, B5 a B6: 

o přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání 

o podporují správný energetický metabolismus 

 praktický a bezpečně uzavíratelný sáček 

 

Kdy použít: Užijte během výkonu - pro účinné doplnění energie 

dávkujte postupně dva kusy po cca 30 minutách. Lze užít i těsně 

před výkonem (5´ před výkonem) v dávce maximálně 30 ml. Enervitene Sport koncentrát lze 

ředit vodou nebo vmíchat do hypotonického nápoje. 

 

Přednost: Díky praktickému a bezpečnému obalu je možné příjem jednoho koncentrátu 

rozdělit na více dávek v průběhu výkonu. 

 

Složení: voda, glukózo-fruktózový sirup 

(26,7%), fruktózový sirup (25,4%), 

esenciální olej citron, aroma, kyselina 

citronová, antioxidant: vitamin C, regulátor 

kyselosti: citran sodný, mix vitamínů: PP, 

pantotenát vápenatý, B6, B2, B1) 

  

Nutriční hodnoty 100 ml 60 ml 

Energetická hodnota 
186 kcal 

789 kJ 

111,5 kcal 

473,5 kJ 

Bílkoviny (g) 0 0 

Sacharidy (g) 46,4 27,84 

Tuky (g) 0 0 

Fruktóza (g) 21,3 12,78 

Glukóza (g) 10,7 6,42 

Maltóza (g) 7,7 4,62 

Polysacharidy (g) 7,1 4,26 

Vitamin B1 (mg) 0,33 0,2 

Vitamin B2 (mg) 0,5 0,3 

Vitamin B6 (mg) 0,67 0,4 

Vitamin B3 (mg) 6 3,6 

Vitamin B5 (mg) 1,67 1 
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ENERVITENE Sport GEL  

Energetický gel s okamžitou i postupně se uvolňující energií, bohatý na sacharidy, 

větvené aminokyseliny a vitaminy 

 

nejvýznamnější přínos: gel pro průběžné doplňování energie a BCAA při výkonu 

doporučené užití:   během výkonu 

balení:     25 ml 

příchuť:    citron, pomeranč, kola 

 
 

Obsahuje různé zdroje energie ze sacharidů (maltodextrin, glukóza, fruktóza) a BCAA. Proto je 

vhodný především pro doplňování energie během dlouhodobých 

výkonů nad 60 minut. 

- sacharidy glukóza a maltodextrin pro rychlé doplnění 

energie  

- významný obsah fruktózy jako zdroje dlouhodobé energie  

- vitaminy skupiny B (B2, B3, B5 a B6): 

o přispívají ke správnému energetickému 

metabolizmu 

o pomáhají ke snížení míry únavy a vyčerpání 

o vitamin B2 podporuje ochranu buněk před 

oxidativním stresem 

o vitamin B6 optimalizuje správnou funkci imunitního 

systému 

- obsahuje aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA), 

které jsou nezbytné pro lidský organizmus 

 

 

Kdy použít:  

Je optimální pro strategické preventivní doplňování energie během výkonu. První gel je vhodné 

přijmout těsně před výkonem, další pak každých 35-45 minut. Před koncem závodu (cca 30 

minut před cílem), nebo v případě nastupující únavy, přijměte Enervitene Sport competition. 

 

 

Doporučujeme:  

Vhodným místem pro užití gelů je klesající profil trati. Gel vždy zapijte nápojem (například 

Enervit G sport). 
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Složení: 

fruktózový sirup, glukózový sirup (z kukuřice) maltodextrin (z kukuřice), zahušťovadlo: 

karboxymetylceluloza, kyselina citronová, L-alanin (0,32%*), L-leucin (0,32%*), regulátor 

kyselosti: citrát sodný, L-isoleucin (0,16%*), L-Valin (0,16%*), aroma, konzervant: sorban 

draselný, mix vitamínů (B1, B2, B6, PP, pantotenát vápenatý), antioxidant: kyselina askorbová  

 

* procentuální vyjádření v g / 100g; 100g = 78 ml 

  

Nutriční hodnoty 100 ml 25 ml 

Energetická hodnota 
285 kcal 

1210 kJ 

71 kcal 

303 kJ 

Bílkoviny (g) 0 0 

Sacharidy (g) 71,2 17,8 

   z toho cukry (g) 64,0 16,0 

Tuky (g) 0 0 

Sůl (g) 0,42 0,105 

Vitamin B1 (mg) 0,42 0,1 

Vitamin B2 (mg) 0,5 0,12 

Vitamin B6 (mg) 0,67 0,17 

Vitamin B5 (mg) 2 0,5 

Vitamin B3 (mg) 6 1,5 

L-isoleucin (mg) 200 50 

L-leucin (mg) 400 100 

L-valin (mg) 200 50 
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ENERVITENE Sport GEL + kofein 

Energetický gel s kofeinem s okamžitou i postupně se uvolňující energií, bohatý na 

sacharidy, větvené aminokyseliny a vitaminy 

 

nejvýznamnější přínos: gel pro průběžné doplňování energie a BCAA při výkonu 

doporučené užití:   během výkonu 

balení:     25 ml 

příchuť:    citrus s kofeinem 

 

 

Obsahuje různé zdroje energie ze sacharidů (glukóza, maltodextrin, fruktóza) a BCAA. Proto je 

vhodný především pro doplňování energie během 

dlouhodobých výkonů nad 60 minut. Celkový přínos gelu je 

navíc umocněn o účinky kofeinu. 

- sacharidy glukóza a maltodextrin pro rychlé doplnění 

energie 

- významný obsah fruktózy jako zdroje dlouhodobé 

energie 

- vitaminy skupiny B (B2, B3, B5 a B6): 

o přispívají ke správnému energetickému 

metabolizmu 

o pomáhají ke snížení míry únavy a vyčerpání 

o vitamin B2 podporuje ochranu buněk před 

oxidativním stresem 

o vitamin B6 optimalizuje správnou funkci 

imunitního systému 

- obsahuje aminokyseliny s rozvětveným řetězcem 

(BCAA), které jsou nezbytné pro lidský organizmus 

- účinky umocněny obsahem kofeinu (25 mg v balení) 

 

 

Kdy použít:  

Přijměte vždy jeden gel každých 35-45 minut. Z důvodu obsahu kofeinu je vhodné jej během 

výkonu kombinovat s bezkofeinovou variantou gelu (Enervitene Sport gel). Denní dávka jsou 

čtyři gely. Nepřekračujte toto doporučené dávkování. 

 

 

Přednost:  

Díky trhacímu uzávěru lze gel užívat bezpečně i při jízdě na kole. Vhodným místem pro užití 

gelů je klesající profil trati. Gel vždy zapijte nápojem (například Enervit G sport). 
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Složení: 

glukozový sirup (43,6%), fruktózový sirup (26%), maltodextrin, zahušťovadlo: 

karboxymetylceluloza, aroma, kyselina citronová, L-alanin (0,32%*), L-leucin (0,32%*), 

konzervant: sorban draselný, L-isoleucin (0,16%*), L-Valin (0,16%*), kofein (0,08%*), mix 

vitamínů (B1, B2, B6, PP, pantotenát vápenatý), antioxidant: kyselina askorbová 

 

* procentuální vyjádření v g / 100g (100g = 78 ml) 

 

  

Nutriční hodnoty 100 ml 25 ml 

Energetická hodnota 
285 kcal 

1210 kJ 

71 kcal 

303 kJ 

Bílkoviny (g) 0 0 

Sacharidy (g) 71,2 17,8 

   z toho cukry (g) 49,4 12,4 

Tuky (g) 0 0 

Sůl (g) 0,3 0,08 

Kofein (mg) 100 25 

Vitamin B1 (mg) 0,42 0,1 

Vitamin B2 (mg) 0,5 0,12 

Vitamin B6 (mg) 0,67 0,17 

Vitamin B5 (mg) 2 0,5 

Vitamin B3 (mg) 6 1,5 

L-isoleucin (mg) 200 50 

L-leucin (mg) 400 100 

L-valin (mg) 200 50 
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ENERVITENE SPORT  

Vysoce koncentrovaný zdroj energie s obsahem vitamínů a sacharidů s okamžitým i 

postupným uvolňováním 

 

nejvýznamnější přínos: vysoce koncentrovaný energetický nápoj 

doporučené užití:   během výkonu 

balení:     500 g 

příchuť:    pomeranč 

ředění:     1-3 odměrky (17-52 g) rozpustit v 500 ml vody 

množství nápoje: 4,8 litrů (3 odměrky na 500ml) 

   14 litrů nápoje (1 odměrka na 500ml)  

 

 

Enervitene Sport je energetický nápoj s vysokým obsahem sacharidů 

jako zdroje nejlépe využitelné energie během výkonu. Je vhodný pro 

doplnění energie za účelem podpory výkonu a jeho zlepšení v dalších 

fázích tréninku či závodu. 

- vysoký obsah sacharidů jako zdroj energie i pro velmi 

intenzivní a náročné výkony: 

o maltodextrin pro rychlé vstřebávání   

o fruktóza pro postupné uvolňování energie během 

tréninku či závodu 

- vitaminy C a B (B2, B3, B5 a B6): 

o pomáhají při snížení míry únavy a vyčerpání                                                                                                                                     

o přispívají ke správnému energetickému metabolismu                                                                                                                        

- přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem (vitamin C, 

B2) 

- podporuje správnou funkci imunitního systému (vitamin C, B6) 

- vitamin C přispívá k udržení správné funkce imunitního systému během intenzivního 

fyzického výkonu a po něm 

 

Kdy použít:  

Rozpusťte 1-3 odměrky (17-52g) ve sklenici nebo lahvi vody (200-500 ml dle počtu odměrek) a 

popíjejte v průběhu výkonu. Velikost dávky přizpůsobte individuálním požadavkům dle délky 

trvání a intenzity výkonu (čím delší či intenzivnější výkon, tím větší dávku Enervitene Sport 

přijměte) a počasí (ve velkém horku upřednostněte spíše řidší ředění nápoje). 

 

 

Doporučujeme:  

Enervitene Sport, především v případě intenzivních výkonů, popíjejte jako druhý nápoj (prvním 

je Enervit G sport s obsahem minerálních látek). 
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Složení: 

maltodextrin (z kukuřice), fruktóza, sacharóza, dextróza (z kukuřice), kyselina citronová, aroma, 

zahušťovadlo: guar gum, fosforečnan sodný, citronan hořečnatý, citronan draselný, citran sodný, 

chlorid sodný, mix vitamínů (C, PP, pantotenát vápenatý, B2, B1) 

  

Nutriční hodnoty 100 g 
3 odměrky = 52 g  

(500 ml nápoje) 

Energetická hodnota 
388 kcal 

1649 kJ 

202 kcal 

857 kJ 

Bílkoviny (g) 0 0 

Sacharidy (g) 97 50,4 

    z toho cukry (g) 49,3 25,6 

Tuky (g) 0 0 

Vláknina (g) 0 0 

Sodík (mg) 4 2 

Vitamin B1 (mg) 1,2 0,63 

Vitamin B2 (mg) 1,8 0,94 

Vitamin B6 (mg) 1,4 0,73 

Vitamin B3 (mg) 20 10,4 

Vitamin B5 (mg) 7 3,6 

Vitamin C (mg) 60 31 
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ENERVIT GT Sport 

Energetické tablety pro rychlé zažehnání nastupující únavy i pro průběžné doplňování 

energie 

 

nejvýznamnější přínos: rychle dostupná energie, kterou máte vždy po ruce 

doporučené užití:   těsně před a během výkonu 

balení:     24 tablet 

příchuť:    citron 

 

 

Energetické tablety Enervit GT Sport jsou připravené tak, abyste je 

mohli mít vždy u sebe k okamžitému použití. Mají vysoký obsah více 

druhů sacharidů pro rychlé zažehnání nastupující únavy i pro 

průběžné doplňování energie.  

 energetické tablety pro okamžité doplnění rychle 

vstřebatelné energie (maltodextrin, dextróza) a potlačení 

únavy z nedostatku energie 

 fruktóza zajistí průběžné a postupné doplňování energie 

 doplněny o vitaminy skupiny B a sodík 

 vitaminy B (B1, B2, B3 a B5) přispívají ke snížení míry únavy 

a vyčerpání a ke správnému energetickému metabolismu 

 snadná manipulace během výkonu, jsou lehce rozpustné v 

ústech 

 

 

Kdy použít:  

Během námahy je možné konzumovat od 6 do 14 kusů, v závislosti od intenzity a délky trvání 

fyzické námahy. Tabletu vždy důkladně rozkousejte a poté zapijte nápojem (například Enervit G 

sport). 

 

 

Přednost:  

Nezaberou moc místa, při sportu nepřekáží, ale zato odvedou výbornou službu doplněním 

energie i protikřečových minerálů. 

