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Γενικές πληροφορίες 

Η EUROSUP s.r.l. είναι παγκοσμίως μια εκ των άκρως εξειδικευμένων βιομηχανιών στην ειδική 

φυσική διατροφή και στα συμπληρώματα διατροφής, που εδρεύει στην Βόρια Ιταλία. Τα 

προϊόντα της είναι μοναδικής ποιότητας, ενώ καλύπτονται από των υψηλοτέρων προδιαγραφών 

πιστοποιήσεις. Τα προϊόντα της προσφέρονται σε περιορισμένες παραγωγές και σε ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές τιμές. Η EUROSUP s.r.l. είναι ίσως ο σημαντικότερος προμηθευτής τέτοιων 

προϊόντων, εκτός της Ιταλίας, στην Ελβετική αγορά. Είναι ο επίσημος προμηθευτής-χορηγός 

στις Εθνικές ομάδες ποδηλασίας της Ιταλίας και Ελβετίας (παγκόσμιοι πρωταθλητές και 

ολυμπιονίκες), σε πρωταθλητές και εθνικούς αγώνες στο Bodybuilding, ενώ είναι πλατινένιος 

χορηγός σε ετήσιες διεθνείς εκδηλώσεις όπως προς τιμή του Αrnold Schwarzenegger.

 

Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα (ΣΗΠ / RDA): Το μέσο επίπεδο των ημερήσιων 

προσλήψεων (διατροφικών στοιχείων = Δ.Σ.) τα οποία είναι μέσα στις διατροφικές απαιτήσεις 

του 97-98 % των υγιών ατόμων σε καθορισμένα επίπεδα ζωής και ομάδες φύλου. 

Πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα: Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα αλλεργιογόνα  συστατικά 

(όπως το γάλα, τα δημητριακά με γλουτένη, κ.λπ.) αναγράφονται στην ετικέτα, αν υπάρχουν. 

Κατά συνέπεια, αν στις ετικέτες μας δεν επισημαίνονται αλλεργιογόνα, σημαίνει ότι το προϊόν 

δεν περιέχει αλλεργιογόνα ως συστατικό ή ως μέρος ενός συστατικού. 

Πληροφορίες για το ντόπινγκ: Τα προϊόντα μας δεν περιέχουν αναβολικές ουσίες. Όλα τα 

προϊόντα μας είναι προσεκτικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μην περιέχουν 

καμία ουσία ντόπινγκ. 

Πληροφορίες για γενετικά τροποποιημένα συστατικά: Η νομοθεσία προβλέπει ότι τα 

γενετικά τροποποιημένα συστατικά, αν υπάρχουν, αναγράφονται στην ετικέτα. Η Eurosup δεν 

χρησιμοποιεί γενετικώς τροποποιημένα συστατικά και έτσι οι ετικέτες μας δεν αναγράφουν 

κανένα τέτοιο συστατικό. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 
 

FUTURE TEC ΣΕΛΙΔΕΣ 4-68 

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ:  4-14 

ISO WHEY ZERO  5-6 

ISO WHEY - 920 g DOUBLE CHOCOLATE (ΝΕΟ)  7-8 

BP5RX 920 g  9-10 

SIMPLY WHEY  11-12 

WHEY PROTEIN WPC+WPI  13-14 

DIAMOND ISOLATE  15-16 

ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ  ΣΕΛΙΔΕΣ 17-33 

RAM LINE  18 

BCAA 1000  19-20 

ADVANCED POWDER BCAA 8:1:1 (ΝΕΟ)  21-22 

BCAA 4:1:1 (ΝΕΟ)  23-24 

CREA TEC 600 g  25 

CREATINE TAB (CREAPURE)  26 

CREATINE POWDER 200 g  27 

CREATINA K-A krealkalyn+caffeine (ΝΕΟ)  28-29 

GLUTA PURE 200 g  30 

GLUTA TEC 600 g  31 

GLUTA PLEX (ΝΕΟ)  32-33 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 34-45 

NITRO 3.0  35-36 

CELLXPLD 3.0  37-39 

CELLXPLD ZERO  40-41 

NITROXIDE  42-43 

PRE-IGNITE (ΝΕΟ)  44-45 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΕΛΙΔΕΣ 46-54 

MUSCLE REPO  47-49 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΥΠΟΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 50-54 

THERMO STACK  51-52 

CARB&FAT CONTROL  53-54 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕΛΙΔΕΣ 55-68 

DIUREX  56 

IGF POWER  57-58 

MULTI VITA MINE  59-60 

GOLD VITA MINE  61-63 

ACETIL L-CARNITINA 1000  64 

OMEGA 75 (ΝΕΟ)  65-66 

B POWER (ΝΕΟ)  67-68 
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ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ 

 

Ο μυϊκός ιστός σχηματίζεται από πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες δεν συσσωρεύονται στο σώμα και 
κατά συνέπεια, πρέπει να παρέχονται σε τακτά διαστήματα. Οι αθλητές μπορεί να χρειάζονται 
μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης της κανονικής. Οι πρωτεΐνες διευκολύνουν την αποκατάσταση 
και την κατασκευή του μυϊκού ιστού. Τα συμπληρώματα πρωτεΐνης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για 
εκείνους που ακολουθούν τη δίαιτα Ζώνης (θερμιδική κατανομή 40/30/30) και για εκείνους που 
ακολουθούν τη δίαιτα Atkins ή την κετογενική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ολοκληρωτής μπορεί 
να διευκολύνει τη διατήρηση της θερμιδικής ανάλυσης που πρέπει να επιτευχτεί. 

Οι βασικές δομικές μονάδες τους είναι τα αμινοξέα και η σημασία τους στον οργανισμό είναι 
τεράστια, όπως άλλωστε δείχνει και το όνομά τους που προέρχεται από την Ελληνική ρίζα 
‘’πρωτεύω’’. Αποτελούν τα δομικά συστατικά των περισσότερων ιστών του σώματος, 
συμμετέχουν στο μηχανισμό της μυϊκής συστολής, στη σύνθεση ορμονών, στους ενζυμικούς 
μηχανισμούς, στις αντιδράσεις απελευθέρωσης ενέργειας και σε πολλές άλλες βιολογικές 
λειτουργίες.  

 
Συμβουλές για τη χρήση συμπληρωμάτων πρωτεϊνών: 

 
30g σκόνης πρωτεΐνης που παρασκευάζεται με νερό ανά ημέρα, ανάμεσα στα γεύματα και 
τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της άθλησης, προπόνησης ή αγώνα. Μπορούν επίσης να 
ληφθούν πριν τον ύπνο, αλλά μόνο όσους έχουν αργή ή μέσης / βραδείας αποδέσμευσης (με 
επικρατέστερη της καζεΐνης). Τα συμπληρώματα πρωτεΐνης είναι κατάλληλα για ακόμη και για 
μη-αθλητές, όταν θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης στη διατροφή τους. Σε αυτή 
την περίπτωση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε στο πρωινό ή με τα γεύματα εάν αυτά 
περιέχουν μικρή ποσότητα πρωτεΐνης.  

Οι διαφορές μεταξύ των προτάσεων πρωτεϊνών: 
 
• Πρωτεΐνη γάλακτος, καζεΐνης και καζεϊνικών αλάτων: ελευθερώνουν τα αμινοξέα που 
περιέχονται πολύ αργά, είναι ιδανικές κατά τη διάρκεια της ημέρας και βέλτιστες στον ύπνο.  
• Ορός γάλακτος σε πρωτεΐνες, λακταλβουμίνη, αλβουμίνη αυγού: ελευθερώνουν τα αμινοξέα 
που περιέχονται γρήγορα, καθιστώντας τα ιδανικά για μετά την προπόνηση και κάθε φορά που 
θέλουμε μια γρήγορη πέψη. 
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ISOWHEY ZERO 920g 
or 2,2Kg 

 Κωδικός προϊόντος: ISOWHEY ZERO 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 60,00€ or 119,00€ 

Διαθέσιμες γεύσεις: Βανίλια ή Σοκολάτα ή 

*Καρύδα ή *Φουντούκι (920g μόνο*) 

 

 

 

To ISOWHEY ZERO είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με βάση απομονωμένη πρωτεΐνη ορού 

γάλακτος που λαμβάνονται μέσω μικροδιήθησης εγκάρσιας ροής (CFM). Το ISOWHEY ZERO 

είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τους αθλητές και σε περιπτώσεις μειωμένης διατροφικής 

πρόσληψης ή αυξημένη απαίτηση της πρωτεΐνης. Στιγμιαίο ρόφημα σε σκόνη. Το ISOWHEY 

ZERO περιέχει το φυσικό ένζυμο βρομελίνη, που υπάρχει στον ανανά με χωνευτικές ιδιότητες. 

  

Τα συστατικά του ISOWHEY ZERO συμβάλλει στα ακόλουθα τις φυσιολογικές λειτουργίες:  

• Στην ανάπτυξη και τη συντήρηση των μυών (πρωτεΐνη),  

• Στη μείωση της κόπωσης και κούρασης (βιταμίνη Β6),  

• 95% της πρωτεΐνης επί ξηράς βάσης. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος* και συμπυκνωμένη με υπερδιήθηση και 

μικροδιήθηση εγκάρσιας ροής (γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας), γεύσεις, βρομελίνη 2400 

GDU, Γλυκαντικές ουσίες: ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη, Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική 

πυριδοξίνη). *Από γάλα  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πάρτε 1 μερίδα (40g = 4 κουταλιές) ISOWHEY ZERO με 100 ml νερό ή άλλο ποτό. 

Η γεύση και η συνοχή μπορεί να τροποποιηθεί αυξάνοντας την ποσότητα του νερού. Πάρτε μια 

μερίδα την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα ή μία ώρα πριν την προπόνηση ως προπροπονητικό. 

Το ISOWHEY ZERO μπορεί επίσης να ληφθεί μετά την προπόνηση ή τον αθλητισμό υψηλών 

επιδόσεων, ως ένα μετα-προπονητικό συμπλήρωμα. 

  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ο υγιεινός τρόπο ζωής είναι σημαντικός. Μην 

υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. 
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*Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου 

νατρίου. 

**ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες (γεύση βανίλια) 
Ανά μερίδα = 40 g (4 κουταλιές) 

Ενέργεια 619 kj/ 146 kcal 

Υδατάνθρακες 0 g 

εκ των οποίων σάκχαρα 0 g 

Λίπη 0 g 

εκ των οποίων κορεσμένα 0 g 

Ίνες 0 g 

Αλάτι* 0,20 g 

εκ των οποίων Νάτριο 0,08 g 

Πρωτεΐνη 36,4 g 

Βρωμελίνη 2400 GDU 40 mg 

Βιταμίνη B6 (40% ΣΗΠ)** 0,56 mg 

ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΑΝΑ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

L-Iσολευκίνη  5,82 g 

L-Λευκίνη  9,65 g 

L-Βαλίνη   5,37 g 

L-Λυσίνη   8,74 g 

L-Μεθειονίνη  2,00 g 

L-Φαινυλαλανίνη  2,73 g 

L-Θρεονίνη  6,10 g 

L-Αργινίνη  1,91 g 

L-Αλανίνης  4,55 g 

L-Ασπαρτικό οξύ  10,00 g 

L-Κυστεϊνη   2,00 g 

L-Γλουταμινικό οξύ  16,5 g 

L-Γλυκίνη   1,27 g 

L-Ιστιδίνη   1,55 g 

L-Προλίνη  5,01 g 

L-Σερίνη  4,19 g 

L-Τυροσίνη  2,37 g 

L-Τρυπτοφάνη 1,27 g 
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ISOWHEY DOUBLE 

CHOCOLATE 920G 

Κωδικός προϊόντος: ISOWHEY-DOUBLE-
CHOCOLATE_FT 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 60,00€ 

 

 

 

 

Συμπλήρωμα διατροφής με βάση την πρωτεΐνη ορού γάλακτος που λαμβάνεται μέσω 

μικροδιήθησης εγκάρσιας ροής (CFM), με βρομελίνη και Βιτ. Β6 

Το ISOWHEY είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που βασίζεται σε απομονωμένη πρωτεΐνη 

ορού γάλακτος που λαμβάνονται μέσω μικροδιήθησης εγκάρσιας ροής (CFM). Το ISOWHEY 

είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αθλητές και σε περιπτώσεις μειωμένης διατροφικής πρόσληψης ή 

αυξημένη Υποχρεωτικό της πρωτεΐνης. Στιγμιαίο ρόφημα σε σκόνη. Το ISOWHEY περιέχει το 

ένζυμο βρομελίνη που υπάρχει φυσικά στο ανανά, με χωνευτικές ιδιότητες. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος* και συμπυκνωμένη με υπερδιήθηση και 

μικροδιήθηση εγκάρσιας ροής (γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας), μείγμα αρωμάτων 

(γεύσεις, κακάο), Βρομελίνη 2400 GDU, γλυκαντικό: σουκραλόζη, βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική 

πυριδοξίνη). *Από γάλα 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Λάβετε 1 μερίδα (40g = τέσσερις μεζούρες) του ISOWHEY με 100 ml νερό ή άλλο 

ποτό. Η γεύση και η σύσταση μπορεί να τροποποιηθεί αυξάνοντας την ποσότητα του νερού. 

Πάρτε μια μερίδα την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα ή μία ώρα πριν την προπόνηση ως προ-

προπονητικό. Το ISOWHEY μπορεί επίσης να ληφθεί μετά την προπόνηση ή την αθληση ως 

μετά-προπονητικό. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός τρόπο ζωής είναι σημαντικός. 

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. 
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Διατροφικές Πληροφορίες 
Μερίδα 40 γρ (4 κουταλιές) 
Δόσεις ανά συσκευασία 23 

Ποσό ανά μερίδα / δόση  40 g 

Ενέργεια 613 kj/ 144 kcal 

Λίπη 
εκ των οποίων κορεσμένα 

0,6 g 
0,32 g 

Υδατάνθρακες 
από τους οποίους σάκχαρα 

0,76 g 
0,56 g 

Αλάτι** 0,2 g 

Πρωτεΐνη 34 g 

Βρομελίνη 2400 GDU 40 mg 

Βιταμίνη B6 (40% RI)* 0,56 mg 

*RI = πρόσληψη αναφοράς 

**Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικού νατρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΑΝΑ 100G ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

L-Ισολευκίνη 5,46 g L-Ασπαρτικό οξύ 9,38 g 

L-Λευκίνη 9,04 g L-Κυστεΐνη 1,88 g 

L-Βαλίνη 5,03 g L-Γλουταμινικό οξύ 15,43 g 

L-Λυσίνη 8,18 g L-Γλυκίνη 1,19 g 

Ε-Μεθειονίνη 1,88 g L-Ιστιδίνη 1,45 g 

L-Φαινυλαλανίνη 2,56 g L-Προλίνη 4,69 g 

L-Θρεονίνη 5,71 g L-Σερίνη 3,92 g 

L-Αργινίνη 1,79 g L-Τυροσίνη 2,22 g 

L-Αλανίνη 4,26 g L-Τρυπτοφάνη 1,19 g 
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BP5RX 920g or 2,2Kg 

Κωδικός προϊόντος: BP5RX 

            Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 57,00€ ή 119,00€ 

Διαθέσιμες γεύσεις: Σοκολάτα ή Βανίλια 

 

 

 

Το BP5 RX TIME RELEASE είναι ένα πρωτεϊνικό συμπλήρωμα διατροφής ιδιαίτερα κατάλληλο 

για τους αθλητές, στιγμιαίας παρασκευής, για καλύτερη διαλυτότητα.  

Το BP5 RX TIME RELEASE βασίζεται σε ένα μείγμα 5 πρωτεΐνων υψηλής βιολογικής αξίας και 

βιταμίνης Β6. Επίσης περιέχει το φυσικό πεπτικό ένζυμο βρομελίνη από ανανά.  

