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FA Core Whey 2.27kg

FA Core Mass 3kg & 7kg

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Mέγεθος µερίδας: 1 µεζούρα (30 γρ.)  / Μερίδες ανά συσκευασία: ~66Γεύσεις: σοκολάτα, βανίλια, φράουλα

Γεύσεις: σοκολάτα, βανίλια, φράουλα

Γεύσεις: σοκολάτα, βανίλια, φράουλα, µπανάνα

Μέγεθος µερίδας: 1 µεζούρα = 30 γρ
Μερίδες ανά συσκευασία: 76

Mέγεθος µερίδας: 2 µεζούρες: 100 γρ.  /  Μερίδες ανά συσκευασία : 70

Πρωτεϊνούχο προϊόν που παρέχει το πιο αγνό αποµόνωµα πρωτεϊνης ορρού γάλακτος. Το προϊόν 
προέρχεται από διεργασία µικροδιήθησης διασταυρούµενης ροής που επιτρέπει την εξαγωγή των 
καλύτερων κλασµάτων πρωτεϊνης µε τις ιδιότητες τους. 
Οι πρωτεϊνες συµβάλλουν στην αύξηση και διατήρηση της µυικής µάζας και συντελούν στη 
διατήρηση φυσιολογικών οστών, και για τον λόγο αυτό πρέπει να περιλαµβάνονται στο διατροφικό 
πρόγραµµα των σκληρά προπονούµενων αθλητών.

Η εταιρεία MULTIFITNESS δραστηριοποιείται στον χώρο της αυτόµατης πώλησης (µε 
αυτόµατους πωλητές) και τροφοδοσίας αθλητικών κέντρων (µε δικά τους ψυγεία ή 
κατόπιν συµφωνίας µε την εταιρεία µας) απο το 2002. Πολύ σύντοµα κατέκτησε ηγετική 
θέση στους αθλητικούς χώρους. 

Βασικός λόγος της επιτυχίας αυτής είναι η ευελιξία και η αξιολόγηση κάθε χώρου 
ξεχωριστά έτσι ώστε και καλύπτει όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Ενεργειακά - 
ισοτονικα - πρωτεϊνικά - βιταµινούχα ροφήµατα, µπάρες πρωτεΐνης και δηµητριακών, 
αθλητικά σνακ από τις κορυφαίες εταιρίες είναι στην διάθεση κάθε αθλητικού και µη 
χώρου.

Συµπληρώµατα διατροφής γνωστοποιηµένα στον ΕΟΦ από τις καλύτερες εταιρείες είναι 
στην διάθεσή σας και είναι η καλύτερη επιλογή για έναν αθλητή που είτε ξεκινάει τώρα 
είτε χρησιµοποιεί ήδη κάποια από αυτά.

Με γλυκαντική ουσία. Πρωτεϊνούχο προϊόν που προσφέρει την αγνότερη µορφή συµπυκνωµένης 
πρωτεϊνης ορρού γάλακτος. Η πρωτεϊνη συµβάλλει στην αύξηση και διατήρηση της µυικής µάζας και 
συµβάλλει στη διατήρηση φυσιολογικών οστών.

Σκόνη για Παρασκευή  ροφήµατος µε πρωτεϊνη και υδατάνθρακες. 
Η πρωτεϊνη συντελεί στην ανάπτυξη και διατήρηση της µυικής µάζας και συντελεί στη διατήρηση 
φυσιολογικών οστών. Επιπλέον κάθε µερίδα περιέχει 68 γρ. υδατανθράκων.

Αποµόνωµα πρωτεϊνης ορρού γάλακτος 
(από γάλα), κακάο, στιγµιαίος καφές, 
διογκωτικό (ξανθανικό κόµµι), αντι-
συσσωµατικός παράγοντας (Ε551), 
γλυκαντική ουσία (σουκραλόζη), 
ρυθµιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), 
συµπύκνωµα κόκκινου σακχαρότευτλου, 
αλάτι, αρωµατικές ύλες, χρωστική(ές) 
(Ε150c5, E160a).

Συµπύκνωµα πρωτεϊνης ορρού γάλακτος 
(από γάλα), αρωµατικές ύλες, κακάο,   
αντι-συσσωµατικός παράγοντας  
(διοξείδιο πυριτίου), διογκωτικό 
(καρβοξυµεθυλοκυτταρίνη), χρωστική 
Ε162, αλάτι, ρυθµιστής οξύτητας (κιτρικό 
οξύ), χρωστικές (Ε150c, E160a), 
γλυκαντική ουσία (σουκραλόζη)

Μαλτοδεξτρίνη, σύµπλεγµα πολύ-
πρωτεϊνών [συµπύκνωµα πρωτεϊνης 
ορρού γάλακτος, βουτυρόγαλα, 
αποµόνωµα πρωτεϊνης ορρού γάλακτος, 
αποµόνωµα υδρολυµένης πρωτεϊνης 
ορρού γάλακτος, micellar καζεϊνη (από 
γάλα), κακάο, διογκωτικό (ξανθανικο 
κόµµι), στιγµιαίος καφές, 
συµπυκνωµένος χυµός κόκκινου 
σακχαρότευτλου, αρωµατικές ύλες, 
χρωστικές (Ε150c, E160a, E163), αλάτι, 
γλυκαντική ουσία (σοκραλόζη).

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ενέργεια

Λίπη

εκ των οποίων κορεσµένα

Υδατάνθρακες

εκ των οποίων σάκχαρα

Πρωτεΐνη

Αλάτι

1490kJ / 351kcal 

1gr

1gr

2,5gr

1gr

83gr

0,5gr

442kJ / 104kcal

0gr

0gr

1gr

0gr

25gr

0,15gr

100gr 30gr

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ενέργεια

Λίπη

εκ των οποίων κορεσµένα

Υδατάνθρακες

εκ των οποίων σάκχαρα

Πρωτεΐνη

Αλάτι

1570 kJ / 370 kcal

2gr

1,3gr

68gr

10gr

20gr

0,43gr

6280kJ / 1480kcal

8gr

5,2gr

272gr

40gr

80gr

1,72gr

100gr 400gr

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ενέργεια

Λίπη

εκ των οποίων κορεσµένα

Υδατάνθρακες

εκ των οποίων σάκχαρα

Ίνες

Πρωτεΐνη

Αλάτι

1643 kJ / 389 kcal

7,5gr

5,2gr

4,2gr

4,1gr

0,3gr

76gr

0,4gr

499 kJ / 118 kcal

2,3gr

1,6gr

1,3gr

1,2gr

0,1gr

23gr

0,12gr

100gr 30gr

Ποσότητα ανά

Ποσότητα ανά

Ποσότητα ανά

FA Core Iso 2kg ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ 48788/19-04-2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ 48789/19-04-2019
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Wellness Whey Protein &908g  2.27kg

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μέγεθος µερίδας: 1 µεζούρα = 32 γρ.
Μερίδες ανά συσκευασία: 28

Μέγεθος δόσης: ~2 µεζούρες (9 γρ.)  /  Μερίδες ανά συσκευασία: 40

Wellness Line Πρωτεϊνη Ορρού Γάλακτος. Τροφές για αθλούµενους.  Με γλυκαντικές ουσίες. 
Συµπύκνωµα πρωτεϊνης ορρού γάλακτος ανωτέρας ποιότητας.  Κάθε µερίδα δίνει 20 γρ. πρωτεϊνών. 
Η πρωτεϊνη συµβάλλει στην αύξηση και διατήρηση της µυικής µάζας και συµβάλλει στη διατήρηση 
φυσιολογικών οστών. 