 

  



 

 

15 

 

Nutriční hodnoty 100 g 1 tableta (4 g) 6 tablet (24 g) 

Energetická hodnota 
388 kcal 

1646 kJ 

15,5 kcal 

65,8 kJ 

93,1 kcal 

395 kJ 

Bílkoviny (g) 0 0 0 

Sacharidy (g) 90 3,6 21,6 

   z toho cukr (g) 84 3,36 20,16 

Tuky (g) 2,9 0,12 0,7 

   z toho nasycené (g) 2,76 0,11 0,66 

Vláknina (g) 1,1 0,04 0,26 

Vitamin B1 (mg) 0,5 0,02 0,12 

Vitamin B2 (mg) 0,5 0,02 0,12 

Vitamin B3 (mg) 6 0,24 1,44 

Vitamin B5 (mg) 2,5 0,1 0,6 

Sůl (mg) 213 8,52 51,12 

Hořčík (mg) 56,2 2,25 13,5 

 

 

Složení: 

fruktóza, dextrósa (z kukuřice), sacharóza, maltodextrin (z kukuřice), kyselina citronová, arabská 

guma (zahušťovadlo), stearát hořečnatý, pšeničný škrob, citran draselný, citran hořečnatý, 

kyselina askorbová, mix vitamínů, chlorid sodný 

  



 

 

16 

Energetické tyčinky z řady ENERGY 

 

ENERVIT POWER SPORT Double Use 

energetická dvoutyčinka s vitamíny a minerálními látkami, bez jakékoliv polevy 

 

příchuť:    kakao, jablko, CITRON (novinka) 

časování: vhodné jsou především během výkonu,  

lze je konzumovat i kdykoliv během dne  

obsah:    60 g (30 g + 30 g ) 

 

 

 

Energetická tyčinka Enervit Power Sport je vhodná pro doplnění energie během delších výkonů i 

jako svačina v průběhu náročného dne. Úspěšně zažene nepříjemný hlad během sportu (tzv. 

hlaďák) díky různým druhům sacharidů (škrob, maltodextrin, glukóza a fruktóza) a z nich 

průběžně se uvolňující energii. Výhodou Enervit Power Sport je, že je bez polevy. Balení tvoří 

dvě tyčinky po 30 gramech. 

 kombinace sacharidů, bílkovin, minerálních látek a vitaminů ji předurčují k užívání i 

během dlouhých výkonů 

 draslík a hořčík přispívají ke správné činnosti svalů a správné činnosti nervové soustavy 

během výkonu 

 18% bílkovin jako zdroj živin k zachování svalových vláken během výkonu 

 66% sacharidů, ze kterých se energie uvolňuje průběžně 

 vitaminy C a B (B2, B3 a B6) a hořčík přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání a ke 

správnému energetickému metabolismu 

 vitamin C přispívá k udržení správné funkce imunitního systému během intenzivního 

fyzického výkonu a po něm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příchuť citron (novinka)             příchuť kakao            příchuť jablko  
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Doporučené dávkování:  

Doporučená dávka jsou 1-2 dvoutyčinky denně. Během výkonu snězte dvě poloviční porce (2x 

30 g) a zapijte je dostatečným množstvím nápoje (například Enervit G sport). 

 

Doporučujeme:  

Vzhledem k optimálnímu obsahu bílkovin a nízkému obsahu tuků je tato tyčinka vhodnou formou 

svačiny, zvláště v průběhu fyzicky i psychicky náročného dne. 

 

Složení (příchuť citron):  

Glukózo-fruktózový sirup (21,6%); 

mléčné bílkoviny; rýžový škrob; 

maltodextrin (z kukuřice, 12%); 

plnotučné mléko; pražené mandle 

(mandle, cukr); kondenzované mléko; 

ovesné vločky; vaječný bílek; dextróza 

(z kukuřice); citronová vláknina; slad 

z ječmene; karamelizovaný cukr; 

slunečnicový olej; aroma; emulgátor: 

sójový lecitin. 

 

Složení (příchuť kakao): 

sirup z maltodextrinu a glukozy (z 

kukuřice) (28,6%), mléčné bílkoviny, 

sušené odstředěné mléko, tapiokový 

škrob, fruktózový sirup (6,3%), sušený 

vaječný bílek, sekané mandle s 

cukrem (mandle, cukr), sladový 

extrakt (z ječmene), ovesné vločky, 

rýžový škrob, jablková vláknina, 

oříšková pasta, citronan hořečnatý, 

citronan draselný, barvivo: karamel, 

aroma, vitamin C, PP, B6 v 

mikrokapslích (B6, mono a diglyceridy 

mastných kyselin), B2, B1, 

antioxidant: vitamin E 

 

 

 

 

 

Nutriční hodnoty (jablko) 100 g dvoutyčinka (60 g) 1 porce (30 g) 

Energetická hodnota 
371 kcal 

1569 kJ 
223 kcal 
941 kJ 

111,5 kcal 
470,5 kJ 

Bílkoviny (g) 18,2 10,9 5,45 

Sacharidy (g) 60 36 18 

   z toho cukry (g) 28,0 16,8 8,4 

Tuky (g) 5,4 3,24 1,62 

   z toho nasycené (g) 2,0 1,2 0,6 

Vláknina (g) 5,0 3,0 1,5 

Vitamin B1 (mg) 1,1 0,66 0,33 

Vitamin B2 (mg) 1,8 1,08 0,54 

Vitamin B6 (mg) 1,8 1,08 0,54 

Vitamin B3 (mg) 25 15 7,5 

Vitamin C (mg) 75 45 22,5 

Draslík (mg) 500 300 150 

Sodík (mg) 240 140 70 

Hořčík (mg) 110 66 33 

 

Nutriční hodnoty (citron) 100 g dvoutyčinka (60 g) 1 porce (30 g) 

Energetická hodnota 
366 kcal  

1545 kJ 

219 kcal 

927 kJ 

109,5 kcal 

463,5 kJ 

Bílkoviny 18,5 g 11,1 g 5,55 g 

Sacharidy 58,0 g 34,8 g 17,4 g 

   z toho cukry 24,0 g 14,4 g 7,2 g 

Tuky 6,0 g 3,6 g 1,8 g 

   z toho nasycené 2,1 g 1,26 g 0,63 g 

Vláknina 2,8 g 1,68 g 0,84 g 

Sodík 0,13 g 0,08 g 0,04 g 

Nutriční hodnoty (kakao) 100 g dvoutyčinka (60 g) 1 porce (30 g) 

Energetická hodnota 
374 kcal 

1581 kJ 
225 kcal 
949 kJ 

112,5 kcal 
474,5 kJ 

Bílkoviny (g) 18,3 11,0 5,5 

Sacharidy (g) 60 36 18 

   z toho cukry (g) 28,0 16,8 8,4 

Tuky (g) 6 3,6 1,8 

   z toho nasycené (g) 1,8 1,08 0,54 

Vláknina (g) 3,5 2,1 1,05 

Vitamin B1 (mg) 1,1 0,66 0,33 

Vitamin B2 (mg) 1,8 1,08 0,54 

Vitamin B6 (mg) 1,8 1,08 0,54 

Vitamin B3 (mg) 25 15 7,5 

Vitamin C (mg) 75 45 22,5 

Draslík (mg) 500 300 150 

Sodík (mg) 240 140 70 

Hořčík (mg) 204 122 61 
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ENERVIT POWER Sport competition 40 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetická tyčinka s významným obsahem bílkovin, BCAA a kreatinu je mimořádně 

vhodná před intenzivní fyzickou aktivitou nebo silově náročným sportovním výkonem. 

Zdroj energie ze sacharidů (48%) je doplněn vysokým podílem bílkovin (26%), kreatinem, 

aminokyselinami BCAA a vitaminem B2 pro podporu energetického metabolismu. 

 

nejvýznamnější přínos:  komplex energie a výživy pro svaly před náročným výkonem 

příchuť:     kakao 

časování:     před výkonem 

hmotnost:     40 g 

 

 

ENERVIT POWER Sport competition je zdrojem: 

 bílkovin (26%), které přispívají k zachování svalových vláken během výkonu 

 kreatinu monohydrát v množství 600 mg v jedné tyčince 

 pro tělo nezbytných aminokyselin BCAA 

 vitaminu B2, který se podílí na optimálním energetickém metabolismu, ochraně buněk 

před oxidačním stresem a pomáhá se snížením únavy a vyčerpání. 

 

 

Složení: glukózo-fruktózový sirup (16,5%); 

mléčné bílkoviny; fruktózový sirup (9%); 

maltodextrin (z kukuřice, 8,8%); dextróza (z 

kukuřice); kakao (7,5%); sušené odstředěné 

mléko; tapioka škrob; CFM syrovátková 

bílkovina; vaječný žloutek; vaječný bílek; 

kondenzované mléko; kakaová vláknina; kreatin 

monohydrát (1,5%); L-leucin (0,8%); sezamový 

olej; L-isoleucin (0,4%); L-valin (0,4%); citronan 

hořečnatý; fosforečnan citrát; aroma; směs 

vitaminů (C, E, B1, B2, B6, B3). 

 

 

 

 

  

Nutriční hodnoty 100 g 2 tyčinky 
%dopor. 

denní dávky 

Energetická hodnota 
350 kcal 

(1480 kJ) 

280 kcal 

(1184 kJ) 
 

Bílkoviny 26 g 20,8 g  

Sacharidy 48,0 g 38,4 g  

z toho cukry 30 g 24 g  

Tuky 6,0 g 4,8 g  

z toho nasycené 2,0 g 1,6 g  

Kreatin monohydrát 1,3 g 1,0 g  

L-leucin 0,8 g 0,64 g  

L-isoleucin 0,4 g 0,32 g  

L-valin 0,4 g 0,32 g  

Vitamin C 110 mg 88 mg 110 

Vitamin E 17 mg 13,6 mg 113 

Vitamin B1 2 mg 1,6 mg 145 

Vitamin B2 2,6 mg 2,08 mg 149 

Vitamin B6 2,6 mg 2,08 mg 149 

Vitamin B3 20 mg 16 mg 100 
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ENERVIT POWER Sport competition 30 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysokosacharidová energetická tyčinka pro doplňování energie i během intenzivní nebo 

dlouhotrvající fyzické aktivity a sportovního výkonu. Optimální velikost do kapsy (30 g), 

bez polevy. 

 

nejvýznamnější přínos:  vysoká dávka energie k zakousnutí, co se vejde do kapsy 

příchuť:     pomeranč 

časování:     během výkonu 

hmotnost:     30 g 

 

 

ENERVIT POWER Sport competition je energetická tyčinka vhodná pro doplňování energie 

během intenzivní nebo dlouhotrvající fyzické aktivity a sportovního výkonu. Její výraznou 

výhodou je, že není polita žádnou polevou.  

 

 vysokosacharidová energetická tyčinka 

 vhodná i během intenzivních výkonů 

 optimální velikost do kapsy (30 g) 

 
 

Složení: rýžové vločky (rýžová mouka, pšeničný 

lepek, cukr, pšenice slad, glukóza, sůl, emulgátor: 

sojový lecitin); ovesné vločky; rozinky; fruktózo-

glukózový sirup; glukóza; cukr; slunečnicový olej; 

maltodextriny; aroma; regulátor kyselosti: kyselina 

citronová. 

 

 

  

Nutriční hodnoty  100 g 
2 tyčinky 

(60 g) 

Energetická hodnota 
347 kcal 

(1473 kJ) 

209 kcal 

(884 kJ) 

Bílkoviny 5,1 g 3,1 g 

Sacharidy 75 g 45 g 

   z toho cukry 42 g 25,2 g 

Tuky 3,0 g 1,8 g 

   z toho nasycené 0,4 g 0,24 g 

Vláknina 3,3 g 2,0 g 

Sodík 280 mg 170 mg 
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ENERVIT ENERGY TIME 

tyčinka s ovocem a cereáliemi 

 

kdy užívat:   kdykoliv během dne 

 bez polevy 

hmotnost:   35 g 

 

 

Doplnění energie a živin pro aktivní lidi: 

 35 g cereální tyčinka 

 bohatá na vlákninu 

 27% ovoce 

 

Cereální tyčinka Energy Time je vhodná i jako ideální svačinka kdykoliv během dne. Podporuje 

vitalitu především u aktivních lidí. Vynikají svojí chutí i optimální velikostí.  

 

 
 

Doporučená dávka je jedna tyčinka denně v závislosti na intenzitě denní aktivity. 

 

Nutriční hodnoty na 100 g 
v jedné 

tyčince 

Energetická hodnota 
340 kcal 

(1432 kJ) 

118 kcal 

(501 kJ) 

Bílkoviny 7 g 2,5 g 

Sacharidy 60 g 21 g 

   z toho cukry 28,5 g 10 g 

Tuky 6,5 g 2,3 g 

   z toho nasycené 1,2 g 0,42 g 

Vláknina 6,5 g 2,3 g 

Sodík 0,03 g 0,01 g 

 

Složení: ovesné vločky (24%) - glukózový sirup (z kukuřice) - sušené meruňky (15%) - burizony (14%) - 

rozinky (6%) - sušené jablko (6%) - sušené mléko - drcené lískové ořechy - sezamový olej - pšeničná 

vláknina - vaječný bílek - třtinový cukr - emulgátor: sójový lecitin - aroma - konzervační prostředek: sorbát 

draselný – antioxidant: vitamin E 
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ENERVIT ENERGY TIME muesli ciok 

tyčinka v mléčnočokoládové polevě 

 

kdy užívat:   kdykoliv během dne 

hmotnost:   27 g 

 

 

Lahodná svačinka pro doplnění energie a zdravé uspokojení chuti. 