Το BP5 RX TIME RELEASE είναι σχεδιασμένο για να προωθήσει τις φυσιολογικές λειτουργίες 

της:  

• Ανάπτυξης και συντήρησης του μυϊκού ιστού(πρωτεΐνη),  

• Τη μείωση της κόπωσης και κούρασης (βιταμίνη Β6).  

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: BP5 RX μείγμα πρωτεϊνών (Απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος και 

συμπυκνωμένη με υπερδιήθηση και μικροδιήθηση εγκάρσιας ροής, καζεϊνικό ασβέστιο, 

Ιονανταλλακτική πρωτεΐνη ορού γάλακτος, Μικκυλιακή καζεΐνη από πρωτεΐνη γάλακτος, 

ασπράδι αυγού), Σκόνη κακάου, γεύσεις. Γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας, Βρομελίνη 

2400 GDU, Γλυκαντικές ουσίες: σουκραλόζη, ακεσουλφάμη Κ, Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική 

πυριδοξίνη). Αλλεργιογόνα: Περιέχει γάλα, σόγια και αυγό.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αναμείξτε μια μερίδα (40g = 4 μεζούρες) του BP5 RX TIME RELEASE με 

160 ml νερό ή άλλο ποτό. Η γεύση και η συνοχή μπορεί να τροποποιηθεί αυξάνοντας την 

ποσότητα του νερού. Πάρτε μια μερίδα την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα ή μία ώρα πριν την 

προπόνηση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα διατροφής 

δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης και ισορροπημένης 

διατροφής. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και 

έναν υγιεινό τρόπο ζωής είναι σημαντικός. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από 

το φως. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόντα που αποθηκεύονται σε κλειστά δοχεία. Με 

γλυκαντικά. Χωρίς ασπαρτάμη. 
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*Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικού νατρίου 

ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΑΝΑ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

L-Ισολευκίνη  4,74 g 

L-Λευκίνη  8,15 g 

L-Βαλίνη  5,10 g 

L-Λυσίνη  7,02 g 

L-Μεθειονίνη  2,10 g 

L-Φαινυλαλανίνη  3,19 g 

L-Θρεονίνη  4,39 g 

L-Αργινίνη  2,42 g 

L-Αλανίνης  3,21 g 

L-Ασπαρτικό οξύ  7,3 g 

L-Κυστεϊνη  1,02 g 

L-Γλουταμινικό οξύ  17,2 g 

L-Γλυκίνη  1,29 g 

L-Ιστιδίνη  1,86 g 

L-Προλίνη  7,18 g 

L-Σερίνη  4,05 g 

L-Τυροσίνη  3,27 g 

L-Τρυπτοφάνη 1,09 g 

Σύνολο BCAA (αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου) 17,99 g 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Ανά μερίδα 40g (4 κουταλιές) 

Ενέργεια 145 kcal/616 kj 

Λίπη 0,35 g 

εκ των οποίων κορεσμένα 0,17 g 

Αλάτι* 0,225 g 

Εκ των οποίων νάτριο 0,09 g 

Ίνες 0,45 g 

Πρωτεΐνη 34 g 

Βρομελίνη 2400 GDU 40 mg 

Βιτ. B6 (50% ΣΗΠ)* 0,56 mg 
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SIMPLY WHEY 920g or 
2,2Kg 

 Κωδικός προϊόντος: SIMPLY WHEY 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 48,00€/99,00€ 

Διαθέσιμες γεύσεις: Σοκολάτα ή Βανίλια 

 

 

 

 

Το SIMPLY WHEY είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής που αναφέρονται στη διατροφή των 

αθλητών, κατασκευάζεται από πρωτεΐνη ορού γάλακτος με βιταμίνη Β6, ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις μειωμένης διατροφικής πρόσληψης ή αυξημένη απαίτηση των θρεπτικών ουσιών 

που περιέχονται στο προϊόν. Προετοιμασία για ρόφημα άμεσα διαλυτό. Οι πρωτεΐνες ορού 

γάλακτος είναι μια πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας και υψηλή περιεκτικότητα σε 

διακλαδισμένης αλυσίδας αμινοξέα, με γρήγορους χρόνους πέψης και έτσι απελευθερώνουν 

γρήγορα η περιεκτικότητα σε αμινοξέα. 

 

Τα συστατικά του SIMPLY WHEY συμβάλλουν στοις ακόλουθες φυσιολογικές λειτουργίες: 

• Την ανάπτυξη και τη συντήρηση των μυών (πρωτεΐνη), 

• Τη μείωση της κόπωσης και κούρασης (βιταμίνη Β6), 

• 79% της πρωτεΐνης επί ξηράς βάσης. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (γεύση σοκολάτα): Ορός γάλακτος σε συμπύκνωμα πρωτεΐνης και απομονώθηκε 

με υπερδιήθηση και μικροδιήθηση εγκάρσιας ροής (λεκιθίνη σόγιας ως γαλακτωματοποιητής), 

Κακάο σε σκόνη, Γεύση, Γλυκαντικές ουσίες: ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη, Υδροχλωρική 

πυριδοξίνη (Βιτ. Β6). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λάβετε 1 μερίδα (40g = τέσσερις μεζούρες) του SIMPLY WHEY με 100 ml 

νερό ή άλλο υγρό. Η αύξηση της ποσότητας του υγρού μπορεί να αλλάξει κατά βούληση τη 

γεύση και την υφή. Συνιστάται ότι μία μερίδα ανά ημέρα ως σνακ μεταξύ των γευμάτων, ή μία 

ώρα πριν την προπόνηση ως προ-προπονητικό. Μπορεί επίσης να ληφθεί μετά την 

προπόνηση ή την άθληση (μετά-προπονητικό). 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Να 

φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και 
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ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Διατηρείται σε ξηρό χώρο, μακριά από 

πηγές θερμότητας. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στο προϊόν αποθηκεύονται σε κλειστά 

δοχείο. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. Με γλυκαντικά. Χωρίς ασπαρτάμη. 

Διατροφικές Πληροφορίες  
ανά μερίδα 40 g (4 κουταλιές) 

Ενέργεια  156 kcal/659 kj 

Θερμίδες από λίπη  24 kcal/102 kj 

Λίπη  2,76 g 

εκ των οποίων κορεσμένα  1,4 g 

Υδατάνθρακες  2,2 g 

εκ των οποίων σάκχαρα  1,8 g 

Αλάτι  0,18 g 

Εκ των οποίων Νάτριο  0,072 g 

Ίνες  1,2 g 

Πρωτεΐνη  30 g 

Βιταμίνη B6 (40% ΣΗΠ*) 0,56 mg 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 
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WHEY PROTEIN 920g 
or 2,2Kg 

 Κωδικός προϊόντος: WHEY PROTEIN 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 43,00€/89,00€ 

Διαθέσιμες γεύσεις: Σοκολάτα ή Βανίλια 

 

 

 

 

Το WHEY PROTEIN είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη χρήσιμο να συμπληρώσει τη 

διατροφή των αθλητών, συνταγοποιούνται με ένα μίγμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος 

(συμπυκνωμένου καθώς και μικροδιηθημένου κατά CFM) με υψηλή βιολογική αξία, με 

μονοϋδρική κρεατίνη, ταυρίνη και βιταμίνη Β6. Συνιστάται για τον αθλητή. Προετοιμασία για 

ρόφημα άμεσα διαλυτό. Χωρίς ασπαρτάμη. 

 

Το WHEY PROTEIN είναι σχεδιασμένο για να προωθήσει τις φυσιολογικές λειτουργίες της: 

• Ανάπτυξης και συντήρησης του μυϊκού ιστού (πρωτεΐνη), 

• Τη μείωση της κόπωσης και κούρασης (βιταμίνη Β6) 

• Ιδιαίτερα κατάλληλο για την ενσωμάτωση των πρωτεΐνων τη δίαιτα των αθλητών 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: WHEY PROTEIN μίγμα (συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος που 

απομονώθηκε με υπερδιήθηση διασταυρούμενης ροής και μικροδιήθηση (γαλακτωματοποιητής 

λεκιθίνη σόγιας), μονοϋδρική κρεατίνη, ταυρίνη), μείγμα γεύσης (σκόνη κακάου και γεύσεις που 

υποστηρίζονται από πολυδεξτρόζη, γλυκαντικές ουσίες: ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη), 

υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Πάρτε 1 μερίδα 40g (τέσσερις κουταλιές) την ημέρα σε 100 ml νερό ή 

άπαχο γάλα και ανακινείστε για να ολοκληρώσετε τη διάλυση. Θα πρέπει να πάρετε τη μερίδα 

μετά την αθλητική εκτέλεση (μετά την προπόνηση) μακριά από τα κύρια γεύματα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. 

Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής είναι σημαντικές. Μην 

υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Δεν 

προορίζεται για χρήση από έγκυο γυναίκα, σε παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλες χρονικές 

περιόδους χωρίς τη συμβουλή γιατρού. Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές 
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θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στο προϊόν που 

αποθηκεύονται σε κλειστά δοχεία. Με γλυκαντικά. 

 

 

 

 

 

 

 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες  
ανά μερίδα = 4 κουταλιές 

Ενέργεια 140 kcal/583 kj 

Θερμίδες από το λίπη 33 kcal/ 72,5 kj 

Υδατάνθρακες 2,04 g 

εκ των οποίων σάκχαρα 1,68 g 

Αλάτι 0,188 g 

εκ των οποίων Νάτριο 76 mg 

Πρωτεΐνη 28 g 

Κρεατίνη 3000 mg 

Ταυρίνη 1000 mg 

Βιταμίνη B6 (40% ΣΗΠ*) 0,56 mg 
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DIAMOND ISOLATE 

920g or 2,2Kg  

Κωδικός προϊόντος: DIAMOND ISOLATE  

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 55,00€ or 105,00€ 

  Διαθέσιμες γεύσεις: Μπανάνα ή Cookies 

& Cream (920g only) 

 

 

 

 

Το DIAMOND ISOLATE είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής πρωτεΐνης στιγμιαίας παρασκευής 

για καλύτερη διαλυτότητα.  

Η φόρμουλα του περιέχει πρωτεΐνες ορού γάλακτος υψηλής βιολογικής αξίας (απομονωμένες, 

τη συμπυκνωμένες και μικροφιλτραρισμένες) που περιέχουν φυσικά αμινοξέα, περιέχει επίσης 

βιταμίνη Β6 και γλυκαντικά.  

Το DIAMOND ISOLATE ενδείκνυται σε περιπτώσεις μειωμένης διαιτητικής πρόσληψης ή 

αυξημένης απαίτησης από τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στο προϊόν. Έτοιμο προς 

κατανάλωση, άμεσα διαλυτό.  

 

Τα συστατικά του DIAMOND ISOLATE συμβάλλουν στις ακόλουθες φυσιολογικές λειτουργίες:  

• Ανάπτυξη και συντήρηση του μυϊκού ιστού (πρωτεΐνη),  

• Μείωση της κόπωσης και κούρασης (βιταμίνη Β6). 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός τρόπος ζωής είναι σημαντικός. 

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. Η 

ημερομηνία λήξης αναφέρεται στο προϊόν που αποθηκεύεται σε κλειστά δοχεία. Δεν περιέχει 

ασπαρτάμη 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος και συμπυκνωμένη με υπερδιήθηση και 

μικροδιήθηση εγκάρσιας ροής (λεκιθίνη σόγιας γαλακτωματοποιητής), Φυσικά αρώματα, 

γλυκαντικές ουσίες: ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη, Υδροχλωρική πυριδοξίνη (Β6 Vit.). Περιέχει 

γάλα και παράγωγα σόγιας. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αναμείξτε μια μερίδα (40g = 4 μεζούρες) του DIAMOND ISOLATE με 100 

ml νερό ή άλλο ποτό. Η γεύση και η συνοχή μπορεί να τροποποιηθεί αυξάνοντας την ποσότητα 

του νερού. Πάρτε μια μερίδα την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα ή μία ώρα πριν την προπόνηση. 

Μπορεί επίσης να ληφθεί μετά την προπόνηση ή την κούρσα ως ένα μετα-προπονητικό. 

*

Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 
Σ

ύ

ν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο BCAAs (αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου) 18 g  

Διατροφικές Πληροφορίες 
ανά μερίδα 40 g (4 κουταλιές) 

Ενέργεια 160 kcal/679 kj 

Θερμίδες από τα λίπη 19 kcal/81 kj 

Υδατάνθρακες 3,16 g 

εκ των οποίων σάκχαρα 2,1 g 

Λίπη 2,2 g 

εκ των οποίων κορεσμένα 1,28 g 

Ίνες 0 g 

Αλάτι 0,18 g 

εκ των οποίων Νάτριο 0,072 g 

Πρωτεΐνη (Nx6, 25) 33 g 

Βιταμίνη B6 (40% ΣΗΠ*) 0,56 mg 

ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΑΝΑ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

L-Ισολευκίνη  4,98 g 

L-Λευκίνη  8,30 g 

L-Βαλίνη  4,72 g 

L-Λυσίνη  7,45 g 

L-Μεθειονίνη  1,79 g 

L-Φαινυλαλανίνη  2,50 g 

L-Θρεονίνη  5,11 g 

L-Αργινίνη  1,79 g 

L-Αλανίνης  3,80 g 

L-Ασπαρτικό οξύ  8,41 g 

L-Κυστείνη  1,61 g 

L-Γλουταμινικό οξύ  14,75 g 

L-Γλυκίνη  1,13 g 

L-Ιστιδίνη  1,43 g 

L-Προλίνη  4,82 g 

L-Σερίνη  3,69 g 

L-Τυροσίνη  2,26 g 

L-Τρυπτοφάνη 1,10 g 
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ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

Τα αμινοξέα είναι οι μοριακές δομικές μονάδες των πρωτεϊνών. Εμπεριέχονται σε πολλές 

τροφές, για αυτό και δεν απαγορεύονται. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλα τα συμπληρώματα 

διατροφής, πρέπει να ελέγχονται οι ετικέτες των σκευασμάτων προσεκτικά για άλλα συστατικά, 

τα οποία πιθανώς απαγορεύονται από τους κανονισμούς του ντόπινγκ. Δεν υπάρχει 

επιστημονική απόδειξη ότι η πρόσληψη συμπληρωμάτων αμινοξέων συντελεί στην αύξηση της 

αθλητικής επίδοσης. Οι αρσιβαρίστες συνήθως καταναλώνουν διάφορα αμινοξέα στην 

προσπάθειά τους να ενεργοποιήσουν την απελευθέρωση της αυξητικής ορμόνης (GH) από την 

υπόφυση, η οποία με τη σειρά της θα διεγείρει τη μυϊκή ανάπτυξη. Τα αμινοξέα έχουν επίσης 

χρησιμοποιηθεί για τη διέγερση της απελευθέρωσης της ινσουλίνης από το πάγκρεας, μιας 

άλλης αναβολικής ορμόνης, αφού διευκολύνει την πρόσληψη των αμινοξέων από τα μυϊκά 

κύτταρα.  

Τα αμινοξέα χωρίζονται σε 2 βασικές ομάδες: απαραίτητα και μη απαραίτητα. Τα απαραίτητα 

αμινοξέα είναι αυτά τα οποία δεν μπορεί ο οργανισμός να συνθέσει και πρέπει να τα 

προμηθευτεί από την τροφή. Στην τροφή τα αμινοξέα βρίσκονται με τη μορφή πρωτεϊνών. Η 

διατροφική πρωτεΐνη αποτελείται από μακριές αλυσίδες αμινοξέων. Κατά τη λειτουργία της 

πέψης στο στομάχι και το λεπτό έντερο η πρωτεΐνη διασπάται σε πολυπεπτίδια και 

ολιγοπεπτίδια (βραχείες αλυσίδες αμινοξέων) και έπειτα σε ξεχωριστά αμινοξέα. Όταν τα 

αμινοξέα περάσουν στο αίμα χρησιμοποιούνται κατά βάση στην αναδόμηση των μυϊκών 

κυττάρων και την παραγωγή ενζύμων απαραίτητων για τη ρύθμιση του μεταβολισμού. Μια 

μικρής διάρκειας έλλειψη απαραίτητων αμινοξέων (μερικές ημέρες) δεν προκαλεί προβλήματα 

υγείας. Αν το διάστημα έλλειψης παραταθεί σίγουρα θα εμφανιστούν δυσλειτουργίες. 

