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·	 оплатити на підставі виставленого рахунку-фактури (висилаються на електронну скриньку Замовника).

Термін оплати - 1 тиждень з дня замовлення.

У вартість замовлення входить:
·	 вартість замовлених товарів;
·	 вартість доставки (залежить від остаточної ваги та суми замовлення);
·	 вартість переказу грошей фірмою-відправником (для різних служб доставки % перекладу різний).

Якщо у Вас є будь-які запитання, будь-ласка, зв’яжіться з нашим відділом обслуговування за телефоном +380 99 495 7997
(щодня з 10:00 по 17:00, окрім вихідних та святкових днів.

Ви можете скасувати замовлення, зателефонувавши до нас. Для скасування замовлення назвіть менеджеру номер
замовлення та Ваші дані, під якими Ви зареєстровані на сайті.

 #ETHICSPORTUA!
EthicSport - провідний італійський бренд у сфері розробки та
виробництва спортивного функціонального харчування. Компанія
заснована у 2005 році у м. Річчіоне, Італія.

Основний напрямок у роботі - фундаментальні дослідження та
вивчення передових досягнень у галузі спортивної медицини з
метою задоволення потреб спортсменів у якісно збалансованому
харчуванні.

Якість продукції EthicSport постійно підвищується завдяки тісній
співпраці з професійними спортсменами, провідними тренерами та
медичними науково-дослідними установами.

Професійні харчові добавки EthicSport були розроблені з метою
оптимізації продуктивності на усіх етапах спортивної підготовки.
Такі властивості продукції як ефективність, безпека, висока
засвоюваність та відмінний смак, зробили EthicSport провідним
брендом спортивного функціонального харчування в Італії та світі.

потребам спортсменів.
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ДРУЗІ!

Ми пропонуємо Вам усі переваги он-лайн покупок з додатковим сервісом -
отриманням замовлення у зручному місці та у зручний для Вас час.

Ви можете робити замовлення цілодобово. При оформленні вкажіть
бажаний спосіб оплати та доставки Вашого замовлення.

Ми приймаємо та обробляємо замовлення з 10:00-17:00 щодня, окрім
вихідних та святкових днів.

Під обробкою замовлення слід розуміти перевірку інформації про товар,
його наявність на складі, пакування та відправку Клієнту.

Ми співпрацюємо з різними кур’єрськими службами та пропонуємо Вам
обрати найзручнішу для себе. Якщо вам складно визначитися, наш відділ
обслуговування порадить службу кур'єрської доставки, виходячи з Ваших
побажань та можливостей. Вартість доставки залежить від ваги і розміру
замовлення та регіону.

Послуги кур'єрської доставки здійснюються відповідною службою та
оплачуються Клієнтом згідно її тарифів. Доставка безкоштовна від 500 грн!

Відправка товару здійснюється наступного робочого дня після замовлення.

Винятком можуть бути святкові дні з обмеженими годинами роботи
кур’єрської служби.

Термін доставки - від 2 до 6 робочих днів.

Для отримання замовлення Вам необхідно мати при собі паспорт або
посвідчення особи.

Перед тим, як підтвердити доставку підписом, розпакуйте посилку та
перевірте, будь ласка, чи відповідає товар Вашому замовленню.

Оплата замовлення

В інтернет-крамниці #EthicSportUA оплатити замовлення можна кількома
способами:

післяплатою при отриманні товару кур'єрською службою;

здійснити переказ на картку ПриватБанку (реквізити висилаються на
електронну скриньку Замовника);

оплатити на підставі виставленого рахункуфактури (висилаються на 
електронну скриньку Замовника).

Термін оплати - 1 тиждень з дня замовлення.

У вартість замовлення входить:

вартість замовлених товарів;

вартість доставки (залежить від остаточної ваги та суми замовлення);

вартість переказу грошей фірмою-відправником (для різних служб доставки
% перекладу різний).

Якщо у Вас є будь-які запитання, будь-ласка, зв’яжіться з нашим відділом
обслуговування за телефоном +380 99 495 7997 (щодня з 10:00 по 17:00,
окрім вихідних та святкових днів.

Ви можете скасувати замовлення, зателефонувавши до нас. Для скасування
замовлення назвіть менеджеру номер замовлення та Ваші дані, під якими
Ви зареєстровані на сайті.
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EthicSport - це:
унікальні інноваційні рецепти продукції, які відповідають реальним потребам
спортсменів.

Компанія EthicSport співпрацює з провідними спортсменами, професійними
клубами, спортивними лікарями та науково-дослідними установами.

Продукція EthicSport зареєстрована та сертифікована у Міністерстві охорони
здоров'я Італії, що підтверджує відсутність допінгу, на всі продукти для
спортсменів.

#EthicSportUA
найкраще професійне спортивне харчування!

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЧАС ПРИЙОМУ

до

1год 30’ 0 0 30’ 1год

під час    після

Основне завдання EthicSport - боротьба з незаконним використанням
допінгових препаратів у аматорському та професійному спорті. Компанія
виробляє унікальні та повністю безпечні харчові добавки. Продукція проходить
антидопінгове та мікробіологічне тестування у незалежних лабораторіях, які
підтверджують суворе дотримання усіх санітарно-гігієнічних норм у кожній
партії.

Продукція EthicSport виготовляється за інноваційною рецептурою виключно з
сировини вищої якості при обов'язковому дотриманні європейських стандартів
виробництва.

ПОЗНАЧЕНННЯ

можливо рекомендовано не рекомендовано

MAKE YOUR BEST PERFORMANCE
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ПЕРЕД ФІЗИЧНИМИ
НАВАНТАЖЕННЯМИ



                                                                           
PRE GARA DYNAMIC® 

МАКСИМАЛЬНА ПІДТРИМКА ВИБУХОВОЇ СИЛИ М'ЯЗІВ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПІД ЧАС АЕРОБНИХ ТА 

АНАЕРОБНИХ НАВАНТАЖЕНЬ! 

PRE GARA DYNAMIC® 

 
 специфічний спортивний напій, який містить 

амінокислоти, складні вуглеводи, 
електроліти, мінерали та вітаміни; 

 підвищує аеробну-анаеробну ефективність 
під час фізичних навантажень; 

 сприяє збільшенню сили, витривалості та 
продуктивності; 

 запобігає розпаду м'язових волокон; 
 знижує ризик виникнення судом; 
 містить натуральні екстракти гуарани та 

женьшеню; 
 не містить допінгових речовин, глютену та 

лактози, підходить для людей з целіакією 
(непереносимістю лактози). 

 
1 саше - 15,3 г 

упаковка - 20 саше по 15,3 г 

 

 
 

 
PRE GARA DYNAMIC® - специфічний спортивний напій, призначений для максимальної підтримки 
продуктивності та вибухової сили м'язів під час аеробних-анаеробних навантажень. 
 
Спортивний напій містить амінокислоти, складні вуглеводи та електроліти, корисні для підтримки витривалості 
під час фізичних вправ і навантажень. Забезпечує організм середньо- та довголанцюговими 
мальтодекстринами, глюкогенними амінокислотами та амінокислотами з розгалуженим ланцюгом (BCAA), які 
поглинаються у різні проміжки часу, гарантують тривале постачання енергії та запобігають розпаду м'язових 
волокон. 
 
PRE GARA DYNAMIC® забезпечує організм креатином у поєднані з α-кетоглутаровою кислотою, аланіном та 
таурином. Окрім цього, напій містить фітокомплекс з титрованих гуарани та женьшеню, які у поєднані з 
електролітами знижують ризик виникнення судом та підтримують високу інтенсивність тренування. 
 
Вітаміни (В2, В5, В6, С та фолієва кислота) допомагають знизити втому та виснаження, а електроліти (Ca, Mg, 
K) сприяють правильному функціонуванню м'язів.  
 
Вітаміни (В1, В2, В6, С та біотин) беруть участь у фізіологічному енергетичному метаболізмі, а вітамін B6 
підтримує нормальний метаболізм білків та глікогену. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати 1-2 саше за 30 хвилин до тренування або змагань.  
 
При фізичному навантаженні середньої тривалості вміст 1 саше розчинити у 200 мл води. При тривалому та 
інтенсивному навантаженні - 2 саше розчинити у 400-500 мл води. Для досягнення оптимальних результатів 
рекомендується за 10-15 хв до початку фізичних навантажень випити 200 мл води. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 



 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, цитрат калію, L-аланін, цитрат натрію, креатин моногідрат, креатин 
піруват, хлорид натрію, L-глутамін, карбонат кальцію, таурин, карбонат магнію, а-кетоглутарова кислота, L-
аскорбінова кислота (вітамін C), гуарана (Paullinia Cupana К.), розведена до 2,5% вмісту кофеїну, сухий 
екстракт женьшеню (Panax ginseng CA Meyer radix), розведений до 5% вмісту панаксозидів, регулятор 
кислотності: лимонна кислота, ароматизатори, підсолоджувач: ацесульфам калію, цитрат цинку, барвник: бета-
каротин, кальцію D-пантотенат (пантотенова кислота), гідрохлорид тіаміну (вітамін В1), рибофлавін (вітамін 
В2), гідрохлорид піридоксину (вітамін В6), фолієва кислота, D-біотин (вітамін Н). 

 

PRE GARA DYNAMIC 100 г 30,6 г (2 саше) %ДНС 

Енергетична цінність 356,2 Ккал/1516,7 КДж 109 Ккал/464,1 КДж  

Жири 0 г 0 г  

 у т.ч. насичені 0 г 0 г  

Протеїн (білок) 0 г 0 г  

Вуглеводи 75,2 г 23 г  

 у т.ч. цукру 23 г 7,05 г  

Сіль (NaCl) 2,1 г 0,65 г  

Вітамін C 294,1 мг 90 мг  113% 

Вітамін В1 3,4 мг 1,05 мг  95% 

Вітамін B2 3,9 мг 1,2 мг  86% 

Пантотенова кислота 14,7 мг 4,5 мг  75% 

Вітамін В6 1,6 мг 0,5 мг  36% 

Біотин 360 мкг 110 мкг  220% 

Фолат 500 мкг 150 мкг  75% 

Магній 183,8 мг 56 мг  15% 

Калій 980,4 мг 300 мг  15% 

Хлор 693,4 мг 212 мг  27% 

Цинк 34,3 мг 10,5 мг  105% 

Кальцій 392,2 мг 120 мг  15% 

Піруват 414 мг 127 мг  

Креатин 1889 мг 578 мг  

Таурин 817 мг 250 мг  

Глютамин 980 мг 300 мг  

L-аланін 1961 мг 600 мг  

а-кетоглутарова кислота 654 мг 200 мг  

Екстракт гуарани  327 мг 100 мг  

Екстракт женьшеню  327 мг 100 мг  

 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 

 
 
 
 
 
 



                                                                           
PRE GARA ENDURANCE® 

ОПТИМІЗУЄ ВИТРИВАЛІСТЬ ПІД ЧАС ТРИВАЛИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ! 

 

PRE GARA ENDURANCE® 
 

 специфічний спортивний напій, який містить 
амінокислоти, складні вуглеводи, 
електроліти, мінерали та вітаміни; 

 підвищує аеробну-анаеробну ефективність 
під час фізичних навантажень; 

 сприяє збільшенню сили, витривалості та 
продуктивності; 

 запобігає розпаду м'язових волокон; 
 знижує ризик виникнення судом; 
 не містить допінгових речовин, глютену та 

лактози, підходить для людей з целіакією 
(непереносимістю лактози). 

 
1 саше - 19 г 

упаковка - 20 саше по 19 г 

 

 
 

 
PRE GARA ENDURANCE® - специфічний спортивний напій, призначений для оптимізації витривалості під час 
тривалих фізичних навантажень. 
 
Спортивний напій містить амінокислоти, складні вуглеводи та електроліти, корисні для підтримки витривалості 
під час фізичних вправ і навантажень. Забезпечує організм середньо- та довголанцюговими 
мальтодекстринами, глюкогенними амінокислотами та амінокислотами з розгалуженим ланцюгом (BCAA), які 
поглинаються у різні проміжки часу, гарантують тривале постачання енергії та запобігають розпаду м'язових 
волокон. 
 
Вітаміни (В2, В5, В6, С та фолієва кислота) допомагають знизити втому та виснаження, а електроліти (Ca, Mg, 
K) сприяють правильному функціонуванню м'язів.  
 
Вітаміни (В1, В2, В6, С та біотин) беруть участь у фізіологічному енергетичному метаболізмі, а вітамін B6 
підтримує нормальний метаболізм білків та глікогену. 
 
Вітамін С сприяє підтримці нормальної функції імунної системи під час та після інтенсивних фізичних 
навантажень, захищає клітини від окисного стресу. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати 1-2 саше за 30 хвилин до тренування або змагань. 
 
При фізичному навантаженні середньої тривалості вміст 1 саше розчинити у 200 мл води. При тривалому та 
інтенсивному навантаженні - 2 саше розчинити у 400-500 мл води. Для досягнення оптимальних результатів 
рекомендується за 10-15 хв до початку фізичних навантажень випити 200 мл води. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 



 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, цитрат калію, L-аланін, L-лейцин, L-валін, L-ізолейцин, цитрат натрію, 
креатин моногідрат, креатин піруват, хлорид натрію, L-глутамін, карбонат кальцію, таурин, карбонат магнію, 
гліцин L-глутамінова кислота, L-аскорбінова кислота (вітамін C), елеутерокок (елеутерокок колючий, екстракт 
кореня сухий титрований до 5% сапонінів), регулятор кислотності: лимонна кислота, ароматизатори, 
емульгатор: ефіри жирних кислот цукрози, гідрохлорид ацетил-L-карнітину, підсолоджувач: сукралоза, DL-а-
токоферол ацетат (вітамін Е), гідроксипропілметилцелюлоза, барвник: бета-каротин, кальцію D-пантотенат 
(пантотенова кислота), гідрохлорид тіаміну (вітамін В1), рибофлавін (вітамін В2), гідрохлорид піридоксину 
(вітамін В6), фолієва кислота, D-біотин (вітамін Н). 
 

PRE GARA ENDURANCE 100 г 38 г (2 саше) %ДНС 

Енергетична цінність 
361,9 Ккал/1539,5 

КДж 
137,6 Ккал/585,3 КДж   

Жири 20 мг 10 мг   

    у т.ч. насичені 10 мг 0 мг   

Протеїн (білок) 0 г 0 г   

Вуглеводи 78,81 г 28,05 г   

    у т.ч. цукру 16,36 г 6,22 г   

Сіль (NaCl), 1,56 г 0,59 г   

Вітамін C 526,3 мг 200 мг 250% 

Вітамін В1 1,8 мг 0,7 мг 64% 

Вітамін B2 2,1 мг 0,8 мг 57% 

Пантотенова кислота 7,9 мг 3 мг 50% 

Вітамін В6 1,3 мг 0,5 мг 36% 

Біотин 197,4 мкг 75 мкг 150% 

Вітамін Е 26,3 мг 10 мг 83% 

Фолат 263,2 мкг 100 мкг 50% 

Магній 186,8 мг 71 мг 19% 

Калій 789,5 мг 300 мг 15% 

Хлор 478,8 мг 181,9 мг 23% 

Кальцій 315,8 мг 120 мг 15% 

Піруват 858 мг 326 мг   

Креатин 1716 мг 652 мг   

Таурин 658 мг 250 мг   

L-лейцин 1974 мг 750 мг   

L-ізолейцин 987 мг 375 мг   

L-валін 987 мг 375 мг   

L-глутамін 263 мг 100 мг   

Гліцин 1053 мг 400 мг   

L-аланін 1579 мг 600 мг   

Ацетил L-карнітин 132 мг 50 мг   

L-глутамінова кислота 526 мг 200 мг   

Екстракт елеутерококу 263 мг 100 мг   

 
 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 

 



ПІД ЧАС ФІЗИЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ



                                                                           
PERFORMANCE SETE® 

НЕОБХІДНИЙ РІВЕНЬ ГЛЮКОЗИ, ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА ГІДРАТАЦІЇ! 

 
PERFORMANCE SETE® 

 
 підтримує необхідний рівень глюкози та 

електролітів; 
 оптимізує гідратацію; 
 забезпечує оптимальну витривалість 

при тривалих фізичних навантаженнях; 
 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 
целіакією (непереносимістю лактози). 

 
Смак: лимон, апельсин, тропічні фрукти 

 
1 саше - 22 г 

упаковка - 14 саше по 22 г 

 

 
 
PERFORMANCE SETE® - специфічний спортивний напій, призначений для приготування гіпотонічного 
вуглеводно-електролітного розчину. На відміну від води, вуглеводно-електролітні розчини можна розглядати як 
ідеальний засіб екстреного відновлення під час та після інтенсивних фізичних навантажень, адже вони 
забезпечують поповнення не тільки втраченої рідини, але й вуглеводів та мінералів.  
 
PERFORMANCE SETE® сприяє витривалості та підвищенню поглинання води під час занять спортом. 
Корисний для поповнення рідини та електролітів, які втрачаються під час фізичних навантажень. 
 
Інноваційна формула включає у себе ретельно підібрані компоненти для досягнення максимальної 
ефективності. 
 
PERFORMANCE SETE® містить елеутерокок, відомий своїми тонізуючими та адаптогенними властивостями, 
корисний для підтримки природної захисної функції організму.  
 
Елеутерокок підвищує фізичну та розумову працездатність, стійкість до несприятливих факторів зовнішнього 
середовища, підвищує гостроту зору, стимулює серцево-судинну систему, послаблює стресові реакції та має 
стимулюючу дію. 
 
Вітаміни, які містяться у PERFORMANCE SETE®, допомагають знизити втому та виснаження (вітаміни В2, В5, 
C), нормалізувати обмін речовин (вітаміни В1, В2, В5, C) та роботу серця (В1), захистити клітини від окисного 
стресу (вітаміни С, В2). 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати 1-3 саше під час тренування або змагань.  
 
Вміст 1 саше необхідно розчинити у 500 мл води. Вживати 50-100 мл розчину через однакові проміжки часу 
(15-20 хв). Максимальна доза - 3 саше на день. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 



 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
мальтодекстрин, декстроза, фруктоза, регулятор кислотності: лимонна кислота, цитрат натрію, цитрат калію, 
хлорид натрію, ароматизатор, карбонат кальцію, карбонат магнію, L-аскорбінова кислота (вітамін C), 
елеутерокок (елеутерокок колючий, екстракт кореня сухий титрований до 5% сапонінів), підсолоджувач: 
ацесульфам К, барвник: бета-каротин, D-пантотенат кальцію (пантотенова кислота), гідрохлорид тіаміну 
(вітамін В1), рибофлавін (вітамін В2) 
 

PERFORMANCE SETE 100 г 22 г (1 саше) %ДНС 

Енергетична цінність 367 Ккал/1562 КДж 81 Ккал/344 КДж   

Жири 0 г 0 г   

    у т.ч. насичені 0 г 0 г   

Протеїн (білок) 10 мг 0 мг   

Вуглеводи 86,02 г 18,92 г   

    у т.ч. цукру 49,67 г 10,93 г   

Сіль (NaCl), 2,64 г 0,58 г   

Вітамін C 136,4 мг 30 мг 38% 

Вітамін В1 1,91 мг 0,42 мг 38% 

Вітамін B2 2,18 мг 0,48 мг 34% 

Пантотенова кислота 8,18 мг 1,8 мг 30% 

Натрій 1058 мг 232,8 мг   

Магній 114 мг 25 мг 7% 

Калій 624 мг 137,3 мг 7% 

Хлор 965 мг 212,3 мг 27% 

Кальцій 273 мг 60,1 мг 8% 

Екстракт елеутерококу  136 мг 30 мг   

 
 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 

 

 



                                                                          
SUPER DEXTRIN®

НОВИЙ КОРДОН ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ - НАЙПОТУЖНІША ЕНЕРГІЯ ТА ВИТРИВАЛІСТЬ!

SUPER DEXTRIN®

 інноваційна  енергетична  суміш  на  основі
послідовних  вуглеводів  з  високою
ефективністю та тривалістю;

 запатентована  формула,  яка  забезпечує
одночасну дію 4 вуглеводів з різними фізико-
хімічними  властивостями  для  поступового
вивільнення енергії;

 підвищує  аеробну-анаеробну  ефективність
під час фізичних навантажень;

 сприяє  збільшенню  сили,  витривалості  та
продуктивності;

 не  містить  допінгових  речовин,  глютену  та
лактози,  підходить  для  людей  з  целіакією
(непереносимістю лактози).

упаковка - банка 700 г

SUPER DEXTRIN® - специфічний спортивний напій, призначений для збалансованого забезпечення організму
енергією під час фізичних вправ і навантажень. Інноваційно функціональна запатентована формула суміші,
розроблена  на  основі  особливих  вуглеводів  з  повільним  вивільненням  та  низьким  гликемічним  індексом.
SUPER DEXTRIN® відрізняється довготривалою та високою ефективністю.

Спеціальна  формула  поєднує  у  собі  Cluster  Dextrin®  (HBCD  -  циклічні  декстрини  з  високорозгалуженими
ланцюгами),  Palatinose™ (ізомальтулозу)  та мальтодекстрини з  різною еквівалентністтю декстрози (DE6 та
DE18). Наявність HBCD та DE6 забезпечує низький осмотичний тиск суміші. Молекулярна структура різних). Наявність HBCD та DE6 забезпечує низький осмотичний тиск суміші.  Молекулярна структура різних
вуглеводів сприяє диференційованому вивільненню енергії, що забезпечує кращий розподіл її запасів. 

CLUSTER DEXTRIN® є особливим вуглеводом з низьким глікемічним індексом, корисним для збалансованого
забезпечення  енергією.  HBCD -  це  новий  рівень  у  розробках  спортивного  харчування  для  поповнення
організму  додатковою  енергією.  Високорозгалужені  циклічні  декстрини  є  еволюцією  класичних
мальтодекстринів та особливо корисні при інтенсивному та тривалому навантаженні. Ці циклічно структуровані
молекули  з  численними  розгалуженнями  мають  специфічні  особливості  для  постійного  та  регулярного
вивільнення глюкози. Основна сировина, з якої отримують  CLUSTER DEXTRIN® - кукурудзяний крохмаль. У
процесі отримання HBCD використовується певний фермент, який дозволяє отримувати молекули з високою
молекулярною масою, низькою осмолярністю та доброю розчинністю.  HBCD стимулює постійне постачання
глюкози в організм.

PALATINOSE™  є  особливим  вуглеводом  з  низьким  глікемічним  індексом,  корисним  для  збалансованого
забезпечення енергією (4  ккал/г).  PALATINOSE™ покращує окиснення жиру під час фізичної  активності  та
називається "розумним цукром". PALATINOSE™ отримують ферментативним шляхом з природного джерела -
цукрози цукрового буряка. Молекулярний зв'язок у PALATINOSE™ набагато стійкіший, ніж цукроза.

GLUCIDEX  DE6  та  MALTODEXTRINS  DE18  -  мальтодекстрини  зі  складними  вуглеводами,  гідророзчинні,
отримані з ферментативних процесів гідролізу. У результаті трансформації кукурудзяного крохмалю отримують
мальтодекстрини  з  глюкозним  полімером  різної  довжини.  Довжина  ланцюга  дозволяє  класифікувати
мальтодекстрини відповідно до їх  DE "еквівалентності декстрози" (зазвичай від 3 до 19). Чим вищий DE, тим
коротшим  буде  ланцюговий  поліцукрид.  Цим  пояснюється  той  факт,  що  мальтодекстрини  мають  подібну
функцію глюкози у процесі травлення.

Мальтодекстрини  застосовуються  у  дієті  спортсменів,  оскільки  осмолярність  на  основі  напою  з
мальтодекстрину  менша,  ніж  ізокалорійна  кількість  глюкози.  Комбіноване  застосування  мальтодекстрину  з
різним DE надає змогу підвищити середню молекулярну масу суміші та зменшує осмолярність, що дозволяє
зменшити час транзиту та підвищити відновлення енергії.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується приймати при проведенні важкої та / або тривалої підготовки, яка викликає втому м'язів та
зменшення запасів глікогену у м'язах.

При фізичному навантаженні  середньої  тривалості  50 г  (3  повні  мірні  ложки)  розчинити у 500 мл води та
випити. 

Рекомендується  приймати  під  час  тренувань  або  змагань.  При  тривалому  та  інтенсивному  навантаженні,
приймати перед та під час тренувань. 

Не перевищувати максимальної добової дози - 150 г, у розчиненому вигляді рівної 3 пляшкам по 500 мл.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.

СКЛАД:
високорозгалужений циклічний декстрин (Cluster Dextrin®), кукурудзяний мальтодекстрин DE18). Наявність HBCD та DE6 забезпечує низький осмотичний тиск суміші. Молекулярна структура різних, ізомальтулоза
(Palatinose™), кукурудзяний мальтодекстрин DE6 (Glucidex®), ароматизатор, регулятор кислотності: лимонна
кислота. 
Ізомальтулоза є джерелом глюкози та фруктози.

SUPER DEXTRIN® 100 г 50 г

Енергетична цінність 381 Ккал/1619 КДж 190 Ккал/810 КДж

Жири 0 мг 0 мг

    у т.ч. насичені 0 мг 0 мг

Протеїн (білок) 0 г 0 г

Вуглеводи 95 г 47 г

    у т.ч. цукру 22 г 11 г

Сіль (NaCl), 0,16 г 0,08 г



                                                                          
SUPER DEXTRIN GEL®

НОВИЙ КОРДОН ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ - НАЙПОТУЖНІША ЕНЕРГІЯ ТА ВИТРИВАЛІСТЬ!