 

 
 

Doporučená dávka je jedna tyčinka denně v závislosti na intenzitě denní aktivity. 

 

Nutriční 

hodnoty 
na 100 g 

v jedné 

tyčince 

Energetická 

hodnota 

428 kcal 

(1796 kJ) 

116 kcal 

(485 kJ) 

Bílkoviny 6,1 g 1,6 g 

Sacharidy 56,9 g 15,3 g 

Tuky 19,6 g 5,3 g 

 

Složení: mléčno čokoládová poleva (22%) (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, kakaová hmota, laktóza 

a mléčné bílkoviny, emulgátor: sójový lecitin, vanilkové aroma) – Tapioka - Kakaový prášek (5,8%) – 

banány a hrušky (kousky: banán, hruška, cukr, fruktóza, laktóza, neztužený palmový tuk, želírující látka: 

pektin, příchutě, kyselina citronová) - kousky jablka (jablečný džus, jablko, jablko pyré, sacharóza, 

fruktózový sirup, rýžová mouka, neztužený palmový tuk, želírující látka: pektin, kyselina citronová, přírodní 

aroma) – Kondenzované mléko - žloutek prášek - sekané ořechy (lískové ořechy, cukr) - sušená jablka 

kostky (2,9%) - glukózový sirup (z kukuřice) - sladový výtažek (z ječmene) - ovocný sirup - corn flakes - 

Dextróza (z kukuřice) - Sacharóza - emulgátor: sójový lecitin - Aroma - sekané mandle - sušené 

odstředěné mléko - Mléčné bílkoviny - antioxidant vitamín E. 
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Iontové nápoje z řady REHYDRATION 

 

ENERVIT G Sport  

Energetický iontový nápoj s minerály pro udržení výkonnosti 

 

nejvýznamnější přínos: iontový nápoj s doplňováním energie, vitamínů a minerálních látek 

pro běžný typ sportovního výkonu 

doporučené užití:  v průběhu výkonu a po něm 

    15 g (1 sáček, 1 odměrka) rozpustit v 250 ml vody 

balení:    a) sáčky po 15 g  

    b) velký sáček 300 g 

    c) dóza 420 g 

příchuť:   pomeranč, citron (pouze u dózy) 

osmolalita:  323 mOsm/kg 

litrů hotového nápoje: 

 izotonického:  0,25 l (sáček 15g) 

  5 litrů (300g) 

  7 litrů (420g) 

 hypotonického:  0,5 l (sáček 15g) 

  10 litrů (300g) 

  14 litrů (420g) 

 

 

 

 

 

Rozpuštěním Enervit G Sport ve vodě získáte izotonický či hypotonický iontový nápoj, který 

přispívá k udržení výkonnosti a zvyšuje vstřebávání vody během fyzického výkonu. Je užitečný 

především v případě nadměrného pocení v důsledku jakékoliv intenzivní fyzické aktivity a při 

sportu, ať již amatérském či profesionálním. 

 ideální při fyzické aktivitě jako prevence žízně a doplnění energie 

 vhodný i po sportu pro doplnění vypocených tekutin a minerálních látek (sodík, draslík, 

hořčík, chlór)  

 obsahuje různé formy sacharidů pro rychlé (maltodextrin, dextróza) a postupné 

(fruktóza) uvolňování energie během tréninku či závodu 

 vysoký obsah sacharidů zajistí dostatek energie i pro intenzivní a náročné výkony 

 draslík a hořčík přispívají ke správné činnosti svalů a správné činnosti nervové soustavy 

během výkonu  

 vitaminy C a B (B1, B2, B3 a B5) přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání a ke 

správnému energetickému metabolismu 

 přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem (vitamin C, B2) 

 vitamin C přispívá k udržení správné funkce imunitního systému během intenzivního 

fyzického výkonu a po něm 
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Kdy použít:  

Připravený nápoj pijte průběžně během výkonu, a to zhruba každých 15 minut v množství 100-

150 ml. Ihned po skončení výkonu, ještě před regeneračním nápojem, je vhodné vypít až 300 ml 

Enervit G Sport. U výkonů, kde dochází k nadměrnému pocení, doporučujeme pít výhradně 

hypotonicky ředěný nápoj. 

 

Doporučujeme:  

Vhodný pitný režim podpoří vitalitu během dne, a to i když právě nesportujete. Enervit G Sport je 

proto vhodné zařazovat nejen při sportu, ale i v průběhu dne ve fyzicky náročnějších chvílích. 

 

 

Nutriční hodnoty 100 g 
15 g  

(= 1 sáček nebo 1 odměrka) 

Energetická hodnota 
367 kcal 

1559 kJ 

55 kcal 

233,9 kJ 

Bílkoviny (g) 0 0 

Sacharidy (g) 91,5 13,73 

   z toho cukry (g) 88,5 13,3 

Tuky (g) 0 0 

Vláknina (g) 0,45 0,07 

Sůl (g) 2 0,3 

Vitamin B1 (mg) 1,1 0,17 

Vitamin B2 (mg) 1,4 0,21 

Vitamin B5 (mg) 6 0,9 

Vitamin B3 (mg) 16 2,4 

Vitamin C (mg) 60 9 

Sodík (mg / l) 800 120 

Chlor (mg / l) 200 30 

Hořčík (mg / l) 45 6,75 

Draslík (mg / l) 150 22,5 

 

 

Složení: 

fruktóza, maltodextrin (z kukuřice), sacharóza, dextróza (z kukuřice), kyselina citronova, 

zahušťovadlo: arabská guma, fosforečnan sodný, pomerančová šťáva, citronan hořečnatý, 

citronan draselný, citran sodný, chlorid sodný, aroma, mix vitamínů (C, PP, pantotenát vápenatý, 

B2, B1) 
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ENERVIT G Sport competition  

Iontový energetický nápoj pro intenzivní cvičení a sportovní aktivity s vyšší úrovní zátěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iontový energetický nápoj mimořádně vhodný pro intenzivní cvičení a sportovní aktivity 

s vyšší úrovní zátěže. Obsahuje Enervit C.OX., speciální směs maltodextrinu a fruktózy, 

účinek je umocněn o kofein a minerální látky a vitaminy C a B. 

 

nejvýznamnější přínos:  nápoj pro udržení výkonnosti i při vysoké intenzitě 

příchuť:     pomeranč 

časování:    během výkonu 

obsah:     10 sáčků á 30 g 

osmolalita:    205 mOsm/kg 

 

    

Rozpuštěním obsahu sáčku ve vodě získáte 0,5 litru hypotonického nápoje pro vyrovnání 

obsahu vody a minerálních látek v těle. Mimořádně vhodný je především v případě nadměrného 

pocení v průběhu intenzivní fyzické aktivity a sportovních výkonů na amatérské a profesionální 

úrovni. ENERVIT G Sport competition obsahuje Enervit C.OX., speciální směs maltodextrinu a 

fruktózy v poměru 1,3:1. Jeho efekt je umocněn o kofein (80 mg / 500 ml nápoje).  

 

 

Doporučené použití:  

pro přípravu hypotonického nápoje rozpusťte obsah sáčku (30 g) v 500 ml vody. Doporučujeme 

popíjet během výkonu po doušcích každých 15-20 minut.  
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Složení:  

Maltodextrin (z kukuřice) (48%); Fruktóza (35%); Regulátor kyselosti: kyselina citronová; Citrát 

sodný; Aroma; Zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy; citronan draselný; citronan 

hořečnatý;  chlorid sodný; Protispékavá látka: oxid křemičitý; Kofein (0,27%); Barviva: kurkumin, 

paprika výtažek; Sladidla: acesulfam K, sukralóza; Vitamin C; Vitamin B5; Pantothenan 

vápenatý; vitamin B2; Vitamin B1. 
 

 

  

Nutriční hodnoty  ve 100 g v sáčku (30 g) 

Energetická hodnota 
320 kcal 

(1360 kJ) 

96 kcal        

(408 kJ) 

Bílkoviny 0 g 0 g 

Sacharidy 80 g 24 g 

Tuky 0 g 0 g 

Sodík 1,16 g 0,35 g 

Draslík 200 mg 60 mg 

Chloridy 200 mg 60 mg 

Hořčík 50 mg 15 mg 

Kofein 267 mg 80 mg 

Vitamin B1 1,1 mg 0,33 mg (30*) 

Vitamin B2 1,4 mg 0,42 mg (30*) 

Vitamin B3 16 mg 4,8 mg (30*) 

Vitamin C 80 mg 24 mg (30*) 

Vitamin B5 6 mg 1,8 mg (30*) 

* % doporučené denní dávky 
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ENERVIT MAGNESIUM Sport  

Komplex minerálních látek s vitaminem C 

 

nejvýznamnější přínos: vysoký obsah minerálních látek v jednom sáčku, snadná 

manipulace při přípravě lahodného nápoje 

doporučené užití:   před výkonem, v průběhu výkonu a po něm  

(1 sáček rozpustit v 200 ml vody) 

balení:     v balení 10 sáčků po 15 g 

 

 

 

Enervit Magnesium Sport zajišťuje doplnění tekutin a minerálních látek. V jednom sáčku (15 g) 

obsahuje 600 mg draslíku, 160 mg hořčíku, 90 mg sodíku a 80 mg vitaminu C. 

 vhodný pro doplnění minerálních látek (sodík, draslík, hořčík, chlór) 

 draslík a hořčík přispívají ke správné činnosti svalů a správné činnosti nervové soustavy 

během výkonu 

 hořčík přispívá ke správné elektrolytické rovnováze 

 vitamin C přispívá: 

o ke snížení míry únavy a vyčerpání 

o ke správnému energetickému metabolismu 

o k ochraně buněk před oxidativním stresem 

(vitamin C) 

o k udržení správné funkce imunitního systému 

během intenzivního fyzického výkonu a po něm, 

kdy je organizmus díky vyčerpání výrazně 

oslaben 

  

 

Kdy použít:  

Užívejte ve dnech před fyzicky náročným výkonem (závodem či těžkým tréninkem), a to v dávce 

jeden sáček denně. Trpíte-li na křeče, lze jeden sáček vmíchat do hypotonického nápoje Enervit 

G Sport a popíjet během závodu či tréninku. Pro doplnění minerálních látek po náročném 

výkonu lze vypít jeden sáček denně i ve dnech následujících.  

 

 

Doporučujeme:  

Na křeče je vhodné myslet již ve dnech před závodem, protože tělo se musí minerály „nasytit“. 
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Nutriční hodnoty 100 g 
15 g  

(1 sáček) 

Energetická hodnota 
268 kcal 

1139 kJ 

40 kcal 

170 kJ 

Bílkoviny (g) 0 0 

Sacharidy (g) 67 10 

Tuky (g) 0 0 

Vitamin C (mg) 533 80 

Sodík (mg) 600 90 

Draslík (mg) 4000 600 

Hořčík (mg) 1066 160 

 

 

Složení: 

sacharoza, citrát draselný (11,1%), citrát hořečnatý (10,5%), kyselina: kyselina citronová, citran 

sodný, aroma: pšeničný škrob, zahušťovadlo: sodná sůl karboxymethylcelulosy, vitamin C, 

sladidlo: sukralosa, látky protispékavé: oxid křemičitý, barviva: kurkumin 
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Povýkonové nápoje z řady RECOVERY 

 

ENERVIT R2 Sport  

Urychluje procesy obnovy stálého vnitřního prostředí organizmu po závodě, tréninku a 

po déletrvající fyzické aktivitě  

 

nejvýznamnější přínos: postaví Vás na nohy a Vy to skutečně cítíte 

doporučené užití:   ihned po výkonu 

balení:     a) sáčky po 50 g 

     b) dóza 400 g 

příchuť:    pomeranč 

příprava:    rozpustit 50 g (1 sáček, 3 odměrky) v alespoň 350 ml vody 

litrů nápoje:   0,35 - 0,5 litru (sáček 50g) 

   2,8 – 4 litrů (dóza 400g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enervit R2 Sport patří k oblíbeným nápojům sportovců konzumovaným po výkonu. Svým 

složením a kombinací různých živin (aminokyseliny, vitaminy B a C, minerální látky) urychluje 

procesy obnovy stálého vnitřního prostředí organizmu po závodě, tréninku a po déletrvající 

fyzické aktivitě. 

