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Załącznik Nr 1  
 
Wzór 

 

 

OFERTA 

1. Dane dotyczące Oferenta:  

1) Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba: ………………………………………  

2) tel./fax: ………………………………………….…… 

3) adres email: ………………………………………… 

4) REGON: …………………………………………..….. 

5) NIP:        ……………………………………….………. 

 Składamy ofertę na sukcesywną dostawę w 2017 roku odżywek, suplementów oraz produktów do odnowy biologicznej dla zawodników Polskiego 
Związku Kolarskiego 
 
 Wykaz produktów:  
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TABELA 1 
 

L.P. OPIS PRODUKTU POSTAĆ 
GRAMATURA 

OPAKOWANIA 
CENA BRUTTO ZA 

OPAKOWANIE 
NAZWA PRODUKTU PRODUCENT 

1 

Zawartość na 100 g: Wartość energetyczna 1106,8 kJ 
(261,2 kcal), Tłuszcz <0,1 g, w tym nasycone kwasy 

tłuszczowe <0,1 g, Węglowodany <0,1 g, w tym cukry <0,1 
g, Białko 61,8 g, Sól 2,5 g, Witamina B6 21,7 mg, Kwas 
pantotenowy 32,6 mg, Biotyna 365,2 µg, Wapń 3015,4 
mg, L-leucyna 17391 mg, L-izolecyna 8696 mg, L-walina 

8696 mg, L-arginina 10145 mg, L-ornityna 7246 mg, 
Hydrolizowany izolat białka serwatkowego / peptyd 

argininy 7246 mg, L-lizyna 3623 mg 

proszek 240g 

      

2 

Zawartość na 100 g: Wartość energetyczna 1106,8 kJ 
(261,2 kcal), Tłuszcz <0,1 g, w tym nasycone kwasy 

tłuszczowe <0,1 g, Węglowodany <0,1 g, w tym cukry <0,1 
g, Białko 61,8 g, Sól 2,5 g, Witamina B6 21,7 mg, Kwas 
pantotenowy 32,6 mg, Biotyna 365,2 µg, Wapń 3015,4 
mg, L-leucyna 17391 mg, L-izolecyna 8696 mg, L-walina 

8696 mg, L-arginina 10145 mg, L-ornityna 7246 mg, 
Hydrolizowany izolat białka serwatkowego / peptyd 

argininy 7246 mg, L-lizyna 3623 mg 

kapletki 
(kapsułko-
tabletki) 

132kap / 304g 
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3 

Zawartość na 100 g.: Wartość energetyczna 910 kJ (217 
kcal) Tłuszcz 5,5 g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 5,4 
g, Węglowodany 3,8 g, w tym cukry 0,0 g, Białko 34,0 g, 

Sól 0,8 g, Witamina B1 8,1 mg, Witamina B2 30,9 mg, 
Witamina B6 30,9 mg, Kwas pantotenowy 132,5 mg, 

Niacyna 235,5 mg, Witamina B12 92,7 µg, Witamina C 
2943,5 mg, Witamina E 441,5 mg, Biotyna 1841,1 µg, 

Magnez 1103,8 mg, Cynk  147,2 mg, Miedź 14,7 mg, Selen 
737,3 µg, L-arginina 14746,1 mg, L-ornityna 7373,1 mg, 
Kwas ɣ-aminomasłowy (GABA) 7328,9 mg, L-tryptofan 
5916,1 mg, L-lizyna 5827,8 mg, Ekstrakt z męczennicy 

(Passiflora) 1810,2 mg, Ekstrakt z rozmarynu 1103,8 mg, 
Ekstrakt z lawendy 1103,8 mg, Ekstrakt z melisy 1103,8 

mg, Ekstrakt z chmielu 375,3 mg 

kapsułki 96 kap / 217g 

      

4 

Zawartość na 100 g:  Wartość energetyczna 279,2 kJ (65,8 
kcal) Tłuszcz 0,6 g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0,6 
g, Węglowodany 1,6 g, w tym cukry 0,0 g, Białko 13,7 g, 
Sól 0,0 g, Witamina B1 20,9 mg, Witamina B2 26,6 mg, 
Witamina B6 26,6 mg, Kwas pantotenowy 113,9 mg, 

Niacyna 303,6 mg, Witamina B12 47,5 μg, Witamina C 
1518,6 mg, Witamina E 227,8 mg, Biotyna 949,1 μg, Beta-

alanina 75930,1 mg, Kofeina (1,3,7-trimetyloksantyna) 
3796,5 mg 

kapsułki 144 kaps / 126g 

      

5 

Zawartość na 100 g. Smak: biała czekolada-crunch: 
Wartość energetyczna 2195 kJ (526 kcal), Tłuszcz 33,0 g, w 

tym nasycone kwasy tł. 18,0 g, Węglowodany 27,0 g, w 
tym cukry 23,0 g, Białko 30,0 g, Sól 0,3 g 

baton  50g 

      

6 

Zawartość na 100 g. (smak: kokos-karmel): Wartość 
energetyczna 1733 kJ (413 kcal), Tłuszcz 17,0 g, w tym 

nasycone kwasy tłuszczowe 9,0 g, Węglowodany 37,0 g, w 
tym cukry 21,0 g, Białko 31,0 g, Sól 0,5 g 

baton 50g 
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7 

Zawartość na 100 g. (smak: Brzoskwinia-morela): Wartość 
energetyczna 366 kcal, Białko 29 g, Węglowodany 33 g, w 

tym cukier 26 g, tuszcz 12 g, w tym nasycone kwasy 
tłuszczone 6,8 g, Błonnik 8,9 g, Sód 0,05 g. 

baton 35g 

      

8 

Zawartość na 100 g:  Wartość energetyczna 1529 kJ (366 
kcal), Tłuszcz 0,32 g, w tym nasycone kwasy tł. 0,07 g, 

Węglowodany 67,59 g, w tym cukier 25,63 g, Białko 23,12 
g, Sól 0,43 g, Witamina C 92 mg, Fosfor 272,4 mg, Magnez 

58,6 mg, Potas 304,4 mg 

proszek 900g 

      

9 

Zawartość na 100 g:  Wartośc odżywcza 1419 kJ (339 
kcal), Tłuszcz <0,1 g, w tym nasycone kwasy tł. <0,1 g, 

Węglowodany 77,0 g, w tym cukier 37,6 g, Białko 0,1 g, 
Sól 0,25 g, Wapń 800 mg, Magnez 375 mg, Potas 2000 mg 

proszek 1000g 

      

10 

Zawartość na 100 ml:  Wartość energetyczna 846,9 kJ 
(202,4 kcal), Tłuszcz 0,1 g, w tym nasycone kwasy tł. 0 g, 
Węglowodany 45,9 g, w tym cukier 40,9 g, Białko 0,8 g, 

Sól <0,01 g, Wyciąg z guarany 6545 mg, w tym kofeina 655 
mg, witamina C 320,4 mg, witamina B1 (tiamina) 4,4 mg, 
witamina B6 5,6 mg, Kwas pantotenowy 24 mg, Magnez 

503,1 mg 

fiolka 
25ml / fiolka            

(20 fiolek/500ml/op) 

      

11 

Zawartość na 100 ml: Wartośc energetyczna <0,1 kJ (<0,1 
kcal), Tłuszcz <0,1 g, w tym nasycone kwasy tł. 0 g, 

Węglowodany <0,1 g, w tym cukier 0 g, Białko <0,1 g, Sól 0 
g, L-karnityna 12,24 g 

fiolka 
25ml / fiolka                                  

(20 
fiolek/500ml/op) 
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12 

Zawartość w 100 g. (przykład dla smaku cytrynowego):  
Wartość energetyczna 1367 kJ (327 kcal), Tłuszcz 0,2 g, w 

tym nasycone kwasy tł. <0,1 g, Węglowodany 70,1 g, w 
tym cukier 42,5 g, Białko <0,1 g, Sól 0,9 g, Witamina C 400 
mg, Witamina E 60 mg, Witamina B1 5,5 mg, Niacyna 80 
mg, Witamina B6  7 mg, Kwas foliowy 1000 μg, Witamina 
B12 12,5 μg, Jod 945 μg, Wapń 1218 mg, Potas  1802 mg, 

Magnez 451 mg 

proszek 400g / worek 

      

13 

Zawartość w 100 g. (przykład dla smaku cytrynowego):  
Wartość energetyczna 1367 kJ (327 kcal), Tłuszcz 0,2 g, w 

tym nasycone kwasy tł. <0,1 g, Węglowodany 70,1 g, w 
tym cukier 42,5 g, Białko <0,1 g, Sól 0,9 g, Witamina C 400 
mg, Witamina E 60 mg, Witamina B1 5,5 mg, Niacyna 80 
mg, Witamina B6  7 mg, Kwas foliowy 1000 μg, Witamina 
B12 12,5 μg, Jod 945 μg, Wapń 1218 mg, Potas  1802 mg, 

Magnez 451 mg 

proszek 500g / puszka 

      

14 

Zawartość na 100 ml. Koncentratu (przykład dla smaku 
czerwonej pomarańczy):  Wartość energetyczna 314 kJ 

(72,6 kcal), Tłuszcz <0,1 g, w tym nasycone kwasy 
tłuszczowe <0,1 g, Węglowodany 1,4 g, w tym cukry 1,1 g, 

Białko <0,1 g, Sól 2,3 g 
Witaminy: Witamina E 90 mg, Witamina C 600 mg, 

Witamina B1 (tiamina) 8,3 mg, Witamina B2 (ryboflawina) 
10,5 mg, Niacyna 120 mg, Witamina B6 10,5 mg, 

Witamina B12 18,8 μg, Kwas pantotenowy 45 mg. 
Elektrolity: Potas 213 mg, Chlorek 988 mg, Magnez 563 

mg, Sód 914 mg 

koncentrat 
napoju w 

płynie 
1l 
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15 

Zawartość w 100 g:  Wartość energetyczna 956 kJ (225 
kcal), Tłuszcz 1,7 g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 1,2 
g, Węglowodany 30,1 g, w tym cukry 2 g, Białko 19,5 g, Sól 

0,07 g, Witamina C 2660 mg, Niacyna (EN)** 473 mg, 
Witamina B6 57,9 mg, Kwas pantotenowy 296 mg, 

Sinetrol® 26596 mg, Kofeina 13298 mg, Ketony malinowe 
11820 mg, Ekstrakt z zielonej kawy 8865 mg, Ekstrakt z 
gorzkiej pomarańczy 3298 mg,   - w tym synefryna 201 

mg, Ekstrakt z imbiru 4433 mg, Ekstrakt z Coleus forskohlii 
2955 mg, Ekstrakt z Rhodolia rosea 3251 mg, N-acetylo-L-

tyrozyna 2955 mg, Sproszkowane chili 1478 mg, 
Sproszkowana naringina 1489 mg,   - w tym czysta 

naringina 1478 mg 

kapsułki 120kaps /101g 

      

16 

Zawartość w 100 g: Wartość energetyczna 1085 kJ (251 
kcal), Tłuszcz 0,5 g, w tym nasycone kwasy tłuszczowe 0,5 
g, Węglowodany 0,2 g, w tym cukry <0,1 g, Białko 12,0 g, 
Sól <0,01 g, Witamina B1 21,1 mg, Witamina B2 26,9 mg, 

Witamina B6 26,9 mg, Kwas pantotenowy 117 mg, 
Niacyna 316 mg, Witamina B12 49,2 μg, Witamina C 1557 

mg, Witamina E 234 mg, Biotyna 972 μg, Beta-alanina 
78103 mg, Kofeina (1,3,7-trimetyloksantyna) 3899 mg 

kapsułki 150kaps / 128g 

      

17 

Zawartość na 100 g:  Wartość energetyczny 1601 kJ (376 
kcal), Tłuszcz <0,1 g, w tym nasycone kwasy tł. <0,1 g, 

Węglowodany 37,3 g, w tym cukier 3,4 g, Białko 49,0 g, 
Sól <0,1 g, Aminokwasy BCAA 49,0 g, odpowiednio: L-
leucyna 24,5 g, L-izoleucyna 12,25 g, L-walina 12,25 g 

proszek 500g 
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18 

Zawartość na 100 g:  Wartość energetyczna: 1715 kJ (410 
kcal), Białko 96,6 g, Węglowodany 0,0 g, -w tym cukry 0,0 
g, Tłuszcz 1,5 g, -w tym nasycone kwasy tłuszczowe 1,5 g, 
Błonnik pokarmowy 0,0 g, Sód <0,1 g, L-leucyna* 42924 

mg, L-izoleucyna* 21462 mg, L-walina* 21462 mg 

 kapsułki 180kaps / 183g 
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19 

Zawartość na 100 g: Wartość energetyczna 576 kJ (137 
kcal), Tłuszcz, w tym 2 g, nasycone kwasy tłuszczowe 0,2 
g, Węglowodany, w tym 33 g, cukry 18,6 g, Białko 2 g, Sól 

0 g , Witaminy: Witamina A 2941 μg ER° (9802 IU), 
Witamina D 59 μg (2353 IU), Witamina E (w tym alfa- i 

gamma-tokoferol)  141 mg alfa, Witamina K 235 μg, 
Witamina C 1176 mg, Witamina B1 (tiamina) 11,8 mg, 
Witamina B2 (ryboflawina) 14,1 mg, Niacyna 137 mg, 

Witamina B6 19,6 mg, Kwas foliowy 1961 μg, Witamina 
B12 35 μg, Biotyna 588 μg, Kwas pantotenowy 70,6 mg, 

Składniki mineralne i pierwiastki śladowe: Wapń 784 mg, 
Magnez 588 mg, Żelazo 19,6 mg, Cynk 19,6 mg, Miedź 

3922 μg, Selen 118 μg, Chrom 118 μg, Molibden 196 μg, 
Jod 628 μg,Substancje pochodzenia roślinnego: 

Bioflawonoidy z cytrusów 19,6 mg, β-Karoten 7,8 mg, 
Luteina 3137 μg, Likopen 784 μg,Niezbędne nienasycone 

kwasy tłuszczowe: Kwasy tłuszczowe Omega-3, w tym 588 
mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 196 mg, kwas 

eikozapentaenowy (EPA) 313,7 mg, Niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe: Kwasy tłuszczowe Omega-
3, w tym 588 mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 196 mg, 

kwas eikozapentaenowy (EPA) 313,7 mg, Niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe: Kwasy tłuszczowe Omega-
3, w tym 588 mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 196 mg, 

kwas eikozapentaenowy (EPA) 313,7 mg,Pozostałe 
składniki: L-karnityna 1176 mg, Koenzym Q10 58,8 mg 

fiolki, 
tabletki, 
kapsułki 

30 porcji = 30 
fiolek, 30 tabletek i 
30 kapsułek, masa 

netto: 765 g 
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20 

Zawartość na 100 g: Wartość energetyczna 1430 kJ (341 
kcal), Tłuszcz 6,2 g, Węglowodany 58 g, Białko 8,4 

gWitaminy: Witamina A 4,1 mg (13660 IU), Witamina D3 
27 μg (1093 IU), Witamina E (w tym tokotrienole, alfa- i 
gamma-tokoferol) 820 mg, Witamina C 2,9 g, Witamina 
B1 (tiamina) 22 mg, Witamina B2 (ryboflawina) 27 mg, 
Niacyna 273 mg, Witamina B6 27 mg, Kwas foliowy 4,4 

mg, Witamina B12 49 μg, Biotyna 820 μg, Kwas 
pantotenowy 98 mgSkładniki mineralne i pierwiastki 
śladowe: Magnez 984 mg, Cynk 55 mg, Miedź 5,5 mg, 

Mangan 11 mg, Selen 273 μg, Chrom 328 μg, Molibden 
328 μg, Jod 820 μg Aminokwasy: L-lizyna 2,7 g, L-arginina 
683 mg, Acetylocysteina 437 mg Substancje pochodzenia 

roślinnego: Polifenole, w tym 481 mg, OPC 
(oligomeryczne procyjanidyny) 55 mg, Resweratrol 5,5 

mg, Polifenole z kakao 273 mg, Bioflawonoidy z cytrusów 
27 mg, Karotenoidy (w tym beta-karoten, luteina i 

likopen) 27 mg Nienasycone kwasy tłuszczowe: Czysty 
olej rybi, w tym 4,6 g, Nienasycone kwasy tłuszczowe 

Omega-3 2,7 g Pozostałe składniki: Koenzym Q10 
(ubichinon) 82 mg, L-karnityna 1,1 g, Tauryna 1,6 g 

proszek, 
tabletki, 
kapsułki 

30porcji 
(podwójnych 

saszetek) / 549g 
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21 

Zawartość na 100 g (przykład dla wariantu fiolki, kapsułki): 
Witaminy: Witamina A 1829 μg ER° (6098 IU), Witamina D 

61 μg (2439 IU), Witamina E (w tym alfa- i gamma-
tokoferol) 610 mg, Witamina K 244 μg, Witamina C 2154 

mg, Witamina B1 (tiamina) 102 mg, Witamina B2 
(ryboflawina) 102 mg, Niacyna 244 mg, Witamina B6 81 
mg, Kwas foliowy 1626 μg, Witamina B12 24 μg, Biotyna 

671 μg, Kwas pantotenowy 73 mg 
Składniki mineralne i pierwiastki śladowe: Magnez 610 

mg, Żelazo 32,5 mg, Cynk 40,7 mg, Miedź 2033 μg, 
Mangan 8,1 mg, Selen 203 μg, Chrom 122 μg, Molibden 

244 μg, Jod 610 μg  
Substancje pochodzenia roślinnego: Bioflawonoidy 
cytrusowe 20,3 mg, Beta-karoten 16,3 mg, Luteina 

3252 μg, Likopen 813 μg  
Nienasycone kwasy tłuszczowe: Nienasycone kwasy 

tłuszczowe Omega-3, w tym 2439 mg, kwas 
dokozaheksaenowy (DHA) 813 mg, kwas 

eikozapentaenowy (EPA) 1220 mg 

Fiolki i 
kapsułki, 
Proszek, 
tabletki i 
kapsułki, 
Tabletki, 
kapsułki. 