SUPER DEXTRIN GEL®

 інноваційна  енергетична  суміш  на  основі
послідовних  вуглеводів  з  високою
ефективністю та тривалістю;

 запатентована  формула,  яка  забезпечує
одночасну дію 4 вуглеводів з різними фізико-
хімічними  властивостями  для  поступового
вивільнення енергії;

 підвищує  аеробну-анаеробну  ефективність
під час фізичних навантажень;

 сприяє  збільшенню  сили,  витривалості  та
продуктивності;

 не  містить  допінгових  речовин,  глютену  та
лактози,  підходить  для  людей  з  целіакією
(непереносимістю лактози).

Смак: апельсин, яблуко-лимон

1 саше - 55 мл 
упаковка - 45 саше по 55 мл

SUPER DEXTRIN® - специфічний спортивний напій, призначений для збалансованого забезпечення організму
енергією під час фізичних вправ і навантажень. Інноваційно функціональна запатентована формула суміші,
розроблена  на  основі  особливих  вуглеводів  з  повільним  вивільненням  та  низьким  гликемічним  індексом.
SUPER DEXTRIN® відрізняється довготривалою та високою ефективністю.

Спеціальна  формула  поєднує  у  собі  Cluster  Dextrin®  (HBCD  -  циклічні  декстрини  з  високорозгалуженими
ланцюгами),  Palatinose™ (ізомальтулозу)  та мальтодекстрини з  різною еквівалентністтю декстрози (DE6 та
DE18). Наявність HBCD та DE6 забезпечує низький осмотичний тиск суміші. Молекулярна структура різних). Наявність HBCD та DE6 забезпечує низький осмотичний тиск суміші.  Молекулярна структура різних
вуглеводів сприяє диференційованому вивільненню енергії, що забезпечує кращий розподіл її запасів. 

CLUSTER DEXTRIN® є особливим вуглеводом з низьким глікемічним індексом, корисним для збалансованого
забезпечення  енергією.  HBCD -  це  новий  рівень  у  розробках  спортивного  харчування  для  поповнення
організму  додатковою  енергією.  Високорозгалужені  циклічні  декстрини  є  еволюцією  класичних
мальтодекстринів та особливо корисні при інтенсивному та тривалому навантаженні. Ці циклічно структуровані
молекули  з  численними  розгалуженнями  мають  специфічні  особливості  для  постійного  та  регулярного
вивільнення глюкози. Основна сировина, з якої отримують  CLUSTER DEXTRIN® - кукурудзяний крохмаль. У
процесі отримання HBCD використовується певний фермент, який дозволяє отримувати молекули з високою
молекулярною масою, низькою осмолярністю та доброю розчинністю.  HBCD стимулює постійне постачання
глюкози в організм.

PALATINOSE™  є  особливим  вуглеводом  з  низьким  глікемічним  індексом,  корисним  для  збалансованого
забезпечення енергією (4  ккал/г).  PALATINOSE™ покращує окиснення жиру під час фізичної  активності  та
називається "розумним цукром". PALATINOSE™ отримують ферментативним шляхом з природного джерела -
цукрози цукрового буряка. Молекулярний зв'язок у PALATINOSE™ набагато стійкіший, ніж цукроза.

GLUCIDEX  DE6  та  MALTODEXTRINS  DE18  -  мальтодекстрини  зі  складними  вуглеводами,  гідророзчинні,
отримані з ферментативних процесів гідролізу. У результаті трансформації кукурудзяного крохмалю отримують
мальтодекстрини  з  глюкозним  полімером  різної  довжини.  Довжина  ланцюга  дозволяє  класифікувати
мальтодекстрини відповідно до їх  DE "еквівалентності декстрози" (зазвичай від 3 до 19). Чим вищий DE, тим
коротшим  буде  ланцюговий  поліцукрид.  Цим  пояснюється  той  факт,  що  мальтодекстрини  мають  подібну
функцію глюкози у процесі травлення.

Мальтодекстрини  застосовуються  у  дієті  спортсменів,  оскільки  осмолярність  на  основі  напою  з
мальтодекстрину  менша,  ніж  ізокалорійна  кількість  глюкози.  Комбіноване  застосування  мальтодекстрину  з
різним DE надає змогу підвищити середню молекулярну масу суміші та зменшує осмолярність, що дозволяє
зменшити час транзиту та підвищити відновлення енергії.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується  приймати  під  час  тренувань  або  змагань  від  1  до  3  саше  на  добу.  При  тривалому  та
інтенсивному навантаженні, приймати перед та під час навантажень. 

Не перевищувати максимальної добової дози.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.

Смак яблуко-лимон:

СКЛАД:
вода,  високорозгалужений  циклічний  декстрин  (Cluster Dextrin®), кукурудзяний мальтодекстринCluster  Dextrin®), кукурудзяний мальтодекстрин),  кукурудзяний  мальтодекстрин
DE18, ізомальтулоза (Cluster Dextrin®), кукурудзяний мальтодекстринPalatinose™), кукурудзяний мальтодекстрин DE6 (Glucidex®), ароматизатор,),  кукурудзяний мальтодекстрин DE6 (Cluster Dextrin®), кукурудзяний мальтодекстринGlucidex®), кукурудзяний мальтодекстрин),  ароматизатор,
концентрований лимонний сік, регулятор кислотності: лимонна кислота. консервант: сорбат калію.
* Ізомальтулоза є джерелом глюкози та фруктози.

Смак апельсин:

СКЛАД:
вода,  високорозгалужений  циклічний  декстрин  (Cluster Dextrin®), кукурудзяний мальтодекстринCluster  Dextrin®), кукурудзяний мальтодекстрин),  кукурудзяний  мальтодекстрин
DE18,  ізомальтулоза  (Cluster Dextrin®), кукурудзяний мальтодекстринPalatinose™), кукурудзяний мальтодекстрин DE6 (Glucidex®), ароматизатор,),  фруктоза,  кукурудзяний  мальтодекстрин  DE6  (Cluster Dextrin®), кукурудзяний мальтодекстринGlucidex®), кукурудзяний мальтодекстрин),
концентрований лимонний сік, ароматизатор, регулятор кислотності: лимонна кислота. консервант:
сорбат калію, барвник: бетакаротин.
* Ізомальтулоза є джерелом глюкози та фруктози.

SUPER DEXTRIN® 100 мл 55 мл

Енергетична цінність 196 Ккал/833 КДж 108 Ккал/459 КДж

Жири 0 мг 0 мг

у т.ч. насичені 0 мг 0 мг

Протеїн (білок) 0 г 0 г

Вуглеводи 49 г 27 г

у т.ч. цукру 24 г 13 г

Сіль (NaCl), 0,09 г 0,05 г



                                                                           
ENERGIA RAPIDA® + 

ШВИДКЕ ПОПОВНЕННЯ ЗАПАСІВ ЕНЕРГІЇ З ТРИВАЛИМ ЕФЕКТОМ! 

 

ENERGIA RAPIDA® + 
 

 швидкодіючий енергетик з тривалим 
ефектом та комплексом складних 
вуглеводів;  

 містить аланін, електроліти, таурин та 
женьшень; 

 стимулює фізичну та розумову 
працездатність; 

 підвищує м'язовий тонус; 
 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 
целіакією (непереносимістю лактози). 

 
1 флакон - 25 мл  

упаковка - 10 флаконів по 25 мл 

 

 
 
 
ENERGIA RAPIDA®+ – спортивний напій, призначений для підтримання енергетичного рівня організму у 
критичні моменти під час важких фізичних навантажень. Цей швидкодіючий енергетичний стимулятор з 
тривалим ефектом підтримує фізичну та розумову працездатність.  
 
Завдяки збалансованому вмісту функціональних та ретельно підібраних компонентів ENERGIA RAPIDA®+ 
забезпечує швидкий енергетичний ефект з довготривалою дією, підтримує стабільний рівень глюкози у крові 
для оптимального функціонування м'язів та розумової працездатності. 
 
Збалансований комплекс складних вуглеводів забезпечує швидке засвоєння глюкози, а таурин, аланін, 
електроліти та поживні речовини покращують метаболічні процеси і сприяють транспортуванню енергії в 
організмі.  
 
Містить кофеїн та женьшень, які впливають на адаптацію організму до стресових ситуацій під час фізичної 
втоми при тривалих та інтенсивних тренуваннях.  
 
Женьшень має тонізуючу дію, сприяє вуглеводному обміну та запобігає втомі. 
 
ENERGIA RAPIDA®+ містить високі дози кофеїну (140 мг на 1 флакон 25 мл). Кофеїн - стимулятор центральної 
нервової системи, а у відповідних дозах він підсилює позитивні умовні рефлекси, покращує концентрацію уваги 
та фізичну активність, зменшує втому і сонливість. 
 
Таурин є незамінною амінокислотою, яка впливає на усі системи організму, особливо на серцево-судинну та 
нервову системи. Таурин сприяє збільшенню енергетичних запасів, підвищенню витривалості та нервової 
стійкості, а також загальному оздоровленню організму. 
 
ENERGIA RAPIDA®+ швидко поповнює енергетичні запаси та забезпечує високий рівень регенерації організму 
у стані повного виснаження. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати у разі потреби при усіх видах фізичного навантаження.  
 
Максимальна доза - 2 флакони на день. 
 
 
 
 



 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 

вода, мальтодекстрин, декстроза, фруктоза, L-аланін, таурин, стабілізатори: лимонна кислота, лактат 
натрію, хлорид натрію, піроглутамат калію, зневоднений кофеїн, вітамін C (L-аскорбінова кислота), 
сухий екстракт женьшеню (Panax ginseng CA Meyer radix), розведений до 12% вмісту панаксозидів, 
ароматизатор, хлорид магнію, консервант: сорбат калію, глутамінова кислота 
 

ENERGIA RAPIDA + 100 мл 2 х 25 мл 

Енергетична цінність 235 Ккал/999 КДж 118 Ккал/499 КДж 

Жири 0 г 0 г 

    у т.ч. насичені 0 г 0 г 

Протеїн (білок) 0 мг 0 г 

Вуглеводи 58,8 г 29,4 г 

    у т.ч. цукру 36,8 г 18,4 г 

Клітковина 0 мг 0 мг 

Вітамін C 240 мг 120 мг 

L-аланін 600 мг 300 мг 

Таурин 600 мг 300 мг 

Глутамінова кислота 20 мг 10 мг 

Магній 21,2 мг 10,6 мг 

Калій 72 мг 36 мг 

Кофеїн 280 мг 140 мг 

Екстракт женьшеню  200 мг 100 мг 

 



                                                                          

EXTRASHOT ENERGY®

ШВИДКИЙ ТОНІЗУЮЧИЙ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ!

EXTRASHOT ENERGY®

 специфічний спортивний напій, який містить
вітаміни групи B, таурин, кофеїн, гуарану та
глюкуронолактон;

 має  швидкий  тонізуючий  та  тривалий
енергетичний ефект;

 сприяє зменшенню втоми, збільшенню сили,
витривалості та продуктивності;

 містить натуральний екстракт гуарани;
 не містить цукру;
 не  містить  допінгових  речовин,  глютену  та

лактози,  підходить  для  людей  з  целіакію
(непереносимістю лактози).

1 флакон - 60 мл
упаковка - 12 флаконів по 60 мл

EXTRASHOT  ENERGY® -  швидкодіючий  енергетичний  стимулятор  з  тривалим  (до  6  годин!)  ефектом.  Не
містить цукру.

Напій містить гуарану та кофеїн, які забезпечують моментальний вибух енергії  до та під час тренування, а
комплекс вітамінів групи В, фолієва кислота та глюкуронолактон запобігають виснаженню, сприяють зниженню
втоми та нормалізують обмін речовин.

Спортивний напій містить високі дози кофеїну (200 мг на 1 флакон). Кофеїн - стимулятор центральної нервової
системи - у відповідних дозах підсилює позитивні умовні рефлекси, покращує концентрацію уваги та фізичну
активність, зменшує втому і сонливість.

Гуарана, як тонізуючий засіб, підтримує високу інтенсивність тренування.

Вітаміни B1 та B3 сприяють збагаченню енергією та нормальному обміну речовин, а фолієва кислота, вітаміни
В6 і В12 запобігають виснаженню та сприяють зниженню втоми.

Таурин є незамінною амінокислотою, яка впливає на усі системи організму, особливо на серцево-судинну та
нервову  системи.  Таурин  сприяє  загальному  оздоровленню  організму,  збільшенню  енергетичних  запасів,
підвищенню витривалості та нервової стійкості.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується приймати у разі потреби по 1 флакону на добу, переважно між прийомами їжі, для швидкого
відновлення енергії, протидії втомі та забезпечення витривалості.

Для  досягнення  оптимальних  результатів  при  тривалому  та  інтенсивному  навантаженні,  рекомендується
випити 1 флакон за 15-20 хв до початку фізичних навантажень.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.

СКЛАД:

вода,  безводний кофеїн,  таурин,  гуарана (Paullinia Cupana К.), розведена до 2,5% вмісту кофеїну,Paullinia  Cupana К.),  розведена до 2,5% вмісту кофеїну,
регулятор  кислотності:  лимонна  кислота,  підсолоджувач:  сукралоза,  ароматизатор,  консерванти:
бензоат  натрію,  сорбат  калію,  вітамін  В3  (Paullinia Cupana К.), розведена до 2,5% вмісту кофеїну,нікотинамід),  вітамін  В6  (Paullinia Cupana К.), розведена до 2,5% вмісту кофеїну,гідрохлорид  піридоксину),
вітамін В1 (Paullinia Cupana К.), розведена до 2,5% вмісту кофеїну,гідрохлорид тіаміну), глюкоронолактон, фолієва кислота, вітамін B12 (Paullinia Cupana К.), розведена до 2,5% вмісту кофеїну,ціанокобаламін).

EXTRASHOT ENERGY 1 флакон 60 мл %NRV

Енергетична цінність 0,7 Ккал/2,8 КДж —

Жири 0 г —

    у т.ч. насичені 0 г —

Протеїн (білок) 0 мг —

Вуглеводи 0,03 г —

    у т.ч. цукру < 0,02 г —

Клітковина 0 мг —

Сіль (NaCl)) 0,02 г —

Кофеїн 200 мг —

Таурин 200 мг —

Вітамін В1 1,1 мг 100%

Вітамін В3 16 мг 100%

Вітамін В6 1,4 мг 100%

Вітамін В12 2,5 мкг 100%

Фолієва кислота 200 мкг 100%

Гуарана 40 мг —

    надлишок дози кофеїну 1 мг —

Глюкуронолактон 1 мг —

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                           
SPORT COFFEE® 

ДОПОВНЕНЕ ЕНЕРГІЄЮ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КАВИ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ!  

НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ПРОТЯГОМ ЗМАГАНЬ! 

 
SPORT COFFEE® 

 
 специфічний спортивний напій, який містить 

суміш кави та послідовних вуглеводів; 
 високий вміст кофеїну;  
 має швидкий тонізуючий та тривалий 

енергетичний ефект; 
 сприяє зменшенню втоми, збільшенню сили, 

витривалості та продуктивності; 
 не містить допінгових речовин, глютену та 

лактози, підходить для людей з целіакію 
(непереносимістю лактози). 

 
1 стікер - 25 мл 

упаковка - 32 стікери по 25 мл 

 

 
 

 

 
 
SPORT COFFEE® - інноваційний енергетичний стимулятор з натуральною італійською кавою.  Містить 
ретельно підібрану суміш з високоякісної італійської кави із вмістом кофеїну 85 мг, яка додатково збагачена 
вуглеводами з різною швидкістю поглинання. Наявність швидких вуглеводів (фруктоза і декстроза) та 
повільних вуглеводів (мальтодекстрин і ізомальтулоза) забезпечує як швидкий енергетичний приплив так і 
поступове вивільнення енергії. Поцінувувачі кави будуть насолоджуватися смачним напоєм та отримувати 
високу якість енергії. 
 
SPORT COFFEE® поєднує у собі традицію та науковий досвід у задоволенні енергетичних потреб атлетів, 

яким необхідно швидко поповнити енергію, навіть під час інтенсивних навантажень. Результатом розробок є 
смачна кава з високим вмістом кофеїну та вуглеводною основою, яка здатна конкурувати з кращими 
енергетичними гелями.  
 
Спортивний напій містить високі дози кофеїну (85 мг на 1 стікер 25 мл). Кофеїн - стимулятор центральної 
нервової системи. У відповідних дозах він підсилює позитивні умовні рефлекси, покращує концентрацію уваги 
та фізичну активність, зменшує втому і сонливість. 
 
Чи корисна кава перед тренуваннями? Що буде корисніше: випити кави, звареної традиційним способом, або, 
можливо, побалувати себе чашкою еспрессо? І перше, і друге, але, у той же час, ні те, ні інше. Несподівано? 
Безумовно.  
 
Вченні дали однозначну відповідь на це питання. Насправді, перед тренуванням краще приймати саме 
кофеїнові добавки, адже звичайна кава спочатку бадьорить, а потім надає заспокійливий ефект, що може 
внести певний дисбаланс у процес підготовки. Кофеїнові добавки сприяють швидкому засвоєнню організмом 
речовин, які містяться у каві. 
 
Найкраще вживати каву перед тренуванням, спрямованим на силову підготовку. Кофеїн сприяє втраті жиру, а 
також спричиняє у організмі найпотужніший вибух енергії. Окрім того, зовсім нещодавно європейські вчені-
фізіологи у ході досліджень виявили нові можливості кавових напоїв. Виявляється, що за допомогою кави 
можна розвинути м'язову масу! Прийом невеликої дози кофеїну сприяє збільшенню тривалості тренування до 
30% та може знизити втому. Також було встановлено, що кофеїн надзвичайно ефективний у боротьбі з 
м'язовим болем. Більше того, цей алкалоїд перешкоджає можливому розвитку серцевих захворювань та 
ракових пухлин. 
 
 
 
 
 



 
 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати безпосередньо перед або під час тренувань чи змагань від 1 до 2 стікерів на добу. 
 
Для досягнення оптимальних результатів при тривалому та інтенсивному навантаженні, рекомендується 
випити 1 стікер за 15 хв до початку фізичних навантажень. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 

вода, мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, ізомальтулоза, ліофілізована кава (3%), регулятор 

кислотності: лимонна кислота, кофеїн, натуральний аромат кави. 

SPORT COFFEE 100 мл 1 стікер 25 мл 

Енергетична цінність 301 Ккал/1259 КДж 75,3 Ккал/315 КДж 

Жири 0 г  

    у т.ч. насичені 0 г  

Протеїн (білок) 0 мг  

Вуглеводи 75 г 18,7 г 

    у т.ч. цукру 25 г 6,3 г 

Клітковина 0 мг  

Сіль (NaCl) 21 мг 5,3 мг 

Кофеїн 340 мг 85 мг 

 

 



                                                                           
ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL® 

ШВИДКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛЮКОЗОЮ ТА ТРИВАЛЕ ВИВІЛЬНЕННЯ ЕНЕРГІЇ! 

           ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL® 
 

 енергетичний напій з безперервними 
вуглеводами; 

 швидко поповнює запаси енергії; 
 з довготривалим ефектом; 
 призначений для фізичної активності, 

підвищує витривалість; 
 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 
целіакією (непереносимістю лактози). 

 
Смак: лимон, лайм, кола 

 
1 саше - 50 мл  

упаковка - 50 саше по 50 мл 

 

 
 
ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL® – спортивний енергетичний напій (120 Ккал у саше 50 мл + кофеїн 50 мг 
та калій 54 мг), призначений для підтримання енергетичного рівня організму у критичні моменти під час важких 
фізичних навантажень. 
 
Формула ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL® була розроблена науковою командою EthicSport та 
протестована провідними спортсменами. Завдяки збалансованому вмісту функціональних та ретельно 
підібраних компонентів, напій забезпечує швидкий енергетичний ефект з довготривалою дією, підтримує 
стабільний рівень глюкози у крові для оптимального функціонування м'язів та розумової працездатності. 
Містить безперервні коротко-, середньо- та довголанцюгові вуглеводи, які сприяють швидкому забезпеченню 
глюкозою та тривалому вивільненню енергії.  
 
ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL® містить високі дози кофеїну (50 мг на 1 флакон 50 мл). Кофеїн - 
стимулятор центральної нервової системи. У відповідних дозах він підсилює позитивні умовні рефлекси, 
покращує концентрацію уваги та фізичну активність, зменшує втому і сонливість. 
 
ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL® містить високі дози калію (54 мг на 1 флакон 50 мл). Калій бере участь у 
процесах насичення клітин киснем, крім того в його функції входить очищення організму від токсичних речовин, 
контроль рівня кров'яного тиску та участь у ферментативних процесах. 
 
ENERGIA RAPIDA PROFESSIONAL® швидко поповнює енергетичні запаси та забезпечує високий рівень 
регенерації організму у стані повного виснаження, має чудовий смак та легко засвоюється, простий у 
використанні навіть у екстремальних умовах. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати під час тренувань або змагань від 1 до 3 саше на добу.  

У разі потреби вживати до початку прояву енергетичних провалів. Приймати з невеликою кількістю води. 

 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 



 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 

Смак лимону: 
 
СКЛАД: 

водний розчин мальтодекстрину, середньо- та довго-ланцюговий мальтодекстрин, фруктоза, сироп 
глюкози, декстроза, концентрат лимонного соку, ароматизатори, хлорид натрію, регулятор 
кислотності: лимонна кислота, консервант: сорбат калію, кофеїн 
 
Смак лайму: 
 
СКЛАД: 

водний розчин мальтодекстрину, середньо- та довго-ланцюговий мальтодекстрин, фруктоза, сироп 
глюкози, декстроза, концентрат лимонного соку, ароматизатори, хлорид натрію, регулятор 
кислотності: лимонна кислота, консервант: сорбат калію, кофеїн 
 

ENERGIA RAPIDA 
PROFESSIONAL 

100 мл 2 х 50 мл 

Енергетична цінність 240 Ккал/1020 КДж 240 Ккал/1020 КДж 

Жири <10 мг <10 мг 

    у т.ч. насичені <10 мг <10 мг 

Протеїн (білок) <10 мг <10 мг 

Вуглеводи 60 г 60 г 

    у т.ч. цукру 60 г 60 г 

Клітковина 0 мг 0 мг 

Сіль (NaCl), 295 мг 295 мг 

Калій 108 мг 108 мг 

Кофеїн 100 мг 100 мг 

 
Смак коли: 
 
СКЛАД: 

водний розчин мальтодекстрину, середньо- та довго-ланцюговий мальтодекстрин, фруктоза, сироп 
глюкози, декстроза, концентрат лимонного соку, ароматизатори, хлорид натрію, регулятор 
кислотності: лимонна кислота, консервант: сорбат калію, кофеїн 
 
 

ENERGIA RAPIDA 
PROFESSIONAL 

100 мл 1 х 50 мл 

Енергетична цінність 240 Ккал/1020 КДж 120 Ккал/510 КДж 

Жири <10 мг <10 мг 

    у т.ч. насичені <10 мг <10 мг 

Протеїн (білок) <10 мг <10 мг 

Вуглеводи 60 г 30 г 

    у т.ч. цукру 24 г 12 г 

Клітковина 0 мг 0 мг 

Сіль (NaCl), 295 мг 148 мг 

Калій 108 мг 54 мг 

Кофеїн 121 мг 60,5 мг 

 
 



                                                                           
 

MALTOSHOT ENDURANCE® 

ШВИДКИЙ ПРИПЛИВ ЕНЕРГІЇ ТА ТРИВАЛИЙ ДІЄВИЙ ЕФЕКТ! 

 

MALTOSHOT ENDURANCE® 
 

 енергетичний напій з комплексом із 5 
послідовних вуглеводів; 

 швидко поповнює запаси енергії з 
довгочасним ефектом; 

 відмінно засвоюється; 
 призначений для фізичної активності, 

підвищує витривалість; 
 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 
целіакією (непереносимістю лактози). 

 
Смак: вишня-лимон, тропічні фрукти 

 
1 саше - 50 мл  

упаковка - 50 саше по 50 мл 

 

 
 
 
MALTOSHOT ENDURANCE® – спортивний енергетичний напій з комплексом із 5 послідовних вуглеводів з 
різною швидкістю засвоєння. Забезпечує поступове вивільнення енергії завдяки довгому ланцюгу 
мальтодекстринів та ізомальтулози.  
 
MALTOSHOT ENDURANCE® містить 3 вуглеводи, які швидко виділяють енергію та 2 вуглеводи з уповільненим 
вивільненням енергії. У результаті такої стратегії забезпечується як швидкий приплив енергії, так і тривалий 
дієвий ефект. 
 
MALTOSHOT ENDURANCE® має ергономічну м'яку упаковку, яку зручно відкривати. Напій смачний та легко 
засвоюється, простий у використанні навіть у екстремальних умовах. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати під час тренувань або змагань від 1 до 2 саше на добу.  
 
Уразі потреби вживати з регулярними інтервалами у 60-90 хвилин. Приймати з невеликою кількістю води. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 

 
 
 



 

Смак вишня-лимон: 
 
СКЛАД: 

вода, мальтодекстрин, фруктоза, декстроза, ізомальтулоза, концентрований сік вишні (1,40%), 
концентрат лимонного соку (0,75%), хлорид натрію, хлорид калію, підкислювач: лимонна кислота, 
ароматизатори, гексагідрат хлориду магнію, консервант: сорбат калію 
 
Смак тропічні фрукти: 
 
СКЛАД: 

вода, мальтодекстрин DE18, мальтодекстрин DE9, декстроза, концентрати фруктових соків (4,4%) 
(манго – 2,2%, папайя – 1,1%, маракуйя – 1,1%), фруктоза, ізомальтулоза, ароматизатори, концентрат 
лимонного соку (1%), хлорид натрію, підкислювач: лимонна кислота, хлорид калію, гексагідрат 
хлориду магнію, консервант: сорбат калію. 
 
