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CARNITINE ACTIVITY DRINK 

ΓΕΥΣΕΙΣ: 

• Φρούτα Του Δράκου 

• Ευκάλυπτος + Ακτινίδια 

• Φρέσκο Γκρέιπφρουτ 

• Βατόμουρο + Λάιμ 

• Πομέλο 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

Μέγεθος μονάδας: 

• 750ml 

Μονάδες ανά κιβώτιο: 

• 8 τεμάχια 

  

Προπονήστε αργά το απόγευμα ή είστε ευαίσθητοι στην καφεΐνη; Επιλέξτε ένα ποτό χωρίς καφεΐνη. Το 

CARNITINE ACTIVITY DRINK. Η καφεΐνη αντικαθίσταται από βιταμίνη Β3 η οποία υποστηρίζει τον ενεργειακό 

μεταβολισμό και συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης. 

Το CARNITINE ACTIVITY DRINK: 

• Κατασκευάζεται από καθαρό νερό πηγής Horsky Pramen 

• Με εργονομικό μπουκάλι για Κλείδωμα κατά την άθληση 

• Περιέχει L-καρνιτίνη, καφεΐνη και ταυρίνη 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1 μπουκάλι την ημέρα. Για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας να 

το λαμβάνετε 20-30 λεπτά πριν από τη φυσική δραστηριότητα. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας. 

 

ΧΡΗΣΗ: Μετά το πρώτο άνοιγμα, κατανάλωση του προϊόντος εντός 24 ωρών. Πιθανό ίζημα δεν πρέπει να 

θεωρείται ως σφάλμα. 

 

Κατάλληλο για αθλητές, με γλυκαντικά. 

Προορίζεται για ειδική διατροφή. Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Να 

φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά! Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25 ° 

C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Μην καταψύχετε. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για τη ζημία που 

προκλήθηκε από κακή χρήση ή κατά την αποθήκευση. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Φρούτα Του Δράκου: Νερό, Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, L-καρνιτίνη, 

ταυρίνη, αρώματα, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), Γλυκαντικές ύλες (ακεσουλφάμη Κ, 

σουκραλόζη, η βιταμίνη Β3 (Νικοτιναμίδιο). 

Ευκάλυπτος + Ακτινίδια: Νερό, Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, L-καρνιτίνη, 

ταυρίνη, αρώματα, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), Γλυκαντικές ύλες (ακεσουλφάμη Κ, 

σουκραλόζη, η βιταμίνη Β3 (Νικοτιναμίδιο). 
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Φρέσκο γκρέιπφρουτ: Νερό, Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, οξύτητας κιτρικό οξύ, L-καρνιτίνη, ταυρίνη, 

αρώματα, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), Γλυκαντικές ύλες (ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη, η 

βιταμίνη Β3 (Νικοτιναμίδιο). 

Βατόμουρο + Lime: Νερό, Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, L-καρνιτίνη, 

ταυρίνη, αρώματα, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), Γλυκαντικές ύλες (ακεσουλφάμη Κ, 

σουκραλόζη, η βιταμίνη Β3 (Νικοτιναμίδιο). 

Πομέλο: Νερό, Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, L-καρνιτίνη, ταυρίνη, 

αρώματα, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), Γλυκαντικές ύλες (ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη, η 

βιταμίνη Β3 (Νικοτιναμίδιο). 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

  100 ml 1 μπουκάλι (750 ml) 

Ενεργειακή αξία 8 kJ/2 kcal 62 kJ/15 kcal 

Λιπαρά 0 g 0 g 

εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά 
οξέα 

0 g 0 g 

Υδατάνθρακες 0 g 0 g 

από τους οποίους σάκχαρα 0 g 0 g 

Ίνες 0,4 g 3 g 

Πρωτεΐνη 0,2 g 1,2 g 

Αλάτι 0 g 0 g 

L-Καρνιτίνη 133 mg 1000 mg 

Ταυρίνη 133 mg 1000 mg 

Βιταμίνη Β3 2,3 mg = 14 % * 17,3 mg = 108 % * 

* Πρόσληψη αναφοράς 
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CARNITINE ACTIVITY DRINK 

WITH CAFFEINE 

ΓΕΥΣΕΙΣ: 

• Ανανάς 

• Λεμόνι 

• Κόκκινο Πορτοκαλί 

• Μικτά μούρα 

• Πράσινο τσάι + Elderflower 

• Cool 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

Μέγεθος μονάδας: 

• 750 ml 

Μονάδα σε κουτί: 

• 8 τεμάχια 

 

 

Το NUTREND CARNITINE ACTIVITY DRINK με καφεΐνη είναι αναζωογονητικό έτοιμο προς πόση ρόφημα χωρίς 

ζάχαρη, περιέχει L-καρνιτίνη (1000 mg) και με πρόσθετες ενεργές ουσίες, όπως η καφεΐνη και η ταυρίνη. Αυτό 

το προϊόν είναι ιδανικό ως υποστήριξη της φυσικής απόδοσης σας. 

Το CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine βοηθά αποτελεσματικά με σημαντική ενυδάτωση του σώματος 

κατά τη διάρκεια της άσκησης. Λόγω του ελαφριάς και δροσιστικής γεύσης, θα σας αρέσει και θα 

αναπληρώσετε τα υγρά κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας σας. 

 

Το CARNITINE ACTIVITY DRINK with caffeine 

• Κατασκευάζεται από καθαρό νερό πηγής Horsky Pramen 

• Με εργονομικό μπουκάλι για Κλείδωμα κατά την άθληση 

• Περιέχει L-καρνιτίνη, καφεΐνη και ταυρίνη 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1 μπουκάλι την ημέρα. Για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας να 

το λαμβάνετε 20-30 λεπτά πριν από τη φυσική δραστηριότητα. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας. 

 

ΧΡΗΣΗ: Μετά το πρώτο άνοιγμα, κατανάλωση του προϊόντος εντός 24 ωρών. 

 

Κατάλληλο για αθλητές, με γλυκαντικά. 

Προορίζεται για ειδική διατροφή. Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Να 

φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά! Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25 ° 

C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Μην καταψύχετε. Δεν είναι κατάλληλο για τους εγγεγραμμένους 

αθλητές. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για τη ζημία που προκλήθηκε από κακή χρήση ή κατά την αποθήκευση. 
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Cool: Νερό, Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, ταυρίνη, L-καρνιτίνη, Βασικές 

λευκό γαλάκτωμα (Ε 1450, Ε 445, Ε 300, Ε 307), συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), Γλυκαντικές 

ύλες (ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη), άρωμα, καφεΐνη, Βαφή Brilliant Blue. 

Πράσινο τσάι + Elderflower: Νερό, Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, ταυρίνη, 

L-καρνιτίνη, Συντηρητικά σορβικό κάλιο και το βενζοϊκό νάτριο, Άρωμα, Γλυκαντικές ουσίες (ακεσουλφάμη Κ, 

σουκραλόζη), χρωστική ουσία Καραμέλα, καφεΐνη. 

Λεμόνι: Νερό, Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, λεμόνι γαλάκτωμα (Aroma, Ε 

104 - Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά!), Ταυρίνη, L-καρνιτίνη, 

Βασικές λευκό γαλάκτωμα (Ε 1450, Ε 445, Ε 300, , Ε 307), συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), 

Γλυκαντικές ύλες (ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη), καφεΐνη. 

Μίγμα μούρ: Νερό, Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, ταυρίνη, L-καρνιτίνη, 

Μαύρο Καρότο Πυκνό, Βασικές Emulsion White (Ε 1450, Ε 445, Ε 300, Ε 307), συντηρητικά (σορβικό κάλιο, 

βενζοϊκό νάτριο), Γλυκαντικές ύλες (ακεσουλφάμη Κ, σακχαρόζη), καφεΐνη, Άρωμα. 

Ανανάς: Νερό, Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, Ανανάς γαλάκτωμα (! Aroma, 

Ε 102, Ε 110 - Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά), ταυρίνη, L-

καρνιτίνη, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο), Γλυκαντικές ουσίες (ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη), 

καφεΐνη. 

Κόκκινο Πορτοκαλί: Νερό, Πορτοκάλι γαλάκτωμα (Άρωμα, Ε 129, Ε 104 - Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη 

δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά!), Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, 

ταυρίνη, L-καρνιτίνη, συντηρητικά (σορβικό κάλιο, βενζοϊκό νάτριο) , Γλυκαντικό (ακεσουλφάμη Κ, 

σουκραλόζη), καφεΐνη. 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

  100 ml 1 Μπουκάλι (750 ml) 

Ενεργειακή αξία 9 kJ/2 kcal 67 kJ/16 kcal 

Λιπαρά 0 g 0 g 

εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά 
οξέα 

0 g 0 g 

Υδατάνθρακες 0 g 0 g 

από τους οποίους σάκχαρα 0 g 0 g 

Ίνες 0,4 g 2,7 g 

Πρωτεΐνες 0,2 g 1,2 g 

Αλάτι 0 g 0 g 

L-Καρνιτίνη 133 mg 1000 mg 

Ταυρίνη 133 mg 1000 mg 

Καφεΐνη 5 mg 40 mg 
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FORMDRINK 
ΓΕΥΣΕΙΣ: 

• Ροζ γκρέιπφρουτ 

• Πικρό Λεμόνι 

• Κεράσι + Μαύρη Σταφίδα 

• Ροδάκινο + μαρακούγια 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

• 500 ml 

• 1000 ml 

 

 

 

 

FORMDRINK είναι χαμηλής θερμιδικής αξίας χωρίς ζάχαρη ποτό ιόντων σε μορφή σιροπιού - 0,5 λίτρα σιρόπι 

για τουλάχιστον 25 λίτρα του ροφήματος, μεγάλη ποσότητα γεύσεων για ένα υποτονικό ποτό ιόντων με 

θερμογόνο και τονωτικό αποτέλεσμα. Το FORMDRINK είναι πολύ κατάλληλο για κατανάλωση κατά τη 

διάρκεια αυξημένης σωματικής καταπόνησης και ταυτόχρονη περιορισμένη πρόσληψη τροφής (π.χ. μείωση 

του υπερβολικού βάρους, διαμόρφωση σώματος), εμπλουτισμένο με καρνιτίνη, ταυρίνη, συνεφρίνη, 

καφεΐνη. 