30 porcji / 738g 

      

22 

Zawartość na 100 g (przykład dla wariantu fiolki, kapsułki): 
Witaminy: Witamina A 1860 μg ER° (6198 IU), Witamina D 

62 μg (2479 IU), Witamina E (w tym alfa- i gamma-
tokoferol) 620 mg alpha-ET, Witamina K 248 μg, Witamina 
C 2190 mg, Witamina B1 (tiamina) 103 mg, Witamina B2 
(ryboflawina) 103 mg, Niacyna 248 mg NE, Witamina B6 

83 mg, Kwas foliowy 1653 μg, Witamina B12 25 μg, 
Biotyna 682 μg, Kwas pantotenowy 74 mgSkładniki 

mineralne i pierwiastki śladowe: Wapń 661 mg, Magnez 
620 mg, Żelazo 33 mg, Cynk 41 mg, Miedź 2066 μg, 

Mangan 8,2 mg, Selen 206,6 μg, Chrom 124 μg, Molibden 
248 μg, Jod 620 μg Substancje pochodzenia roślinnego: 

Bioflawonoidy cytrusowe 20,7 mg, Beta-karoten 16,5 mg, 
Luteina 3306 μg, Likopen 826 μg Nienasycone kwasy 

tłuszczowe: Nienasycone kwasy tłuszczowe Omega-3, w 
tym 1240 mg, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 413 mg, 

kwas eikozapentaenowy (EPA) 620 mg 

Fiolki, 
kapsułki,Pros
zek, tabletki, 
kapsułki,Tabl
etki, kapsułki 

30 porcji / 726g 
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23 

Zawartość na 100 g (przykład dla smaku Salty Peanut): 
Wartość energetyczna 1452 kJ (344 kcal), Tłuszcz 6,0 g, w 
tym nasycone kwasy tł. 1,2 g, Węglowodany 63,0 g, w tym 

cukry 37,0 g, Błonnik 4,2 g, Białko 6,9 g, Sól 0,91 g, Sód 
364 mg  

baton 55g 

      

24 

Zawartość na 100 g. (naprzykładzie smaku malina-granat): 
Wartość energetyczna 912 kJ (213 kcal), Tłuszcz 0,0 g, w 

tym nasycone kwasy tł. 0,0 g, Węglowodany 15,8 g, w tym 
cukry 0,9 g, Białko 0,0 g, Sól 15,6 g    

Składniki mineralne: Sód 6250 mg, Potas 1500 mg, 
Chlorek 5000 mg, Wapń 1000 mg, Magnez 250 mg 

Tabletki do 
rozpuszczania 

10 tabletek (40 g) 

      

25 

Zawartość na 100 g. (przykład dla smaku cytrynowego): 
Wartość energetyczna 1503 kJ (359 kcal), Tłuszcz <0,5 g,   

w tym nasycone kwasy tł. <0,5 g, Węglowodany 87,9 g, w 
tym cukry 61,0 g, Białko 0,5 g, Sól 3,15 gSkładniki 

mineralne: Sód 1260 mg, Potas 330 mg, Chlorek 1080 mg, 
Wapń 178 mg, Magnez 68 mg 

proszek do 
rozpuszczania 

Puszka 1320 g 

      

26 

Zawartość na 100 g. (przykład dla smaku cytrynowego): 
Wartość energetyczna 1503 kJ (359 kcal), Tłuszcz <0,5 g,   

w tym nasycone kwasy tł. <0,5 g, Węglowodany 87,9 g, w 
tym cukry 61,0 g, Białko 0,5 g, Sól 3,15 g 

Składniki mineralne: Sód 1260 mg, Potas 330 mg, Chlorek 
1080 mg, Wapń 178 mg, Magnez 68 mg 

proszek do 
rozpuszczania 

Puszka 600g 
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27 

Zawartość na 100 g: Wartość energetyczna 1507 kJ (360 
kcal): Tłuszcz <0,5 g, w tym nasycone kwasy tł. <0,5 g, 

Węglowodany 88,0 g, w tym cukry 66,0 g, Białko 0,8 g, Sól 
1,75 g, Kofeina 150 mg, L-arginina 800 mg    

Składniki mineralne: Sód 700 mg, Potas 190 mg, Chlorek 
650 mg, Wapń 110 mg., Magnez 45 mg. 

proszek do 
rozpuszczania 

Puszka 1200g 

      

28 

Zawartość na 100 g.: Wartość energetyczna 648 kJ (152 
kcal), Tłuszcz 0,0 g, w tym nasycone kwasy tł. 0,0 g, 

Węglowodany 38,1 g, w tym cukry 15,9 g, Białko <0,5 g, 
Sód 429 mg, Kofeina 150 mg 

żel 67ml 

      

29 

Zawartość na 100 g. (przykład dla smaku cytryna-
limonka): Wartość energetyczna 1105 kJ (260 kcal), 

Tłuszcz 0,0 g, w tym nasycone kwasy tł. 0,0 g, 
Węglowodany 65,0 g, w tym cukry 24,0 g, Białko <1,0 g, 

Sód 500 mg 

żel 41g 

      

30 

Zawartość na 100 g. (przykład dla smaku czarna 
porzeczka): Wartość energetyczna 1105 kJ (260 kcal), 

Tłuszcz 0,0 g, w tym nasycone kwasy tł. 0,0 g, 
Węglowodany 65,0 g, w tym cukry 24,0 g, Białko <1,0 g, 

Sód 500 mg, Kofeina 122 mg 

żel 41g 

      

31 

Zawartość na 1 ampułkę: 60 mg glutaminy, 40 mg DL-O-
Phosphoserin, 0.5 mg cyjanokobalaminy (witamina B12), 

mannitol, środek pomocniczy, wodorotlenek sodu, środek 
pomocniczy, 2.5 g sorbitolu 70, środek pomocniczy, woda 

oczyszczona, środek pomocniczy, methyl 4-
hydroxybenzoat, sól sodowa, środek pomocniczy, aromat 

malinowy, środek pomocniczy 

ampułka 10szt. 
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32 

Zawartość na 100 g: Wartość energetyczna 145 kJ (33,8 
kcal), Tłuszcz <0,1 g, w tym nasycone kwasy tł. <0,1 g, 

Węglowodany 1,8 g, w tym cukier 1,7 g, Białko <0,1 g, Sól 
<0,01 g, Witamina C 500 mg, Magnez 1000 mg 

fiolka 
25ml / fiolka                  

500ml/op 

      

33 

Zawartość na 20 ml (1 fiolka):  Enzymy biologicznie 
aktywnych komórek drożdży Dr. Wolz'a 12 g (100 mld), 

Witamina B1 (tiamina) 3,3 mg, Witamina B2 (ryboflawina) 
4,2 mg, Niacyna (NE)** 32 mg, Witamina B6 4,2 mg, Kwas 
pantotenowy 6 mg, Biotyna 150 μg, Witamina B12 7,5 μg, 
Witamina E (alpha-TE)***  36 mg, Cynk 5 mg, Magnez 57 

mg, Selen 55μg,   w kapsułce (430 mg), Witamina C 40 mg, 
Kwas foliowy 200 μg, Betaglukan z drożdży 53 mg, Likopen 

2 mg, Hesperydyna 25 mg, Koenzym Q10 30 mg 

fiolka 
20ml / fiolka                  

280ml/op 

      

34 Proszek: Glutation 250 mg, Witamina E 6 mg. proszek 
1,75g / saszetka             

20szt./op 
      

35 
Zawartość (na 2 saszetki): monohydrat kreatyny 1000mg, 
fosfor 1000mg, magnez 450mg, potas 780 mg, fruttosio 

560mg 
proszek 

5g / saszetka             
20szt./op 

      

36 
Kapsułka do przyjmowania doustnego.1 kapsułka zawiera: 

Beta Alinina 500mg, Witaminę B6 2mg 
kapsułki 

120kaps / op 93g 
netto 

      

37 
Kapsułka do przyjmowania doustnego. 1 kapsułka 

zawiera: Transresveratrol 25mg, Kwercytyna 100mg, 
czarny pieprz 2,5mg 

kapsułki 120kaps / op 

      

38 

Proszek do sporządzenia napoju regeneracyjnego. 1 
porcja 80g proszku zawiera m.in: węglowodany 53,6g, 

białka 20g, sód 360mg, L-leucynę 3g, Kwercytyna 500mg, 
Potas 300mg oraz Witaminy C,E,B3,B5,B6,B2 

proszek 1200g / op 
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39 

Proszek do sporządzenia napoju regeneracyjnego. Zawiera 
na 100g m.in.: sód 2,48g, L-glutaminę 1290mg, 

Pycnogenol 390mg, Potas1,34g, magnez 330mg, wapń 
654mg 

proszek 1600g 

      

40 

Proszek do sporządzenia napoju regeneracyjnego. Zawiera 
na 100g m.in.: sód 2,48g, L-glutaminę 1290mg, 

Pycnogenol 390mg, Potas1,34g, magnez 330mg, wapń 
654mg 

proszek/sasz
etki 

30 saszetek a 40g / 
1200g netto 

      

41 

Proszek do sporządzenia napoju regeneracyjnego. Zawiera 
na 100g m.in.: L-GLUTAMINA 20,8g, witamina C 750mg, 

chrom 417mcg, mangan 2,187mcg, tauryna 6,25g, L-
leucyna 12,5mg 

proszek 504g / op 

      

42 

Kapsułka do przyjmowania doustnego.Zawiera na 10 kaps: 
(BCAA) Leucyna 4000mg, Vali-na 500mg, Isoleucyna 

500mg, Tauryna 1000mg, magnez 56,25mg, witamina C 
180mg, witamina E 9mg, witamina b6 3mg 

kapsułki 
120 kaps / 102g 

netto 

      

43 

Proszek do sporządzenia napoju regeneracyjnego. Zawiera 
na 100g: (BCAA) Leucyna 20g, Valina 2,5g, Isoleucyna 
2,5g, Tauryna 5g, magnez 281mg, witamina C 900mg, 

witamina E 45mg, witamina b6153mg 

proszek 450g 

      

44 
Ampułka z płynem do picia. 1 ampułka zawiera m.in.: L-

tyrozyna 300mg, Tauryna 200mg, Guarana 400mg, 
Kofeina 65mg, L-karnityna 500mg 

ampułki 30amp / op 

      

45 
Ampułka z płynem do picia. 1 ampułka zawiera m.in.: L-

karnityna 1500mg, guarana 400mg, tauryna 100mg, 
cholina 500mg, witamina B5 6mg 

ampułki 30amp / op 
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46 

Proszek do przygotowania napoju węglowodanowego, 
zawiera na porcję m.in100g: Węglowodany 

(Maltodekstryna) 77,4g + aminokwasy(proste oraz 
rozgałęzione- w tym L-glutamina 500mg, biotyna 41,6 

mcg, żelazo 6,75mg, witamina C 66,6mg, witmina E 10mg, 
żelazo 6,75mg (dokładny skład uzależniony od smaku 

produktu) 

proszek 3000g / op 

      

47 

Proszek do przygotowania napoju węglowodanowego, 
Zawiera na 100g: Maltodekstryna o niskim indeksie 

glikemicznym(IG 45) 80,4g, sód 437, taurynę 1666mg,L-
argininę 1111mg ,L-glutaminę 555mg,L-tyrozynę 556mg. 

proszek 1100g 

      

48 

Proszek do przygotowania napoju węglowodanowego, 
Zawiera na 100g: Maltodekstryna o niskim indeksie 

glikemicznym(IG 45) 80,4g, sód 437, taurynę 1666mg,L-
argininę 1111mg ,L-glutaminę 555mg,L-tyrozynę 556mg, 

proszek/sasz
etki 

15 saszetek a 90g / 
1350g netto 

      

49 

Proszek do przygotowania napoju proteinowego. Zawiera 
na 100g: Izolat serwatki co najmniej 88g zawartość 

węglowodanów poniżej 5,5g, kompleks aminokwasowy(w 
tym L-glutamina), magnez 312,5mg, żelazo 11,6mg, 

witamina C 66,6mg , wapń 666,6mg, cynk 8,3mg 

proszek 2000g / op 

      

50 
Proszek do przygotowania napoju proteinowego. Zawiera 
na 100g: Koncentrat białek co najmniej 75g cynk 8,3mg, 

magnez 312,5mg, witamina B6 1,2mg,żelazo 11,6mg 
proszek 2000g / op 

      

51 

Proszek do przygotowania napoju kreatynowego. 100g 
zawiera: Monohydrat kreatyny najwyższej czystości 19,4g, 

fosforan potasu 186mg, fosforan sodu 222mg, chrom 
291,6mcg, selenian sodu 83,3mcg, tauryna 2,7g, glicyna 

9,7g 

proszek 504g 
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52 

Kapsułka do przyjmowania doustnego. 7 kapsułek 
zawiera: Monohydrat kreatyny najwyższej czystości 

500mg, fosforan potasu 6,1mg, fosforan sodu 10,5mg, 
chrom 7,5mcg, selenian sodu 0,0048mcg, tauryna 67,5mg, 

glicyna 21,3mg 

kapsułki 
280kaps  / 231g 

netto 

      

53 

Kapsułka do przyjmowania doustnego. 1 kapsułka 
zawiera:Tribulus Terrestris 250mg, Avena sativa 250mg, 
tlenek magnezu 94mg, tlenek cynku 4,7mg, witamina B6 

2mg 

kapsułki 
120kaps / 96g 

netto 

      

54 
Kapsułka do przyjmowania doustnego. 1 kapsułka 

zawiera: L-arginina L-malate 500mg, Witamina B3 3mg 
kapsułki 

120kaps / 96g 
netto 

      

55 
Baton proteinowy o konsystencji wafelka. 1 baton 

zawiera: co najmniej 47% białka serwatkowego (11,5g 
białka/100g) 

wafelek 35g 36szt / op 

      

56 
Baton energetyczny o konsystencji wafelka.1 baton 

zawiera: l-karnitynę 500mg błonnik 3,5g, witamina C 
12mg 

wafelek 35g 32szt / op 

      

57 
Baton energetyczny. 1 baton zawiera: rodzynki, morele, 

chrupki ryżowe, 114kcal/baton(30g) sód 33mg 
baton 30g 30szt / op 

      

58 
Baton zbilansowany 1 baton zawiera: 109kcal/baton(30g) 

sód 202mg, miód,spirulina,olej słonecznikowy 
baton 30g 30szt / op 

      

59 
Żel energetyczny do przyjmowa-nia doustnego. 1 

żelzawiera 96kcal,ekstrakt z sosny- 39mg/żel, sól 0,02g, 
witamina c 20mg, witamina b3 4mg, wita-mina E 3mg 

żel 40g 24szt / op 
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60 

Żel energetyczny do przyjmowania doustnego. 1 
żelzawiera 96kcal, kofeina 50mg, ekstrakt z sosny- 

39mg/żel, sól0,02g, witamina c 20mg, witamina b3 4mg, 
witamina E 3mg 

żel 40g 24szt / op 

      

61 

Żel energetyczny do przyjmowania doustnego. 1 żel 
zawiera: 129kcal, węglowodany( mieszanka: maltoza, 

polisacharydy, maltorioza, glukoza, ryboza) 22,8g, MCT 
4070mg 

żel 37g 15szt / op 

      

62 

Koncentrat do sporządzenia napoju izotonicznego.1 
porcja  35 ml zawiera: węglowodany 6,5g; sód 

27mg,chlorki 33mg, potas 7,8mg, magnez 1,4mg Skład: 
fruktoza, woda, maltodekstryna, sok z agawy, kwas 

cytrynowy, naturalne aromaty. 

1 litr 1 litr 

      

63 

Proszek do przygotowania napoju izotonicznego z 
minerałami. 

O zawartości na 100 g produktu: 
Węglowodany - 93,3 g 

Cukry - 90,2 g 
Sól - 2,2 g 

Wartość energetyczna - 370 kcal 
Smak: cytrusowy 

proszek 400 g / puszka 

      

64 

Proszek w saszetkach do przygotowania napoju 
izotonicznego z minerałami. 