Αµινοξέα Διακλαδισµένης Αλυσίδας.  Συµπλήρωµα διατροφής µε γλυκαντικές ουσίες. 

Συµπύκνωµα πρωτεϊνης ορρού γάλακτος, 
αρωµατικές ύλες, σταθεροποιητής 
(καρβοξυµε-θυλοκυτταρίνη), γλυκαντικές 
ουσίες (ακεσουλφάµη Κ, σουκραλόζη). 

Γεύσεις: Pineapple, Watermelon, Banana, 
White Chocolate & Coconut, Peach, 
Cappuccino, Cookies & Cream, Chocolate 
Raspberry, Chocolate Mint, Chocolate - Cherry, 
Chocolate, Apple Cinnamon, Raspberry, 
Mango, Marcepan, Pecan, Pistachio, Toffee 
Caramel, Strawberry, Vanilla Pear, Vanilla 
orange, Vanilla, Green Apple

Γεύσεις: Lemon-lime, Orange, 
Exotic, Blueberry, Cherry Apple, 
Pear Kiwi, Mojito, Watermelon

Λ-λευκίνη, µηλική κιτρουλίνη, βήτα-αλανίνη, ταυρίνη, 
Λ-ισολευκίνη, Λ-βαλίνη, ρυθµιστής οξύτητας (κιτρικό 
οξύ), αρωµατικές ύλες, κόκκινο σακχαρότευτλο 
(χρωστική ουσία), αντι-συσσωµατικοί παράγοντες 
(διοξείδιο πυριτίου, φωσφορικό ασβέστιο), αρωµατικές 
ύλες, χρωστική (Ε150c), γλυκαντικές ουσίες 
(σουκραλόζη, ακεσουλφάµη Κ), βιταµίνη Β6 
(υδροχλωρική  πυριδοξίνη), χρωστική [Ε160a, E163, 
(E133, E102)]. Η χρωστική Ε102 ίσως έχει δυσµενή 
επίδραση στην ενεργητικότητα και προσοχή των 
παιδιών.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ενέργεια

Λίπη

εκ των οποίων κορεσµένα

Υδατάνθρακες

εκ των οποίων σάκχαρα

Ίνες

Πρωτεΐνη

Αλάτι

Ασβέστιο

Φώσφορος

Λ-λευκίνη 

Λ-ισολευκίνη  

Λ-βαλίνη  

Μηλική κιτρουλίνη 

(εκ της οποίας κιτρουλίνη) 

Βήτα-αλανίνη 

Ταυρίνη 

Βιταµίνη Β6 

521 kJ / 123 kcal

2,4gr

1,7gr

5,8gr

5,4gr

0,5gr

20gr

0,24gr

170mg (21%)

128mg (18%)

4000 mg

 500 mg

500 mg

1000 mg (663 mg)

1000 mg

1000 mg

1 mg (71)

1607 kJ / 384 kcal

7,4gr

5,3gr

18,2gr

17gr

1,7gr

62gr

0,76gr

530mg (66%)

400mg (57%)

32gr

Ενεργά συστατικά σε: 9 γρ.

100gr

Xtreme Creatine 500g

FA Core Pump Energizer 216g

Xtreme Napalm Pre-Contest 500g

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μέγεθος µερίδας:  1 µεζούρα (5 γρ) 
Μερίδες ανά συσκευασία:  100

Μέγεθος µερίδας: 
≤ 90 kg – ¾ µεζούρας ( ~4,8 γρ )
1 µεζούρα (~7,2 γρ )

Μερίδες ανά συσκευασία: 
~45 (4,8 γρ ), ~ 30 (7,2 γρ )

Συµπληρώνει την δίαιτα µε κρεατίνη, ταυρίνη και βιταµίνη Β6, συνιστάται σε ενήλικες που 
ασκούνται µε υψηλή ένταση.  Η Κρεατίνη αυξάνει τις σωµατικές επιδόσεις σε σύντοµες, διαδοχικές, 
εκρηκτικές ασκήσεις υψηλής έντασης. Ευεργετικά αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µε ηµερήσια λήψη 
3 γρ  κρεατίνης.

Με γλυκαντικές ουσίες. Περιέχει καφεϊνη (200 mg / µέγεθος µερίδας 4,8 γρ.   300 mg / µέγεθος 
µερίδας 7,2 γρ). Να µην χρησιµοποιείται από εγκύους και παιδιά.

Με γλυκαντικές ουσίες.
Περιέχει καφεϊνη (200 mg / µερίδα 5,6 γρ.  400 mg / µερίδα 11,2 γρ).  
Δεν συνιστάται σε παιδιά και εγκύους.   

Μονοένυδρη Κρεατίνη, ταυρίνη, βιταµίνη 
Β6 (Υδροχλωρική πυριδοξίνη).

Βήτα-αλανίνη, αλφακετογλουταρική αργι-
νίνη (AKG), αρωµατικές ύλες, συµπυκνω-
µένος χυµός κόκκινου σαλχαρότευτλου σε 
σκόνη (ως χρωστική), ρυθµιστής οξύτητας 
(κιτρικό οξύ), χρωστική (Ε150c), Λ-
τυροσίνη, καφεϊνη, Λ-ορνιθίνη υδροχλω-
ρική, συµπυκνωµένος χυµός κόκκινου 
σαλχαρότευτλου σε σκόνη (ως χρωστική), 
αντι-συσσωµατικοί παράγοντες (διοξείδιο 
πυριτίου, φωσφορικό ασβέστιο), γλυκα-
ντικές ουσίες (σουκραλόζη, ακεσουλφάµη 
Κ), χρωστική (E160a,  E133, E141).

Βήτα-αλανίνη, αργινίνη AKG,  µηλεϊκή 
κιτρουλίνη, ταυρίνη, πρόµειγµα βιταµινών 
και µετάλλων [βιταµίνη C (L-ασκορβικό 
οξύ), φωσφορικό δικάλιο, διττανθρακικό 
νάτριο, φωσφορικό µαγνήσιο, νιασίνη 
(νικοτιναµίδη), βιταµίνη Β6 (υδροχλωρική 
πυριδοξίνη), σεληνικό νάτριο, βιταµίνη 
Β12 (κυανοκοβαλαµίνη), ρυθµιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ)7, αρωµατικές 
ύλες, ρυθµιστής οξύτητας (κιτρικό οξύ), 
άνυδρη καφεϊνη, ρυθµιστής οξύτητας 
(κιτρικό οξύ), αντι-συσσωµατικοί 
παράγοντες (Ε551, Ε341), 
γλυκουρονολακτόνη, γλυκαντικές ουσίες 
(σουκραλόζη, ακεσουλφάµη Κ), 
συµπυκνωµένος χυµός κόκκινου 
σακχαρότευτλου (ως χρωστική ουσία), 
χρωστική ουσία (Ε160a, E163,104, E141).