 

Το FORMDRINK είναι συμπυκνωμένο ρόφημα εμπλουτισμένο με μέταλλα με εξαιρετικά αποτελεσματικά 

αμινοξέα ταυρίνη και L-καρνιτίνη για την προετοιμασία υποτονικού ροφήματος με θερμογόνο και τονωτική 

δράση. Είναι ιδανικό ρόφημα για τόνωση της φυσικής απόδοσης και αυξημένη χρήση ενέργειας από το 

υποδόριο λίπος. Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με αυξημένη θερμογένεση ή αυξημένη παραγωγή 

θερμικής ενέργειας η οποία ο οργανισμός δημιουργεί ιδιαίτερα από αποθηκευμένα λίπη. Επιπλέον, αυξάνει 

το μεταβολικό κύκλο, έτσι οργανισμός καταναλώνει περισσότερη ενέργεια (έτσι ονομάζεται βασικός 

μεταβολισμός). Συγχρόνως προορίζεται για την αποζημίωση της απώλειας υγρών του σώματος, την 

υποστήριξη και τη διέγερση της φυσικής παραγωγής. 

 

Διαιτητικό συμπλήρωμα με γλυκαντικά 

1 l είναι για την παρασκευή του ελάχιστου 50 λίτρων τελικού ποτού. 

500 ml είναι για την παρασκευή του ελάχιστου 25 λίτρα του τελικού ποτού. 

300 ml είναι για την παρασκευή 15 λίτρα τελικό ποτό. 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 

• Σε προπόνηση μικρότερη από 60 λεπτά και εξωτερική θερμοκρασία κάτω των 10°C  

Αραίωση: 10 ml συμπυκνώματος Σε 4 DCL νερού (λόγος αραιώσεως 1:40) 

• Σε προπόνηση μικρότερη από 60 λεπτά και εξωτερική θερμοκρασία 10-25°C  

Αραίωση: 10 ml συμπυκνώματος Σε 5 DCL νερού (λόγος αραιώσεως 1:50) 

• Σε Μεγαλύτερη διάρκεια προπόνησης Κάτω 180 λεπτά και η εξωτερική θερμοκρασία κάτω των 10°C 

Αραίωση: 10 ml συμπυκνώματος Σε 5 DCL νερού (λόγος αραιώσεως 1:50) 

• Σε προπόνηση μεγαλύτερη από 60 λεπτά και υψηλή εξωτερική θερμοκρασία περίπου 30°C  
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Αραίωση: 15 ml συμπυκνώματος Σε 10 DCL νερού (αναλογία αραιώσεως 1:66) 

• Χρησιμοποιείτε πάντα μη κορεσμένο νερό, ποτέ μεταλλικό νερό. 

• Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία. 

• Μην καταναλώνετε περισσότερα από 150 ml πυκνού διαλύματος σε 1 λίτρο νερό την ημέρα συνολικά. 

 

ΧΡΗΣΗ: 

• Χρησιμοποιήστε την εσώκλειστη μονάδα μέτρησης για την ακριβή προετοιμασία του ποτού. 

• Η βέλτιστη θερμοκρασία για την κατανάλωση του τελικού ποτό είναι 12-17°C, η οποία εγγυάται την 

τέλεια απορρόφηση. 

• Ποτέ μην αποθηκεύετε το τελικό ποτό περισσότερο από 24 ώρες. 

• Ένα πακέτο των 1 L συμπυκνώματος προορίζεται για την παρασκευή τουλάχιστον 50 L του τελικού 

ροφήματος. 

• Μετά το άνοιγμα αποθηκεύστε σε θερμοκρασία 8-15°C και καταναλώστε το εντός 3 μηνών. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην εμπλουτίζετε το τελικό ρόφημα με άλλες ουσίες, κυρίως μέταλλα και βιταμίνες! 

Θα μπορούσε να αλλάξει τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικότητας του προϊόντος, η οποία μπορεί να 

οδηγήσει σε υποτίμηση του ποτού ή ακόμα και σε προβλήματα υγείας. Ανακινήστε πριν τη χρήση! Κάθε 

ίζημα δεν είναι ένα ελάττωμα του προϊόντος. 

Δεν αντικαθιστά την σωστή διατροφή. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15, έγκυες και θηλάζουσες 

γυναίκες! Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά! Περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης. Δεν είναι κατάλληλο 

για άτομα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία κάτω των 25°C 

μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Προστατέψτε από την κατάψυξη. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται 

για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από εσφαλμένη χρήση ή αποθήκευση. 

Τι είναι το Carnipure™; 

Carnipure™ είναι μια ειδικής ποιότητας L-καρνιτίνη, που κατασκευάζεται από την Ελβετική εταιρεία 

βιοεπιστημών Lonza. Carnipure-for-you.com 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Πικρό Λεμόνι: Νερό, κιτρικό οξύ (Ρυθμιστής οξύτητας), Άρωμα* (Ε-102, Ε-110, Ε-414, Ε-445, Ε-444), 

πολυδεξτρόζη (σταθεροποιητής), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, L-καρνιτίνη, Συστατικό 

Χρώματος* (Ε-102) ακεσουλφάμη Κ (γλυκαντικό), Δισόξινο φωσφορικό κάλιο, Απόσταγμα νεραντζιού (8% 

συνεφρίνη), εκχύλισμα πράσινου τσαγιού (50% πολυφαινόλες), Σουκραλόζη (γλυκαντικό), σορβικό κάλιο και 

βενζοϊκό νάτριο (συντηρητικά), καφεΐνη, Ασκορβικό οξύ (Αντιοξειδωτικό). 

*Περιέχει E-102, E-110 - Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά! 

Ροδάκινο + Μαρακούγια: Νερό, κιτρικό οξύ (Ρυθμιστής οξύτητας), πολυδεξτρόζη (σταθεροποιητής), Χρώμα: 

λευκό γαλάκτωμα (Ε-1450, Ε-445, Ε-300, Ε-307), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, Συστατικό 

Χρώματος* (Ε-102), L-καρνιτίνη, ακεσουλφάμη Κ (γλυκαντικό), Δισόξινο φωσφορικό κάλιο, Απόσταγμα 

νεραντζιού (8% συνεφρίνη), εκχύλισμα πράσινου τσαγιού (50% πολυφαινόλες), Σουκραλόζη (γλυκαντικό), 

σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο (Συντηρητικά ), καφεΐνη, Ασκορβικό Οξύ (Αντιοξειδωτικό).  

*Περιέχει E 102 - Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά! 

Κεράσι + Μαύρη Σταφίδα: Νερό, κιτρικό οξύ (Ρυθμιστής οξύτητας), Άρωμα* (Ε-122, Ε-133), πολυδεξτρόζη 

(σταθεροποιητής), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, L-καρνιτίνη, ακεσουλφάμη Κ 

(γλυκαντικό), Δισόξινο φωσφορικό κάλιο, Απόσταγμα νεραντζιού (8% συνεφρίνη), εκχύλισμα πράσινου 

τσαγιού (50% πολυφαινόλες), Σουκραλόζη (γλυκαντικό), σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο (συντηρητικά), 

καφεΐνη, Ασκορβικό Οξύ (Αντιοξειδωτικό). 

*Περιέχει E 122 - Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά! 

Ροζ Γκρέιπφρουτ: Νερό, κιτρικό οξύ (Ρυθμιστής οξύτητας), Άρωμα* (Ε-124, Ε-110, Ε-414, Ε-445, Ε-444), 

πολυδεξτρόζη (σταθεροποιητής), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, L-καρνιτίνη, ακεσουλφάμη 
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Κ (γλυκαντικό), Δισόξινο φωσφορικό κάλιο, Ναριγκίνη (Ενισχυτικό γεύσης) Απόσταγμα νεραντζιού (8% 

συνεφρίνη), εκχύλισμα πράσινου τσαγιού (50% πολυφαινόλες), Σουκραλόζη (γλυκαντικό), σορβικό κάλιο και 

βενζοϊκό νάτριο (συντηρητικά), καφεΐνη, Ασκορβικό Οξύ (Αντιοξειδωτικό). 

*Περιέχει E 110, E124 - Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα και την προσοχή στα παιδιά! 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

  100 ml Δόση - 10 ml 

Ενεργειακή αξία 202 kJ/48 kcal 20 kJ/5 kcal 

Πρωτεΐνες 1 g 0,1 g 

Υδατάνθρακες 0,4 g 0,04 g 

Σάκχαρα 0,2 g 0,02 g 

Λίπη 0 g 0 g 

Κορεσμένα λιπαρά οξέα 0 g 0 g 

Ίνες 4,5 g 0,5 g 

Νάτριο 0,6 g 0,06 g 

Ταυρίνη 1000 mg 100 mg 

L-Καρνιτίνη 500 mg 50 mg 

Καφεΐνη 50 mg 5 mg 

Εκχύλισμα Citrus aurantium  190 mg 19 mg 

Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού 150 mg 15 mg 

Μαγνήσιο 60 mg = 16 % ΣΗΠ 6 mg = 1,6 % ΣΗΠ 

ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα  
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FLEXIT LIQUID 
ΓΕΥΣΕΙΣ: 

 Λεμόνι 

 Πορτοκάλι 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

 500 ml 

 

 

 

 

 

Το FLEXIT LIQUID - Σύμπλεγμα των βασικών παραγόντων για την κοινή διατροφή και την αναγέννηση - 

γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, MSM, υαλουρονικό οξύ, γλυκίνη, L-προλίνη, βιταμίνη C με άκρως υψηλή  

απορρόφηση,  γρήγορη και αποτελεσματική μορφή υγρού. 

Το FLEXIT LIQUID είναι προστατευτικό, αναγεννητικό σύστημα διατροφής, για οριοθέτηση ιστού (αρθρώσεις, 

αρθρικές κάψουλες, χόνδρους, τένοντες, τους συνδέσμους ...) σε γρήγορη προς απορρόφηση και εξαιρετικά 

αποτελεσματική μορφή υγρού. 