O zawartości na 100 g produktu: 
Węglowodany - 93,3 g 

Cukry - 90,2 g 
Sól - 2,2 g 

Wartość energetyczna - 370 kcal 
Smak: cytrusowy 

proszek 
10 saszetek po 12 

g 
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65 

Proszek do przygotowania napoju energetycznego z 
dodatkiem sodu.O zawartości na 100 g 

produktu:Węglowodany - 94,8 gCukry - 38,0 gBłonnik 
pokarmowy - 0,1 gSól - 0,7 gWartość energetyczna - 379 

kcalSmak: jabłkowo-cytrynowy 

proszek 2000 g / puszka 

      

66 

Proszek do przygotowania napoju  
energetycznego, posiadającego wskaźnik glukoza/fruktoza 

2:1. 
O zawartości na 100 g produktu: 

Węglowodany - 80,7 g 
Tłuszcze - 0,2 g  

W tym nasycone - 0,1 g 
Cukry - 31,5 g 

Błonnik pokarmowy - 0,3 g 
Białko - 12,5 g 

Sól - 1,4 g 
Witamina B12 - 1,7 mg 

Wartość energetyczna - 375 kcal 
Smak: mandarynkowy 

proszek 400 g / puszka 
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67 

Proszek do sporządzenia napoju węglowodanowo-
białkowego (PeptoPro®) uzupełniający zapasy glikogenu i 

dostarczający białka mięśniom. 
O zawartości na 100 g produktu: 

Węglowodany - 85,6 g 
Cukry - 46,1 g 
Białko - 6,7 g 

Tłuszcze - 0,1 g 
W tym nasycone - 0,1 g 

Sól - 0,1 g 
Wartość energetyczna - 370 Kcal 

Smak: grejpfrutowy 

proszek 525 g / puszka 

      

68 

Proszek do przygotowania  napoju węglowodanowego 
idealnego podczas ćwiczeń trwających ponad 90 min.O 

zawartości na 100 g produktu:Weglowodany - 93,1 
gCukry - 40,2 gBiałko - 0,1 gWartość energetyczna - 373 

kcalSmak: pomarańczowy 

proszek 540 g / puszka 
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69 

Proszek do przygotowania napoju regeneracyjnego z 
białkiem PeptoPro® zawierający dodatkowo 

węglowodany. 
O zawartości na 100 g produktu: 

Węglowodany - 73,9 g 
Tłuszcze - 0,4 g  

W tym nasycone - 0,2 g 
Cukry - 72,4 g 

Błonnik pokarmowy - 0,2 g 
Białko - 19,9 g 

Sól - 0,90 g 
Witamina B12 - 1,3 mg 

Magnez - 110 mg 
Wartość energetyczna - 379 kcal 

Smak: cytrusowy 

proszek 450 g  / puszka 

      

70 

Granulat do przygotowania napoju regeneracyjnego z 
białkiem PeptoPro® i z aminokwasami. 

O zawartości na 100 g produktu: 
Węglowodany - 73,8 g 

Cukry - 71,9 g 
Białko - 19,9 g 
Tłuszcze - 0,4 g 

W tym nasycone - 0,2 g 
Sól - 0,4 g 

Wartość energetyczna - 378 kcal 
Smak: czerwona pomarańcza 

proszek 440 g  / puszka 
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71 

Proszek do przygotowania shake’a regeneracyjnego o 
smaku waniliowym, będący kombinacją węglowodanów i 

białek.O zawartości na 100 g produktu:Tłuszcze - 0,6 
gTłuszcze nasycone - 0,4 gWęglowodany - 60,1 gCukry - 

47,5 gBiałko - 30,0 gSól - 1,1 gWartość energetyczna - 366 
kcalSmak: waniliowy 

proszek 450 g / puszka 

      

72 

Proszek do przygotowania napoju energetycznego z 
dodatkiem minerałów dla lepszej równowagi energii i 

wody. 
O zawartości na 100 g produktu: 

Węglowodany - 94,8 g 
Cukry - 38,0 g 

Błonnik pokarmowy - 0,1 g 
Sól - 0,7 g 

Wartość energetyczna - 379 kcal 
Smak: owoc granatu 

proszek 400 g  / puszka 

      

73 

Gotowy napój węglowodanowy w saszetce z kofeiną, 
magnezem i wit. B1. 

O zawartości na 100 g produktu: 
Węglowodany - 40,5 g 

Cukry - 27,9 g 
Sól - 0,13 mg 

Kofeina - 27,7 mg 
Magnez - 66,7 mg 

Witamina B1 - 0,36 mg 
Wartość energetyczna - 162 kcal 

Smak: cytrynowy 

płyn 6 saszetek x 90 g 
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74 

Baton regeneracyjny, zawierający białka roślinne z soi oraz 
migdałów i orzeszków ziemnych.O zawartości na 100 g 

produktu:Tłuszcze - 30,0 gTłuszcze nasycone - 6,3 
gWęglowodany - 42,5 gCukry - 27,2 gBiałko - 20,1 gSól - 
0,79 gWartość energetyczna - 533 kcalSmak: orzechowy 

baton 15 szt. x 48 g 

      

75 

Zbożowy baton węglowodanowy na bazie chrupek 
ryżowych w polewie jogurtowej. 
O zawartości na 100 g produktu: 

Tłuszcze - 12,1 g 
Tłuszcze nasycone - 6,7 g 

Węglowodany - 75,0 g 
Cukry - 27,5 g 
Białko - 3,3 g 
Sól - 0,41 g 

Wartość energetyczna - 415 kcal 
Smak: truskawkowy 

baton 12 szt. x 25 g 
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76 

Baton węglowodanowy posiadający ziarnistą, łagodną 
strukturę. Dzięki wskaźnikowi glukoza/fruktoza 2:1, 
dostarcza użytkownikowi węglowodany do 90 g/h, 

zamiast normalnie 60 g. 
O zawartości na 100 g produktu: 

Tłuszcze - 9,8 g 
Tłuszcze nasycone - 3,0 g 

Węglowodany - 70,7 g 
Cukry - 40,8 g 
Białko - 4,5 g 
Sól - 0,52 g 

Wartość energetyczna - 397 Kcal 
Smak: karmelowy 

baton 15 szt. x 55 g 

      

77 

Baton węglowodanowy na bazie płatków owsianych, 
chrupek ryżowych i owoców w polewie czekoladowej.O 
zawartości na 100 g produktu:Tłuszcze - 10,4 gTłuszcze 

nasycone - 5,6 gWęglowodany - 68,3 gCukry - 40,2 gBiałko 
- 5,1 gSól - 0,79 gWartość energetyczna - 394 kcalSmak: 

czekoladowy 

baton 12 szt. x 30 g 
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78 

Baton węglowodanowy posiadający ziarnistą, łagodną 
strukturę. Wskaźnik glukoza/fruktoza 2:1. 

O zawartości na 100 g produktu: 
Tłuszcze - 17,8 g 

Tłuszcze nasycone - 5,6 g 
Węglowodany - 57,7 g 

Cukry - 33,1 g 
Błonnik - 5,6 g 
Białko - 7,6 g 
Sól - 0,15 g 

Wartość energetyczna - 432 kcal 
Smak: kokosowy 

baton 15 szt. x 48 g 

      

79 

Baton węglowodanowy posiadający ziarnistą, łagodną 
strukturę. Wskaźnik glukoza/fruktoza 2:1. 

O zawartości na 100 g produktu: 
Tłuszcze - 13,1 g 

Tłuszcze nasycone - 5,3 g 
Węglowodany - 65,4 g 

Cukry - 29,6 g 
Błonnik - 4,9 g 
Białko - 5,8 g 
Sól - 0,43 g 

Wartość energetyczna - 412 kcal 
Smak: waniliowy 

baton 15 szt. x 55 g 
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80 

Baton węglowodanowy na bazie płatków owsianych, 
chrupek ryżowych i owoców leśnych w polewie 

jogurtowej.O zawartości na 100 g produktu:Tłuszcze - 9,5 
gTłuszcze nasycone - 5,1 gWęglowodany - 69,4 gCukry - 

33,5 gBiałko - 4,8 gSól - 0,25 gWartość energetyczna - 389 
kcalSmak: owoce leśne 

baton 12 szt. x 30 g 

      

81 

Baton łączący węglowodany proste i złożone, zawierający 
płatki owsiane, chrupki ryżowe i owoce. 

O zawartości na 100 g produktu: 
Tłuszcze - 9,6 g 

Tłuszcze nasycone - 5,2 g 
Węglowodany - 70,3 g 

Cukry - 33,7 g 
Białko - 4,9 g 
Sól - 0,19 g 

Wartość energetyczna - 392 kcal 
Smak: bananowy z kawałkami truskawek 

baton 12 szt. x 55 g 

      

82 

Żel energetyczny, który składa się z szybko przyswajalnych 
węglowodanów. 

O zawartości na 100 g produktu: 
Węglowodany - 70,0 g 

Cukry - 70,0 g 
Białko - 0,2 mg 

Wartość energetyczna - 285 kcal 
Smak: bananowy 

żel 12 szt. x 40 g 
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83 

Żel energetyczny (hydrożel), gotowy do wypicia, 
wzbogacony o sód i potas. Porcja zawiera 21,5 g 

węglowodanów.O zawartości na 100 g 
produktu:Węglowodany - 39,1 gCukry - 20,0 gSól - 0,12 

gWitamina B12 - 1,8 mcgWartość energetyczna - 156 
kcalSmak: cytrusowy 

żel 12 szt. x 55 ml 

      

84 

Żel energetyczny (hydrożel), gotowy do wypicia, 
wzbogacony o sód i potas. Porcja zawiera 21,5 g 

węglowodanów. 
O zawartości na 100 g produktu: 

Węglowodany - 39,1 g 
Cukry - 20,0 g 

Sól - 0,12 g 
Witamina B12 - 1,8 mcg 

Wartość energetyczna - 156 kcal 
Smak: jabłkowy 

żel 12 szt. x 55 ml 

      

85 

Żel energetyczny (hydrożel), gotowy do wypicia, 
wzbogacony o sód i potas. Porcja zawiera 21,5 g 

węglowodanów. 
O zawartości na 100 g produktu: 

Węglowodany - 39,1 g 
Cukry - 20,0 g 

Sól - 0,12 g 
Witamina B12 - 1,8 mcg 

Wartość energetyczna - 156 kcal 
Smak: kawowy-capuccino 

żel 12 szt. x 55 ml 
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86 

Tabletki do żucia z unikalną mieszanką węglowodanów, 
kofeiny i magnezu - szybka energia. Bez glutenu.O 

zawartości na 100 g produktu:Tłuszcze - 2,3 gTłuszcze 
nasycone - 1,2 gWęglowodany - 70,1 gCukry - 70,1 gBiałko 

- 1,1 gSól - 25 mgWartość energetyczna - 314 kcalSmak: 
cytrynowo-truskawkowy 

tabletka 16 tabletek / op 

      

87 

Magnez do picia w ampułkach z vit C. Bez glutenu.  
O zawartości na 100 g produktu: 

Tłuszcze - 0,1 g 
Tłuszcze nasycone - 0,1 g 

Węglowodany - 14,7 g 
Cukry - 14,7 g 
Białko - 4,6 g 
Sól - 0,002 g 

Magnez - 1200 mg 
Witamina C - 180 mg 

Wartość energetyczna - 83,2 kcal 
Smak: pomarańczowy 

płyn 
20 ampułek x 25 

ml 

      

88 
Kreatyna w postaci granulatu. Zawiera czysty monohydrat 

kreatyny. 
płyn 300 g  / puszka 
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89 

Shot Energetyczny z dużą zawartością kofeiny. Oparty na 
naturalnych składnikach i naturalnych aromatach.O 

zawartości na 100 g produktu:Tłuszcze - 0,1 gTłuszcze 
nasycone - 0,1 gWęglowodany - 30,4 gCukry - 30,0 gBiałko 

- 0,3 gSól - 0,002 gSkład na 60 ml:Koffeina - 120 
mgKoenzym Q10 - 3 mgNiacyna - 35,2 mgKwas 

Pantenowy - 12 mgWitamina B6 - 2,1 mgWitamina B2 - 
2,8 mgWitmina B1 - 1,2 mgWitamina B12 - 2,93 

mcgWartość energetyczna - 124 kcal 

płyn 
12 buteleczek x 60 

ml 

      

90 

Ciasto kolarskie w proszku. Wysoka przyswajalność, 
dostarcza energii. 

O zawartości na 100 g produktu: 
Węglowodany - 59,2 g 

Cukry - 39,0 g 
Białko - 11,5 g 

Tłuszcze - 12,3 g 
W tym nasycone - 6,3 g 

Błonnik pokarmowy - 6,7 g 
Sól - 2,8 g 

Wartość energetyczna - 366 kcal 
Smak: czekoladowo-pomarańczowy 

proszek 3 szaszetki x 133 g 
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91 
Granulat do przygotowania napoju mineralnego o 

zawartości w jednej dawce (saszetka); potas (430 mg), 
magnez (180 mg) i witamina C (80 mg) 

proszek 
6g /saszetka                       

120g / op 

      

92 
Granulat do przygotowania napoju mineralnego o 

zawartości w jednej dawce (saszetka): magnez (315 mg), 
witamina C (80 mg) 

proszek 
4g /saszetka                          

80g / op 
      

93 
Granulat do szybkiego uzupełnienia magnezu w 

organizmie, zawierający w jednej dawce:150g magnezu 
(1250 cytrynianu magnezu) 

proszek 
1,66g /porcja                        

49,8g / op 

      

94 
Czysty magnez nie zawierający glutenu, żelatyny, laktozy i 

cukru 
kapsułki 61,2g / op 

      

95 
Preparat w tabletkach do ssania, zawierający w 1 tabletce: 

5 mg cynku i 90mg witaminy C. 
tabletka 

1,9g / tabl                        
50szt. / op 

      

96 
Preparat w tabletkach do ssania, zawierający w jednej 
tabletce; guaranę 300 mg (w tym kofeina 30 mg) oraz 

magnez 30mg. 
tabletka 

1,9g / tabl                        
40szt. / op 

      

97 

Preparat w tabletkach do ssania, do stosowania w okresie 
intensywnych treningów zawierający czystą Kreatynę 

(Creapura), zawierający w 100g minimum: węglowodany-
35 g, kreatyna-39 g, magnez-1500 mg 

tabletka 
1,9g / tabl                          
228g / op 

      

98 

Napój w proszku, zawierający węglowodany, duże ilości 
cynku i żelaza, zaspokajający zapotrzebowanie organizmu 

w minerały przy dużym wysiłku. Zawierający w 100 g 
proszku, min: węglowodany-80g, potas 1000 mg, magnez 

400 mg, żelazo – 11 mg , cynk -13 mg oraz kompleks 
witamin: B1, B6, C. Preferowany smak: pomarańczowy 

proszek 720g / puszka 
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99 

Napój w proszku zawierający węglowodany i L-karnitynę, 
do szybkiego uzupełniania ubytku płynów i minerałów. 
Zawierający w 100g proszku minimum: węglowodany - 

28g, potas-300mg, magnez-1100mg,wapń-1500mg, 
żelazo-30mg, L-karnityna-1500mg. Preferowany smak: 

cytryna, limonka. 

proszek 260g / puszka 

      

100 

Napój izotoniczny w proszku o dużej zawartości 
węglowodanów , dostarczający energii i minerałów. 

Zawierający w 100 g proszku minimum: węglowodany 
90g, sód 470mg, potas140mg, magnez 85g oraz kompleks 

witamin: B1,B2, B6,C, niacyna. Preferowany smak: 
cytrusowy, owocowy 

proszek 672g / puszka 

      

101 

Napój izotoniczny w proszku zawierający składniki 
wysokoenergetyczne i minerały, Zawierający w 100 g 

proszku minimum: węglowodany 85g, sód 660mg, wapń 
400mg, magnez 190 mg, Witamina C 200 mg, 

Preferowane smaki: pomarańczowy, owocowy 

proszek 600g / torebka 

      

102 

Żel węglowodanowy z kofeiną , zawierający wysoce 
skoncentrowane węglowodany, maltodekstrynę i 

witaminy. Zwiększający potencjał energetyczny mięśni i 
zawierający w jednej dawce (25g): węglowodany 16g, sód 
0,06g, maltodekstrynę 13g, kofeina - 10mg oraz kompleks 

witamin: B1,B2,B6. Preferowane smaki: cytrusowy, 
owocowy (różne). 

żel 25g / szt. 

      

103 

Żel węglowodanowy z guaraną, zawierający wysoce 
skoncentrowane węglowodany, maltodekstrynę i 

witaminy. Przyspieszający odbudowę rezerw 
energetycznych organizmu i zawierający w jednej dawce 
(25g): węglowodany 16g, maltodekstrynę 13g, kofeinę 
pochodzącą z guarany 50mg oraz kompleks witamin: 

B1,B2,B6. Smak: miętowy 

żel 25g / szt. 
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104 

Baton energetyczny będący kompozycją węglowodanów, 
tłuszczów, białka, minerałów i witamin. Zawierający w 

100g minimum: węglowodany 68g, tłuszcze 6,5g, białko 
10g, magnez 150mg, wapń 400mg, Wit. C 90mg oraz 

kompleks witamin: E,B1,B6. Preferowane smaki: 
czekoladowo-orzechowy, owocowe (różne). 

baton 68g / szt. 