 

MALTOSHOT ENDURANCE 100 мл 2 x 50 мл 

Енергетична цінність 
207 Ккал/881 

КДж 
207 Ккал/881 КДж 

Жири 
0 мг 0 мг 

    у т.ч. насичені 
0 мг 0 мг 

Протеїн (білок) 
0 мг 0 мг 

Вуглеводи 
50 г 50 г 

    у т.ч. цукру 
20 г 20 г 

Клітковина 
0 г 0 г 

Сіль (NaCl), 
1,2 г 1,2 г 

 
 



                                                                           
MALTOSHOT® 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СТИМУЛЯТОР З КОМПЛЕКСОМ ІЗ 5 ПОСЛІДОВНИХ ВУГЛЕВОДІВ! 

 

MALTOSHOT® 
 

 енергетичний напій з комплексом із                
5 послідовних вуглеводів; 

 швидко поповнює запаси енергії з 
довгочасним ефектом; 

 відмінно засвоюється; 
 призначений для фізичної активності, 

підвищує витривалість; 
 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 
целіакією (непереносимістю лактози). 

 
 

1 саше - 30 мл  
упаковка - 40 саше по 30 мл 

 

 
 
 
MALTOSHOT® – спортивний енергетичний напій з комплексом із 5 послідовних вуглеводів з різною швидкістю 
засвоєння. Забезпечує поступове вивільнення енергії завдяки довгому ланцюгу мальтодекстринів та 
ізомальтулози.  
 
MALTOSHOT® містить 3 вуглеводи, які швидко виділяють енергію та 2 вуглеводи з уповільненим вивільненням 
енергії. У результаті такої стратегії забезпечується як швидкий приплив енергії, так і тривалий дієвий ефект. 
 
MALTOSHOT® має ергономічну м'яку упаковку, яку зручно відкривати. Напій смачний та легко засвоюється, 
простий у використанні навіть у екстремальних умовах. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати під час тренувань або змагань від 1 до 3 саше на добу.  
 
Уразі потреби вживати з регулярними інтервалами у 60-90 хвилин. Приймати з невеликою кількістю води. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СКЛАД: 
 
вода, мальтодекстрин DE19 DE9, фруктоза, декстроза, ізомальтулоза, хлорид натрію, лимонний концентрат, 
ароматизатори, хлорид калію, гексагідрат хлориду магнію, підкислювач: лимонна кислота, консервант: сорбат 
калію 
 
 

MALTOSHOT 100 мл 3 x 30 мл 

Енергетична 
цінність 

233 Ккал/978 КДж 210 Ккал/880 КДж 

Жири 0 мг 0 мг 

    у т.ч. насичені 0 мг 0 мг 

Протеїн (білок) 0 мг 0 мг 

Вуглеводи 58,3 г 52,5 г 

    у т.ч. цукру 24,2 г 21,8 г 

Клітковина 0 г 0 г 

Сіль (NaCl), 500 мг 450 мг 

 



                                                                           
 

SPORT FRUIT® 

ПРИРОДНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ! 

 
SPORT FRUIT® 

 
 енергетичне желе на фруктовій основі; 
 містить калій та магній; 
 забезпечує поступове вивільнення 

енергії; 
 уповільнює виснаження запасів енергії 

організму; 
 відмінно засвоюється; 
 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 
целіакію (непереносимістю лактози). 

 
 

1 саше - 42 г  
упаковка - 55 саше по 42 г 

 

 

 
 
SPORT FRUIT® - енергетичне желе з комплексом послідовних вуглеводів з різною швидкістю засвоєння, які 
забезпечують поступове вивільнення енергії. Містить мінеральні солі (Са, Мg, К), які сприяють нормалізації 
функції м'язів. 
 
SPORT FRUIT® - природне джерело енергії. Упаковка призначена для використання в екстремальних умовах. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати 1-3 саше на добу при усіх видах фізичного навантаження. 
Перед фізичними навантаженнями: 

 приймати за 60-90 хвилин до тренування/змагання, запивати невеликою кількістю води. 
Під час фізичних навантажень: 

 для середньої дистанції - вживати приблизно посередині тренування/змагання з невеликою кількістю 
води; 

 для довгої дистанції - вживати кожні 1,5-2 години тренування/змагання, з невеликою кількістю води. 
Як десерт: 

 вживати вранці або посеред дня. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
 
 
 
 
 



 
СКЛАД: 
 
концентрат м'якоті вишні (82,5%), фруктоза, декстроза, концентрат лимонного соку (10%) загущувач: 
цитрусовий пектин, підкислювач: лимонна кислота, цитрусова клітковина, регулятор кислотності: бікарбонат 
натрію, цитрат кальцію, карбонат калію, карбонат магнію, ароматизатори; консервант: сорбат калію 
 

SPORT FRUIT  100 г 84 г (2 саше) %NRV 

Енергетична цінність 
243 Ккал/1017 КДж 204 Ккал/854 КДж — 

Жири 
0 мг 0 мг — 

    у т.ч. насичені 
0 мг 0 мг — 

Протеїн (білок) 
<0,5 г <0,42 г — 

Вуглеводи 
56 г 47 г — 

    у т.ч. цукру 
53 г 44 г — 

Клітковина 
3,4 г 2,8 г — 

Сіль (NaCl), 
280 мг 230 мг — 

Магній 
63 мг 53 мг  14% 

Калій 
337 мг 283 мг  14% 

Кальцій 
73 мг 61 мг  7% 

 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 

 



                                                                           
 

SPORT FRUIT® 

ПРИРОДНЕ ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ! 

 
SPORT FRUIT® 

 
 енергетичне желе на фруктовій основі; 
 містить калій та магній; 
 забезпечує поступове вивільнення 

енергії; 
 уповільнює виснаження запасів енергії 

організму; 
 відмінно засвоюється; 
 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 
целіакію (непереносимістю лактози). 

 
 

1 саше - 42 г  
упаковка - 55 саше по 42 г 

 

 

 
 
SPORT FRUIT® - енергетичне желе з комплексом послідовних вуглеводів з різною швидкістю засвоєння, які 
забезпечують поступове вивільнення енергії. Містить мінеральні солі (Са, Мg, К), які сприяють нормалізації 
функції м'язів. 
 
SPORT FRUIT® - природне джерело енергії. Упаковка призначена для використання в екстремальних умовах. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати 1-3 саше на добу при усіх видах фізичного навантаження. 
Перед фізичними навантаженнями: 

 приймати за 60-90 хвилин до тренування/змагання, запивати невеликою кількістю води. 
Під час фізичних навантажень: 

 для середньої дистанції - вживати приблизно посередині тренування/змагання, з невеликою кількістю 
води; 

 для довгої дистанції - вживати кожні 1,5-2 години тренування/змагання з невеликою кількістю води. 
Як десерт: 

 вживати вранці або посеред дня. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
 
 
 
 
 



 
СКЛАД: 
 
кристалічна фруктоза, вода, глюкоза, апельсиновий сік, концентрат персикового пюре, цукор, натуральний 

лимонний сік, пектин, лимонна кислота, цитрусова клітковина, бікарбонат натрію, цитрат кальцію, карбонат 

калію, карбонат магнію, консервант: сорбат калію 

 

SPORT FRUIT  100 г 84 г (2 саше) %NRV 

Енергетична цінність 
240 Ккал/1003 КДж 202 Ккал/844 КДж — 

Жири 
0 мг 0 мг — 

    у т.ч. насичені 
0 мг 0 мг — 

Протеїн (білок) 
240 мг 200 мг — 

Вуглеводи 
55,7 г 46,8 г — 

    у т.ч. цукру 
55,7 г 46,8 г — 

Клітковина 
4 г 3,36 г — 

Сіль (NaCl), 
280 мг 230 мг — 

Магній 
56 мг 47 мг 13% 

Калій 
200 мг 168 мг 19% 

Кальцій 
120 мг 101 мг 13% 

 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 

 



ПІСЛЯ ФІЗИЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ



                                                                           
RECUPERO® 

ШВИДКА РЕГЕНЕРАЦІЯ КЛІТИННОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЗАПАСІВ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН! 

 

 
RECUPERO ® 

 
 поповнення енергетичного балансу та 

поживних речовин у фазі відновлення 
після фізичних навантажень; 

 містить амінокислоти, вуглеводи, 
мінерали та вітаміни; 

 не містить допінгових речовин, глютену 
та лактози, підходить для людей з 
целіакією (непереносимістю лактози). 

 
 

1 саше - 16,5 г 
упаковка - 20 саше по 16,5 г 

 

 
 
 

RECUPERO® - специфічний спортивний напій, джерело амінокислот ВСАА, вуглеводів, вітамінів та мінералів. 
Допомагає організму швидше відновлюватися. Ідеальний засіб відновлення після інтенсивних фізичних 
навантажень. Інноваційна формула включає у себе ретельно підібрані компоненти для досягнення 
максимальної ефективності. 
 
RECUPERO® сприяє швидкій регенерації клітинної енергії та запасів поживних речовин. Підвищує аеробну та 
анаеробну ефективність під час фізичних навантажень, підтримує фізіологічні процеси фізичного та м'язового 
відновлення після тренувань та змагань.  
 
Вітаміни та мікроелементи, які містяться у RECUPERO®, виконують кілька функцій: знижують відчуття втоми, 
виснаження та слабкості (Вітаміни В2, В3, В5, В6, В12, С, фолієва кислота, залізо), сприяють нормалізації 
енергетичного обміну (Вітаміни В1, В2, В3, В5, В6, В12, С, біотин, кальцій, магній, залізо), сприяють 
нормальному обміну білків та глікогену, обміну речовин (Вітамін В6).  
 
Електроліти (Ca, Mg, K) сприяють нормалізації функції м'язів.  
 
Регулярне вживання RECUPERO® під час тренування покращує загальне самопочуття та прискорює 
регенерацію клітинних поживних речовин. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати 1-2 саше через 15-30 хвилин після тренування або змагання.  

 При фізичному навантаженні середньої тривалості: вміст 1 саше розчинити у 250 мл води.  
 При тривалому та інтенсивному фізичному навантаженні - 2 саше розчинити у 400-500 мл води. 

 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
 



 
СКЛАД: 
мальтодекстрин, цукроза, регулятор кислотності: лимонна кислота, декстроза, фруктоза, цитрат калію, 
карбонат кальцію, L-лейцин, L-аланін, оксид магнію, ароматизатори, хлорид натрію, цитрат натрію, моногідрат 
креатину, L-аргініну піроглюконат, креатин піруват, L-ізолейцин, L-валін, L-лізину гідрохлорид, гліцин, таурин,  
L-глутамін, L-глутамінова кислота, L-аскорбінова кислота (вітамін С), холін бітартрат, барвник: екстракт 
паприки, підсолоджувач: ацесульфам К, L-орнітин a-кетоглутарат, фумарат заліза, цитрат цинку, емульгатор: 
ефіри цукрози жирних кислот, нікотинамід (вітамін РР), покривні агенти: гідроксипропіл метилцелюлоза, 
кальцію D-пантотенат (пантотенова кислота), піридоксину гідрохлорид (вітамін В6), гідрохлорид тіаміну (вітамін 
В1), рибофлавін (вітамін В2), ціанокобаламін (вітамін В12), фолат, D-біотин (вітамін Н) 
 

RECUPERO 100 г 33 г (2 саше) %ДНС

Енергетична цінність 351,4 Ккал/149 КДж 116 Ккал/494 КДж

Жири 10 мг 3 мг

    у т.ч. насичені 10 мг 3 мг

Протеїн (білок) 0 г 0 г

Вуглеводи 69,19 г 22,83 г

    у т.ч. цукру 31,04 г 10,24 г

Клітковина 160 мг 50 мг

Сіль (NaCl), 1,91 г 0,63 г

Вітамін C 363,6 мг 120 мг 150%

Вітамін РР 27,2 мг 9 мг 56%

Пантотенова кислота 9,1 мг 3 мг 56%

Вітамін В6 3 мг 1 мг 71%

Вітамін B2 2,4 мг 0,8 мг 57%

Вітамін В1 2,1 мг 0,7 мг 64%

Фолат 300 мкг 100 мкг 50%

Вітамін В3 242,4 мкг 80 мкг 160%

Вітамін В12 1,5 мкг 0,5 мкг 20%

Магній 800 мг 264 мг 70%

Калій 909,1 мг 300 мг 15%

Хлор 736 мг 243 мг 30%

Кальцій 667 мг 220 мг 28%

Залізо 29,7 мг 9,8 мг 70%

Цинк 21,2 мг 7 мг 70%

Креатин 1524 мг 503 мг

L-лейцин 1515 мг 500 мг

L-ізолейцин 757 мг 250 мг

L-валін 757 мг 250 мг

L-аланін 1515 мг 500 мг

L-аргінін 909 мг 300 мг

Гліцин 606 мг 200 мг

L-лізин 606 мг 200 мг

Таурин 485 мг 160 мг

Глутамин 454 мг 150 мг

Глутамінова кислота 454 мг 150 мг

Холін 151 мг 50 мг

Орнітін-а-кетоглутарат 152 мг 50 мг

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                          
RECUPERO EXTREME®

ЕФЕКТИВНО ШВИДКА РЕГЕНЕРАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН!

RECUPERO EXTREME®

 поповнення  енергетичного  балансу  та
поживних  речовин  у  фазі  відновлення
після фізичних навантажень;

 містить  амінокислоти,  вуглеводи,
мінерали та вітаміни;

 не містить допінгових речовин, глютену
та  лактози,  підходить  для  людей  з
целіакією (непереносимістю лактози).

1 саше - 50 г
упаковка - 7 саше по 50 г

 

RECUPERO EXTREME® - специфічний спортивний напій - джерело амінокислот ВСАА, вуглеводів, вітамінів та
мінералів.  Допомагає  організму  швидше  відновлюватися.  Містить  SENSORIL® -  адаптогенний  тонізуючий
засіб. Ідеальний засіб відновлення після інтенсивних фізичних навантажень. Інноваційна формула включає у
себе ретельно підібрані компоненти для досягнення максимальної ефективності.

RECUPERO  EXTREME® сприяє  швидкій  регенерації  клітинної  енергії  та  поповненню  запасів  поживних
речовин. Підвищує аеробну та анаеробну результативність під час великих фізичних навантажень, підтримує
фізіологічні процеси фізичного та м'язового відновлення після тренувань та змагань. 

Вітаміни  та  мікроелементи,  які  містяться  у  RECUPERO EXTREME® виконують  кілька  функцій:  зменшують
відчуття втоми, виснаження та слабкості (Вітаміни В2, В3, В5, В6, В12, С, фолієва кислота, залізо), сприяють
нормалізації  енергетичного  обміну  (Вітаміни  В1,  В2,  В3,  В5,  В6,  В12,  С,  біотин,  кальцій,  магній,  залізо),
сприяють нормальному обміну білків та глікогену, обміну речовин (Вітамін В6). 

Електроліти (Ca, Mg, K) сприяють нормалізації функції м'язів. ) сприяють нормалізації функції м'язів. 

До  складу  RECUPERO  EXTREME® входять  амінокислоти  з  розгалуженими  ланцюгами  (BCAA),  які  є
невід'ємною частиною харчування. Вони являють собою основний елемент м'язової тканини та застосовуються
у дієтах спортсменів. 

Інгредієнти, як містяться у RECUPERO EXTREME® також підтримують й інші функції: сприяють фізіологічному
синтезу білка (Mg та Zn), нормалізують функцію серця (В1), регулюють синтез амінокислот (Фолат), сприяють), нормалізують функцію серця (В1), регулюють синтез амінокислот (Фолат), сприяють
регулярному  формуванню  червоних  кров'яних  тілець  та  транспортуванню  кисню  (Вітамін  В6,  залізо),
нормалізують електролітний баланс (Mg) та захищають клітини від окисного стресу (Вітамін С, В2, цинк)

Регулярне  вживання  RECUPERO  EXTREME® під  час  тренування  покращує  загальне  самопочуття  та
прискорює регенерацію клітинних поживних речовин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується приймати 1 саше через 15-30 хвилин після тренування або змагання. 
Вміст 1 саше розчинити у 250 мл води.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.

СКЛАД:

декстроза,  цукроза,  мальтодекстрин  DE6,  L-лейцин,  регулятор  кислотності:  лимонна  кислота,  L-глютамин,
L-ізолейцин,  L-валін,  ароматизатор:  цитрусові,  цитрат  калію,  цитрат  магнію,  карбонат  кальцію,  бікарбонат
натрію,  L-Аланіл-глютамін  (ALAGLN), природні барвники: бузина, куркума, аскорбінова кислота (вітамін C),),  природні  барвники:  бузина,  куркума,  аскорбінова  кислота  (вітамін  C),
Sen), нормалізують функцію серця (В1), регулюють синтез амінокислот (Фолат), сприяютьsoril,  ціанкобаламін  (мальтодекстрин,  натрію  цитрат,  лимонна  кислота,  вітамін  В12),  піридоксину
гідрохлорид (вітамін В6), тіаміну гідрохлорид (вітамін В1)

RECUPERO EXTREME 100 г 50 г (1 саше) %ДНС 

Енергетична цінність 347 Ккал/1478 КДж 174 Ккал/739 КДж  

Жири 0 мг 0 мг  

у т.ч. насичені 0 мг 0 мг  

Протеїн (білок) 0 г 0 г  

Вуглеводи 73 г 36 г  

у т.ч. цукру 52 г 26 г  

Клітковина 800 мг 400 мг  

Сіль (NaCl),), 0 г 0 г  

Вітамін C 160 мг 80 мг 100%

Вітамін В1 560 мкг 280 мкг 26%

Вітамін В6 0,7 мг 0,35 мг 25%

Вітамін В12 1,24 мкг 0,62 мкг 25%

Магній 188 мг 94 мг 25%

Калій 600 мг 300 мг 15%

Кальцій 600 мг 300 мг 38%

L-лейцинлейцин 4000 мг 2000 мг  

L-лейцинізолейцин 2000 мг 1000 мг  

L-лейцинвалін 2000 мг 1000 мг  

L-лейцинглутамін 2500 мг 1250 мг  

L-лейциналанін глутамін (ALAGLN) 500 мг 250 мг  

Sensoril), 160 мг 80 мг  

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                          

GLUTAMMINA®

СКОРОЧУЄ ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДТРИМУЄ АКТИВНІСТЬ ІМУННОЇ СИСТЕМИ!

GLUTAMMINA®

 скорочує час відновлення;

 підтримує активність імунної системи;

 ультра-мікронізований;

 високорозчинний;

 не містить допінгових речовин, глютену
та  лактози,  підходить  для  людей  з
целіакією (непереносимістю лактози).

упаковка - банка 300 г

 

GLUTAMMINA® – очищений продукт на основі мікронізованого та надзвичайно швидкорозчинного глютаміну
KYOWA®. 

Глютамін -  одна з амінокислот,  яка є складовою білка.  Організм сам його виробляє. Але для професійних
атлетів, які постійно тренуються, природного синтезу глютаміну недостатньо.

GLUTAMMINA® позитивно впливає на м'язову тканину,  на якість пам'яті  та здатність концентрувати увагу,
бере участь у процесі виведення аміаку, захищає клітини печінки від токсинів, покращує захисні властивості
імунітету, відновлює організм під час великих навантажень, а також стимулює вироблення гормону росту, що
дуже важливо під час набору м'язової маси. Також глютамін зменшує втрати протеїну та максимально зменшує
біль у м'язах після тренувань.

М'язова тканина містить приблизно 65% глютаміну, який використовується м'язами для утворення енергії та
збереження  запасів  глікогену  під  час  інтенсивних  фізичних  навантажень.  Постійні  тренування  збільшують
потребу організму у глютаміні  у 4,5 рази, а його кількість у крові знижується на 18% за рахунок активного
процесу м'язового росту.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується приймати по 5 г на добу, бажано після тренування. Розчинити у 150 мл води. 
Приймати протягом 2 місяців. Після перерви повторити курс прийому.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.



СКЛАД:

100% L-глютамін

GLUTAMMINA 100 г 5 г

Енергетична цінність 400 Ккал/1647 КДж 20 Ккал/83,7 КДж

Жири 0 мг 0 мг

    у т.ч. насичені 0 мг 0 мг

Протеїн (білок) 0 мг 0 мг

Вуглеводи 0 мг 0 мг

    у т.ч. цукру 0 мг 0 мг

Клітковина 0 г 0 г

Сіль (NaCl),), 0 г 0 г

L-глютамінглютамін 100 г 5 г

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                           
RAMTECH COMP® 

 
ДЖЕРЕЛО АМІНОКИСЛОТ ВСАА, БЕТА-АЛАНІНУ, ВІТАМІНІВ ТА ЦИНКУ! 

 
 

 

 
RAMTECH COMP® 

 
 BCAA з бета-аланіном та вітамінами В6 і 

В12; 

 1 г BCAA та 75 мг бета-аланіну у капсулі; 

 якість Kyowa; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

 

 

упаковка - 120 капсул по 1300 мг 

  

 

 
 

RAMTECH COMP® - це джерело амінокислот з розгалуженими ланцюгами, бета-аланіну, вітамінів B6 та B12. 
Амінокислоти з розгалуженими ланцюгами (B.C.A.A) є основним елементом м'язової тканини організму та 
невід'ємною складовою раціону людини. Застосовується у спортивних дієтах. 
 
Інноваційна формула включає у себе ретельно підібрані компоненти для досягнення максимальної 
ефективності. 
 
RAMTECH COMP® спеціально розроблений для силових видів спорту, сприяє підвищенню витривалості, 
допомагає запобігти лактоацидозу (закисленню м'язів, яке викликане збільшенням кількості молочної кислоти) 
при сильних фізичних навантаженнях та зменшує оксидативний стрес.  
 
При вживанні до тренування/змагання RAMTECH COMP® захищає м'язи від катаболізму, а після 
тренування/змагання - допомагає швидше відновитися. 
 
Вітаміни (В6 та В12) допомагають зменшити втому та виснаження, а також сприяють правильному 
функціонуванню м'язів та підтримують нормальний метаболізм білків та глікогену. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
RAMTECH COMP® рекомендується приймати за 2 години до тренувань або змагань та через 1-2 години після 
тренувань або змагань.  
Максимально допустима доза - 5 капсул на добу. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
 
 



 
 
СКЛАД: 
 
L-лейцин, L-валін, L-ізолейцин, бета-аланін, наповнювач : мікрокристалічна целюлоза, агент проти злежування: 
діоксид кремнію, стеарат магнію, вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид), вітамін В12 (ціанкобаламін). 

 

RAMTECH COMP 5 капсул %NRV 

L-лейцин 2500 мг — 

L-ізолейцин 1250 мг — 

L-валін 1250 мг — 

В-аланін 750 мг — 

Вітамін В6 0,7 мг 50% 

Вітамін В12 0,5 мкг 20% 

 
%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 

 



У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС



                                                                          
ARGININA ACTIVE POWER® 

 
ПОКРАЩУЄ ТРАНСПОРТУВАННЯ КИСНЮ ДО ТКАНИН, ВИВОДИТЬ КІНЦЕВИЙ АЗОТ! 

 
 

 

 
ARGININA ACTIVE POWER® 

 
 сприяє нарощуванню та збереженню 

м'язової маси; 

 покращує циркуляцію крові за 

допомогою окису азоту; 

 підтримує імунну систему; 

 прискорює процеси регенерації; 

 знижує рівень холестерину; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

упаковка - 90 капсул по 1500 мг 

  

 
 

 
 

 
ARGININA ACTIVE POWER® - це інноваційний склад інгредієнтів - цитрулін, вітамін В12 та цинк, поєднання 
яких забезпечує додатковий ефект при прийомі. Застосовується з метою збільшення продуктивності, 
прискорення відновлення та покращення кровопостачання м'язів. 
 
Цитрулін є попередником амінокислоти аргініну та оксиду азоту. Він сприяє швидкому виведенню з організму 
таких токсинів, як сечовина та молочна кислота. 
 
Вітамін В12 сприяє нормалізації енергетичного обміну, запобігає виснаженню та знижує втому. 
 
Цинк сприяє підтримці нормального рівня тестостерону у крові, нормальному синтезу білків та регулярному 
вуглеводному обміну, допомагає захищати клітини від окисного стресу. 
 
Аргінін - це базова та умовно незамінна кислота в організмі, яка бере активну участь у важливих метаболічних 
процесах, виступає в якості вихідного матеріалу при виробленні окису азоту. Аргінін розширює судини та 
знижує тонус у гладких м'язах, що призводить до покращення циркуляції крові та постачання у тканини 
поживних речовин і кисню. 
 
Основними функціями аргініну є: 
 

 підвищення циркуляції крові у периферичних відділах організму (за допомогою підвищеного 

вироблення окису азоту); 

 підвищене вироблення соматотропіну (гормону росту-СТГ); 

 збільшення активності функції статевих органів, а також підвищення сперматогенезу у чоловіків 

(вироблення сперми). 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 3 капсули на добу, переважно між прийомами їжі.  
 
Під час фізичних навантажень приймати по 2 капсули за 1 годину до початку навантажень та 1 капсулу перед 
сном. 
 
 
 
 



 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
L-Аргінін альфа-кетоглютарат (AKG); сипучі речовини: целюлоза; L-цитрулін DL-малат; глюконат цинку; агенти 
проти злежування: магнієві солі жирних кислот, двоокис кремнію; вітамін В12 (ціанкобаламін). 
 

