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1-2 HODINY PŘED VÝKONEM
ENERVIT PRE SPORT
(8x 45 g)

pomeranč

359

Jedinečný na trhu: dlouhodobé uvolňování energie
díky sacharidům s nízkým glykemickým indexem

svým složením představuje optimální jídlo
1-2 hodiny před výkonem, zamezuje
pocitům hladu před výkonem

ENERVIT PRE SPORT
45 g

cola+kofein

48

vysoká dávka energie ze sacharidů pro intenzivní a
dlouhodobý výkon

svým složením představuje optimální jídlo
1-2 hodiny před výkonem, s obsahem
kofeinu

citron

165

Energetické tablety pro rychlé zažehnání
nastupující únavy i pro průběžné doplňování
energie

rychle dostupná energie, kterou máte vždy
po ruce

citrus+kofein

109

koncentrovaný zdroj energie s rychlým účinkem
umocněný obsahem kofeinu

rychlé a intenzivní „nakopnutí“, které je
skutečně cítit

ENERVITENE koncentrát
(60 ml)

citron,
pomeranč

88

Kombinace sacharidů je zdrojem pro rychlý i
postupný přísun energie

rychlý zdroj energie pro nakopnutí nebo
potlačení nastupující únavy

ENERVITENE Sport GEL
(25 ml)

citrus+kofein

54

Energetický gel s kofeinem s okamžitou i postupně
se uvolňující energií, bohatý na sacharidy, větvené
aminokyseliny a vitaminy

gel pro průběžné doplňování energie a
BCAA při výkonu

ENERVITENE Sport GEL
(25 ml)

citron, cola,
pomeranč

49

Energetický gel s okamžitou i postupně se
uvolňující energií, bohatý na sacharidy, větvené
aminokyseliny a vitaminy

gel pro průběžné doplňování energie a
BCAA při výkonu

ENERVITENE SPORT
(500 g)

pomeranč

429

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

vysoce koncentrovaný energetický nápoj

ENERVIT G sport
(300 g)

pomeranč

179

ENERVIT G sport
(10x 15 g)

pomeranč

199
Energetický iontový nápoj s minerály pro udržení
výkonnosti

iontový nápoj s doplňováním energie,
vitamínů a minerálních látek pro běžný typ
sportovního výkonu

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

nápoj pro udržení výkonnosti i při vysoké
intenzitě

ENERGIE PRO VÝKON
ENERVIT GT sport
(24 tablet)

ENERVITENE SPORT
competition
(60 ml)

PITNÝ REŽIM

ENERVIT G sport
(420 g)

pomeranč,
citron

299

ENERVIT G sport
(10 kg)

pomeranč

4 230

ENERVIT G sport competition
(krabička10x 30 g)

pomeranč

399

PROTI KŘEČÍM
ENERVIT MAGNESIUM sport
(krabička10x 15 g)

189

Komplex minerálních látek
vitaminem C

s

vysoký obsah minerálních látek v jednom
sáčku, snadná manipulace při přípravě
lahodného nápoje

REGENERAČNÍ POVÝKONOVÉ NÁPOJE
ENERVIT R2 sport
(50 g)

pomeranč

110

ENERVIT R2 sport
(400 g)

pomeranč

829

ENERVIT R1 sport
(10x 15 g)

citron

299

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

postaví Vás na nohy a Vy to skutečně cítíte

Pro doplnění tekutin a správného poměru energie,
aminokyselin a minerálních látek po intenzivním,
spíše krátkodobém výkonu

optimální nápoj PO vysoce intenzivním
výkonu
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TYČKY ENERGETICKÉ

ENERVIT POWER SPORT
(30 + 30 g)

kakao,
citron+smetan
a, jablko

66

energetická dvoutyčinka s vitamíny a minerálními
látkami, bez jakékoliv polevy

ENERVIT POWER SPORT
competition
(tyčinka 30 g)

pomeranč

52

Vysokosacharidová (75%) energetická tyčinka pro
doplňování energie i během intenzivní nebo
vysoká dávka energie k zakousnutí, co se
dlouhotrvající fyzické aktivity a sportovního
vejde do kapsy
výkonu.