      

105 

Płynny żel energetyczny wysokowęglowodanowy, 
zwiększający potencjał energetyczny organizmu, 

zawierający w 100ml min: 26%maltodekstryna, cynk 3mg, 
wit.c 160mg, kofeina 80mg, węglowodany 40g. Rózne 

smaki 

żel 60ml / szt. 

      

106 

Preparat w postaci płynnej zawierający witaminy z grupy 
B, aminokwasy, kofeinę, guaranę oraz glukuronolakton.  

Produkt zawierajacy dużą dawkę kofeiny (250 mg w 
porcji). 

płyn 60ml / szt. 

      

107 

Preparat w postaci płynnej uzupełniający utraconą 
energię. Zawierający mieszankę szybko i stopniowo 

uwalniających się węglowodanów, potas, sód . 
Zawierający dużą dawkę kofeiny, (50mg/porcja). 

Niezawierający glutenu 

płyn 50ml /szt. 

      

108 

Preparat w postaci płynnej uzupełniający utraconą 
energię. Zawierający mieszankę szybko i stopniowo 

uwalniających się węglowodanów, potas, sód . 
Zawierający dużą dawkę kofeiny, (50mg/porcja). 

Niezawierający glutenu 

fiolka 
25ml / fiolka                  
10szt. / op 

      

109 

Batony energetyczne dostar- czające długotrwałej energii, 
przeznaczone do spożycia przed i w trakcie wysiłku 

fizycznego. Preferowane smaki: karmelowy, żurawinowy, 
migdałowo-pomarańczowy 

baton 
35-40g / szt                     
30szt. / op 
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110 

Profesjonalny „owocowy” żel energetyczny zawierający 
wysoce skoncentrowane węglowodany. Wykonany  na 
bazie naturalnych owoców. Przyśpieszający odbudowę 

rezerw energetycznych oraz zwiększający potencjał 
energetyczny mięśni. Zawierający potas, wapń i magnez. 

Niezawierający glutenu. 

żel 42g / szt 

      

111 

Produkt do regeneracji organizmu po bardzo 
intensywnym wysiłku fizycznym. Zawierający m.in. 

aminokwasy, witaminy, minerały, kwas foliowy  i taurynę. 
Produkt niezawierający glutenu. 

saszetka 
16,5g / szt                       
20szt. / op 

      

112 

Produkt energetyczny zawierający BCAA, żeń-szeń, 
witaminy i elektrolity. Efektywnie uzupełniający organizm 

w składniki odżywcze. Pomagający zwalczyć fizyczne i 
psychiczne zmęczenie.  Przyspieszający odbudowę 

energetyczną mięśni i regulujący metabolizm 

saszetka 
50g / szt                            
7szt. / op 

      

113 
Preparat HMB o działaniu antykatabolicznym 
wspomagający budowę beztłuszczowej masy 

mięśniowej.Wzmacniający system odpornościowy 
tabletka 

1300mg / szt                            
120szt. / op 

      

114 

Preparat stosowany przy kontrolowanej redukcji masy w 
diecie niskokalorycznej. 

Wspomagający przyrost beztłuszczowej masy mięśniowej i 
poprawiający przemianę materii 

tabletka 
90g / szt                            

90szt / op 

      

115 
Preparat zapobiegający redukcji masy mięśniowej, 

przeciwdziałający katabolizmowi i wzmacniający układ 
odpornościowy organizmu 

proszek 300g 
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116 

Proteiny HTP , XTR , SPR 
zawierające 90% czystego białka (koncentrat białek z 

serwatki mleka), zawierający laktoferynę 
(330 mg w porcji), BCA  (6,5g w porcji) oraz glutaminę 

(6 g w porcji). Zawierający FOS 
(fruktooligosacharydy) . Niezawierający glutenu. 

proszek 500g / torebka 

      

117 

Proteiny HTP , XTR , SPR 
zawierające 90% czystego białka (koncentrat białek z 

serwatki mleka), zawierający laktoferynę 
(330 mg w porcji), BCA  (6,5g w porcji) oraz glutaminę 

(6 g w porcji). Zawierający FOS 
(fruktooligosacharydy) . Niezawierający glutenu. 

proszek 900g / puszka 

      

118 

Proteiny HTP , XTR , SPRzawierające 90% czystego białka 
(koncentrat białek z serwatki mleka), zawierający 

laktoferynę(330 mg w porcji), BCA  (6,5g w porcji) oraz 
glutaminę(6 g w porcji). Zawierający 

FOS(fruktooligosacharydy) . Niezawierający glutenu. 

proszek 750g / puszka 

      

119 
Preparat niezbędny do harmonijnego rozwoju tkanki 

mięśniowej zawierający aminokwasy egzogenne ( EAA ) 
kapsułki 108g/ op 

      

120 
Magnez w postaci płynnej w saszetkach, zawierający 225 

mg magnezu  w postaci cytrynianu magnezu 
saszetka 25ml /szt 
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121 

Baton energetyczny będący kompozycją węglowodanów, 
tłuszczów, białka. Zawierający również alaninę, leucynę i 
glutaminę.   Posiadający dużą wartość energetyczną  207 

kcal/baton.     

baton 45g / szt 

      

122 

Baton dostarczający szybkiej i długotrwałej energii oraz 
uzupełniający niedobór białka. 

Baton  wysokokaloryczny (217 kcal) i ma 22,5 % białka. 
Zawierający grupę witamin i minerałów potrzebnych do 

prawidłowego odżywiania organizmu i mięśni 

baton 60g / szt 

      

123 

Wysokokaloryczny baton energetyczny (217kcal)  będący 
kompozycją węglowodanów, białka, minerałów i witamin. 

Zawierający 25% białka, grupę witamin i minerałów 
potrzebnych do prawidłowego odżywiania organizmu i 

mięśni 

baton 60g / szt 

      

124 

FL100 Sport pomagajacy zredukować proces produkcji 
kwasu mlekowego powstającego w trakcie wysiłku 

fizycznego.  Łagodzą- 
cy również stres antyoksydacyjny. Zawierajacy wapń, 

magnez, maca, zeolit(minerał pochodzenia 
wulkanicznego) 

Wyrób medyczny : CE0197 

kapsułki 
90g / szt                            

180szt / op 

      

125 
Preparat żelaza organicznego zawierający m.in.kwas 

foliowy i witaminę E 
saszetka 

3g / szt                                 
20szt / op 

      

126 
Produkt stymulujący odbudowę i regenerację tkanki 

łącznej, więzadeł  oraz  ścięgien. Zawierający glukozaminę, 
chodroitynę, brome- linę i kwas hialuronowy 

tabletka 
1300mg / szt                            

30szt / op 

      

127 
Preparat zawierający kwasy Omega 3 oraz witaminę E, 
przeciwdziałający skurczom oskrzeli i neutralizującym 

problemy występujące przy astmie 
kapsułki 

1380mg / szt                            
60szt / op 

      



35 
 

128 

Preparat będący kompozycją witamin z grupy B , wita-min 
A, C, D3 oraz minerałów: potas ,magnez, cynk ,żelazo. 

Poprawiający metabolizm  oraz zwiększający odporność 
organizmu 

tabletka 
750mg / szt                            
30szt / op 

      

129 

Preparat wzmacniający mięśnie i skracający czas ich 
regeneracji po  wysiłku Zawierający rozgałęziony łańcuch 
aminokwasów BCAA oraz Beta- Alaninę a także witaminy  

B6 i B12 

tabletka 
1300mg / szt                            
120szt / op 

      

130 

Wysoko skoncentrowane węglowodany (ok. 65–70 g/100 
g preparatu) w postaci żelu energetycznego, z 

maltodekstryną, fruktozą, sodem, witaminą B1. Bez 
substancji słodzących oraz białka i aminokwasów 

żel 40g 

      

131 

Baton węglowodanowo-białkowy z witaminami: C, B3, E, 
B5, B6, B1, B2, B12 (pokrywający około 50% RDA), 

zawierający około 20-25 % białka i około 50% 
węglowodanów 

baton 35g 

      

132 

Aminokwasy rozgałęzione w postaci tabletek bez 
dodatkowych składników, uzyskane z oleju palmowego. 

Zawartość tabl.; L-izoleucyna 225 mg, L-leucyna 450 mg, L-
walina 225 

tabletka 150szt/ op 

      

133 

Formuła regeneracyjna z maltodekstryną, sacharozą, 
dekstrozą, L-glutaminą (min. 10 g/100 g preparatu), 

tauryną (min. 5 g/100 g preparatu), magnezem, cynkiem, 
selenem i witaminami. 

proszek 630g / op 

      

134 

Pełnokompleksowe aminokwasy pochodzące z czystego 
hydrolizatu laktoalbuminy (L- aminokwasy i peptydy) w 
postaci płynnej (ok. 10–11 g/25 ml), wzbogacone o L-

argininę i L-ornitynę w stosunku 1:1, glicynę i witaminę B6 

fiolka 
25ml / szt                            
20szt / op 

      

135 
Czysta L-karnityna w postaci koncentratu bez laktozy i 

glutenu, bez dodatkowych składników. 6500 – 6700 mg L-
karnityny/100 ml koncentratu 

płyn 1000ml 
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136 

Hydrolizat białka kolagenowego (ok. 40–50 g/100 ml 
preparatu) w postaci koncentratu w płynie, zawierający 

skoncentrowane aminokwasy (krótko łańcuchowe 
peptydy i polipeptydy), uzupełniony BCAA, L-ornityną, L-

cysteiną i witaminą B6 

płyn 1000ml 

      

137 
Formuła w postaci kapsułek zawierająca: cynk, magnez, 

wit. B6 oraz witaminę E ok. 10 mg w 1 kapsułce 
kapsułki 90szt / op 

      

138 
Ekstrakt z guarany w postaci płynnej, z kofeiną (od 140–

160 mg/ 25ml), cytrynianem magnezu (od 120–130 mg/25 
ml) i witaminami. Bez laktozy i glutenu 

fiolka 
25ml / szt                            
20szt / op 

      

139 
Preparat w postaci płynnej zawierający w porcji 150 ml; 

3000 mg L-argininy, 5000 mg BCAA, wyciąg z zielonej 
herbaty, kofeinę, witaminę C i B6 

buteleczka 
150ml / szt                            

5szt / op 

      

140 
Cytrynian magnezu w postaci płynnej (250 mg/25 ml) na 
bazie skoncentrowanego soku z aronii, bez dodatkowych 

składników 
fiolka 

25ml / szt                            
20szt / op 

      

141 

Baton z 20% białka, węglowodanami i witaminami. 
Zawierający białko mleka, izolat białka sojowego, 

maltodekstrynę, syrop glukozowy, syrop polidekstrozy, 
octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-

pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, 
ryboflawinę, monoazotan tiaminy, cyjanokobalaminę. 

baton 35g 
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142 

Baton z L-karnityną, węglowodanami, białkiem i 
witaminami. Zawierający białko mleka, białko serwatki, 

sproszkowany jogurt, dekstrozę, syrop fruktozowy, 
ekstrakt słodu jęczmiennego, otręby pszenne, płatki 

kukurydziane, ryż, 70 mg L-karnityny, cytrynian wapnia, 
kwas L-askorbinowy, nikotynamid, DL-alfa-tokoferyl, D-

pantotenian wapnia, ryboflawinę, chlorowodorek 
pirydoksyny, chlorowodorek tiaminy, cyjanokobalaminę. 

baton 35g 

      

143 

Baton z 28% białka, węglowodanami i witaminami (50% 
dziennego zapotrzebowania). Zawierający syrop 

glukozowy, syrop fruktozowy, dekstrozę, białko mleka, 
białko serwatki, albuminę jaj, hydrolizat białka 

kolagenowego, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawinę, 
chlorowodorek tiaminy. 

baton 35g 

      

144 

Gotowy napój izotoniczny na bazie wody zawierający 
syrop fruktozowy, sok grejpfrutowy, sok pomarańczowy, 

sok cytrynowy, ekstrakt cytrynowy, węglan magnezu, 
witaminę C, niacynę, witaminę E, kwas pantotenowy, 

kwas foliowy, biotynę, naturalny aromat, mączkę chleba 
świętojańskiego. 

napój gotowy 0,33l 

      

145 

Preparat w formie płynnej z L-karnityną (Carnipure). 
Zawierający 8000 mg L-karnityny w 100 ml / 2000 mg w 

25 ml, wodę, kwas cytrynowy, substancje słodzące, 
sorbinian potasu, naturalny aromat. 

płyn w fiolce 20 fiolek 

      

146 

Gotowy napój z L-karnityną (Carnipure) na bazie wody. 
Zawierający 1000 mg L-karnityny w 500 ml / 200 mg w 

100 ml wody, kwas cytrynowy, askorbinian sodu, 
sorbinian potasu, substancje słodzące, luteinę, błękit 

brylantowy. 

napój gotowy 0,5l 
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147 

Koncentrat w formie płynnej z minerałami i witaminami. 
Zawierający kwas jabłkowy, cytrynian potasu, chlorek 

magnezu, chlorek wapnia, wodorofosforan potasu, 
substancje słodzące, maltodekstrynę, sorbinian potasu, 

chlorek potasu, nikotynamid, chlorowodorek pirydoksyny, 
monoazotan tiaminy, cyjanokobalaminę. Zawierający w 

100 ml: 1500 mg potasu, 600 mg wapnia, 285 mg 
magnezu.  

koncentrat w 
płynie 

0,5l 

      

148 
Preparat w formie płynnej zawierający w 100 ml: magnez - 

1000 mg, Cynk - 10 mg, witamina B1 - 4,4 mg, witamina 
B6 - 5,6 mg. 

płyn w fiolce 20 fiolek 

      

149 

Preparat w formie proszku, z węglowodanami, 
witaminami i minerałami. Zawierający maltodekstrynę, 

kwas winowy L (+), wodorofosforan sodu, cytrynian 
potasu, cytrynian wapnia, chlorek sodu, 

średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe z kokosa i ziaren 
palmowych, wodorofosforan potasu, przetworzony cukier 

skrobiowy, węglan magnezu, kwas L-askorbinowy, 
dwutlenek krzemu, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, 

D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, 
ryboflawinę, monoazotan tiaminy, kwas foliowy, 

cyjanokobalaminę.  

koncentrat w 
proszku 

33g 

      

150 

Preparat w formie proszku, z węglowodanami, 
witaminami i minerałami. Zawierający maltodekstrynę, 

kwas winowy L (+), wodorofosforan sodu, cytrynian 
potasu, cytrynian wapnia, chlorek sodu, 

średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe z kokosa i ziaren 
palmowych, wodorofosforan potasu, przetworzony cukier 

skrobiowy, węglan magnezu, kwas L-askorbinowy, 
dwutlenek krzemu, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, 

D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, 
ryboflawinę, monoazotan tiaminy, kwas foliowy, 

cyjanokobalaminę.  

koncentrat w 
proszku 

330g 
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151 

Preparat z witaminami pochodzącymi z naturalnych 
owoców i warzyw, ekstraktem z zielonej herbaty, cynkiem 

i selenem. Zawierający wodę, fruktozę, dekstrozę, 
koncentrat soków owocowych, koncentrat soków 

warzywnych, ekstrakt z aceroli, koncentrat żelu aloe vera, 
ekstrakt z owocu dzikiej róży, kwas askorbinowy, chlorek 
cynku, niacynę, octan tokoferylu - wit. E, D-pantotenian 
wapnia, chlorek sodu, chlorowodorek pirydoksyny - wit. 

B6, ryboflawinę - wit. B2, chlorowodorek tiaminy - wit. B1, 
beta-karoten, selenian sodu, kwas 

pterioilomonoglutaminowy, biotynę, cyjanokobalaminę - 
wit. B12. 

płyn w fiolce 20 fiolek 

      

152 

Preparat białkowy w formie proszku, zawierający 80% 
protein, wzbogacony o witaminy i minerały. Zawierający 

białko mleka, białko serwatki, proteiny jaja kurzego, 
maltodekstrynę, węglan magnezu, kwas L-askorbinowy – 
wit. C, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, D-
pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny – wit. 

B6, ryboflawinę – wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, 
kwas foliowy, cyjanokobalaminę – wit. B12. 

koncentrat w 
proszku 

450g 

      

153 

Preparat białkowy w formie proszku, zawierający 80% 
protein, wzbogacony o witaminy i minerały. Zawierający 

białko mleka, białko serwatki, proteiny jaja kurzego, 
maltodekstrynę, węglan magnezu, substancje słodzące, 

kwas L-askorbinowy – wit. C, nikotynamid, DL-alfa-
tokoferol – wit. E, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny – wit. B6, ryboflawina – wit. B2, monoazotan 
tiaminy – wit. B1, kwas foliowy, cyjanokobalaminę – wit. 