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Βιταµίνη Β6

Μονοένυδρη Κρεατίνη

εκ της οποίας κρεατίνη 

Ταυρίνη 

Βιταµίνη C

Nιασίνη

Βιταµίνη  B6

Βιταµίνη  B12

Σελήνιο

Bήτα-αλανίνη

Αργινίνη AKG

εκ της οποίας αργινίνη

Μηλεϊκή κιτρουλίνη

εκ της οποίας κιτρουλίνη

Ταυρίνη

Καφεϊνη άνυδρη 

Γλυκουρονολακτόνη

Νάτριο

1 mg (71%)

4,5 γρ

4,0 γρ

0,5 γρ

100 mg (125)

10 mg (62,5)

4 mg (286)

5 mg (200)

27,5 mg (50)

2000 mg

1000 mg

700 mg

750 mg

500 mg

500 mg

200 mg

100 mg

10 mg  20 mg

200 mg (250)

20 mg (125)

8 mg (571)

10 mg (400)

55 mg (100)

4000 mg

2000 mg

1400 mg

1500 mg

1000 mg

1000 mg

400 mg

200 mg

20 mg

 5 γρ

Ποσότητα ανά

Ποσότητα ανά

Ποσότητα ανά

FA Nutrition CORE Crea 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κρεατίνη βασίζµενη σε προηγµένες µορφές κρεατίνης, συµπεριλαµβανοµένου του δηµοφιλούς HCl 
κρεατίνης, εµπλουτισµένου µε CarnoSyn®, κατοχυρωµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µορφή Βήτα-
Αλανίνης, που µειώνει τη συσσώρευση γαλακτικού οξέος στους µυς κατά τη διάρκεια µακρών 
συνεδριών κατάρτισης. Η προσθήκη fenugreek έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του επιπέδου 
τεστοστερόνης, που βοηθά στην κατασκευή ποιότητας, άπαχου µυϊκού βάρους. Κάθε µορφή 
κρεατίνης στο Crea από την γραµµή FA Core® δινει ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για να πάτε τις 
προπονήσεις σας σε ένα άλλο επίπεδο.

Υδροχλωρική κρεατίνη, µηλεϊκή 
δικρεατίνη, βητα-αλανίνη (ως CarnoSyn®), 
γεύση κερασιού1, άλφα-κετογλουταρική 
κρεατίνη, σκόνη fenugreek Trigonella 
foenum-graecum L., η γλυκαντική ουσία 
(σουζολοσίνη).

Μέγεθος µερίδας: 1 µεζούρα = 7 γρ.
Μερίδες ανά συσκευασία: 50

Ποσότητα ανά

(≤ 133 kg) 5,6 γρ (> 133 kg) 11,2 γρ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Βήτα-αλανίνη

Αργινίνη AKG

εκ της οποίας Λ-Αργινίνη

Λ-ορνιθίνη υδροχλωρική

εκ της οποίας Λ-ορνιθίνη

Λ-Τυροσίνη

Καφεϊνη

2667 mg

667 mg

467 mg

133 mg

104 mg

200 mg

200 mg

4000 mg

1000 mg

700 mg

200 mg

157 mg

300 mg

300 mg

Ποσότητα ανά ( ≤ 90 kg )  4,8 γρ ( > 90 kg )  7,2 γρ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Yδροχλωρική κρεατίνη

από την οποία κρεατίνη

Δικρεατίνη µηλικό

από την οποία κρεατίνη

Κρεατίνη αλφακετογλουταρίνη

από την οποία κρεατίνη

Βήτα-αλανίνη

3000mg

2638mg

1500mg

992mg

500mg

205mg

1000mg

7grΠοσότητα ανά

FA Core BCAA 350g

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ 
48783/19-04-2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ 48786/19-04-2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ 
48785/19-04-2019

Γεύσεις: κόλα, φράουλα, πορτοκάλι

211 183 1797   www.multifitness.gr
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FA Core Gluta 400g

FA Core Test 90 tabs

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μέγεθος δόσης: 1 γεµάτη µεζούρα (~6,8 γρ.)
Μερίδες ανά συσκευασία: ~58

Μέγεθος µερίδας: 3 δισκία
Μερίδες ανά συσκευασία: 30

*% ΝRV – Aναφορά Διατροφικής Αξίας

*% ΝRV – Aναφορά Διατροφικής Αξίας

*% ΝRV – Aναφορά Διατροφικής Αξίας

Μέγεθος µερίδας: 3 δισκία
Μερίδες ανά συσκευασία: 30

Μέγεθος µερίδας: 3 δισκία
Μερίδες ανά συσκευασία: 30

Με γλυκαντική ουσία.
Συµπληρώνει τη διατροφή µε γλουταµίνη, ταυρίνη, βιταµίνες συµπλέγµατος Β και βήτα-γλυκάνη.
Συνιστάται για αθλητές δύναµης και για σωµατικά δραστήριους ανθρώπους.

Συµπλήρωµα διατροφής. Ειδικά σχεδιασµένο για σκληρή προπόνηση. Ο ψευδάργυρος συµβάλλει στη 
διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων τεστοστερόνης στο αίµα. Το Σελήνιο συµβάλλει στη 
φυσιολογική σπερµατογένεση.

Λ-γλουταµίνη, ταυρίνη, ρυθµιστής 
οξύτητας (κιτρικό οξύ), βήτα-γλυκάνη 
(από κριθάρι), αντι-συσσωµατικός 
παράγοντας (Ε551), αρωµατικές ύλες, 
γλυκαντική ουσία (σουκραλόζη), 
πρόµειγµα βιταµινών  [νιασίνη 
(νικοτιναµίδη), βιταµίνη Β12 
(κυανοκοβαλαµίνη), βιταµίνη Β2 
(ριβοφλαβίνη), βιταµίνη Β6 (υδροχλωρική 
πυριδοξίνη), βιταµίνη Β1 (µονονιτρική 
θειαµίνη)], συµπυκνωµένος χυµός 
κόκκινου σακχαρότευτλου, χρωστικές 
(Ε160a, E133, E102)

Διογκωτικός παράγοντας (Ε460(i), E341), 
εκχύλισµα τριβόλου χερσαίου (Tribulus 
terrestris L., 90%  σαπωνίνες), 
εκχύλισµα ρίζας φυτού «Ροδόχρους 
Ροδιόλα» (Rhodiola rosea L., 3% 
rosavins, 1% salidrosides), 
σταθεροποιητής (Ε1202), L-Αργινίνη, 
αντι-συσσωµατικοί παράγοντες (Ε551, 
Ε470b), εκχύλισµα ρίζας τζινσένγκ 
(Panax ginseng C. Meyer, 80% 
ginsenosides), θειϊκός ψευδάργυρος, 
εκχύλισµα σπόρων µοσχόσιτου 
(Trigonella foenum-graecum L.), 
εκχύλισµα φύλλων και στελέχους 
βρώµης (Avena sativa L.), εκχύλισµα 
φύλλων δαµιάνας (Τurnera difusa Wild. 
J), εκχύλισµα βοτάνου epilobium 
parviflorum (Epilobium parviflorum 
Schreb.), εκχύλισµα καρπού του πιπεριού 
καγιέν (Capsicum annuum L., 2% 
καψαϊκίνη), εκχύλισµα ρίζας φυτού 
muira puama (Ptychopetalum olacoides 
Benth.), εκχύλισµα φύλλων φυτού 
ginkgo biloba (Ginkgo biloba L.), 
εκχύλισµα ρίζας φυτού maca (Lepidium 
meyenii), βορικό νάτριο, σεληνιώδες 
νάτριο, πηκτικός παράγοντας (Ε464), 
χρωστικές (Ε171), Ε172), παράγοντες 
επικάλυψης (Ε1200, Ε553b), 
µαλτοδεξτρίνη.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Βιταµίνη Β1

Βιταµίνη Β2

Νιασίνη

Βιταµίνη Β6

Βιταµίνη Β12

Λ-γλουταµίνη

Ταυρίνη

Βήτα-γλυκάνη

Ψευδάργυρος

Σελήνιο

Βόρον

Tribulus terrestris L.