Τα αμινοξέα αναφέρονται σαν δομικά στοιχεία σύνθεσης των πρωτεϊνών. Υπάρχουν 22 

αμινοξέα. Από τα 22 τα 8 είναι γνωστά ως βασικά αμινοξέα. 

Αυτά τα 8 αμινοξέα είναι τα εξής: 
 
L-Λευκίνη 
L-Ισολευκίνη 
L-Λισίνη 
L-Μεθιονίνη 
L-Τριπτοφάνη 
L-Βαλίνη 
L-Φαινυλαλανίνη 
L-Θρεονίνη 
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RAM.LINE 100/200/300 
Δισκία 

 Κωδικός προϊόντος: RAM.LINE 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 23,00€/42,00€/59,00€ 

 

 

 

Το RAM.LINE είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής από αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας με 

βιταμίνη Β1 και Β6. Το RAM.LINE έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει τη διατροφή των 

αθλητών. Τα συστατικά του RAM.LINE συμβάλλουν στις ακόλουθες φυσιολογικές λειτουργίες: 

του μεταβολισμού ενέργειας (Vit Β1), μείωση της κούρασης και κόπωσης (βιταμίνη Β6). 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: L-λευκίνη, L-ισολευκίνη, L-βαλίνη, Σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, 

Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, βιτ. Β6 

(υδροχλωρική πυριδοξίνη), Βιτ. Β1 (υδροχλωρική θειαμίνη). 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λάβετε 5 δισκία την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό της επιλογής σας 30-40 

λεπτά πριν από την προπόνηση ή τους αγώνες. Στις ημέρες που δεν ασχολείστε με τον 

αθλητισμό, το προϊόν μπορεί να λαμβάνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Να 

φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μην το χρησιμοποιείτε σε έγκυες 

γυναίκες, σε παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ρωτήσει ένα 

γιατρό. Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη 

συσκευασία μετά τη χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

Διατροφικές Πληροφορίες  
ανά μερίδα = 5 δισκία 

Ενέργεια 0 kcal/0 kj 

Αμινοξέα Διακλαδισμένης αλυσίδας Kyowa 
Quality® 

5.000 mg 

εκ των οποίων L-Λευκίνη 2.500 mg 

L-Ισολευκίνη 1.250 mg 

L-Βαλίνη 1.250 mg 

Βιτ. B6 (43% ΣΗΠ*) 0,6 mg 

Βιτ. Β1 (30% ΣΗΠ*) 0,33 mg 



 
 
 
 

 19 

 

 

BCAA 1000 100/200/500 

ταμπλέτες 

Κωδικός προϊόντος: BCAA1000 

            Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 19,00€/34,00€/74,00€ 

 

 

Το BCAA 1000 είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου με 

βιταμίνη Β1 και Β6.  

Το BCAA 1000 έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει τη διατροφή των αθλητών. Τα συστατικά 

του BCAA 1000 συμβάλλουν στις ακόλουθες φυσιολογικές λειτουργίες: του μεταβολισμού 

ενέργειας (Vit Β1), μείωση της κούρασης και κόπωσης (βιταμίνη Β6). 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-Βαλίνη, Σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, 

Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, βιτ. Β6 

(υδροχλωρική πυριδοξίνη), βιτ. Β1 (θειαμίνη υδροχλωρική). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Λάβετε 5 δισκία την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό της επιλογής σας 30-40 

λεπτά πριν από την προπόνηση ή τους αγώνες. Στις ημέρες που δεν ασχολείστε με τον 

αθλητισμό, το προϊόν μπορεί να λαμβάνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπλήρωματα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Να 

φυλάσσονται μακριά από μικρά παιδια. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μην χρησιμοποιείτε από έγκυες γυναίκες,  

παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ρωτήσετε γιατρό. Διατηρείται σε 

ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη συσκευασία μετά τη χρήση. 
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*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Ανά Μερίδα 5 δισκία 

Ενέργεια  0 kcal/0 kj 

Αμινοξέα  διακλαδισμένης αλυσίδας 5.000 mg 

εκ των οποίων   

L-Λευκίνη  2.500 mg 

L-Ισολευκίνη  1.250 mg 

L-Βαλίνη  1.250 mg 

Βιταμίνη B6 (43% ΣΗΠ*)  0.6 mg 

Βιταμίνη Β1 (30% ΣΗΠ*) 0.33 mg 
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ADVANCED POWDER 

BCAA 8:1:1 - 300G 

Κωδικός προϊόντος: CELLXPLD3.0 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: - 

  Διαθέσιμες γεύσεις: Λεμόνι 

 

 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΥΔΙΑΛΥΤΗ ΣΚΟΝΗ αμινοξέων διακλαδισμένης αλυσίδας - γεύση λεμόνι 

 

Το ADVANCED POWDER BCAA 8:1:1 είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής των αμινοξέων 

διακλαδισμένης αλύσου με βιταμίνες Β1 και Β6, με γλυκαντικά. Τα BCAAs είναι ουσιώδη 

αμινοξέα, το σώμα δεν είναι πραγματικά σε θέση να τα συνθέσει και, ως εκ τούτου, πρέπει να 

λαμβάνονται μέσω της δίαιτας. Το ADVANCED POWDER BCAA 8:1:1 είναι κατασκευασμένο 

από σκόνη άμεσα διαλυτή στη καινοτόμο αναλογία 8:1:1 (8 μέρη L-λευκίνη, 1 L-Βαλίνη και 1 L-

ισολευκίνη). Τα διακλαδισμένης αλυσίδας αμινοξέα υποδεικνύονται για τη συμπλήρωση της 

δίαιτας των αθλητών που προπονούνται κάθε μέρα. Τέλος, ο τύπος περιλαμβάνει βιταμίνη Β1 

που υποστηρίζει κανονικό μεταβολισμό ενέργειας και βιταμίνη Β6 η οποία βοηθά στη μείωση 

της κόπωσης και υποστηρίζει τον κανονικό μεταβολισμό των πρωτεϊνών και του γλυκογόνου. 

Χωρίς Ασπαρτάμη, με γλυκαντικά. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Διαλύστε μια μερίδα (2 μεζούρες = 9 g) σε 200 ml νερού. Πάρτε μια μερίδα την 

ημέρα πριν από την προπόνηση ή τον αγώνα, ή αμέσως μετά. Μπορεί να ληφθεί κατά τη 

διάρκεια της αθλητικής απόδοσης. Στις ημέρες που δεν αθλούνται, το προϊόν μπορεί να 

λαμβάνεται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Συνδυασμός αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου (L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-

Βαλίνη, γαλακτωματοποιητής: λεκιθίνη σόγιας), Γεύσεις, Μέσο Οξίνισης: κιτρικό οξύ, 

Γλυκαντικές ουσίες: ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη, νεοτάμη, Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική 

πυριδοξίνη), Υδροχλωρική θειαμίνη (Βιταμίνη Β1). 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην γίνεται υπέρβαση της συγκεκριμένης συνιστώμενης ημερήσιας 

δόσης. Συμπλήρωμα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας 

ποικίλης δίαιτας. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Να μην χρησιμοποιείται σε έγκυες 
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γυναίκες, στα παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ρωτήσει ένα 

γιατρό. Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη 

συσκευασία μετά τη χρήση. 

 

Διατροφικές πληροφορίες 
Δόσεις ανά συσκευασία 33 

Μερίδα σερβιρίσματος = 2 κουταλιές (9 g) 

Διακλαδιασμένης αλύσου αμινοξέα 
από τα οποία: 

5.000 mg 

L-Λευκίνη 4.000 mg  

L-Βαλίνη 500 mg 

L-Ισολευκίνη 500 mg  

Βιταμίνη Β1 (30% RI*) 0,33 mg 

Βιταμίνη Β6 (43% RI*) 0,6 mg 

*RI = πρόσληψη αναφοράς 
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BCAA 4:1:1 200 TABLETS 

Κωδικός προϊόντος: bcaa411200 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 39,00€ 

 

 

 

 

 

 

• Συμπλήρωμα διατροφής με βάση αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας με ισορροπημένη 

αναλογία 4:1:1 

• Η L-Λευκίνη, L-Βαλίνη και η L-Ισολευκίνη είναι κατάλληλες για αθλητές 

• Οι βιταμίνες Β1 και Β6 για πλήρη έγχυση ενέργειας 

• Η Βιταμίνη Β6 μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης 

• Η Βιταμίνη Β6 για την αύξηση των πρωτεϊνών και γλυκογόνου στο μεταβολισμό 

 

Το BCAA 4:1:1 είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής των αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου με 

βιταμίνες Β1 και Β6. Τα BCAAs είναι ουσιώδη αμινοξέα, το σώμα μας δεν είναι πραγματικά σε 

θέση να τα συνθέσει και, ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν μέσω της δίαιτας. Το BCAA 4:1:1 

είναι κατασκευασμένο από 1,000 mg δισκία στη καινοτόμο αναλογία 4:1:1 (4 μέρη L-Λευκίνη, 1 

L-Βαλίνη και 1 L-Ισολευκίνη). Τα διακλαδισμένης αλυσίδας αμινοξέα υποδεικνύονται για τη 

συμπλήρωση της δίαιτας των αθλητών που προπονούνται κάθε μέρα. Τέλος, ο τύπος 

περιλαμβάνει βιταμίνη Β1 που υποστηρίζει κανονικό μεταβολισμό ενέργειας και βιταμίνη Β6 η 

οποία βοηθά στη μείωση της κόπωσης, και υποστηρίζει τον κανονικό μεταβολισμό των 

πρωτεϊνών και του γλυκογόνου. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Καταπίνετε 5 δισκία την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό της επιλογής σας 30-40 λεπτά 

πριν την προπόνηση ή τον αγώνα, ή αμέσως μετά. Στις ημέρες που δεν αθλήστε, το προϊόν 

μπορεί να ληφθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-Βαλίνη, Σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, 

Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, βιτ. Β6 

(υδροχλωρική πυριδοξίνη), υδροχλωρική θειαμίνη (Βιταμίνη Β1). 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη συνιστώμενη ημερήσια δόση. 

Συμπλήρωμα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Για να φυλάσσονται μακριά από τα μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια 
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ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Να μην χρησιμοποιείται σε έγκυες 

γυναίκες, στα παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ρωτήσετε γιατρό. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από την πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη συσκευασία 

μετά τη χρήση. 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

RI = πρόσληψη αναφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Μέγεθος μερίδας = 5 δισκία 
Δόσεις ανά συσκευασία 40 

Διακλαδιασμένης αλύσου αμινοξέα 5 g 

εκ των οποίων: 
 

L-Λευκίνη 3.333 mg 

L-Βαλίνη 833 mg 

L-Ισολευκίνη 833 mg 

Βιτ. Β1 (30% RI*) 0,33 mg 

Βιτ. Β6 (43% RI*) 0,6 mg 
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CREATEC 

Κωδικός προϊόντος: CREATEC 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 29,00€ 

  Διαθέσιμες γεύσεις: - 

Το CREATEC είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής κρεατίνης χρήσιμο σε περίπτωση μειωμένης 

πρόσληψης αυτού του θρεπτικού συστατικού με τη διατροφή. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για 

αθλητές οι οποίοι, χάρη στην κρεατίνη, θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική τους απόδοση από την 

εξάσκηση με ασκήσεις που απαιτούν επαναλήψεις με μεγάλη ένταση και προσπάθεια. Στην 

πραγματικότητα, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η 

κρεατίνη βοηθά στην αύξηση της μυϊκής δύναμης και αντοχής, ώστε να αυξήσουν τη σωματική 

απόδοση, σε περίπτωση επαναληπτικών προσπαθειών, υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας. 

Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 3 g κρεατίνης. Το προϊόν 

είναι κατάλληλο για ενήλικες που ασχολούνται με την έντονη σωματική δραστηριότητα. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: 1 μεζούρα (3g) την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό, κατά προτίμηση κατά τη διάρκεια 

των γευμάτων. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μικροποιημένη μονοϋδρική κρεατίνη. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Συμπλήρωμα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Να 

φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν προορίζεται για χρήση από έγκυο 

γυναίκα, σε παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς τη συμβουλή 

γιατρού. Διατηρείται σε ξηρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. 

                                                               

                                                                                                                                 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Ανά Μερίδα = 1 μεζούρα 

Μονοϋδρική κρεατίνη 3 g 
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CREATINE TABLETS 

 Κωδικός προϊόντος: CREATINE TABLETS 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 33,00€ 

  Διαθέσιμες γεύσεις: - 

 

 

 

Συμπλήρωμα διατροφής, χρήσιμο σε περίπτωση μειωμένης πρόσληψης της κρεατίνης στη 

διατροφή.  

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για αθλητές οι οποίοι, χάρη στην κρεατίνη, θέλουν να βελτιώσουν 

τη φυσική τους απόδοση τους στην προπόνηση με ασκήσεις που απαιτούν επαναλήψεις 

μεγάλης έντασης και προσπάθειας. Πράγματι, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και 

ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η κρεατίνη ευνοεί την αύξηση της μυϊκής δύναμης και αντοχής, στη 

συνέχεια, στη φυσική απόδοση, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων προσπαθειών, της υψηλής 

έντασης και μικρής διάρκειας.  

Το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 3 g κρεατίνης. Το προϊόν 

είναι κατάλληλο για ενήλικες που ασχολούνται με την έντονη σωματική δραστηριότητα. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Λαμβάνετε 3 δισκία (3g) την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό της επιλογής σας, περίπου 

30 λεπτά πριν από την αθλητική δραστηριότητα ή κατά τα γεύματα.  

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μονοϋδρική κρεατίνη (Creapure®), σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, 

Αντισυσωματωτικό: στεατικό μαγνήσιο, διοξείδιο του πυριτίου. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Συμπλήρωμα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Να 

φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μην το χρησιμοποιείτε σε έγκυες 

γυναίκες, σε παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ρωτήσετε γιατρό. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη συσκευασία μετά 

τη χρήση. 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Ανά Μερίδα = 3 δισκία 

Μονοϋδρική κρεατίνη 3.000 g 
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CREATINE POWDER 

Κωδικός προϊόντος: CREATINE POWDER 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 21,00€ 

  Διαθέσιμες γεύσεις: - 

 

 

   

Συμπλήρωμα διατροφης κρεατίνης χρήσιμο σε περίπτωση μειωμένης πρόσληψης αυτού του 

θρεπτικού συστατικού στη διατροφή.  

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για αθλητές οι οποίοι, χάρη στην κρεατίνη, θέλουν να βελτιώσουν 

τη φυσική τους απόδοση στην προπόνηση με ασκήσεις που απαιτούν επαναλήψεις με μεγάλη 

ένταση και προσπάθεια.  

Στην πραγματικότητα, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου 

ζωής, η κρεατίνη βοηθά στην αύξηση της μυϊκής δύναμης και αντοχής, ώστε να αυξήσουν τη 

σωματική απόδοση. 