B12. 

koncentrat w 
proszku 

500g 
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154 

Preparat białkowy w formie proszku, zawierający 80% 
protein, wzbogacony o witaminy i minerały. Zawierający 

białko mleka, białko serwatki, proteiny jaja kurzego, 
maltodekstrynę, węglan magnezu, substancje słodzące, 

kwas L-askorbinowy – wit. C, nikotynamid, DL-alfa-
tokoferol – wit. E, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny – wit. B6, ryboflawina – wit. B2, monoazotan 
tiaminy – wit. B1, kwas foliowy, cyjanokobalaminę – wit. 

B12. 

koncentrat w 
proszku 

750g 

      

155 

Preparat w formie proszku, zawierający 80% protein 
sojowych z lecytyną sojową oraz witaminami. Zawierający 
substancje słodzące (acesulfam K, glikozydy stewiolowe), 

nikotynamid, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny – wit. B6, ryboflawina – wit. B2, monoazotan 
tiaminy – wit. B1, kwas foliowy, cyjanokobalaminaę – wit. 

B12. Nie zawierający laktozy i glutenu.  

koncentrat w 
proszku 

450g 

      

156 

Koncentrat w formie płynnej z pełnokompleksowymi 
aminokwasami, wzbogacony BCAA (4440 mg / 100 ml), 
ornityną (1000 mg / 100 ml), cysteiną (5 mg / 100 ml) i 
witaminą B6. Zawierający krótkołańcuchowe peptydy i 

polipeptydy, hydrolizat kolagenu, chlorowodorek L-
ornityny, L-leucynę, L-walinę, L-izoleucynę, L-tryptofan, 

chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, tartrazynę, L-
cysteinę. 

koncentrat w 
płynie 

1l 

      

157 
Preparat białkowy z aminokwasami pochodzącymi z białka 

serwatki. Zawierający wodę, białko serwatki (4g w 100 
ml), kwas fosforowy, czerwień koszenilową, azorubinę. 

napój gotowy 0,5l 

      

158 

Preparat w formie tabletek zawierający pełen kompleks 
aminokwasów pochodzących z hydrolizatu białka serwatki 

(87g w 100g tabletek), zawierający dwutlenek krzemu i 
stearynian magnezu. 

tabletki do 
połknięcia 

240 tabl. / 384g 
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159 

Preparat w formie tabletek zawierający aminokwasy o 
rozgałęzionych łańcuchach (BCAA) - 69g w 100g tabletek) 

w stosunku 2:1:1. Zawierający L-leucynę, L-walinę, L-
izoleucynę, fosforan wapnia, sole magnezowe kwasów 

tłuszczowych, stearynian magnezu, sproszkowaną 
celulozę. 

tabletki do 
połknięcia 

150 tabl. / 195g 

      

160 

Preparat w formie proszku zawierający aminokwasy o 
rozgałęzionych łańcuchach (BCAA) - 76,8g w 100g proszku, 
w stosunku 2: 1: 1. Zawierający L-leucynę, L-izoleucynę, L-

walinę, kwas cytrynowy, dekstrozę, sproszkowany 
ekstrakt kwiatu hibiskusa, sukralozę. 

koncentrat w 
proszku 

300g 

      

161 
Preparat w formie żelatynowych kapsułek zawierający 750 
mg beta-alaniny (CarnoSyn) w kapsułce, sole magnezowe 

kwasów tłuszczowych oraz dwutlenek krzemu. 

kapsułki do 
połknięcia 

120 kaps. / 105g 

      

162 

Gotowy do spożycia napój zawierający węglowodany (20g 
w 100 ml), wodę, maltodekstrynę, fruktozę, kwas 

cytrynowy, antocyjany, askorbinian sodu, sorbinian 
potasu, koncentrat soku z bzu czarnego. 

napój gotowy 0,5l 

      

163 
Preparat węglowodanowy w formie proszku o smaku 

neutralnym, łatwo rozpuszczalny. Zawierający 
maltodekstrynę (100%). 

koncentrat w 
proszku 

1,1kg 

      

164 
Preparat węglowodanowy w formie proszku o smaku 

neutralnym, łatwo rozpuszczalny. Zawierający 
maltodekstrynę (100%). 

koncentrat w 
proszku 

500g 

      

165 

Gotowy do spożycia napój węglowodanowo – białkowy, 
zawierający w 100 ml: 10g białka, 15g węglowodanów 

oraz witaminę B1. Zawierający odtłuszczone białko mleka, 
maltodekstrynę, chlorek sodu, wodorotlenek wapnia, 

beta-karoten, karagen, monoazotan tiaminy. 

napój gotowy 0,5l 
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166 

Preparat w formie kapsułek zawierający monohydrat 
kreatyny (Creapure). Zawierający 86,4% monohydratu 
kreatyny, kapsułkę z hydroksypropylometylocelulozy, 

fosforan triwapniowy, sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych, stearynian magnezu. Zawartość kreatyny: w 

100g kapsułek - 75g / w 1 kapsułce - 750 mg. 

kapsułki do 
połknięcia 

150 kaps. / 145g 

      

167 
Preparat w formie proszku zawierający monohydrat 

kreatyny (Creapure). Zawartość kreatyny: 88g w 100g / 3g 
w 3,4g proszku. 

proszek 500g 

      

168 

Preparat w formie proszku zawierający izolat białka 
serwatki, PeptoPro, aminokwasy o rozgałęzionych 

łańcuchach (BCAA), monohydrat kreatyny (Creapure) - 
6,7g w 100g proszku, maltodekstrynę, glukozę, witaminy 

(B1, B2, B6), kwas winowy, cytrynian magnezu - 125 mg w 
100g proszku, sukralozę, chlorowodorek pirydoksyny, 

ryboflawinę, monoazotan tiaminy. 

koncentrat w 
proszku 

1350g 

      

169 

Baton wysokoenergetyczny zawierający płatki owsiane, 
rodzynki, koncentraty owocowe, syrop fruktozowo-
glukozowy, maltodekstrynę, mąkę ryżową, otręby 

owsiane oraz witaminy 65% RWS): kwas askorbinowy – 
wit. C, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, D-

pantotenian wapnia, ryboflawinę – wit. B2, 
chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, chlorowodorek 

tiaminy – wit. B1, biotynę, cyjanokobalaminaę – wit. B12. 

baton 65g 

      

170 

Wysokoenergetyczny, węglowodanowy żel z witaminą B1. 
Zawierający fruktozę i maltodekstrynę (68g w 100g), 

wodę, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, chlorek sodu, 
chlorek potasu, chlorowodorek tiaminy (0,9 mg w 100 g), 

beta karoten. 

żel 40g 
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171 

Preparat w formie proszku zawierający węglowodany 
złożone i proteiny w proporcjch 50/40, wzbogacony 

witaminami oraz minerałami. Zawierający 
maltodekstrynę, białko serwatki, białko mleka (kazeina), 
średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe / olej MCT, gumę 
guar, sukralozę, węglan magnezu, sole sodowe kwasu 

ortofosforowego, fosforan wapnia, kwas L-askorbinowy – 
wit. C, siarczan cynku, siarczan żelaza, nikotynamid, octan 

DL-alfa-tokoferylu – wit. E, D-pantotenian wapnia, 
chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawinę – wit. 

B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, octan retinolu – wit. A, 
kwas foliowy, biotynę, cyjanokobalaminę – wit. B12. 

koncentrat w 
proszku 

920g 

      

172 

Preparat w formie płynnej zawierający ekstrakt z guarany 
(w tym kofeinę) oraz magnez i witaminy. Zawierający 

wodę, fruktozę, sproszkowany ekstrakt z guarany (6000 
mg w 100 ml), kwas cytrynowy, cytrynian magnezu (480 

mg w 100 ml), witaminę C (200 mg w 100 ml), kwas 
pantotenowy (40 mg w 100 ml), witaminę B6 (8 mg w 100 

ml), witaminę B1 (6,4 mg w 100 ml).  

płyn w fiolce 20 fiolek 

      

173 

Preparat w formie płynnej z L-karnityną (Carnipure). 
Zawierający 8000 mg L-karnityny w 100 ml / 2000 mg w 

25 ml, wodę, kwas cytrynowy, substancje słodzące, 
sorbinian potasu, naturalny aromat. 

płyn w fiolce 20 fiolek 

      

174 

Preparat w formie koncentratu zawierający L-karnitynę 
(Carnipure) - 6667 w 100 ml / 1000 mg w 15 ml, wodę, 

kwas mlekowy, sorbinian potasu, naturalny aromat 
cytrynowy.   

koncentrat w 
płynie 

1l 

      

175 
Preparat w formie proszku zawierający 100% L-glutaminy 

(1700 kJ / 400 kcal w 100g) 
proszek 350g 
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176 

Baton węglowodanowo-białkowy o niskim indeksie 
glikemicznym z witaminami, w polewie z mlecznej 

czekolady. Zawierający polidekstrozę, granulat sojowy, 
fruktozę, białko sojowe, tłuszcz palmowy, mąkę ryżową, 

mąkę kukurydzianą, xylitol, odtłuszczone mleko w 
proszku, mąkę pszenną, orzechy ziemne, odtłuszczone 

kakao, skrobię z manioku, lecytynę sojową, słód 
pszeniczny, kwas askorbinowy – wit. C, nikotynamid, 

octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, D-pantotenian wapnia, 
ryboflawinę – wit. B2, chlorowodorek pirydoksyny – wit. 

B6, chlorowodorek tiaminy – wit. B1, biotyna, 
cyjanokobalaminę – wit. B12. 

baton 65g 

      

177 

Baton proteinowy zawierający około 40% białka, w 
polewie z mlecznej czekolady o niskiej zawartości cukru. 
Zawierający błonnik, maltitol, białko mleka, hydrolizat 

białka mleka, białko soi, hydrolizat białka pszenicznego, 
lecytynę sojową, hydrolizat żelatyny, polidekstrozę, 

sukralozę, bata karoten. 

baton 65g 

      

178 

Preparat białkowy w formie proszku, zawierający 85% 
protein pochodzących z 4 rodzajów białek: mleka 

(kazeina), serwatki (laktoalbuminy i laktoglobuliny) oraz 
jaj, posiadający optymalny zestaw 

wysokoskoncentrowanych aminokwasów, wzbogacony o 
L-karnitynę, witaminy i minerały, węglan magnezu, kwas 
L-askorbinowy – wit. C, gumę ksantową, karagen, octan 
DL-alfa-tokoferylu – wit. E, nikotynamid, D-pantotenian 

wapnia, hlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawinę 
– wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, 

cyjanokobalaminę – wit. B12, kwas foliowy. 

koncentrat w 
proszku 

500g 
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179 

Preparat białkowy w formie proszku, zawierający 85% 
protein pochodzących z 4 rodzajów białek: mleka 

(kazeina), serwatki (laktoalbuminy i laktoglobuliny) oraz 
jaj, posiadający optymalny zestaw 

wysokoskoncentrowanych aminokwasów, wzbogacony o 
L-karnitynę, witaminy i minerały, węglan magnezu, kwas 
L-askorbinowy – wit. C, gumę ksantową, karagen, octan 
DL-alfa-tokoferylu – wit. E, nikotynamid, D-pantotenian 

wapnia, hlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawinę 
– wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, 

cyjanokobalaminę – wit. B12, kwas foliowy. 

koncentrat w 
proszku 

750g 

      

180 

Preparat białkowy w formie proszku, zawierający 90% 
protein pochodzących z mleka, serwatki oraz jaj, 
posiadający wszystkie aminokwasy, wzbogacony 

witaminami i minerałami. Zawierający węglan magnezu, 
kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy – wit. C, 

nikotynamid, DL-alfa-tokoferol – wit. E, D-pantotenian 
wapnia, hlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawinę 

– wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, kwas foliowy, 
cyjanokobalaminę – wit. B12. 

koncentrat w 
proszku 

500g 

      

181 

Preparat białkowy w formie proszku, zawierający 90% 
protein pochodzących z mleka, serwatki oraz jaj, 
posiadający wszystkie aminokwasy, wzbogacony 

witaminami i minerałami. Zawierający węglan magnezu, 
kwas cytrynowy, kwas L-askorbinowy – wit. C, 

nikotynamid, DL-alfa-tokoferol – wit. E, D-pantotenian 
wapnia, hlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawinę 

– wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, kwas foliowy, 
cyjanokobalaminę – wit. B12. 

koncentrat w 
proszku 

750g 

      

182 

Preparat izotoniczny w formie proszku zawierający 
kompleks węglowodanów, witaminy i minerały. 

Zawierający, maltodekstrynę, fruktozę, cukier, chlorek 
sodu, cytrynian sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, 

kwas jabłkowy, kwas L-askorbinowy – wit. C, octan DL-
alfa-tokoferylu – wit. E, ryboflawinę – wit. B2, 

monoazotan tiaminy – wit. B1. 

koncentrat w 
proszku 

35g 
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183 

Preparat izotoniczny w formie proszku zawierający 
kompleks węglowodanów, witaminy i minerały. 

Zawierający, maltodekstrynę, fruktozę, cukier, chlorek 
sodu, cytrynian sodu, cytrynian potasu, węglan magnezu, 

kwas jabłkowy, kwas L-askorbinowy – wit. C, octan DL-
alfa-tokoferylu – wit. E, ryboflawinę – wit. B2, 

monoazotan tiaminy – wit. B1. 

koncentrat w 
proszku 

700g 

      

184 

Baton energetyczny z 34% białka i witaminami, w polewie 
z ciemnej czekolady. Zawierający białko sojowe, lecytynę 

sojową, polidekstrozę, syrop fruktozowo-glukozowy, 
syrop glukozowy, granulat sojowy, skrobię z manioku, 

kwas askorbinowy – wit. C, nikotynamid, octan DL-alfa-
tokoferylu – wit. E, D-pantotenian wapnia, ryboflawinę – 

wit. B2, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, 
chlorowodorek tiaminy – wit. B1, biotynę, 

cyjanokobalaminę – wit. B12. 

baton 65g 

      

185 

Gotowy napój na bazie odtłuszczonego mleka, zawierający 
50g białka (10g w 100 ml), węglowodany (od 20 - 24g w 
100 ml), aminokwasy rozgałazione BCAA 7050 mg (1410 
mg w 100 ml), celulozę, karagen, sukralozę, ryboflawinę. 

napój gotowy 0,5l 

      

186 

Baton białkowo-węglowodanowy, w polewie z mlecznej 
czekolady. Zawierający białko mleka, syrop fruktozowo-

glukozowy, lecytynę sojową, syrop sorbitolowy, 
zhydrolizowane białko mleka, olej sojowy, 

maltodekstrynę, kwas askorbinowy – wit. C, nikotynamid, 
octan DL-alfa-tokoferylu – wit. E, D-pantotenian wapnia, 
chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, ryboflawinę – wit. 

B2, monoazotan tiaminy – wit. B1, biotynę, 
cyjanokobalaminę – wit. B12, beta karoten. 

baton 65g 

      

187 

Baton wysokobiałkowy zawierający 60% protein, w 
polewie z ciemnej czekolady. Zawierający białko mleka, 

hydrolizat żelatyny, glicerol, chrupki sojowe, olej sojowy, 
sukralozę. 

baton 65g 
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188 

Baton zawierający około 30% białka, węglowodany i 
witaminy. Zawierający białko mleka, białko jaja kurzego, 
hydrolizat białka kolagenowego, syrop glukozowy, syrop 
fruktozowy, lecytynę sojową, dekstrozę, olej palmowy, 

kwas L-askorbinowy – wit. C, DL-alfa tokoferol – wit. E, D-
pantotenian wapnia, ryboflawinę – wit. B2, 

chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, chlorowodorek 
tiaminy – wit. B1. 

baton 35g 

      

189 

Baton zawierajacy około 30 g białka, węglowodany i 
witaminy, w polewie czekoladowej. Zawierający białko 

mleka, białko soi, granulat sojowy, hydrolizat białka 
kolagenowego, zhydrolizowany gluten pszeniczny, mono- i 

diglicerydy kwasów tłuszczowych, syrop z cukru 
inwertowanego, syrop glukozowy, migdały, glicerol, kwas 

askorbinowy – wit. C, nikotynamid, octan DL-alfa-
tokoferylu – wit. E, D-pantotenian wapnia, ryboflawinę – 

wit. B2, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, 
chlorowodorek tiaminy – wit. B1, biotynę, 

cyjanokobalaminę – wit. B12. 

baton 100g 

      

190 

Preparat w formie proszku zawierający węglowodany, 
białko, L-glutaminę, witaminę B1, potas oraz pierwiastki 

śladowe: cynk i selen. Zawierający maltodekstrynę, 
hydrolizat białka pszenicy (zawierający peptyd glutaminy), 

kwas jabłkowy, kwas cytrynowy, olej MCT (kokosowy i z 
nasion palmowych), cytrynian potasu, selen z drożdży, 

glukonian cynku, substancje słodzące, witamina B1, beta-
karoten. 

koncentrat w 
proszku 

525g 

      

191 

Gotowy napój zawierający kofeinę, ekstrakt z guarany 
oraz węglowodany. Zawierający wodę, syrop z cukru 

inwertowanego, cytrynian sodu, maltodekstrynę, kwas 
askorbinowy, sorbinian potasu, substancje słodzące, 

czerwień allura AC.  

napój gotowy 0,5l 
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192 

Koncentrat w formie płynnej, zawierający kofeinę i 
guaranę. Zawierający syrop z cukru inwertowanego, 
wodę, kwas jabłkowy, ekstrakt z guarany w proszku, 

cytrynian sodu, substancje słodzące, czerwień allura AC. 

koncentrat w 
płynie 

0,5l 

      

193 

Preparat w formie płynnej zawierający kompleks 
aminokwasów, wzbogacony o L-argininę (12056 mg w 100 
ml), glicynę (4012 mg w 100 ml) oraz witaminę B6 (4 mg w 

100 ml). Zawierający wodę, hydrolizat białka serwatki, 
kwas cytrynowy, L-argininę, glicerol, fruktozę, 

chlorowodorek pirydoksyny, sorbinian potasu, substancje 
słodzące, naturalny aromat. 

płyn w fiolce 20 fiolek 

      

194 

Preparat węglowodanowo-białkowy w formie proszku, 
zawierający olej MCT, L-karnitynę oraz wapń i witaminy. 