(90%  σαπωνίνες) 

Rhodiola rosea L.

(3% rosavins, 1% salidrosides)

L-Αργινίνη

Eκχύλισµα ρίζας φυτού maca 

Eκχύλισµα σπόρων µοσχόσιτου

Eκχύλισµα φύλλων 

φυτού ginkgo biloba 

Eκχύλισµα ρίζας τζινσένγκ 

(80% ginsenosides) 

Eκχύλισµα φύλλων δαµιάνας 

(Τurnera difusa Wild. J)

Eκχύλισµα φύλλων 

και στελέχους βρώµης

Eκχύλισµα βοτάνου 

epilobium parviflorum 

Eκχύλισµα ρίζας φυτού 

muira puama

Eκχύλισµα καρπού του 

πιπεριού καγιέν (2% καψαϊκίνη) 

20 mg (200*)

50 mg (91*)

1 mg

500 mg  

(450 mg)

300 mg  

(9 mg, 3 mg)

150 mg

10 mg

50 mg

18 mg

60 mg (48 mg)

60 mg

50 mg

30 mg

30 mg

30 mg  (0,6 mg)

0,45 mg (41%)

2 mg (143%)

10 mg (62,5%)

1,5 mg (107%)

3 mg (120%)

5000 mg 

1000 mg

100 mg

6,7 mg (67*)

16,7 mg (30*)

0,33 mg

166,7 mg

(150 mg)

100 mg

(3 mg, 1 mg)

50 mg

3,3 mg

16,7 mg

6 mg

20 mg (16 mg)

20 mg

16,7 mg

10 mg

10 mg

10 mg (0,2)

0,9 mg (82%)

4 mg (286%)

20 mg (125%)

3 mg (214%)

6 mg (240%)

10000 mg

2000 mg

200 mg

6,8 γρ. (% NRW)

1 δισκίο

13,6 γρ. (% NRW)

3 δισκία

Ενεργά συστατικά σε:

Περιεχόµενο σε:

FA Core Lipo 90 tabs

FA Core Vita 90 tabs

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Προϊόν που συµπληρώνει τη δίαιτα µε µέταλλα και εκχυλίσµατα φυτών, που συνιστάται για 
αθλούµενους υπό εντατική προπόνηση και για ανθρώπους που έχουν δραστήριο τρόπο ζωής. 
Το πιπέρι καγιέν συντελεί στη διατήρηση του φυσιολογικού βάρους. Περιέχει καφεϊνη (200 mg / 3 
δισκία). Δεν συνιστάται η χρήση του σε εγκύους και παιδιά.

Συµπλήρωµα διατροφής. Σύµπλεγµα βιταµινών και µετάλλων.

Λ-καρνιτίνη τριγική, διογκωτικοί 
παράγοντες (Ε341, Ε460(i)), Λ-τυροσίνη, 
εκχύλισµα φύλων πράσινου τσαγιού 
(Camellia sinensis (L.) Kuntze, 80% 
καφεϊνη), διτριγική χολίνη, 
σταθεροποιητής (Ε1202), αντι-
συσσωµατικοί παράγοντες (Ε551, 
Ε470b), εκχύλισµα καρπού Garcinia 
Cambogia (Garcinia Cambogia (Gaertn.) 
Desr., 60% HCA), εκχύλισµα φύλλων 
πράσινου τσαγιού (Camellia sinensis (L.) 
Kuntze, 45% EGCG), εκχύλισµα ρίζας 
πιπερόριζας (Zingiber officinale Rosoe, 
5% gingerols), σεληνιώδες νάτριο, 
εκχύλισµα καρπού πιπεριού καγιέν 
(Capsicum annuum (Linn.)), χλωριούχο 
χρώµιο (ΙΙΙ), σκληρυντικός παράγοντας 
(Ε464), υλικό επικάλυψης (Ε1521).

Φωσφορικό διασβέστιο, διογκωτικός παράγοντας 
(Ε460(i)), οξείδιο µαγνησίου, βιταµίνη C (L-Ασκορβικό 
οξύ), µαλτοδεξτρίνη, σταθεροποιητής (Ε1202), 
Βιταµίνη Ε (DL-άλφα-τοκοφερόλη), φουµαρικός 
σίδηρος, Νιασίνη (νικοτιναµίδη), Παντοθενικό οξύ (D-
παντοθενικό ασβέστιο), σεληνιώδες νάτριο, οξείδιο 
ψευδαργύρου, κιτρικός χαλκός, Βιταµίνη Α (παλµιτική 
ρητινόλη), Βιταµίνη D (χοληκαλσιφερόλη), Βιταµίνη Β6 
(υδροχλωρική πυριδοξίνη), θειϊκό µαγγάνιο, Βιταµίνη 
Β2 (ριβοφλαβίνη), Βιταµίνη Β1 (µονονιτρική θειαµίνη), 
Βιταµίνη Β12 (κυανοκοβαλαµίνη), χλωριούχο χρώµιο 
(ΙΙΙ), Φολικό οξύ (πτεροϋλοµονογλουταµικό οξύ), 
µολυβδαινικό νάτριο (µολυβδαίνιο (VI)), D-βιοτίνη, 
ιωδιούχο κάλιο, πηκτικός παράγοντας (Ε464), αντι-
συσσωµατικοί παράγοντες (Ε551, Ε470b), παράγοντας 
επικάλυψης (Ε1521).

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Λ-καρνιτίνη τριγική

εκ της οποίας Λ-Καρνιτίνη 

Λ-τυροσίνη 

Εκχύλισµα φύλων πράσινου τσαγιού 

εκ του οποίου ECGC 

Εκχύλισµα καρπού πιπεριού καγιέν

Εκχύλισµα καρπού Garcinia Cambogia

εκ του οποίου HCA

Εκχύλισµα ρίζας πιπερόριζας (ginger root)

εκ του οποίου gingerols 

Εκχύλισµα φύλων πράσινου τσαγιού 

εκ του οποίου καφεϊνη 

Διτριγική χολίνη

εκ της οποίας χολίνη 

Xρώµιο 

Σελήνιο 

Βιταµίνη Α 

Βιταµίνη D

Βιταµίνη E

Βιταµίνη C

Βιταµίνη B1 

Βιταµίνη B2 

Nιασίνη  36 

Βιταµίνη Β6 

Φολικό Οξύ 

Βιταµίνη Β12

Βιοτίνη 

Παντοθενικό Οξύ

Ασβέστιο 

Φώσφορος

Μαγνήσιο 

Χαλκός 

Μαγγάνιο 

Χρώµιο

Ψευδάργυρος 

Ιώδιο 

Σίδηρος

Σελήνιο

Μολυβδαίνιο

1465,5  mg

1000 mg

500 mg

75 mg

33,7  mg

10  mg

125 mg

75 mg

50 mg

2,5 mg

250 mg

200 mg

243 mg

100 mg

60 mg (150*)