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται κατά τις τελευταίες επαναλήψεις. Το ευεργετικό 

αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 3g κρεατίνης. Το προϊόν είναι κατάλληλο 

για ενήλικες που ασχολούνται με την έντονη σωματική δραστηριότητα. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μικροποιημένη μονοϋδρική κρεατίνη σε λεπτή σκόνη (CREAPURE®).  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Μία μεζούρα (3g) την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό, κατά προτίμηση κατά τη 

διάρκεια των γευμάτων. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Συμπλήρωμα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Να 

φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν προορίζεται για χρήση από έγκυο 

γυναίκα, σε παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς τη συμβουλή 

γιατρού. Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη 

συσκευασία μετά τη χρήση. 

 

 

 
 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Ανά Μερίδα = 3 g 

Μονοϋδρική κρεατίνη 3 g 
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CREATINA K-A 120 

TABLETS 
Product code: CREATINA K-A 120 

Suggested Price: 38,00€ 

 

 

 

 

Το Kre-Alkalyn® είναι ένα συμπλήρωμα 

διατροφής κρεατίνης με καφεΐνη και βιταμίνες της 

ομάδας Β. Η ομάδα Future-Tec έχει δημιουργήσει 

αυτό το προϊόν, ειδικά για τους ενήλικες αθλητές: 

η κρεατίνη αυξάνει τη φυσική απόδοση στην 

περίπτωση των επαναλαμβανόμενων ασκήσεων, 

υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας*, η βιταμίνη Β6 συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και 

της κόπωσης, η θειαμίνη (βιταμίνη Β1) συμβάλλει στη φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας, 

η καφεΐνη παίζει ένα ρόλο στην εγρήγορση και την προσοχή και την ικανότητα αντοχής. 

*Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 3 g κρεατίνης, το προϊόν 

είναι κατάλληλο για ενήλικες που ασχολούνται με την έντονη σωματική δραστηριότητα. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μονοϋδρική κρεατίνη (Kre-Alkalyn®), σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική 

κυτταρίνη, καφεΐνη, Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό 

μαγνήσιο, Βιτ. Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), υδροχλωρική θειαμίνη (Vit Β1). 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Καταπίνετε 4 δισκία με νερό ή άλλο υγρό, 30-60 λεπτά πριν την άσκηση. 

  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης και ισορροπημένης 

διατροφής. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Δεν προορίζεται για χρήση από εγκύους, 

σε παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς τη συμβουλή γιατρού. Η 

ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός τρόπο ζωής είναι σημαντικός. Περιέχει 

καφεΐνη (150 mg ανά μερίδα), δεν συνιστάται για παιδιά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη συσκευασία μετά 

τη χρήση. 
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Διατροφικές Πληροφορίες 
Μερίδα ανά συσκευασία 30 

Μερίδα 4 δισκία 

Μονοϋδρική κρεατίνη (Kre-Alkalyn®) 3.000 mg 

Καφεΐνη 150 mg 

Βιτ. Β6 (50% RI*) 0,7 mg 

Βιτ. Β1 (50% RI*) 0,55 mg 

*RI = πρόσληψη αναφοράς 
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GLUTAPURE 

Κωδικός προϊόντος: GLUTAPURE 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 25,00€ 

 

 

 

  

 

 

 

Το GLUTA PURE είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής γλουταμίνης, κατάλληλο σε περιπτώσεις 

ανεπαρκούς διαιτητικής πρόσληψης ή αύξησης των αναγκών της. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: L-Γλουταμίνη (Kyowa Quality®). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Mία μεζούρα (5 γραμμάρια) την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό της επιλογής σας κατά 

τη διάρκεια της ημέρας ή μετά την άσκηση. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Συμπλήρωμα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Να 

φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Διατηρείται σε ξηρό χώρο, μακριά από 

πηγές θερμότητας. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στο προϊόν αποθηκεύονται σε κλειστά 

δοχείο. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. 

 

 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες  
ανά μερίδα 5 g (1 μεζούρα) 

L-Γλουταμίνη 5.000 mg 
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GLUTATEC 

 Κωδικός προϊόντος: GLUTATEC 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 45,00€  
 
 
 
 

 
 

 

Το GLUTA TEC είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής γλουταμίνης, κατάλληλο σε περιπτώσεις 

ανεπαρκούς διαιτητικής πρόσληψης ή αύξησης των αναγκών της. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: L-Γλουταμίνη. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Μία μεζούρα (5 γραμμάρια) την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό της επιλογής 

σας κατά τη διάρκεια της ημέρας ή μετά την άσκηση. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Συμπλήρωμα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Να 

φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Διατηρείται σε ξηρό χώρο, μακριά από 

πηγές θερμότητας. Η ημερομηνία λήξης που αναφέρεται σε προϊόντα που αποθηκεύονται σε 

κλειστά δοχεία. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες  
ανά μερίδα = 1 κουταλιά 

L-Γλουταμίνη 5.000 mg 
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GLUTA PLEX 240 CPR 

Κωδικός προϊόντος: GLUTA PLEX_FT 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 38,00€  

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ L-Γλουταμίνης εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μαγνήσιο 

 

Το GLUTA PLEX είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής L-Γλουταμίνης που είναι εμπλουτισμένο με 

βιταμίνες και μαγνήσιο. Η Future Tec χρησιμοποιεί ένα σύμπλοκο γλουταμίνης από 

διαφορετικές πηγές, ώστε να μεγιστοποιηθεί η βιοδιαθεσιμότητα σε L-Γλουταμίνη. Το GLUTA 

PLEX είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αθλητές που προπονούνται καθημερινά. Ιδανικό ως μετά-

προπονητικό. 

 

Τα συστατικά του GLUTA PLEX συμβάλλουν στις ακόλουθες φυσιολογικές λειτουργίες: 

Μείωση της κούρασης και της κόπωσης (νιασίνη), τη λειτουργία των μυών (μαγνήσιο, 

Vit.D), αποδίδοντας την ενέργεια του μεταβολισμού (vit.B2), τη κανονική λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος (Vit B12, φολικό οξύ ). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Καταπίνετε 5 δισκία την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό της επιλογής κατά τη διάρκεια 

της ημέρας ή μετά από τη σωματική δραστηριότητα. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σύμπλεγμα Γλουταμίνης (L-γλουταμίνη Kyowa, γλουταμίνη πεπτίδιο από 

υδρολυμένη γλουτένη σίτου με εγγυημένη περιεκτικότητα σε L-Γλουταμίνη, ακέτυλ L-

γλουταμίνη), Σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Αντισυσσωματοποιητικοί 

παράγοντες: στεατικό μαγνήσιο, διοξείδιο του πυριτίου, οξείδιο του μαγνησίου, νιασίνη, 

παντοθενικό οξύ, Βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη), βιταμίνη D (χοληκαλσιφερόλη), ριβοφλαβίνη 

(Β2), βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), Φολικό οξύ. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα 

συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Κρατήστε ένα ξηρό μέρος και μακριά από 

πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη συσκευασία μετά τη χρήση. Περιέχει πηγή γλουτένης. 
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Διατροφικές Πληροφορίες 
Μέγεθος μερίδας = 5 δισκία 
Δόσεις ανά συσκευασία 48 

ΤΡΙΠΛΗ γλουταμίνη και ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΜΥΩΝ  

L-Γλουταμίνη (από L-Γλουταμίνη Kyowa, 
γλουταμίνη πεπτίδιο, L-Γλουταμίνη AKG, 
ακετυλο Ε-γλουταμίνη) 

3000 mg 

Μαγνήσιο (16% ΣΗΠ*) 60 mg 

Βιτ. D3 (30% ΣΗΠ*) 1,5 mcg 

ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

Ριβοφλαβίνη (Β2) (30% ΣΗΠ*) 0,42 mg 

Παντοθενικό οξύ (30% ΣΗΠ*) 1,8 mg 

Νιασίνη (30% ΣΗΠ*) 4,8 mg 

ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Βιταμίνη B12 (30% ΣΗΠ*) 0,75 mg 

Φολικό οξύ (30% ΣΗΠ*) 60 mcg 

Vit Β6 (30% ΣΗΠ*) 0,42 mg 

 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

 

Τα προ-προπονητικά συμπληρώματα είναι μια νέα έννοια. Δεν ήταν πολύ καιρό πριν που τα 

προ-προπονητικά συμπληρώματα είχαν μόλις αρχίσει να κερδίζουν δημοτικότητα. Ευτυχώς, τα 

τελευταία χρόνια πολλές έρευνες έχουν γίνει για το θέμα και πολλές ανακαλύψεις έχουν γίνει 

που μπορούν να επωφεληθούν οι σκληρά αθλητές κατάρτισης. Τα οφέλη από τη λήψη προ-

προπονητικών συμπληρωμάτων είναι πολλά και μπορούν να ωθήσει τις προπονήσεις σας σε 

νέα επίπεδα. 

 

Τα προ-προπονητικά συμπληρώματα έχουν σχεδιαστεί για: 

Βελτιώση της απόδοσης 

Αύξηση αντοχής 

Αύξηση δύναμης  

Μείωση της βλάβης των μυών κατά τη διάρκεια της προπόνησης 

Αυξήση της πρωτεϊνικής σύνθεσης 

Βελτίωση της ενεργειας και εστίασης 

Βελτίωση της παροχής θρεπτικών συστατικών και την αφομοίωση τους 

Αύξηση μεταβολικού ρυθμού (καύση λίπους) 

Δημιουργία ενός βέλτιστου ορμονικού περιβάλλοντος 

 

Προφανώς, αυτές οι περιοχές βελτίωσης είναι ωφέλιμες για οποιονδήποτε, δεν έχει σημασία 

ποιοι είναι οι στόχοι της εκπαίδευσής τους. Μια καλά ολοκληρωμένη προσέγγιση στα 

συμπληρώματα για πριν την προπόνηση μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο 

τις προσπάθειές σας στο γυμναστήριο. Για κάποιον που είναι σοβαρός στην άθληση και τα 

αποτελέσματα της, δεν έχει την πολυτέλεια να παραμελήσει το σημαντικό αυτό τομέα της 

διατροφής. 
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NITRO 3.0 - 200 TABLETS 

 Κωδικός προϊόντος: NITRO 3.0 - 200 TABLETS 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 36,00€ 

 
 
 
 

 

 

 

Συμπληρώμα διατροφής που είναι χρήσιμο σε περίπτωση μειωμένης διατροφικής πρόσληψης 

των θρεπτικών συστατικών που περιέχει. Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για αθλητές οι οποίοι, 

χάρη στην κρεατίνη, θέλουν να βελτιώσουν τη φυσική τους απόδοση κατά την εξάσκηση με 

ασκήσεις που απαιτούν επαναλήψεις μεγάλης έντασης και προσπάθειας. Στην πραγματικότητα, 

στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η κρεατίνη βοηθά 

στην αύξηση της μυϊκής δύναμης και αντοχής, ώστε αυξηθεί η σωματική απόδοση, σε 

περίπτωση επαναληπτικών προσπαθειών υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας. 

Η βιταμίνη Β1 και η βιταμίνη Β6 εμπλέκονται στις φυσιολογικές λειτουργίες του μεταβολισμού 

της ενέργειας και τη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κρεατίνη μονοϋδρική μικροποιημένη, L-Αργινίνη HCl (Kyowa Quality®), Βήτα 

αλανίνη, σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Καφεΐνη, Αντισυσσωματοποιητικοί 

παράγοντες: διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, Βιτ. Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), 

Υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1).  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Καταπιείτε 5 δισκία με αρκετό υγρό 30-45 λεπτά πριν από την προπόνηση ή την 

άθληση. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Περιέχει καφεΐνη (210 mg ανά μερίδα), δεν συνιστάται για παιδιά και κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα 

συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Να φυλάσσονται μακριά από τα μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν προορίζεται για χρήση από έγκυες 

γυναίκες, σε παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς τη συμβουλή 

γιατρού. Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε σφιχτά η 

συσκευασία μετά την χρήση. 
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*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές πληροφορίες 
ανά μερίδα = 5 δισκία 

Βιτ. B6 (50% ΣΗΠ*) 0,70 mg 

Βιτ. Β1 (50% ΣΗΠ*) 0,55 mg 

Καφεΐνη 210 mg 

Βήτα αλανίνη 1.500 mg 

Μονοϋδρική κρεατίνη 3.000 mg 

L-Αργινίνη HCI 2.000 mg 
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CELLXPLD 3.0 

 Κωδικός προϊόντος: CELLXPLD3.0 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 49,00€ 

  Διαθέσιμες γεύσεις: Λεμόνι 

 

 

 

 

Το CELLXPLD 3.0 είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σε γλυκασμένη σκόνη. Η Future Tec έχει 

αναπτύξει αυτό το πρωτότυπο προϊόν, που απευθύνεται σε ενήλικες αθλητές, για να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα προ-προπονητικό συμπλήρωμα για να πάρουν περισσότερα από την 

εκπαίδευση και τις ανταγωνιστικές περιόδους. 

Για το λόγο αυτό, η Future Tec προσδιόρισε τις πιο σημαντικές απαιτήσεις που απαιτούνται για 

σκληρή προπόνηση και το αποτέλεσμα είναι το: CELLXPLODE 3.0. 

 

Τα συστατικά που περιέχονται στο προϊόν συμβάλλουν στην: 

• Μυϊκή λειτουργία (κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο), 

• Στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών και της κανονικής πρωτεϊνικής σύνθεσης 

(μαγνήσιο), 

• Αύξηση της σωματικής απόδοσης κατά τη διάρκεια άσκησης ή κατά τις 

επαναλαμβανόμενες εκρήξεις υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας* (κρεατίνη), 

• Φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας απόδοσης (βιταμίνη Β1, παντοθενικό οξύ), 

• Μείωση της κούρασης και κόπωσης (νιασίνη, βιταμίνη Β6), 

• Τη μεταφορά οξυγόνου και κανονικά ερυθρά αιμοσφαίρια και το σχηματισμό της 

αιμοσφαιρίνης (σίδηρος). 

 

Η φόρμουλα περιέχει διάφορα αμινοξέα συμπεριλαμβανομένων αμινοξέων διακλαδισμένης 

αλύσου (BCAA), τα οποία είναι απαραίτητα για το σώμα και ιδιαίτερα κατάλληλο για αθλητές. 

Τέλος, η καφεΐνη παίζει ρόλο στην εγρήγορση και προσοχή και στην ικανότητα αντοχής, επίσης.  

*Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 3 g κρεατίνης. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλτοδεξτρίνη DE6, Αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας (L-λευκίνη, L-ισολευκίνη, 

L-βαλίνη), Μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, Μείγμα κρεατίνης (μονοϋδρική κρεατίνη 

μικρομετροποιημένων αιθυλεστέρων κρεατίνης, Άλφα Κετογλουταρική κρεατίνη), Μίγμα 

Αργινίνης: (L-αργινίνη (Kyowa), άλφα κετογλουταρική L-αργινίνη), Κιτρικό κάλιο, Βήτα αλανίνη, 
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Κιτρικό μαγνήσιο, Φωσφορικό ασβέστιο, κιτρουλίνη, Ινοσιτόλη, γεύσεις, Βεταΐνη, ταυρίνη, 

Μαύρη σκόνη από χυμό καρότου, Αντισυσωματωτικό: διοξείδιο του πυριτίου, νορβαλίνη, 

καφεΐνη, Γλυκαντικές ουσίες: σουκραλόζη, ακεσουλφάμη Κ, νεοτάμη, Άλφα λιποϊκό οξύ, 

Γλυκονικός σίδηρος, Νιασίνη, Παντοθενικό οξύ, Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), 

υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Διαλύστε μια μερίδα των 40 γραμμαρίων = 2 μεζούρες σε 300-400 ml 

νερού και λάβετε το προϊόν περίπου 30-60 λεπτά πριν από την προπόνηση ή τους αγώνες. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης και ισορροπημένης 

διατροφής. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά.  