- rychlé doplnění vyčerpaných zásob energie pomocí velkého množství různých druhů 

sacharidů (dextróza, sacharóza a maltodextriny)  

- aminokyseliny L-glutamin a BCAA přispívají k zachování a růstu (obnově) svalových 

vláken po výkonu 

- opětovné doplnění vypocených minerálních látek (sodík, draslík, hořčík) a vitaminů, které 

přispívají: 

o hořčík ke správné elektrolytické rovnováze 

o draslík, hořčík a vitaminy B (B1, B2, B3 a B6) k obnovení správné činnosti nervové 

soustavy 

o vitamin C, B2 a E k ochraně buněk před oxidativním stresem 

o vitamin C a B6 k udržení správné funkce imunitního systému po výkonu, kdy je 

organizmus díky vyčerpání výrazně oslaben 

o vitaminy C a B (B1, B2, B3 a B6) ke snížení míry únavy a vyčerpání a ke 

správnému energetickému metabolismu 
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Kdy použít:  

Nápoj připravený z jedné dávky vypijte 

bezprostředně po skončení fyzické aktivity. Pro 

optimalizaci regeneračních procesů jej vypijte 

během 30 minut bezprostředně po skončení 

výkonu – viz graf znázorňující rychlost doplňování 

svalového glykogenu: 

 

 

 

Přednost: Díky Enervit R2 Sport můžete intenzivně trénovat častěji a čas po závodě pro 

Vás přestane být bolestivým utrpením. 

 

 

Nutriční hodnoty 100 g 
50 g  

(1 sáček nebo 3 odměrky) 

Energetická hodnota 
401 kcal 

1702 kJ 

200 kcal 

851 kJ 

Bílkoviny (g) 12,8 6,4 

Sacharidy (g) 86,8 43,4 

   z toho cukry (g) 74 37 

Tuky (g) 0 0 

Vláknina (g) 1,1 0,55 

Sůl (mg) 330 165 

Vitamin B1 (mg) 1 0,5 

Vitamin B2 (mg) 2 1 

Vitamin B6 (mg) 2 1 

Vitamin B3 (mg) 20 10 

Vitamin C (mg) 120 60 

Vitamin E (mg) 20 10 

 

 

Složení:  

sacharóza, bílkovinný hydrolyzát s glutaminem (z pšenice) (4,93%), L-leucin (4,9%), kyselina 

citronová, L-isoleucin (2,45%), L-valin (2,45%), maltodextrin (z kukuřice), aroma, zahušťovadla: 

sodná sůl karboxymetylcelulosy, hydroxypropylcelulosa, citrát hořečnatý, emulgátor: estery 

sacharózy s mastnými kyselinami, dextrosa (z kukuřice), citronan draselný, vitamin C, náhradní 

sladidlo: acesulfam-K, pšeničný škrob, extrakt polykosanolu z čisté cukrové třtiny, hydrouhličitan 

sodný, uhličitan sodný, barvivo: beta karoten, vitamin E, vitamin PP, vitamin B1, B2, B6 
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ENERVIT R1 Sport  

Pro doplnění tekutin a správného poměru energie, aminokyselin a minerálních látek po 

intenzivním, spíše krátkodobém výkonu 

 

přínos: optimální nápoj PO vysoce intenzivním výkonu 

doporučené užití: ihned po výkonu  

(1 sáček = 15 g rozpustit v 200 ml vody pro 

izotonický nápoj) 

balení:   v krabičce 10 sáčků po 15 g 

příchuť:  citron 

litrů nápoje: 0,2 litrů z jednoho sáčku 15g 

osmolalita: 323 mOsm/kg 

 

 
 

Enervit R1 Sport je určený pro doplnění tekutin a správného poměru 

energie, aminokyselin a minerálních látek po intenzivním, spíše krátkodobém výkonu. 

- sacharidy sacharóza a maltodextrin podporují rychlé doplnění zásob energie 

- vysoké množství aminokyselin L-glutamin a BCAA (20%) pomáhá se zachováním a 

růstem (obnovou) svalových vláken po intenzivním výkonu 

- vhodný pro opětovné doplnění vypocených minerálních látek (sodík, draslík, hořčík) a 

vitaminů, které přispívají: 

o hořčík ke správné elektrolytické rovnováze 

o vitamin C, a E k ochraně buněk před oxidativním stresem 

o vitamin C a B6 k udržení správné funkce imunitního systému po výkonu, kdy je 

organizmus díky vyčerpání výrazně oslaben 

o vitaminy C a B (B1, B3 a B6) ke snížení míry únavy a vyčerpání a ke správnému 

energetickému metabolismu 

o draslík, hořčík a vitaminy B1, B3 a B6 k obnovení správné činnosti nervové 

soustavy 

 

Kdy použít:  

Enervit R1 Sport je určen ke konzumaci do 30 minut po skončení výkonu. V závislosti na 

intenzitě námahy použijte jeden až dva sáčky.  

 

 

graf znázorňuje rychlost doplňování svalového 

glykogenu v závislosti na době přijetí vhodného 

povýkonového nápoje:  
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Doporučujeme:  

Enervit R1 Sport je vhodný spíše po krátkodobém, ale zato vysoce intenzivním výkonu (např. 

opakovaný trénink, rychlé úseky). V ostatních případech, zvláště při dlouhodobých výkonech 

nad 75 minut, je vhodnějším povýkonovým nápojem Enervit R2 Sport. 

 

Nutriční hodnoty 100 g 
15 g  

(1 sáček) 

Energetická hodnota 
331 kcal 

1407 kJ 

49,7 kcal 

211 kJ 

Bílkoviny (g) 20,16 3,02 

Sacharidy (g) 62,6 9,4 

Tuky (g) 0 0 

Vitamin B1 (mg) 5,2 0,78 

Vitamin B2 (mg) 6,6 1 

Vitamin B3 (mg) 66 10 

Vitamin C (mg) 300 45 

Vitamin E (mg) 50 7,5 

L-isoleucin (mg) 3360 504 

L-leucin (mg) 6720 1008 

L-valin (mg) 3360 504 

Sodík (mg) 1290 193,5 

Draslík (mg) 360 54 

Hořčík (mg) 60 9 

L-glutamin (mg) 6720 1008 

 

 

Složení: 

sacharoza (46%), maltodextrin (z kukuřice) (15%), kyselina citronová, L-glutamine (6,72%), L-

leucine (6,72%), citran sodný, L-isoleucine (3,36%), L-valine (3,36%), aroma, citronan draselý, 

emulgátor: estery sacharozy s mastnými kyselinami, citrát hořečnatý, vitamin C, sladidla: 

acesulfam K, sukraloza, zahušťovadlo: hydroxypropylcelulosa, vitamin E, PP, B6, B1  
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Doplňky z řady POWER 

 

ENERVITAM SPORT  

V každém sáčku 3,5g rozvětvených aminokyselin BCAA v poměru 2:1:1 

 

nejvýznamnější přínos: aminokyseliny pro zachování, růst a obnovu svalových vláken 

především při intenzivních a dlouhodobých výkonech 

doporučené užití:  před a po výkonu, lze i během dlouhodobého výkonu 

balení:    krabička 12 sáčků po 12,5 g 

příchuť:   pomerančovo-ananasová 

 

 

Enervitam Sport obsahuje v každém sáčku 3,5g rozvětvených 

aminokyselin BCAA v poměru 2:1:1 (L-leucin, L-isoleucin, L-valin). 

Enervitam Sport se uplatní při fyzické námaze a ve stavech 

sníženého svalového napětí, které je běžné po náročném 

sportovním výkonu. 

 aminokyseliny BCAA (L-leucin, L-izoleucin a L-valin) v 

poměru 2:1:1 

 BCAA představují jeden ze zdrojů energie při dlouhodobé 

zátěži 

 BCAA přispívají: 

o k zachování svalových vláken během výkonu 

o k růstu (obnově) svalových vláken po výkonu 

o obsahově nejvýznamnější L-leucin je pro vytrvalostní sportovce zvláště důležitou 

aminokyselinou 

 

Kdy použít:  

Vypijte nápoj připravený z jednoho sáčku v průběhu 30-60 minut před výkonem k zachování 

(ochraně) svalových vláken během výkonu. Nemáte-li možnost vypít po výkonu nápoj Enervit R2 

Sport nebo Enervit R1 Sport, vypijte nápoj připravený z jednoho sáčku Enervitene Sport do 30 

minut po skončení výkonu. 

 

 

Doporučujeme:  

Při extrémních výkonech v délce trvání více než 90 minut doporučujeme přimíchat Enervitam 

Sport i do Vašeho iontového nápoje (např. Enervit G sport) a přijímat tak BCAA i během fyzické 

aktivity. Tím potlačíte poškozování svalových vláken, k čemuž zvláště během dlouhých výkonů 

dochází. 
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Nutriční hodnoty 100 g 
12,5 g  

(1 sáček) 

Energetická hodnota 362 kcal 47,7 kcal 

Bílkoviny (g) 0 0 

Sacharidy (g) 60 7,5 

Tuky (g) 0 0 

Vitamin B6 (mg) 4,8 0,6 

L-isoleucin (mg) 7000 880 

L-leucin (mg) 14000 1750 

L-valin (mg) 7000 880 

 

 

Složení: 

ve 12,5g sáčku: 3,5g BCAA (1,75g L-leucin, 0,88g L-valin, 0,88g L-isoleucin, cukr, sladidlo 
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CREATINA SPORT  

To nejlepší pro dynamické a výbušné sporty 

 

nejvýznamnější přínos: univerzální a primární zdroj energie pro svalová vlákna  

doporučené užití:  před výkonem 

balení:    120 tablet 

 

 

Kreatin plní funkci zásoby energetických fosfátů ve svalových tkáních a doplňuje základní 

(univerzální) zdroj energie (ATP) potřebný pro svalové kontrakce. Kreatin zvyšuje fyzickou 

výkonnost při opakovaných krátkodobých intervalech vysoce intenzivního fyzického výkonu.  

- kreatin je vhodný zejména při intenzivních dynamických výkonech 

- kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost při intenzivních opakovaných výkonech 

- optimalizuje dostupnost ATP pro svalové kontrakce, tím může významně přispět k 

výkonnosti svalů 

 

Kdy použít:  

Přijměte sedm tablet 60 minut před výkonem a zapijte. Pro co nejlepší vstřebání kreatinu jej 

kombinujte společně s Enervit Pre Sport.  

 

Doporučujeme:  

Kreatin způsobuje značné zavodnění organizmu natažením vody do svalů, proto je důležité, 

abyste současně s užíváním kreatinu navýšili pitný režim až o 

2 litry tekutin denně. Před závodem kreatin vysaďte nejpozději 

tři dny před startem, abyste stačili nabytou vodu vyloučit a na 

závod tak byli oproti předchozím dnům lehčí. 

 

 

nutriční hodnoty 100 g 
7 tablet 

(1 tbl = 480 mg) 

Energetická hodnota 328 kcal 11 kcal 

Bílkoviny (g) 0 0 

Sacharidy (g) 1  

Tuky (g) 0  

Kreatin monohydrát (g) 100  

 

 

Složení: 

monohydrát kreatinu, zahušťovadlo: hydroxid propylcelulózy, protilegující látky: dioxid křemíku, 

stearát hořečnatý 
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Proteinové přípravky z řady GYMLINE MUSCLE 

 

ENERVIT 100% WHEY PROTEIN isolate 

vysoký obsah bílkovin a mimořádná kvalita CFM 

 

nejvýznamnější přínos: vysoká dávka rychle využitelných bílkovin nejvyšší biologické 

hodnoty v kvalitě CFM  

příchuť:    kakao, vanilka 

obsah bílkovin:  89% (vanilka), 86% (kakao),  

časování:   1 hodinu po silovém výkonu, nebo během dne  

obsah:    700 g 

 

 

Proteinový CFM izolát vysoké kvality, který snadno uspokojí zvýšenou poptávku bílkovin po 

intenzivní svalové a sportovní činnosti u všech druhů vytrvalostních, silových i kolektivních 

sportů. Jako jediný zdroj bílkovin obsahuje syrovátkové bílkoviny izolované přes cross-flow 

mikrofiltraci (CFM, tzv. křížová mikrofiltrace). Součástí je i vitamin B6, který přispívá k 

optimálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu a ke snížení únavy a vyčerpání. Je velmi snadno 

rozpustný a vyniká bohatou a krémovitou konzistencí a lahodnou plnou chutí. 

 

 
 

Doporučené dávkování:  

S použitím šejkru rozmíchejte 3 odměrky produktu (30 g) ve 150 ml neperlivé vody. 

Doporučujeme přijmout jednu dávku během dne a druhou v závislosti na intenzitě fyzické aktivity 

a dalších zdrojích bílkovin ve stravě. 