30 mg  (55*)

800 mg RE (100)

15 mg (300)

60 mg α-ΤΕ (500)

240 mg (300)

3,3 mg (300)

5,1 mg (364)

36 mg (225)

6 mg (429)

400 mg (200)

18 mg (720)

150 mg (300)

18 mg (300)

408 mg (51)

315 mg (45)

180 mg (48)

3 mg (300)

2 mg (100)

120 mg (300)

10 mg (100)

100 mg (67) 

30 mg (214)

150 mg (273)

75 mg (150)

3 δισκία

3 δισκία (%ΝRV)

Περιεχόµενο σε:

Περιεχόµενο σε:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΦ 48782/19-04-2019
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Health Line Multi Active Formula 60 tabs

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Συµπλήρωµα διατροφής. Περιέχει βιταµίνες, µέταλλα και 
εκχυλίσµατα φυτών, που συνιστώνται σε αθλητές κατά τη 
διάρκεια εντατικής προπόνησης και σε άτοµα που διάγουν 
δραστήριο τρόπο ζωής.

Διογκωτικοί παράγοντες (Ε460(i)), χλωριούχο κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο, 
βιταµίνη C (L-Ασκορβικό οξύ), οξείδιο µαγνησίου, σταθεροποιητής (Ε463), 
εκχύλισµα πικρού πορτοκαλιού (Citrus aurantium L. var. Amara), κιτρικό 
µαγνήσιο, σταθεροποιητές (Ε468, Ε464), παράγοντες επικάλυψης (Ε464, 
Ε1521), εκχύλισµα σπόρων κολοκύθας, (Cucurbita moschata  Duch.), 
εκχύλισµα φύλλων τσουκνίδας (Urtica dioica  L.), κιτρικό ασβέστιο, 
βιταµίνη Ε (DL-alpha-tocopheryl acetate), αντι-συσσωµατικοί 
παράγοντες (Ε470b, E551), νιασίνη (νικοτιναµίδη), κιτρικό κάλιο, 
εκχύλισµα καρπών φοίνικα Σαβάλ (Serenoa repens (W. Barram) Small),  
βιταµίνη Β-1 (µονονιτρική θειαµίνη), Βιταµίνη Β-2 (ροβοφλαβίνη), 
σεληνικό νάτριο, παντοθενικό οξύ (D-pantothenate, calcium), βιταµίνη Α 
(oξική ρητινόλη), εκχύλισµα φύλλων gingko biloba (Ginkgo biloba L.), α-
λιποϊκό οξύ, βιταµίνη Β-6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη),  κιτρικό µαγγάνιο,  
οξείδιο ψευδαργύρου,  φουµαρικός σίδηρος, κιτρικός ψευδάργυρος, 
βιταµίνη D (χοληκαλσιφερόλη), κιτρικός χαλκός, βιταµίνη Β-12 
(κυανοκοβαλαµίνη), εκχύλισµα µαύρου πιπεριού (Piper nigrum L.), 
χλωριούχο χρώµιο (ΙΙΙ), φολικό οξύ (πτερουλµονογλουταµικό οξύ), βιοτίνη 
(D-biotin), ιωδιούχο κάλιο, µολυβδαινικό νάτριο.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Βιταµίνη Α

Bιταµίνη D

Bιταµίνη Ε

Bιταµίνη C

Βιταµίνη Β1

Βιταµίνη Β2

Βιταµίνη Β6

Βιταµίνη Β12

Βιοτίνη

Φολικό οξύ 

Νιασίνη

Παντοθενικό οξύ 

Μαγνήσιο

Ασβέστιο

Κάλλιο

Ψευδάργυρος

Σίδηρος

Μαγγάνιο

Χαλκός

Ιώδιο

Χρώµιο 

Σελήνιο

Μολυβδαίνιο

Εκχύλισµα καρπών 

πικρού πορτοκαλιού 

(60 % citreous bioflavonoids)

Eκχύλισµα καρπών φοίνικα Σαβάλ

(25% λιπαρά οξέα)

Eκχύλισµα σπόρων κολοκύθας

Εκχύλισµα φύλλων τσουκνίδας

Εκχύλισµα φύλλων ginkgo

α-Λιποϊκό οξύ 

Εκχύλισµα µαύρου 

πιπεριού (98 % πιπερίνη) 

600 µg  RE (75 %*)

5 µg (100 %)* 

10 mg α-ΤΕ (83 %)* 

125 mg  (156 %)*

10 mg  (909 %)*

10 mg  (714 %)*

5 mg  (357 %)*

7,5 µg  (300 %)* 

150 µg  (300 %)*

200 µg  (100 %)*

15 mg  ΝΕ (94 %)*

6 mg  (100 %)*

75 mg  (20 %)* 

60 mg  (7,5 %)*

150 mg  (7,5 %)*

5 mg  (50 %)* 

1,5 mg  (11 %)* 

1,5 mg  (75 %)* 

255 µg  (25 %)*

75 µg  (50 %)* 

75 µg  (187 %)* 

37,5 µg  (68 %)* 

25 µg  (50 %)* 

83,3 mg  (50 %)* 

10 mg  (2,5 mg)

30 mg

30 mg

5 mg

5 mg 

0,5 mg 

1200 µg  RE (150 %*)

10  µg (200 %)*

20 mg α-ΤΕ (167 %)*

250 mg  (313 %)*

20 mg  (1818 %)*

20 mg  (1429 %)*

10 mg  (714 %)*

15 µg  (600 %)*

300 µg  (600 %)*

400 µg  (200 %)*

30 mg  NE (187 %)*

12 mg  (200 %)*

150 mg  (40 %)*

120 mg  (15 %)*

300 mg  (15 %)*

10 mg  (100 %)*

3 mg  (21 %)*

3 mg  (150 %)*

510 µg  (51 %)*

150 µg  (100 %)*

150 µg  (375 %)*

75 µg  (136 %)*

50 µg  (100 %)*

167 mg  (100 %)*

20 mg  (5 mg)

60 mg  

60 mg  

10 mg  

10 mg  

1 mg  

1 δισκίο 2 δισκίαΠεριεχόµενο σε:

*% ΝRV – Aναφορά Διατροφικής Αξίας

Μέγεθος µερίδας: 3 δισκία
Μερίδες ανά συσκευασία: 60

Μέγεθος µερίδας: 2 δισκία
Μερίδες ανά συσκευασία: 60

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Λιπαρά οξέα σε κάψουλες µαλακής ζελατίνης. Προϊόν που περιέχει εξαιρετικό ιχθυέλαιο 
µετατρεπόµενο σε 18% ΕΡΑ και 12% DHA. Η ΕΡΑ και η DHA συµβάλλουν στην κανονική λειτουργία 
της καρδιάς (µε ηµερήσια λήψη 250 mg EPA και DHA). Το DHA συµβάλλει στη διατήρηση της 
κανονικής λειτουργίας του εγκεφάλου και της φυσιολογικής όρασης (µε ηµερήσια πρόσληψη 250 
mg DHA).