Zawierający maltodekstrynę, fruktozę, trójglicerydy o 
średnich łańcuchach / olej MCT (z nasion palmowych i 
kokosa), białko mleka (kazeina), białko serwatki, syrop 
glukozowy, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

estryfikowane kwasem cytrynowym, wyciąg mieszanych 
tokoferoli, chlorek sodu, witaminę C, węglan magnezu, 
niacynę, witaminę E, kwas pantotenowy, witaminę B6, 

witaminę B2, witaminę B1, kwas foliowy, witaminę B12. 

koncentrat w 
proszku 

1,2kg 

      

195 

Preparat węglowodanowo-białkowy w formie proszku, 
zawierający olej MCT, L-karnitynę oraz wapń i witaminy. 

Zawierający maltodekstrynę, fruktozę, trójglicerydy o 
średnich łańcuchach / olej MCT (z nasion palmowych i 
kokosa), białko mleka (kazeina), białko serwatki, syrop 
glukozowy, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 

estryfikowane kwasem cytrynowym, wyciąg mieszanych 
tokoferoli, chlorek sodu, witaminę C, węglan magnezu, 
niacynę, witaminę E, kwas pantotenowy, witaminę B6, 

witaminę B2, witaminę B1, kwas foliowy, witaminę B12. 

koncentrat w 
proszku 

2,8kg 
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196 

Baton zawierający około 30% białka oraz węglowodany. 
Zawierający izolat białka serwatkowego, mleko w proszku, 

masło kakaowe, lecytynę sojową, wytłoczki sojowe, 
chrupki z białkiem serwatkowym, masło klarowane. 

baton 50g 

      

197 

Preparat białkowy w formie proszku, składający się z 
koncentratu i izolatu białka serwatki, z dużą dawką 
aminokwasów niezbędnych oraz aminokwasów o 
łańcuchach rozgałęzionych (BCAA), wzbogacony o 

witaminy i minerały. Zawierający białko serwatkowe 
(71%), izolat białka serwatkowego (26%), gumę guar, 

średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (z kokosa i nasion 
palmowych), węglan magnezu, kwas L-askorbinowy – wit. 
C, sukralozę, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. 

E, D-pantotenian wapnia, hlorowodorek pirydoksyny – 
wit. B6, ryboflawinę – wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. 

B1, kwas foliowy, cyjanokobalaminę – wit. B12. 

koncentrat w 
proszku 

500g 

      

198 

Preparat białkowy w formie proszku, składający się z 
koncentratu i izolatu białka serwatki, z dużą dawką 
aminokwasów niezbędnych oraz aminokwasów o 
łańcuchach rozgałęzionych (BCAA), wzbogacony o 

witaminy i minerały. Zawierający białko serwatkowe 
(71%), izolat białka serwatkowego (26%), gumę guar, 

średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (z kokosa i nasion 
palmowych), węglan magnezu, kwas L-askorbinowy – wit. 
C, sukralozę, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu – wit. 

E, D-pantotenian wapnia, hlorowodorek pirydoksyny – 
wit. B6, ryboflawinę – wit. B2, monoazotan tiaminy – wit. 

B1, kwas foliowy, cyjanokobalaminę – wit. B12. 

koncentrat w 
proszku 

750g 
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Preparat w formie kapsułek zawierający tlenek magnezu, 
węglan magnezu, fosforan wapnia, tlenek cynku, octan 

DL-α-tokoferylu - wit. E (10 mg w kapsułce), kwas 
krzemowy, sole magnezowe kwasów tłuszczowych, 

chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6. 

kapsułki do 
połknięcia 

90 kaps. / 53,6g 
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Produkt regeneracyjny - zastosowanie po treningu 
Składniki: Koncentrat białka serwatkowego (zawiera 

lakotzę), dekstroza, kazeinian wapnia, syrop glukozowy, 
białko jaja w proszku, fruktoza, fruktooligosacharydy 
(FOS), palatinose® izomaltuloza*, aromat, substancja 

zagęszczająca (guma ksantanowa), witaminy (kwas 
askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu 

nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas 

foliowy, biotyna). Wartość energetyczna w 100g 
1555,5/366 KJ/Kcal, zawartość w 100g: Tłuszcz  1,5 g w 
tym kwasy nasycone 1 g, Węglowodany 60,7 g w tym 
cukry 56,7 g, Błonnik 1,7 g, Białko 26,5 g, Sód 0,65 g 

Witaminy:   Witamina C, Niacyna, Kwas pantotenowy, 
Witamina B2, Witamina B6, Witamina B1, Kwas foliowy, 
Biotyna, Witamina B12, Witamina ESkładniki mineralne: 

Wapń  360 mgProfil aminokwasów w 100 g białka: L-
Alanina 4,40%, L-Arginina 3,30%, L-kwas asparaginowy 
9,80%, L-Cysteina 1,90%, Kwas glutaminowy 19,80%, L-

Glicyna 2,00%, L-Histydyna 2,50%, L-Izoleucyna 5,50%, L-
Leucyna 10,50%, L-Lizyna 9,20%, L-Metionina 2,70%, L-

Fenyloalanina 4,40%, L-Prolina 7,20%, L-Seryna 5,60%, L-
Treonina 5,50%, L-Tryptofan 1,70%, L-Tyrozyna 4,30%, L-

Walina 6,10%.Dostępne smaki: Wanilia, czekolada, 
truskawka, banan. 

proszek do 
rozpuszczania 

600g 
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Produkt regeneracyjny - zastosowanie po treningu 
Składniki: Koncentrat białka serwatkowego (zawiera 

lakotzę), dekstroza, kazeinian wapnia, syrop glukozowy, 
białko jaja w proszku, fruktoza, fruktooligosacharydy 
(FOS), palatinose® izomaltuloza*, aromat, substancja 

zagęszczająca (guma ksantanowa), witaminy (kwas 
askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu 

nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas 

foliowy, biotyna). Wartość energetyczna w 100g 
1555,5/366 KJ/Kcal, zawartość w 100g: Tłuszcz  1,5 g w 
tym kwasy nasycone 1 g, Węglowodany 60,7 g w tym 
cukry 56,7 g, Błonnik 1,7 g, Białko 26,5 g, Sód 0,65 g 

Witaminy:   Witamina C, Niacyna, Kwas pantotenowy, 
Witamina B2, Witamina B6, Witamina B1, Kwas foliowy, 
Biotyna, Witamina B12, Witamina ESkładniki mineralne: 

Wapń  360 mgProfil aminokwasów w 100 g białka: L-
Alanina 4,40%, L-Arginina 3,30%, L-kwas asparaginowy 
9,80%, L-Cysteina 1,90%, Kwas glutaminowy 19,80%, L-

Glicyna 2,00%, L-Histydyna 2,50%, L-Izoleucyna 5,50%, L-
Leucyna 10,50%, L-Lizyna 9,20%, L-Metionina 2,70%, L-

Fenyloalanina 4,40%, L-Prolina 7,20%, L-Seryna 5,60%, L-
Treonina 5,50%, L-Tryptofan 1,70%, L-Tyrozyna 4,30%, L-

Walina 6,10%.Dostępne smaki: Wanilia, czekolada, 
truskawka, banan. 

proszek do 
rozpuszczania 

1200g 
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Preparat zawierający kombinację białek, błonnika, 
węglowodanów, aminokwasów, witamin i minerałów. 

Składniki: Kazeinian wapnia (pochodna mleka), koncentrat 
białka serwatkowego 80 (zawiera laktozę), białko jaja w 

proszku, fruktooligosacharydy (FOS), palatinose® 
izomaltuloza*, fruktoza, aromat, substancja zagęszczająca 
(guma ksantanowa), witaminy (kwas askorbinowy, octan 

DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-
pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, 

monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas foliowy, biotyna), 
substancje słodzące (cyklaminian, sacharyna). Wartość 

energetyczna w 100g 1559/367KJ/Kcal: Zawartość w 100g: 
Tłuszcz 1,5g, Węglowodany 5,5g, Błonnik 1,7g, Białko 

81,9g. Witaminy: Witamina C, Niacyna, Kwas 
pantotenowy, Witamina B2, Witamina B6, Witamina B1, 

Kwas foliowy, Biotyna, Witamina B12, Witamina E 
Składniki mineralne: Wapń 1000 mgProfil aminokwasów 

(% w 100 gramach białka): L-Alanina 3,8, L-Arginina 2,8, L- 
kwas asparginowy 8,7, L-Cysteina 1,6, Kwas glutaminowy 

18,3, L-Glicyna 1,7, L-Histydyna 2,3, L-Izoleucyna 5, L-
Leucyna 9,7, L-Lizyna 8,5, L-Metionina 2,3, L-Fenyloalanina 
3,9, L-Prolina 6,8, L-Seryna 4,9, L-Treonina 5, L-Tryptofan 
1,5, L-Tyrozyna 3,9, L-Walina 5,4Dostępne smaki: Wanilia, 

czekolada, truskawka, banan. 

proszek do 
rozpuszczania 

450g 
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Preparat zawierający kombinację białek, błonnika, 
węglowodanów, aminokwasów, witamin i minerałów. 

Składniki: Kazeinian wapnia (pochodna mleka), koncentrat 
białka serwatkowego 80 (zawiera laktozę), białko jaja w 

proszku, fruktooligosacharydy (FOS), palatinose® 
izomaltuloza*, fruktoza, aromat, substancja zagęszczająca 
(guma ksantanowa), witaminy (kwas askorbinowy, octan 

DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-
pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, 

monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas foliowy, biotyna), 
substancje słodzące (cyklaminian, sacharyna). Wartość 

energetyczna w 100g 1559/367KJ/Kcal: Zawartość w 100g: 
Tłuszcz 1,5g, Węglowodany 5,5g, Błonnik 1,7g, Białko 

81,9g. Witaminy: Witamina C, Niacyna, Kwas 
pantotenowy, Witamina B2, Witamina B6, Witamina B1, 

Kwas foliowy, Biotyna, Witamina B12, Witamina E 
Składniki mineralne: Wapń 1000 mgProfil aminokwasów 

(% w 100 gramach białka): L-Alanina 3,8, L-Arginina 2,8, L- 
kwas asparginowy 8,7, L-Cysteina 1,6, Kwas glutaminowy 

18,3, L-Glicyna 1,7, L-Histydyna 2,3, L-Izoleucyna 5, L-
Leucyna 9,7, L-Lizyna 8,5, L-Metionina 2,3, L-Fenyloalanina 
3,9, L-Prolina 6,8, L-Seryna 4,9, L-Treonina 5, L-Tryptofan 
1,5, L-Tyrozyna 3,9, L-Walina 5,4Dostępne smaki: Wanilia, 

czekolada, truskawka, banan. 

proszek do 
rozpuszczania 

750g 
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Środek zawiera kombinację szybko przyswajalnych białek 
serwatkowych witamin i minerałów. SkładnikiI: 

Koncentrat białka serwatkowego 80 (zawiera laktozę), 
koncentrat białka serwatkowego 60 (zawiera laktozę)  (z 

dipeptydami, tripeptydami, oligopeptydami i 
polipeptydami - zawiera laktozę), aromat, substancja 
zagęszczająca (guma ksantanowa), witaminy (kwas 
askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu 

nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas 

foliowy, biotyna), substancje słodzące (cyklaminian sodu, 
sacharyna).Wartość energetyczna w 100g 

1633/389KJ/KcalZawartość w 100g: Tłuszcz 4,4 w tym 
kwasy nasycone 2,8, Węglowodany 17,3 w tym cukry 

16,4, Białko 70,1, Sód 0,59Witaminy: Witamina C, 
Niacyna, Kwas pantotenowy, Witamina B2, Witamina B6, 

Witamina B1, Kwas foliowy, Biotyna, Witamina B12, 
Witamina ESkładniki mineralne: Wapń 360 mgProfil 

aminokwasów (% w 100 gramach białka):L-Alanina 5,3, L-
Arginina 2,7, Kwas L-asparaginowy 11,9, L-Cysteina 2,9, L-

kwas glutaminowy 19,1, L-Glicyna 2, L-Histydyna 2,1, L-
Izoleucyna 6, L-Leucyna 11,8, L-Lizyna 10,4, L-Metionina 
2,4, L-Fenyloalanina 3,6, L-Prolina 5,8, L-Seryna 5,4, L-
Treonina 6,8, L-Tryptofan 1,9, L-Tyrozyna 3,4, L-Walina 

5,5Dostępne smaki: Wanilia, czekolada, truskawka, banan. 

proszek do 
rozpuszczania 

1000g 
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Środek zawiera kombinację szybko przyswajalnych białek 
serwatkowych witamin i minerałów. SkładnikiI: 

Koncentrat białka serwatkowego 80 (zawiera laktozę), 
koncentrat białka serwatkowego 60 (zawiera laktozę)  (z 

dipeptydami, tripeptydami, oligopeptydami i 
polipeptydami - zawiera laktozę), aromat, substancja 
zagęszczająca (guma ksantanowa), witaminy (kwas 
askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu 

nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas 

foliowy, biotyna), substancje słodzące (cyklaminian sodu, 
sacharyna).Wartość energetyczna w 100g 

1633/389KJ/KcalZawartość w 100g: Tłuszcz 4,4 w tym 
kwasy nasycone 2,8, Węglowodany 17,3 w tym cukry 

16,4, Białko 70,1, Sód 0,59Witaminy: Witamina C, 
Niacyna, Kwas pantotenowy, Witamina B2, Witamina B6, 

Witamina B1, Kwas foliowy, Biotyna, Witamina B12, 
Witamina ESkładniki mineralne: Wapń 360 mgProfil 

aminokwasów (% w 100 gramach białka):L-Alanina 5,3, L-
Arginina 2,7, Kwas L-asparaginowy 11,9, L-Cysteina 2,9, L-

kwas glutaminowy 19,1, L-Glicyna 2, L-Histydyna 2,1, L-
Izoleucyna 6, L-Leucyna 11,8, L-Lizyna 10,4, L-Metionina 
2,4, L-Fenyloalanina 3,6, L-Prolina 5,8, L-Seryna 5,4, L-
Treonina 6,8, L-Tryptofan 1,9, L-Tyrozyna 3,4, L-Walina 

5,5Dostępne smaki: Wanilia, czekolada, truskawka, banan. 

proszek do 
rozpuszczania 

2000g 
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Suplement diety zawierający kombinację białek, błonnika, 
węglowodanów, aminokwasów, witamin i minerałów. 
Składniki: Odtłuszczone mleko w proszku, dekstroza, 
koncentrat białka serwatkowego (zawiera laktozę), 

odtłuszczony proszek kakao, syrop glukozowy, białko jaja 
w proszku, palatinose® izomaltuloza*, fruktoza, 

fruktoologosachardy (FOS), substancja zagęszczająca 
(guma ksantanowa), witaminy (kwas askorbinowy, octan 

DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu nikotynowego, D-
pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, 

monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas foliowy, biotyna), 
substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), alfa-

ketoglutaran ornityny (OKG), kwas 
hydroksymetylobutanowy (HMB), ester etylowy kreatyny, 

tribulus. 
Zawartość w jednej porcji dziennej produktu (100 g) 

Wartość energetyczna 1474,2/351 KJ/Kcal 
Zawartość w jednej porcji dziennej produktu (100 g): 

Tłuszcz 1,19g, w tym kwasy nasycone 0,77g, 
Węglowodany 63,1g w tym cukry 57,2g, Błonnik 3,5g, 

Białko 21,02g, Sód 0,45g,  
Alfa-ketoglutaran ornityny (OKG) 0,04g, Kwas 

hydroksymetylobutanowy (HMB), 0,04g, Ester etylowy 
kreatyny 0,04g, Tribulus 0,04g 

Witaminy: Witamina C, Niacyna, Kwas pantotenowy, 
Witamina B2, Witamina B6, Witamina B1, Kwas foliowy, 