 

  



 

 

36 

Nutriční hodnoty 
ve 100 g 3 odměrkách (30 g) % dopor. 

denní 

dávky: vanilka kakao vanilka kakao 

Energetická hodnota 
372 kcal 

(1578 kJ) 

373 kcal 

(1583 kJ) 

111 kcal 

(473 kJ) 

112 kcal 

(475 kJ) 
 

Bílkoviny 89 g 86 g 26,7 g 25,8 g  

Sacharidy 1,8 g 2,8 g 0,54 g 0,84 g  

   z toho cukry 1,4 g 1,6 g 0,42 g 0,48 g  

Tuky 0,8 g 1,6 g 0,24 g 0,48 g  

   z toho nasycené 0,4 g 1,0 g 0,12 g 0,3 g  

Vláknina 0,6 g 1,8 g 0,18 g 0,54 g  

Sodík 0,5 g 0,55 g 0,15 g 0,17 g  

Vitamin B6 4,67 mg 4,67 mg 1,4 mg 1,4 mg 100 

 

Aminogram (ve 100 g bílkovin): 

Kyselina glutamová 16,24 g 

Leucin 14 g 

Kyselina asparagová 11,16 g 

Lysin 8,8 g 

Threonin 7 g 

Proline 5,7 g 

Alanin 5,16 g 

Serin 5,1 g 

Isoleucin 4,86 g 

Valin 4,77 g 

Fenylalanin 2,95 g 

Tyrosin 2,9 g 

Cystein 2,35 g 

Methionin 2,16 g 

Tryptofan 1,9 g 

Arginin 1,86 g 

Glycine 1,65 g 

Histidin 1,44 g 

 

Složení (příchuť kakao):  

Syrovátkový proteinový izolát (CFM); L-leucin (3,7%); plnotučné kakao (3,5%); Aroma; čokoládový prášek (1%); 

Zahušťovadlo: karagenan; Fosforečnan citrát; Sladidlo: sukralóza; Protispékavé látky: oxid křemičitý; Emulgátor: 

sójový lecitin; Vitamin B6 mikrokapsle (vitamin B6, mono a diglyceridy mastných kyselin). 

 

 

Složení (příchuť vanilka):  

Syrovátkový proteinový izolát (CFM); L-leucin (3,8%); Aroma; Fosforečnan citrát; Zahušťovadlo: karagenan; Vanilkový 

extrakt (0,47%); Látky protispékavé: oxid křemičitý; Emulgátor: sójový lecitin; Sladidlo: sukralóza; Vitamin B6 

mikrokapsle (vitamin B6, mono a diglyceridy mastných kyselin). 
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ENERVIT 100% WHEY PROTEIN concentrate 

koncentrovaný syrovátkový CFMF protein s vysokým podílem bílkovin 

 

nejvýznamnější přínos: vysoká dávka rychle využitelných bílkovin v kvalitě CFMF 

příchuť:    kakao, banán, kokos, mandle, kapučíno, mléčná 

obsah bílkovin:  81% (kokos), 80% (banán, mléčná) 

79% (mandle), 78% (kakao,  kapučíno)   

časování:   1 hodinu po silovém výkonu, nebo během dne  

obsah:    700 g 

 

 

Překvapí Vás vysokým obsahem bílkovin vynikající CFMF kvality díky tzv. cross-flow 

membránové filtraci. Efektivně uspokojí zvýšenou poptávku bílkovin vyvolanou intenzivní 

svalovou a sportovní činností u všech druhů vytrvalostních, silových i kolektivních sportů. Jako 

jediný zdroj bílkovin obsahuje syrovátkové bílkoviny izolované přes cross-flow membránovou 

filtraci (CFMF). Je snadno rozpustný a určitě si Vás získá svojí plnou krémovitou chutí. Podíl 

bílkovin je od 78% do 81% dle příchutě, dále obsahuje vitamin B6, který přispívá k optimálnímu 

metabolismu bílkovin a glykogenu a ke snížení únavy a vyčerpání. 

 
 

 

 

 

Doporučené dávkování:  

S použitím šejkru rozmíchejte 3 odměrky produktu (30 g) ve 150 ml neperlivé vody. 

Doporučujeme přijmout jednu dávku během dne a druhou v závislosti na intenzitě fyzické aktivity 

a dalších zdrojích bílkovin ve stravě. 
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Nutriční hodnoty ve 100 g 

 
kokos mandle kapučíno kakao banán mléčná 

Energetická 

hodnota 

414 kcal 

(1749 kJ) 

408 kcal 

(1723 kJ) 

406 kcal 

(1716 kJ) 

410 kcal 

(1731 kJ) 

410 kcal 

(1736 kJ) 

413 kcal 

(1747 kJ) 

Bílkoviny 81,0 g 79,0 g 78 g 78,0 g 80 g 80 g 

Sacharidy 6,8 g 6,8 g 8,5 g 7,5 g 7 g 7,7 g 

   z toho cukry 5,9 g 6,4 g 6,3 g 5,6 g 5,9 g 5,9 g 

Tuky 6,8 g 6,7 g 6,5 g 7,2 g 6,8 g 6,8 g 

   z toho nasycené 4,1 g 4,0 g 4,0 g 4,3 g 4,1 g 4,0 g 

Vláknina 0,6 g 2,0 g 0,57 g 1,4 g 0,64 g 0,6 g 

Sodík 0,5 g 0,5 g 0,52 g 1,5 g 0,5 g 0,5 g 

Vitamin B6 4,67 mg 4,67 mg 4,67 mg 4,67 mg 4,67 mg 4,67 mg 

 

Nutriční hodnoty ve 30 g (3 odměrky, 1 dávka) 

  kokos mandle kapučíno kakao banán mléčná 

Energetická 

hodnota 

124 kcal 

(523 kJ) 

122 kcal 

(516 kJ) 

122 kcal 

(517 kJ) 

123 kcal 

(522 kJ) 

123 kcal 

(519 kJ) 

124 kcal 

(523 kJ) 

Bílkoviny 24,3 g 23,7 g 23,4 g 23,4 g 24 g 24 g 

Sacharidy 2,0 g 2,0 g 2,6 g 2,3 g 2,1 g 2,3 g 

   z toho cukry 1,8 g 1,92 g 1,9 g 1,7 g 1,8 g 1,8 g 

Tuky 2,0 g 2,0 g 2,0 g 2,2 g 2,0 g 2,0 g 

   z toho nasycené 1,23 g 1,2 g 1,2 g 1,3 g 1,23 g 1,2 g 

Vláknina 0,18 g 0,6 g 0,17 g 0,42 g 0,19 g 0,18 g 

Sodík 0,15 g 0,15 g 0,16 g 0,45 g 0,15 g 0,15 g 

Vitamin B6 1,4 mg 1,4 mg 1,4 mg 1,4 mg 1,4 mg 1,4 mg 
 

Aminogram (ve 100 g bílkovin): 
Složení (kokos): Syrovátkový proteinový koncentrát (CFMF); Aroma; Zahušťovadlo: 

karagenan; protispékavá látka: oxid křemičitý; Sladidlo: sukralóza; Emulgátor: sójový 
lecitin; Vitamin B6 mikrokapsle (vitamin B6, mono a diglyceridy mastných kyselin). 
 

Složení (mandle): Syrovátkový proteinový koncentrát (CFMF); Aroma; Barviva: 

karamel; Zahušťovadlo: karagenan; Protispékavá látka: oxid křemičitý; Sladidlo: 
sukralóza; Emulgátor: sójový lecitin; Vitamin B6 mikrokapsle (vitamin B6, mono a 
diglyceridy mastných kyselin). 
 

Složení (kapučíno): Syrovátkový proteinový koncentrát (CFMF); Aroma; Barviva: 

karamel; Zahušťovadlo: karagenan; Protispékavá látka: oxid křemičitý; Sladidla: 
acesulfam K, sukralóza; Emulgátor: sójový lecitin; Vitamin B6 mikrokapsle (vitamín B6, 
mono a diglyceridy mastné kyseliny). 
 

Složení (kakao): Syrovátkový proteinový koncentrát (CFMF); plnotučné kakao 

(3%); Aroma; Zahušťovadlo: karagenan; Chlorid sodný; Protispékavá látka: oxid 
křemičitý; Sladidlo: sukralóza; Emulgátor: sójový lecitin; Vitamin B6 mikrokapsle 
(vitamín B6, mono-a diglyceridy mastných kyselin). 
 

Složení (banán): Syrovátkový proteinový koncentrát (CFMF); Aroma; 

Zahušťovadlo: karagenan; Protispékavá látka: oxid křemičitý; Sladidla: acesulfam-K, 
sukralóza; Barviva: kurkumin; Emulgátor: sójový lecitin; Vitamin B6 mikrokapsle 
(vitamín B6, mono a diglyceridy mastné kyseliny).  
 

Složení (mléčná): Syrovátkový proteinový koncentrát (CFMF); Aroma; 

Zahušťovadlo: karagenan; Protispékavá látka: oxid křemičitý; Sladidlo: sukralóza; 
Emulgátor: sójový lecitin; Vitamin B6 mikrokapsle (vitamín B6, mono a diglyceridy 
mastných kyselin).  

Kyselina glutamová 18,1 g 

Kyselina asparagová 11 g 

Leucin 10,6 g 

Lysin 9,6 g 

Threonin 6,7 g 

Isoleucin 6,4 g 

Valin 5,9 g 

Proline 5,5 g 

Alanin 5,0 g 

Serin 4,6 g 

Fenylalanin 3 g 

Tyrosin 2,6 g 

Methionin 2,2 g 

Cystein 2,2 g 

Arginin 2,1 g 

Histidin 1,7 g 

Glycin 1,4 g 

Tryptofan 1,4 g 
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ENERVIT SOY PROTEIN 

Izolát vysoce kvalitních sojových bílkovin s obsahem 84% 

 

nejvýznamnější přínos: izolát neživočišných bílkovin s vysokou biologickou hodnotou 

a výborným aminokyselinovým spektrem 

příchuť:    smetanové kakao, smetana 

obsah bílkovin:  84%  

časování:   3 hodiny po výkonu, nebo kdykoliv během dne  

obsah:    800 g 

 

 

Vysoce kvalitní Supro® izolát sojových bílkovin s vysokou biologickou hodnotou a výborným 

aminokyselinovým spektrem. Bez problémů uspokojí zvýšenou poptávku po bílkovinách 

vyvolanou intenzivní svalovou a sportovní činností u všech druhů vytrvalostních, silových i 

kolektivních sportů. Obsahuje vitamin B6, který přispívá k optimálnímu metabolismu bílkovin a 

glykogenu a ke snížení únavy a vyčerpání. Vyniká snadnou rozpustností a lahodnou krémovou 

chutí. 

 
 

Doporučené dávkování:  

S použitím šejkru rozmíchejte 3 odměrky produktu (30 g) ve 200 ml neperlivé vody. 

Doporučujeme přijmout jednu dávku během dne a druhou v závislosti na intenzitě fyzické aktivity 

a dalších zdrojích bílkovin ve stravě. 

  



 

 

40 

 

Nutriční 

informace 

100 g 3 odměrky (30 g) % dopor. 

denní 

dávky 
smetanové 

kakao 
smetana 

smetanové 

kakao 
smetana 

Energetická 

hodnota 

379 kcal 

(1607 kJ) 

376 kcal 

(1593 kJ) 

114 kcal 

(484 kJ) 

113 kcal 

(478 kJ) 
  

Bílkoviny 

(Nx6.25) 
84 g 84 g 25,2 g 25,2 g   

Sacharidy 2,35 g 3,0 g 0,71 g 0,9 g   

z toho cukry 0,4 g 0,48 g 0,12 g 0,14 g   

Tuky 3,5 g 3,0 g 1,1 g 0,9 g   

z toho nasycené 1,2 g 0,24 g 0,36 g 0,13 g    

Vláknina 1,2 g 0,45 g 0,36 g 0,13 g   

Sodík 1,8 g 1,8 g 0,54 g 0,54 g   

Vitamin B6 4,6 mg 4,6 mg 1,4 mg 1,4 mg 100 

 

Aminogram dusíkatých látek  

(100 g bílkoviny + větvené aminokyseliny) 

Složení (smetanové kakao):  

Supro® sojový proteinový izolát; Kakaový 

prášek (2%); L-leucin (2%); Aroma; 

čokoládový prášek (1,1%) (kakaová hmota, 

kakaový prášek, kakaové máslo, cukr, 

příchutě); L-isoleucin (1% ); L-Valin (1%); 

Regulátor kyselosti: citrát tridraselný; 

Zahušťovadlo: karagenan; Protispékavá látka: 

oxid křemičitý; Sladidlo: sukralóza; Vitamin B6 

mikrokapsle (vitamin B6, mono a diglyceridy 

mastných kyselin). 

 

Složení (smetana):  

Supro® sojový proteinový izolát; Aroma; L-

leucin (2%); L-isoleucin (1%); L-valin (1%); 

Regulátor kyselosti: citrát tridraselný; 

Zahušťovadlo: karagenan; Protispékavá látka: 

silikon siřičitý; Sladidlo: sukralóza; Vitamin B6 

mikrokapsle (vitamin B6, mono-a diglyceridy 

mastných kyselin). 