ARGININA ACTIVE POWER 3 капсули %NRV 

Енергетична цінність 0 Ккал/0 КДж — 

Жири 0 мг — 

Протеїн (білок) 0 мг — 

Вуглеводи 0 мг — 

у т. ч. цукру 0 мг — 

L-Аргінін кетоглютарат 3000 мг — 

L-Цитрулін 300 мг — 

Вітамін В12 7,5 мкг 300% 

Цинк 15 мг 150% 

 
 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 
 

 



                                                                           
CARNITINA EXTRA® 

 
ПІДВИЩУЄ ВИТРИВАЛІСТЬ ТА УЛЬТРА-ВИТРИВАЛІСТЬ! 

 
 

 
CARNITINA EXTRA® 

 
 підвищує витривалість та ультра-

витривалість; 

 спалює жир; 

 підвищує стійкість до стресу; 

 знижує рівень холестерину; 

 захищає серце та судини; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

упаковка - 90 капсул по 1600 мг 

  

 
 

 
 

CARNITINA EXTRA® - це інноваційний склад інгредієнтів: карнітину високої концентрації, вітаміну В12 та цинк. 
Саме їх поєднання забезпечує додатковий ефект при прийомі. 
 
Карнітин - природна речовина, споріднена з вітамінами групи В.  
 
Карнітин використовується для корекції метаболічних процесів. Чинить анаболічну, антигіпоксичну та 
антитиреоїдну дію, активує жировий обмін, стимулює регенерацію, підвищує апетит.   
 
Карнітин є транспортером жирової тканини у мітохондрії м'язів, де при аеробних навантаженнях ця жирова 
тканина перетворюється в енергію. Рівень L-карнітину є гомеостатичним, усі його надлишки ефективно 
виводяться з організму. Надмірно він не накопичується.  
 
Вітамін В12 сприяє нормалізації енергетичного обміну, запобігає виснаженню та знижує втому.  
 
Цинк сприяє синтезу білків та регулярному вуглеводному обміну, допомагає захищати клітини від окисного 
стресу. 
 
Поряд з білками та вуглеводами одним із основних джерел енергії є жири. Утворення енергії з жирів залежить 
від злагодженої роботи ферментів та переносників. Кінцевою та однією з найважливіших стадій цього процесу 
є окислення жирних кислот та синтез АТФ у мітохондріях. Рівень синтезу АТФ залежить від надходження 
жирних кислот всередину мітохондрій. Ключовим учасником цього процесу є L-карнітин, який транспортує 
довголанцюгові жирні кислоти через внутрішню мембрану клітини у мітохондрії, у яких відбувається їх β-
окислення до ацетил-КоА з наступною його утилізацією. 
 
Функції та ефекти L-карнітину. 
 
Спалювання жиру. L-карнітин здійснює транспортування жирних кислот (структурні елементи жиру) у 
мітохондріальний матрикс, де відбувається їх руйнування з виділенням енергії. Додатковий прийом L-карнітину 
здійснюється з метою прискорення руйнування жирів. 
  
Збільшення розумової та фізичної енергії. Як показали результати подвійного сліпого 
плацебоконтролюючого дослідження, проведеного у 2007 році в Італії, призначення L-карнітину у добовій дозі 
2 г протягом 6 місяців призводило до підвищення розумової та фізичної активності. Піддослідні відзначали 
покращення настрою, підвищення витривалості та підняття загального тонусу. 
  
Стійкість до стресу. Дослідженнями доведена ефективність карнітину у збільшенні толерантності до стресів 
та підвищенні адаптаційних можливостей організму людини. 
  



 
Детоксикація. L-карнітин підтримує рівень вільного CoASH, який бере участь у знешкодженні органічних 
кислот і ксенобіотиків, необхідних для функціонування деяких ферментів і для нормальної роботи циклу 
Кребса. 
  
Анаболічні функції. Анаболічний ефект L-карнітину був встановлений експериментально. У ході дослідів із 
застосуванням цієї добавки, вчені звернули увагу, що піддослідні не тільки втрачали жир, але й збільшували 
суху м'язову масу. Механізм цієї дії досі до кінця не вивчений. Проте є ряд теорій, які пояснюють анаболічну 
дію карнітину його участю в обміні фосфоліпідів, оптимізацією балансу Ацетіл-CoA/CoASH, великим 
використанням жиру в якості джерела енергії та покращенням нейротрансміссії. 
  
Знижує холестерин. L-карнітин знижує рівень шкідливого холестерину, запобігає звуженню судин серця та 
мозку, робить профілактику інфарктів та інсультів. Окрім того, L-карнітин покращує метаболізм міокарда, 
чинить антиоксидантну дію. Клінічні дослідження показали, що після курсу карнітину у людей із 
захворюваннями серця функція міокарда покращується. 
  
Інші ефекти. L-карнітин здійснює нейропротекторну, антигіпоксичну, антиоксидантну і антитиреоїдну дію, 
запобігає апоптозу та остеопорозу, а також стимулює регенерацію тканин. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 1 капсулі на добу, переважно між прийомами їжі. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
 
СКЛАД: 
 
L-карнітин гідрохлорид; сипучі речовини: целюлоза; глюконат цинку; агенти проти злежування: магнієві солі 
жирних кислот, двоокис кремнію; вітамін В12 (ціанкобаламін). 
 
 

CARNITINA EXTRA 1 капсула %NRV 

Енергетична цінність 0 Ккал/0 КДж — 

Жири 0 мг — 

у т. ч. насичені 0 мг — 

Протеїн (білок) 0 мг — 

Вуглеводи 0 мг — 

у т. ч. цукру 0 мг — 

L-карнітин 1000 мг — 

Вітамін В12 2,5 мкг 100% 

Цинк 5 мг 50% 

 
 

 
%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 

 

 
 



                                                                          
CREATINA CREAPURE®

ВИСОКОЯКІСНИЙ МІКРОНІЗОВАНИЙ ТА КОНЦЕНТРОВАНИЙ КРЕАТИН CREAPURE®!

CREATINA CREAPURE®

 100%  чистий  креатин  Creapure  у
порошковій формі;

 мікронізований;

 концентрований;

 не містить допінгових речовин, глютену
та  лактози,  підходить  для  людей  з
целіакією (непереносимістю лактози).

упаковка - банка 300 г

 

CREATINA CREAPURE®  – високоякісний  мікронізований  та  концентрований креатин.  Має  високий  ступінь
очищення, швидкорозчинний, без смаку та запаху.

Креатин - це натуральна речовина, яка міститься у м'язах. Необхідний для енергетичного обміну та виконання
рухів. В організмі є близько 100 - 140 г креатину, який виконує функцію джерела енергії для м'язів. Добова
витрата креатину у звичайних умовах складає приблизно 2 г. 

Креатин  так  само  важливий  для  життя,  як  білки,  вуглеводи,  жири,  вітаміни  та  мінерали.  Креатин  може
синтезуватися організмом самостійно з 3-х амінокислот: гліцину, аргініну та метіоніну. 

Ферменти,  залучені  у  синтез  креатину,  локалізуються  у  печінці,  підшлунковій  залозі  та  нирках.  Креатин
проникає у будь-який з цих органів, а потім кров транспортує його у м'язи. Приблизно 95% загального креатину
накопичується у тканинах скелетної мускулатури.

При  збільшенні  фізичного  навантаження  витрата  креатину  теж збільшується.  Його  запас поповнюється  за
допомогою дієти або за рахунок власного креатину, синтезованого організмом.

Вирішальним фактором для досягнення високих результатів у спорті є здатність організму вивільняти велику
кількість енергії за короткий проміжок часу. Наш організм постійно отримує енергію, розщеплюючи вуглеводи
та жири. Безпосереднім джерелом енергії для скорочення скелетної мускулатури є молекула АТФ (трифосфат
аденозину). Кількість АТФ обмежена та є вирішальною для спортивної активності.

Усі  джерела енергії  -  вуглеводи,  жири та білки -  спочатку конвертуються шляхом різних хімічних реакцій у
молекулу АТФ. Вона потім стає доступною як єдина молекула, яку тіло використовує для енергії. Коли АТФ
вивільняє  енергію,  щоб  забезпечити  енергією  м'язові  скорочення,  фосфатна  група  відщеплюється  та
формується нова молекула, яка називається АДФ (дифосфат аденозину). Ця реакція є оборотною за рахунок
креатин-фосфату. Виділяється багато енергетичної речовини. Креатин комбінується з фосфатом в організмі,
щоб утворити фосфокреатин, який є визначальним фактором енергопродуктивності у м'язовій тканині.

Достатній  запас  креатину  збільшує  інтенсивність  тренувань  та  покращує  відновлення  при  анаеробних
навантаженнях. М'язова реакція та ефективність у значній мірі залежать від наявності креатину.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується приймати по 1 ложці (3 г) на добу. Розчинити у воді або іншій рідині. 
Максимальна добова доза - до 6 г (2 повних мірних ложки). У максимальних дозах креатин рекомендується
вживати не більше 1 місяця.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.

СКЛАД:

креатин моногідрат - порошок (Creapure®))

CREATINA CREAPURE 100 г 3 г

Енергетична цінність 0 Ккал/0 КДж 0 Ккал/0 КДж

Жири 0 мг 0 мг

у т. ч. насичені 0 мг 0 мг

Протеїн (білок) 0 мг 0 мг

Вуглеводи 0 мг 0 мг

у т. ч. цукру 0 мг 0 мг

Клітковина 0 г 0 г

Сіль (NaCl)) 0 г 0 г

Креатин 100 г 3 г

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                          
CREATINA VECTOR®

ПІДВИЩУЄ ВИТРИВАЛІСТЬ ТА М'ЯЗОВУ АКТИВНІСТЬ!

CREATINA VECTOR®

 креатин Creapure;Creapure;

 містить Creapure;вітамін Creapure;С;

 підвищує Creapure;фізичну Creapure;працездатність Creapure;під Creapure;час
короткочасних,  Creapure; високоінтенсивних,
повторюваних Creapure;вправ;

 не Creapure;містить Creapure;допінгових Creapure;речовин, Creapure;глютену
та  Creapure; лактози,  Creapure; підходить  Creapure; для  Creapure; людей  Creapure; з
целіакією Creapure;(непереносимістю Creapure;лактози).

1 саше - 8 г
упаковка - 20 саше по 8 г

 

CREATINA  VECTOR® Creapure; –  Creapure; специфічний  Creapure; спортивний  Creapure; напій,  Creapure; який  Creapure; підвищує  Creapure; фізичну  Creapure; витривалість  Creapure; під  Creapure; час
короткочасних Creapure;високоінтенсивних Creapure;фізичних Creapure;навантажень.  Creapure;Корисний Creapure;для  Creapure;спортсменів,  Creapure;яким Creapure;потрібно  Creapure;швидко
підвищити Creapure;фізичну Creapure;працездатність. Creapure;Позитивний Creapure;ефект Creapure;досягається Creapure;при Creapure;вживанні Creapure;3 Creapure;г Creapure;креатину Creapure;щодня.

Креатин Creapure;збільшує Creapure;фізичні Creapure;можливості Creapure;при Creapure;високій Creapure;інтенсивності Creapure;нетривалих Creapure;повторюваних Creapure;вправ. Creapure;

Цинк Creapure;та Creapure;кальцій Creapure;сприяють Creapure;нормальному Creapure;синтезу Creapure;білка, Creapure;фізіологічному Creapure;енергетичному Creapure;обміну Creapure;та Creapure;нормалізації
м'язової Creapure;функції. Creapure;

CREATINA VECTOR® Creapure; -  Creapure;поєднує Creapure;у  Creapure;собі  Creapure;креатин,  Creapure;амінокислоти,  Creapure;мінерали Creapure;та Creapure;вітаміни,  Creapure;корисні  Creapure;речовини Creapure;для
ендогенного Creapure;синтезу Creapure;креатину. Creapure;

Вітамін  Creapure; С  Creapure; сприяє  Creapure; підтримці  Creapure; нормального  Creapure;функціонування  Creapure; імунної  Creapure; системи  Creapure; під  Creapure; час  Creapure; та  Creapure; після  Creapure; інтенсивного
фізичного Creapure;навантаження, Creapure;а Creapure;також Creapure;захищає Creapure;клітини Creapure;від Creapure;окисного Creapure;стресу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується Creapure;приймати Creapure;по Creapure;1 Creapure;саше Creapure;на Creapure;добу Creapure;(розчинити Creapure;у Creapure;200 Creapure;мл Creapure;води). Creapure;Вживати Creapure;між Creapure;прийомами Creapure;їжі. Creapure;

Під Creapure;час Creapure;фізичних Creapure;навантажень Creapure;допускається Creapure;приймати Creapure;до Creapure;2 Creapure;саше Creapure;на Creapure;добу Creapure;(6 Creapure;г Creapure;креатину), Creapure;але Creapure;не Creapure;довше Creapure;30 Creapure;днів,
надалі Creapure;- Creapure;по Creapure;1 Creapure;саше Creapure;на Creapure;добу. Creapure;При Creapure;вживанні Creapure;креатину Creapure;рекомендується Creapure;пити Creapure;багато Creapure;води.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей Creapure;продукт Creapure;рекомендується Creapure;використовувати Creapure;не Creapure;в Creapure;якості Creapure;альтернативи Creapure;різноманітному Creapure;раціону Creapure;харчування, Creapure;а
як Creapure;частину Creapure;збалансованої Creapure;дієти Creapure;для Creapure;здорового Creapure;способу Creapure;життя. Creapure;
Не Creapure;перевищуйте Creapure;рекомендованої Creapure;добової Creapure;норми.
Вживання Creapure;продукту Creapure;не Creapure;рекомендується Creapure;дітям, Creapure;а Creapure;також Creapure;жінкам Creapure;у Creapure;період Creapure;вагітності Creapure;та Creapure;годування Creapure;груддю. Creapure;Зберігати
у Creapure;сухому Creapure;прохолодному Creapure;місці, Creapure;недоступному Creapure;для Creapure;дітей. Creapure;
Зазначений Creapure;термін Creapure;придатності Creapure;дійсний Creapure;тільки Creapure;для Creapure;продукту Creapure;у Creapure;непошкодженій Creapure;упаковці Creapure;та Creapure;при Creapure;дотриманні Creapure;усіх
умов Creapure;зберігання.  Creapure;Продукт Creapure;не Creapure;містить Creapure;нандролону,  Creapure;тестостерону Creapure;та Creapure; їх  Creapure;поєднань,  Creapure;до Creapure;його Creapure;складу Creapure;не Creapure;входять
бета-2 Creapure;агоністи, Creapure;діуретики, Creapure;амфетаміни Creapure;та Creapure;ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.



СКЛАД:

креатин Creapure;моногідрат, Creapure;двоосновний Creapure;фосфат Creapure;калію, Creapure;підкислювач: Creapure;лимонна Creapure;кислота, Creapure;декстроза, Creapure;карбонат Creapure;кальцію,
цукроза, Creapure;вітамін Creapure;С Creapure;(L-аскорбінова Creapure;кислота), Creapure;стабілізатор: Creapure;етилцелюлоза, Creapure;спеції Creapure;і Creapure;прянощі, Creapure;мальтодекстрини, Creapure;L-
аргінін, Creapure;L-глутамінова Creapure;кислота, Creapure;таурин, Creapure;L-глютамін, Creapure;гліцин, Creapure;глюконат Creapure;цинку, Creapure;a-кетоглутарова Creapure;кислота, Creapure;речовини
проти  Creapure; злежування:  Creapure; діоксид  Creapure; кремнію,  Creapure; натуральний  Creapure; барвник:  Creapure; куркумін,  Creapure; a-ліпоєва  Creapure; кислота,  Creapure; підсолоджувач:
сукралоза, Creapure;ацесульфам Creapure;К

CREATINA VECTOR 8 г (1 саше) %NRV

Креатин 3000 мг —

Вітамін С 200 мг 250%

Калій 644 мг 32,20%

Цинк 6,25 мг 62,50%

Кальцій 120 мг 15%

Таурин 150 мг —

L-глутамінова кислотаглутамінова кислота 150 мг —

L-глутамінова кислотааргінін 200 мг —

Гліцин 100 мг —

Глутамін 100 мг —

a-глутамінова кислотакетоглутарова кислота 50 мг —

Ліпоєва кислота 10 мг —

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011

#EthicSport Creapure;#EthicSportUA

#CREATINAVECTOR Creapure;#DopingFree Creapure;#GlutenFree Creapure;#CAFFEINEFREE Creapure;#LACTOSEFREE Creapure;#VEGAN

#медспорт Creapure;#medsport Creapure;#СпортивнаАптека Creapure;#аптека Creapure;#СпортивнеХарчування

#тренування Creapure;#змагання Creapure;#спорт



                                                                           
FL100 SPORT® 

ЗМЕНШУЄ ВИДІЛЕННЯ МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ ТА ПРИСКОРЮЄ ВІДНОВЛЕННЯ! 

 
FL100 SPORT® 

 
 допомагає запобігти лактоацидозу; 
 збільшує здатність витримувати граничні 

навантаження; 
 прискорює відновлення організму; 
 збільшує витривалість; 
 зменшує окислювальний стрес; 
 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 
целіакію (непереносимістю лактози). 

 
 

упаковка - 180 капсул  

 

 
FL100 SPORT® допомагає запобігти лактоацидозу (закисленню м'язів, яке викликане збільшенням кількості 
молочної кислоти) при сильних фізичних навантаженнях та зменшує оксидативний стрес. Ефект препарату 
полягає у специфічній властивості активованого цеоліту фізично зменшувати формування вільних радикалів у 
травній системі, внаслідок чого збільшується доступність кисню для аеробних процесів. Завдяки покращенню 
енергетичного обміну та метаболізму молочної кислоти, організм стає більш витривалим та швидше 
відновлюється. 
 
Препарат містить АКТИВОВАНИЙ ЦЕОЛІТ - мінерал вулканічного походження, який утворюється при контакті 
лави з морською водою. Цей мінерал має здатність зв'язувати токсини, важкі метали, іони амонію та вільні 
радикали. Цеоліт, який міститься у препараті FL100 SPORT®, стає особливо активним завдяки складним 
багатокомпонентним процесам активації, які збільшують їхню контактну поверхню.  
 
Відомо, що під час будь-яких фізичних навантажень у м'язах виробляється молочна кислота: чим інтенсивніше 
навантаження, тим більше молочної кислоти. 
 
Під час анаеробних тренувань, а також тренувань з навантаженнями, близькими до порогових, виробляється 
максимальна кількість молочної кислоти та збільшується відчуття м'язової втоми. Коли швидкість утворення 
молочної кислоти перевищує швидкість її виведення з організму, м'язи працюють менш ефективно, виникає 
біль та тренування доводиться припиняти. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 3 капсули 2 рази на добу під час основних прийомів їжі, запиваючи невеликою 
кількістю води. 
 
Для досягнення оптимальних результатів при тривалому та інтенсивному навантаженні рекомендується 
приймати по 6 капсул перед навантаженнями та після них. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 



 
СКЛАД: 
 
цеоліт, мака (перуанський женьшень), доломіт, магній, кальцій, капсула: целюлоза. 

 

FL100 Sport 1 капсула %NRV 

Цеоліт 307,5 мг — 

Мака 27,33 мг — 

Доломіт 75,17 мг — 

Магній 15,79 мг — 

Кальцій 34,9 мг — 

 

% NRV - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 

 
 



                                                                           
HMB PLUS® 

 
СТИМУЛЯТОР НАБОРУ СУХОЇ М'ЯЗОВОЇ МАСИ ТА ЗМЕНШЕННЯ ЖИРОВИХ ВІДКЛАДЕНЬ! 

 

 
HMB PLUS® 

 
 стимулює нарощування м'язової маси та 

сили; 

 підвищує витривалість; 

 підвищує стійкість до стресу; 

 знижує рівень холестерину; 

 зміцнює імунітет організму у стані 

напруженості та навантаження; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

упаковка - 120 капсул по 1300 мг 

  

 
 

 
 

HMB PLUS® - амінокислота з коротким ланцюгом, яка виробляється в організмі з амінокислоти лейцину. 
Загальний принцип дії полягає у регулюванні рівнів катаболічних гормонів. Завдяки зменшенню рівня цих 
гормонів також зменшується інтенсивність катаболічних процесів. Зниження інтенсивності катаболічних 
процесів веде до прискорення антикатаболічних та анаболічних процесів: синтезу білка, нарощування м'язової 
маси та відновлення організму. HMB не працює за принципом "втягування" води у тканини, а допомагає 
поступово вбудовувати амінокислоти у структуру м'язів. Це безперервний та сталий процес, результатом якого 
стає нарощування якісної м'язової маси.  
 
HMB PLUS® - стимулятор набору сухої м'язової маси та зменшення жирових відкладень. Ефективний для 
використання у силових видах спорту, де є силові навантаження у поєднанні з вправами на витривалість. HMB 
PLUS® стимулює нарощування м'язової маси та сили, захищає м'язову масу від виснаження, підтримує 
імунітет організму при виснажливих навантаженнях, позитивно регулює рівень холестерину. 
 
Прийом HMB PLUS® збільшує аеробну витривалість та сприяє зменшенню жирових відкладень. 
 
Підвищена ефективність додаткового прийому HMB PLUS® відзначається при високобілковій, але 
низьковуглеводній дієті, що відповідає періоду підготовки до змагань, або спеціальній програмі, спрямованій на 
зниження ваги. 
 
Ефект від використання: 
 

 Стимулює нарощування м'язової маси і сили. 

 Позитивно впливає на співвідношення між м'язовою та жировою тканинами. 

 Покращує пристосованість організму до збільшення фізичного навантаження. 

 Запобігає руйнуванню м'язової маси. 

 Прискорює відновлення організму та м'язової маси. 

 Зменшує катаболізм протеїну (руйнування м'язової маси, викликане фізичним навантаженням). 

 Допомагає підтримувати позитивний баланс азоту. 

 Зміцнює імунітет організму у стані напруження та навантаження. 

 Позитивно впливає на рівень холестерину. 

 Призначений для безперервного та стабільного нарощування м'язової маси. 

HMB PLUS® може бути використаний з метою підвищення пристосованості організму до збільшення фізичних 
навантажень, зменшення розвитку атрофії м'язів у похилому віці або у разі обмеження рухливості. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 3 капсули на добу, переважно між прийомами їжі. 



 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
β- гідроксид кальцію, β-метилбутират (НМВ), наповнювач: мікрокристалічна целюлоза, речовини проти 
злежування: діоксид кремнію, стеарат магнію; вітамін В6 (гідрохлорид піридоксину) 
 

HMB PLUS 3 капсули %NRV 

Енергетична цінність 0 Ккал/0 КДж — 

Жири 0 мг — 

Протеїн (білок) 0 мг — 

Вуглеводи 0 мг — 

у т. ч. цукру 0 мг — 

Клітковина 0 г — 

Сіль (NaCl), 0 г — 

HMB 3 г — 

Вітамін В6 0,84 мг 60% 

 
 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 
 

 
 



                                                                           
RAMTECH® 

 
ДЖЕРЕЛО АМІНОКИСЛОТ ВСАА, L-АЛАНІНУ, ВІТАМІНІВ ТА ЦИНКУ! 

 
 

 
 

RAMTECH® 
 

 BCAA з L-аланіном, вітамінами та 

цинком; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

 

 

1 саше - 10,5 г 

упаковка - 20 саше по 10,5 г 

  

 
 

RAMTECH® - це джерело амінокислот з розгалуженими ланцюгами, L-аланіну, вітамінів та цинку. Амінокислоти 
з розгалуженими ланцюгами (B.C.A.A) є основним елементом м'язової тканини організму та невід'ємною 
складовою живлення людини. Застосовується у спортивних дієтах. 
 
Інноваційна формула включає у себе ретельно підібрані компоненти для досягнення максимальної 
ефективності. 
 
RAMTECH® спеціально розроблений для силових видів спорту, сприяє підвищенню витривалості, допомагає 
запобігти лактоацидозу (закисленню м'язів, яке викликане збільшенням кількості молочної кислоти) при 
сильних фізичних навантаженнях та зменшує оксидативний стрес.  
 
При вживанні до тренування/змагання RAMTECH® захищає м'язи від катаболізму, а після тренування/змагання 
допомагає швидше відновитися. 
 
Вітаміни (В6 та В1) сприяють нормальному енергетичному обміну речовин та зменшують відчуття втоми та 
слабкості, а також сприяють правильному функціонуванню м'язів та підтримують нормальний метаболізм білків 
та глікогену. 
 
