
    

 

    

KATALOG PRODUKT Ů  
 

• PITNÝ REŽIM 
- ENERVIT G iontový nápoj 
- ENERVITENE instant 
- Potassio Magnesio 
- Sport Drink 
 

• ENERGETICKÉ DOPLŇKY 
- Power Sport ty činky 
- tablety GT 
- ENERVITENE koncentrát 
- Sport Gel 
 

• REGENERACE 
- R2 SPORT 
- Gymline BCAA 
- Creatina Simplex 
- HP 90 
- HP 80 
- HP Muscle Recovery 
- OMEGA 3 Complex 
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ENERVIT G instant  
 
Iontový isotonický nápoj v prášku 
Vhodný p ři zvýšené zát ěži a pro sportovce 
 
Isotonický iontový instantní nápoj s komplexem sacharidů s rozdílnou dobou vstřebatelnosti, 
důležitými minerály a obohacen vitaminy. Doplňuje tekutiny a ztráty důležitých látek, zažene 
žízeň a po dlouhou dobu udržuje výkon na vysoké úrovni. Enervit G je možné ředit na různé 
koncentrace a tím uzpůsobit typu a délce aktivity. 
 
Složení:  fruktóza, glukóza, sacharóza, maltodextrin, chlorid sodný, citrát sodný, aspartát 
hořčíku a draslíku, dihydrofosforečnan sodný, okyselující látka: kyselina citrónová, vitaminy: 
C, niacin, kyselina pantotenová, B2, B1, aroma 
 
Doporu čené dávkování:  1 odměrku (15g) nebo sáček rozpustit ve 250 ml vody pro 
isotonické a v 500 ml pro hypotonické ředění, pijte při fyzické zátěži 
Z obsahu dózy lze připravit 7,5 l – 15 l chutného nápoje. 
 
Nutri ční informace:  
Obsah:   ve 100g  na 1 litr *%DDD v 15 g  
Energie (kJ/kcal)  1581/372  949/223   237/56 
Sacharidy   93 g   55,8 g    13,95 g 
Bílkoviny   0 g   0 g    0 g 
Tuky    0 g   0 g    0 g 
Sodík    775 mg  465 mg   116,3 mg 
Chloridy   200 mg  120 mg   30,0 mg 
Draslík   150 mg  90 mg    22,5 mg 
Hořčík    45 mg   27 mg    6,75 mg 
Vitamin C   60 mg   36 mg  60 %  9 mg 
Niacin    18,3 mg  11 mg  60%  2,75 mg 
Kys. pantotenová  6,7 mg  4 mg  60 %  1 mg 
Vitamin B2   1,67 mg  1 mg  60%  0,25 mg 
Vitamin B1   1,42 mg  0,85 mg 60%  0,21 mg 
Osmolarita      294 mOsm/l 
*DDD - denní doporučená dávka 
 
Příchu ť: pomeranč, citron 
Balení: dóza 450g, sáček 450g, 10x15g, 50x15g 
Upozorn ění: Není určeno dětem do 6ti let. 
Minimální trvanlivost:: 36 měsíců            
Uchovávejte:  v suchu a chladnu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

ENERVITENE instant  
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodná p ři zvýšené zát ěži a pro sportovce. 
 
Vysoceenergetický instantní nápoj se širokým komplexem sacharidů a vitaminů určený 
k doplnění energie v průběhu intenzivního sportovního výkonu a po jeho skončení. Svým 
složením zaručuje postupné dodávání velkého množství energie v průběhu náročného 
výkonu, aniž by tím zatěžoval zažívací ústrojí a působil nevolnost.  
 