Δεν προορίζεται για χρήση από εγκύους, σε παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλες χρονικές 

περιόδους χωρίς τη συμβουλή γιατρού.  

Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός τρόπος ζωής είναι σημαντικός. Περιέχει 

καφεΐνη (150 mg ανά μερίδα), δεν συνιστάται για παιδιά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κατάλληλο για ενήλικες αθλητές 

που εκτελούν υψηλής έντασης ασκήσεις, όχι περισσότερο από ένα μήνα. Κλείστε καλά τη 

συσκευασία μετά τη χρήση. Με γλυκαντικά. Χωρίς ασπαρτάμη. 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Ανά μερίδα 40 g (2 μεζούρες) 

Ενέργεια 458 kj/107 kcal 

Λίπη 0,0 g 

εκ των οποίων κορεσμένα 0,0 g 

Υδατάνθρακες 17,0 g 

εκ των οποίων σάκχαρα 1,1 g 

Ίνες 1,0 g 

Πρωτεΐνη (Nx6, 25) 0,0 g 

Αλάτι 0,0 g 

εκ των οποίων νάτριο 0,0 g 

CELLXPLD 3.0  ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΥΩΝ 

Κάλιο (45% ΣΗΠ*) / ως κιτρικό κάλιο 900 mg 

Μαγνήσιο (53% ΣΗΠ*) / ως κιτρικό μαγνήσιο 200 mg 

Ασβέστιο (58% ΣΗΠ*) / ως φωσφορικό 
ασβέστιο 

462 mg 

CELLXPLD 3.0 NOX ΦΟΡΜΟΥΛΑ 

L-αργινίνη (από L-αργινίνη Kyowa,  άλφα 
κετογλουταρική L-αργινίνη)  

3000 mg 

Κιτρουλίνη 1000 mg 
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*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELLXPLD 3.0 ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ 

Αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας  5000 mg 

εκ των οποίων   

L-λευκίνη  2.500 mg 

L-ισολευκίνη  1.250 mg 

L-Βαλίνη  1.250 mg 

Βήτα αλανίνη  2000 mg 

Ταυρίνη  500 mg 

Νορβαλίνη  300 mg 

Βεταϊνη 500 mg 

CELLXPLD 3.0  ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΚΡΕΑΤΙΝΗΣ 

Κρεατίνη (από μικρονισθείσα 
μονοϋδρική κρεατίνη, κρεατίνη 
αιθυλεστέρα, κρεατίνη  άλφα 
κετογλουταρικού) 

3000 mg 

CELLXPLD 3.0  ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 

Ινοσιτόλη  1000 mg 

Άλφα λιποϊκό οξύ  50 mg 

Καφεΐνη 120 mg 

CELLXPLD 3.0   ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Β & ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

Φώσφορος (31% ΣΗΠ*)  214 mg 

Σίδηρος (30% ΣΗΠ*) / ως γλυκονικός  4,2 mg 

Νιασίνη (Vit. PP) (50% ΣΗΠ*)  8 mg 

Βιταμίνη B6 (50% ΣΗΠ*)  0,7 mg 

Παντοθενικό οξύ (50% ΣΗΠ*)  3 mg 

Θειαμίνη (Β1 Vit.) (50% ΣΗΠ*) 0,55 mg 
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CELLXPLD ZERO 

Κωδικός προϊόντος: CELLXPLD ZERO 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 39,00€ 

  Διαθέσιμες γεύσεις: Αγριοκέρασο ή Λευκό σταφύλι 

 

 

 

 

Το CELLXPLD ZERO είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με αμινοξέα, βιταμίνες του 

συμπλέγματος Β και κρεατίνης με καφεΐνη και εκχυλίσματα φυτών, με γλυκαντικές ουσίες. 

Το CELLXPLD ZERO είναι εκπληκτικό ως προ-προπονητική φόρμουλα πριν την προπόνηση 

και τους αγώνες, και ειδικά σχεδιασμένο για ενήλικες αθλητές που εκτελούν ασκήσεις υψηλής 

έντασης. 

Το CELLXPLD ZERO περιέχει L-αργινίνη, κιτρουλίνη και εκχύλισμα σταφυλιού που 

υποστηρίζουν την αγγειακή φυσιολογία, πριν και κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Η μηχανική 

CELLXPLD ZERO φόρμουλα περιέχει επίσης το παράγωγο μονοϋδρική βήτα-αλανίνη, 

αμινοξέα, νορβαλίνη και κρεατίνη που αυξάνει τη φυσική απόδοση σε διαδοχικές εκρήξεις των 

βραχυπρόθεσμων, υψηλής έντασης ασκήσεων*. 

Τέλος, το CELLXPLD ZERO είναι εμπλουτισμένο με καφεΐνη, και βιταμίνες Β1 και Β6 που 

συμβάλλουν αντιστοίχως στο φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας και στη μείωση της 

κούρασης και της κόπωσης. 

Το Schisandra Chinensis έχει προστεθεί στην φόρμουλα, προκειμένου να παράσχει τονωτική 

και προσαρμογόνο υποστήριξη όταν προπονήστε.  

*Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 3 g κρεατίνης. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μικροποιημένη μονοϋδρική κρεατίνη, L-αργινίνη (Kyowa), Beta αλανίνη, 

κιτρουλίνη, Μέσο οξίνισης: κιτρικό οξύ, Schisandra chinensis, φρούτα, ξερό εκχύλισμα, γεύσεις, 

Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διβασικό φωσφορικό ασβέστιο, διοξείδιο του πυριτίου, 

καφεΐνη, νορβαλίνη, Σταφύλι (Vitis vinifera) σπόροι ξηρό εκχύλισμα τιτ.95% προανθοκυανιδίνες 

(OPC), Χυμός μαύρου καρότου σε σκόνη, Γλυκαντικές ουσίες: ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη, 

Νεοτάμη, Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη), Βιταμίνη Β1 (υδροχλωρική θειαμίνη). 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αναμείξτε μια μερίδα (μια κουταλιά = 10g) σε 200-300 ml νερού και λάβετε 

μία φορά την ημέρα, κατά προτίμηση 30 έως 60 λεπτά πριν από την προπόνηση ή τους 

αγώνες. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Περιέχει καφεΐνη, δεν συνιστάται για παιδιά και κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. 120 mg καφεΐνης ανά μερίδα. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. 
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Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Δεν προορίζεται για χρήση από έγκυο 

γυναίκα, σε παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς τη συμβουλή 

γιατρού. Μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής είναι σημαντικά. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη συσκευασία μετά 

τη χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Ανά μερίδα 10 g (ένα κουταλάκι και μισό) 

Ενέργεια 151kj/35kcal 

Λίπη 0 g 

εκ των οποίων κορεσμένα 0 g 

Υδατάνθρακες 0 g 

εκ των οποίων σάκχαρα 0 g 

Αλάτι 0 g 

εκ των οποίων νάτριο 0 g 

Πρωτεΐνη 0 g 

NO  ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 

L-αργινίνη  2500 mg 

Κιτρουλίνη  1000 mg 

Σπόροι σταφυλιού 95% OPC 100 mg 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΔΥΝΑΜΗΣ 

Βήτα αλανίνη 1500 mg 

Μονοϋδρική κρεατίνη 3000 mg 

Νορβαλίνη 100 mg 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ 

Καφεΐνη  120 mg 

Schisandra Chinensis / απόσταγμα  300 mg 

Βιτ. B6 (50% ΣΗΠ)  0,7 mg 

Βιτ. Β1 (50% ΣΗΠ) 0,55 mg 
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NITROXIDE 180 CPR 

 Κωδικός προϊόντος: NITROXIDE 180 CPR 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 44,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συμπλήρωμα διατροφής με αμινοξέα, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σπόρους 

εκχύλισματων σταφυλιού, σε δισκία. Κατάλληλη για αθλητές που θα πρέπει να το 

χρησιμοποιούν κατά προτίμηση ως προπροπονητικό πριν από έντονη σωματική 

δραστηριότητα. 

Περιέχει 2000 mg L-Αργινίνη HCl και 800 mg κιτρουλίνη ανά ημερήσια δόση. 

 

Τα συστατικά του NITROXIDE συμβάλλουν στα ακόλουθα: 

• Κανονική λειτουργία του αγγειακού συστήματος (εκχύλισμα σταφυλιού) 

• Αντιοξειδωτική δράση (εκχύλισμα σταφυλιού) 

• Μείωση της κούρασης και κόπωσης (Β12) 

• Κανονικό μεταβολισμό της ενέργειας απόδοσης (vit.B1, Νιασίνη) 

• Ρύθμιση της ορμονικής δραστηριότητας (Vit.B6) 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: L-Αργινίνη HCl, Σταθεροποιητής: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, κιτρουλίνη, 

Εκχύλισμα σταφυλιού (Vitis vinifera) σπόροι τιτλ. 95% προανθοκυανιδίνες (OPC), 

Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, Νιασίνη, 

Υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6), Υδροχλωρική Θειαμίνη (βιταμίνη Β1), 

Κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Λαμβάνετε 3 δισκία την ημέρα με νερό, κατά προτίμηση μία ώρα πριν την 

προπόνηση. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης και ισορροπημένης 

διατροφής. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και 



 
 
 
 

 43 

έναν υγιεινό τρόπο ζωής είναι σημαντικές. Μην χρησιμοποιείτε εάν είστε έγκυος, σε παιδιά ή για 

μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς να ρωτήσει ένα γιατρό. Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά 

από πηγές θερμότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές πληροφορίες 
Ανά Μερίδα = 3 δισκία 

NO & ΑΓΓΕΙΩΝ / ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

L-αργινίνη HCI  2000 mg 

Κιτρουλίνη  800 mg 

Εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού τιτλ. 95% 
OPC 

300 mg 

Βιτ. B ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 

Βιτ. Β1 (50% ΣΗΠ) 0,55 mg 

Νιασίνη (50% ΣΗΠ) 8 mg 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΚΟΠΩΣΗΣ & ΟΡΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ  

Βιτ. Β6 (50% ΣΗΠ)  0,7 mg 

Βιτ. B2 (100% ΣΗΠ) 2,5 mg 
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PRE IGNITE 160 TABLETS  

Κωδικός προϊόντος: PRE IGNITE_FT 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 48,00€ 

 

 

 

 

 

Προ-προπονητική ΦΟΡΜΟΥΛΑ 

Συμπλήρωμα χρήσιμο σε περίπτωση μειωμένης διατροφικής πρόσληψης των περιεχόμενων 

θρεπτικών συστατικών των τροφίμων. 

Τα συστατικά του PRE IGNITE εμπλέκονται σε φυσιολογικές λειτουργίες του: 

• Μεταβολισμού της ενέργειας (βιταμίνη Β1), 

• Μείωση της κούρασης και της κόπωσης (βιταμίνη Β6), 

• Αύξηση της σωματικής απόδοσης σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ασκήσεων, 

υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας (κρεατίνη). 

Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 3 g κρεατίνης. Το προϊόν είναι 

κατάλληλο για ενήλικες που ασχολούνται με την έντονη σωματική δραστηριότητα. 

Περιέχει καφεΐνη (210 mg ανά μερίδα, δεν συνιστάται για παιδιά και κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Καταπίνετε 8 δισκία την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό 30-40 λεπτά πριν από την 

αθλητική δραστηριότητα. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Αμινοξέα Διακλαδισμένης αλυσίδας (L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-Βαλίνη), μείγμα 

κρεατίνης (μονοϋδρική κρεατίνη μικρομετροποιημένα, κρεατίνη αιθυλεστέρα (CEE) κρεατίνη 

κετογλουταρικού άλφα, μείγμα αργινίνης (L-αργινίνη HCl (Kyowa), L-αργινίνη Alpha 

κετογλουταρικού), Bήτα αλανίνη, ασβέστιο βήτα-υδροξυ-β-μεθυλο βουτυρικό (ΗΜΒ), 

γαλακτωματοποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, σταθεροποιητές: προζελατινοποιημένο 

άμυλο, πολυβινυλική πυρολιδόνη, καφεΐνη, Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του 

πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, Επίχρισμα: Υδροξυ-προπυλ-σελλουλοζη, στεατικό οξύ, 

Χρωστικές: διοξείδιο του τιτανίου, οξείδιο του σιδήρου κόκκινο, Βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική 

πυριδοξίνη), βιταμίνη Β1 (υδροχλωρική θειαμίνη). 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Συμπλήρωμα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Για να 

φυλάσσονται μακριά από τα μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια ισορροπημένη 

διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Δεν προορίζεται για χρήση από έγκυο γυναίκα, από 

παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς τη συμβουλή γιατρού. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη συσκευασία μετά 

τη χρήση. Περιέχει καφεΐνη (210 mg ανά μερίδα, δεν συνιστάται για παιδιά και κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Μέγεθος μερίδας = 8 δισκία 
Δόσεις ανά συσκευασία 20 

L-αργινίνη (από L-αργινίνη Kyowa, L-αργινίνη 
άλφα κετογλουταρικού) 

2.000 mg 

Αμινοξέα Διακλαδισμένης Αλυσίδας  
εκ των οποίων 

4.400 mg 

 

L-Λευκίνη 2.200 mg 

L-Ισολευκίνη 1.100 mg 

L-Βαλίνη 1.100 mg 

Κρεατίνη (από μονοϋδρική κρεατίνη 
μικροποιημένη, κρεατίνη αιθυλεστέρα, 
κρεατίνη  άλφα κετογλουταρικού) 

3.000 mg 

Bήτα αλανίνη 1.500 mg 

ΗΜΒ 1.000 mg 

Καφεΐνη 210 mg 

Βιταμίνη Β6 (30% ΣΗΠ*) 0,42 mg 

Θειαμίνη (vit.B1) (30% ΣΗΠ*) 0,33 mg 
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POST WORKOUT 

Όταν προπονήστε, θα μειωθεί το μυϊκό γλυκογόνο (η μορφή αποθήκευσης των υδατανθράκων). 

Το γλυκογόνο είναι το κύριο καύσιμο που οι μυς σας χρησιμοποιούν για την παραγωγή 

ενέργειας, ως εκ τούτου, η βελτιστοποίηση των  αποθεμάτων γλυκογόνου είναι σημαντική και 

είναι ένας από τους λόγους που τα επίπεδα ενέργειας μειώνεται όταν η μείωνονται οι  

υδατάνθρακες στον οργανισμό. 

Στη συνέχεια, μετά την προπόνηση, οι μύες σας είναι σαν σφουγγάρια, έτοιμοι να 

απορροφήσουν τα πάντα και οτιδήποτε να τους ταΐσει, κάτι το οποίο είναι ο λόγος που θα 

πρέπει να επικεντρωθείτε στην ποιότητα αυτού του γεύματος. 

Επιπλέον, δεν είναι μόνο σημαντικό να τροφοδοτήσετε τους μυς σας με υδατάνθρακες που 

χρειάζονται για να προάγουν τη σύνθεση του γλυκογόνου, αλλά είναι επίσης καίριας σημασίας 

για να τους τροφοδοτήσετε με κάποια πρωτεΐνη για την τόνωση της πρωτεϊνικής σύνθεσης και 

αναστολλή αυτού που είναι γνωστό ως πρωτεόλυση (διάσπαση των πρωτεϊνών). 

Επίσης, η διατροφή είναι σημαντική επειδή αν γίνει σωστά, μπορεί να επηρεάσει θετικά το 

ορμονικό περιβάλλον με φυσικά αυξάνομενη αυξητική ορμόνη και ινσουλίνη, οι οποίες είναι και 

οι δύο, ισχυρές ορμόνες και είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των μυών. 