  

Příchuť: smetana smetanové kakao 

Kyselina glutamová 18,19 g 18,19 g 

Kyselina asparagová 11 g 11 g 

Leucin 9,9 g 9,9 g 

Arginin 7,18 g 7,18 g 

Lysin 5,94 g 5,94 g 

Valin 5,85 g 5,85 g 

Isoleucin 5,75 g 
 

Fenylalanin 4,98 g 4,98 g 

Serin 4,98 g 4,98 g 

Proline 4,88 g 4,88 g 

Alanin 4,12 g 
 

Glycin 4 g 4 g 

Threonin 3,55 g 3,55 g 

Tyrosin 3,55 g 3,55 g 

Histidin 2,49 g 2,49 g 

Cystein 1,25 g 1,25 g 

Methionin 1,24 g 1,24 g 

Tryptofan 1,15 g 1,15 g 
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ENERVIT TIME RELEASE 4 

4složkový vysokoproteinový mix s vitamínem B6 

 

nejvýznamnější přínos: čtyři vysoce kvalitní zdroje bílkovin pro dlouhodobé 

zásobování svalů hodnotnými živinami  

příchuť:    vanilka, kakao 

obsah bílkovin:  88% (vanilka), 85% (kakao)  

časování:   3 hodiny po výkonu, nebo kdykoliv během dne 

    vhodný jako odpolední svačina nebo druhá večeře 

obsah:    800 g 

 

 

 

Obsahuje 85-88% bílkovin (dle příchutě) ze čtyř různých vysoce kvalitních zdrojů pro postupné a 

prodloužené zásobování svalových vláken aminokyselinami. Syrovátkový izolát, syrovátkový 

koncentrát, vaječný albumin a micerální kasein se postarají o několikahodinové vyživování 

svalových vláken, což je vhodné pro uspokojení zvýšené poptávky po bílkovinách například 

během fyzicky náročného dne, a/nebo pro zabránění tzv. katabolismu vyvolaného dlouhodobým 

nedostatkem kvalitních živin pro svaly. Vitamin B6 přispívá k optimálnímu metabolismu bílkovin 

a glykogenu a ke snížení únavy a vyčerpání. 

 
 

Doporučené dávkování:  

S použitím šejkru rozmíchejte 3 odměrky produktu (30 g) ve 180 ml neperlivé vody. 

Doporučujeme přijmout jednu dávku během dne a druhou v závislosti na intenzitě fyzické aktivity 

a dalších zdrojích bílkovin ve stravě. 
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Nutriční informace 

100 g 3 odměrky (30 g) % dopor.  

denní 

dávky  vanilka kakao vanilka kakao 

Energetická 

hodnota 

379 kcal 

(1610 kJ) 

378 kcal 

(1601 kJ) 

114 kcal 

(483 kJ) 

113 kcal 

(480 kJ) 
  

Bílkoviny (Nx6.25) 88 g 85 g 26,4 g 25,5 g   

Sacharidy 4,3 g 3,7 g 1,3 g 1,1 g   

z toho cukry 4,1 g 2,8 g 1,2 g 0,84 g   

Tuky 1,1 g 2,2 g 0,33 g 0,66 g   

z toho nasycené 0,7 g 1,4 g 0,21 g 0,42 g   

Vláknina 0 g 1,5 g 0 g 0,45 g   

Sodík 0,45 g 0,5 g 0,14 g 0,15 g   

Vitamin B6 4,67 mg 4,67 mg 1,4 mg 1,4 mg 100 

 

Aminogram (ve 100 g bílkovin): 

Složení (vanilka): Ultrafiltrované mléčné bílkoviny; 

ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát; 

Vaječný albumin; Micelární kasein; mikrofiltrovaný 

izolát syrovátkové bílkoviny; Aroma; Vanilkový extrakt 

(0,5%); Protispékavá látka: oxid křemičitý; Sladidlo: 

sukralóza; Vitamin B6 mikrokapsle (vitamín B6, mono-

a diglyceridy mastných kyselin). 

 

 

Složení kakao: Ultrafiltrované mléčné bílkoviny; 

ultrafiltrovaný syrovátkový proteinový koncentrát; 

Vaječný albumin; Mikrofiltrovaný izolát syrovátkové 

bílkoviny; Micelární kasein; Kakaový prášek (3,6%); 

Čokoládový prášek (2,5%); Aroma; Chlorid sodný; 

Protispékavá látka: oxid křemičitý; Sladidlo: sukralóza; 

Vitamin B6 mikrokapsle (vitamín B6, mono-a 

diglyceridy mastných kyselin). 

  

Příchuť: vanilka kakao 

Kyselina glutamová 19,4 g 19,45 g 

Leucin 9,53 g 9,48 g 

Kyselina asparagová 8,36 g 8,23 g 

Lysin 8,17 g 8,1 g 

Proline 8,1 g 8,32 g 

Valin 6,17 g 6,18 g 

Isoleucin 5,2 g 5,14 g 

Serin 5,1 g 5,1 g 

Threonin 5 g 4,9 g 

Fenylalanin 4,33 g 4,4 g 

Tyrosin 4,27 g 4,3 g 

Alanin 3,9 g 3,85 g 

Arginin 3,1 g 3,16 g 

Methionin 2,6 g 2,61 g 

Histidin 2,47 g 2,5 g 

Glycin 1,78 g 1,8 g 

Tryptofan 1,36 g 1,36 g 

Cystein 1,16 g 1,12 g 
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ENERVIT TIME RELEASE 3 

3složkový 84% proteinový mix s vitamínem B6 

 

nejvýznamnější přínos: tři zdroje bílkovin pro postupné zásobování svalů živinami 

příchuť:    cookie 

obsah bílkovin:  84%  

časování:   3 hodiny po výkonu, nebo kdykoliv během dne 

    vhodný jako odpolední svačina nebo druhá večeře 

obsah:    750 g 

 

 

Obsahuje tři rozdílné zdroje bílkovin (syrovátkový proteinový koncentrát CFMF, Supro® izolát 

sojových bílkovin a kaseinát), které zajistí postupné a několikahodinové vyživování svalových 

vláken aminokyselinami. Doporučujeme jej užívat pro pokrytí zvýšené poptávky po bílkovinách a 

pro zabránění tzv. katabolismu vyvolanému dlouhodobým nedostatkem kvalitních živin pro 

svaly. Vitamin B6 přispívá k optimálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu a ke snížení únavy a 

vyčerpání. 

 

 

Doporučené dávkování:  

S použitím šejkru rozmíchejte 3 odměrky produktu (30 g) ve 180 ml neperlivé vody. 

Doporučujeme přijmout jednu dávku během dne a druhou v závislosti na intenzitě fyzické aktivity 

a dalších zdrojích bílkovin ve stravě. 
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Nutriční informace 100 g 3 odměrky (30 g) 
% dopor. denní 

dávky 

Energetická hodnota 396 kcal (1677 kJ) 119 kcal (503 kJ)  

Bílkoviny 84 g 25,2 g  

Sacharidy 5,5 g 1,65 g  

Tuky 4,2 g 1,3 g  

Vitamin B6 4,67 mg 1,4 mg 100 

 

Aminogram (ve 100 g bílkovin): 

Složení: Syrovátkový proteinový koncentrát (CFMF); Supro® izolát 

sojových bílkovin; Kaseinát vápenatý; Aroma; Barvivo: karamel; 

Fosforečnan citrát; Zahušťovadlo: karagenan; Sladidla: acesulfam-K, 

sukralóza; Emulgátor: sójový lecitin; Protispékavá látka: oxid křemičitý; 

Vitamin B6 mikrokapsle (vitamín B6, mono-a diglyceridy mastných kyselin). 

 

 

  

Kyselina glutamová 19,1 g 

Kyselina asparagová 10,2 g 

Leucin 9,36 g 

Lysin 7,9 g 

Proline 6,4 g 

Valin 5,65 g 

Isoleucin 5,43 g 

Serin 5 g 

Threonin 5 g 

Arginin 4,33 g 

Alanin 4,3 g 

Fenylalanin 4,2 g 

Tyrosin 3,63 g 

Glycin 2,5 g 

Histidin 2,3 g 

Methionin 1,96 g 

Cystein 1,44 g 

Tryptofan 1,3 g 



 

 

45 

Aminokyseliny z řady GYMLINE MUSCLE 

 

ENERVIT BCAA 

Pro tělo nezbytné aminokyseliny leucin, izoleucin a valin v poměru 2:1:1 

 

nejvýznamnější přínos: BCAA ve své nejčistší formě, aby je tělo mohlo ihned rychle a 

efektivně využít na ochranu svalových vláken  

časování:   před výkonem a/nebo po výkonu 5 kapslí 

obsah:    120 kapslí 

 

 

Aminokyseliny BCAA přispívají k zachování (ochraně) svalových vláken během výkonu, růstu 

(obnově) svalové hmoty po výkonu a při dlouhodobé zátěži dokonce představují jeden ze zdrojů 

energie. Enervit BCAA obsahuje doporučovaný poměr 2:1:1 větvených esenciálních 

aminokyselin BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin) v tabletové formě. Jedna tableta (1g) 

obsahuje 0,48g L-leucinu; 0,24g L-isoleucinu; 0,24g L-valinu. 

 

 

Doporučené použití:  

Před výkonem během 30-60 minut před jeho zahájením v dávce 5 tablet (dostatečně 

zapít vodou). Po výkonu je příjem BCAA zajištěn díky speciálním regeneračním nápojům Enervit 

R2 Sport nebo Enervit R1 Sport, v nichž jsou tyto aminokyseliny hojně obsaženy. 

 

 

Nutriční hodnoty 100 g 5 tablet 
% dopor. 

denní dávka 

Energetická hodnota 389 kcal 19 kcal  

Bílkoviny (g)  stopy stopy  

Sacharidy (g) stopy stopy  

Tuky (g) 0,97 0,05  

L-leucin (mg)  47,5 2,38  

L-isoleucin (mg)  23,75 1,19  

L-valin (mg)  23,75 1,19  

Vitamin B1 (mg)  10 0,5 45 

Vitamin B6 (mg)  14 0,7 50 

 

 

Složení: L-leucine; L-isoleucine; L-valine; Zahušťovadlo: hydroxypropylcelulosa; Protispékavé látky: silikon dioxid, 

stearát hořčíku; Vitamin B6 v mikrokapslích (Vitamín B6, mono- a diglyceridy mastných kyselin); Vitamin B1 
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ENERVIT L-GLUTAMINE 100% 

Glutamin, glutamin a jen glutamin ve 200 g balení 

 

nejvýznamnější přínos: čistá forma nejzastoupenější aminokyseliny v lidském těle  

časování:   po výkonu, nebo večer před spaním 

obsah:    200 g 

 

 

 

Doporučujeme užívat v případech sníženého denního příjmu glutaminu nebo v období zvýšené 

fyzické a sportovní aktivity, kdy roste metabolická poptávka organizmu po této aminokyselině. 

 

Doporučené dávkování:  

jednu kávovou lžičku (1 g) rozmíchejte ve vodě či 

svém oblíbeném nápoji a ihned vypijte.  

 

 

Nutriční informace:  

ve 100 g  v jedné dávce (1 g): 

L-glutamin 100 g           1 g 

 

 

 

Složení: velmi dobře rozpustný 100% L-glutamin 
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Kreatin z řady GYMLINE MUSCLE 

 

ENERVIT 100% CREATINE 

400 g čistého kreatinu monohydrát 

 

nejvýznamnější přínos: univerzální zdroj základní složky energie pro všechny druhy 

sportu  

časování:   po výkonu, nebo večer před spaním 

obsah:    400 g 

 

 

Kreatin plní funkci zásoby energetických fosfátů ve svalových tkáních a doplňuje základní 

(univerzální) zdroj energie (ATP) potřebný pro svalové kontrakce. Kreatin zvyšuje fyzickou 

výkonnost při opakovaných krátkodobých intervalech vysoce intenzivního fyzického výkonu, 

zejména je vhodný při intenzivních dynamických výkonech. 

 

Doporučené dávkování:  

doporučená denní dávka kreatin monohydrátu je 5 gramů (2 odměrky), které rozmíchejte ve 

vodě, vašem oblíbeném nápoji, mléce či jogurtu.  

 

Nutriční informace  100 g 2 odměrky (5 g) 

Energetická hodnota 0 kcal (0 kJ) 0 kcal (0 kJ) 

Bílkoviny 0 g 0 g 

Sacharidy 0 g 0 g 

Tuky 0 g 0 g 

Kreatin monohydrát 100 g 5 g 

 

Složení: Kreatin monohydrát.  
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Proteinové tyčinky z řady GYMLINE MUSCLE 

 

ENERVIT PROTEIN BAR 27% 

dvouvrstvá proteinová tyčinka 

 

nejvýznamnější přínos: lahodná dvouvrstvá tyčinka s obsahem bílkovin  

příchuť:    kokos 

hmotnost:   45 g 

 

 

V jedné velmi chutné tyčince je 12 gramů bílkovin. Proto je mimořádně vhodná po vytrvalostní 

svalové námaze, nebo jako svačinka v průběhu dne. Originální dvouvrstvé provedení dává 

tyčince větší křupavost v kombinaci s úžasnou chutí. Kromě bílkovin je rovněž zdrojem vitaminů 

C, E a vitaminů skupiny B.  