 

Το FLEXIT LIQUID περιλαμβάνει: 

• Βασικές Κτίριο πέτρες ή πρόδρομες ουσίες για την δημιουργία του χόνδρου των ιστων: θειική 

γλυκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Αμινοξέα (Γλυκίνη, L-προλίνη) 

• Ζωτικό πόρο του MSM Θείου, που είναι αναγκαία για την αύξηση κολλαγόνου  

• Ουσία που βοηθά την ενυδάτωση των ενδο-κυτταρικών χώρων που σημαίνει μεγαλύτερη αντίσταση από 

εξωτερική πίεση - Υαλουρονικό Οξύ. 

• αντιοξειδωτικό που βοηθά στην εκκαθάριση των ελευθέρων ριζών που βλάπτουν τους χόνδρος - 

Βιταμίνη C 

Το FLEXIT LIQUID βοηθάει: 

• Να βελτιωθεί η κινητικότητα - ευελιξία των αρθρώσεων 

• Να ενθαρρυνθεί η δραστηριότητα των κυττάρων που συμμετέχουν στη δημιουργία του ιστού 

συνδέσμου 

• Στη βελτίωση των μηχανικών - ελαστικών χαρακτηριστικών των χόνδρων, τις αρθρώσεις (ελαστικότητα, 

ενυδάτωση) 

• Στην αποτελεσματική αναγέννηση και εντατικά στο να προστατευθούν αρθρώσεις και σύνδεσμοι από 

ζημιές 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ: 

• Προμήθεια και εμπλουτισμό της διατροφής στην περίπτωση προβλημάτων στις αρθρώσεις  

• Ανθρώπους, των οποίων οι αρθρώσεις και οι σύνδεσμοι ιστών τους είναι εκτεθειμένοι σε αυξημένο 

κίνδυνο καταστροφής (διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, Σε περίπτωση υπέρβαρων) 

• Τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή καταπονημένες αρθρώσεις 

• Εφοδιασμό της διατροφής στις μετά-Τραυματικές περιόδους  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ: 

Η γλυκοζαμίνη είναι μια ουσία η οποία είναι φυσική για το σώμα και η οποία προέρχεται από το σάκχαρο στο 

αίμα. Είναι σημαντικό για την κινητικότητα των αρθρώσεων, παίζει σημαντικό ρόλο στην σύνθεση ιστών των 

συνδέσμων, και μειώνει τις καταβολικές διεργασίες σε κοινές gristles. Συμβάλει σημαντικά στη λίπανση των 

αρθρώσεων η οποία είναι σημαντική για την κινητικότητα τους με αποτέλεσμα την προστασία τους. Η 

γλυκοζαμίνη είναι ένας πρόδρομος της χονδροϊτίνης. 

 

Η θειική χονδροϊτίνη - βασική δομική λίθος για ανανέωση και αποκατάσταση των ιστών των συνδέσμων. 

Επαρκή ποσότητα προστατεύει τους συνδέσμους από την καταστροφή και ζημιά. Επιστημονικές μελέτες 

έδειξαν ότι η χονδροϊτίνη είναι φυσικά εναλλακτική παροχή διατροφής στην περίπτωση της αρθρίτιδας. 

Προσθήκη επιλεγμένων δραστικών ουσιών ενισχύει ουσιαστικά την ενεργεία της Υδρολυμένης ζελατίνης και 

της θειικής χονδροϊτίνης και καθιστά εξαιρετικά αποτελεσματική σύνθεση του προϊόντος. 

 

Υαλουρονικό οξύ - αυτό είναι το κύριο συστατικό της διακυτταρικής μάζας σε χόνδρους - αρθρώσεις, το οποίο 

φέρνει απαλότητα, ελαστικότητα και λίπανση. Η δομή του μορίου του υαλουρονικού οξέος προκαλεί - ακόμη 

και όταν η συγκέντρωση είναι χαμηλή – τη δυνατότητα του να δεσμεύει πολλά μόρια ύδατος με τη 

δημιουργία της γέλης βισκόζης, η οποία φέρνει στους συνδέσμους των ιστών την ικανότητα να αντισταθούν 

την εξωτερική πίεση. 

 

MSM (Μεθυλσουλφονυλμεθάνιο) - οργανική ένωση του θείου, που συνήθως μπορεί να βρεθεί στο 

ανθρώπινο σώμα. Παίρνει μέρος στη δημιουργία της δομής της νημάτων κολλαγόνου. Λόγω της 

δραστικότητας ως αντι-οξειδωτικού βοηθά στη προστασία από βλάβη των χονδρών από την επιρροή των 

ελεύθερων ριζών, αυτό παράλληλα βοηθά στην εξάλειψη του πόνου. Το Θείο σε MSM βοηθά να προκύψουν 

τα βασικά αμινοξέα μεθειονίνη και κυστεΐνη. 

 

L-προλίνη - αμινοξύ αναγκαίο για τη δημιουργία του κολλαγόνου, επιταχύνει την αναγέννηση των 

κατεστραμμένων χόνδρων και συνδέσμων. 

 

Βιταμίνη C είναι σημαντικό αντιοξειδωτικό, το οποίο βοηθά να ρευστοποιήσει τις ελεύθερες ρίζες βλάπτουν 

την επιφάνεια των χόνδρων. Είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των νημάτων κολλαγόνου. Γενικά βοηθά να 

επιταχύνει τη θεραπεία και την αποκατάσταση των διαδικασιών στον οργανισμό.  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 

Για την πραγματική προστασία του συνδετικού ιστού: 

• Μία φορά την ημέρα 10 Ml το πρωί πριν από το Γεύμα 

Σε περίπτωση αυξημένης φθοράς και των Καταστάσεων ΒΛΑΒΗΣ:  

• Μία φορά την ημέρα 15 ml το πρωί πριν από γεύμα. 

• Κατά τη διάρκεια της αθλητικής δραστηριότητας, σε περίπτωση υπερβολικού βάρους, σοβαρή βλάβη των 

αρθρώσεων, συνδετικών ιστών και κακών συνθήκων της τρίχας, δέρματος και νυχιών - Η βασική δόση μπορεί 

να αυξηθεί έως και δύο φορές την ημέρα 15 ml (μεταξύ των γευμάτων). 

• Λαμβάνεται συνεχώς για τουλάχιστον 60 ημέρες. 

 

Για την επίτευξη συνδυασμένης διατροφής είναι κατάλληλο να συνδυαστεί το FLEXIT LIQUID με πρώτης 

τάξεως κολλαγόνο ενζυματικών στιγμάτων πρωτεΐνης - για παράδειγμα με FLEXIT GELACOLL σε μορφή 

δισκίων. 

Αυτή η θεραπεία είναι κατάλληλη για να επαναλάβουμε ελάχιστα δύο φορές το χρόνο - ακόμα και αν τα 

προβλήματα είναι μακριά. 

Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη δοσολογία. Δεν αντικαθιστά διάφορα τρόφιμα. 
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ΧΡΗΣΗ: 

• Σερβίρετε περιχύνοντας το περιεχόμενο σε ψυχρό υγρό. 

• Γάλα ή οινοπνευματώδη ποτά δεν είναι κατάλληλα για την παρασκευή. 

• Μετά τη χρήση κλείστε την φιάλη σωστά, ξεπλύνετε τη μεζούρα με ζεστό νερό και στεγνώστε τη. 

• Μετά το άνοιγμα το προϊόν πρέπει να κλείσει σωστά και να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία κάτω από 

10°C και να καταναλωθεί εντός 2 μηνών. 

• Ανακινήστε πριν από τη χρήση! 

Δεν περιέχει ουσίες ντόπινγκ. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών, σε εγκύους και θηλάζουσες 

γυναίκες. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά! Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία κάτω των 25°C 

μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Προστατέψτε από την κατάψυξη. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται 

για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή κατά την αποθήκευση. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Λεμόνι: Νερό, Φρουκτόζη, υδροχλωρική γλυκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Μεθυλσουλφονυλμεθάνιο, L-

προλίνη, γλυκίνη, η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ), Φυσικά και όμοιες με Άρωμα Λεμόνι Οξύτητα και το κιτρικό 

οξύ μηλικό οξύ, Συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, υαλουρονικό οξύ (χλωριούχο νάτριο), 

Γλυκαντικές ακεσουλφάμη Κ και σουκραλόζη 

Πορτοκαλί: Νερό, Φρουκτόζη, υδροχλωρική γλυκοζαμίνη, θειική χονδροϊτίνη, Μεθυλσουλφονυλμεθάνιο, L-

προλίνη, γλυκίνη, η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ), Φυσικό άρωμα πορτοκαλιού, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό 

οξύ και μηλικό οξύ, Συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, υαλουρονικό οξύ (χλωριούχο νάτριο), 

Γλυκαντικές ακεσουλφάμη Κ και σουκραλόζη, χρωματισμός Β-καροτίνη 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 100 ml Δόση – 15 ml 

Ενεργειακή αξία 345 kJ/81 kcal 52 kJ/12 kcal 

Πρωτείνες 2 g 0,3 g 

Υδατάνθρακες 18 g 2,7 g 

Σάκχαρα 17 g 2,6 g 

Λίπη 0 g 0 g 

Κορεσμένα λιπαρά οξέα 0 g 0 g 

Ίνες 0 g 0 g 

Νάτριο 0 g 0 g 

Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη 10 000 mg 1 500 mg 

Μεθυλσουλφονυλμεθάνιο 2 000 mg 300 mg 

Θειική χονδροϊτίνη 1 000 mg 150 mg 

L-Προλίνη 1 000 mg 150 mg 

Γλυκίνη 1 000 mg 150 mg 

Ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) 480 mg = 600 % ΣΗΠ 72 mg = 90 % ΣΗΠ 

Υαλουρονικό οξύ (άλας νατρίου) 25 mg 3,8 mg 

ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα   
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AMINO POWER LIQUID 
 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

 1000 ml 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ένα πλήρες φάσμα αμινοξέων σε υγρή μορφή που προορίζεται για την μυϊκή μάζα και την ανάπτυξη αντοχής. 

Πηγές υδρόλυσης πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής διαθεσιμότητας και γρήγορη απορροφητικότητα. 