ENERVIT POWER SPORT
competition
(tyčinka 40 g)

kakao

63

Energetická tyčinka (48% sacharidů) s významným
obsahem bílkovin (26%), BCAA,kreatinu a B2 je
vhodná před intenzivní fyzickou aktivitou nebo
silově náročným sportovním výkonem.

komplex energie a výživy pro svaly před
náročným výkonem

ENERVIT ENERGY TIME
(tyčinka 27 g)

čokoládová
poleva

37

Lahodná svačinka pro doplnění energie a zdravé
uspokojení chuti.

kdykoliv během dne

ENERVIT ENERGY TIME
(tyčinka 35 g)

bez polevy

37

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.

kdykoliv během dne

cookie

52
Lahodná cereální tyčinka s vysokým podílem
bílkovin

cereální tyčinka s obsahem bílkovin,
vitaminů
a minerálních látek

ENERVIT POWER CRUNCHY
(40 g)

ENERVIT POWER CRUNCHY
(40 g)

čokoláda

55

ENERVIT POWER SPORT
protein bar 26%
(40 g)

kokos

52

Proteinová tyčinka s vitaminy a minerálními
látkami, 40 g

proteinová tyčinka s vysokým obsahem
vitaminů
a minerálních látek

ENERVIT POWER SPORT
protein bar 28%
(40 g)

vanilka +
jogurt

52

Proteinová tyčinka s vitaminy a minerálními
látkami, 40 g

proteinová tyčinka s vysokým obsahem
vitaminů
a minerálních látek

ENERVIT GYMLINE
PROTEIN BAR 27%
(45 g)

kokos

52

dvouvrstvá proteinová tyčinka

lahodná dvouvrstvá tyčinka s obsahem
bílkovin

ENERVIT GYMLINE
PROTEIN BAR 30%
(48 g)

čoko +
lísk.ořech,
citron

60

lahodná svačinka s jemnou chutí

lahodná tyčinka s obsahem bílkovin

ENERVIT GYMLINE
PROTEIN BAR 37%
(80 g)

čokoláda,
karamel

84

vysokoproteinová tyčinka

tyčinka s vysokým obsahem bílkovin
bohatá na vitaminy

ENERVIT GYMLINE
PROTEIN BAR 50%
(60 g)

pomeranč+čo
ko

73

vysokoproteinová tyčinka

tyčinka s 50% bílkovin nečekaně lahodné
chuti

TYČKY PROTEINOVÉ
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ENERVITAM SPORT
(BCAA -12x 12,5 g)

535

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

aminokyseliny pro zachování, růst a
obnovu svalových vláken především při
intenzivních a dlouhodobých výkonech

Enervit BCAA
(120 kapslí)

535

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

BCAA ve své nejčistší formě, aby je tělo
mohlo ihned rychle a efektivně využít na
ochranu svalových vláken

CREATINA SPORT
(120 tabl.x 0,48 g)

395

To nejlepší pro dynamické a výbušné sporty

univerzální a primární zdroj energie pro
svalová vlákna
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BCAA, GLUTAMIN a KREATIN

Doporučujeme užívat v případech sníženého
denního příjmu glutaminu nebo v období zvýšené čistá forma nejzastoupenější aminokyseliny
fyzické a sportovní aktivity, kdy roste metabolická
v lidském těle
poptávka organizmu po této aminokyselině.

ENERVIT GYMLINE MUSCLE
100% L-Glutamin
(200 g)

1 059

ENERVIT GYMLINE MUSCLE
100% Creatina
(400 g)

499

Kreatin zvyšuje fyzickou výkonnost při
opakovaných krátkodobých intervalech vysoce
intenzivního fyzického výkonu, zejména je vhodný
při intenzivních dynamických výkonech.

univerzální zdroj základní složky energie
pro všechny druhy sportu

955

Vysoký podíl syrovátkové bílkoviny (78-81% dle
příchutě) kvality CFMF (cross-flow membránová
filtrace). Doplní bílkoviny po intenzivní svalové a
sportovní činnosti u vytrvalostních a silových
sportů. Vitamin B6 přispívá k optimálnímu
metabolismu bílkovin a glykogenu a ke snížení
únavy a vyčerpání.