Biotyna, Witamina B12, Witamina E 
Składniki mineralne: Wapń 480mg 

Profil aminokwasów (% w 100 gramach białka): L-Alanina 
4,00, L-Arginina 3,50, L-kwas asparaginowy 9,10, L-

Cysteina 1,50, Kwas glutaminowy 20,50, L-Glicyna 2,10, L-
Histydyna 2,60, L-Izoleucyna 4,80, L-Leucyna 9,80, L-Lizyna 

8,40, L-Metionina 2,50, L-Fenyloalanina 4,50, L-Prolina, 
7,70, L-Seryna 5,60, L-Treonina 5,00, L-Tryptofan 1,60, L-

Tyrozyna 4,40, L-Walina 5,60. 
Dostępne smaki: Wanilia, czekolada, truskawka, banan. 

proszek do 
rozpuszczania 

1200g 
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Suplement diety zawierający : Odtłuszczone mleko w 
proszku, dekstroza, koncentrat białka serwatkowego 
(zawiera laktozę), odtłuszczony proszek kakao, syrop 

glukozowy, białko jaja w proszku, palatinose® 
izomaltuloza*, fruktoza, fruktoologosachardy (FOS), 

substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), witaminy 
(kwas askorbinowy, octan DL-alfa-tokoferylu, amid kwasu 

nikotynowego, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny, monoazotan tiaminy, ryboflawina, kwas 

foliowy, biotyna), substancja przeciwzbrylająca 
(dwutlenek krzemu), alfa-ketoglutaran ornityny (OKG), 
kwas hydroksymetylobutanowy (HMB), ester etylowy 

kreatyny, tribulus. 
Zawartość w jednej porcji dziennej produktu (100 g) 

Wartość energetyczna 1474,2/351 KJ/Kcal 
Zawartość w jednej porcji dziennej produktu (100 g): 

Tłuszcz 1,19g, w tym kwasy nasycone 0,77g, 
Węglowodany 63,1g w tym cukry 57,2g, Błonnik 3,5g, 

Białko 21,02g, Sód 0,45g,  
Alfa-ketoglutaran ornityny (OKG) 0,04g, Kwas 

hydroksymetylobutanowy (HMB), 0,04g, Ester etylowy 
kreatyny 0,04g, Tribulus 0,04g 

Witaminy: Witamina C, Niacyna, Kwas pantotenowy, 
Witamina B2, Witamina B6, Witamina B1, Kwas foliowy, 

Biotyna, Witamina B12, Witamina E 
Składniki mineralne: Wapń 480mg 

Profil aminokwasów (% w 100 gramach białka): L-Alanina 
4,00, L-Arginina 3,50, L-kwas asparaginowy 9,10, L-

Cysteina 1,50, Kwas glutaminowy 20,50, L-Glicyna 2,10, L-
Histydyna 2,60, L-Izoleucyna 4,80, L-Leucyna 9,80, L-Lizyna 

8,40, L-Metionina 2,50, L-Fenyloalanina 4,50, L-Prolina, 
7,70, L-Seryna 5,60, L-Treonina 5,00, L-Tryptofan 1,60, L-

Tyrozyna 4,40, L-Walina 5,60. 
Dostępne smaki: Wanilia, czekolada, truskawka, banan. 

proszek do 
rozpuszczania 

2500g 
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Tabletki zawierające kazeinian wapnia i aminokwasy 
egzogenne i rozgałęzione BCAA, w postaci wolnej, jak i 
związanej w łańcuchach polipeptydowych. Składniki: 

Kazeinian wapnia (białko z mleka), białko sojowe, 
substancja przeciwzbrylająca (kwas tłuszczowy), 

substancja glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza), 
białko serwatkowe (zawiera laktozę), substancja 

przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych), substancja wiążąca (sól sodowa 

karboksymetylocelulozy usieciowana), substancja 
glazurująca (wosk carnauba) 

Skład dziennej porcji (6 tabletek 13,2g):Białka 13,2g, w 
tym L-Ornityna, 186mg, L-Arginina 462mg, L-Lizyna, 
1098mg, L-Norleucyna, 54mg, L- Glicyna 54mg, L-

Tryptofan 222mg, L-Metionina 606mg, L-Leucyna 1338mg, 
L-Izoleucyna 756mg, L-Treonina 540mg, L-Karnityna 54mg, 
L-Walina 1396mg, L-Seryna 330mg, L-Tyrozyna 366mg, L-
Histydyna 276mg, L-kwas glutaminowy 2676mg, L-kwas 
asparaginowy 714mg, L-Cystyna 54mg, L-Cysteina 42mg, 

L-Prolina 1212mg, L-Alanina 288mg 

tabletki 150 tabletek/ 330g 

      



59 
 

209 

Tabletki zawierające kazeinian wapnia i aminokwasy 
egzogenne i rozgałęzione BCAA, w postaci wolnej, jak i 
związanej w łańcuchach polipeptydowych. Składniki: 

Kazeinian wapnia (białko z mleka), białko sojowe, 
substancja przeciwzbrylająca (kwas tłuszczowy), 

substancja glazurująca (hydroksypropylometyloceluloza), 
białko serwatkowe (zawiera laktozę), substancja 

przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów 
tłuszczowych), substancja wiążąca (sól sodowa 

karboksymetylocelulozy usieciowana), substancja 
glazurująca (wosk carnauba) 

Skład dziennej porcji (6 tabletek 13,2g):Białka 13,2g, w 
tym L-Ornityna, 186mg, L-Arginina 462mg, L-Lizyna, 
1098mg, L-Norleucyna, 54mg, L- Glicyna 54mg, L-

Tryptofan 222mg, L-Metionina 606mg, L-Leucyna 1338mg, 
L-Izoleucyna 756mg, L-Treonina 540mg, L-Karnityna 54mg, 
L-Walina 1396mg, L-Seryna 330mg, L-Tyrozyna 366mg, L-
Histydyna 276mg, L-kwas glutaminowy 2676mg, L-kwas 
asparaginowy 714mg, L-Cystyna 54mg, L-Cysteina 42mg, 

L-Prolina 1212mg, L-Alanina 288mg 

tabletki 325 tabletek/ 715g 
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Aminokwasy w płynie. 
Składniki: Woda, hydrolizat białka serwatki (pochodna 

mleka), regulator kwasowości (kwas cytrynowy), 
naturalne aromaty, substancje słodzące 

(cyklamat/cyklaminian sodu, acesulfam-K/acesulfam 
potasu, sacharyna/sacharynian sodu), substancja 

konserwująca (kwas sorbowy)  
Zawiera aminokwasy egzogenne i rozgałęzione 

Wartość energetyczna w jednej dziennej porcji (25ml)179 
kJ/42,6 kcal 

Wartość odżywcza w jednej dziennej porcji (25ml) 
Zawartość w jednej porcji (25ml)Białko 9,5g, 

Węglowodany, 1g, Tłuszcze 0 g 
Aminokwasy w dziennej porcji(1 ampułka 25ml): L-Alanina 
500mg, L-kwas asparaginowy 800mg, L-Karnityna 250mg, 
L-Cystyna 200mg, L-kwas glutaminowy 1450mg, L-Glicyna 

150mg, L-Prolina 500mg, L-Tyrozyna 150mg, L-Seryna 
400mg, L-Arginina 1000mg, L-Ornityna 500mg,  

Aminokwasy rozgałęzione BCAA: L-Izoleucyna 500mg, L-
Leucyna 700mg, L-Walina 600mg 

Aminokwasy egzogenne: L-Lizyna 750mg, L-Fenyloalanina 
350mg, L-Metionina 250mg, L-Treonina 550mg, L-

Histydyna 250mg, L-Tryptofan 150mg. 

Ampułka do 
picia 

20 ampułek po 25 
ml 
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Płynny, regeneracyjny, suplement diety, białkami 
(aminokwasami) i witaminami. Składniki: woda, hydrolizat 

kolagenu, glicyna, kwas spożywczy (kwas cytrynowy), 
substancje słodzące (acesulfam K, sukraloza), aromat 
(wiśniowy), środek konserwujący (sorbinian potasu),, 

hydrolizat białka serwatkowego, chlorowodorek 
pirydoksyny. 

Wartość energetyczna w 25 ml (1 porcja dzienna) 
43,2/183,9 (kcal/kJ)  

Wartość odżywcza w 25 ml (porcja): Tłuszcz 0g, Kwasy 
tłuszczowe nasycone 0g, Węglowodany 0g, Cukry 0g, 

Białka, Witamina B6 2,0mg, 10g, Sód 0g 
Profil aminokwasowy (Aminogram) mg/ampułka 25 ml, 
Kwas l-asparaginowy 414mg, L-arginina 668mg, Glicyna 

4409mg, L-prolina 1072mg, Kwas l-glutaminowy 926mg, L-
alanina 652mg, L-seryna 248mg, L-histydyna 116mg, L-
tyrozyna 25mg, L-leucyna 232mg, L-walina 190mg, L-

izoleucyna 157mg, L-lizyna 315mg, L-treonina 158mg, L-
fenyloalanina 206mg, L-metionina 17mg, L-hydroksylizyna 

115mg, L-hydroksyprolina 1079mg 
O smaku wiśniowym. 

Ampułka do 
picia 

30 ampułek po 25 
ml 
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Ester etylowy kreatyny. Składniki: jabłczan estru 
etylowego kreatyny, monohydrat kreatyny, żelatyna, 
substancje przeciwzbrylające (stearynian magnezu, 

hydroksypropyloceluloza). Skład w dziennej porcji (6 
kapsułek): Kreatyna 2,64 g 

 

Kapsułki 180 Kaps./180g 
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Ester etylowy kreatyny. Składniki: jabłczan estru 
etylowego kreatyny, monohydrat kreatyny, żelatyna, 
substancje przeciwzbrylające (stearynian magnezu, 

hydroksypropyloceluloza). Skład w dziennej porcji (6 
kapsułek): Kreatyna 2,64 g 

Kapsułki 360 Kaps./360g 
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Produkt zawiera czysty monohydrat kreatyny, bez 
żadnych dodatków. Sładnik: Monohydrat kreatyny. 

proszek do 
rozpuszczania 

500g 
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215 

Preparat węglowodanowo-elektrolitowy. Składniki: 
Maltodekstryna, dekstroza, palatinose® izomaltuloza, 
chlorek sodu. Wartość energetyczna w 100 gramach 

(porcji dziennej) 373kcal/1561,67kJ 
Wartości odżywcze w 100 gramach (porcji dziennej): 
Tłuszcze 0g w tym kwasy nasycone 0g, Węglowodany 

93,4g w tym cukry 38,4g, Białko 0g, Sód 708mg  

proszek do 
rozpuszczania 

1250g 
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Produkt składający się z mieszanki kreatyny, 
aminokwasów i węglowodanów. Składniki: 

palatinose® izomaltuloza*, dekstroza, syrop glukozowy, L-
Arginina (AKG), jabłczan L-cytruliny, monohydrat 

kreatyny, ester etylowy kreatyny, L-Tyrozyna. 
Wartość energetyczna w 100 gramach (dziennej porcji) 

3800 kcal/1596kJ 
Wartości odżywcze w 100 gramach (dziennej porcji): 

Węglowodany 84,5g, Białko 0g, Tłuszcze 0g, Błonnik 0g 
Składniki w 100 gramach (dziennej porcji): L-Arginina 3,3g, 

Alfa-Ketoglutaran 2,7g,  
Jabłczan cytruliny 2,3g, Kreatyna 3,1g, L-Tyrozyna 0,1g 

proszek do 
rozpuszczania 

1250g 
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Suplement diety zawierający składniki, posiadająca 
właściwości lipotropowe i poprawiające przebieg 
procesów związanych z metabolizmem tłuszczów.  

Składniki: dwuwinian choliny, inozytol, żelatyna 
(kapsułka), DL-metionina, glukonian cynku, ekstrakt z 

Garcinia Cambogia, chlorowodorek pirydoksyny, 
substancja przeciwzbrylająca (talk), pikolinian chromu, 

betaina HCL 
Zawartość w 1 kapsułce: inozytol 210mg, Cholina 195mg, 
DL-metionina 65mg, Garcinia Cambogia10mg w tym kwas 
hydroksycytrynowy 5mg, cynk 10mg, witamina B6 2,1mg, 

chrom 0,4mg, betaina HCL 0,075mg 

Kapsułki 60 Kaps../51g 
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Suplement diety zawierający składniki, posiadająca 
właściwości lipotropowe i poprawiające przebieg 
procesów związanych z metabolizmem tłuszczów.  

Składniki: dwuwinian choliny, inozytol, żelatyna 
(kapsułka), DL-metionina, glukonian cynku, ekstrakt z 

Garcinia Cambogia, chlorowodorek pirydoksyny, 
substancja przeciwzbrylająca (talk), pikolinian chromu, 

betaina HCL 
Zawartość w 1 kapsułce: inozytol 210mg, Cholina 195mg, 
DL-metionina 65mg, Garcinia Cambogia10mg w tym kwas 
hydroksycytrynowy 5mg, cynk 10mg, witamina B6 2,1mg, 

chrom 0,4mg, betaina HCL 0,075mg 

Kapsułki 180 Kaps../153g 
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Preparat bogaty w witaminy i minerały. Składniki: 
Witaminy, minerały, dwuwinian choliny, monofosforan 

inozytolu, kwas para-aminobenzoesowy, rutyna, 
eukaliptus, kompleks bioflawonoidów cytrusowych, 

kompleks hesperydyny, substancja przeciwzbrylająca 
(stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, kwas 

stearynowy), emulgator (mikrokryształ celulozy), barwnik 
naturalny (chlorofil). 

witaminy: Biotyna 75μg, Kwas pantotenowy 75mg, Kwas 
foliowy 400μg, Niacyna 75mg, Witamina A 120μg, 

Witamina B1 75mg, Witamina B2 75mg, Witamina B6 
75mg, Witamina B12 75μg, Witamina C 250mg, Witamina 

E 105mg 
Zawartość w dawce dziennej (1 tabletka) minerały: Chrom 

100μg, Cynk 15mg, Jod 150μg, Magnez 7,2mg, Mangan 
6,1mg, Potas 10mg, Selen, 40μg, Wapno 50mg, Żelazo 

10mg 
Inne składniki odżywcze: Bioflawonoidy cytrusowe 25mg, 
Dwuwinian choliny 75mg, Hesperydyna kompleks 5mg, 

Inozytol 75mg, Kwas para-aminobenzoesowy 75mg, 
Rutyna 25mg,  

tabletki 60 tabletek/ 137g 
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Preparat bogaty w witaminy i minerały. Składniki: 
Witaminy, minerały, dwuwinian choliny, monofosforan 

inozytolu, kwas para-aminobenzoesowy, rutyna, 
eukaliptus, kompleks bioflawonoidów cytrusowych, 

kompleks hesperydyny, substancja przeciwzbrylająca 
(stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, kwas 

stearynowy), emulgator (mikrokryształ celulozy), barwnik 
naturalny (chlorofil). 

witaminy: Biotyna 75μg, Kwas pantotenowy 75mg, Kwas 
foliowy 400μg, Niacyna 75mg, Witamina A 120μg, 

Witamina B1 75mg, Witamina B2 75mg, Witamina B6 
75mg, Witamina B12 75μg, Witamina C 250mg, Witamina 

E 105mg 
Zawartość w dawce dziennej (1 tabletka) minerały: Chrom 

100μg, Cynk 15mg, Jod 150μg, Magnez 7,2mg, Mangan 
6,1mg, Potas 10mg, Selen, 40μg, Wapno 50mg, Żelazo 

10mg 
Inne składniki odżywcze: Bioflawonoidy cytrusowe 25mg, 
Dwuwinian choliny 75mg, Hesperydyna kompleks 5mg, 

Inozytol 75mg, Kwas para-aminobenzoesowy 75mg, 
Rutyna 25mg,  

tabletki 
90 tabletek/ 

205,5g 
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Preparat bogaty w witaminy i minerały. Składniki: 
Witaminy, minerały, dwuwinian choliny, monofosforan 

inozytolu, kwas para-aminobenzoesowy, rutyna, 
eukaliptus, kompleks bioflawonoidów cytrusowych, 

kompleks hesperydyny, substancja przeciwzbrylająca 
(stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, kwas 

stearynowy), emulgator (mikrokryształ celulozy), barwnik 
naturalny (chlorofil). 

witaminy: Biotyna 75μg, Kwas pantotenowy 75mg, Kwas 
foliowy 400μg, Niacyna 75mg, Witamina A 120μg, 

Witamina B1 75mg, Witamina B2 75mg, Witamina B6 
75mg, Witamina B12 75μg, Witamina C 250mg, Witamina 

E 105mg 
Zawartość w dawce dziennej (1 tabletka) minerały: Chrom 

100μg, Cynk 15mg, Jod 150μg, Magnez 7,2mg, Mangan 
6,1mg, Potas 10mg, Selen, 40μg, Wapno 50mg, Żelazo 

10mg 
Inne składniki odżywcze: Bioflawonoidy cytrusowe 25mg, 
Dwuwinian choliny 75mg, Hesperydyna kompleks 5mg, 

Inozytol 75mg, Kwas para-aminobenzoesowy 75mg, 
Rutyna 25mg,  

tabletki 120 tabletek/ 274g 
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Produkt którego formuła oparta jest na wysokich dawkach 
HMB i witaminy B6. Składniki: 

kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy (HMB), żelatyna 
(kapsułka), chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), 

stearynian magnezu (substancja przeciwzbrylająca), 
hydroksypropyloceluloza (wypełniacz) 

Skład dawki dziennej (4 kapsułki): kwas 3-hydroksy-3-
metylomasłowy (HMB) 3546 mg, witamina B6 4,8 mg. 