 

 

 

 

 

 

Doporučené užití:  

1-2 tyčinky denně v závislosti na intenzitě fyzické aktivity a dalších zdrojích bílkovin ve stravě. 

Lze používat jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.  

 

Složení: Mléčná čokoláda 

(20%)(cukr, kak.máslo, sušené 

plnot.mléko, kak.hmota, emulgátor: 

sójový lecitin, aroma); glukóz.sirup (z 

pšenice); sojové vločky (sójová bílk., 

škrob tapioka, sůl); fruktózo-

glukóz.sirup; mléčné bílkoviny; 

oligofruktóza; sojový protein; 

zvlhčující látka: glycerol; cukr; 

slunečnicový olej s vysokým 

obsahem kyseliny olejové (min. 75% 

kyseliny olejové); hydrolyzovaná 

pšeničná bílkovina; 

nehydrog.palmový olej; kokosové 

vločky (0,3%); aroma; směs vitaminů 

(C, B3, E, B6, B1).  

 

  

Nutriční informace 100 g 
v jedné 

tyčince (45 g) 

% dopor. 

denní dávka 

Energetická hodnota 
415 kcal 

(1744 kJ) 

187 kcal (785 

kJ) 
 

Bílkoviny 27 g 12,2 g  

Sacharidy 41,2 g 18,5 g  

z toho cukry 28,5 g 12,8 g  

Tuky 14,3 g 6,4 g  

   z toho nasyc. mast. kys. 6,9 g 3,1 g  

Vláknina 6,9 g 3,1 g  

Sodík 0,27 g 0,12 g  

Vitamin C 49,1 mg 22,1 mg 28 

Vitamin E 8,5 mg 3,8 mg 32 

Vitamin B3 8,2 mg 3,7 mg 23 

Vitamin B1 1,63 mg 0,73 mg 67 

Vitamin B6 1,63 mg 0,73 mg 52 
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ENERVIT PROTEIN BAR 30% 

lahodná svačinka s jemnou chutí 

 

nejvýznamnější přínos: lahodná tyčinka s obsahem bílkovin  

dvě příchutě:    citron, lískové ořechy 

hmotnost:   48 g 

 

 

Díky své velikosti a vynikající chuti představuje vhodnou formu svačiny nebo jídla po výkonu a 

svalové námaze, protože ji můžete mít vždy po ruce. Jedna tyčinka obsahuje 15 g bílkovin, 

pomáhá tak uspokojit zvýšené nároky na jejich příjem. Vedle bílkovin je rovněž zdrojem vitaminů 

D a B6. Zvláště vyniká jemnou chutí.  

 

 
 

Doporučené užití:  

1-2 tyčinky denně dle intenzity fyzické aktivity a dalších zdrojích bílkovin ve stravě. Lze používat 

jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.  

 

Nutriční informace 
100 g v 1 tyčince % dopor. 

denní dávka 
citron lísk. ořechy citron lísk. ořechy 

Energetická hodnota 
408 kcal 

(1714 kJ) 

394 kcal 

(1656 kJ) 

122 kcal 

(514 kJ) 

189 kcal 

(795 kJ) 
  

Bílkoviny 30,6 g 30,2 g 14,7 g 14,5 g   

Sacharidy 39,0 g 37,1 g 18,7 g 17,8 g   

   z toho cukry 30,9 g 29,0 g 14,8 g 13,9 g   

Tuky 13,7 g 13 g 6,6 g 6,2 g   

   z toho nasyc.mast.kys. 5,7 g 5,9 g 2,7 g 2,8 g   

Vláknina 3,0 g 3,9 g 1,4 g 1,9 g   

Sodík 0,57 g 0,22 g 0,27 g 0,11 g   

Vitamin B6 0,35 mg 0,35 mg 0,21 mg 0,21 mg 15 

Vitamin D 1,56 µg 1,56 µg 0,75 µg 75 µg 15 
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Složení (příchuť citron):  

bílá čokoláda (20,8%) (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, emulgátor: sójový lecitin, aromatické látky); 

mléčné bílkoviny; sojové vločky (sojový protein, škrob tapioka, sůl); cukr; hydrolyzovaná pšeničná bílkovina; 

fruktózový sirup; zvlhčující látka: glycerol; glukózový sirup; slunečnicový olej s vysokým obsahem mastných kyselin 

(min. 75% kyseliny olejové); citronový koncentrát (1,2% v jedné tyčince); zahušťovadlo: arabská guma; pšeničný 

škrob; aroma; regulátor kyselosti: kyselina citronová; emulgátor: sojový lecitin; mix vitaminů; mikrokapslovaný olej z 

brutnáku lékařského (olej z brutnáku lékařského, rybí želatina, maltodextrin); barviva: riboflavin, lutein.  

 

Složení (příchuť lískový ořech):  

mléčná čokoláda (20,8%) (cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, 

aromatické látky); mléčné bílkoviny; hydrolyzovaná pšeničná bílkovina; sojové vločky (sojový proteinový isolát, škrob 

tapioka, kakao); cukr; fruktózový sirup; zvlhčující látka: glycerol; glukózový sirup; slunečnicový olej s vysokým 

obsahem mastných kyselin (min.75% kyseliny olejové); lískové ořechy (2,8%); nízkotučné kakao; zahušťovadlo: 

arabská guma; pšeničný škrob; regulátor kyselosti: kyselina citronová; emulgátor: sojový lecitin; aroma; mix vitaminů; 

mikrokapslovaný olej z brutnáku lékařského (olej z brutnáku lékařského, rybí želatina, maltodextrin). 
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ENERVIT HIGH PROTEIN BAR 37% 

vysokoproteinová tyčinka 

 

nejvýznamnější přínos: tyčinka s vysokým obsahem bílkovin bohatá na vitaminy  

dvě příchutě:    karamel a tmavá čokoláda 

hmotnost:   80 g 

 

 

Jedna tyčinka obsahuje 30 g bílkovin, čímž pomáhá uspokojit zvýšené nároky na jejich příjem po 

svalové námaze a v případě fyzicky namáhavých aktivit. Tyčinka je vedle bílkovin zdrojem 

vitaminů C, E a vitaminů skupiny B. Vyniká svojí lahodnou křupavostí.  

 

 

 
 

 

 

 

Doporučené užití:  

1 tyčinku denně v závislosti na intenzitě fyzické aktivity a dalších zdrojích bílkovin ve stravě. Lze 

konzumovat i jako součást pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 
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Nutriční 

informace 

100 g 1 tyčinka 
% dopor. denní 

dávka 

karamel tm. čoko karamel tm. čoko karamel tm. čoko 

Energetická 

hodnota 

358 kcal 

(1501 kJ) 

368 kcal 

(1539 kJ) 

286 kcal 

(1200 kJ) 

294 kcal 

(1231 kJ) 
    

Bílkoviny 37,4 g 37,4 g 29,9 g 29,9 g     

Sacharidy 25 g 18,9 g 20 g 15,1 g     

   z toho cukry 12,4 g 5,5 g 9,9 g 4,4 g     

Polyoly 9,4 g 9,1 g 7,5 g 7,2 g     

Tuky 10,4 g 12 g 8,3 g 9,6 g     

   z toho nasyc.  

   mastné kyseliny 
5,4 g 6,4 g 4,3 g 5,1 g     

Vláknina 15 g 17,2 g 12 g 13,8 g     

Sodík 0,62 g 0,6 g 0,5 g 0,48 g     

Vitamin C 68,3 mg 69,8 mg 54,6 mg 55,9 mg 68 70 

Vitamin B3 13,6 mg 14 mg 10,9 mg 11,2 mg 68 70 

Vitamin E 10,5 mg 10,7 mg 8,4 mg 8,6 mg 70 72 

Vitamin B5 5,13 mg 5,25 mg 4,1 mg 4,2 mg 68 70 

Vitamin B6 1,19 mg 1,2 mg 0,96 mg 0,97 mg 68 70 

Vitamin B2 1,2 mg 1,2 mg 0,95 mg 0,95 mg 68 68 

Vitamin B1 0,95 mg 0,96 mg 0,76 mg 0,77 mg 70 70 

Kyselina listová 172 µg 175 µg 138 µg 140 µg 69 70 

Vitamin B12 2,17 µg 2,18 µg 1,74 µg 1,74 µg 69 70 

 

 

Složení (příchuť karamel):  

sojové vločky (soj.bílkovina, škrob z tapioky, sůl); polydextrosa; mléč. čokoláda 10% (cukr, kak. máslo, suš. plnot. 

mléko, kak.hmota, emulgátor: sójový lecitin, aroma); zvlhčující látka: glycerol; hydrolyz.kolagen; cukr; neztuž. palmový 

olej; karamel 2,3%; sušené mléko; kakaové máslo; příchutě; mix vitaminů; sladidlo: sukralosa.  

 

 

Složení (tmavá čokoláda):  

sojové vločky (soj.bílkovina, škrob z tapioky, sůl); polydextrosa; hořká čokoláda 10% (cukr, kak. hmota, kak.máslo, 

emulgátor: sójový lecitin, aroma); zvlhčující látka: glycerol; hydrolyz.kolagen; nízk.kakao; neztuž. palmový olej; 

příchutě; mix vitaminů; sladidlo: sukralosa. 
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ENERVIT HIGH PROTEIN BAR 50%  

vysokoproteinová tyčinka 

 

nejvýznamnější přínos: tyčinka s 50% bílkovin nečekaně lahodné chuti  

příchuť:    pomeranč+čokoláda 

hmotnost:   60g 

 

 

Vysokoproteinová tyčinka patří do kategorie tyčinek s nejvyšším možným obsahem bílkovin. 

Touto 60 gramovou tyčinkou přijmete 30 g bílkovin, čímž podpoříte jejich denní příjem vyvolaný 

zvýšenými potřebami bílkovin v jídelníčku sportovců a osob s fyzicky náročnými aktivitami. 

Tyčinka je vedle bílkovin zdrojem vitaminu B6, který přispívá k optimálnímu metabolismu 

bílkovin, a vitaminu D, který podporuje běžné svalové funkce. 

 

Doporučené užití:  

Doporučujeme 1 tyčinku denně v závislosti na intenzitě fyzické aktivity a dalších zdrojích bílkovin 

ve stravě. ENERVIT PROTEIN BAR 50% je možné používat jako součást pestré a vyvážené 

stravy a zdravého životního stylu.  

 

 

Složení:  

mléčná bílkovina; hydrolyzovaný 

kolagen – poleva z mléčné 

čokolády (16,7%) (cukr, kakaové 

máslo, sušené plnotučné mléko, 

kakaová hmota, emulgátor: sójový 

lecitin, aromatické látky); sojový 

protein; zvlhčující látka: glycerol; 

plnidlo: polydextróza; neztužený 

palmový tuk; sója; nízkotučné 

kakao – sladidlo: sukraloza – mix 

vitaminů  

  

Nutriční informace 100 g 
v jedné 

tyčince (60 g) 

% dopor. 

denní dávka 

Energetická hodnota 
395 kcal 

(1660 kJ) 

236 kcal (996 

kJ) 
 

Bílkoviny 49,5 g 29,7 g  

Sacharidy 19,7 g 11,8 g  

z toho cukry 9,0 g 5,4 g  

Tuky 12,1 g 7,3 g  

z toho nasyc. MK 6,4 g 3,8 g  

Vláknina 4,5 g 2,7 g  

Sodík 0,53 g 0,32 g  

Vitamin B6 0,35 g 0,21 mg 15 

Vitamin D 1,25 µg 0,75 µg 15 
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Ostatní tyčinky s obsahem bílkovin 

 

ENERVIT POWER SPORT Protein Bar 

Proteinová tyčinka s vitaminy a minerálními látkami, 40 g 

 

nejvýznamnější přínos: proteinová tyčinka s vysokým obsahem vitaminů  

a minerálních látek 

dvě příchutě:    vanilka+jogurt, kokos+čokoláda 

obsah bílkovin:  28% (vanilka+jogurt) 

26% (kokos+čokoláda) 

kdy použít:    po výkonu, nebo kdykoliv během dne 

hmotnost:    40 g 

 

 

Výživová proteinová tyčinka k doplnění bílkovin, jejichž zvýšená potřeba může být vyvolána 

zvýšenou nebo intenzivní fyzickou aktivitou a sportem. Tyčinka je zdrojem syrovátkové a sojové 

bílkoviny, je velmi bohatá na vitamíny a minerální látky, např. obsahuje vitamin E, který pomáhá 

k ochraně buněk před oxidativním stresem, vitamin B6, který se podílí na funkci imunitního 

systému, a hořčík, který podporuje optimální energetický metabolismus a snížení únavy a 

vyčerpání. 