Λιπαρά οξέα σε κάψουλες µαλακής ζελατίνης. Προϊόν που περιέχει εξαιρετικό ιχθυέλαιο 
µετατρεπόµενο σε 18% ΕΡΑ και 12% DHA. Η ΕΡΑ και η DHA συµβάλλουν στην κανονική λειτουργία 
της καρδιάς (µε ηµερήσια λήψη 250 mg EPA και DHA). Το DHA συµβάλλει στη διατήρηση της 
κανονικής λειτουργίας του εγκεφάλου και της φυσιολογικής όρασης (µε ηµερήσια πρόσληψη 250 
mg DHA).

Αραχιδέλαιο (συζευγµένο λινολεϊκό οξύ, 
µορφή ελεύθερου λιπαρού οξέος 80%), 
κάψουλα (ζελατίνη), υγροσκοπικό 
(γλυκερόλη), καθαρισµένο νερό.

Ιχθυέλαιο (πηγή ωµέγα-3-οξέων), 
κάψουλα [ζελατίνη, καθαρισµένο νερό, 
υγροσκοπική ουσία (γλυκερόλη)], βιταµίνη 
Ε (DL-άλφα-τοκοφερόλη).

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Συζευγµένο λινολεϊκό οξύ CLA 80%

εκ των οποίων CLA

Βιταµίνη Ε

Ιχθυέλαιο (Τυποποιηµένο 

σε 18% EPA και 12% DHA)

Εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA)

Εικοσιδυαεξαενοϊκό οξύ (DHA)

1500 mg

1200 mg

10 mg α-TE

360mg

50mg

240mg

3000 mg

2400 mg

20 mg α-TE

720mg

17mg

480mg

3 δισκία

2 δισκία

6 δισκία

4 δισκία

Περιεχόµενο σε:

Περιεχόµενο σε:

Wellness CLA Slim 500 mg

FA Omega 3 2000
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Μεγάλη δόση πρωτεΐνης ανά µπάρα
Εµπλουτισµένη µε bcaa αµινοξέα
Χαµηλή σε κορεσµένα λιπαρά
Μεγάλη ποικιλία εξαιρετικών γεύσεων
Νο1 πρωτεϊνική µπάρα στην Ελληνική αγορά

Υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών
Προσθήκη πραγµατικών καρπών
Δεν υπάρχει συµπλήρωµα ζάχαρης
Συµπληρώνει την καθηµερινή διατροφή σας µε ίνες
Υποστηρίζει την οικοδόµηση και διατήρηση της µυϊκής µάζας

Πρωτεϊνική µπάρα
Τρεις στρώσεις πρωτεΐνης
Πλούσια σε αργινίνη και γλουταµίνη
Υπέροχη γεύση καραµέλας

Μία εκπληκτική πρωτεϊνική µπάρα, µε δύο επίπεδα στρώσης εξαιρετικής 
γεύσης και απόδοσης. Η Excelent Protein bar είναι εµπλουτισµένη µε φρούτα ή 
ξηρούς καρπούς και καλύπτεται από µια στρώση σοκολάτας ή γιαουρτιού. 
Περιέχει 25% καθαρής και υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης και 43% απλών και 
σύνθετων υδατανθράκων. Είναι η ιδανική λύση για να συµπληρώνουµε την 
πρωτεΐνη των γευµάτων µας, προσφέροντας παράλληλα απόλαυση στο στόµα 
και ποιότητα στο σώµα µας. Κι όλα αυτά µε γεύσεις που θα σας εκπλήξουν!

Νοστιµότατη µπάρα πρωτεΐνης σε καταπληκτικές γεύσεις.
33% πρωτεΐνη ανά µπάρα.
Ιδανικό σνακ για ενδιάµεσα γεύµατα ή για µετά την προπόνηση.

Νοστιµότατη µπάρα πρωτεΐνης σε καταπληκτικές γεύσεις.
23gr πρωτεΐνη ανά µπάρα.
Ιδανικό σνακ για ενδιάµεσα γεύµατα ή για µετά την προπόνηση.

Μόλις έφτασε η απόλυτη εµπειρία πρωτεΐνης. Λιώνει στο στόµα, περιέχει 20g πρωτεΐνης ποσότητα πρωτεΐνης και έχει γεύση τραγανής 
καραµέλας. Το µόνο που πρέπει να κάνετε είναι να την δοκιµάσετε. Ειδικά σχεδιασµένη για να κόβει την όρεξη για γλυκά, µε µια τριπλή 
στρώση σοκολάτας και καραµέλα. Κάθε µπάρα αποτελείται από πρωτεΐνης γάλακτος για να προσφέρει σταδιακή παροχή αµινοξέων στους 
µύες. Είναι χαµηλή σε σάκχαρα και ιδανική για περίοδο γράµµωσης.

Μια νέα µπάρα πρωτεΐνης µε υπέροχη γεύση και την ιδανική αναλογία σε πρωτεΐνη και υδατάνθρακα (1:2), 
προκειµένου να βοηθήσει στο χτίσιµο καθαρής µυϊκής µάζας. Με γεύσεις όπως µπανάνα, αµύγδαλα, 
καρύδα, βανίλια και σοκολάτα και επικάλυψη σοκολάτας γάλακτος. Με γεύση φράουλας και επικάλυψη 
γιαουρτιού. Περιέχει 24% πρωτεΐνη και 10 διαφορετικές βιταµίνες. Περιέχει την ιδανική ποσότητα 
υδατάνθρακα ώστε να µας χορταίνει αλλά και να παρέχει την απαραίτητη ενέργεια.

Το PROTEIN WAFER είναι µια εύγευστη ράβδος που περιέχει 32% καθαρή πρωτεΐνη ορού γάλακτος. Απολαύστε µια πραγµατικά νόστιµη 
γκοφρέτα, µε µια οµαλή επίστρωση σοκολάτας και υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες που θα συµβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της 
µυϊκής σας µάζας. Διατίθενται σε 2 γεύσεις, είναι ο ιδανικός συνεργάτης για τους αθλητές που δεν θέλουν να θυσιάσουν την ευχαρίστηση 
της γεύσης, εξασφαλίζοντας επιπλέον την προσφορά πρωτεϊνών.

Excelent Protein Bar 85g

Protein Bar 23% 55gr

32% Protein Wafer Bar

Σνακ πρωτεΐνης
23% πρωτεΐνης
Πηγή 10 βιταµινών
Χωρίς χρωστικές ουσίες
Χωρίς γλουτένη

32% καθαρή πρωτεΐνη ορού 
γάλακτος
Χαµηλή περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα και λίπος

FA Nutrition Candy Protein Bar 50g

WOW! Protein Bar 45gr

Protein Bar 65g

Γεύσεις: 
 Peanut butter
P ineapple + coconut
C hocolate + nuts
B lackcurrants + cranberries
L ime + papaya
M arzipan + almonds
 

Γεύσεις: 
  Cappuccino
P anna cotta
C hoco-rasberry
D ouble chocolate
C hocolate -coconut
L ime + papaya
M arzipan + almonds
 

Γεύσεις: 
  Salted peanuts and caramel
Cookies and chocolate
Caramel
Chocolate 
Caramel crisp
 