Kapsułki 120 Kaps../128,4g 
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Płynny suplement diety z ekstraktem guarany i, 
witaminami, minerałami i aromatem mięty oraz cukrem i 

substancjami słodzącymi Składniki: woda, fruktoza, 
ekstrakt guarany (Paullinia cupana Kunth.), tauryna, 

regulator kwasowości (kwas cytrynowy), aromat, 
substancje słodzące (cyklaminian sodu, acesulfam K, 

sacharynian sodu), tlenek magnezu, kwas L-askorbinowy, 
środek konserwujący (sorbinian potasu), barwnik (karmel 

w proszku), pantotenian wapnia, chlorowodorek 
pirydoksyny, azotan tiaminy. 

Energia 26/6(kJ/kcal), Wartość odżywcza (1 ampułka 25 
ml): Tłuszcz 0g, Tłuszcze nasycone 0g, Węglowodany 4g, 

Cukier 4g, Białko 0g, Sód 0g 
Skład ampułki (dawka dzienna): ekstrakt guarany 

(Paullinia cupana Kunth.) 
800,0mg, W tym kofeina 80,0mg, Tauryna 500,0mg, 

Witamina B1 0,8mg, Witamina B5 6,0mg, Witamina B6 
2,9mg, Witamina C 40,0mg, Magnez 58,0mg 

Ampułka do 
picia 

30 ampułek po 25 
ml 
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Żel węglowodanowy z witaminami B1, B2, B3, B6 i B12 o 
smaku mango. Składniki: woda, maltodekstryna, fruktoza, 
substancje stabilizujące (mączka chleba świętojańskiego – 

E410, karagen – E407), regulator kwasowości (kwas 
cytrynowy), substancja smakowa (naturalny aromat 

mango), chlorek sodu, środki konserwujące (benzoesan 
sodu, sorbinian potasu, mleczan wapnia, chlorek potasu, 

węglan magnezu, kwas nikotynowy, chlorowodorek 
pirydoksyny, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, 

cyjanokobalamina. 
Wartość energetyczna w 50 g (45 ml) (1 saszetka) 73/310 

(kcal/kJ)Wartość odżywcza w 50 g (45 ml) (1 saszetka): 
Białka 0g, Węglowodany 19g, w tym cukry 9g, Tłuszcz 0g, 

Błonnik pokarmowy 0,25g 
Witaminy: Witamina B1 0,165mg, Witamina B2 0,21mg, 

Witamina B3 2,4mg, Witamina B6 0,21mg, Witamina B12 
0,375µg. 

żel 
24 saszetki po 50g 

(45 ml) 
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TABELA 2 

L.P. OPIS PRODUKTU POSTAĆ 
GRAMATURA 

OPAKOWANIA 

CENA BRUTTO 
ZA 

OPAKOWANIE 
NAZWA PRODUKTU PRODUCENT 

1 

Rozgrzewający balsam o właściwościach 
wodoodpornych. Pomaga utrzymać ciepłotę ciała oraz 

chroni wrażliwe na zimno części ciała o słabym 
ukrwieniu. 

Balsam Tubka 150 ml 

      

2 

Olejek, który tworzy hydrofobową (nieprzepuszczającą 
wody) powłokę na skórze, która izoluje ciało od 

zewnętrznych warunków atmosferycznych, pomagając 
utrzymać ciepłotę ciała. 

Olejek Tubka 150 ml 

      

3 
Relaksujący środek do stosowania po wysiłku fizycznym. 

Stosowany do automasażu. 
Krem Tubka 150 ml 

      

4 
Krem przeciw otarciom, który można stosować 

bezpośrednio na skórę (np. pośladków) i/lub odzież (np. 
wkładkę w spodenkach rowerowych).  

Krem Tubka 150 ml 

      

5 

Krem sportowy, który rozgrzewa mięśnie aż po ich 
głębokie warstwy. Składniki rozgrzewające stymulują 

naczynia włosowate pozwalając krwi na głębszą 
penetrację i wnikanie w głębsze tkanki. 

Krem Tubka 150 ml 

      

6 
Olejek do masażu. Produkt naturalny, czysty, składający 

się w 100% z olejów roślinnych. Zapach lawendowy. 
Olejek 

Butelka 200 
ml 

      

7 Płyn do zmywania potu, kurzu i zabrudzeń ze skóry. Płyn 
Butelka 200 

ml       
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8 

Puder stosowany w okolicach narażonych na tarcie 
utrzymuje skórę suchą i higieniczną. Dzięki kojącym 

składnikom chroni przed podrażnieniami i obtarciami, 
które wynikają z pocenia się, wilgotności oraz tarcia. 

Puder Puszka 100 g 

      

9 

Żel pod prysznic. Głównymi składnikami są mentol i 
eukaliptus. Zapach eukaliptusa pobudza, oczyszcza umysł 

i wzmacnia koncentrację, mentol działa chłodząco i 
kojąco.  

Żel 
Butelka 200 

ml 

      

10 
Nierozgrzewający olejek startowy zapewniający 

optymalne krążenie krwi w mięśniach. Zawiera także 
olejek kajeputowy dla optymalnej pielęgnacji skóry. 

Olejek 
Butelka 200 

ml 

      

11 
Krem chroniący skórę przed promieniowaniem 

ultrafioletowym (UV-A, UV-B). 
Krem Tubka 200 ml 

      

12 

Rozgrzewający olejek startowy do wcierania w mięśnie 
przed wysiłkiem. Poprawiający ukrwienie, eliminuje 

skurcze i zakwasy mięśni. Wykonany na bazie olejków 
eterycznych rozmarynu, mięty, sosny karłowatej i bazylii 

olejek 200ml       

13 

Rozgrzewający olejek startowy do wcierania w mięśnie 
przed wysiłkiem. Poprawiający ukrwienie, eliminuje 

skurcze i zakwasy mięśni. Wykonany na bazie olejków 
eterycznych rozmarynu, mięty, sosny karłowatej i bazylii 

olejek 500ml       
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14 

Rozgrzewający żel startowy do stosowania przed 
uprawianiem sportu, wspomagający działanie masażu 
rozgrzewającego i ćwiczeń rozciągających. Chroniący 

przed nadwerężeniem mięśni. Wykonany z naturalnych 
wyciągów ziół alpejskich, mięty pieprzowej, rozmarynu, 

sosny, kamfory 

żel 100ml       

15 

Mocno rozgrzewający krem sportowy do wcierania w 
mięśnie przed wysiłkiem. Chroniący mięśnie przed 

wilgocią i chłodem, przygotowujący mięśnie do wysiłku. 
Wykonany na bazie olejków eterycznych ziół , sosny, 

świerku, szałwii, rozmarynu, jałowca, mięty 

krem 100ml       

16 

Krem do intensywnej pielęgnacji pośladków, chroniący 
przed odparzeniami i otarciami. Do stosowania w tych 
dyscyplinach sportu, gdzie istotną rolę odgrywa praca 

pośladków. Do stosowania w miejscach intymnych. 
Wykonany na bazie olejków eterycznych ziół, rumianku, 

nagietka, sosny karłowatej, szałwii i jałowca 

krem 100ml       

17 

Chłodzący krem do stóp, przeciwdziałający poceniu, 
odparzaniu i obcieraniu się stóp. Posiadający właściwości 

dezodorujące. Odświeżający nawet bardzo zmęczone i 
bolące stopy. Wykonany na bazie olejków eterycznych 
ziół, chlorofilu, szałwii, świerku, rozmarynu, tymianku i 

jałowca 

krem 100ml       
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18 
Rozgrzewający krem do stóp, poprawiający ukrwienie, 

rozgrzewający stopy i utrzymujący ich ciepło. Wykonany 
na bazie olejków eterycznych ziół, wiesiołka i allantoiny 

krem 100ml       

19 

Fluid sportowy do szybkiego odświeżania mięśni w 
trakcie uprawiania sportu, gdy nastąpi zmęczenie i 

spadek wydolności. Także do inhalacji dróg 
oddechowych. Zawierający m.in., mentol, kamforę, 
olejek sosny karłowatej, igliwia sosny, rozmarynu 

fluid 100ml       

20 

Fluid sportowy do szybkiego odświeżania mięśni w 
trakcie uprawiania sportu, gdy nastąpi zmęczenie i 

spadek wydolności. Także do inhalacji dróg 
oddechowych. Zawierający m.in., mentol, kamforę, 
olejek sosny karłowatej, igliwia sosny, rozmarynu 

fluid 500ml       

21 

Sportowy żel odświeżający do szybkiego odświeżania 
mięśni w trakcie uprawiania sportu. Przeciwdziałający 

oznakom zmęczenia, osłabieniu mięśni i utracie sił. 
Wykonany z olejków eterycznych igieł świerku, 

rozmarynu, sosny a także kamfory i mentolu 

żel 100ml       
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22 

Zamrażacz w spray przynoszący natychmiastową pomoc 
przy stłuczeniach, naciągnięciach i skurczach mięśni. Do 
okładów zamrażających. Nośnik gazowy-propan butan 

(bardzo niska temperatura chłodzenia). Roztwór 
alkoholowy zawierający m.in.. olejki kosodrzewiny, 
szyszek jodłowych, bergamotki, mentol, kamforę. 

spray 300ml       

23 

Aktywny balsam do masażu mięśni po intensywnym 
wysiłku, regenerujący i odświeżający zmęczone mięśnie i 

ciało. Powodujący lepsze ukrwienie mięśni i 
przywracający skórze właściwą wilgotność. Wykonany na 
bazie olejków eterycznych ziół sosny karłowatej, świerku, 

lawendy, rozmarynu 

balsam 100ml       

24 

Aktywny balsam do masażu mięśni po intensywnym 
wysiłku, regenerujący i odświeżający zmęczone mięśnie i 

ciało. Powodujący lepsze ukrwienie mięśni i 
przywracający skórze właściwą wilgotność. Wykonany na 
bazie olejków eterycznych ziół sosny karłowatej, świerku, 

lawendy, rozmarynu 

balsam 500ml       

25 

Aktywny olejek do masażu mięśni po treningu lub 
zawodach. Powodujący intensywne ukrwienie mięśni, 

chroniący przed zakwasami, wywołujący uczucie 
świeżości i silnie regenerujący zmęczone mięśnie. 

Wykonany na bazie olejków eterycznych ziół (w tym 
sosny syberyjskiej "abies sibirica" ), szałwii, rozmarynu, 

alpejskiego siana, mentolu i kamfory. 

olejek 200ml       
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26 

Aktywny olejek do masażu mięśni po treningu lub 
zawodach. Powodujący intensywne ukrwienie mięśni, 

chroniący przed zakwasami, wywołujący uczucie 
świeżości i silnie regenerujący zmęczone mięśnie. 

Wykonany na bazie olejków eterycznych ziół (w tym 
sosny syberyjskiej "abies sibirica" ), szałwii, rozmarynu, 

alpejskiego siana, mentolu i kamfory. 

olejek 500ml       

27 

Żel do kąpieli po uprawianiu sportu, posiadający 
właściwości natłuszczające i dezodorujące a także 
inhalujące drogi oddechowe. Nie wychładzający 

organizmu. Odczyn PH - neutralny. Wykonany na bazie 
olejków eterycznych ziół sosny, szałwii, rozmarynu, mięty 

i jałowca 

żel 200ml       

28 

Żel do kąpieli po uprawianiu sportu, posiadający 
właściwości natłuszczające i dezodorujące a także 
inhalujące drogi oddechowe. Nie wychładzający 

organizmu. Odczyn PH - neutralny. Wykonany na bazie 
olejków eterycznych ziół sosny, szałwii, rozmarynu, mięty 

i jałowca 

żel 500ml       

29 

Tonik do przemywania do szybkiej pielęgnacji po 
uprawianiu sportu. Oparty na alkoholu tonik do 

odświeżania ciała po wysiłku sportowym, zmywania 
preparatów do masażu a także dla masażystów do mycia 

rąk po zabiegach. Wykonany na bazie olejków ziół 
alpejskich, olejku cytrynowego, szałwii, lawendy, 

labdanum 

tonik 500ml       
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30 

Emulsja do masażu przeznaczona do masażu sportowego 
i rehabilitacyjnego, do regeneracji odświeżania 

zmęczonych mięśni. Ułatwiająca wykonanie masażu 
sportowego lub rehabilitacyjnego. Wykonana na bazie 
olejków eterycznych ziół alpejskich szałwii, lawendy, 

bergamotki , olejku cytrynowego 

emulsja/lotio
n 

500ml       

31 

Olejki do masażu (neutralny, cytrynowy, sosnowy) 
Do masażu sportowego i rehabilitacyjnego. Szybko 

wchłaniające się, niepozostawiające tłustej warstwy na 
skórze, łagodzące skutki zakwasów, wykonane z olejków 

eterycznych ziół alpejskich 

olejek 500ml       

32 

Olejki do masażu (neutralny, cytrynowy, sosnowy) 
Do masażu sportowego i rehabilitacyjnego. Szybko 

wchłaniające się, niepozostawiające tłustej warstwy na 
skórze, łagodzące skutki zakwasów, wykonane z olejków 

eterycznych ziół alpejskich 

olejek 5l       

33 

Pasta sportowa do eliminacji urazów powstałych w 
wyniku uszkodzeń ścięgien, stłuczeń czy naderwań 

mięśni. Zawierający m.in. wyciąg z argilii zielonej, arniki, 
kasztanowca, kolendry, malwy oraz olejków eterycznych 

sosny mugo 

pasta 250ml       
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34 

Krem na stłuczenia i wysięki posiadający właściwości 
przeciwzapalne i likwidujący skutki urazów stawów, 
stłuczeń a także bólów mięśni. Wykonany na bazie 

olejków ziół alpejskich i arniki. Wzmacniający ścianki 
naczyń krwionośnych, likwidujący obrzęki, skuteczny w 

likwidacji skutków oparzeń I i II stopnia 

krem 200ml       

35 

Żel chłodzący stosowany w przypadku konieczności 
schłodzenia kontuzjowanego miejsca. Działający 

tonizująco, przynoszący ulgę w bólu. Wykonany na bazie 
olejków eterycznych ziół alpejskich. 

żel 200ml       

36 

Elastyczny, wodoodporny opatrunek w spray-u 
przeznaczony do stosowania na czyste i zdezynfekowane 

rany cięte i otarcia. Aplikowany w miejscach, gdzie 
założenie tradycyjnego opatrunku jest utrudnione. 

Wykonany na bazie olejków eterycznych ziół alpejskich 

spray 50ml       

37 

Balsam na skaleczenia i otarcia przeznaczony do 
stosowania w celu przyspieszenia procesu gojenia się 

miejsc po skaleczeniach i stłuczeniach. Zawierający 
ekstrakty ziół, m.in.. rumianek i olejków eterycznych, 

które w znaczny sposób łagodzą skutki zranień 

balsam 150ml       

38 

Nawilżający krem ochronny do codziennej pielęgnacji 
dłoni. Przeznaczony dla masażystów do stosowania po 

zabiegach a także dla sportowców intensywnie 
używających rąk podczas uprawiania sportu. Zawierający 

ekstrakty naturalnych ziół alpejskich. Dezynfekujący i 
oczyszczający dłonie oraz przywracający ich naturalną 

wilgotność 

krem 100ml       
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39 

Krem wykazujący dużą skuteczność w likwidacji skutków 
urazów w sporcie (zwichnięcia, skręcenia, itp.). Mający 
działanie przeciwobrzękowe i tonizujące. Wykonany na 

bazie olejków eterycznych alpejskich ziół 

krem 100ml       

 
        
 

 
*  Ceny podane w ofercie powinny zawierać koszty transportu (przesyłka ubezpieczona) do miejsca dostawy  
** Organizator przetargu dopuszcza składanie ofert częściowych – w takim przypadku Uczestnik/Oferent w ofercie ujmuje tylko produkty, na które 
składa ofertę (zaznacza je w tabelach lub wybiera konkretną tabelę, jeśli oferta dotyczy wszystkich produktów z tej tabeli) 
 
        Akceptujemy warunki przetargu i zobowiązujemy się do podpisania Umowy na warunkach zawartych w ogłoszeniu w miejscu i terminie 

wskazanym przez Organizatora 

 

 

................................................................. 

(podpisy osób reprezentujących Uczestnika/Oferenta wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających odpowiednie 
pełnomocnictwo 


	OFERTA