koncentrovaný syrovátkový CFMF protein
s vysokým podílem bílkovin

BÍLKOVINOVÉ SYPKÉ SMĚSI

ENERVIT GYMLINE MUSCLE
100% Whey protein concentrate
(700 g)

kakao,
banana,
kokos,
mandle,
kapučíno,
mléčná
smetana

ENERVIT GYMLINE MUSCLE
100% Whey protein isolate
(700 g)

vanilka,
kakao

1 275

Uspokojí zvýšenou poptávku bílkovin po intenzivní
svalové a sportovní činnosti u vytrvalostních,
vysoká dávka rychle využitelných
silových i kolektivních sportů. Obsahuje kvalitní
syrovátkových bílkovin nejvyšší biologické
syrovátkové bílkoviny a vitamin B6 (přispívá k
hodnoty v kvalitě CFM
optimálnímu metabolismu bílkovin a glykogenu a ke
snížení únavy a vyčerpání).

ENERVIT GYMLINE MUSCLE
Soy protein
(800 g)

smetanové
kakao, crema

1 029

Bez problémů uspokojí zvýšenou poptávku po
bílkovinách vyvolanou intenzivní svalovou a
izolát sojových (neživočišných) bílkovin s
sportovní činností u všech druhů vytrvalostních, vysokou biologickou hodnotou a výborným
silových i kolektivních sportů. Součástí je i vitamin
aminokyselinovým spektrem
B6.

1 059

Tři zdroje bílkovin (syrovátkový koncentrát CFMF,
Supro® izolát sojových bílkovin a kaseinát). Zajistí
postupné vyživování svalových vláken
aminokyselinami. Doporučujeme užívat 3 hodiny po
výkonu, nebo kdykoliv během dne, vhodný i jako
odpolední svačina nebo druhá večeře.

třísložkový 84% proteinový mix s
vitamínem B6

1 199

Syrovátkový izolát, syrovátkový koncentrát,
vaječný albumin a micerální kasein pro
několikahodinové vyživování svalových vláken a
zabránění tzv. katabolismu vyvolaného
dlouhodobým nedostatkem kvalitních živin pro
svaly. Součástí je i vitamin B6.

čtyři vysoce kvalitní zdroje bílkovin pro
dlouhodobé zásobování svalů hodnotnými
živinami

ENERVIT GYMLINE MUSCLE
Time release 3
(750 g)

ENERVIT GYMLINE MUSCLE
Time release 4
(800 g)

cookie

kakao,
vanilka

LAHVE

ENERVIT láhev 0,5 l

43

ENERVIT láhev 0,75 l

53

Základní charakteristika výrobků a ceník (platný od 1.12.2013)
výrobek

příchuť

ukázka

doporučená
MOC
vč. DPH

charakteristika výrobku

Novinky (vitamíny, minerální látky, omega3 ad.) pro podporu výkonnosti:
Revital Vitamin C 1000mg classic
20 šumivých tbl.

86,00 Kč

Revital Multi
20 šumivých tbl.

86,00 Kč

Revital Cé 500mg
20 šumivých tbl.

73,00 Kč

VITAR Nachlazení, imunita
2 x 18 šumivých tbl.

191,00 Kč

VITAR Zdravé klouby
2 x 18 šumivých tbl.

250,00 Kč

Revital Omega 3 + vitamin E
PREMIUM
60+20cps dóza

269,00 Kč

Revital Big Stars Omega 3 +
vitaminy D, E
45 cps

189,00 Kč

MaxiVita Herbal Echinacea
nachlazení
30cps blistr

95,00 Kč

MaxiVita Herbal Vitamin C 600 mg
+ zázvor
30 cps blistr

65,00 Kč

MaxiVita Premium Suprum Forte
30 cps blistr

110,00 Kč

MaxiVita exclusive kloubní výživa
20 sáčků

170,00 Kč

Energit multivitamin hroznový cukr

jahoda

17,00 Kč

Energit multivitamin hroznový cukr

citron

17,00 Kč

Energit multivitamin hroznový cukr

pomeranč

17,00 Kč

nejvýznamnější přínos