 

Doporučená denní dávka:  

1-2 tyčinky za den, v závislosti na intenzitě pohybové aktivity. Proteinovou tyčinku je vhodné 

zapít vodou. Enervit Power Sport Protein Bar je vhodnou součástí pestrého a vyváženého 

jídelníčku a zdravého životního stylu. 
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Nutriční hodnoty 

100 g v jedné tyčince 40 g 
% dopor. denní 

dávka 

vanilka + 

jogurt 

kokos + 

čoko 

vanilka + 

jogurt 

kokos + 

čoko 

vanilka + 

jogurt 

kokos + 

čoko 

Energetická hodnota 
382 kcal 

(1611 kJ) 

403 kcal 

(1698 kJ) 

153 kcal 

(644 kJ) 

161 kcal 

(679 kJ) 
    

Bílkoviny 28,2 g 25,8 g 11,3 g 10,3 g     

Sacharidy 48,5 g 48,7 g 19,4 g 19,5 g     

Tuky 8,3 g 11,4 g 3,3 g 4,5 g     

Vápník 632 mg 607 mg 253 mg 242 mg 32 30 

Sodík   440 mg   180 mg     

Draslík 316 mg   126 mg       

Fosfor 605 mg 577 mg 242 mg 231 mg 30 33 

Hořčík 223 mg 225 mg 89 mg 90 mg 30 24 

Železo 23 mg 24 mg 9,2 mg 9,6 mg 66 69 

Zinek 14 mg 13,3 mg 5,6 mg 5,3 mg 37 53 

Mangan 1,5 mg 1,6 mg 0,6 mg 0,64 mg   32 

Měď 1,7 mg 1,71 mg 0,68 mg 0,68 mg   68 

Jod 187 µg 165  µg 75 µg 66  µg 50 44 

Selen 78 µg 69 µg 31 µg 28 µg   51 

Vitamin A 0,999 mg 0,889 mg 0,4 mg 0,355 mg 50 44 

Vitamin D3 7 µg 0,635 µg 2,8 µg 0,255 µg 56 51 

Vitamin E 14 mg 13 mg 5,6 mg 5,2 mg 56 42 

Vitamin C 64 mg 57 mg 26 mg 22,8 mg 43 29 

Vitamin B1 1,7 mg 1,4 mg 0,68 mg 0,56 mg 49 51 

Vitamin B2 2,3 mg 2,0 mg 0,92 mg 0,8 mg 58 57 

Vitamin B6 2,1 mg 1,9 mg 0,84 mg 0,76 mg 42 54 

Vitamin B3 25 mg 22,8 mg 10 mg 9,1 mg 56 57 

Vitamin B5 4,7 mg 3,8 mg 1,9 mg 1,5 mg 31 25 

Vitamin B12 2,1µg 1,83µg 0,84µg 0,73µg 84 29 

Kyselina listová 285 µg 254 µg 114 µg 101 µg 57 51 

Biotin 212 µg 63,5µg 85 µg 25,4µg 57 51 

 

Složení (příchuť vanilka+jogurt): glukózový sirup (z pšenice) - sojový proteinový isolát (30%) - jogurtová 

poleva (cukr, kakaové máslo, nízkotučný jogurt, laktóza, emulgátor: sojový lecitin, kyselina citronová, aroma) (10%) - 
fruktózový a glukózový sirup - rýžové vločky (rýžová mouka, pšeničný lepek, pšeničný slad, cukr, dextróza, sůl) - 
ovesné vločky - tapioka škrob - kukuřičné vločky (kukuřičná mouka, pšeničná mouka, sůl, aroma) – neztužený 
palmový olej – syrovátkový proteinový isolát - maltodextriny - fosforečnan vápenatý - rýžová mouka - fosforečnan 
draselný - aroma - oxid hořečnatý - emulgátor: sójový lecitin - sůl - železitý pyrofosfát - Vitamin C - sladový extrakt – 
směs vitamínů a minerálů (B5, oxid zinečnatý, E, síran měďnatý, pantothenan vápenatý, síran manganatý, B2, B6, B1, 
A, kyselina listová, jodid draselný, biotin, D3, B12). 
 

Složení (příchuť kokos+čoko): glukózový sirup (z pšenice) - sojový proteinový isolát (26,6%) – 

mléčnočokoládová poleva (cukr, kakaové máslo, sušené mléko, kakao, emulgátor: sojový lecitin, aroma) (20%) - 
fruktózový a glukózový sirup - rýžové vločky (rýžová mouka, pšeničný lepek, pšeničný slad, cukr, dextróza, sůl) - 
ovesné vločky - tapioka škrob - kukuřičné vločky (kukuřičná mouka, pšeničná mouka, sůl, aroma) – neztužený 
palmový olej – syrovátkový proteinový isolát - maltodextriny - fosforečnan vápenatý - rýžová mouka - fosforečnan 
draselný - aroma - oxid hořečnatý - emulgátor: sójový lecitin - sůl - železitý pyrofosfát - Vitamin C - sladový extrakt – 
směs vitamínů a minerálů (B5, oxid zinečnatý, E, síran měďnatý, pantothenan vápenatý, síran manganatý, B2, B6, B1, 
A, kyselina listová, jodid draselný, biotin, D3, B12). 
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ENERVIT POWER Crunchy 

Lahodná cereální tyčinka s vysokým podílem bílkovin 

 

nejvýznamnější přínos: cereální tyčinka s obsahem bílkovin, vitaminů  

a minerálních látek 

dvě příchutě:    cookie bez polevy, čokoláda 

obsah bílkovin:   21% (cookie) 

18% (čokoláda) 

hmotnost:   40 g 

kdy užívat:    kdykoliv během dne 

 

 

Inovativní „crunchy“ verze dává této tyčince vynikající chuť a křupavost. Je vhodná ke 

konzumaci kdykoliv během dne, především jako lahodná a rychlá svačina pro příznivce 

aktivního životního stylu. Tyčinka je zdrojem hořčíku, který přispívá k optimálnímu metabolismu 

energie a ke snížení únavy a vyčerpání, a vitaminu E, který pomáhá s ochranou buněk před 

oxidativním stresem. 

 

 
 

Doporučená dávka:  

jedna tyčinka denně v závislosti na intenzitě denní aktivity. Tento produkt by vhodná 

součást pestrého a vyváženého jídelníčku a zdravého životního stylu. 
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Nutriční hodnoty 
100 g v jedné tyčince 

% dopor. denní 

dávka 

cookie čokoláda cookie čokoláda cookie čokoláda 

Energetická 

hodnota 

383 kcal 

(1618 kJ) 

385 kcal 

(1624 kJ) 

153 kcal 

(646 kJ) 

154 kcal 

(650 kJ) 
  

  

Bílkoviny 20,8 g 17,9 g 8,3 g 7,1 g     

Sacharidy 57,6 g 58,3 g 23 g 23,3 g     

   z toho cukry 23,4 g 27,0 g 9,3 g 10,8 g     

Tuky 7,5 g 8,9 g 3 g 3,6 g     

   z toho nasycené 2,9 g 4,7 g 1,2 g 1,9 g     

Vláknina 0,9 g 1,8 g 0,4 g 0,7 g     

Sodík 1,3 g 0,42 g 0,52 g 0,17 g     

Vitamin C 77,6 mg 79 mg 31 mg 31 mg 39 39 

Vitamin E 13,3 mg 13,3 mg 5,3 mg 5,3 mg 44 44 

Vitamin B1 2,58 mg 2,63 mg 1,03 mg 1,05 mg 94 96 

Vitamin B2 2,4 mg 1,5 mg 0,96 mg 0,6 mg 69 43 

Vitamin B6 2,58 mg 2,63 mg 1,03 mg 1,05 mg 74 75 

Vitamin B3 12,9 mg 13 mg 5,1 mg 5,2 mg 32 33 

Hořčík 280 mg 280 mg 112 mg 112 mg 30 30 

 

Složení (příchuť cookie):  

sójová bílkovina - glukózo-fruktózový sirup - glukózový sirup - cookie (6,4%) (pšeničná mouka, neztužený palmový 

olej, řepkový olej, cukr, sůl, kypřící látky: hydrogenuhličitan sodný, hydrogenuhličitan amonný) - rýžová mouka - 

maltodextriny - neztužený palmový olej - ovesné vločky - vločky rýžové (rýžová mouka, pšeničná mouka, cukr, 

pšeničný slad, sůl, aromata) - kukuřičné lupínky (kukuřice, cukr, sůl, ječný slad) - kukuřičná mouka - pšeničná mouka - 

tapioka škrob - emulgátor: sójový lecitin - oxid hořečnatý (0,38%) - ječný extrakt – mix vitaminů (C, B3, E, B1, B2, B6) - 

sůl - aroma - cukr – extrakt z pšeničného sladu. 

 

 

Složení (příchuť čoko):  

sójové bílkoviny - glukózový sirup - glukózo-fruktózový sirup - mléčná čokoláda (12,5%) (cukr, kakaové máslo, sušené 

plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: sójový lecitin, aromatické látky) - maltodextriny - čoko drops se 

sladidlem (5,0% ) (maltitol, kakaová hmota, nízkotučné kakao, emulgátor: sójový lecitin, vanilka) - ovesné vločky - 

rýžová mouka - rozinky - kukuřičné lupínky (kukuřice, cukr, sůl, ječný slad) - rýžové vločky (rýžová mouka, pšeničná 

mouka, cukr, pšeničný slad, sůl, aromata) - extrudované kukuřičné lupínky (kukuřičná mouka, pšeničná mouka, cukr, 

pšeničný sladový výtažek, sůl, aromata) - neztužený palmový olej - tapioka škrob - glycerol - oxid hořečnatý (0,38%) – 

směs vitaminů (C, B3, E, B1, B2, B6) - sladový výtažek - sůl - emulgátor: sójový lecitin - aroma. 
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Efektivní balíčky  

 

základní sada NA ZKOUŠKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balíček je určen pro každého, kdo by se rád na vlastní „kůži“ přesvědčil o účincích 

Enervit a prožil příjemné pocity a radost ze sportování.  

 

Známe mnoho sportovců, kteří od svých kamarádů slyšeli, že Enervit OPRAVDU funguje. Ale 

současně se trochu bojí, aby oni nebyli těmi prvními, na koho to náhodou nebude mít účinek. 

Balíčkem NA ZKOUŠKU může každý, za nízkou cenu, vyzkoušet základní produkty Enervit „po 

kusech“, aniž by si musel kupovat celá balení.  

 

Složení balíčku:  

- 12 ks energetických tablet Enervit GT Sport 

- 1x Enervitene Sport gel (25 ml) v nejprodávanější příchuti citron 

- 2x sáček iontového nápoje Enervit G Sport (1 sáček 15 g pro přípravu 0,5l 

hypotonického nápoje) 

- 1x sáček povýkonového nápoje Enervit R1 Sport 15 g 

 

 

 

  



 

 

59 

síla pro VÍTĚZNÝ ZÁVOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enervit balíček VÍTĚZNÝ ZÁVOD je univerzálním balíčkem pro doplňování energie, pití a 

optimální regenerace spojené se závodem. 

 

Balíček VÍTĚZNÝ ZÁVOD je vhodný pro většinu závodů, kterých se rekreační, amatérští i 

profesionální sportovci účastní. Nemusí tak složitě řešit, jak budou doplňovat energii během 

závodu, ani si kupovat celá balení. Balíčkem VÍTĚZNÝ ZÁVOD mají to nejdůležitější 

v optimálním množství, aby si svůj závod užili a dosáhli životního výsledku. 

 

Složení balíčku: 

- 12 ks energetických tablet Enervit GT Sport 

- 1x Enervitene Sport gel (25 ml) v nejprodávanější příchuti citron 

- 1x Enervitene Sport gel (25 ml) v příchuti pomeranč 

- 1x energetický koncentrát Enervitene Sport (60 ml) pro rychlé doplnění energie před 

náročným úsekem trati, při unávě či před finišem 

- 4x sáček iontového nápoje Enervit G Sport (1 sáček 15 g pro přípravu 0,5l 

hypotonického nápoje) 

- 2x sáček Enervit Magnesium Sport s minerálními látkami (hořčík, draslík, sodík ad.) 

- 1x sáček povýkonového nápoje Enervit R2 Sport 50 g 
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energie pro EFEKTIVNÍ TRÉNINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balíček obsahuje vše důležité pro optimální doplňování energie během tréninku a 

podporu regenerace po něm.  

 

S balíčkem EFEKTIVNÍ TRÉNINK budete na své tréninky správně připraveni a sami pocítíte, že 

s dostatkem energie, správným pitím a ideální regenerací mají tréninky větší smysl a účinnost.  

 

 

Složení balíčku:  

- 24 ks energetických tablet Enervit GT Sport 

- 2x Enervitene Sport gel (25 ml) v nejprodávanější příchuti citron 

- 1x Enervitene Sport gel (25 ml) v příchuti pomeranč 

- 2x energetický koncentrát Enervitene Sport (60 ml) pro rychlé doplnění energie před 

náročným úsekem trati, při unávě či před finišem 

- 10x sáček iontového nápoje Enervit G Sport (1 sáček 15 g pro přípravu 0,5l 

hypotonického nápoje) 

- 10x sáček povýkonového nápoje Enervit R1 Sport (á 15 g) 

 

 

 