 

Το προϊόν βασίζεται σε ένα προϊόν υδρόλυσης πρωτεΐνης PeptoPro® που αντιπροσωπεύει δι- και τρι-καζεΐνη 

πεπτιδικών κλασμάτων. Είναι εμπλουτισμένο με L-αργινίνη και L-ορνιθίνη. 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ: Μυϊκή μάζα και την ανάπτυξη αντοχής 

• Πρωτεΐνες 31% 

• Γρήγορα απορροφήσιμη υγρή μορφή 

• Πλήρης φάσμα αμινοξέων 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Βασική δόση - 40 ml 1-2 φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά προτίμηση 

ανάμεσα στα γεύματα ή πριν πάτε για ύπνο. Η αναλογία αραιώσεως είναι 40 ml σε 250 ml νερού. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Νερό, Υδρόλυμα ζελατίνης χοιρινού Υδρολυμένη καζεΐνη PeptoPro®, L-αργινίνη υδροχλωρική L-ορνιθίνη 

υδροχλωρική Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, Άρωμα (Ε 160α, Ε 160e), Γλυκαντικές ακεσουλφάμη Κ και 

σουκραλόζη, Συντηρητικά σορβικό οξύ και το βενζοϊκό νάτριο. Αλλεργιογόνα: Λακτόζη. 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

  100 ml Δόση – 40 ml 

Ενεργειακή αξία 563 kJ/ 133 kcal 225 kJ/ 53 kcal 

Πρωτεΐη 31 g 12,4 g 

Υδατάνθρακες 0 g 0 g 

Σάκχαρα 0 g 0 g 

Λίπη 0,2 g 0,06 g 

Κορεσμένα λιπαρά οξέα 0 g 0 g 

Ίνες 0 g 0 g 
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Νάτριο 0,1 g 0,04 g 

Φάσμα Αμινοξέων: 

L-Αλανίνη 1634 mg 654 mg 

L-Αργινίνη 4266 mg 1706 mg 

L-Ασπαρτικό οξύ 1670 mg 668 mg 

L-Κυστεΐνη 10 mg 4 mg  

L-Γλουταμικό οξύ 3978 mg 1591 mg 

Γλυκίνη 3848 mg 1539 mg 

L-Ιστιδίνη 418 mg 167 mg 

Υδροξυλυσίνη 216 mg 86 mg 

Υδροξυπρολίνη 2052 mg 821 mg 

L-Ισολευκίνη** 596 mg 238 mg 

L-Λευκίνη** 1272 mg 509 mg 

L-Λυσίνη* 1256 mg 502 mg 

L-Μεθειονίνη* 404 mg 162 mg 

L-φαινυλαλανίνη* 730 mg 292 mg 

L-Προλίνη 2866 mg 1146 mg 

L-Σερίνη 1058 mg 423 mg 

L-Θρεονίνη* 632 mg 253 mg 

L-Τυροσίνη 548 mg 219 mg 

L-Βαλίνη** 960 mg 384 mg 

L-τρυπτοφάνη* 80 mg 32 mg 

Ορνιθίνη 2370 mg 948 mg 

*ΕΑΑ - απαραίτητα αμινοξέα 

**BCAA - απαραίτητα αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας  

Αναλογία αραίωσης: 40 g / 250 ml 
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ISODRINX READY MADE DRINK 
 

ΓΕΥΣΕΙΣ: λεμόνι, cool, μίγμα μούρων, πορτοκάλι 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

• Πακέτο (φιάλη): 750ml 

• Φιάλες σε κιβώτιο (σφραγισμένο): 6 τεμ 

 

 

 

 

 

Ένα αγαπημένο, έτοιμο προς πόση ισοτονικό ποτό, έρχεται με τη νέα σύνθεση, νέο σχεδιασμό και σε 4 

διαφορετικές γεύσεις. Είναι μια ιδανική λύση για ενυδάτωση και μέσω ειδικών υδατανθράκων παλατινόζης 

TM βοηθά επίσης την αναπλήρωση της ενέργειας κατά τη διάρκεια έντονης φόρτισης με διάρκεια μέχρι 60 

λεπτά. Αποτελεσματικό, επίσης, για την αναπλήρωση των χαμένων μεταλλικών στοιχείων. 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ: Την αποτελεσματική ενυδάτωση του σώματος κατά τη διάρκεια της έντονης φόρτισης, τον 

ενεργειακό εφοδιασμό και τη στήριξη των επιδόσεων. 

- Κατασκευασμένο από καθαρό νερό πηγής Horsky Pramen 

- Εργονομικό μπουκάλι των 750 ml 

- Αθλητικό καπάκι με μεμβράνη για την εύκολη λήψη υγρών κατά τη διάρκεια της άσκησης 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Ξεκινήστε να πίνετε πριν από τη σωματική δραστηριότητα. 30 λεπτά πριν από 

τη δραστηριότητα πιείτε περίπου 200-300 ml. 

Κατά τη διάρκεια της απόδοσης καταναλώνετε συστηματικά για κάθε 10-15 λεπτά σε μικρές δόσεις (100-200 

ml). 

 

Προορίζονται για ειδική διατροφή. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Να φυλάσσεται μακριά 

από τα παιδιά! Δεν περιέχει ουσίες του χαρακτήρα ντόπινγκ. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία 

που δεν υπερβαίνει τους 25°C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Μην καταψύχετε. Παραγωγός δεν είναι 

υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ακατάλληλη χρήση ή αποθήκευση 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

ISODRINX - Γεύση Πορτοκάλι: Νερό, ζάχαρη, PalatinoseTM - Ισομαλτουλόζη (πηγή φρουκτόζης και γλυκόζης), 

Γλυκόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, άρωμα, χλωριούχο νάτριο, κιτρικό νάτριο, λευκό γαλάκτωμα 

(εστέρας της γλυκερίνης με κολοφώνιο ξύλου, αντιοξειδωτικά ασκορβικό οξύ και άλφα τοκοφερόλη), 

γλυκονικό ασβέστιο, συντηρητικό σορβικό κάλιο, γλυκονικό κάλιο, συντηρητικό βενζοϊκό νάτριο, κιτρικό 

μαγνήσιο, Χρωστική καρμινικό οξύ. 

ISODRINX - Γεύση Λεμόνι: Νερό, ζάχαρη, PalatinoseTM - Ισομαλτουλόζη (πηγή φρουκτόζης και γλυκόζης), 

Γλυκόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, κιτρικό νάτριο, λευκό γαλάκτωμα (εστέρας της 

γλυκερίνης με κολοφώνιο ξύλου, αντιοξειδωτικά ασκορβικό οξύ και α-τοκοφερόλη ), γλυκονικό ασβέστιο, 
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Άρωμα, συντηρητικό σορβικό κάλιο, γλυκονικό κάλιο, κάρδαμο συμπυκνωμένο, συντηρητικό βενζοϊκό νάτριο, 

κιτρικό μαγνήσιο. 

ISODRINX - Γεύση Μίγμα μούρων: Νερό, ζάχαρη, PalatinoseTM - Ισομαλτουλόζη (πηγή φρουκτόζης και 

γλυκόζης), Γλυκόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, Μαύρο Καρότο Συμπυκνωμένο, 

κιτρικό νάτριο, λευκό γαλάκτωμα (εστέρας της γλυκερίνης με κολοφώνιο ξύλου, Αντιοξειδωτικά Ασκορβικό 

οξύ και α-τοκοφερόλη), γλυκονικό ασβέστιο, συντηρητικό σορβικό κάλιο, γλυκονικό κάλιο, συντηρητικό 

βενζοϊκό νάτριο, κιτρικό μαγνήσιο, Άρωμα.  

ISODRINX - Γεύση Cool: Νερό, ζάχαρη, PalatinoseTM - Ισομαλτουλόζη (πηγή φρουκτόζης και γλυκόζης), 

Γλυκόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, κιτρικό νάτριο, λευκό γαλάκτωμα (εστέρας της 

γλυκερίνης με κολοφώνιο ξύλου, αντιοξειδωτικά ασκορβικό οξύ και α-τοκοφερόλη), γλυκονικό ασβέστιο, 

συντηρητικό σορβικό κάλιο, γλυκονικό κάλιο, συντηρητικό βενζοϊκό νάτριο, κιτρικό μαγνήσιο, Άρωμα, 

Χρωστική Brilliant Blue. 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

  100 ml Δόση – 750 ml 

Ενεργειακή αξία 114 kJ/27 kcal 855 kJ/201 kcal 

Λιπαρά 0 g 0 g 

εκ των οποίων κορεσμένα 
λιπαρά οξέα 

0 g 0 g 

Υδατάνθρακες 6,5 g 48,8 g 

από τους οποίους σάκχαρα 6,5 g 48,8 g 

Ίνες 0 g 0 g 

Πρωτεΐνη 0 g 0 g 

Αλάτι  0,1 g  0,9 g 
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UNISPORT 
ΓΕΥΣΕΙΣ: Πικρό Λεμόνι, Μαύρο φραγκοστάφυλο, 

Κεράσι, Φρούτα του δράκου, Green Fresh, Πράσινο 

τσάι + Λεμόνι, Ice Fresh, λεμόνι, Λεμόνι χλόης, Μίξη 

φρούτων, Φραγκόσυκο με πράσινο τσάι, πορτοκάλι, 

Ροδάκινο + Μαρακούγια, Ανανάς, Ροζ γκρέιπφρουτ, 

Ρόδι, Βατόμουρο + Βακκίνιο, Λευκό γκρέιπφρουτ , 

Άγρια Φράουλα 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

• 500 ml, 

• 1000 ml 

 

 

Το best seller αθλητικό ποτό UNISPORT έρχεται σε αυτή τη σεζόν με ένα νέο σχέδιο. Μπορείτε να επιλέξετε 

ανάμεσα σε πολλές γεύσεις και τα δύο είδη συσκευασίας: 500 ml και 1000 ml. To UNISPORT είναι ένα 

υποτονικό ποτό ιόντων που περιέχουν ανόργανα άλατα, εμπλουτισμένο με L-καρνιτίνη, γλυκίνη και ταυρίνη. 

Ελαφρώς ορυκτοποιημένο υποτονικό αθλητικό ποτό με υδατάνθρακες και ισορροπημένη περιεκτικότητα σε 

ανόργανα άλατα, εμπλουτισμένο με άλλες δραστικές ουσίες όπως L-καρνιτίνη, γλυκίνη και ταυρίνη. Είναι 

κατάλληλο για αθλητές και σωματικά καταπονημένους ανθρώπους, για πιο αποτελεσματική ενυδάτωση και 

συμπλήρωση των αναγκαίων ορυκτών. 