Vanilla + pineapple
 Chocolate + coconut
B razilian fruit curuba
 Chocolate + nougat with cranberries
 Almond + pistachio with pistachios
 Lemon + curd cheese + raspberry with cranberries
 Brazilian coffee

Γεύσεις: 
 Vanilla,  Strawberry,  
Chocolate, B anana,  
Coconut

Γεύσεις: 
 σοκολατα
 βανιλια-γιαουρτι
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Πρωτεϊνική µπάρα
Υψηλότατο ποσοστό πρωτεΐνης
0% σάκχαρα
Υπέροχη γεύση

Με φυσικά αρώµατα
Συµβάλλει στην αύξηση της
µυϊκής µάζας
Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
Πηγή βιταµινών B6 & Β12
Χωρίς συντηρητικά
Χωρίς τεχνητές γεύσεις
Χωρίς χρωστικές

Η κλασσική PROTEIN XXL bar INKO είναι αγαπηµένη. Τώρα η GIANT έρχεται να µας κερδίσει ακόµα περισσότερο αφού έχει τα ίδια 
ποσοστά, την ίδια ποιότητα και ποσότητα πρωτεΐνης µε την XXL χωρίς όµως σάκχαρα. 0% σάκχαρα σε πρωτεϊνική µπάρα; Αυτό που όλοι 
ζητούσαν, η ΙΝΚΟ το κάνει πραγµατικότητα. Με την ίδια απίστευτη γεύση. Συστατικά: Σιρόπι µε άρωµα µελιού, φυτική πρωτεΐνη και πρωτεΐνη 

γλυκόζης, µαύρη σοκολάτα, κόκκοι ρυζιού, λευκό µπισκότο, σκόνη, 
κακάο, αρώµατα, βιταµίνες Β6 και Β12.

Ένα εκπληκτικό σε γεύση και θρεπτική αξία 
µπισκότο µε 23γρ πρωτεΐνης και βασισµένο σε 
υδατάνθρακα βρώµης. Είναι το ιδανικό σνακ που 
λαµβάνεται είτε αµέσως µετά την προπόνηση είτε 
ως ενδιάµεσο γεύµα. Επίσης, είναι από τα λίγα 
που είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερµοκρασίες 
όπως στην παραλία ή σε σπόρ εξωτερικού χώρου.

Η Καρνιτίνη µεταφέρει τα λιπαρά οξέα στο µέρος που θα καούν, στο ενεργειακό κέντρο των κυττάρων, τα µιτοχόνδρια 
δηλαδή, οπού εκεί θα γίνει η µετατροπή τους σε καθαρή ενέργεια.
Η καρνιτίνη παίζει σηµαντικό ρόλο στην εξοικονόµηση ενέργειας για όλο τον οργανισµό και στη µείωση του σωµατικού 
βάρους, την καλή λειτουργία της καρδιάς και του εγκεφάλου, ενώ βελτιώνει σηµαντικά την σωµατική αλλά και ψυχική 
ζωή του ανθρώπου.
Για να αυξηθεί ακόµα περισσότερο ο µεταβολισµός, έχει προστεθεί καφεΐνη µε αποτέλεσµα να έχουµε ακόµα 
µεγαλύτερη ποσότητα λίπους που µετατρέπεται σε ενέργεια. Ακόµα έχει προστεθεί ταυρίνη, η οποία όταν συνδυάζεται 
µε την καφεΐνη παρέχεται καλύτερη διέγερση του κεντρικού νευρικού συστήµατος.

Η επίτευξη του καθηµερινού σας επιπέδου πρωτεΐνης δεν ήταν ποτέ ευκολότερη από 
ό,τι µε το DELICIOUS WHEY SHAKE. Με την πολύ εύκολη στη µεταφορά συσκευασία, 
θα σας επιτρέψει να τροφοδοτήσετε τους µυς σας και να τους αναστήσετε πολύ 
γρήγορα µετά από µια προπόνηση. Διατίθεται σε 3 γεύσεις, θα γίνει ο αγαπηµένος 
συνεργάτης για τους αθλητές που θέλουν να συνδυάσουν την αποτελεσµατικότητα 
και την πρακτικότητα!
Το DELICIOUS WHEY SHAKE είναι ένα έτοιµο για κατανάλωση πρωτεϊνικό ρόφηµα 
που περιέχει 30g συµπυκνωµένης πρωτεΐνης ορού γάλακτος µε υψηλή βιολογική 
αξία. Αυτή η πρωτεΐνη συµβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της µυϊκής µάζας. 
Πράγµατι, η πρωτεΐνη είναι ένα κρίσιµο στοιχείο στην οικοδόµηση µυών. Το 
DELICIOUS WHEY SHAKE παρέχει µια ιδανική ποσότητα πρωτεϊνών σε όλους τους 
αθλητές που θέλουν να βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσής τους, να 
επιταχύνουν την ανάρρωσή τους και να αποκτήσουν µυϊκή µάζα.

Πατατάκια  µε υψηλή 
περιεκτικότητα φυτικής πρωτεΐνης. 
Ένα γευστικό πρωτεϊνικό σνακ που 
γεµίζει το σώµα σας µε θρεπτικά 
συστατικά. Είναι ψηµένα, 
περιέχουν αποµονωµένη πρωτεΐνη 
σόγιας, θρυµµατισµένα φασόλια, 
νιφάδες πατάτας, άµυλο πατάτας, 
ηλιέλαιο και αλάτι.

X-treme Protein Giant bar 65g

Protein Cookie 75g

Carnitine Activity With Caffeine 750ml

Delicious Whey Protein Shake Chocolate 330ml

Hungry Not Protein Bar 45gr

High Protein Chips 40g

Αφράτο πρωτεϊνικό σνακ
Μεγάλη δόση σε πρωτεΐνη
Υδατάνθρακας χαµηλού 
γλυκαιµικού δείκτη
Υπέροχη γεύση

Λιποδιαλυτικό έτοιµο ροφηµα
Μεγάλη δόση καρνιτίνης
Με την προσθήκη καφεΐνης για 
περισσότερη ενέργεια
Ένταση και λιποδιάλυση στην προπόνηση

Πατατάκια πρωτεΐνης
42% πρωτεΐνη
Χαµηλά σε υδατάνθρακα
Ψηµένα όχι τηγανισµένα
Υπέροχες γεύσεις

Γεύσεις: µαυρη σοκολατα, καραµελα

ΘΕΡΜΙΔΕΣ 

173
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 

15g
ΑΛΑΤΙ

0,24g

Γεύσεις: σοκολάτα, φράουλα

Γεύσεις: choco, vanila , strawberry

Γεύσεις: 
500ml: red orange, mojito
750ml: lemon, red orange, pinne, bluckurrant, mix berry, sparkling raspberry, coolΓεύσεις: αλάτι, πάπρικα, juice steak
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Η καρνιτίνη είναι ένα παράγωγο αµινοξέων που βρίσκεται φυσιολογικά στα 
περισσότερα κύτταρα του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένων των µυϊκών 
κυττάρων. Για το λόγο αυτό, παρά το γεγονός ότι το σώµα το παράγει φυσικά, οι 
αθλητές έχουν µεγαλύτερη ανάγκη για L-καρνιτίνη από άλλους.
Αλλά πώς δρα αυτή η συγκεκριµένη ουσία; Η καρνιτίνη επιτρέπει στα λιπαρά 
οξέα που µεταφέρονται από το αίµα να διεισδύσουν στα µυϊκά κύτταρα και στα 
µιτοχόνδρια, τα οποία είναι τα κύτταρα που µετασχηµατίζουν το λίπος σε 
ενέργεια. Ως αποτέλεσµα, εµποδίζει την αποθήκευση λιπαρών οξέων στις 
λιπαρές αποθέσεις του σώµατος.