Složení:  maltodextrin, fruktóza, zahušťovadlo: guarová mouka, vitaminy: C, niacin, kyselina 
pantotenová, B2, B6, B1, okyselující látka: kyselina citronová, aroma 
 
Doporu čené dávkování:  1 - 3 odměrky (tj. 15 – 45 g) v 0,5 – 1 l vody během fyzické 
zátěže, po jejím skončení nebo mezi jednotlivými tréninky a závody 
 
Nutri ční informace: 
Obsah živin:  ve 100g  3 odm ěrky = 45g  *%DDD 
Energie (kJ/kcal)  1649/388  742/175 
Sacharidy   97 g   44 g 
  Cukry (fruktóza)  44 g   20 g 
Vláknina   0,32 g   0,14 g  
Bílkoviny   0 g   0 g 
Tuky    0 g   0 g 
Vitamin C   60 mg   27 mg    45% 
Niacin    20 mg   9 mg    50% 
Kys. pantotenová  7 mg   3,15 mg   53% 
Vitamin B2   1,8 mg  0,81 mg   51% 
Vitamin B6   1,4 mg  0,63 mg   32% 
Vitamin B1    1,2 mg  0,54 mg   39% 
*DDD - denní doporučená dávka 
 
 
Příchu ť: pomeranč 
Hmotnost obsahu: 500g 
Upozorn ění: Není určeno dětem do 3let. 
Minimální trvanlivost : 24 měsíců 
Uchovávejte: v suchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

ENERVIT Potassio Magnesio 
 
Potravinový doplněk s obsahem minerálních solí, vitaminu C v prášku a sladidla, rozpustný 
ve vodě. Produkt je vhodný při sníženém příjmu draslíku a hořčíku v potravě, zvýšené 
psychické námaze, stresu, při zvýšené fyzické námaze a jako účinná prevence křečí. 
Obsahuje 500 mg draslíku a 500mg hořčíku ve formě aspratátu, který zaručuje nejvyšší 
využitelnost. 
 
Složení:  Izomaltoza-fruktóza, citrát hořčíku (6,87%), aspartát draslíku (6,25%), aspartát 
hořčíku (6,25%), kyselina citronová-přírodní aroma pomeranče, citrát draslíku (3,75%), 
koncentrát pomerančové šťávy, zahušťovadlo kyrboxyl sodíku-semietylcelulóza-trialóza, 
vitamin C, sladidla-kyselina sulfonová, protisrážlivý prostředek bioxid křemíku, glycerol-
fosforečnan vápenatý, disacharid, barvivo -vitamín B2 (riboflavin) 
 
Doporu čené dávkování: 1 sáček (8g) denně dle potřeby rozpustit ve 150 ml neperlivé vody, 
doporučujeme nepřekročit doporučené dávkování 
 
 
Nutri ční informace:  
Obsah:   ve 100g  na 1 sá ček 8g *%DDD 
Energie (kJ/kcal)  1241/292  99/23 
Bílkoviny   9,3 g   0,74 g 
Sacharidy   63,7 g   5,1 g 
Tuky    0 g   0 g 
Draslík   2625 mg  210 mg   30% 

(500mg aspartatu,300mg citratu)  
Hořčík    1125 mg  90 mg   30% 
       (500mg aspartatu,550mg citratu) 
Vitamin C   250 mg  20 mg   33 % 
*DDD - denní doporučená dávka 
 
Příchu ť: pomeranč 
Hmotnost obsahu:  80g, balení sáčky 10x8g g 
Upozorn ění: Není určeno dětem do 3ti let 
Minimální trvanlivost do:  24 měsíců 
Uchovávejte:  v suchu a chladnu  
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POWER SPORT tyčinka 
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodná p ři zvýšené zát ěži a pro sportovce. 
 
Vysoceenergetická tyčinka s obsahem kvalitních, lehce vstřebatelných bílkovin (18%), 
sacharidů s různou dobou vstřebatelnosti (fruktóza, maltodextrin), vlákniny, minerálů a 
vitaminů a méně než 5% tuku. Nejvhodnější a postupné doplnění energie před a v průběhu 
sportovního výkonu, podpora svalové práce, vynikající lehce stravitelné jídlo s velkým 
množstvím energie před a mezi tréninky, závody nebo kdykoli během dne. 
 