Цинк сприяє нормальному синтезу білків та регулярному вуглеводному обміну, допомагає захистити клітини 
від окисного стресу. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 1 саше за 2 години до тренувань / змагань, або через 1-2 години після тренувань 
або змагань.  
Максимально допустима доза - 1 саше (5 г ВСАА) на добу. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 



 
СКЛАД: 
 
L-лейцин, декстроза, мальтодекстрини, L-валін, L-ізолейцин, L-аланін, регулятор кислотності: лимонна кислота, 
ароматизатор, цитрат натрію, L-глутамінова кислота, карбонат кальцію, стабілізатори (ефіри цукрози та жирних 
кислот, гідроксипропілметилцелюлоза), підсолоджувач: сукралоза, L-глютамін, барвник: β-каротин, цинк 
цитрат, підсолоджувач: ацесульфам калію, піридоксин гідрохлорид (вітамін В6), тіаміну гідрохлорид (вітамін 
В1) 
 

RAMTECH 100 г 10,5 г (1 саше) %ДНС 

Енергетична цінність 375,2 Ккал/1596 КДж 
39,4 Ккал/168 

КДж   

Жири 180 мг 20 мг   

    у т.ч. насичені 150 мг 20 мг   

Протеїн (білок) 0 г 0 г   

Вуглеводи 34,5 г 3,62 г   

    у т.ч. цукру 21,3 г 2,24 г   

Клітковина 370 мг 40 мг   

Сіль (NaCl), 1.68 г 0,18 г   

L-лейцин 23,81 г 2500 мг   

L-ізолейцин 11,90 г 1250 мг   

L-валін 11,90 г 1250 мг   

L-аланін 4,76 г 500 мг   

Глутамінова кислота 1,43 г 150 мг   

L-глутамін 240 мг 25 мг   

Кальцій 501 мг 52,6 мг 7% 

Цинк 50 мг 5,25 мг 53% 

Вітамін В1 6,7 мг 700 мкг 64% 

Вітамін В6 9,5 мг 1 мг 71% 
 

 
%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 

 



                                                                          

H.T.P.®

КОНЦЕНТРОВАНИЙ БІЛОК ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО М'ЯЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ!

H.T.P.®

 збалансована  суміш  ВСАА  (6500  мг  /
порція);

 повний  спектр  амінокислот  з  високою
концентрацією ВСАА (23%), EAA (52%) з
високою біологічною цінністю (104);

 містить  фруктоолігоцукри  500  мг  /
порція;

 має високий вміст лактоферину;

 ефективно відновлює глікоген;

 не містить допінгових речовин, глютену
та  лактози,  підходить  для  людей  з
целіакією (непереносимістю лактози).

Смак: какао, ваніль, печиво
упаковка - банка 750 г

 

H.T.P.® - повний спектр амінокислот з високою концентрацією ВСАА (23%), EAA (52%)  та високою біологічною
цінністю  (104).  H.T.P.® -  унікальна  суміш  з  високим  вмістом  білка  (90%),  що  виготовляється  виключно  з
ізольованого та гідролізованого протеїну з сироватки Optipep®. 

H.T.P.® надзвичайно швидко всмоктується та засвоюється організмом завдяки високій концентрації волокон
поліпептидів.  Містить  ProHydrolase® -  ексклюзивну  суміш  протеолітичних  ферментів,  виготовлену  з
концентрованого  протеїну  для  покращення  травлення  та  засвоєння.  ProHydrolase® максималізує
ефективність і переваги білкових протеїнів та допомагає організму краще засвоювати білки.

При виробництві  H.T.P.® застосовується спеціальна технологія гідролізу протеїну з  білка сироватки. Суміш
містить поліпептиди, лактоглобуліни, лактоферини та BCAA високої концентрації. Вітамін B6, який входить до її
складу,  сприяє нормальному обміну білків  та глікогену,  знижує стомлюваність.  Білки сприяють збереженню
м'язової маси, а також підтриманню здорового стану кісток.

До  складу  H.T.P.® входять  нуклеотиди  -  природні  сполуки,  з  яких,  як  із  цеглин,  побудовані  ланцюжки
нуклеїнових кислот.  Окрім того,  нуклеотиди є компонентами ДНК та РНК.  Нуклеотиди входять   до складу
найважливіших коферментів (органічних сполук небілкової природи - компонентів деяких ферментів) та інших
біологічно активних речовин, а також служать носіями у клітинах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується приймати по 30 г на добу (3 мірних ложки) між прийомами їжі. Розчинити у 250 мл води або
молока.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.



Смак какао:

СКЛАД:
концентрат  білка  сироватки  (гідролізований  концентрат  білка  сироватки  Optipep®) (містить емульгатор:)  (містить  емульгатор:
соєвий  лецитин),  какао  порошок  4%,  ароматизатори,  наповнювач:  ксантанова  камедь;  підсолоджувач:
сукралоза; нуклеотиди, ProHydrolase (суміш протеаз із зброджених мальтодекстринів), вітамін В6 (піридоксину
гідрохлорид)

Смак ванілі:

СКЛАД:
концентрат  білка  сироватки  (гідролізований  концентрат  протеїну  Optipep®) (містить емульгатор:)  (містить  емульгатор:  соєвий
лецитин),  ванільний ароматизатор, наповнювач: ксантанова камедь;  підсолоджувач: сукралоза; нуклеотиди,
ProHydrolase (суміш протеаз із зброджених мальтодекстринів), вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид)

H.T.P. (какао)какао) 100 г 30 г
ІНДЕКС ЯКОСТІ ПРОТЕЇНУ

 

Енергетична цінність 386 Ккал/1640
КДж

116 Ккал/493
КДж PDCAAS 1

Жири 1 г 0,30 г Біологічна цінність 104
    у т.ч. насичені 0,57 г 0,17 г BCAA 23%
Протеїн (білок) 87 г 26,10 г EAA 52%
Вуглеводи 3,7 г 1,1 г

    у т.ч. цукру 0 г 0 г Білкові фракції % протеїну
Клітковина 7,04 г 2,11 г Бета-лактоглобулін 23,42

Вітамін В6 1,39 мг 0,42 мг
Альфа-
лактальбумін 6,24

Нуклеотиди 100 мг 30 мг Глікомакропептиди 8,38

ProHydrolase 50 мг 17.5
HUT

15 мг 5.25
HUT

Сироватковий 
альбумін

0,65

Сіль (NaCl), 420 мг 120 мг Імуноглобулін 1,26
Лактоферин 0,05

H.T.P. (какао)ваніль)) 100 г 30 г

Енергетична цінність 382 Ккал/1618
КДж

115 Ккал/485
КДж Спектр амінокислот на 100 г 

Жири 0,21 г 0,06 г Аланін 4.56 г Лізин * 8.62 г

    у т.ч. насичені 0,10 г 0,03 г Аргінін 1.89 г Метіонін * 1.91 г

Протеїн (білок) 90,0 г 27 г
Аспарагінова
кислота

9.71 г
Фенілаланін *

2.65 г

Вуглеводи 1,3 г 0,39 г Цистеїн * 2.06 г Пролайн 5.16 г

    у т.ч. цукру 0 г 0 г
Глутамінова 
кислота

16.14 г
Серин

4.35 г

Клітковина 7,3 г 2,19 г Гліцин 1.35 г Треонін * 6.22 г

Вітамін В6 1,39 мг 0,42 мг Гістидин * 1.48 г Триптофан * 1.33 г

Нуклеотиди 100 мг 30 мг Ізолейцин * 5.97 г Тірозин * 2.41 г

ProHydrolase 50 мг 17.5
HUT

15 мг 5.25
HUT Лейцин *

9.26 г
Валін *

5.53 г

Сіль (NaCl), 350 мг 110 мг

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                          

PROTEIN XTR®

СПРИЯЄ НОРМАЛЬНОМУ ОБМІНУ БІЛКІВ ТА ГЛІКОГЕНУ, ЗНИЖУЄ СТОМЛЮВАНІСТЬ!

PROTEIN XTR®

 повний  спектр  амінокислот  з  високою
концентрацією ВСАА (22%), EAA (46%);

 висока біологічна цінність (104);

 швидко розчиняється;

 дуже легко засвоюється організмом;

 має приємний та натуральний смак.

 не містить допінгових речовин, глютену
та  лактози,  підходить  для  людей  з
целіакією (непереносимістю лактози).

смак: какао, ваніль, тропічний йогурт 
упаковка - пакет 500 г

 

PROTEIN XTR® - повний спектр амінокислот з високою концентрацією ВСАА (22%), EAA (46%) та високою
біологічною  цінністю  (104).  Виготовляється  виключно  з  сироватки  за  допомогою  CFM  (мікро-  та
ультрафільтрації).).

PROTEIN XTR® є збалансованою сумішшю WPI та WPC з унікальною формулою, яка розроблена науковою
групою EthicSport для послідовної). дії). повного спектру амінокислот з високою концентрацією ВСАА (22%) та
EAA (46%). Має високу біологічну цінність (104), швидко розчиняється та легко засвоюється. Має приємний
натуральний смак. 

PROTEIN  XTR® містить  велику  кількість  бета-лактоглобуліну,  альфа-лактольбуміну,  глікомакропептидів,
імуноглобуліну,  сироваткового  альбуміну  та  лактоферину  для  покращення  травлення  та  засвоєння.  Білки
сприяють накопиченню та збереженню м'язової). маси, а також підтриманню здорового стану кісток.

Вітамін  B6,  який  входить  до  складу  PROTEIN  XTR®, сприяє  нормальному  обміну  білків  та  глікогену,  має
метаболічні властивості, знижує стомлюваність.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується приймати по 30 г на добу (3 мірних ложки) між прийомами ї).жі. Розчинити у 250 мл води або
молока.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої). дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої). добової). норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та ї).х  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.



Смак какао:

СКЛАД:
ізолят та концентрат білка сироватки, какао-порошок, харчові волокна пшениці нутріоза Nutriose®, емульгатор:
соєвий лецитин, ароматизатор, підсолоджувач: сукралоза; вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид)

Смак ваніль, тропічний йогурт:

СКЛАД:
ізолят  та  концентрат  білка  сироватки,  харчові  волокна  пшениці  нутріоза  Nutriose®,  ароматизатор,
ізомальтулоза (джерело глюкози і фруктози) емульгатор: соєвий лецитин, підсолоджувач: сукралоза, вітамін В6
(піридоксин гідрохлорид)

XTR (какао)какао)) 100 г 30 г

ІНДЕКС ЯКОСТІ ПРОТЕЇНУ

 
Енергетична цінність

428
Ккал/1792

КДж

128 Ккал/
536 КДж

Жири 8,1 г 2,4 г PDCAAS 1  
    у т.ч. насичені 5,2 г 1,5 г Біологічна цінність 104  
Протеїн (білок) 76,1 г 22,8 г BCAA 22%  
Вуглеводи 8,2 г 2,5 г EAA 46%  
    у т.ч. цукру 6,9 г 2,1 г   

Клітковина 5,13 г 1,54 г Білкові фракції %
протеїну  

Вітамін В6 1,4 мг 0,4 мг Бета-лактоглобулін 45  
Сіль (NaCl),), 460 мг 140 мг Альфа-лактальбумін 14  

Глікомакропептиди 14  
Сироватковий 
альбумін 1,2  
Імуноглобулін G 1,2  
Імуноглобулін A 0,44  
Лактоферин 0,25

XTR (какао)тро)пичний
йо)гурт)

100 г 30 г Спектр амінокислот на 100 г 

Енергетична цінність
432

Ккал/1809
КДж

130 Ккал/
544 КДж

Аланін 4.1 г  Лізин * 7.9 г  

Жири 7,6 г 2,3 г Аргінін 2.3 г  
Метіонін
*

 1.6 г  

    у т.ч. насичені 5,4 г 1,6 г
Аспарагіно
ва кислота

9.2 г  
Фенілаланін 
*

2.8 г  

Протеїн (білок) 80,1 г 24 г Цистеї).н * 2.1 г  
Пролай
н

 4.9 г  

Вуглеводи 8,2 г 2,5 г
Глутамінов
а кислота

14.8
г

 Серин  4.6 г  

    у т.ч. цукру 7,6 г 2,3 г Гліцин 1.6 г  
Треонін 
*

 6.3 г  

Клітковина 2,5 г 0,75 г Гістидин * 1.6 г  Триптофан * 1.2 г  

Вітамін В6 1,4 мг 0,4 мг Ізолейцин * 4.9 г  
Тірозин 
*

 2.6 г  

Сіль (NaCl),), 500 мг 150 мг Лейцин * 9.1 г  Валін *  4.9 г  



XTR (какао)ваніль)) 100 г 30 г Спектр амінокислот на 100 г 

Енергетична цінність
430

Ккал/1815
КДж

129 Ккал/
544 КДж

Аланін 4.1 г  Лізин * 7.9 г  

Жири 8,3 г 2,5 г Аргінін 2.3 г  
Метіонін
*

 1.6 г  

    у т.ч. насичені 4,5 г 1,3 г
Аспарагіно
ва кислота

9.2 г  
Фенілаланін 
*

2.8 г  

Протеїн (білок) 80 г 24 г Цистеї).н * 2.1 г  
Пролай
н

 4.9 г  

Вуглеводи 7,7 г 2,3 г
Глутамінов
а кислота

14.8
г

 Серин  4.6 г  

    у т.ч. цукру 7,2 г 2,2 г Гліцин 1.6 г  
Треонін 
*

 6.3 г  

Клітковина 2,5 г 0,75 г Гістидин * 1.6 г  Триптофан * 1.2 г  

Вітамін В6 1,4 мг 0,42 мг Ізолейцин * 4.9 г  
Тірозин 
*

 2.6 г  

Сіль (NaCl),), 430 мг 130 мг Лейцин * 9.1 г  Валін *  4.9 г  

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                           
 
 

PROTEIN SPR® 
 

СПРИЯЄ НОРМАЛЬНОМУ ОБМІНУ БІЛКІВ ТА ГЛІКОГЕНУ, ЗНИЖУЄ СТОМЛЮВАНІСТЬ! 
 
 

PROTEIN SPR® 
 

 використовується у низькокалорійних 

дієтах для збереження м'язової маси; 

 повний спектр амінокислот; 

 швидко розчиняється; 

 має високу біологічну цінність; 

 дуже легко засвоюється організмом; 

 має приємний і натуральний смак. 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

смак: какао, ваніль 

упаковка - пакет 500 г 

  

 

 
 
PROTEIN SPR® - повний спектр амінокислот. Виготовляється виключно з сертифікованого ізоляту соєвого 
білка (сертифікований IP). 
 
PROTEIN SPR® є збалансованою сумішшю швидкорозчинного ізоляту соєвого білка з унікальною формулою, 
яка розроблена науковою групою EthicSport для послідовної дії повного спектру амінокислот. Має високу 
біологічну цінність, приємний натуральний смак, добре розчиняється та легко засвоюється. 100% соєвий білок 
найвищої якості сприяє накопиченню та збереженню м'язової маси, а також підтриманню здорового стану 
кісток. 
 
Вітамін B6, який входить до складу PROTEIN SPR®, сприяє нормальному обміну білків та глікогену, має 
метаболічні властивості, знижує стомлюваність. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 30 г на добу (3 мірних ложки) між прийомами їжі. Розчинити у 250 мл води або 
молока. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Смак какао: 
СКЛАД: 
ізолят та соєвий білок, какао-порошок, ароматизатор, підсолоджувач: сукралоза; вітамін В6 (піридоксин 
гідрохлорид), вітамін В1 (тіамін гідрохлорид), вітамін В2 (рибофлавін). 

Смак ваніль: 
СКЛАД: 
ізолят та соєвий білок, мальтодекстрини (з кукурудзи), ароматизатор, підсолоджувач: сукралоза, вітамін В6 
(піридоксину гідрохлорид), вітамін В1 (тіаміну гідрохлорид), вітамін В2 (рибофлавін) 

 

SPR (какао) 100 г 30 г %ДНС 

ІНДЕКС ЯКОСТІ ПРОТЕЇНУ 

  
Енергетична цінність 

395 Ккал/1653 
КДж 

119 Ккал/496 
КДж 

  

Жири 5,95 г 1,8 г   PDCAAS 1   

    у т.ч. насичені 2,67 г 0,8 г   Біологічна цінність 82   

Протеїн (білок) 80,6 г 24,2 г   BCAA 18%   

Вуглеводи 1,87 г 0,6 г   EAA 38%   

    у т.ч. цукру 40 мг 10 мг       

Сіль (NaCl), 1,7 г 0,5 г   

Вітамін В6 2,8 мг 0,84 мг 60% Спектр амінокислот на 100 г  

Вітамін В2 2,8 мг 0,84 мг 60% Аланін 3.4 г Лізин * 5.0 г 

Вітамін В1 2,67 мг 0,8 мг 73% Аргінін 6.0 г Метіонін    1.1 г 

Калій 1680,6 мг 504,18 мг 25% 
Аспарагінова 
кислота 

9.2 г Фенілаланін  4.1 г 

Фосфор 847,2 мг 254,16 мг 36% Цистеїн * 1.0 г Пролайн   4.1 г 

Залізо 20 мг 6 мг 43% 
Глутамінова 
кислота 

15.1 
г 

Серин   4.1 г 

Мідь 1,36 мг 0,41 мг 41% Гліцин 3.3 г Треонін *   3.0 г 

Фолієва кислота 169,6 мкг 50,88 мкг 25% Гістидин * 2.1 г Триптофан * 1.1 г 

Біотин 25,44 мкг 7,6 мкг 15% Ізолейцин * 3.9 г Тірозин *   3.0 г 

 
Лейцин * 6.5 г Валін *   4.0 г 

SPR (ваниль) 100 г 30 г %ДНС 

Енергетична цінність 
388 Ккал/1624 

КДж 
116 Ккал/487 

КДж 
  

Жири 2,9 г 0,9 г   

    у т.ч. насичені 0,8 г 0,2 г   

Протеїн (білок) 80,4 г 24,1 г   

Вуглеводи 10,9 г 3,3 г   

    у т.ч. цукру 0 г 0 г   

Сіль (NaCl), 1,7 г 0,5 г 60% 

Вітамін В6 2,8 мг 0,84 мг 60% 

Вітамін В2 2,8 мг 0,84 мг 73% 

Вітамін В1 2,67 мг 0,8 мг 25% 

Калій 1141,27 мг 342,38 мг 17% 

Фосфор 790,11 мг 237,03 мг 34% 

Залізо 10,53 мг 3,16 мг 23% 

Мідь 1,4 мг 0,42 мг 42% 

Фолієва кислота 178,58 мкг 52,68 мкг 26% 

Біотин 23,34 мкг 7 мкг 14% 

 
%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 



ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНІ
КОМПЛЕКСИ



                                                                           
 
 

CAPILLAREX® 
 

ПОКРАЩУЄ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЮ КРОВІ ТА ЗМІЦНЮЄ КАПІЛЯРИ! 
 
 

 

 
CAPILLAREX® 

 
 містить діосмін, гесперидин, 

троксерутин, вітамін С, бромелайн, 

екстракт виноградних кісточок; 

 зміцнює капіляри; 

 покращує мікроциркуляцію крові; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

 

упаковка - 30 капсул по 900 мг 

  

 

 
 

 
CAPILLAREX® - інноваційна формула включає в себе ретельно підібрані компоненти, до складу яких входить 
діосмін, гесперидин, троксерутин, вітамін С та бромелайн - фермент, який міститься в ананасі.  
 
Завдяки екстракту виноградних кісточок (Vitis Vinifera), препарат стимулює мікроциркуляцію крові та регулює 
функції серцево-судинної системи. 
 
Бромелайн - рослинний протеолітичний фермент, який одержується з ананасу, використовується для 
покращення травлення, зупинення запальних процесів при травмах, зняття набряку м'яких тканин, а також для 
прискорення їх відновлення після травм та інших пошкоджень. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати 1 капсулу на добу, бажано між прийомами їжі.  
 
Однієї упаковки достатньо для 30-денного курсу. Курс можна повторити. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
 
 
 
 
 
 



 
СКЛАД: 
 
діосмін, наповнювач: мікрокристалічна целюлоза; гесперидин з солодкого апельсину (фрукт Citrus Sinensis L.), 
троксерутин, вітамін С (L-аскорбінова кислота), стабілізатор: етилцелюлоза, речовини, які запобігають 
злипанню: магнію стеарат, діоксид кремнію; сухий екстракт виноградних кісточок (кісточки Vitis Vinifera L.), 
титрованний до 95% в ОПЦ, бромелайн (зі стебла ананасу), 2500 одиниць розчинення желатину/г, речовини 
проти злежування: гідроксипропілметилцелюлоза, тальк, поліетиленгліколь, барвники: E171 
 

 

CAPILLAREX 1 капсула %NRV 

Діосмін 300 мг — 

Гесперидин 98 мг — 

Троксерутин 50 мг — 

Вітамін С 50 мг 63% 

Екстракт виноградних 
кісточок 

30 мг — 

 
 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 
 



                                                                          

FERROSPORT®

НОРМАЛІЗУЄ МЕТАБОЛІЗМ, СТИМУЛЮЄ УТВОРЕННЯ ГЕМОГЛОБІНУ!

FERROSPORT®

 містить  залізо,  фолієву  кислоту  та
вітамін С;

 легко перетравлюється та засвоюється;

 не містить допінгових речовин, глютену
та  лактози,  підходить  для  людей  з
целіакією (непереносимістю лактози).

1 саше - 3 г
упаковка - 20 саше по 3 г

 

FERROSPORT® – інноваційна формула включає в себе ретельно підібрані компоненти, містить залізо, фолієву
кислоту та вітамін С.

Залізо  є  основним структурним елементом гемоглобіну  в  крові.  Залізо  запобігає  втомі,  підвищує  опірність
захворюванням, забезпечує добрий тонус шкіри. Основна функція заліза полягає у перенесенні кисню з легенів
у м'язові тканини та інші органи. 

Залізо потрібне для синтезу гемоглобіну в крові, вироблення еритроцитів, деяких ферментів, які виконують в
організмі  окисні  функції.  При  нестачі  заліза  відзначається  зменшення  життєвої  енергії,  зниження
працездатності, ослаблення функцій імунної системи, розвиток нервових розладів.

Залізо нормалізує метаболізм, стимулює утворення червоних кров'яних тілець та гемоглобіну,  який сприяє
покращенню надходження кисню в організм та зменшенню відчуття втоми та перевтоми.

Вітамін С підвищує засвоєння заліза

FERROSPORT® корисний у разі дефіциту заліза у раціоні харчування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується приймати 1 саше на добу. Розчинити у невеликій кількості води. Вживати між прийомами їжі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.



СКЛАД:
сорбітол,  мікрокапсульоване  залізо  (мальтодекстрин,  пірофосфат  заліза,  оболонка:  полігліцериновий  ефір
жирних  кислот,  соєвий  лецитин,  гідрохлорид  натрію),  смакова  добавка:  апельсин,  вітамін  C  (аскорбінова
кислота), підкислювач: лимонна кислота, вітамін E (DL-a-токоферолу ацетат), барвники: куркумін і кошинель,
підсолоджувач: сукралоза, фолієва кислота.

FERROSPORT 3 г (1 саше) %NRV

Залізо 30 мг 214%

Вітамін С 80 мг 100%

Фолієва кислота 150 мкг 75%

Вітамін Е 12 мг 100%

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                         
FLUID MOTION®

СТИМУЛЮЄ ВІДНОВЛЕННЯ ХРЯЩОВОЇ ТКАНИНИ СУГЛОБІВ!

FLUID MOTION®

 містить глюкозамін,  бромелайн, мідь та
цинк,  вітамін  С,  сульфат  хондроїтину,
гіалуронову  кислоту  та  біоактивний
екстракт куркуміна bcm-95®

 нормалізує функціонування хрящів;

 відновлює сполучну тканину;

 не містить допінгових речовин, глютену
та  лактози,  підходить  для  людей  з
целіакією (непереносимістю лактози).

упаковка - 30 капсул по 1400 мг

 

FLUID  MOTION® -  інноваційна  формула  включає  в  себе  ретельно  підібрані  компоненти,  до  складу  яких
входить  глюкозамін,  бромелайн,  мідь  та  цинк,  вітамін  С,  сульфат  хондроїтину,  гіалуронову  кислоту  та
біоактивний екстракт куркуміна bcm-95®.

Атрофія хрящової тканини є проблемою як для спортсменів, так і для звичайних людей. Ця патологія часто
призводить до зменшення внутрішньосуглобового простору, що, у свою чергу, викликає болі у суглобах. Така
проблема викликана мікротравмами, які виникають у процесі атлетичного руху. Іноді ситуація ускладнюється
несприятливою анатомічною будовою та не зовсім оптимальною біомеханікою руху. Зазвичай біль виникає в
області  колінної  чашечки  у  стані  спокою  та  при  фізичному  навантаженні  (наприклад,  при  скороченні
квадрицепсу під час підйому та спуску по сходах), а також під тиском. 

Стан  суглобів  можна  покращити  за  рахунок  препаратів  (наприклад,  глюкозаміну,  сульфату  хондроїтину,
галактозаміну,  глюкороноглікану,  гіалуронової  кислоти),  що  сприяють  «відновленню»  хряща  та  можуть
допомогти стримати або зменшити больові симптоми, пов'язані з його деформацією.

Глюкозамін та хондроїтин є основними структурними компонентами суглобового хряща та інших сполучних
тканин - кісток, зв'язок і сухожиль. Вони частково відповідальні за стійкість хряща до тиску. 

Гіалуронова кислота відіграє дуже важливу роль для суглобів, відповідаючи за в’язкість синовіальної рідини,
призводить  до  достатнього  ковзання  хрящів  для  рухливості,  гнучкості  та  еластичності.  Ця  речовина  бере
участь  у  харчуванні  суглобових  елементів  та  допомагає  зберегти  рухливість  суглоба навіть  при  високому
відсотку руйнування. 

Біоактивний екстракт куркуміна BCM-95® - запатентована формула на основі екстракту куркуми, розроблена
таким чином, щоб донести до організму всі виключні властивості цієї рослини у максимальній концентрації.
BCM-95® перевищує стандартні екстракти куркуміну за швидкістю та повнотою здобуття активних речовин.
Біодоступність BCM-95® орієнтовно у сім раз вище, ніж стандартні екстракти куркуми. Куркумін пригнічує ріст
вірусних клітин, відповідальних за руйнування хряща, та блокує дію речовин, що руйнують хрящі.