Περιέχει 2000 mg l-καρνιτίνης
Μηδενικές θερµίδες και µηδενική ζάχαρη

Το SMART VITAMIN είναι ένα ποτό που περιέχει ένα ισχυρό µίγµα διαφορετικών βιταµινών. Χάρη σε αυτή τη συνταγή, 
αυτό το ρόφηµα µε φρούτα σας προσφέρει την ευκαιρία να διατηρήσετε και να ενισχύσετε την καθηµερινή σας 
ζωτικότητα.
Η βιταµίνη Β3 συµβάλλει στον φυσιολογικό µεταβολισµό της ενεργειακής απόδοσης, στη µείωση της κόπωσης, στην 
κανονική λειτουργία του νευρικού συστήµατος και στη διατήρηση ενός φυσιολογικού δέρµατος. Η βιταµίνη C είναι 
ένα αντιοξειδωτικό (όπως η βιταµίνη Ε) που συµβάλλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες. 
Επίσης συµβάλλει (όπως οι βιταµίνες Β5, Β6 και Β12) για τη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του 
ανοσοποιητικού συστήµατος και τη µείωση της κούρασης και της κόπωσης. Η βιταµίνη Β5 συµβάλλει στην 
φυσιολογική σύνθεση και µεταβολισµό των στεροειδών ορµονών, της βιταµίνης D και ορισµένων νευροδιαβιβαστών. 
Η βιταµίνη Α, από την πλευρά της, παίζει σηµαντικό ρόλο στην όραση (ειδικά τη νύχτα) και στην υγεία του δέρµατος, 
προστατεύοντάς την από επιθέσεις που σχετίζονται µε τη ρύπανση. Παίζει επίσης αντιοξειδωτικό ρόλο και συµβάλλει 
στην κανονική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος

Actif Smart Vitamin Drink Cranberry 700ml

Καθηµερινή προστασία από εξωτερικές επιθέσεις
Ισχυρό αντιοξειδωτικό

Actif L-carnitine 2000mg Drink 700ml

BCAA Energy 2:1:1 330ml

Το νέο υδατανθρακούχο ρόφηµα της NUTREND είναι πλούσιο σε 
BCAA αµινοξέα και καφεΐνη και δεν περιέχει καθόλου σάκχαρα. Η 
αξία του BCAA ENERGY θα φανεί όταν έχεις ανάγκη από 
περισσότερη συγκέντρωση στο διάβασµα, την οδήγηση αλλά και 
την προπόνηση. Είναι εµπλουτισµένο µε βιταµίνες  B3, B5, B6 και 
Β12, ο συνδυασµός των οποίων επιταχύνει την ανάρρωση.

Έτοιµο ενεργειακό ρόφηµα µε BCAA
Επιταχύνει την αποθεραπεία
Αυξάνει την ενέργεια και συγκέντρωση

Γεύσεις: tropical, acai & citrus

Γεύσεις: orange, lemon lime, cranberry

Γεύσεις: cranberry

Actif Bcaa's 8000 mg Drink Lemon 700 ml

Το BCAA'S 8000 είναι ένα υπέροχο δροσιστικό ποτό που περιέχει 8000mg BCAA ανά φιάλη των 700ml. Αυτά τα τρία 
βασικά αµινοξέα διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας και βοηθούν στην αποκατάσταση των 
µυών µετά από έντονη άσκηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιµοποιούνται συχνά κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισης ως πηγής ενέργειας και αµέσως µετά για την προώθηση της ανάκαµψης. Με τις νόστιµες και φρουτώδεις 
γεύσεις του, αυτό το ποτό είναι κατάλληλο για κάθε αθλητή που θέλει να βελτιστοποιήσει την ανάπτυξη των µυών και 
την ανάκαµψη του. Η L-ισολευκίνη, η L-λευκίνη και η L-βαλίνη είναι τα τρία απαραίτητα αµινοξέα που ονοµάζονται 
BCAAs (αµινοξέα διακλαδισµένης αλυσίδας) λόγω της χηµικής δοµής τους. Αυτά τα αµινοξέα δεν συντίθενται από το 
σώµα και πρέπει συνεπώς να αποκτηθούν µέσω της διατροφής. Δεδοµένου ότι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% των 
πρωτεϊνών που παράγουν τους µυϊκούς ιστούς, τα BCAAs είναι απαραίτητα στοιχεία για την οικοδόµηση και ανάκτηση 
µυών. Πράγµατι, χάρη στην ταχεία απορρόφηση τους από το σώµα, επιταχύνουν τη διαδικασία αποκατάστασης και την 
αποκατάσταση της βλάβης που υποφέρουν οι µυϊκοί ιστοί ως αποτέλεσµα της προπόνησης.

Υψηλή συµπυκνωµένη 1-λευκίνη, 1-ισολευκίνη και 1-βαλίνη
Υπέροχη γεύση µε φυσικό χυµό
Μικροποιηµένος τύπος µε 2: 1: 1 αναλογία Γεύσεις: lemon, fruit, lemon - grapefruit

Ένα εξαιρετικό ισοτονικό ρόφηµα, τώρα σε νέα πρωτοποριακή συσκευασία και εκπληκτικές γεύσεις. 
Είναι η ιδανική λύση για πλήρη ενυδάτωση και αποθεραπεία  κατά τη διάρκεια της προπόνησης και για 
αύξηση της ενέργειας πριν από αυτήν. Το ISODRINX βοηθάει στην τροφοδότηση του σώµατος µε τη 
χαµένη ενέργεια, τα υγρά, τους ηλεκτρολύτες και τις απαραίτητες βιταµίνες.
Η κατάλληλη λήψη ηλεκτρολυτών πριν και κατά τη διάρκεια της προπόνησης εξασφαλίζει τη σωστή 
ενυδάτωση του σώµατος, κάτι πάρα πολύ βασικό όχι µόνο για την αύξηση της απόδοσης στην προπόνηση 
αλλά και την υγεία µας. Σε µια έντονη προπόνηση και ιδιαίτερα στους ζεστούς µήνες, το σώµα χάνει 
µεγάλες ποσότητες από τα απαραίτητα υγρά του και µαζί µε τα υγρά χάνει ηλεκτρολύτες και µέταλλα, 
κάτι που θα οδηγήσει µοιραία σε µερική ή και ολική αφυδάτωση. Ακόµα και η µικρής κλίµακας 
αφυδάτωση θα προκαλέσει ραγδαία πτώση στην αντοχή και την ενέργεια.
Η σωστή ενυδάτωση αντίθετα θα βοηθήσει στην σωστή κυκλοφορία του αίµατος και την καλύτερη 
οξυγόνωση των µυών.

Isodrinx RTD 750ml

Γεύσεις: cool, mix berry, lemon, orange

Ισοτονικό ρόφηµα
Έτοιµο Προς Χρήση
Πλήρη Ενυδάτωση & Ενέργεια
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