Να θυμάστε, η ινσουλίνη είναι ο μεταφορέας των θρεπτικών συστατικών έτσι ώστε να 

εξασφαλίσετε μια αύξηση στα επίπεδα της ινσουλίνης. Περαιτέρω, η υπερινσουλιναιμία (υψηλά 

επίπεδα ινσουλίνης) καταστέλλει την μειώση των αμινοξέων και εμποδίζει ένα αρνητικό ισοζύγιο 

αζώτου, το οποίο είναι φυσιολογικό μετά την προπόνηση. 

Θέλουμε το αζώτο τουλάχιστον να διατηρηθεί, ή πιο ιδανικά, η ενεργητική αποθεραπεία θα 

προκαλέσει μια μετατόπιση σε αυτό το σύστημα, όμως, και επειδή είστε όντος σε κατάσταση 

συστολής του μυϊκού ιστού κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα είστε σε ένα αρνητικό 

ισοζύγιο αζώτου, αν δεν τρέφεστε σωστά (δηλαδή, μετά την προπόνηση). 

Δεδομένου ότι οι υδατάνθρακες δεν κάνουν τίποτα για την ενίσχυση της ισορροπίας του 

αζώτου, το οποίο εξαρτάται από την πρόσληψη πρωτεϊνών, θα πρέπει να διασφαλιστεί επίσης 

ότι η πρωτεΐνη είναι ένα συστατικό του μετά την προπόνηση ποτού ή φαγητού σας. 

Όταν υπερινσουλιναιμία συζεύγνυται με υψηλής ποιότητας, γρήγορης απορρόφησης πρωτεΐνη, 

όπως πρωτεΐνη ορού γάλακτος και ελεύθερης μορφής αμινοξέα, υπάρχει μια συνεργιστική 

σχέση που παρουσιάζεται μεταξύ τους. 

Ειδικά αμινοξέα, ανεξάρτητα από ολόκληρες πρωτεΐνες, είναι ισχυροί διεγέρτες της πρωτεϊνικής 

σύνθεσης και αποκατάστασης και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βελτίωση της 

ανοσολογικής κατάστασης κατά τη διάρκεια και μετά την έντονη προπόνηση και να 

προωθήσουν μια θετική ισορροπία αζώτου, όπως προαναφέρθηκε. 
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MUSCLE REPO 

 Κωδικός προϊόντος: MUSCLE REPO 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 59,00 

Διαθέσιμες γεύσεις: Μήλο ή Ροδάκινο 
 
 
€ 

 

 

Το MUSCLE REPO 2.0 είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με βάση υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, 

αμινοξέα, ένα μείγμα βιταμινών και ανόργανων συστατικών και με φυτικά εκχυλίσματα, και με 

γλυκαντικά σε μορφή σκόνης. 

 

Η FUTURE TEC χρησιμοποιεί επιλεγμένα υλικά, προκειμένου να αναπτύξει ένα προϊόν που 

έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους αθλητές και είναι κατάλληλο μετά από έντονη σωματική 

δραστηριότητα στην προπόνηση ή τον αγώνα. Αυτό το προϊόν προορίζεται για ενήλικες που 

εκτελεί την άσκηση υψηλής έντασης. 

 

Το MUSCLE REPO 2.0 συμβάλλει στις ακόλουθες φυσιολογικές λειτουργίες: 

• Ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας (πρωτεΐνη) 

• Αύξηση της φυσικής απόδοσης κατά τη διάρκεια άσκησης ή εκρήξεις μικρής διάρκειας 

και υψηλής έντασης (κρεατίνη)* 

• Κανονικό μεταβολισμό της ενέργειας απόδοσης (βιταμίνη Β6, φώσφορο) 

• Μείωση της κούρασης και κόπωσης (παντοθενικό οξύ) 

• Κανονικά μεταβολισμό των υδατανθράκων και των λιπαρών οξέων (ψευδάργυρος) 

• Η κανονικό μεταβολισμό των πρωτεϊνών και του γλυκογόνου (βιταμίνη Β6) 

• Το μαγνήσιο συμβάλλει στην ισορροπία ηλεκτρολυτών 

• Υποστήριξη για την κανονική λειτουργία των μυών (κάλιο) 

• Μείωση της σωματικής και ψυχικής κούρασης χάρη στις τονωτικές και 

προσαρμοσιογόνες ιδιοτήτες των αποσταγμάτων Rhodiola και Maca 

• Η βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της κανονικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού 

συστήματος κατά τη διάρκεια και μετά από έντονη σωματική άσκηση** 

 

* Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη 3 g κρεατίνης 

** Η ευεργετική επίδραση επιτυγχάνεται με την ημερήσια πρόσληψη των 200 mg σε Εκτός από 

τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη της βιταμίνης C. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Αναμείξτε μια μερίδα (70g - 4 κουταλιές) σε 300-400 ml νερού και πάρτε 

μία φορά την ημέρα, κατά προτίμηση αμέσως μετά από αγώνες, ως μεταπροπονητικό. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Συμπυκνωμένη και υδρολυμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, μαλτοδεξτρίνη (DE6), 

Σύμπλοκο γλουταμίνης (L-Γλουταμίνη Kyowa, Γλουταμίνη πεπτιδίου από υδρολυμένη γλουτένη 

σίτου με τυποποιημένη περιεκτικότητα σε L-Γλουταμίνη, L-Γλουταμίνη αλφα-κετογλουταρικού 

(AKG), Ακέτυλ-L-Γλουταμίνη), Σύμπλοκο κρεατίνης (μονοϋδρική κρεατίνη μικρονοποιημένη, 

αιθυλ-εστέρας κρεατίνης, κρεατίνη άλφα-κετογλουταρικού, Ασβέστιο β-υδροξυ-β-μεθυλεστέρα 

(ασβέστιο-HMB), Ρυθμιστής οξύτητας: κιτρικό οξύ, Γεύσεις, Όξινο φωσφορικό κάλιο, Ταυρίνη, 

Maca ξηρό εκχύλισμα (Lepidium meyenii, ρίζα), Διμεθυλογλυκίνη, βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ), 

οξείδιο του μαγνησίου, Γλυκαντικές ουσίες: σουκραλόζη, ακεσουλφάμη Κ, εκχύλισμα Rhodiola 

(Rhodiola rosea root ξηρό εκχύλισμα 3% ροζαβίνες), άλφα λιποϊκό οξύ, γλυκονικός 

ψευδάργυρος, παντοθενικό οξύ, βιταμίνη Β6 (υδροχλωρική πυριδοξίνη). 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα 

διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης και ισορροπημένης 

διατροφής. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια 

ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Μην χρησιμοποιείτε εάν είστε 

έγκυος, σε παιδιά ή ούτως ή άλλως για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς τη συμβουλή 

γιατρού. Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά τη 

συσκευασία μετά τη χρήση. 

Διατροφικές Πληροφορίες 
ανά μερίδα 70g = 4 μεζούρες 

Ενέργεια 229 kcal/970 kj 

Λίπη 2,23 g 

Εκ των οποίων κορεσμένα 1,2 g 

Υδατάνθρακες 32 g 

Εκ των οποίων σάκχαρα 3,5 g 

Φυτικές ίνες 0,47 g 

Πρωτεΐνη 20 g 

Αλάτι 0,17 g 

Εκ των οποίων Νάτριο 0,07 g 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

L-γλουταμίνη (από την L-Γλουταμίνη Kyowa, 
πεπτίδια γλουταμίνης, ακετυλ L-γλουταμίνη) 

5.000 mg 

Κρεατίνη (από μονοϋδρική κρεατίνη 
μικροποιημένη, αιθυλ-εστέρας κρεατίνης, 
άλφα κετογλουταρική κρεατίνη) 

3.000 mg 



 
 
 
 

 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

Βιταμίνη B6 (30% ΣΗΠ)  0,42 mg 

Φώσφορος (22% ΣΗΠ) 158 mg 

REPO  ΦΟΡΜΟΥΛΑ 

Άλφα λιποϊκό οξύ  50 mg 

HMB  3.000 mg 

Ταυρίνη  500 mg 

Διμεθυλογλυκίνη 200 mg 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΚΟΥΡΑΣΗΣ 

Maca ξηρό εκχύλισμα  400 mg 

Rhodiola rosea 3% ροζαβίνη 100 mg 

Παντοθενικό οξύ (30% ΣΗΠ) 1,8 mg 

ΜΥΪΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 

Μαγνήσιο (30% ΣΗΠ)  112,5 mg 

Κάλιο (15% ΣΗΠ) 300 mg 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Βιταμίνη C (250% ΣΗΠ) 200 mg 

Ψευδάργυρος (30% ΣΗΠ) 3 mg 
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΥΠΟΘΕΡΜΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

 

Προάγουν τη θερμογένεση, δηλαδή αυξάνουν τη σωματική θερμοκρασία, με αποτέλεσμα την 

αύξηση του μεταβολισμού και την αποβολή θερμίδων με τη μορφή θερμότητας. Επιπλέον, 

διεγείρουν την παραγωγή νορ-αδρεναλίνης, ορμόνης απαραίτητης για την καύση του λίπους, 

καθώς και νευροδιαβιβαστών που προκαλούν αύξηση της ενεργητικότητας και ταχύτερο 

κορεσμό της πείνας. 

Υπάρχουν σημεία (κοιλιά για τους άντρες, γοφοί για τις γυναίκες) στα οποία συσσωρεύεται το 

λίπος και είναι τα τελευταία σημεία από τα οποία θα καεί αυτό. Γιατί συμβαίνει αυτό; 

Ο εχθρός έχει όνομα και λέγεται Α-2 υποδοχέας (alpha-2 receptor). Αν αυτός θέλει να 

συσσωρεύσεις λίπος τότε θα γίνει. Είναι ο παράγοντας που αναστέλλει την λιποδιάλυση, που 

επιτρέπει τη συσσώρευση λίπους και το χειρότερο; Φροντίζει την παραμονή του στα σημεία που 

είπαμε. 

Η πιο κοινή θερμογενετική ουσία είναι η καφεΐνη. Όπως είναι αποδεδειγμένο, η καφεΐνη είναι και 

λιποδιαλυτική, μειώνει την πείνα, βελτιώνει τη διάθεση και αυξάνει τα επίπεδα αντοχής. Η 

καφεΐνη έχει πολλά θετικά , τα οποία είναι ο λόγος που περιλαμβάνεται στους περισσότερους 

λιποδιαλύτες. Το πράσινο τσάι είναι ένα άλλο δημοφιλές συμπλήρωμα. Η δραστική του ουσία, η 

επιγαλλοκατεχίνη (EGCG), αυξάνει την καύση των θερμίδων. Δύο άλλες θερμογενετικές ουσίες 

είναι η συνεφρίνη (προέρχεται από τον ανανά) και η καψαϊκίνη (από την πιπεριά). 
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THERMOSTACK3 

 Κωδικός προϊόντος: THERMOSTACK3 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 39.00€ 

 

 

 
 
 
 

Το THERMOSTACK3 είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής του οποίου τα συστατικά ευνοούν τη 

φυσιολογική διεργασία της θερμογένεσης (μεταβολική ερέθισμα) (Citrus aurantium), τη διέγερση 

του μεταβολισμού (Fucus), τον μεταβολισμό του λίπους (Citrus aurantium, Commiphora, 

Garcinia, Fucus), τον έλεγχο του αισθήματος της πείνας (Garcinia), την αποστράγγιση των 

υγρών του σώματος (πράσινο τσάι). 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Νεράντζι (Citrus aurantium 

φρούτων) τιτλοδοτημένου σε 10% συνεφρίνη*, Κακάο (Theobroma cacao σπόροι) 

τιτλοδοτημένου σε 6% θεοβρωμίνη*, Καφεΐνη, Commiphora mukul (ούλων) τιτλοδοτημένου σε 

10% guggulsterone*, Garcinia Cambogia καρπούς τιτλοδοτημένου σε 60% υδροξυκιτρικό οξύ*, 

Πράσινο Τσάι (Camellia sinensis φύλλα) εκχ., Fucus vesiculosus, μέταλλο, τιτλοδοτημένου σε 

0,1% ιώδιο*, Undaria pinnatifida (ολόκληρο το φυτό) τιτλοδοτημένου σε 10% φυκοξανθίνη 

(Fucopure), Coleus forskohlii (ρίζα) τιτλοδοτημένου σε 20% φορσκολίνη*, Δενδρολίβανο 

(Rosmarinus officinalis, φύλλα) εκχ., Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του 

πυριτίου και στεατικό μαγνήσιο, Παράγοντες επικάλυψης: τροποποιημένο άμυλο αραβοσίτου, 

τάλκης, βαφές: διοξείδιο του τιτανίου, γλυκερόλη, Long pepper (Piper longum φρούτων) 

τιτλοδοτημένου. Σε 90% πιπερίνη. *=Υποστηριζόμενα Αποστάγματα από μαλτοδεξτρίνη. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Καταπιείτε 2 δισκία την ημέρα πριν από τα γεύματα ή κατά τη διάρκεια της 

ημέρας με νερό ή άλλο υγρό. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε THERMOSTACK3 στο 

πλαίσιο της ισορροπημένης διατροφής και μειωμένη πρόσληψη θερμίδων. Αν η δίαιτα 

ακολουθείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, περισσότερο από τρεις εβδομάδες, θα πρέπει να 

ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού σας. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της δίαιτας και θα 

πρέπει να αυξήσετε την κατανάλωση ενέργειας μέσω της σωματικής δραστηριότητας. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Το προϊόν δεν 

προορίζεται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Με παρουσία καρδιαγγειακής νόσου ή/και 

υπέρτασης, πριν τη λήψη αυτού του προϊόντος, συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Περιέχει υψηλή 
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περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Δεν συνιστούμε τη χρήση αυτού του προϊόντος κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, του θηλασμού και τα παιδιά κάτω των 14 ετών. Να φυλάσσεται μακριά από 

παιδιά κάτω των 3 ετών. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και ισορροπημένη 

διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές 

θερμότητας. Κλείστε προσεκτικά το καπάκι μετά τη χρήση. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες  
ανά μερίδα = 2 δισκία 

Ιώδιο (33% RDA*) 50 mcg 

Καφεΐνη 200 mg 

Citrus aurantium τιτλοδοτημένο σε 10% 
συνεφρίνη 

300 mg 

Commiphora mukul τιτλοδοτημένο σε 10% 
gugul sterone 

150 mg 

Forskolii Coleus τιτλοδοτημένο σε 20% 
φορκολίνη 

10 mg 

Κακάο τιτλοδοτημένο σε 6% θεοβρωμίνη - 1,5% 
καφεΐνη 

300 mg 

Garcinina Καμπότζη τιτλοδοτημένο σε 60% ac. 
υδροξυκιτρικό 

100 mg 

Rosemary εκχ. 10 mg 

Fucus τιτλοδοτημένο σε 0,1% ιωδίου 50 mg 

Πράσινο Τσάι εκχ. 100 mg 

Undaria pinnatifida εκχ. 10% τιτλ. σε 
φυκοξανθίνη (Fucopure) 

20 mg 

Long pepper τιτλοδοτημένο σε 90% πιπερίνη 5 mg 
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CARB&FAT CONTROL 

 Κωδικός προϊόντος: CARB&FAT CONTROL 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 41,00€ 

 

 

   

 

Συμπλήρωμα διατροφής ανοσοενισχυτικό, ελεγχόμενων θερμίδων για τη μείωση του σωματικού 

βάρους. 