Σε αντίθεση με ισοτονικά ποτά που προορίζονται ειδικά για καταστάσεις με εξαιρετική φυσική και θερμική 

καταπόνηση και μπορούν να πετύχουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος της λήψη υγρών κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, το UNISPORT είναι ένα υποτονικό ποτό (δηλαδή υπεροσμοτικό - 185 mmol/L σε αναλογία 1:50) και 

ως εκ τούτου επιτρέπει σχεδόν απεριόριστη κατανάλωση τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της σωματικής 

δραστηριότητας, καθώς και κατά την ανάρρωση. 

Τα αθλητικό ποτό UNISPORT αναπτύχθηκε με φυσιολογικώς σωστή αναλογία των βασικών μετάλλων, 

δηλαδή άλατα νατρίου, καλίου, μαγνησίου και φωσφόρου σε σχέση με τις ανάγκες του σώματος κατά τη 

διάρκεια της προπόνησης. 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ: 

• Προετοιμασία μιας μεσοπρόθεσμης-ενέργειας υποτονικό αθλητικό ποτό 

• Βέλτιστη ενυδάτωση του οργανισμού κατά τη διάρκεια αυξημένης σωματικής ή πνευματικής εργασίας 

• Αντικατάσταση χαμένων υγρών του σώματος 

• Υποστήριξη για την ανάκαμψη 

• Φυσική πηγή ενέργειας   

• Συμπλήρωση ορυκτών 

• Ενυδάτωση σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας 

1 L είναι κατάλληλο για την παρασκευή 70 λίτρων έτοιμου προς πόση ροφήματος. 
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UNISPORT ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 

• 10 ml συμπυκνωμένου διαλύματος Σε 650 ml νερού 

• Μέγιστο 50 ml συμπυκνώματος ανά ημέρα 

• Παιδιά άνω των 3 ετών - Μέγιστο 20 ml συμπυκνώματος ανά ημέρα 

• Μην χρησιμοποιείτε Μεταλλικό νερό λόγω της Ωσμωτικής Διαταραχής του ποτού και τη διατάραξη της 

ισορροπίας των μετάλλων. 

 

UNISPORT ΧΡΗΣΗ: 

• Χρησιμοποιήστε το εσώκλειστο Κύπελλο μέτρησης. 

• Η βέλτιστη θερμοκρασία για την κατανάλωση του τελικού ποτό είναι 12-17°C, έτσι μια τέλεια 

απορρόφηση είναι εξασφαλισμένη. 

• Ποτέ μην φυλάσσετε το τελικό ρόφημα για περισσότερο από 24 ώρες. 

• Μόλις ανοιχθεί, το περιεχόμενο πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 8-15°C και να 

καταναλωθεί εντός 3 μηνών. 

 

UNISPORT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 

Όταν αραιωθεί, το ποτό δεν πρέπει ποτέ να "εμπλουτίζεται" με άλλες ουσίες, ιδίως με μέταλλα ή βιταμίνες! 

Ο χαρακτήρας των αποτελεσμάτων θα μεταβληθεί κατ 'ουσία, η οποία θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 

όχι μόνο την υποβάθμιση του ποτού, αλλά επίσης και προβλήματα υγείας. 

Ανακινήστε πριν από τη χρήση! Πιθανή ιζήματα δεν είναι ένα κακό σημάδι του προϊόντος. 

Προορίζονται για ειδική διατροφή. Κατάλληλο για αθλητές, με ζάχαρη και γλυκαντικά. Δεν περιέχει ουσίες 

ντόπινγκ. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25°C και μακριά από το 

άμεσο ηλιακό φως. Μην καταψύχετε. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών, σε εγκύους και 

θηλάζουσες γυναίκες! Δεν είναι κατάλληλο για διαβητικούς. Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά! 

Παραγωγός δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή αποθήκευση. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Πικρό Λεμόνι: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, Άρωμα Πικρό Λεμόνι* (Ε-102, Ε-110, Ε-414, Ε-445, 

Ε-444), Νερό, χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντικό ακεσουλφάμη Κ, 

Συστατικό Χρώματος* (E-102), Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο 

και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 

*Περιέχει Ε-102 και Ε-110 – που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των 

παιδιών 

 

Φραγκοστάφυλο: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, Άρωμα φραγκοστάφυλου* (E-122, 

E133), Χρώμα λευκό γαλάκτωμα (Ε-445, Ε-1450, Ε-300, Ε-307), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, 

ταυρίνη , Γλυκίνη, γλυκαντικό ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά 

σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νατρίο, L-καρνιτίνη. 

*Περιέχει E-122 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των παιδιών 

 

Κεράσι: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, Άρωμα Κεράσι* (Ε-122, Ε-124, Ε-132), Νερό, Χρώμα 

λευκό γαλάκτωμα (Ε-445, Ε-1450, Ε-300, Ε-307), χλωρίδιο του νατρίου, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, 

γλυκαντικό ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο 

και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 
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*Περιέχει Ε-122 και Ε-124 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των 

παιδιών. 

 

Φρούτα του δράκου: Σακχαρόζη, Νερό, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, Άρωμα Φρούτα του δράκου, 

Χλωριούχο Νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, συστατικό χρώματος* (E-122), Γλυκίνη, γλυκαντικό 

ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό Μονοκάλιο, Γλυκαντικό Σουκραλόζη, Συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό 

νάτριο, L-καρνιτίνη. 

*Περιλαμβάνει E-122 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των 

παιδιών. 

 

Green Fresh: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, Άρωμα Frijol (E-1520), Χρώμα λευκό 

γαλάκτωμα (Ε-445, Ε-1450, Ε-300, Ε-307), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, 

γλυκαντικό ακεσουλφάμη Κ, Συστατικά Χρώματος* (Ε-104, Ε-133), Φωσφορικό Μονοκάλιο, Σουκραλόζη 

γλυκαντικό, συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 

*Περιέχει E-104 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των παιδιών. 

 

Πράσινο τσάι + Λεμόνι: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό 

μαγνήσιο, Άρωμα λεμόνι (Ε-1450, Ε-445, Ε-161β, Ε-300, Ε-370), ταυρίνη, γλυκίνη, Καραμελόχρωμα, 

γλυκαντική ουσία ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό 

κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, Άρωμα Πράσινο Τσάι (E-1520), L-καρνιτίνη. 

 

Ice Fresh: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, Λευκό Χρώμα γαλάκτωμα (Ε-445, Ε-1450, Ε-300, 

Ε-307), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, Άρωμα Λίτσι (Ε-1520, Ε-1519, Ε-1518), Γλυκίνη, 

γλυκαντική ουσία ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό 

κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 

 

Λεμόνι: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, λεμόνι Άρωμα (Ε-1450, Ε-445, Ε-161β, Ε-300, Ε-

370), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντικό ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό 

Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 

Λεμόνι χλόης: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, Άρωμα Lemongrass, Νερό, χλωριούχο νάτριο, 

γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντικό ακεσουλφάμη Κ, Συστατικό Χρώματος* (E-102) 

Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-

καρνιτίνη. 

*Περιέχει E-102 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των παιδιών. 

 

Μίγμα φρούτων: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, τροπικό άρωμα (Ε-1450, Ε-445, Ε-300, Ε-307), 

νερό, χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντική ουσία ακεσουλφάμη Κ, 

Φωσφορικό Μονοκάλιο, Γλυκαντικό Σουκραλόζη, Συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-

καρνιτίνη. 

 

Φραγκόσυκο με πράσινο τσάι: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, Άρωμα Πράσινο Τσάι Με 

Φραγκόσυκο, χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντική ουσία ακεσουλφάμη Κ, 

καραμέλα χρωματισμού, Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο και 

βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 
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Πορτοκαλί: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, άρωμα πορτοκαλιού (Ε-1450, Ε-445, Ε-160α, Ε-

300, Ε-307), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντικό ακεσουλφάμη Κ, 

Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-

καρνιτίνη. 

 

Ροδάκινο + Μαρακούγια: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, Χρώμα: λευκό γαλάκτωμα (Ε-

445, Ε-1450, Ε-300, Ε-307), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, Συστατικό ΧρώμαΤΟς* (E-102), 

Άρωμα Ροδάκινο- Μαρακούγια, Γλυκίνη, γλυκαντική ουσία ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό Μονοκάλιο, 

γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 

*Περιέχει E-102 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των παιδιών. 

 

Ανανάς: Σακχαρόζη, άρωμα ανανά* (Ε-102, Ε-110, Ε-414, Ε-445), Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, 

χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντική ουσία ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό 

Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 

*Περιέχει Ε-102 και Ε-110 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των 

παιδιών. 

 

Ροζ Γκρέιπφρουτ: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, Άρωμα ροζ γκρέιπφρουτ* (E-124, E 110, 

Ε-414, Ε-445, Ε-444), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντική ουσία 

ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, Ενισχυτικό γεύσης ναριγκίνη, Συντηρητικά 

σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 

*Περιέχει Ε-124 και Ε-110 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των 

παιδιών. 

 

Ρόδι: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, Ρόδι Άρωμα (Ε-1520, Ε-1518), Λευκό Χρώμα 

γαλάκτωμα (Ε-445, Ε-1450, Ε-300, Ε-307), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, 

γλυκαντικό ακεσουλφάμη Κ, χρωστικές βήτα Καροτίνη, Βάση Χρώματος* (E-122) Φωσφορικό Μονοκάλιο, 

γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 

*Περιέχει E-122 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των παιδιών. 

 

Βατόμουρο + βακκίνιο: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, Χρώμα: λευκό γαλάκτωμα (Ε-445, 

Ε-1450, Ε-300, Ε-307), Άρωμα Βατόμουρο-βακκίνιο, Χλωριούχο Νάτριο, Συστατικό Χρώματος* (E-122), 

γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντική ουσία ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό Μονοκάλιο, 

γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 

*Περιέχει E-122 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των παιδιών. 

 

Λευκό γκρέιπφρουτ: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, νερό, Άρωμα γκρέιπφρουτ (Ε-1450, Ε-445, 

Ε-300, Ε-307), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντική ουσία ακεσουλφάμη Κ, 

Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, Ενισχυτικό γεύσης ναριγκίνη, Συντηρητικά σορβικό κάλιο 

και βενζοϊκό νάτριο, L-καρνιτίνη. 