Složení:   sirup z maltodextrinu a glukózy, fruktózový sirup, mléčná bílkovina, pražené 
mandle, ovesné vločky, jablečná vláknina, sušený vaječný bílek, sladový extrakt, krém 
z lískových oříšků, rostlinný olej, aspartát hořčíku a draslíku, vitaminy C, niacin, B2, B6, B1, 
antioxidant: vitamin E, barvivo: karamel, aroma 
 
Doporu čené dávkování: 1 – 3 balení denně během fyzické zátěže, doporučení 1 tyčinku 
zkonzumovat cca 60 min před zátěží. 
  
Nutri ční informace: 
Obsah živin:  100g   1 ty činka = 60 g  *%DDD 
Energie (kJ/kcal)  1597/377  958/226 
Sacharidy   65,5 g   39,3 g 
Bílkoviny   17,8 g   10,6 g 
Tuky    4,9 g   2,9 g 
Vláknina   3 - 5,6 g  1,8 - 3,4 g 
Draslík   290 - 540 mg  174 - 324 mg 
Hořčík    110 - 204 mg  66 - 122 mg  
Vitamin C   75 mg   45 mg    75% 
Niacin    25 mg   15 mg    83% 
Vitamin B2   1,8 mg  1,08 mg   67% 
Vitamin B6   1,8 mg  1,08 mg   54% 
Vitamin B1   1,3 mg  0,78 mg   55% 
* DDD - denní doporučená dávka 
** v některých hodnotách položek složení a nutričních informací jsou odlišnosti dle příchutí 
 
Příchu ť: jablko, kakao, cookie cream 
Hmotnost obsahu:  60g, balení 28x60g nebo 30g (kakao), balení 56x30g 
Upozorn ění: Není určeno dětem do 6ti let. 
Minimální trvanlivost:: 15 měsíců 
Uchovávejte: v suchu 
 

     



    

 

POWER SPORT COMPETITION 
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodná p ři zvýšené zát ěži a pro sportovce. 
 
Speciální receptura tyčinky pro aktuální doplnění energie při intenzívním výkonu a ochranu 
svalové hmoty při déletrvajícím výkonu, pro podporu regenerace. Obsahuje sacharidy pro 
postupné dodávání energie, kreatin a větvené aminokyseliny BCAA pro doplňování energie 
a dosažení maximálního výkonu, aspartáty draslíku a hořčíku pro prevenci křečí, biologicky 
hodnotné mléčné a vaječné proteiny, přírodní extrakt MCE *) se silným antioxidačním 
působením.  
 
Složení: odtučněné sušené mléko, tapioková mouka, dextróza, fruktózový sirup, glukózový 
sirup, bílkovina hydrolyzovaného kolagenu, kakaový prášek (6,6%), sušený vaječný žloutek, 
maltodextrin (3%), kreatin monohydrát (2,5%), sušený vaječný bílek, kakaová vláknina, 
sezamový olej, bílkoviny mléčné syrovátky (získané CFMF mikrofiltrací), L-leucin (0,8%), L-
isoleucin (0,4%), L-valin (0,4 %) aspartát hořčíku, aspartát draslíku, emulgátor: lecitin, 
vitamin C, extrakt z cukrové třtiny MCE* (0,1%), niacin, vitaminy E, B2, B6, B1, aroma 
 
*) Mauritius Cane Extrakt, cukrová třtina z ostrova Mauritius 
 
Doporu čené dávkování:  2 tyčinky na 2 – 3 hodiny výkonu, doporučení 1 tyčinku 
zkonzumovat cca 60 min před zátěží. 
 