Τα συστατικά του CARB & FAT CONTROL συμμετέχουν θετικά στον μεταβολισμό των λιπών 

(Olive, Garcinia, Gymnema, Commiphora), στο μεταβολισμό των υδατανθράκων (Olive, 

Gymnema) και στον έλεγχο των συναισθημάτων της πείνας (Gymnema, Garcinia). Σας 

προτείνουμε να χρησιμοποιείτε CARB & FAT CONTROL ως μέρος της ισορροπημένης 

διατροφής και με μειωμένη θερμιδική πρόσληψη. Αν η δίαιτα ακολουθείται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, περισσότερο από τρεις εβδομάδες, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού 

σας. Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της δίαιτας θα πρέπει να αυξήσετε την κατανάλωση 

ενέργειας μέσω της σωματικής δραστηριότητας. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πάρτε τρεις κάψουλες την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό λίγο πριν το κύριο γεύμα, ή 

μια κάψουλα ακριβώς πριν από το γεύμα και μία κάψουλα πριν το δείπνο. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Εκχύλισμα Garcinia Cambogia τιτλοποιημένο σε 60% υδροξυκιτρικό οξύ*, 

φρούτα, Olive (Olea europea, φύλλα) απόσπασμα τιτλοποιημένο σε 12% ολεουροπεΐνη, 

ζελατίνη (κάψουλα), Gymnema sylvestris ξηρό εκχύλισμα τιτλοποιημένο σε 25% γυμνεϊκό οξύ, 

φύλλα, Rhodiola rosea ξηρό εκχύλισμα τιτλοποιημένο σε 3% ροζαβίνη, ρίζα, Εκχύλισμα mukul 

Commiphora τιτλοποιημένο 10% σε γκουγκουλστερόνες, κόμμι, τρυγική L-καρνιτίνη, 

Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη: διογκωτικό μέσο Αντιθρομβωτικές: διοξείδιο του πυριτίου, 

στεατικό μαγνήσιο. *=Υποστηριζόμενα Αποστάγματα από μαλτοδεξτρίνη. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός τρόπος ζωής είναι σημαντική. 

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. 
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Διατροφικές Πληροφορίες 
Ανά Μερίδα (3 κάψουλες) 

L-καρνιτίνη 150 mg 

Garcinia Cambogia 60% υδροξυκιτρικό οξύ 900 mg 

Olive Ε. S. 12% ολεουροπεΐνη 450 mg 

Rhodiola rosea 3% ροζαβίνη 225 mg 

Commiphora mukul 10% γκουγκουλστερόνες 225 mg 

Gymnema sylvestre 25% γυμνεϊκό οξύ 300 mg 
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΑ 

 

Ο ρόλος των βιταμινών είναι να υποβοηθούν διάφορες αντιδράσεις παραγωγής ενέργειας στον 

οργανισμό και πρέπει να λαμβάνονται με τις τροφές, διότι ο οργανισμός είτε δεν μπορεί να 

συνθέσει καθόλου, μερικές από αυτές, είτε συνθέτει ανεπαρκείς ποσότητες. Πολλοί πιστεύουν 

λανθασμένα ότι η υπερβολική κατανάλωση βιταμινούχων σκευασμάτων μπορεί να προσφέρει 

επιπλέον ενέργεια και δύναμη στον οργανισμό. Οι τελευταίες, όμως, έρευνες έχουν δείξει ότι 

όσοι αθλητές έχουν ισορροπημένη ποιοτικά και ποσοτικά διατροφή που καλύπτει όλες τις 

ομάδες τροφών, δεν ωφελούνται από τη λήψη βιταμινούχων σκευασμάτων.  

Δεν παρέχουν ενέργεια στον οργανισμό, αλλά είναι απαραίτητες σε πολύ μικρές ποσότητες, για 

την ανάπτυξη και διατήρησή του σε καλή κατάσταση. Όταν, όμως, η ενεργειακή πρόσληψη 

μέσω των τροφών είναι πολύ χαμηλή, τότε ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα, εγκεκριμένο από 

τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, μπορεί να αναπληρώσει τις πιθανές ελλείψεις. Σήμερα είναι 

γνωστό ότι πολλές βιταμίνες αποτελούν συστατικά των συνενζύμων που είναι απαραίτητα για 

να δράσουν τα ένζυμα και να συντελεστούν οι μεταβολικές πορείες μέσα στον οργανισμό. 

H έλλειψη κάποιας βιταμίνης σημαίνει ότι κάποιο ένζυμο δεν μπορεί να καταλύσει κάποια 

αντίδραση και όταν στον οργανισμό δε γίνεται κάποια αντίδραση που θα έπρεπε να γίνεται ή και 

αντίστροφα όταν γίνεται κάποια αντίδραση που δε θα έπρεπε να γίνεται, δημιουργούνται κάποια 

προβλήματα στον οργανισμό, η δε κλινική εικόνα αυτών των εκδηλώσεων χαρακτηρίζουν τις 

διάφορες ασθένειες. Μερικές βιταμίνες υπάρχουν στα τρόφιμα σαν προβιταμίνες δηλαδή ουσίες 

που δεν έχουν δράση βιταμινών αλλά μπορούν να μετατραπούν σε βιταμίνες μέσα στο σώμα. 

Ανάλογα με τη διαλυτότητά τους διακρίνονται σε δύο τάξεις. 

Τις υδατοδιαλυτές (βιταμίνες του συμπλέγματος B και η βιταμίνη C)  

Και τις λιποδιαλυτές (τις βιταμίνες A, D, E και K). 

H απορρόφηση των υδατοδιαλυτών βιταμινών γίνεται πολύ εύκολα, ενώ οι λιποδιαλυτές, όπως 

και οι λιπαρές ύλες, απαιτούν την παρουσία παγκρεατικής λιπάσης και χολικών αλάτων για 

απορρόφηση.  

Κατά συνέπεια για να απορροφηθούν οι λιποδιαλυτές πρέπει να εκκριθεί παγκρεατικό υγρό και 

χολή στο πεπτικό σωλήνα, γεγονός που επιτυγχάνεται με τη λήψη κάποιας ποσότητας λίπους 

που διεγείρει την έκκριση των παραπάνω πεπτικών υγρών. 
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DIUREX 

Κωδικός προϊόντος: DIUREX 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 26,00€ 

 

 

 

   

Συμπλήρωμα διατροφής. Τα συστατικά του Diurex προαγάγουν την αποβολή των υγρών του 

σώματος (Σημύδα, Agropyron, Lespedeza, πικραλίδα, στίγματα καλαμπόκι, Orthosiphon, 

Σολιντάγκο), τις λειτουργίες καθαρισμού του οργανισμού (Σημύδα, Agropyron, Lespedeza, 

πικραλίδα), τη λειτουργία της μικροκυκλοφορίας (Centella). 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σημύδα* (Betula Alba L (συν. Betula pendula Roth), φύλλα), απόσπασμα τιτ. 

υπεροσίδη 2,5%, Ζελατίνη (κάψουλα), Καλαμπόκι* (Zea mays, στίγματα) απόσπασμα, 

Χρυσόβεργα* (Σολιντάγκο Virga aurea, λουλούδια), απόσπασμα 4:01, Αγρόπυρος* (Agropyron 

repens ριζώματα) απόσπασμα 4:01, Lespedeza* (Lespedeza capitata, εναέρια τμήματα), 

απόσπασμα τιτλ. 4% σε ρουτίνη, *Πικραλίδα (Taraxacum officinale ρίζα), εκχύλισμα 4:1. 

Orthosiphon* (Orthosiphon φύλλα stamineus), απόσπασμα τιτ. 0,1% σε συνενσετίνη, 

Βρωμελίνη 2400 GDU, Αντιθρομβωτικές: στεατικό μαγνήσιο, διοξείδιο του πυριτίου, Centella* 

(Centella asiatica Μερίδες 30 52,2 / 1,84 oz φυτό), απόσπασμα τιτ. 40% συνολικά παράγωγα 

τριτερπένια. *= Αποστάγματα που στηρίζονται σε μαλτοδεξτρίνες. Κλειστά δοχεία. 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Καταπιείτε 2 κάψουλες ημερησίως, κατά προτίμηση με τα γεύματα με νερό ή άλλο 

υγρό της επιλογής σας.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός τρόπος ζωής είναι σημαντικός. 

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. Η 

ημερομηνία λήξης αναφέρεται σε προϊόν που αποθηκεύεται σε κλειστά δοχεία. 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες  
Ανά μερίδα = 2 κάψουλες 

Βρομελίνη 2400 GDU 229 kcal/ 970 kj 

Σημύδα 2,5% υπεροσίδη  20,00 g 

Agropyron απόσταγμα 4:01  32,00 g 

Lespedeza Capitata 4% ρουτίνη  3,5 g 

Εκχύλισμα πικραλίδα 4:01  2,23 g 

Εκχύλισμα στιγμάτων καλαμπόκι  1,20 g 

Orthosiphon 0,1% sinesentia  0,47 g 

Σολιντάγκο εκχύλισμα 4:01  0,175 g 

Centella 40% τριτερπένια 0,070 g 
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IGF POWER 

 Κωδικός προϊόντος: IGF POWER 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 27,00€ 

Διαθέσιμες γεύσεις: - 

 

 

 

 

 

 

Το IGF POWER είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής αργινίνης, Παντοθενικού οξέος, χαλκού, 

σελήνιου, ψευδαργύρου, με Tribulus Terrestris. Είναι κατάλληλο για την αύξηση της 

διαθεσιμότητας των θρεπτικών συστατικών χρήσιμων για τον άνθρωπο, και να χρησιμοποιηθεί 

σε περίπτωση μειωμένης διατροφικής πρόσληψης αυτών των θρεπτικών ουσιών. 

 

Τα συστατικά του IGF POWER συμβάλλουν στις φυσιολογικές λειτουργίες: στα επίπεδα του 

ορού της τεστοστερόνης, στη γονιμότητα και την αναπαραγωγή (ψευδάργυρος), στη σύνθεση 

και το μεταβολισμό των στεροειδών ορμονών (παντοθενικό οξύ), στη σπερματογένεση 

(σελήνιο), στο μεταβολισμό της ενέργειας (παντοθενικό οξύ, χαλκό), για τονωτική υποστήριξη 

και να αντιπαραβάλλουν τη σωματική και ψυχική κόπωση (tribulus terrestris). 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: L-Αργινίνη HCl (Kyowa Quality®), Tribulus Terrestris απόσπασμα (καρπός) 

τυποποιείται σε 90% σαπωνίνες, γαλακτωματοποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, 

Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, γλυκονικό 

ψευδάργυρο, σελήνιο ζύμης (0,2% σελήνιο), γλουκονικού χαλκού, παντοθενικό οξύ.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Καταπιείτε 4 δισκία την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό κατά τη διάρκεια της ημέρας, 

μεταξύ των γευμάτων ή κατά την κατάκλιση ή 60 λεπτά πριν την προπόνηση ή αθλητική 

δραστηριότητα. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής είναι σημαντικές. 

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση.  
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*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες  
ανά μερίδα = 4 δισκία 

Tribulus terrestris 90% σαπωνίνες  1000 mg 

L-Αργινίνη HCL  2000 mg 

Παντοθενικό οξύ (25% ΣΗΠ*)  1,5 mg 

Χαλκός (30% ΣΗΠ*)  0,3 mg 

Σελήνιο (29% ΣΗΠ*)  16 mcg 

Ψευδάργυρος (30% ΣΗΠ*) 3 mg 
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MULTI VITA.MINE 

 Κωδικός προϊόντος: MULTI VITA.MINE 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 27,00€ 

 

 

 

 

 

 

To MULTI VITA.MINE είναι ένα πλήρες συμπλήρωμα διατροφής όσον αφορά την προσφορά 

των βιταμινών και ανόργανων συστατικών, ενδείκνυται σε περιπτώσεις μειωμένης διατροφικής 

πρόσληψης και αυξημένη ανάγκη για αυτές τις θρεπτικές ουσίες. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Διβασικό φωσφορικό ασβέστιο, σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, 

οξείδιο του μαγνησίου, ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), γλυκονικό σίδηρο, παρ. αμινοβενζοϊκό οξύ 

(PABA), γλυκονικό ψευδάργυρο, σελήνιο ζύμη, νικοτιναμίδη (νιασίνη), γλυκονικό ψευδάργυρο, 

σταφύλι (Vitis vinifera, φρούτα), εκχ. τιτλ. σε 27% ανθοκυανίνες, ανθοκυανίνες 6%, 5% 

κατεχίνες (Vitis BioComplex), καλέντουλα officinalis από λουτεΐνη, οξική DL-α-τοκοφερόλη 

(βιταμίνη Ε), Επίχρισμα: υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, στεατικό οξύ, 

Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του πυριτίου και στεατικό μαγνήσιο, ϋ-

παντοθενικό ασβέστιο (παντοθενικό οξύ), γλυκονικό μαγγάνιο, φθοριούχο νάτριο, γλυκονικό 

χαλκό, ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2), υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6), υδροχλωρική 

θειαμίνη (Βιταμίνη Β1), οξική ρετινόλη (βιταμίνη Α), οξύ-μονονάτριο πτεροϋλο (φολικό οξύ), 

πικολινικό χρώμιο, ϋ-Βιοτίνη, Ιωδιούχο κάλιο, Φυτομεναδιόνη (βιταμίνη Κ1), χοληκαλσιφερόλη 

(βιταμίνη D3), κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πάρτε ένα δισκίο ημερησίως με τα γεύματα.  

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις. Να φυλάσσεται 

μακριά από μικρά παιδιά (κάτω των 3 ετών). Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως 

υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά 

από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. 
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*ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

Διατροφικές Πληροφορίες  
ανά μερίδα = 1 ταμπλέτα - % ΣΗΠ 

Βιτ. D3  5,00 mcg - 100% ΣΗΠ 

Βιτ. Α  800 mcg - 100% ΣΗΠ 

Βιτ. C  120 mg - 150% ΣΗΠ 

Βιτ. B1  1,65 mg - 150% ΣΗΠ 

Βιτ. B2  2,10 mg - 150% ΣΗΠ 

Νιασίνη (Vit. PP)  24,0 mg - 150% ΣΗΠ 

Βιτ. E  18,0 mg - 150% ΣΗΠ 

Βιτ. B6  2,10 mg - 150% ΣΗΠ 

Φολικό οξύ  300 mcg - 150% ΣΗΠ 

Βιτ. B12  3,75 mcg - 150% ΣΗΠ 

Βιοτίνη  75 mcg - 150% ΣΗΠ 

Παντοθενικό οξύ  9,00 mg - 150% ΣΗΠ 

Βιτ. K1  15,00 mcg - 20% ΣΗΠ 

PABA  30,00 mg 

Γκρέιπφρουτ 27% ανθοκυανίνες, 6% 
ανθοκυανίνες, κατεχίνες 5%  

20 mg 

Λουτεΐνη  1,00 mg 

Σελήνιο  55,00 mg - 100% ΣΗΠ 

Ψευδάργυρος  3,00 mg - 30% ΣΗΠ 

Χαλκός  0,30 mg - 30% ΣΗΠ 

Ασβέστιο  240 mg - 30% ΣΗΠ 

Φώσφορος  111 mg - 16% ΣΗΠ 

Χρώμιο  12,00 mg - 30% ΣΗΠ 

Μαγγάνιο  0,60 mg - 30% ΣΗΠ 

Ιώδιο  45,0 mcg - 30% ΣΗΠ 

Σίδερο  4,20 mg - 30% ΣΗΠ 

Μαγνήσιο 112,5 mg - 30% ΣΗΠ 
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GOLD VITA.MINE 

 Κωδικός προϊόντος: GOLD VITA.MINE 
Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 33,00€ 

Διαθέσιμες γεύσεις: - 

 

 

 

 

Το GOLD VITA.MINE είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής. Η μοναδική φόρμουλα της GOLD 

VITA.MINE αναπτύχθηκε για να παρέχει, μαζί με άλλα λειτουργικά συστατικά βιταμινών-

μεταλλών, πλήρη υποστήριξη τόσο για τους άνδρες και τις γυναίκες, στην περίπτωση ελλείψεων 

που οφείλονται σε μειωμένη πρόσληψη τροφής ή σε αυξημένες φυσιολογικές απαιτήσεις. 