 

Άγρια Φράουλα: Σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, συστατικό χρώματος* (E-122), νερό, άρωμα 

άγρια φράουλα (Ε-1520, Ε-1518), χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, ταυρίνη, γλυκίνη, γλυκαντικό 

ακεσουλφάμη Κ, Φωσφορικό Μονοκάλιο, γλυκαντικό Σουκραλόζη, συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό 

νάτριο, L-καρνιτίνη. 
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*Περιέχει E-122 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή των παιδιών. 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

EN 100 ml Δόση - 20 ml 

Ενεργειακή αξία 1317 kJ/309 kcal 263 kJ/62 kcal 

Πρωτεΐνες 1 g 200 mg 

Σακχαρίτες 68 g 13,6 g 

Σάκχαρα 68 g 13,6 g 

Λίπη 0 g 0 mg 

Κορεσμένα λιπαρά οξέα 0 g 0 mg 

Ίνες 0 g 0 mg 

Νάτριο 560 mg 112 mg 

Κάλιο 86 mg = 4,3 % ΣΗΠ 17,2 mg 

Φώσφορος 68 mg = 9,7 % ΣΗΠ 13,6 mg 

Μαγνήσιο 60 mg = 16 % ΣΗΠ 12 mg 

Ταυρίνη 1000 mg 200 mg 

Γλυκίνη 500 mg 100 mg 

L-Καρνιτίνη βάση 50 mg 10 mg 

ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 
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UNISPORT ENERGY 
ΓΕΥΣΕΙΣ: 

 Fresh, 

 Cool 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

 500 ML, 

 1000 ML 

 

 

 

 

Μια νέα παραλλαγή του best-seller αθλητικού ποτού UNISPORT ENERGY εμπλουτίζεται με τις ενεργειακές 

ουσίες καφεΐνη, ταυρίνη και ινοσιτόλη. Το UNISPORT ENERGY σας τροφοδοτεί με την απαραίτητη ενέργεια 

και σας βοηθά να αυξήσετε τη συγκέντρωση και την ενεργητικότητα κατά τη διάρκεια της αθλητικής 

απόδοσης σας. 

 

Το UNISPORT ENERGY είναι ένα υποτονικό αθλητικό ποτό ιδανικό για πρόσληψη υγρών πριν, κατά τη 

διάρκεια και μετά τη δραστηριότητα σας. Το UNISPORT ENERGY είναι επίσης εμπλουτισμένο με βιταμίνες της 

ομάδας Β, που βοηθούν το σώμα να διαχειριστεί τις αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με το μεταβολισμό της 

ενέργειας κατά τη διάρκεια του αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας. 

UNISPORT το best-seller αθλητικό ποτό της Εταιρείας NUTREND. Δοκιμάστε επίσης τη νέα παραλλαγή 

UNISPORT ENERGY. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο γεύσεις: Fresh και Cool. 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ: 

• Προετοιμασία ενός υποτονικού αθλητικού ποτού 

• Φυσική ενεργοποίηση του σώματος 

• Βέλτιστη ενυδάτωση του οργανισμού κατά τη διάρκεια αυξημένης σωματικής ή πνευματικής εργασίας 

• Αντικατάσταση χαμένων υγρών του σώματος 

• Παρέχει Φυσική Ενέργεια 

• Συμπλήρωση ορυκτών 

1 L είναι κατάλληλο για την παρασκευή 50 L έτοιμου προς πόση ροφήματος.  

 

UNISPORT ENERGY ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 

• Προτεινόμενη αραίωση 1:50, π.χ. 10 ml συμπυκνωμένου διαλύματος σε 500 ml έτοιμου προς 

κατανάλωση υγρό 

• Μέγιστη ημερήσια δόση: 30 ml συμπυκνωμένου διαλύματος, π.χ. 1,5 l έτοιμου προς κατανάλωση ποτό 

• Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά 
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Προορίζονται για ειδική διατροφή. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες! Να 

φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά! Περιέχει καφεΐνη, δεν είναι κατάλληλο για τους εγγεγραμμένους αθλητές. 

Δεν περιέχει ουσίες ντόπινγκ. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25°C και 

μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Μην καταψύχετε. Δεν είναι κατάλληλο για διαβητικούς. Ο παραγωγός δεν 

ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή αποθήκευση. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Γεύση Fresh: Νερό, σακχαρόζη, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, ταυρίνη, φυσικό άρωμα, Σταθεροποιητής 

Πολυδεξτρόζη, χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, δεξτρόζη, γλυκαντικό ακεσουλφάμη Κ, καφεΐνη, 

Γλυκαντικό Σουκραλόζη, Φωσφορικό Μονοκάλιο, ινοσιτόλη, Συντηρητικά σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο , 

νικοτιναμίδιο, ϋ-παντοθενικό ασβέστιο, Υδροχλωρική Πυριδοξίνη, Βιταμίνη Β12. 

Γεύση Cool: Νερό, σακχαρόζη, Άρωμα (Ε-150, Ε-405), Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, ταυρίνη, 

Σταθεροποιητής Πολυδεξτρόζη, χλωριούχο νάτριο, γλυκονικό μαγνήσιο, δεξτρόζη, γλυκαντικό ακεσουλφάμη 

Κ, καφεΐνη, Γλυκαντικό Σουκραλόζη, Φωσφορικό Μονοκάλιο, ινοσιτόλη, συντηρητικά σορβικό κάλιο και 

βενζοϊκό νάτριο, νικοτιναμίδιο, ϋ-παντοθενικό ασβέστιο, Υδροχλωρική Πυριδοξίνη, Βιταμίνη Β12. 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 

 

 

 

 

  100 ml 

Ενεργειακή αξία 487 kJ/114 kcal 

Πρωτεΐνες 3,8 g 

Υδατάνθρακες 15,9 g 

Σάκχαρα 15,7 g 

Λίπη 0 g 

Κορεσμένα λιπαρά οξέα 0 g 

Ίνες 4.5 

Νάτριο 0,56 g 

Ταυρίνη 6667 mg 

Καφεΐνη 352 mg 

Ινοσιτόλη 183 mg 

Κάλιο 86 mg = 4,3 % ΣΗΠ 

Φώσφορος 68 mg = 9,7 % ΣΗΠ 

Μαγνήσιο 60 mg = 16 % ΣΗΠ 

Βιταμίνη Β3 22 mg = 138 % ΣΗΠ 

Βιταμίνη Β5 11 mg = 183 % ΣΗΠ 

Βιταμίνη Β6 2,4 mg = 171 % ΣΗΠ 

Βιταμίνη Β12 9,2 µg = 368 % ΣΗΠ 

ΣΗΠ = Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα 
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BCAA MEGA SHOT 

PACKAGING 

 60 ml 

DISPLAY 

 20x 60 ml 

 

 

 

 

 

 

Μια επαναστατική συσκευασία μιας χρήσης των BCAA MEGA SHOT στην αγορά. 3000 mg των βασικών 

αμινοξέων σε μία βέλτιστη 2:1:1 αναλογία (L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-Βαλίνη) σε μία πρακτική συσκευασία 

μίας χρήσης. Μια κατάλληλη υγρή μορφή εξασφαλίζει ταχεία και αποτελεσματική απορρόφηση. 

Χάρη στην πρακτική συσκευασία μπορείτε να έχετε BCAA MEGA SHOT μαζί σας οποιαδήποτε στιγμή. 

 

Το BCAA MEGA SHOT προορίζεται για: γρήγορη ανάκαμψη και την προστασία των μυών. 

• Ελεύθερη κρυσταλλική μορφή 

• 3000 mg BCAA σε ένα πακέτο 

• Απαραίτητα αμινοξέα σε 2:1:1 Αναλογία 

• Χωρίς Ζάχαρη 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Για την προστασία των μυϊκών ινών πιείτε το περίπου 30 λεπτά πριν την 

άσκηση. Για την προώθηση της αποκατάστασης λαμβάνετε αμέσως μετά την εκτέλεση. 

 

ΧΡΗΣΗ: Μετά το άνοιγμα, το προϊόν προορίζεται για άμεση κατανάλωση. 

 

Τρόφιμο που προορίζεται για ειδική διατροφή, με γλυκαντικά. 

Προορίζονται για ειδική διατροφή. Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Να 

φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Δεν περιέχει ουσίες ντόπινγκ. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε 

βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση ή κατά την αποθήκευση. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Νερό, Ρυθμιστής οξύτητας κιτρικό οξύ, L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-Βαλίνη, Άρωμα (Ε 104, Ε 110), Συντηρητικά 

σορβικό κάλιο και βενζοϊκό νάτριο, Γλυκαντικές κυκλαμικό νάτριο, ακεσουλφάμη Κ, σουκραλόζη και 

Νεοεσπεριδίνη. 

*Το προϊόν περιέχει Ε 104, Ε 110 - που μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή 

των παιδιών. 
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ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

  100 ml Μερίδα – 60 ml 

Ενεργειακή αξία 93 kJ/22 kcal 56 kJ/13 kcal 

Λιπαρά 0 g 0 g 

εκ των οποίων κορεσμένα 
λιπαρά οξέα 

0 g 0 g 

Υδατάνθρακες 0 g 0 g 

από τους οποίους σάκχαρα 0 g 0 g 

Ίνες 0 g 0 g 

Πρωτεΐνη 3,4 g 2 g 

Αλάτι 0,05 g 0,03 g 

L-Λευκίνη 2500 mg 1500 mg 

L-Ισολευκίνη 1250 mg 750 mg 

L-Βαλίνη 1250 mg 750 mg 

Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόμενου νατρίου 
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COMPRESS BCAA 4:1:1 INSTANT DRINK 

ΓΕΥΣΕΙΣ: 

• Πορτοκαλί 

• Ανανάς 

• γκρέιπφρουτ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

Μέγεθος μονάδας: 

500 g (πορτοκάλι, ανανά, γκρέιπφρουτ) 

Μονάδες ανά κιβώτιο: 

4 τεμάχια 

Μέγεθος μονάδας: 

20χ10 g (πορτοκάλι, ανανάς) 

Μονάδες ανά κιβώτιο: 

20 τεμάχια 

 

COMPRESS BCAA INSTANT DRINK είναι ένα νέο πρακτικής μορφής στιγμιαίο ρόφημα ανάκαμψη, αμινοξέων 

διακλαδισμένης αλυσίδας με αναλογία 4:1:1 (L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-Βαλίνη). 