Nutri ční informace: 
Obsah živin:  100g   1 ty činka = 40 g  *%DDD 
Energie (kJ/kcal)  1419/336  569/135 
Sacharidy (g)  50,9   20,4  
Bílkoviny (g)   18,4   7,4 
Tuky (g)   6,5   2,6 
Kreatin (g)   2,55   1,02 
Aspartát (g)   0,73   0,29 
L-leucin (g)   0,82   0,33 
L-isoleucin (g)  0,4   0,16 
L-valin (g)   0,4   0,16 
Vitamin C (mg)  110   44    73 
Niacin (mg)   20   8    44 
Vitamin E (mg)  17   6,8    68 
Vitamin B2 (mg)  2,7   1,1    67 
Vitamin B6 (mg)  2,6   1,0    52 
Vitamin B1 (mg)  2   0,8    57 
*DDD - denní doporučená dávka 
 
Příchu ť: kakao 
Hmotnost obsahu:  40g, balení 24x40g 
Upozorn ění: Není určeno dětem do 6ti let. 
Minimální trvanlivost:: 12 měsíců 
Uchovávejte: v suchu  
 
 
 
 
 



    

 

 
 

POWER SPORT Crunchy 
 
 
Energetická tyčinka vhodná pro sportovce k postupnému doplňování energie. Obsahuje 
dobře vstřebatelné bílkoviny (18,3%), sacharidy (fruktóza, maltodextrin) a vitaminy. Lehce 
stravitelné jídlo kdykoli během dne pro podporu svalové práce, při zvýšené fyzické aktivitě, 
při nemoci a rekonvalescenci (obsahuje 9,1% tuku). 
 
Složení:  sójový protein, sirup z glukózy a fruktózy, mléčná čokoláda (12,5%), maltodextrin, 
sójový  lecitin, lisovaný oves, rýžová mouka, kukuřičné a rýžové lupínky, palmový olej, 
tapiokový škrob, vitaminy C, PP, E, B6, B2, B1, sladový extrakt,  sůl. 
 
Doporu čené dávkování: 2  balení před nebo během fyzické zátěže, doporučujeme zapít 
vodou 
 
 
Nutri ční informace: 
Obsah živin:  100g   2 ty činky = 80 g  *%DDD 
Energie (kJ/kcal)  1627/386  1302/308 
Bílkoviny   18,3 g   14,6 g 
Sacharidy   58,9 g   47,2 g 
Tuky    9,1 g   7,2 g 
Vitamin C   77 mg   61,6 mg   103% 
Vitamin E   13,0 mg  10,4 mg   104% 
Thiamin (vitamin B1) 2,55 mg  2,04 mg   146% 
Riboflavin (vitamin B2) 1,06 mg  0,85 mg   53% 
Pyridoxin (vitamin B6) 2,55 mg  2,04 mg   102% 
Niacin    13,0 mg  10,4 mg   58% 
* DDD - denní doporučená dávka 
 
 
Příchu ť: čokoláda, cookie 
Hmotnost obsahu : 40 g, balení 25x40g 
Upozorn ění: Není určeno dětem do 6ti let. Potravina pro zvláštní výživu. 
Minimální trvanlivost do: 12 měsíců 
Uchovávejte: v suchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    

 

 

ENERVIT GT  
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodná p ři zvýšené zát ěži a pro sportovce. 
 
Energetické tablety s vysokým obsahem rychle vstřebatelných sacharidů, aspartátů 
minerálních látek vitaminů pro okamžité doplnění energie, potlačení únavy a jako prevence 
proti křečím. Tablety jsou snadno rozpustné v ústech (nerozpouští se ve vodě).  
 
Složení:  fruktóza, dextróza, sacharóza, maltodextrin, chlorid sodný, aspartát hořečnatý a 
draselný, vitaminy: C, niacin, kyselina pantotenová, kyselina asparágová, vitamin B2, B1, 
stearát hořečnatý, zahušťovadlo: arabská guma, okyselující látka: kyselina citrónová, 
zvlhčovadlo: mono- a diglyceridy mastných kyselin, aroma 
 
Doporu čené dávkování a použití:  
6 – 12 tablet denně během fyzické i psychické zátěže, dle individuální potřeby při pocitu 
únavy 
 