Бромелайн  -  рослинний  протеолітичний  фермент,  який  одержується  з  ананасу,  використовується  для
зупинення  запальних  процесів  при  травмах,  зняття  набряку  м'яких  тканин,  а  також  для  прискорення  їх
відновлення після травм та інших пошкоджень. 

Вітамін С сприяє нормальному формуванню колагену для правильного функціонування хрящів та кісток. 

Цинк є важливою частиною ферментів - речовин, які впливають на багато процесів в організмі: від росту клітин
до статевого дозрівання та до нормалізації  імунітету.  Цинк сприяє підтриманню нормального  стану  кісток,
волосся, нігтів рівня тестостерону в крові. 

Мідь сприяє підтриманню нормального стану сполучної тканини.



FLUID MOTION® сприяє нормальному функціонуванню хрящової тканини та підтриманню нормального стану
сполучної тканини.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується приймати 1 капсулу на добу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.

СКЛАД:

D-сульфат глюкозамін (виробляється з молюсків та ракоподібних);  наповнювач: мікрокристалічна целюлоза,
хондроїтину  сульфат,  аскорбінова  кислота  (вітамін  С,  етилцелюлоза),  глюконат  цинку,  гіалуронат  натрію,
BCM95®  (95%  сухого  екстракту  куркуміну);  речовини,  що  запобігають  злипанню:  діоксид  кремнію,  магнію
стеарат,  бромелайн  2500  Gdu;  покривні  речовини:  гідроксипропілметилцелюлоза,  гліцерин,  тальк,
поліетиленгліколь, глюконат міді; барвник: діоксид титану.

FLUID MOTION 1 капсула %NRV

D-сульфат глюкозамінсульфат глюкозамін 500 мг —

Хондроїтину сульфат 144 мг —

Бромелайн, 
(ферментативна активність)

30 мг (75 GDU)) —

Вітамін С 50 мг 63%

BCM95®, 
з яких куркумініди

25 мг
23,75 мг

Гіалуронова кислота 35 мг

Мідь 0,6 мг 60%

Цинк 7,5 мг 75%

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                           
MAGNESIO LIQUIDO® 

КОНЦЕНТРОВАНИЙ МАГНІЙ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ БАЛАНСУ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА РОБОТИ М'ЯЗІВ! 

 
MAGNESIO LIQUIDO® 

 
 концентрований магній; 
 корегує баланс електролітів; 
 покращує роботу м'язів; 
 сприяє зменшенню відчуття втоми та 

слабкості; 
 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 
целіакією (непереносимістю лактози). 

 
 
 

1 саше – 25 мл 
упаковка - 40 саше по 25 мл 

 

 
 
MAGNESIO LIQUIDO® - концентрований магній для корекції балансу електролітів та покращення роботи м'язів.  
 
Магній - необхідний компонент для підтримки балансу електролітів та нормалізації м'язової функції. Магній 
забезпечує нормальне функціонування нервової системи та здоровий енергетичний обмін, сприяє зменшенню 
відчуття втоми та слабкості. 
 
MAGNESIO LIQUIDO® корисний у разі проявів втоми та слабкості у поєднанні з судомами. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 1 саше на день у разі потреби.  
 
Максимальна доза - 2 саше на добу. Продукт можна приймати у нерозведеному вигляді або розчинити у воді. У 
разі наявності м'язових спазмів, рекомендується приймати 1 саше в якості профілактики перед тренуванням та 
ще 1 саше - відразу після перших ознак початку судом. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
вода, цукроза, фруктоза, декстроза, цитрат магнію, підолат магнію, консерванти: лактат натрію (60% розчин) 
сорбат калію, загущувач: ксантанова гума, ароматизатор, підкислювач: лимонна кислота. 
 

MAGNESIO 
LIQUIDO® 

25 мл (1 саше) %NRV 

Магній 225 мг 60% 

 
%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 



                                                                          
OMEGA 3TGX®

ПРИРОДНЕ ДЖЕРЕЛО ОМЕГА-3 ЖИРНИХ КИСЛОТ З ВИСОКОЮ КОНЦЕНТРАЦІЄЮ ЕПК І ДГК !

OMEGA 3TGX®

 Омега-3 жирні кислоти;

 висока  концентрація  ЕПК
(ейкозапентаєнової  кислоти)  та  ДГК
(докозагексаєнової кислоти) (33/22);

 без сторонніх домішок;

 оптимальна засвоюваність;

 продукт  дезодорирований  (не  має
типового рибного запаху);

 не містить допінгових речовин, глютену
та  лактози,  підходить  для  людей  з
целіакією (непереносимістю лактози).

упаковка - 90 капсул по 1437 мг

 

OMEGA 3TGX® – є природним джерелом ОМЕГА-3 жирних кислот з високою концентрацією ЕПК і ДГК (33/22).
Жирні кислоти OMEGA 3TGX® (включаючи активні речовини EPA та DHA) сконцентровані, як тригліцерид з
високою біодоступністю.

Омега-3 – це речовина, яка не синтезується організмом людини, але необхідна для оптимального метаболізму.

Риб'ячий жир - це найефективніша форма прийому Омега-3, оскільки він засвоюється у 5-10 разів краще, ніж
жирні кислоти з лляної олії. Для покриття добової норми Омега-3 можна приймати як риб'ячий жир у капсулах,
так і просто регулярно вживати рибу.

При відсутності або хронічній нестачі Омега-3 у раціоні, підвищується ризик розвитку запалень, порушуються
обмінні  процеси  організму,  знижується  імунітет.  Сумарно  це  виливається  у  підвищення  ризику  розвитку
серцево-судинних захворювань та зростання рівня поганого холестерину.

Омега-3 кислоти:
 покращують  роботу  серцево-судинної  системи  (зниження  тиску,  зниження  рівня  холестерину,

зменшення ризику інфаркту та інсульту);
 гальмують процеси старіння шкіри, тонізують та освіжають її зсередини;

 борються з різними видами дерматитів та захищають шкіру від ультрафіолету;

 уповільнюють розпад колагенових волокон суглобового хряща;

 регулюють протизапальні функції у суглобах та зв'язках (допомагають при остеоартриті);

 покращують роботу нервової системи (покращення пам'яті та функціонування мозку);

 тримають у порядку імунну систему (зменшення проявів алергії);

 є «каталізатором» кровообігу;

 стимулюють репродуктивну систему;

Вживання поліненасичених жирних кислот Омега-3 (ЕПК/ДГК) при здоровому способі життя та збалансованому
харчуванні  сприяє  нормальному  функціонуванню  серцево-судинної  системи.  Заміна  насичених  жирів
ненасиченими, такими як ЕПК та ДГК, допомагає підтримувати у нормі рівень холестерину в крові. 

Високий  рівень  очищення  препарату,  який  проводиться  згідно  з  європейськими  стандартами,  сприяє  його
легкому засвоєнню в організмі. 

OMEGA 3TGX® проходить процес дезодорування, тому після його вживання не залишається ніякого присмаку.
Кожна капсула у м'якій оболонці містить 1 г риб'ячого жиру, 95% якого складають Омега-3 жирні кислоти.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується приймати від 1 до 3 капсул на добу після їжі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.

СКЛАД:

концентрат поліненасичених жирних кислот ОМЕГА (ЕПК/ДГК: 33/22) з риб'ячого жиру у формі тригліцеридів
(Vivo-MegaTM TG60); оболонка: желатин, гліцерин, антиоксидант: екстракт токоферолу.

OMEGA 3TGX 1 капсула %NRV

Омега-3 жирних кислот 3000 мг —

з них ЕПК 990 мг —

з них ДГК 660 мг —

% NRV - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                           
 
 

OMNIA ACTIVE FORMULA® 
 

ВІТАМІНИ ТА МІНЕРАЛИ СПРИЯЮТЬ НОРМАЛЬНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ МЕТАБОЛІЗМУ! 
 

 

OMNIA ACTIVE FORMULA® 
 
 

 активна формула OMNIA®; 

 полівітаміни та мультимінерали; 

 сприяє нормальному енергетичному 

метаболізму; 

 зменшує відчуття втоми та слабкості; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

 

упаковка - 45 капсул по 1100 мг 

  

 
 

 
 

OMNIA ACTIVE FORMULA® - це інноваційний склад інгредієнтів, який забезпечує організм корисними 
вітамінами та мінералами. Вони беруть участь у метаболічних та ферментативних процесах. Зокрема, вітаміни 
(С, В2, В3, В5, В6, В12) сприяють нормальному енергетичному метаболізму та зменшенню відчуття втоми та 
слабкості.  
 
Для підтримки усіх життєвих процесів людині щодня необхідно приймати вітаміни та мікроелементи. Ці сполуки 
не синтезуються в організмі, тому вони повинні постійно надходити ззовні з їжею.  
 
Нестача вітамінів призводить до порушення роботи у тканинах та органах, адже саме вітаміни включені 
практично в усі біохімічні цикли, які відбуваються в організмі людини. Якщо якогось вітаміну не вистачає, це 
означає, що даний фізіологічний процес буде проходити в уповільненому темпі, тобто мінімальна кількість 
вітаміну буде лімітувати його інтенсивність. На цьому тлі наступають порушення в обміні речовин, організм 
погано чинить опір хворобам, тому що імунна система погано виконує покладені на неї функції. 
 
Мінеральні речовини (макро- та мікроелементи) необхідні для утворення тканин, а також для протікання 
біохімічних та фізіологічних процесів. Таким чином, ряд мікроелементів входить до складу ферментних систем, 
які здійснюють в організмі найважливіші біохімічні перетворення. Деякі з елементів є складовою частиною 
найважливіших пігментів, наприклад залізо, завдяки якому гемоглобін здатний здійснювати функцію окислення-
відновлення. Найважливішими макро- та мікроелементами є кальцій, магній, залізо, цинк, йод, селен, 
марганець, хром тощо. 
 
Збалансоване надходження усіх вітамінів та мікроелементів потрібно з одного боку для нормального 
протікання життєвих процесів, а з іншого боку - для кращого засвоєння. Адже відомо, що деякі вітаміни та 
мінерали позитивно взаємодіють між собою. Наприклад, вітамін А покращує засвоєння заліза, а рівень 
гемоглобіну підвищується, якщо залізо приймати у поєднанні з вітаміном А. Також позитивно взаємодіють між 
собою мікроелемент селен та вітамін Е, які захищають жирові тканини організму. Вітамін D покращує 
засвоєння кальцію та фосфору. 
 
OMNIA ACTIVE FORMULA® корисна для людей, які потребують поповнення спектру вітамінів та мінералів. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 1 капсулі на добу. 
 
 
 
 
 



 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
трикальцій фосфат, наповнювач: мікрокристалічна целюлоза; оксид магнію, фосфатидилхолін, вітамін С (L-
аскорбінова кислота), фумарат заліза, агенти, які покривають: гідроксипропілметилцелюлоза, тальк, 
поліетиленгліколь; вітамін Е (DL-a-токоферолу ацетат), глюконат марганцю, ніацин (нікотинамід), оксид цинку, 
L-селено метіонін, речовини проти злежування, стеарат магнію, діоксид кремнію; глюконат міді, пантотенова 
кислота (пантотенат кальцію), барвник: діоксид титану; вітамін А (ретинілацетат), вітамін D (холекальциферол), 
вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид), вітамін К (фітоменадіон), рибофлавін, тіамін (тіамін гідрохлорид), хром (III) 
піколінат, фолієва кислота (птероілглютамінова кислота), йодид калію, біотин, вітамін В12 (цианокобаламін). 
 

OMNIA ACTIVE FORMULA 1 капсула %NRV 

Вітамін А 800 мкг 100% 

Вітамін D 5 мкг 100% 

Вітамін E 12 мг 100% 

Вітамін K 75 мкг 100% 

Вітамін C 80 мг 100% 

Тіамін 1,1 мг 100% 

Рибофлавін 1,4 мг 100% 

Ніацин 16 мг 100% 

Вітамін В6 1,4 мг 100% 

Фолієва кислота 200 мкг 100% 

Вітамін В12 2,5 мкг 100% 

Біотин 50 мкг 100% 

Пантотенова кислота 6 мг 100% 

Фосфатидилхолін 100 мг — 

Кальцій 160 мг 20% 

Фосфор 77 мг 11% 

Магній 75 мг 20% 

Залізо 14 мг 100% 

Цинк 10 мг 100% 

Мідь 1 мг 100% 

Марганець 2 мг 100% 

Селен 55 мкг 100% 

Хром 40 мкг 100% 

Йод 150 мкг 100% 

 
 

% NRV - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 
 



                                                                           
PROSINTECH® 

 
ЗБАЛАНСОВАНИЙ СКЛАД ВСІХ НЕЗАМІННИХ АМІНОКИСЛОТ! 

 

 
PROSINTECH® 

 
 

 комплекс незамінних амінокислот, 

вітамінів та цинку; 

 відновлює необхідний рівень протеїну; 

 застосовується при низькокалорійній 

дієті; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

 

упаковка - 45 капсул по 1200 мг 

  

 
 

 
 

PROSINTECH® – інноваційний склад інгредієнтів, до якого входять незамінні амінокислоти (ЕАА), вітаміни та 
цинк, необхідні для нормального розвитку м'язової тканини.  
 
Деякі амінокислоти людина не може синтезувати через відсутність відповідного ферменту. Таких є 8 
амінокислот: валін, лейцин, ізолейцин, треонін, метіонін, триптофан, лізин і фенілаланін. 
 
Лейцин (незамінна амінокислота): захищає м'язові тканини, відновлює кістки, шкіру та м'язи, знижує рівень 
цукру в крові, стимулює синтез гормону росту, є джерелом енергії. 
Ізолейцин (незамінна амінокислота): необхідний для синтезу гемоглобіну, регулює рівень цукру в крові, 
відновлює м'язову тканину, бере участь у процесах енергозабезпечення, збільшує витривалість. 
Валін (незамінна амінокислота): бере участь в обміні азоту в організмі, необхідний для метаболізму у м'язах, 
відновлює пошкоджені тканини, є джерелом енергії. 
Лізин (незамінна амінокислота): входить до складу практично усіх білків, необхідний для формування кісток та 
росту дітей, сприяє засвоєнню кальцію, підтримує обмін азоту, бере участь у синтезі антитіл, гормонів і 
ферментів, бере участь у формуванні колагену та відновленні тканин, збільшує м'язову силу і витривалість, 
сприяє збільшенню об’єму м'язів (анаболік), покращує короткострокову пам'ять, підвищує жіноче лібідо, 
запобігає розвитку атеросклерозу, покращує структуру волосся, запобігає розвитку остеопорозу, покращує 
ерекцію, запобігає рецидивам генітального герпесу. 
Треонін (незамінна амінокислота): бере участь у синтезі колагену і еластину, білковому та жировому обміні, 
допомагає роботі печінки (перешкоджає відкладенню жирів у печінці), стимулює імунітет. Треонін знаходиться 
у серці, центральній нервовій системі та скелетній мускулатурі. 
Триптофан (незамінна амінокислота): використовується для синтезу серотоніну (одного з найважливіших 
нейромедіаторів), покращує сон, стабілізує настрій, зменшує апетит, збільшує викид гормону росту, знижує 
шкідливий вплив нікотину. 
Фенілаланін (незамінна амінокислота): в організмі може перетворюватися на іншу амінокислоту - тирозин, яка 
використовується у синтезі допаміну і норадреналіну (двох основних нейромедіаторів), впливає на настрій, 
зменшує біль, покращує пам'ять та здатність до навчання, пригнічує апетит. 
Метіонін (незамінна амінокислота): бере участь у переробці жирів, запобігаючи їх відкладенню у печінці та у 
стінках артерій, сприяє травленню, захищає від впливу радіації, корисний при остеопорозі та хімічній алергії. 
Метіонін застосовується у комплексній терапії ревматоїдного артриту та токсикозу вагітності. 
Гістидин (незамінна амінокислота): входить до складу активних центрів багатьох ферментів, сприяє 
нарощуванню та відновленню тканин, важливий для здоров'я суглобів, міститься у гемоглобіні. Брак гістидину 
може викликати ослаблення слуху. 
Тирозин (полузамінна амінокислота): м'який психостимулятор, підвищує мозкову активність, покращує пам'ять, 
діє як антидепресант. 
Цистеїн  (замінна амінокислота): сприяє травленню, сприяє знешкодженню токсичних речовин, захищає 
організм від шкідливого впливу радіації, антиоксидант, використовується для синтезу таурину та глютатіону, 
сприяє швидкому відновленню. 
 



 
Брак незамінних амінокислот викликає такі проблеми, як: порушення обміну речовин, зупинку росту, втрату 
маси тіла, зниження імунітету. При заняттях спортом брак незамінних амінокислот різко збільшує ризик травм. 
І, звичайно, знижує спортивні результати.  
 
Цинк регулює синтез білка та сприяє підтримці нормального стану шкіри, волосся та нігтів. 
 
PROSINTECH® відрізняється збалансованим складом усіх незамінних амінокислот, необхідних для 
нормального розвитку м'язової тканини. Амінокислоти (E. A. A.) є незамінними поживними речовинами, які 
необхідні для відновлення тканин. Незамінні амінокислоти сприяють нормальному розвитку м'язів та 
запобіганню втрати м'язової маси. Забезпечує регулярний обмін вуглеводів та дуже корисний при 
низькокалорійних дієтах, спрямованих на контроль ваги. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 3 капсули на добу. Максимальна доза - 5 капсул. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
L-лейцин, L-лізин гідрохлорид, L-метіонін, L-валін, L-ізолейцин, L-фенілаланін, сипучі речовини: 
мікрокристалічна целюлоза, L-треонін, L-триптофан, L-гістидин, L-тирозин, агенти проти злежування: діоксид 
кремнію, магнію стеарат, L-цистеїн, L-глутамінова кислота, оксид цинку, вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид), 
вітамін В1 (тіамін гідрохлорид), агент, що покриває: гидроксипропілмет-целюлоза, поліетиленгліколь 6000, 
тальк, барвник: діоксид титану. 
 

PROSINTECH 3 капсули %NRV 

L-лейцин 774 мг 58,20% 

L-ізолейцин 387 мг 42,50% 

L-валін 387 мг 42,50% 

L-лізин 470 мг 42% 

L-треонін 270 мг 42,90% 

L-триптофан 144 мг 41,10% 

L-фенілаланін 300 мг 22,60% 

L-метіонін 450 мг 37,80% 

L-гістидин 135 мг 12,10% 

L-тирозин 90 мг 6,80% 

L-цистеїн 63 мг — 

Глутамінова кислота 45 мг — 

Вітамін В6 840 мкг 60% 

Вітамін В1 660 мкг 60% 

Цинк 6,72 мг 67% 

 
 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 
 



                                                                           
 

TESTOGEN® 
 

ПІДВИЩУЄ РІВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНУ! 
 
 

 

 
TESTOGEN® 

 
 полікосанол (біокосанол); 

 цинк; 

 вітамін С; 

 магній; 

 сприяє підтримці нормального рівня 

тестостерону в крові; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

упаковка - 60 капсул по 1200 мг 

  

 

 
 

TESTOGEN® - натуральний інноваційний склад інгредієнтів для підвищення рівня тестостерону, який за своїми 
властивостями перевершує анаболічні стероїди. Швидкодіючі компоненти можуть істотно оптимізувати 
діяльність анаболічної та м'язової гіпертрофії (при застосуванні за призначенням).  
 
Примітка: нормальний рівень тестостерону сприяє підвищенню лібідо, енергії, імунітету, зменшенню 
обсягу жирових тканин, засвоєнню поживних речовин для нарощування м'язової маси. 
 
TESTOGEN® включає в себе полікосанол (90%), цинк, магній, вітамін С, Tribulus terrestris (60%) та природні 
поліфеноли (титровані до 95%).  
 
Tribulus terrestris забезпечує тонізуючу дію та знімає втому.  
 
Цинк та вітамін С сприяють захисту клітин організму від окислювального стресу, а магній та вітамін В6 
сприяють зменшенню відчуття втоми та слабкості. Цинк сприяє підтримці нормального рівня тестостерону в 
крові. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 2 капсули на добу протягом 2-3 місяців. Після перерви курс можна повторити. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
 
 
 
 



 
СКЛАД: 
 
сухий трибулус террестрис екстракт, титрований до 60%, виноградні кісточки (виноград культурний Vitis Vinifera 
L.) – сухий екстракт, титрований до 95%, сухий екстракт яблук (плоди domestica), біокосанол (сік цукрового 
очерету з сухого екстракту - Saccharum officinarum L.), титрований до 90%, вітамін В6 (піридоксину 
гідрохлорид), глюконат цинку, вітамін С (аскорбінова кислота, стабілізатор: етилцелюлоза), речовини, що 
запобігають злипанню: мікрокристалічна целюлоза, оксид магнію, речовини проти злежування: діоксид 
кремнію, магнію стеарат, покриваючі агенти: гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь, барвники: Е171, 
Е172. 
 
 

TESTOGEN 2 капсули %NRV 

Трибулус террестрис 
екстракт 

1000 мг — 

Екстракт виноградних 
кісточок 

70 мг — 

Екстракт соку цукрової 
тростини 

8 мг — 

Цинк 8 мг 80% 

Магній 262,5 мг 70% 

Вітамін С 48 мг 60% 

Вітамін В6 0,84 мг 60% 

 
 

% NRV - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 
 

 



                                                                           
 

THERMO MASTER® 

ПІДТРИМУЄ БАЛАНС ВАГИ ТІЛА! 

 

THERMO MASTER® 
 

 підтримує баланс ваги тіла; 
 сприяє нормальному енергетичному 

обміну; 
 допомагає підтримувати нормальний 

рівень глюкози у крові; 
 має тонізуючий та антиоксидантний 

ефект; 
 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 
целіакію (непереносимістю лактози). 

 
 

упаковка - 90 капсул по 1000 мг 

 

 
 
THERMO MASTER® - призначений для зниження та контролю ваги, як доповнення до збалансованої 
низькокалорійної дієти. Містить кофеїн - 150 мг у 1 капсулі. 
 
Інноваційна формула включає у себе ретельно підібрані компоненти для досягнення максимальної 
ефективності. 
 
Зелений чай та женьшень мають тонізуючу дію, сприяють підтримці збалансованої ваги тіла, вуглеводному 
обміну та запобігають втомі.  
 
Хром активує ферменти, які беруть участь у метаболізмі вуглеводів, синтезі жирних кислот, холестерину та 
білків. Хром регулює рівень цукру в крові, підвищує активність інсуліну, впливає на процеси кровотворення та 
розщеплення надлишкового жиру, сприяє розсмоктуванню атеросклеротичних бляшок, зниженню концентрації 
холестерину, оберігає білки міокарду від руйнування.  
 
Біоперін (95% екстракт речовини пиперина, що отримується з насіння чорного перцю) використовується для 
збільшення засвоюваності активних компонентів, які входять до складу THERMO MASTER®, а також 
підвищення їх біологічної доступності.  
 
Фолат сприяє зменшенню відчуття втоми та виснаження, вітаміни В2 і В6 беруть участь у фізіологічному 
енергетичному метаболізмі та сприяють підтримці нормального метаболізму білків та глікогену. 
 
Бромелайн - використовується для покращення травлення, зняття запальних процесів при травмах, 
прискорення відновлення після травм та інших пошкоджень. 
 
Кларінол - унікальне джерело активної форми CLA (кон'югована лінолева кислота), яка стимулює спалювання 
жирових відкладень без втрат мускульної маси. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 1-2 капсули на добу, бажано вранці або приблизно за 2 години до початку 
фізичних навантажень. 
 
 
 
 
 



 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
наповнювач: мікрокристалічна целюлоза; кофеїн, сухий екстракт листя зеленого чаю (Camellia sinensis) 

титрований до 98% та 40% EPGC поліфенолів), L-ацетил карнітин, порошок кларінолу (ClarinolTM), титрований 

до 57% CLA (екстрагований екстракт з сафлорової олії, сироп глюкози, казеїнат натрію з молока), емульгатор: 

соєвий лецитин, трифосфат натрію, бромелайн (екстракт із стебла ананаса) 2500 GDU, сухий екстракт 

женьшеню (Panax ginseng CA Meyer radix), розбавлений до 20% вмісту панаксозидів, агенти проти злежування: 

діоксид кремнію, стеарат магнію; покривні агенти: гідроксипропілметилцелюлоза, тальк, поліетиленгліколь; 

пиколінат хрому, вітамін РР (нікотинамід), Bioperine® (95% екстракт чорного перцю), вітамін В6 (піридоксин 

гідрохлорид), вітамін В2 (рибофлавін), вітамін В1 (тіамін гідрохлорид) фолієва кислота; барвники: Е171, Е172. 

 

THERMO MASTER 1 капсула 1000 мг %NRV 

Екстракт зеленого чаю 150 мг — 

Кофеїн 150 мг — 

L-ацетил карнітин 100 мг — 

Кларінол 70 мг — 

Бромелайн 30 мг — 

Екстракт женьшеню 30 мг — 

Біоперин 2,5 мг — 

Хром 40 мкг 100% 

Вітамін В1 550 мкг 50% 

Вітамін В2 700 мкг 50% 

Вітамін В6 700 мкг 50% 

Вітамін РР 3 мг 19% 

Фолієва кислота 100 мкг 50% 

 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 



                                                                           
TOTAL PROTECTION® 

 
МАЄ АНТИОКСИДАНТНУ ДІЮ ТА ЗАХИЩАЄ КЛІТИНИ ВІД ВІЛЬНИХ РАДИКАЛІВ! 