Το προϊόν COMPRESS BCAA INSTANT είναι εμπλουτισμένο με L-γλουταμίνη, που βοηθάει τον μεταβολισμό 

των μυϊκών πρωτεϊνών και βελτιώνει το μεταβολισμό των μυών. Βοηθά επίσης να αναπληρωθούν τα 

αποθέματα γλυκογόνου. Η άμεση απορρόφηση είναι εγγυημένη λόγω της πολύ καλής διαλυτότητας του 

προϊόντος. 

 

COMPRESS BCAA INSTANT DRINK ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ: Εντατική προπόνηση αθλητών, επιτρέπει τη γρήγορη 

μυϊκή αποκατάσταση 

    • Υψηλή περιεκτικότητα σε BCAA - 6000 mg ανά δόση 

    • Αποτελεσματική χρησιμοποίηση από τον ανθρώπινο οργανισμό 

    • Άριστη διαλυτότητα στο νερό 

    • Χωρίς ζάχαρη 

    • Περιέχει L-γλουταμίνη 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: Μία δόση = 10 g. Αραιώστε τη δόση σε 200 ml νερού. Το ποτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί 15 λεπτά πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη φυσική δραστηριότητα. 

 

ΧΡΗΣΗ: Δόση 10 g = ½ κουταλιά μέτρησης. Ανακατέψτε κατάλληλα σε νερό. Αναλογία αραίωσης: 10 g σε 200 

ml νερού. Αφού ανοιχτεί, αποθηκεύστε σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25°C και χρησιμοποιήστε το 

εντός 3 μηνών. 

 

Τρόφιμο που προορίζεται για ειδική διατροφή, με γλυκαντικά. 

Προορίζεται για ειδική διατροφή. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες! Να 

φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25°C 

και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Μην καταψύχετε. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία 

που προκλήθηκε από κακή χρήση ή αποθήκευση. 
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Γεύση: Πορτοκάλι 

Στιγμιαίο Μίγμα BCAA (L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-Βαλίνη, Λεκιθίνη Σόγιας), L-γλουταμίνη, Ρυθμιστής 

οξύτητας κιτρικό οξύ, Άρωμα, Γλυκαντικές ουσίες σουκραλόζη και ακεσουλφάμη Κ, Αντισυσσωματοποιητικοί 

παράγοντες Φωσφορικό Ασβέστιο και διοξείδιο του πυριτίου, χρωστικές Βήτα Καροτίνη. 

Γεύση: Ανανάς 

Στιγμιαίο Μίγμα BCAA (L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-Βαλίνη, Λεκιθίνη Σόγιας), L-γλουταμίνη, Ρυθμιστής 

οξύτητας κιτρικό οξύ, Άρωμα, Γλυκαντικές ουσίες σουκραλόζη και ακεσουλφάμη Κ, Αντισυσσωματοποιητικοί 

παράγοντες Φωσφορικό Ασβέστιο και διοξείδιο του πυριτίου, χρωστικές Κίτρινο κινολόνης (μπορεί να έχουν 

επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά). 

Γεύση: Γκρέιπφρουτ 

Στιγμιαίο Μίγμα BCAA (L-Λευκίνη, L-Ισολευκίνη, L-Βαλίνη, Λεκιθίνη Σόγιας), L-γλουταμίνη, Ρυθμιστής 

οξύτητας κιτρικό οξύ, Άρωμα (άρωμα, χρωστικές Ε-163, Ε-160), Γλυκαντικές ουσίες σουκραλόζη και 

ακεσουλφάμη Κ, Αντισυσσωματοποιητικοί παράγοντες Φωσφορικό Ασβέστιο και διοξείδιο του πυριτίου, 

Άρωμα ναριγκίνης. 

ΓΤΟ και αλλεργιογόνα: 

• Το προϊόν δεν περιέχει ΓΤΟ 

• Αλλεργιογόνα: Σόγια 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

Πορτοκάλι 100 g Δόση – 10 g 

Ενεργειακή αξία 1392 kJ/ 327 kcal 139 kJ/ 33 kcal 

Λιπαρά 0,3 g 0,03 g 

     εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά 
οξέα 

0 g 0 g 

Υδατάνθρακες 4 g 0,4 g 

     από τους οποίους σάκχαρα 0,15 g 0,02 g 

Ίνες 0 g 0 g 

Πρωτεΐνη 72,9 g 7,3 g 

Αλάτι 0 g 0 g 

L-Λευκίνη 40 000 mg 4 000 mg 

L-Γλουταμίνη 27 130 mg 2 713 mg 

L-Ισολευκίνη 10 000 mg 1 000 mg 

L-Βαλίνη 10 000 mg 1 000 mg 

Ανανάς 100 g Δόση  – 10 g 

Ενεργειακή αξία 1426 kJ/ 335 kcal 143 kJ/ 34 kcal 

Λιπαρά 0,3 g 0,03 g 

     εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά 
οξέα 

0 g 0 g 

Υδατάνθρακες 1,2 g 0,1 g 

     από τους οποίους σάκχαρα 0,2 g 0,02 g 

Ίνες 0 g 0 g 

Πρωτεΐνη 77,8 g 7,8 g 

Αλάτι 0 g 0 g 
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L-Λευκίνη 40 000 mg 4 000 mg 

L-Γλουταμίνη 30 850 mg 3 085 mg 

L-Ισολευκίνη 10 000 mg 1 000 mg 

L-Βαλίνη 10 000 mg 1 000 mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γκρέιπ φρουτ 100 g Δόση  – 10 g 

Ενεργειακή αξία 1433 kJ/ 337 kcal 143 kJ/ 34 kcal 

Λιπαρά 0,4 g 0,04 g 

      εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα 0,1 g 0,01 g 

Υδατάνθρακες 1 g 0,1 g 

      από τους οποίους σάκχαρα 0,05 g 0,005 g 

Ίνες 0 g 0 g 

Πρωτεΐνη 78,2 g 7,8 g 

Αλάτι 0 g 0 g 

L-Λευκίνη 40 000 mg 4 000 mg 

L-Γλουταμίνη 31 500 mg 3 150 mg 

L-Ισολευκίνη 10 000 mg 1 000 mg 

L-Βαλίνη 10 000 mg 1 000 mg 
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DELUXE 

Γεύσεις: Σοκολάτα μπράουνις, Σοκολάτα Ζάχερ, 

Πορτοκάλι & καρύδα κέικ, Πανακότα, Κανέλα 

ρολό, Φράουλα τσιζκέικ, Μπανάνα & 

Αμύγδαλο κέικ, λεμόνι τσιζκέικ 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 

Μέγεθος μονάδας: 

• 60 γρ 

Μονάδες ανά κιβώτιο: 

• 12 x 60g 

Η DELUXE μπαρ είναι μια καυτή είδηση από την NUTREND και είναι ένα αριστούργημα στην αγορά. Πολλοί 

μήνες εντατικής ανάπτυξης, υψηλής ποιότητας υλικά, προηγμένη τεχνολογία, και η μοναδική της γεύση - 

κάνει την μπάρα DELUXE το νούμερο ένα στις μπάρες πρωτεΐνης. Είναι η μια και μοναδική, δεν μπορείτε να 

βρείτε κάτι σαν αυτή στην αγορά. Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, 

νόστιμη γεύση, φυτικές ίνες, που γλυκαίνεται με γλυκοζίτες Στέβια, χωρίς γλουτένη. Απολαύστε την 

πολυτέλεια, τη δύναμη, και τη νόστιμη γεύση σε μία μπάρα! 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ: Σνακ για οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως τα συμπληρώματα 

πρωτεΐνης. 

• 30% πρωτεΐνες 

• Χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη 

• Χωρίς γλουτένη 

• Υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες 

 

Κατάλληλη για αθλητές, με γλυκαντικά 

Προορίζεται για ειδική διατροφή. Δεν προορίζεται για παιδιά, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. Να 

φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά! Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση. Φυλάσσεται 

σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 25°C και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Μην 

καταψύχετε. Ο παραγωγός δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση ή 

αποθήκευση. 

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 

Γεύση Μπράουνις σοκολάτας: Επίστρωση Κακάο-γάλα (Γλυκαντικό Μαλτιτόλη, υδρογονωμένο φυτικό λίπος, 

κακάο, γάλα, ορός γάλακτος, γαλακτωματοποιητές λεκιθίνη σόγιας και E-476, άρωμα), Actilight®- Σιρόπι 

φρουκτο-ολιγοσακχαριτών, γλυκαντικό Σιρόπι μαλτιτόλης, Προϊόν εξώθησης (πρωτεΐνη ορού γάλακτος, ρύζι 

Αλεύρι, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας), απομονωμένη πρωτεΐνη γάλακτος, βόεια ζελατίνη 

υδρολυμένη, απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, πυρηνέλαιο, Καριτέ), Κρέμα με 

φουντούκια (Γλυκαντικό μαλτιτόλη, φυτικά λιπαρά, ορός γάλακτος, καβουρντισμένα φουντούκια, κακάο, 

γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας , Άρωμα), παράγοντας διαβροχής γλυκερίνη, κακάο, το Κόμι ακακίας, 

γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη, φυσικό άρωμα, γλυκαντικό γλυκοζίτες-Στέβιας. 