Ο στόχος του προϊόντος και να παράσχει υποστήριξη για τρεις από τις κύριες δραστηριότητες 

χρήσιμες για τον οργανισμό: το μεταβολισμό της ενέργειας, αντιοξειδωτική δράση και το 

ανοσοποιητικό σύστημα. 

Η παρουσία των βιταμινών της ομάδας Β, στην πραγματικότητα, συμβάλλει στον κανονικό 

ενεργειακό μεταβολισμό βοηθώντας στην αντιμετώπιση καταστάσεων κούρασης και κόπωσης. 

Μέταλλα, όπως ψευδάργυρος, σελήνιο, χαλκό και κάποια φυτικά εκχυλίσματα, συμβάλλουν 

στην κανονική λειτουργία του αντιοξειδωτικού οργανισμού, προστατεύοντας τα κύτταρα από το 

οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες. 

Η Βιταμίνη C, σε υψηλή δοσολογία, συμβάλλει στην καθημερινή συντήρηση της κανονικής 

λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος, ακόμη και κατά τη διάρκεια και μετά από έντονη 

καταβολή σωματικής προσπάθειας. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Καταπιείτε μια μερίδα = 4 δισκία την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό, κατά προτίμηση με 

τα γεύματα. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μίγμα πολυθρεπτικού συμπληρώματος VITA.PLUS: (Όξινο φωσφορικό ασβέστιο, 

Διτρυγική χολίνη, Μείγμα της βιταμίνης C (ασκορβικό οξύ και παλμιτικό ασκορβύλιο), ταυρίνη, 

οξείδιο του μαγνησίου, n-Ακέτυλο Κυστεΐνη, Ινοσιτόλη, καλέντουλα officinalis (λουλούδια) τιτλ. 

5% λουτεΐνη, Labiatae εκχ. (Δενδρολίβανο - Rosmarinus officinalis, θυμάρι - Thymus vulgaris 

και φασκόμηλο - salvia officinalis) φύλλα*, βεταΐνη, βιταμίνη Ε, *Παρα-αμινο-βενζοϊκό οξύ 

(PABA), άλφα λιποϊκό οξύ, β-καροτένιο στηρίζεται σε φυτικά έλαια, τροποποιημένο άμυλο 

(E1450 ) και σιρόπι γλυκόζης, σταφυλιού (vitis vinifera φρούτων) τιτλοποιημένο σε 

ανθοκυανιδίνες 27%, 6% ανθοκυανίνες, κατεχίνες 5% (Vitis Biocomplex)*, κόκκινο πορτοκαλί 

(Citrus dulcis, φρούτα) και (ROC, σύμπλοκο κόκκινου πορτοκαλιού)*, Γάλα, γαϊδουράγκαθο 

(Silybum marianum φρούτα) εκχ. Τιτλ. 2% σιλυμαρίνη)*, Ρόδι (Punica granatum φρούτων) εκχ. 
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Τιτλ. 20% ελλαγικό οξύ)*, Ρουτίνη, Acaj (Ευτέρπη oleraceae Mart, φρούτα) τιτλοποιημένο σε 

10% πολυφαινόλες, Goji (Lycium barbarum L., φρούτα) τιτλοποιημένο σε 40% πολυφαινόλες, 

λυκοπένιο, Γλυκονικό σίδηρο, Σελήνιο μαγιά, Νιασίνη (βιταμίνη PP), Polygonum cuspidatum 

(root) Tiτλ. εκχ. ρεσβερατρόλη 20%, Bilberry (Vaccinium myrtillus φρούτων) εκχ. Τιτλ. 25% 

ανθοκυανοσίδες, Πράσινο Τσάι (Camellia sinensis φύλλα) εκχ. Τιτλ. 98% πολυφαινόλες, 40% 

EGCG, Μπρόκολο (Brassica oleracea L., φύλλα, ταξιανθία) τιτλοποιημένο σε 0,3% 

σουλφοραφάνη, Κερσετίνη, Ελιά (Olea European φύλλα) εκχ. Τιτλ.* 12% ολεουροπεΐνη, 

Γλυκονικό ψευδάργυρο, συνένζυμο Q10, Παντοθενικό οξύ, γλυκονικό μαγγάνιο, 

Κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12)*, Οξική ρετινόλη (βιταμίνη Α)*, Υδροχλωρική πυριδοξίνη 

(βιταμίνη Β6), Βορικό οξύ, Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2), Φθοριούχο νάτριο, Γλυκονικό χαλκό, 

Υδροχλωρική θειαμίνη (βιταμίνη Β1), Χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη D3)*, Φυτομεναδιόνη 

(βιταμίνη Κ1)*, Φολικό οξύ, βιοτίνη, Πικολινικό χρώμιο, Μολυβδαίνιο νάτριο, Ιωδιούχο κάλιο), 

σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Παράγοντες επικάλυψης: 

υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, πολυαιθυλενογλυκόλη 6000, Αντισυσωματωτικό: διοξείδιο 

του πυριτίου και στεατικό μαγνήσιο. *=Περιέχει μαλτοδεξτρίνη, άμυλο καλαμποκιού, αραβικό 

κόμμι. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Να φυλάσσεται μακριά και να μην χορηγείται σε παιδιά κάτω των 3 ετών. 

Το προϊόν χρησιμοποιείται ως μέρος μιας ποικίλης και ισορροπημένης διατροφής και ενός 

υγιεινού τρόπου ζωής. Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος. Κλείστε προσεκτικά το καπάκι 

μετά τη χρήση. 

 

 

Διατροφικές Πληροφορίες 
Ανά μερίδα (4 δισκία) - ΣΗΠ% 

Βιταμίνη C από BC. ασκορβικό  200 mg - 250 

Λιποδιαλυτή βιταμίνη C (ως παλμιτικό 
ασκορβύλιο)  

40 mg - 50 

Βιταμίνη Ε  36 mg - 300 

Βιταμίνη Α  400 mcg - 50 

Νιασίνη (PP)  27 mg - 169 

Παντοθενικό οξύ  9 mg - 150 

Βιταμίνη Β6  3 mg - 214 

Βιταμίνη Β2  2.4 mg - 171 

Βιταμίνη Β1  2.1 mg - 191 

Φολικό Οξύ  200 mcg - 100 

Βιοτίνη  100 mcg - 200 

Βιτ. K1  30 mcg - 40 

Βιταμίνη D3  mcg 1.5 - 30 

Βιταμίνη Β12  3.8 mcg - 150 

PABA  70 mg - nd 

Βεταϊνη  80 mg - nd 

Ταυρίνη  200 mg - nd 



 
 
 
 

 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 

 

N-Ακέτυλο Κυστεΐνη  100 mg - nd 

Άλφα λιποϊκό οξύ  50 mg - nd 

Χολίνη  100 mg - nd 

Ινοσιτόλη  100 mg - nd 

Συνένζυμο Q10  10 mg - nd 

Κερσετίνη  25 mg - nd 

Ρουτίνη  50 mg - nd 

Βήτα-καροτένιο  5 mg - 50 

Λυκοπένιο  2 mg - nd 

Λουτεΐνη  5 mg - nd 

Ρεσβερατρόλη  5 mg - nd 

Σελήνιο  55.0 mcg - 100 

Ψευδάργυρος  3,00 mg - 30 

Χαλκός  0.30 mg - 30 

Ασβέστιο  240 mg - 30 

Φώσφορος  111 mg - 16 

Χρώμιο  12.0 mg - 30 

Μαγγάνιο  0.60 mg - 30 

Μολυβδαίνιο  8.00 mcg - 16 

Βόριο  0.50 mg - nd 

Ιώδιο  45.0 mcg - 30 

Φθόριο  1.05 mg - 30 

Σίδερο  4.20 mg - 30 

Μαγνήσιο  112.5 mg - 30 

Σταφύλι es 27% ανθοκυανίνες, ανθοκυανιδίνες 
6%, 5% κατεχίνες  

50 mg - nd 

Μύρτιλλο εκχ. 25% ανθοκυανοσίδες 25 mg - nd 

Κόκκινο πορτοκαλί εκχ. 25% (ROC)  50 mg - nd 

Γάλα γαϊδουράγκαθο εκχ. 2% σιλυμαρίνη  50 mg - nd 

Πράσινο τσάι εκχ. 98% πολυφαινόλες 40% 
EGCG  

25 mg - nd 

Labiatae εκχ. (δεντρολίβανο, θυμάρι, 
φασκόμηλο)  

150 mg - nd 

Φύλλα ελιάς, εκχ. 12% ολεουροπεΐνη  25 mg - nd 

Ρόδι εκχ. 20% ελλαγικό οξύ  50 mg - nd 

Μπρόκολο 0,3% σουλφοραφάνη  25 mg - nd 

Acai 10% πολυφαινόλες  50 mg - nd 

Goji 40% πολυφαινόλες 50 mg - nd 
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ALC1000 

Κωδικός προϊόντος: ALC1000 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 39,00€ 

 

 

Το ALC1000 είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με καρνιτίνη υπό τη μορφή της ακετυλο L-

καρνιτίνης. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις μειωμένης διατροφικής πρόσληψης αυτού του 

θρεπτικού συστατικού.  

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Υδροχλωρική ακετυλ-L-καρνιτίνη, Ζελατίνη (κάψουλα), Γαλακτωματοποιητής: 

μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες: διοξείδιο του πυριτίου, 

στεατικό μαγνήσιο, Χρωστικές: διοξείδιο του τιτανίου.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Καταπιείτε 1 κάψουλα την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας 

ποικίλης δίαιτας. Μην υπερβαίνετε τη Συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από 

μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε μια ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και 

έναν υγιεινό τρόπο ζωής.  

Διατηρείται σε ξηρό χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. 

 

  

 

 

 

 

 

  

Διατροφικές Πληροφορίες 
Ανά Μερίδα (1 κάψουλα) 

Ακετυλ-L-Καρνιτίνη 1.000 mg 
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OMEGA 75 - 90 SOFTGELS 

 

Κωδικός προϊόντος: OMEGA 75 - 90 softgels 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 36,00€ 

 

 

 

 

 

• Yψηλής συγκέντρωσης ωμέγα-3 συμπλήρωμα διατροφής σε softgel 

• EPA και DHA ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που λαμβάνονται από ιχθυέλαιο μοριακής 

απόσταξης, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η φυσική και χημική ρύπανση 

• EPA και DHA βοηθούν την υγεία της καρδιάς σας 

• Το DHA είναι επίσης σημαντικό για τη φυσιολογική όραση και την εγκεφαλική 

λειτουργία 

• Τα Softgels παρέχουν 800 mg EPA και 400 mg DHA ανά μερίδα 

 

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα EPA και DHA σε πολύ υψηλές συγκέντρωσης- softgels 1.000 mg - 45 

μερίδες 

 

Συμπλήρωμα διατροφής με ωμέγα-3 απαραίτητα λιπαρά οξέα ΕΡΑ και DHA σε πολύ υψηλή 

συγκέντρωση. 2 κάψουλες = 1 μερίδα του προϊόντος συμβάλλουν στην φυσιολογική λειτουργία 

της καρδιάς (EPA και DHA) (το ευεργετικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την ημερήσια 

πρόσληψη 250 mg ΕΡΑ και DHA), τη κανονική λειτουργία του εγκεφάλου (DHA), τη διατήρηση 

της κανονικής όρασης (DHA). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πάρτε 2 κάψουλες την ημέρα, κατά προτίμηση με τα γεύματα. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Ιχθυέλαιο συμπηκνωμένο σε EPA και DHA (που λαμβάνεται από μοριακή 

απόσταξη), ζελατίνη, πύκνωσης: γλυκερόλη, D-α-τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε). Το προϊόν μπορεί να 

περιέχει ίχνη σόγιας. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Μην υπερβαίνετε την προτεινόμενη συνιστώμενη ημερήσια δόση. 

Συμπλήρωμα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. Είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια 

ισορροπημένη διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Διατηρείται σε ξηρό χώρο, μακριά από 

πηγές θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. 
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*RI = πρόσληψη αναφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διατροφικές πληροφορίες 
Ανά μερίδα = 2 κάψουλες 

45 μερίδες ανά συσκευασία 

EPA 800 mg 

DHA 400 mg 

Βιταμίνη E (30% RI*) 3,6 mg 

Το περιεχόμενο των ωμέγα-3 στο ιχθυέλαιο: 

EPA 40% 

DHA 20% 

Άλλα Ωμέγα-3 15% 

Σύνολο Ωμέγα-3 75% 
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B STRONG - 60 
VEGECAPS 

Κωδικός προϊόντος: BSTRONG60 

Προτεινόμενη Λ. Τιμή: 21,00€ 

 

 

 

 

 

60 ταμπλέτες - 60 μερίδες 

 

Συμπλήρωμα διατροφής με βιταμίνες του συμπλέγματος Β σε υψηλές δόσεις. Το B STRONG 

περιέχει σε ένα ενιαίο προϊόν, όλες τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β και ενδείκνυται σε 

περιπτώσεις μειωμένης διατροφικής πρόσληψης ή αυξημένες διατροφικές ανάγκες, επίσης, για 

τον αθλητισμό και ειδικά σε περιόδους μεγάλου άγχους και κούρασης. Η πλήρης φόρμουλα 

είναι κατασκευασμένη από φυτικές κάψουλες που επιτρέπουν την ταχεία απορρόφηση εντός 

του σώματος, μία κάψουλα την ημέρα, εύκολο στην κατάποση. Το προϊόν δεν περιέχει 

συστατικά ζωικής προέλευσης. 

 

Οι βιταμίνες που περιέχονται εκτός από την ενέργεια συμβάλλουν σε σημαντικές φυσιολογικές 

επιδράσεις για την καλή υγεία: 

• Τη προστασία των κυτταρικών δομών από το οξειδωτικό στρες (vit.B2) 

• Τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος (Vit.B12, φολικό οξύ) 

• Τη μείωση της κούρασης και της κόπωσης (νιασίνη) 

• Τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και ψυχολογική (Vit.B6) 

• Το φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας (Vit.B1). 

Δεν περιέχει συστατικά ζωικής προέλευσης. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Καταπίνετε 1 κάψουλα την ημέρα με νερό ή άλλο υγρό, κατά προτίμηση το κύριο 

γεύμα. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Σταθεροποιητής: μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, Αντισυσωματωτικό: διοξείδιο του 

πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο, κάψουλα: φυτική ζελατίνη (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη), 

νιασίνη, Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2), Υδροχλωρική θειαμίνη (Βιταμίνη Β1), βεταΐνη, παντοθενικό 

ασβέστιο (Βιταμίνη Β5 ), υδροχλωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6), βιοτίνη, φολικό οξύ, 

κυανοκοβαλαμίνη (βιταμίνη Β12). 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης 

δίαιτας. Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ένας υγιεινός τρόπος ζωής είναι σημαντικός. 

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Να φυλάσσεται μακριά από μικρά παιδιά. 

Διατηρείται σε ξηρό μέρος και μακριά από την πηγή θερμότητας. Κλείστε καλά μετά τη χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*RI = πρόσληψη αναφοράς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Διατροφικές πληροφορίες 

Μερίδες ανά δοχείο 60 

                                 Μέγεθος μερίδας  = 1 vegecap                             RI 

Νιασίνη (PP) 36 mg 225 

Παντοθενικό οξύ 18 mg 300 

Βιταμίνη Β6 9,5 mg 679 

Βιταμίνη B2 25 mg 1786 

Βιταμίνη B1 25 mg 2273 

Φολικό οξύ 400 mcg 200 

Βιοτίνη 450 mcg 900 

Βιταμίνη B12 33 mcg 1320 

Βεταϊνη 20 mg - 
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