 
 

 
 

TOTAL PROTECTION® 
 

 активна формула з ViNitrox™ та 

комплексом Curcumin C3 Complex®; 

 має антиоксидантну дію; 

 захищає клітини від вільних радикалів; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 

 

 

упаковка - 30 капсул по 1200 мг 

  

 
 

 
 

TOTAL PROTECTION® - це інноваційний склад інгредієнтів, які мають антиоксидантну дію, захищають клітини 
від оксидативного стресу та вільних радикалів.  
 
Загальновідомо, що при інтенсивних та стресових навантаженнях, тривалому впливі сонячного світла, палінні 
та поганому харчуванні, організм людини піддається оксидативному стресу, внаслідок якого виробляється 
більше вільних радикалів, які викликають пошкодження клітин та порушення обміну речовин. 
 
Антиоксиданти - це речовини, які захищають клітини нашого організму від зовнішніх та внутрішніх токсичних 
впливів. Антиоксиданти є поживними речовинами, яких постійно потребує організм людини.  
 
Підтримувати організм у нормальному стані - означає зберігати необхідний баланс між вільними радикалами 
та антиокислювальними силами, роль яких виконують антиоксиданти. 
 
Вільні радикали - це аномальні молекули, які мають непарний електрон на останньому електронному рівні, 
який робить їх вкрай нестабільними. У цьому стані вільні радикали ловлять вразливі протеїни, ферменти, 
ліпіди та навіть цілі клітини. Вони відбирають електрон у молекули, інактивують клітини і, таким чином, 
порушують хиткий хімічний баланс організму. 
 
Додавання у харчування антиоксидантів може запобігти утворенню вільних радикалів шляхом об'єднання 
вільних електронів у пари. 
 
Антиоксиданти діють як пастки для вільних радикалів. Віддаючи електрон вільному радикалу, антиоксиданти 
зупиняють ланцюгову реакцію, діють як буфер для електронів. Правильна регуляція цього балансу допомагає 
організму рости, виробляти енергію, боротися з інфекцією та виводити хімічні та забруднюючі речовини. 
Дослідження показали, що антиоксиданти допомагають організму знижувати рівень пошкодження тканин, 
прискорювати процес одужання і протистояти інфекціям. 
 
TOTAL PROTECTION® − це антиоксидант, компоненти якого сприяють захисту клітин від оксидативного стресу 
(вітамін С та Е, цинк), а рослинні екстракти мають антиоксидантну активність (виноград культурний Vitis 
Vinifera, зелений чай, ViNitrox™, куркумін Curcumin C3 Complex®). 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується приймати по 1 капсулі на добу, бажано вранці. 
 
 
 
 
 



 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
наповнювач: мікрокристалічна целюлоза, вітамін C (аскорбінова кислота, стабілізатор: етилцелюлоза), оксид 
магнію, a-ліпоєва кислота, виноградні кісточки (виноград культурний Vitis Vinifera L.) – сухий екстракт, 
титрований до 95% олігомерним проціанідом (ОПЦ), кон'юговані лінолева кислота, сухий екстракт листя 
зеленого чаю (Camellia sinensis, L. Kuntze), титрований до 98% за поліфенолом і до 40%-ного змісту 
епігаллокатехін-3-галлата, ВіНітрокс, титрований до 95% поліфенолам (сухий екстракт яблук (Malus domestica) 
і виноградних кісточок (Vitis Vinifera L.)), Куркумін C3 комплекс® (сухий екстракт кореня куркуми Curcuma Longa 
L., титрований до 95% куркуміноїдів), вітаміну E ацетат (DL-a-токоферол ацетат), глюконат цинку; агенти, що 
запобігають злежуванню/злипанню: діоксид кремнію, магнію стеарат; покривні агенти: 
гідроксипропілметилцелюлоза, поліетиленгліколь, тальк, вітамін B5 (пантотенова кислота), вітамін В6 
(піридоксину гідрохлорид), вітамін В1 (тіаміну гідрохлорид); барвники: E171, E141. 
 
 

TOTAL PROTECTION 1 капсула %NRV 

a-ліпоєва кислота 100 мг — 

Екстракт виноградних 
кісточок 

100 мг — 

Екстракт зеленого чаю 50 мг — 

Лінолева кислота 100 мг — 

Вінітрокс 50 мг — 

Куркумін С3 комплекс 30 мг — 

Вітамін С 160 мг 200% 

Вітамін Е 12 мг 100% 

Вітамін В1 550 мкг 50% 

Вітамін В5 3 мг 50% 

Вітамін В6 700 мкг 50% 

Цинк 3 мг 30% 

Магній 112,5 мг 30% 

 
 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 
 

 



ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ПРОТЕЇНОВІ
БАТОНЧИКИ



                                                                          
SPORTNUTS®

ГОРІХИ ТА СУШЕНІ ФРУКТОВІ СУМІШІ!

SPORTNUTS®

 підвищує витривалість;

 швидко  забезпечує  довготривалим
зарядом енергії;

 легко перетравлюється; 

 має чудовий смак горіхів та сухофруктів;

 легкий у використанні;

 не містить допінгових речовин, глютену
та  лактози,  підходить  для  людей  з
целіакією (непереносимістю лактози).

1 саше - 30 г 
упаковка - 30 саше по 30 г 

 

 

Тривалі перерви між прийомами їжі викликають секрецію кортизолу - катаболічного гормону, який руйнує м'язи
та сприяє зниженню загального анаболічного статусу організму. Спортивні суміші EthicSport стануть у нагоді,
коли доводиться пропускати повноцінний прийом їжі. Також вони дуже доречні як до, так і після тренування,
особливо якщо тренування Ви збираєтеся провести після робочого дня. 

SPORTNUTS -  високоенергетична поживна  органічна  суміш  з  чудовим  смаком,  виготовлена  з  горіхів  та
сухофруктів преміум-якості. 

Кожен  інгредієнт  спеціально  підібраний  з  метою  максимального  збільшення  користі  для  здоров'я  та
покращення смакових якостей. При цьому  SPORTNUTS практично не містить порожніх вуглеводних калорій,
але  дає  організму  необхідні  поліненасичені  жирні  кислоти  та  найнеобхідніші  вітаміни.  SPORTNUTS
виготовлений  без  додавання  консервантів  та  упакований  у  спеціальну  захисну  оболонку  для  збереження
природного аромату та поживних речовин.

SPORTNUTS 1 має високий рівень Омега-3. SPORTNUTS 2 має високий вміст вітаміну Е (поживна речовина з
анти-окислювальним ефектом).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується вживати по 1-2 саше на добу в якості  корисного доповнення до повсякденного раціону та
заміни звичайних солодощів. Бажано приймати у першій половині дня або за 60-90 хвилин до тренування.  При
тривалих навантаженнях вживати з регулярними інтервалами приблизно у 1,5-2 години.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.

Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.



СКЛАД:

SPORTNUTS 1:  горіхи та сушена фруктова суміш (100%) у змінних пропорціях: смородина (99%), пальмова
олія, кеш'ю, волоські горіхи. Може містити сліди арахісу. 

SPORTNUTS 1 100 г 30 г (1 саше) %NRV

Енергетична цінність 464 Ккал/1943 КДж 139 Ккал/583 КДж —

Жири 29,6 г 8,9 мг —

    у т.ч. 
насичені 
мононенасичені
поліненасичені 
Омега-3

4,3 г
10,5 г
13,4 г
1,6 г

1,3 г
3,2 г
4,0 г
0,5 г

—

Протеїн (білок) 9,4 г 2,8 г —

Вуглеводи 48,7 г 14,6 г —

    у т.ч. цукру 33,4 г 10 г —

Клітковина 5,6 г 1,7 г —

Сіль (NaCl),), 0 г 0 г —

L-лейцин 397,1 мг 119,1 мг — 

L-аланін 216,9 мг 65,1 мг — 

Глутамінова кислота 972,1 мг 291,6 мг — 

SPORTNUTS 2: горіхи та сушена фруктова суміш (100%) у змінних пропорціях: цукор, журавлина (49%), олія
соняшникова, мигдаль, фундук, кеш'ю. Може містити сліди арахісу.

SPORTNUTS 2 100 г 30 г (1 саше) %NRV

Енергетична цінність 489 Ккал/2050 КДж 147 Ккал/615 КДж —

Жири 32,7 г 9,8 мг —

    у т.ч. 
насичені 
мононенасичені
поліненасичені 

3,5 г
21,7 г

6 г

1,1 г
6,5 г
1,8 г

—

Протеїн (білок) 9,4 г 3,2 г —

Вуглеводи 48,7 г 12,1 г —

    у т.ч. цукру 33,4 г 8,6 г —

Клітковина 5,6 г 4 г —

Сіль (NaCl),), 0 г 0 г —

L-лейцин 397,1 мг 119,1 мг  —

L-аланін 216,9 мг 67,6 мг — 

Глутамінова кислота 667 мг 200,1 мг — 

Вітамін Е 9,0 мг 2,7 мг 23%

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                           
HIGH PROTEIN® 

 
ДЖЕРЕЛО ЕНЕРГІЇ ТА БІЛКА У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС ДОБИ! 
 

 
HIGH PROTEIN® 

 
 34% молочного білка з ізомальтулозою; 

 знижує глікемічний індекс;  

 без колагену та гідрогенізованих жирів; 

 забезпечує тривале відчуття ситості; 

 сприяє зростанню та підтримці м'язової 

маси; 

 нормалізує обмін усіх процесів в 

організмі; 

 легкий у використанні; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 
1 батончик - 55 г  

упаковка - 18 батончиків по 55 г  

  
  
 

 
 
 
 

 

 
 

Тривалі перерви між прийомами їжі викликають секрецію кортизолу - катаболічного гормону, який руйнує м'язи 
та сприяє зниженню загального анаболічного статусу організму. Спортивні батончики EthicSport стануть у 
нагоді, коли доводиться пропускати повноцінний прийом їжі. Також вони дуже доречні як до, так і після 
тренування, особливо якщо тренування Ви збираєтеся провести після робочого дня.  
 
Спортивні протеїнові батончики мають ряд беззаперечних переваг.  
По-перше - це зручно! Протеїновий батончик можна носити з собою у кишені спортивної сумки. Він завжди під 
рукою і дає змогу не порушувати режиму спортивного харчування.  
По-друге - це ефективно! Спортивний шоколад підвищує рівень енергії, сприяє зниженню холестерину, 
покращує роботу мозку та допомагає при інтенсивних фізичних навантаженнях. Легкозасвоювані вуглеводи 
швидко підвищують енергетичний рівень. Один батончик здатний надати енергії на досить тривалий час.  
По-третє - це корисно! Сучасний шоколад, який складається з соєвого протеїну, фосфоліпідів та клітковини, 
пройшов безліч випробувань та довів свою ефективність і безпеку. Окрім того, такий батончик можна вживати 
не тільки перед тренуванням або відповідальними змаганнями. Ним можна підкріпитися, якщо потрібно швидко 
відновити сили на роботі, підбадьоритися та підтримати себе у тонусі. 
 
Протеїновий батончик HIGH PROTEIN - це високобілковий продукт з чудовим смаком та оптимальною 
засвоюваністю. Містить 34% молочного білка. Ізомальтулоза знижує глікемічний індекс та зменшує 
калорійність. Не містить колагену та гідрогенізованих жирів. 
 
HIGH PROTEIN - це смачний та зручний спосіб збільшити кількість споживаного білка у раціоні, який сприяє 
зростанню, підтримці та відновленню м'язів після тренувань, а також підтримує здоров'я кісток. Має унікальну 
текстуру та приємний смак.  
 
Кожен інгредієнт батончика спеціально підібраний науковою командою EthicSport з метою максимального 
збільшення користі для здоров'я та покращення смакових якостей. У складі батончика є вітамінний комплекс, 
який підвищує імунітет та захищає організм від згубних впливів навколишнього середовища. Батончик 
упакований у спеціальну захисну оболонку для збереження природного аромату та поживних речовин. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується вживати по 1-2 батончика на добу у якості корисного доповнення до повсякденного раціону та 
заміни звичайних солодощів. Бажано приймати після фізичних навантажень або за 60-90 хвилин до 
тренування. 
 



 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
СКЛАД: 
 
шоколадно-апельсиновий смак: 
молочний протеїн, шоколад 20% [цукор, какао маса, олія какао, емульгатор (соєвий лецитин)], гідролізований 
пшеничний глютен, глюкозний сироп, цукор, зволожувач (гліцерин), какао з низьким вмістом жиру 2,6%, 
соняшникова олія, ізомальтулоза *, ароматизатори: зацукрована цедра апельсина 0,9% (апельсинова цедра, 
сироп глюкозно-фруктоза, цукор, ациланд (лимонна кислота)), емульгатор (соєвий лецитин), суспензія 
(лимонна кислота), сіль. * Ізомальтулоза є джерелом глюкози та фруктози 
 

HIGH PROTEIN 100 г 55 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 380 Ккал/1600 КДж 209 Ккал/880 КДж — 

Жири 11,5 г 6,3 мг — 

    у т.ч.  
насичені  

5,5 г 3 г — 

Протеїн (білок) 33,1 г 18,2 г — 

Вуглеводи 36,8 г 20,3 г — 

    у т.ч. цукру 27,2 г 14,9 г — 

Клітковина 2,3 г 1,3 г — 

Сіль (NaCl), 0,32 г 0,18 г — 

 
кокосовий смак: 
молочний протеїн, шоколад 20% (цукор, какао маса, олія какао, емульгатор (соєвий лецитин)), гідролізований 
пшеничний глютен, глюкозний сироп, цукор, зволожувач (гліцерин), сухе знежирене молоко, соняшникова олія, 
ізомальтулоза *, кокос 0,9 %, ароматизатори, емульгатор (соєвий лецитин), ациланд (лимонна кислота), сіль. * 
Ізомальтулоза є джерелом глюкози та фруктози 
 

HIGH PROTEIN 100 г 55 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 336 Ккал/1624 КДж 212 Ккал/893 КДж — 

Жири 11,9 г 6,5 мг — 

    у т.ч.  
насичені  

5,9 г 3,2 г — 

Протеїн (білок) 33,7 г 18,5 г — 

Вуглеводи 37,3 г 20,5 г — 

    у т.ч. цукру 28 г 15,4 г — 

Клітковина 1,6 г 0,9 г — 

Сіль (NaCl), 0,42 г 0,23 г — 

 
 
 
 
 



 
 
 
смак крем-фундук  
молочний білок, молочний шоколад 20% (цукор, олія какао, сухе молоко, какаомаса, емульгатор (соєвий 
лецитин), ароматизатори), гідролізований пшеничний глютен, глюкозний сироп, цукор, зволожувач (гліцерин), 
соняшникова олія, калорій з низьким вмістом жиру, ізомальтулоза *, фундук 0,9%, кремовий порошок 0,9% 
(містить молоко), ароматизатори, емульгатор (соєвий лецитин), ациланд (лимонна кислота), сіль.                                 
* Ізомальтулоза є джерелом глюкози та фруктози 
 

HIGH PROTEIN 100 г 55 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 393 Ккал/1652 КДж 216 Ккал/908 КДж — 

Жири 12,6 г 6,9 мг — 

    у т.ч.  
насичені  

5,9 г 3,3 г — 

Протеїн (білок) 33,5 г 18,4 г — 

Вуглеводи 37,7 г 20,7 г — 

    у т.ч. цукру 28,3 г 15,6 г — 

Клітковина 1,2 г 0,6 г — 

Сіль (NaCl), 0,42 г 0,23 г — 

 
смак ваніль-полуниця 
молочний білок, білий шоколад 20% [цукор, олія какао, сухе молоко, емульгатор (соєвий лецитин)], 
гідролізований пшеничний глютен, глюкозний сироп, цукор, зволожувач (гліцерин), соняшникова олія, 
ізомальтулоза *, ароматизатори (містять молоко); знежирений йогуртовий порошок (містить молоко), 
емульгатор (соєвий лецитин), полуниця 0,2%, суспензія (лимонна кислота), ваніль 0,04%, барвник (кармін).                 
* Ізомальтулоза є джерелом глюкози та фруктози. 
 
 

HIGH PROTEIN 100 г 55 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 386 Ккал/1628 КДж 212 Ккал/895 КДж — 

Жири 11,2 г 6,2 мг — 

    у т.ч.  
насичені  

5,3 г 2,9 г — 

Протеїн (білок) 34 г 18,7 г — 

Вуглеводи 39,5 г 21,7 г — 

    у т.ч. цукру 30 г 16,5 г — 

Клітковина 0,1 г 0 г — 

Сіль (NaCl), 0,2 г 0,11 г — 

 
 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 
 



                                                                           
ENERGY® 

 
ДЖЕРЕЛО ШВИДКОЇ ТА ТРИВАЛОЇ ЕНЕРГІЇ! 

 

 
ENERGY® 

 
 містить швидкі та повільні вуглеводи 

 забезпечує тривале відчуття ситості; 

 нормалізує обмін усіх процесів в 

організмі; 

 легкий у використанні; 

 не містить допінгових речовин, глютену 

та лактози, підходить для людей з 

целіакією (непереносимістю лактози). 

 
 

1 батончик - 40 г  
упаковка - 30 батончиків по 40 г  

  
  

 
 

 

Тривалі перерви між прийомами їжі викликають секрецію кортизолу - катаболічного гормону, який руйнує м'язи 
та сприяє зниженню загального анаболічного статусу організму. Спортивні батончики EthicSport стануть у 
нагоді, коли доводиться пропускати повноцінний прийом їжі. Також вони дуже доречні як до, так і після 
тренування, особливо якщо тренування Ви збираєтеся провести після робочого дня.  
 
Енергетичні (вуглеводні) батончики ENERGY® дають змогу тренуватися довше, адже вони забезпечують 
організм додатковою енергією.  
 
ENERGY® - високоенергетичний батончик, спеціально розроблений для задоволення потреб, які виникають під 
час тривалих тренувань. Складається з оптимізованого поєднання простих та складних вуглеводів і є 
поступовим та тривалим джерелом енергії. До складу ENERGY® входять горіхи та зернові культури, які 
додадуть витривалості та допомагають запобігти руйнуванню м'язової тканини. 
 
Консистенція ENERGY® не змінюється навіть в екстремальних температурних умовах. Не містить консервантів 
і барвників. 
 
Кожен інгредієнт батончика спеціально підібраний науковою командою EthicSport з метою максимального 
збільшення користі для здоров'я та покращення смакових якостей. У складі батончика є вітамінний комплекс, 
який підвищує імунітет та захищає організм від згубних впливів навколишнього середовища. Батончик 
упакований у спеціальну захисну оболонку для збереження природного аромату та поживних речовин. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Рекомендується вживати по 1-2 батончика на добу в якості корисного доповнення до повсякденного раціону та 
заміни звичайних солодощів. Бажано приймати перед фізичними навантаженнями за 60-90 хвилин до їх 

початку. При тривалих навантаженнях вживати з регулярними інтервалами приблизно у 1,5-2 години. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Не перевищуйте рекомендованої добової норми. 
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати 
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять  
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 



 
СКЛАД: 
 

Смак ENERGY CARAMEL 
сироп глюкози, вівсяні пластівці, рисові чіпси (рисове борошно, пшеничний глютен, цукор, 
пшеничний солод, глюкоза, сіль), сироп інвертного цукру, родзинки 11,4%, цукор, пальмова олія, 
карамель шматочки 5,2% (фруктоза, глюкоза сироп, цукор, вологоутримуючий агент гліцерин, 
пшеничні волокна, концентроване яблучне пюре 6%, сироватка, вершкове масло, гелеутворювач для 
пектину, карамель, знежирене сухе молоко, ароматизатори, регулятор кислотності - молочна кислота, 
екстракт рису), пшеничні пластівці, мальтодекстрин, емульгатор - соєвого лецитину, сироватковий 
протеїн (сироватковий білок, рисове борошно, емульгатор - соєвий лецитин), ізомальтулоза *, сіль.  
* Ізомальтулоза є джерелом глюкози та фруктози. Містить похідні молока, глютен та сою.  
 
 

ENERGY CARAMEL 100 г 40 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 412 Ккал/1737 КДж 165 Ккал/695 КДж — 

Жири 12,1 г 4,8 г — 

    у т.ч.  
насичені  

5,3 г 2,1 г — 

Протеїн (білок) 4,7 г 1,8 г — 

Вуглеводи 69,7 г 27,8 г — 

    у т.ч. цукру 37,4 г 15 г — 

Клітковина 3,5 г 1,8 г — 

Сіль (NaCl), 0,51 г 0,20 г — 

 
 
Смак ENERGY CHOCO CRISPY 
сироп глюкози, рисові крекери 21,9% (рисове борошно, пшеничне борошно, цукор, солод, пшениця, клейковина 
пшениці, сіль, глюкоза, натуральний ароматизатор), цукор, олігофруктоза, родзинки 5,3%, харчові волокна 
(гуміарабік), какао-маса 4,5% знежирене сухе молоко, глюкоза, соєва олія, олія какао, натуральні 
ароматизатори (містять молоко), емульгатор (соєвий лецитин).  
* Містить похідні молока, глютен та сою. 
 
 

ENERGY CHOCO CRISPY 100 г 40 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 350 Ккал/1511 КДж 143 Ккал/604 КДж — 

Жири 5,5 г 2,2 мг — 

    у т.ч.  
насичені  

2,6 г 1,0 г — 

Протеїн (білок) 4,3 г 1,7 г — 

Вуглеводи 67,6 г 27 г — 

    у т.ч. цукру 42,9 г 17,2 г — 

Клітковина 10,7 г 4,3 г — 

Сіль (NaCl), 0,43 г 0,17 г — 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Смак ENERGY CRANBERRY 
сироп глюкози, вівсяні пластівці 14,7% рисові чіпси (рисове борошно, пшеничний глютен, цукор, пшеничний 
солод, глюкоза, сіль), сироп інвертного цукру, родзинки 10,8% підсолоджена журавлина 9,8% (журавлина, 
цукор, соняшникова олія), цукор, пальмова олія, пшеничні пластівці, емульгатор - соєвий лецитин, 
сироватковий протеїн чіпси (сироватковий білок, рисове борошно, емульгатор - соєвий лецитин), 
ізомальтулоза, регулятор кислотності - лимонної кислота, сіль, ароматизатори.  
* Ізомальтулоза є джерелом глюкози та фруктози. Містить похідні молока, глютен і сою. 
 
 

ENERGY 
CRANBERRY 

100 г 40 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 408 Ккал/1717 КДж 163 Ккал/687 КДж — 

Жири 11,18 г 4,4 г — 

    у т.ч.  
насичені  

4,7 г 1,9 г — 

Протеїн (білок) 4,4 г 1,7 г — 

Вуглеводи 70,8 г 28,3 г — 

    у т.ч. цукру 39,6 г 15,8 г — 

Клітковина 3,3 г 1,3 г — 

Сіль (NaCl), 0,48 г 0,19 г — 

 
 
Смак ENERGY GOLD 
мигдальне тісто (цукор, мигдаль, інвертний цукровий сироп, сироп глюкози, стабілізатор - сорбіт, спирт), 
апельсинова паста (апельсиновий сік, фруктоза, цукор, яблучне пюре, апельсинове пюре, натуральні 
ароматизатори), рисові чіпси (рис, цукор, солод, сіль), апельсинові цукати (апельсинова шкірка, сироп глюкози-
фруктози, цукор, регулятор кислотності - лимонна кислота, консервант - діоксид сірки), вафлі (картопляний 
крохмаль, вода, рослинні олії), консервант - сорбат калію.  
* Містить глютен, може містити сліди сої. 
 
 

ENERGY GOLD 100 г 40 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 377 Ккал/1606 КДж 132 Ккал/562 КДж — 

Жири 8 г 2,8 мг — 

    у т.ч.  
насичені  

0,7 г 0,2 г — 

Протеїн (білок) 5 г 1,7 г — 

Вуглеводи 69 г 24,1 г — 

    у т.ч. цукру 47 г 16,4 г — 

Клітковина 6,5 г 2,3 г — 

Сіль (NaCl), 0,3 г 0,1 г — 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Смак ENERGY LONG RACES 
Сироп глюкози, мигдаль 12,9% фундук 11,3%, лісовий горіх, мед, родзинки, сирний білок (сироватковий білок, 
рисове борошно, емульгатор - соєвий лецитин), пальмова олія, вівсяні пластівці, цукор, пшеничні пластівці, 
рисові чіпси (рисове борошно, пшениця), глютен, цукор, пшеничний солод, глюкоза, сіль, ізомальтулоза *,  
L-глутамін 0,9%, емульгатор (соєвий лецитин). 
* Ізомальтулоза є джерелом глюкози та фруктози. Містить похідні молока, клейковину, сою та горіхи. Може 
містити сліди арахісу. 
 
 

ENERGY LONG 
RACES 

100 г 40 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 460 Ккал/1926 КДж 207 Ккал/866 КДж — 

Жири 23,1 г 10,4 мг — 

    у т.ч.  
насичені  

5,2 г 2,3 г — 

Протеїн (білок) 11,8 г 5,3 г — 

Вуглеводи 49,1 г 22,1 г — 

    у т.ч. цукру 26,6 г 11,9 г — 

Клітковина 4,7 г 2,1 г — 

Сіль (NaCl) 0,1 г 0,04 г — 

Аланін 217 мг 98 мг  

Лейцин 461 мг 207 мг  

Глютамін 896 мг 403 мг  

 
 
Смак ENERGY ORANGE 
мигдаль 25,5%, сироп глюкози, вівсяні пластівці13,3%, мед, рисові чіпси (рисове борошно, пшеничний глютен, 
цукор, пшеничний солод, глюкоза, сіль), пальмова олія, цукор, родзинки, підготовлені плоди апельсину 5,1% 
(фруктозо-глюкозний сироп, концентроване яблучне пюре, цукор, концентроване апельсинове пюре, 
зволожувач - гліцерин, пшенична клітковина, гелеутворювач - пектин, регулятор кислотності - лимонна кислота, 
ароматизатор, антиоксидант - аскорбінова кислота), емульгатор (соєвий лецитин).  
* Містить клейковину, горіхи та сою. Може містити сліди похідних молока, арахісу та селери. 
 
