ENDURANCE
BEZ LAKTOZY

BIDONY

Wysokiej klasy napój węglowodanowy dla osób
uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe.
Zapewnia energię oraz szybkie wchłanianie
płynów podczas długotrwałego wysiłku.
Dodatkowo napój zawiera niezbędne
aminokwasy BCAA, minerały oraz witaminy.
Jest to wysokiej jakości kompleksowy produkt
dla zawodowców i amatorów.
SMAKI 700g, 2kg: pomarańczowy, cytrynowy,
czerwone owoce

BEZ GLUTENU

MADE IN GERMANY

TEAM
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Dostępne w pojemnościach 600ml
750ml oraz 980ml. Oficjalny bidon
Teamu Nutrixxion. Wygodny, przyjazny
w użytkowaniu z dużym otworem
ułatwiającym wsypywanie odżywek
i wlewanie wody, a także mycie.

pln 17,00 / 600ml 19,00 / 750ml
pln 25,00 / 980ml

pln 84,00 / 700g pln 210 / 2kg

PAKIET STARTOWY

RECOVERY PEPTID
Napój sportowy dla osiągnięcia lepszych
efektów regeneracji organizmu po długim
treningu. Zestaw energii oraz składników
mineralnych jak również witamin bazuje
na napoju ENDURANCE. Dodatkowym
składnikiem są peptydy. W odróżnieniu
od zwykłych białek mają krótsze, łatwiej
przyswajalne właściwości.
SMAK: pomarańczowy

BEZ LAKTOZY
BEZ GLUTENU

Zestaw produktów składający się z saszetki
(35g) napoju ENDURANCE, dwóch batonów
energetycznych oraz dwóch żeli z czego
jeden żel z dodatkową zawartością kofeiny
XX-Force.
Doskonały zestaw na wymagające zawody.

pln 40,00 / zestaw

pln 105,00 / 700g

SHOT KOFEINOWY + BETA ALANINA
ENDURANCE XXFORCE
BEZ LAKTOZY
BEZ GLUTENU

Jest to napój sportowy bazujący na napoju
ENDURANCE, posiada wszystkie jego skadniki
powoli uwalniające się węglowodany, minerały,
witaminy oraz aminokwasy BCAA.
Z racji dodanej kofeiny przeznaczony jest na
najważniejsze zawody w sezonie. Zawiera kofeinę
(80mg) oraz taurynę (500mg).
OPAKOWANIA: 700g, 2200g

pln 105,00 / 700g pln 252 / 2kg

ISO REFRESHER
Napój izotoniczny dla amatorów
i fanów stylu FIT. W odróżnieniu od
napoju ENDURANCE nie zawiera
aminokwasów BCAA. Co ważne
nie zawiera również fruktozy.
SMAKI: grejpfrut, cytryna
OPAKOWANIE: 700g

pln 63,00 / 700g

BEZ LAKTOZY
BEZ GLUTENU
BEZ FRUKTOZY

Niewielkie fiolki o dużej mocy,
produkt o bardzo wysokiej zawartości kofeiny
375mh w shocie 60ml

pln 8,00 / 1szt. pln 90 / 12szt.

MAGNEZ + Witamina B6

Fiolka zawierająca aż 375mg magnezu
oraz witaminę B6. Jest to bardzo ważny
minerał dla funkcjonowania pracy mięśni.
Wpływa na zmniejszenie uczucia zmęczenia
oraz na wydajność mięśni. Zalecany do
spożycia w trakcie oraz po dłuższej
aktywności fizycznej.
OPAKOWANIE: jedna dawka (60ml)

NOWOŚĆ

pln 8,00 / 1szt. pln 90 / 12szt.
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BEZ LAKTOZY

BEZ LAKTOZY
BEZ GLUTENU

ŻELE ENERGETYCZNE Z KOFEINĄ I BEZ
Żele energetyczne ze specjalną mieszanką węglowodanów
o szybkim oraz powolnym uwalnianiu do organizmu.
Zawierają także pełen zestaw substancji odżywczych
niezbędnych podczas długiego wysiłku: aminokwasy BCAA,
witaminy oraz minerały a także dodatkowo łatwo
przyswajalny pakiet energii dla mięśni.
Zamiast fruktozy produkt bazuje na Izomaltulozie.

pln 8,00 / 1szt pln 163 / 24szt

ŻELE ENERGETYCZNE XXFORCE
PODWÓJNA DAWKA KOFEINY
Posiadają wszystkie zalety żeli energetycznych
Nutrixxion oraz dodatkową porcję kofeiny
(80mg) a także jeszcze większą dawkę
aminokwasów BCAA z dodatkiem Tauryny.
Doskonały produkt na wyjątkowo ważne
zawody.

BATONY ENERGETYCZNE
Bardzo smaczny i dobrze przyswajalny
baton energetyczny. Ma przyjemną, miękką
fakturę co ułatwia gryzienie. Łatwo się trawi
i szybko wchłania. Również jako smaczna
przekąska na co dzień.

pln 9,00 / 1szt pln 191 / 25szt

pln 10,00 / 1szt pln 205 / 24szt

TABELA ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO - KOLARSTWO/MTB
Rozgrzewka

Start

Meta

– BATON ENERGETYCZNY
– ENDURANCE lub
– ENDURANCE XX FORCE
– L-CARNITINE (2 pastylki)

– 2x ŻEL ENERGETYCZNY
– BATON ENERGETYCZNY

1h

Spożycie napoju:

30min.

– BATON ENERGETYCZNY
– ENDURANCE
– WHEY ISOLATE 100
(przed snem)

2h

60min.

90min.

Regeneracja

120min.

następne h

150min.

co
30min.

Legenda
Napój, np ENDURANCE lub ENDURANCE XX Force
150 - 200ml

350 - 400ml

Więcej propozycji wspomagania na naszej stronie