Το προϊόν περιέχει Αλλεργιογόνα, γάλα, σόγια, και φουντούκια. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών, 

φιστίκια και σουσάμι. 
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Γεύση Σοκολάτα Ζάχερ: Επίστρωση Κακάο-γάλα (Γλυκαντικό Μαλτιτόλη, υδρογονωμένο φυτικό λίπος, κακάο, 

γάλα, ορός γάλακτος, γαλακτωματοποιητές λεκιθίνη σόγιας και Ε-476, άρωμα), Actilight® - Σιρόπι φρουκτο-

ολιγοσακχαριτών, γλυκαντικό Σιρόπι μαλτιτόλης, Προϊόν εξώθησης (πρωτεΐνη ορού γάλακτος, ρυζάλευρο, 

γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας), απομονωμένη πρωτεΐνη γάλακτος, βόεια ζελατίνη υδρολυμένη, 

απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, πυρηνέλαιο, Καριτέ), Κρέμες με άρωμα βανίλιας 

και φουντούκια (Γλυκαντικό μαλτιτόλη, φυτικά λιπαρά, ορός γάλακτος, γάλα, καβουρδισμένα φουντούκια, 

Κακάο, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας, Άρωμα, Χρωστική Ε-160c), παράγοντας διαβροχής γλυκερίνη, 

κόμι ακακίας, κακάο, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη, φυσικό άρωμα, γλυκαντικό γλυκοζίτες-Στέβιας, 

Χρωστική καρμίνη. 

Το προϊόν περιέχει Αλλεργιογόνα, γάλα, σόγια, και φουντούκια. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών, 

φιστίκια και σουσάμι. 

Γεύση Πορτοκαλί & καρύδα κέικ: Επίστρωση Κακάο-γάλα (Γλυκαντικό Μαλτιτόλη, υδρογονωμένο φυτικό 

λίπος, κακάο, γάλα, ορός γάλακτος, γαλακτωματοποιητές λεκιθίνη σόγιας και Ε-476, άρωμα), Actilight® - 

Σιρόπι φρουκτο-ολιγοσακχαριτών, γλυκαντικό σιρόπι μαλτιτόλης, Προϊόν εξώθησης (πρωτεΐνη ορού 

γάλακτος, ρυζάλευρο, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας), απομονωμένη πρωτεΐνη γάλακτος, βόεια 

ζελατίνη υδρολυμένη, απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, πυρηνέλαιο, Καριτέ), 

κρέμα με άρωμα βανίλιας (Γλυκαντικό μαλτιτόλη, φυτικά λιπαρά, ορός γάλακτος, γάλα, γαλακτωματοποιητής 

λεκιθίνη σόγιας, άρωμα, Χρωστική Ε-160c), παράγοντας διαβροχής γλυκερίνη, Κόμι ακακίας, 

γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη, άρωμα και φυσικό άρωμα, γλυκαντικό γλυκοζίτες-Στέβιας, Χρωστική βήτα-

καροτίνη. 

Το προϊόν περιέχει Αλλεργιογόνα, γάλα και σόγια. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών, φιστίκια, και 

σουσάμι. 

Γεύση Πανακότα: Επίστρωση Κακάο-γάλα (Γλυκαντικό Μαλτιτόλη, υδρογονωμένο φυτικό λίπος, κακάο, γάλα, 

ορός γάλακτος, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας και Ε e476, Άρωμα), Actilight® - Σιρόπι φρουκτο-

ολιγοσακχαριτών, γλυκαντικό σιρόπι μαλτιτόλης, Προϊόν εξώθησης (πρωτεΐνη ορού γάλακτος, ρυζάλευρο, 

γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας), απομονωμένη πρωτεΐνη γάλακτος, βόεια ζελατίνη υδρολυμένη, 

απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, πυρηνέλαιο, Καριτέ), κρέμα με άρωμα βανίλιας 

(Γλυκαντικό μαλτιτόλη, φυτικά λιπαρά, ορός γάλακτος, γάλα, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας, άρωμα, 

Χρωστική Ε-160c) παράγοντας διαβροχής γλυκερίνη, Κόμι ακακίας, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη, φυσικό 

άρωμα, γλυκαντικό Γλυκοζίτες-Στέβιας, Χρωστική καρμίνη.  

Το προϊόν περιέχει Αλλεργιογόνα, γάλα και σόγια. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών, φιστίκια, και 

σουσάμι. 

Γεύση Κανέλα Roll: Επίστρωση Κακάο-γάλα (Γλυκαντικό Μαλτιτόλη, υδρογονωμένο φυτικό λίπος, κακάο, 

γάλα, ορός γάλακτος, γαλακτωματοποιητές λεκιθίνη σόγιας και Ε-476, άρωμα), Actilight® - Σιρόπι φρουκτο-

ολιγοσακχαριτών, γλυκαντικό σιρόπι μαλτιτόλης, Προϊόν εξώθησης (πρωτεΐνη ορού γάλακτος, ρυζάλευρο, 

γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας), απομονωμένη πρωτεΐνη γάλακτος, βόεια ζελατίνη υδρολυμένη, 

απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, πυρηνέλαιο, Καριτέ), κρέμα με άρωμα βανίλιας 

(Γλυκαντικό μαλτιτόλη, φυτικά λιπαρά, ορός γάλακτος, γάλα, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας, άρωμα, 

Χρωστική Ε-160c) παράγοντας διαβροχής γλυκερίνη, Κόμι ακακίας, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη, φυσικό 

άρωμα, κανέλα, γλυκαντικό Γλυκοζίτες-Στέβιας.  

Το προϊόν περιέχει Αλλεργιογόνα, γάλα και σόγια. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών, φιστίκια, και 

σουσάμι. 

Γεύση Φράουλα Τσίζκεικ: Επίστρωση Κακάο-Γάλα (Γλυκαντικό Μαλτιτόλη, υδρογονωμένο φυτικό λίπος, 

κακάο, γάλα, ορός γάλακτος, γαλακτωματοποιητές λεκιθίνη σόγιας και E-476, άρωμα), Actilight® - Σιρόπι 

φρουκτο-ολιγοσακχαριτών, γλυκαντικό Σιρόπι μαλτιτόλη, Προϊόν εξώθησης (πρωτεΐνη ορού γάλακτος, ρύζι 
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Αλεύρι, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας), απομονωμένη πρωτεΐνη γάλακτος, βόεια ζελατίνη 

υδρολυμένη, απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, πυρηνέλαιο, Καριτέ), κρέμα με 

άρωμα βανίλιας (Γλυκαντικό μαλτιτόλη, φυτικά λιπαρά, ορός γάλακτος, γάλα, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη 

σόγιας, Άρωμα, Χρωστική Ε-160c) παράγοντας διαβροχής γλυκερίνη, Κόμι ακακίας, γαλακτωματοποιητής 

λεκιθίνη, φυσικό άρωμα, γλυκαντικό Γλυκοζίτες-Στέβιας, Χρωστική καρμίνη. 

Το προϊόν περιέχει Αλλεργιογόνα, γάλα και σόγια. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών, φιστίκια, και 

σουσάμι. 

Γεύση Μπανάνα & Αμυγδάλο Κέικ: Επίστρωση Κακάο-Γάλα (Γλυκαντικό Μαλτιτόλη, υδρογονωμένο φυτικό 

λίπος, κακάο, γάλα, ορός γάλακτος, γαλακτωματοποιητές λεκιθίνη σόγιας και E-476, άρωμα), Actilight® - 

Σιρόπι φρουκτο-ολιγοσακχαριτών, Γλυκαντικό σιρόπι Μαλτιτόλης, Προϊόν εξώθησης (απομονωμένη πρωτεΐνη 

ορού γάλακτος, ρυζάλευρο, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας), πρωτεΐνη γάλακτος, βόεια ζελατίνη 

υδρολυμένη, απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, πυρηνέλαιο, Καριτέ), κρέμα με 

άρωμα βανίλιας και φουντούκια (Γλυκαντικό μαλτιτόλη, φυτικά λιπαρά, ορός γάλακτος, γάλα, Ψημένα 

φουντούκια, κακάο, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας, Άρωμα, Χρωστική Ε-160c), παράγοντας διαβροχής 

γλυκερίνη, Κόμι ακακίας, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη, φυσικό άρωμα και άρωμα, Συμπυκνωμένο 

Καρδαμέλαιο, γλυκαντικό Γλυκοζίτες-Στέβιας. 

Το προϊόν περιέχει Αλλεργιογόνα, γάλα, σόγια, και φουντούκια. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών, 

φιστίκια και σουσάμι. 

Γεύση Τσίζκεικ Λεμόνι: Επίστρωση Κακάο-γάλα (Γλυκαντικό Μαλτιτόλη, υδρογονωμένο φυτικό λίπος, κακάο, 

γάλα, ορός γάλακτος, γαλακτωματοποιητές λεκιθίνη σόγιας και E-476, άρωμα), Actilight® - Σιρόπι φρουκτο-

ολιγοσακχαριτών, Γλυκαντικό σιρόπι Μαλτιτόλη, Προϊόν εξώθησης (πρωτεΐνη ορού γάλακτος, ρυζάλευρο , 

γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας), απομονωμένη πρωτεΐνη γάλακτος, βόεια ζελατίνη υδρολυμένη, 

απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας, φυτικά έλαια (φοινικέλαιο, πυρηνέλαιο, Καριτέ), κρέμα με άρωμα βανίλιας 

(Γλυκαντικό μαλτιτόλη, φυτικά λιπαρά, ορός γάλακτος, γάλα, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη σόγιας, άρωμα, 

Χρωστική Ε-160c), παράγοντας διάβροχης γλυκερίνη, Κόμι ακακίας, γαλακτωματοποιητής λεκιθίνη, φυσικό 

άρωμα, Συμπυκνωμένο κάρδαμο, γλυκαντικού Στέβια-γλυκοζιτών. 

Το προϊόν περιέχει Αλλεργιογόνα, γάλα και σόγια. Μπορεί να περιέχει ίχνη ξηρών καρπών, φιστίκια, και 

σουσάμι. 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

  100 g 1 Μπάρα – 60 g 

Ενεργειακή αξία 1503 kJ/360 kcal 902 kJ/216 kcal 

Λιπαρά 13,1 g 7,9 g 

εκ των οποίων κορεσμένα 
λιπαρά οξέα 

10,7 g 6,4 g 

Υδατάνθρακες 32,8 g 19,7 g 

από τους οποίους σάκχαρα 5 g 3 g 

των οποίων πολυόλες 21,3 g 12,8 g 

Ίνες 12,8 g 7,7 g 

Πρωτεΐνη 29,9 g 17,9 g 

Αλάτι 0,6 g 0,3 g 

Η περιεκτικότητα σε αλάτι οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς περιεχόμενου νατρίου. 

 