 

ENERGY ORANGE 100 г 40 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 467 Ккал/1952 КДж 163 Ккал/683 КДж — 

Жири 23,8 г 8,3 г — 

    у т.ч.  
насичені  

5,5 г 1,9 г — 

Протеїн (білок) 8,1 г 2,8 г — 

Вуглеводи 52,5 г 18,4 г — 

    у т.ч. цукру 27,8 г 9,7 г — 

Клітковина 5,1 г 1,8 г — 

Сіль (NaCl), 0,16 г 0,06 г — 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Смак ENERGY SPECIAL 
арахіс 37,4%, рисовий сироп, рисові чіпси (рисове борошно, пшеничний глютен, цукор, пшеничний солод, 
глюкоза, сіль), мигдаль 10,5%, підсолоджена сушена журавлина 4,5% (ананасовий сік сироп, журавлина, 
соняшникова олія), насіння кунжуту, фісташки 2,2%, насіння Чіа 2,2%, 1,1% чорниці, соняшникова олія, сіль, 
ароматизатори.  
* Містить глютен, горіхи, арахіс і кунжут. 
 
 

ENERGY SPECIAL 100 г 40 г (1 батончик) %NRV 

Енергетична цінність 507 Ккал/2115 КДж 177 Ккал/740 КДж — 

Жири 28,3 г 9,9 г — 

    у т.ч.  
насичені  

4,8 г 1,7 г — 

Протеїн (білок) 15,1 г 5,3 г — 

Вуглеводи 44,9 г 15,7 г — 

    у т.ч. цукру 23,6 г 8,2 г — 

Клітковина 6 г 2,1 г — 

Сіль (NaCl), 0,73 г 0,26 г — 

 
 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 
 



                                                                          
MINI ENERGY®

ПРИРОДНЕ ДЖЕРЕЛО ШВИДКОЇ ТА ТРИВАЛОЇ ЕНЕРГІЇ!

MINI ENERGY®

 містить швидкі та повільні вуглеводи

 забезпечує тривале відчуття ситості;

 нормалізує  обмін  усіх  процесів  в
організмі;

 легкий у використанні;

 не містить допінгових речовин, глютену
та  лактози,  підходить  для  людей  з
целіакією (непереносимістю лактози).

1 батончик - 20 г 
упаковка - 49 батончиків по 20 г 

 
 

Тривалі перерви між прийомами їжі викликають секрецію кортизолу - катаболічного гормону, який руйнує м'язи
та  сприяє  зниженню загального  анаболічного  статусу  організму.  Спортивні  батончики  EthicSport  стануть  у
нагоді,  коли  доводиться  пропускати  повноцінний  прийом  їжі.  Також  вони  дуже  доречні  як  до,  так  і  після
тренування, особливо якщо тренування Ви збираєтеся провести після робочого дня. 

Енергетичні (вуглеводні) батончики MINI ENERGY® дають змогу тренуватися довше, адже вони забезпечують
організм додатковою енергією. 

MINI  ENERGY® -  високоенергетичний  батончик  для  задоволення  потреб,  які  виникають  під  час  тривалих
тренувань.  Батончик  MINI  ENERGY® спеціально  розроблений  виключно  із  сухофруктів.  Складається  з
оптимізованого поєднання простих та складних вуглеводів, є поступовим та тривалим джерелом енергії. До
складу  входять  виключно  натуральні  інгредієнти,  які  додають  витривалості  та  допомагають  запобігти
руйнуванню м'язової тканини.

Консистенція  MINI  ENERGY®  не  змінюється  навіть  в  екстремальних  температурних  умовах.  Не  містить
консервантів і барвникив.

Кожен  інгредієнт  батончика  спеціально  підібраний  науковою  командою  EthicSport  з  метою  максимального
збільшення користі для здоров'я та покращення смакових якостей. У складі батончика є вітамінний комплекс,
який  підвищує  імунітет  та  захищає  організм  від  згубних  впливів  навколишнього  середовища.  Батончик
упакований у спеціальну захисну оболонку для збереження природного аромату та поживних речовин.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується вживати по 1-2 батончика на добу в якості корисного доповнення до повсякденного раціону та
заміни  звичайних  солодощів.  Бажано  приймати  перед  фізичними  навантаженнями  за  60-90  хвилин  до  їх
початку. При тривалих навантаженнях вживати з регулярними інтервалами приблизно у 1,5-2 години.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя. 
Не перевищуйте рекомендованої добової норми.
Вживання продукту не рекомендується дітям, а також жінкам у період вагітності та годування груддю. Зберігати
у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. 
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх
умов зберігання.  Продукт не містить нандролону,  тестостерону та їх  поєднань,  до його складу не входять
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин.



Виробник  не  несе  відповідальності  за  будь-які  збитки,  завдані  у  результаті  неправильного
використання або зберігання.

СКЛАД:
Смак MINI ENERGY Figs and Dates 
інжир (46,5%), тамаринд (46,5%), соняшникова олія, регулятор кислотності - лимонна кислота. 
Може містити сліди молочних продуктів,  яєць, соєвих бобів,  горіхів, арахісу,  насіння кунжуту та
сульфітів. 

MINI ENERGY Figs
and Dates

100 г 20 г (1 батончик) %NRV

Енергетична цінність 360,4 Ккал/1519,6
КДж

71,2 Ккал/303,9
КДж

—

Жири 7,3 г 1,5 г —

    у т.ч. 
насичені 

3,3 г 0,6 г —

Протеїн (білок) 2,9 г 0,6 г —

Вуглеводи 67,9 г 13,6 г —

    у т.ч. цукру 60 г 12 г —

Клітковина 5,5 г 1,1 г —

Сіль (NaCl),), 0,558 г 0,112 г —

Смак MINI ENERGY Papaya
інжир (33%), тамаринд (33%), папайя (31%), соняшникова олія, регулятор кислотності - лимонна 
кислота, ароматизатор. 
Може містити сліди молочних продуктів, яєць, соєвих бобів, горіхів, арахісу, насіння кунжуту та 
сульфітів. 

MINI ENERGY Papaya 100 г 20 г (1 батончик) %NRV

Енергетична цінність 373 Ккал/1577 КДж 75 Ккал/315 КДж —

Жири 3,7 г 0,7 г —

    у т.ч. 
насичені 

1,7 г 0,3 г —

Протеїн (білок) 4 г 0,8 г —

Вуглеводи 76,8 г 15,4 г —

    у т.ч. цукру 59,6 г 11,9 г —

Клітковина 8,2 г 1,6 г —

Сіль (NaCl),), 0,4 г 0,08 г —

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011



                                                                           
SPORTPASTA® 

 
ЕНЕРГІЯ, ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗБАЛАНСОВАНІ ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ! 

 
 

 
 

SPORTPASTA® 
 

 + протеїн (27%) 

 - вуглеводи (-30%) 

 + клітковина (з FOS) 

 низький глікемічний індекс 

 органічні складові 

 низькотемпературна сушка 

 

 

1 упаковка - 300 г 

 

  

 

 
 

 
SportPasta виготовлена із зернових та зернобобових культур з метою створення збалансованої суміші білка 
Bio4Sport ™для харчових потреб організму.  
 
Містить складні вуглеводи, які роблять вивільнення енергії поступовим, та білки, які сприяють підтримці 
м'язової маси. Має низький вміст вуглеводів та низький глікемічний індекс. Багата на клітковину та 
фруктоолігоцукриди. 
 
SportPasta - унікальний продукт. Її можна використовувати у щоденному раціоні, вона створена не тільки для 
спортсменів, а й для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. 
 
Даний продукт - ноу-хау компанії «EthicSport». Розробники SportPasta намагалися максимально наблизити її 
до продуктів повсякденного вживання. SportPasta виготовляється з високоякісної сировини, яка видавлюється 
на бронзові дротяні пластини та висушується за низької температури. SportPasta виробляється за 
традиційними рецептами у поєднанні з новітніми науковими розробками. 
 
Високий вміст білка сприяє підтримці м'язової маси. Низький вміст вуглеводів дозволяє розподіляти енергію на 
тривалий час. Особливі якості SportPasta - низький глікемічний індекс та присутність фруктоолігоцукридів. 
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
 
Варити у солоній воді. Час приготування: 7-9 хв. 
SportPasta є альтернативою традиційній пасті: вона забезпечує високий вміст білка та клітковини, а також 
низький рівень споживання вуглеводів. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 
Цей продукт рекомендується використовувати не в якості альтернативи різноманітному раціону харчування, а 
як частину збалансованої дієти для здорового способу життя.  
Зберігати у сухому прохолодному місці.  
Зазначений термін придатності дійсний тільки для продукту у непошкодженій упаковці та при дотриманні усіх 
умов зберігання. Продукт не містить нандролону, тестостерону та їх поєднань, до його складу не входять   
бета-2 агоністи, діуретики, амфетаміни та ефедрин. 
 
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані у результаті неправильного 
використання або зберігання. 
 
 
 
 



 
 
СКЛАД: 
 
Bio4Sport ™ 67% (борошно, соєвий білковий концентрат, FOS - фруктоолігоцукриди з цикорію), мука з твердих  
сортів пшениці. Містить глютен та сою. 
 
 

SportPasta 100 г %ДНС 

Енергетична цінність 340 Ккал/1422 КДж   

Жири 10 г   

    у т.ч. насичені 0,2 г   

Протеїн (білок) 27 г   

Вуглеводи 51,4 г   

    у т.ч. цукру 2,2 г   

Клітковина 8,4 г   

FOS - фруктоолігоцукриди з 
цикорію 

1000 мг 
  

Пармезан   33,5%  

SPORTPASTA   27,0%  

Сир (пекоріно)   25,8%  

М'ясо (яловичина сира)   20,7%  

Риба (тріска)   17,0%  

Яйця (курячі)   12,4%  

Паста (тверда пшениця)   10,9% 
Хліб (мука тип 0)   8,1% 
Квасоля (зварена на воді)   7,9% 

Молоко (незбиране коров'яче)   3,3% 

Картопля (варена)   2,1% 

 
 

%ДНС - добова норма споживання. Довідкова інформація про поживну цінність UE 1169/2011 
 



АКСЕСУАРИ



                                                                           
 
 
 
 

СПОРТИВНА ПЛЯШКА  
EthicSport 600 мл 

 
 
 
 

СПОРТИВНА ПЛЯШКА  
EthicSport 600 мл 

 
 пляшка 600 мл;  

 виготовлена з гігієнічного пластику; 

 миється; 

 пластик придатний для харчових 

продуктів. 

 

 

  

 
 
 
 

Зручна спортивна пляшка ETHICSPORT для рідини об'ємом 600 мл. 
 
Вироблена з харчового поліетилену, який не вбирає запахи та добре миється. На пляшці є зручна виїмка для 
пальців, що виключає вислизання з руки. Завдяки такій конструкції пляшкою можна користуватися однією 
рукою.  
 
Широка шийка полегшує наповнення та миття.  
 
Зручна кришка на різьбі з клапаном дозволяє дозувати необхідну кількість води та виключає випадкове 
проливання.  
 
Спортивна пляшка ETHICSPORT відмінно підійде для втамування спраги під час гри або тренування. 
 



                                                                           
 
 
 
 

ШЕЙКЕР 
 EthicSport 700 мл 

 
 

ШЕЙКЕР 
 EthicSport 700 мл 

 
 ємність 700 мл;  

 не протікає; 

 легко очищується; 

 має знімну гвинтову кришку та 

інтегровану сітку для покращення 

змішування; 

 виготовлений з гігієнічного пластику; 

 миється; 

 пластик придатний для харчових 

продуктів. 

 

 

  

 
 
 
 

Місткий шейкер (700 мл), який підійде для змішування як протеїну, так і гейнеру. По всій висоті є поздовжні 
поглиблення, які полегшують захват шейкера рукою. У двох поглибленнях нанесена мірна шкала. У наявності є 
напівпрозорі та повністю непрозорі шейкери.  
 
Шейкер легко миється, адже у його конструкції відсутні гострі кути та виступи складної форми. Шейкер 
комплектується дрібною шестикутною сіткою.  
 
Кришка шейкера загвинчується. Є носик для пиття з кришечкою, яка закручується. 
 



                                                                           
 
 
 
 

СПОРТИВНА БАНДАНА- ШАРФ 
EthicSport 

 
СПОРТИВНА БАНДАНА- ШАРФ 

EthicSport 
 

 Зручна багатофункціональна спортивна 

бандана підходить для усіх видів спорту. 

 Може бути використана як у якості 

шарфа, так і головної пов'язки або 

підшоломника.  

 Колір – «антрацит», з логотипом 

EthicSport чудово поєднується з усіма 

кольорами. 

 

Матеріал - 100% лайкра 

 

  

 
 
 
 

Бандана-труба - це універсальна багатоцільова пов'язка, яку можна носити у безліч різних способів, наскільки 
дозволяє фантазія. Багатофункціональна бандана-трансформер відмінно захищає від зовнішнього впливу під 
час ранкової пробіжки, у поході, при катанні на лижах, сноуборді, велосипеді, мотоциклі тощо.  
 
Бандана також прекрасно підійде людям, які ведуть активний спосіб життя та віддають перевагу спортивному 
стилю та зручністі. 
 
Багатофункціональна бандана-трансформер виготовлена з тонкого поліестеру у вигляді труби. Такий шарф ви 
можете легко одягнути на голову або перетворити на пов'язку на шию. На голові її не потрібно зав'язувати!  
 
Часто головний убір використовується як лижна бандана-шарф, яка закриває шию та вуха. Даний тип 
спортивних бандан є універсальним, підходить для більшості дорослих людей і може використовуватися у 
будь-яку пору року. 
 
Коли можна використовувати бандану-шарф? 
 
Можна використовувати у будь-яку пору року, але за певних обмежень. Оскільки бандана виготовлена з 
поліестеру, то вона має невеликі вітрозахисні та вологозахисні властивості. Тканина досить тонка. Це дозволяє 
їй добре дихати.  
 
Бандана може використовуватися: 
 
взимку при слабкому вітрі або безвітрі (до -5 -10); під час високоінтенсивних занять такими видами спорту як, 
наприклад, бігові лижі або зимовий біг. Носити взимку в якості шарфа або шапки можна тільки за умови дуже 
високої постійної активності. 
 
Влітку бандану можна носити при температурі повітря до + 20. Може використовуватися в якості маски на 
обличчя від пилу та комах при катанні на велосипеді чи мотоциклі, а також в якості бандани, але при низькій 
фізичної активності. Якщо ж Ви вирішили зайнятися спортом, наприклад побігати або покататися на роликах 
при +15 і вище, то Вам буде спекотно. 
 
Весна / Осінь. Ідеальна температура для використання бандани від +10 до -5. Під час занять спортом носити її 
можна як завгодно: в якості легкого осіннього або весняного шарфа чи хустки,  пов'язки або легкої шапочки 
тощо. 
 
 
 
 
 



 
Конструкція 
 
Бандана виготовлена  з еластичного поліестеру товщиною менше 1 мм у вигляді труби. Висота труби 
становить 50 см, а діаметр у нерозтягненому стані близько 18 см. При одяганні бандани на голову її діаметр 
може збільшуватися майже вдвічі, що становить близько 62 см по довжині окружності. 
Особливе плетіння тканини дозволяє бандані розтягуватися тільки в одному напрямку - у ширину. У довжину її 
розмір залишається незмінним. 
 
Властивості матеріалу 
 
Бандана-труба вироблена з гіпоалергенного матеріалу. Тканина, яка використовується при виробництві 
бандани легка, еластична та має низьку гігроскопічність (здатність до намокання і вбирання вологи). Особлива 
форма плетіння ниток, на відміну від більш дешевого аналогічного матеріалу, надає їй підвищену 
зносостійкість, еластичність і довговічність. Поліестер, з якого виготовлена бандана, при правильній 
експлуатації зберігає форму та яскравість кольорів довгі роки. 
 
Тканина відмінно розтягується і сідає за формою голови, що дозволяє використовувати бандану у якості 
тонкого підшоломника при катанні на мотоциклі або велосипеді. 
 
Поліестер, з якого зроблена бандана, відмінно "дихає", але при цьому має певний рівень захисту від вітру та 
мряки. Мікрофібра при намоканні не втрачає форми, практично не набирає ваги та дуже швидко висихає. 
 
Технологія 
 
Тканина, з якої зроблена бандана, особливим чином оброблена. Така обробка дозволяє істотно знизити 
швидкість розмноження бактерій. Бандана довго зберігає свіжість та гігієнічність.  
 
Після прання антибактеріальні властивості зберігаються. 
 
Така технологія особливо актуальна при використанні під час занять спортом, особливо влітку. Звичайні 
недорогі бандани з синтетичних тканин не мають такої властивості та швидко набувають неприємного запаху. 
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LINEA MASSAGGIO

КОНЦЕПЦІЯ РОЗШИРЕНОГО МАСАЖУ

ЛІНІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ
ДОСВІД ETHICSPORT'S
ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
СПОРТИВНОГО МАСАЖУ.

Роль DFC® у масажній продукції:

• захищає від стресів вільних радикалів;

• допомагає підвищити продуктивність;

• сприяє більш швидкому відновленню.

BE
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RE

РОЛЬ
КОМПЛЕКСУ ЗАХИСНИХ ФАКТОРІВ - DFC®
Під час спортивної діяльності, у порівнянні з сидячим способом життя, зростає аеробний
обмін та утворюється більша кількість вільних радикалів. Інтенсивна фізична активність
підвищує вільний радикальний стрес на 50%, і навіть якщо ця активність сама по собі
призводить до фізіологічної адаптації до окисного стресу, організм спортсмена 
піддається впливу безперервної та напруженої агресії вільних радикалів!

Важливо запобігати проблемам, пов'язаним із окисним стресом та негайним усуненням
вільних радикалів. Новий комплекс DFC® - результат довгих косметичних досліджень,
підтверджений Університетом Павії, який оптимізує продуктивність.

DFC® запобігає експоненційному зростанню вільних радикалів, втомі і старінню

при інтенсивній спортивній активності. За результатами статистичного аналізу
визнано, що продукція, яка містить DFC®, надає значне збільшення загальної
потужності антиоксиданту (FRAP), починаючи з першої години після застосування
крему та зберігає незмінний ефект до 6 годин.



TRAINER РОЗІГРІВНИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ

Флакон 150 мл ℮ 5.28

Розроблений EthicSport R & D
у співпраці з косметичними
професійними компаніями та
провідними спортсменами.

DFC (комплекс захисних факторів).
Перевірено Університетом Павії.

вода, метилсаліцилат, стручковий перець (овочевий екстракт), соняшникова
олія, пропілен гліколь, екстракт квіток арніки, гліцерин, оливкова олія,
каприловий / каприновий тригліцерид, алантоїн, спирт денат, цетеарет 20,
цетеариловий спирт, олія мигдалю, нафта, олія з насіння жожоба,
ретинілпальмітат, ацетат токоферолу, мідь, цинк, залізо, 
гідроксиетилакрілат натрію, сквалан, полісорбат 60, триетаноламін, 
феноксіетанол, метилпарабен, етилпарабен, пропілпарабен, бутилпарабен, 
карбомер, екстракт листя алое, бензоат натрію, аскорбінова кислота, ли
монна кислота, екстракт кореня запашного мартіні, бензилнікотинат, 
діазолідиніл сечовини.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Уникайте контакту з очима та слизовою оболонкою. Не застосовувати на
подразненій шкірі. Не ковтати. У разі подразнення шкіри, промити водою з
милом. Зберігати у темному прохолодному місці.

Рекомендується використовувати до тренувань або змагань. Нанесіть крем-гель
на м'язи. Масажуйте до повного всмоктування у шкіру.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

ПОКРАЩЕННЯ
М'ЯЗОВОГО ТОНУСУ

Product and brand owned by ES Italia S.r.l.
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Розігрівний крем-гель Trainer застосовується для покращення
працездатності та зниження травматичності під час тренувань та фізичних
навантажень. Генерує глибоке та прогресивне нагрівання, здатне розігріти усі
шари м'язової тканини.

Початок тренування визначає хід та задає темп усієї фізичної діяльності. Для
уникнення можливих травм необхідно бути добре розігрітим. Для покращення
результату використовуйте розігрівний крем-гель Trainer.

Trainer - це легкий крем-гель, який розігріє та підготує  тіло до тренування або 
змагання, завадить появі болю у м'язах та виникненню судом.

Trainer швидко всмоктується, не залишає відчуття липкості на шкірі та підходить
для усіх пір року. Містить комплекс DFC (комплекс захисних факторів) з набором
антиоксидантів, які борються з утворенням вільних радикалів у м'язах,
запобігають судомам та болям у м'язах, а також знижують ризик утворення
окисного стресу.

СКЛАД

User
Штамп



COMFORT АНТИФРИКЦІЙНИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ
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вода, пропіленгліколь, оксид цинку, вазелін, гліцерин, цетеарет-25, рис
посівний, мінеральна олія, гідроксиетилцелюлоза, полікватерніум-37, ППГ-1
тридецет-6, оливкова олія, олія з насіння жожоба, ретинілпальмітат, токоферолу
ацетат, магній, мідь, залізо, цинк, феноксиетанол, метилпарабен, 
етилпарабен, пропілпарабен, бутилпарабен, діазолідиніл
сечовини, йодопропінілбутилкарбамат, ліналоол, лімонен, цитраль гексил, 
дубовий мох, гідроксицитронеллаль.

Рекомендується використовувати під час тренування або змагань. Нанесіть
крем-гель на частину тіла у місці інтенсивного тертя. Утирайте до повного
всмоктування.

ЗАПОБІГАННЯ
ВИРАЗКАМ ТА ВИСИПАМ

НА ШКІРІ

Антифрикційний крем-гель Comfort застосовується для запобігання
виразкам та висипам на шкірі під час тренувань та змагань. Має лікувально-
профілактичний ефект.

Тертя та травми можуть призвести до виразок та висипів на шкірі. Такі
умови можуть поставити під загрозу спортивний результат та повинні бути
попереджені або вилікувані.

Comfort - це заспокійливий, антифрикційний крем-гель. Ідеально
підходить для частин тіла велосипедиста, які перебувають у контакті з
сідлом, для лікування області інтенсивного тертя у бігуна та, у цілому,
місць, схильних до травматизму у спортсменів. Унікальний склад Comfort з
високим вмістом оксиду цинку заспокоює та захищає шкіру від
потертостей.

Крем-гель містить комплекс DFC (комплекс захисних факторів) з набором
антиоксидантів, які борються з утворенням вільних радикалів у м'язах,
запобігають судомам та болям у м'язах, а також знижують ризик утворення
окисного стресу. Підходить для всіх пір року.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Уникайте контакту з очима та слизовою оболонкою. Не застосовувати на
подразненій шкірі. Не ковтати. У разі подразнення шкіри, промити водою з
милом. Зберігати у темному прохолодному місці.

СКЛАД

Розроблений EthicSport R & D
у співпраці з косметичними
професійними компаніями та
провідними спортсменами.

DFC (комплекс захисних факторів).
Перевірено Університетом Павії.

Флакон 100 мл ℮ 3.35
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RESTORE РЕГЕНЕРУЮЧИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ

Рекомендується використовувати після тренувань або змагань. Нанесіть крем-
гель на м'язи. Масажуйте до повного всмоктування у шкіру. Область нанесення:
групи м'язів, які активно працюють, а також травмовані місця, де є больові
відчуття.

AF
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R

вода, спирт денат, ментол, гліцерин, ментиллактат, пропіленгліколь, арніка
(екстракт квіток), оливкова олія, олія мигдалю, нафта, олія з насіння жожоба,
ретинілпальмітат, ацетат токоферолу, магній, мідь, залізо, цинк, карбомер,
триетаноламін, ПЕГ-40 касторова олія, діазолідиніл сечовини, олія каноли.

ЗМЕНШЕННЯ НАБРЯКІВ,
ЗНЯТТЯ БОЛЮ ПРИ

РОЗТЯГНЕННЯХ

Флакон 150 мл ℮ 5.28

Розроблений EthicSport R & D
у співпраці з косметичними
професійними компаніями та
провідними спортсменами.

DFC (комплекс захисних факторів).
Перевірено Університетом Павії.

Регенеруючий крем-гель Restore застосовується для швидкого відновлення
(реабілітації) після тренувань та травм. Має лікувально-профілактичний ефект.
Використовується для приведення у норму зв'язок та суглобів (після
травмування, забиття), ефективний при розтягненнях.

Заспокійливий та освіжаючий масаж після фізичної активності сприяє
відновленню м'язів, а також визначає загальний стан спортсмена.

Restore - це відновлюючий, заспокійливий та освіжаючий легкий крем-гель, який
сприяє розслабленню м'язів, покращує лімфодренаж та знімає втому після
тренування. Містить комплекс DFC (комплекс захисних факторів) з набором
антиоксидантів, які борються з утворенням вільних радикалів у м'язах,
запобігають судомам та болям у м'язах, а також знижують ризик утворення
окисного стресу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Уникайте контакту з очима та слизовою оболонкою. Не застосовувати на
подразненій шкірі. Не ковтати. У разі подразнення шкіри, промити водою з
милом. Зберігати у темному прохолодному місці.

СКЛАД
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