Nutri ční informace: 
Obsah živin:  ve 100 g   v jedné tablet ě *%DDD 
Energie (kJ/kcal)  1621/382   64,8/15,3 
Sacharidy   90 g    3,6 g 
Tuky    2 g    0,08 g 
Bílkoviny   1 g    0,04 g 
Vláknina   0 g    0 g 
Draslík   156 mg   6,24 mg  
Sodík    79 mg    3,16 mg 
Hořčík    60 mg    2,4 mg  0,8% 
Vitamin C   15 mg    0,6 mg  1% 
Niacin    6 mg    0,24 mg  1,32% 
Kys.pantotenová  2,5 mg   0,1 mg  1,68% 
Kys. asparagová  1,1 g    0,044 g 
Vitamin B2   0,53 mg   0,02 mg  1,32% 
Vitamin B1   0,5 mg   0,02 mg  1,44% 
*DDD - denní doporučená dávka 
 
Příchu ť: citron 
Upozorn ění: Není určeno dětem do 12ti let. 
Minimální trvanlivost: 36 měsíců   
Uchovávejte: v suchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ENERVITENE koncentrát   
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodná p ři zvýšené zát ěži a pro sportovce. 
 
Vysoceenergetický koncentrát se širokým komplexem sacharidů a vitaminů určený 
k doplnění energie v průběhu intenzivního sportovního výkonu. Svým složením zaručuje 
postupné dodávání velkého množství.  
 
Složení:  sirup z fruktózy, glukózy a maltodextrinu, citrónový olej, voda, vitaminy C, niacin, 
kyselina pantotenová, B6, B2, B1, aroma 
 
Doporu čené dávkování: :  1 – 3 balení (1 balení = 60 ml) denně během fyzické zátěže, 
zvláště vhodný v její 2. polovině a poslední hodině 
 
Nutri ční informace: 
Obsah živin:  100 ml  1ks = 60 ml  *DDD% 
Energie (kJ/kcal)  840/200  504/120 
Sacharidy   50,6 g   30,3 g 
Fruktóza   25 g   15 g 
Maltóza   10,7 g   6,4 g 
Dextróza   8,5 g   5,1 g 
Trisacharidy   1 g   0,6 g 
Polysacharidy  5,5 g   3,3 g 
Bílkoviny    0 g   0 g 
Tuky    0 g   0 g 
Vitamin C   25 mg   15 mg   25% 
Niacin    6 mg   3,6 mg  20% 
Kys. pantotenová  1,67 mg  1 mg   17% 
Vitamin B6    0,67 mg  0,4 mg  20% 
Vitamin B2    0,5 mg  0,3 mg  19% 
Vitamin B1   0,33 mg  0,2 mg  15% 
*DDD-denní doporučená dávka 
 
Příchu ť: pomeranč 
Hmotnost obsahu : 60 ml cheer pack 
Upozorn ění: Není určeno dětem do 3 let. 
Minimální trvanlivost : 24 měsíců 
Uchovávejte: v suchu 
 

   



    

 

 

ENERVITENE SPORT GEL  
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodná p ři zvýšené zát ěži a pro sportovce. 
 
Energetický gel s obsahem větvených aminokyselin BCAA, sacharidů s různou dobou 
vstřebatelnosti a vitaminů. Doplňuje energii během výkonu postupně a dlouhodobě,  zvyšuje 
svalový výkon, snižuje pocit únavy a zlepšuje regeneraci. 
 
Složení: fruktózový a glukózový sirup, maltodextrin, L-leucin, L-isoleucin, L-valin, L-alanin, 
extrakt ze sladu, vitaminy: niacin, pantotenát vápenatý, B6, B2, B1, antioxidant: kyselina L-
askorbová, korektor kyselosti: citrát sodný, konzervační látky: sorban draselný, 
zahušťovadlo: karboxymethylcelulóza, okyselující látka: kyselina citronová, aroma 
 
Doporu čené dávkování: 1 - 4 balení (1 balení = 25 ml) denně před a během déletrvající 
aktivity, 1 balení cca 20 min před startem a pak dle individuální potřeby 
 
Nutri ční informace: 
Obsah    ve 4 baleních v 1 balení   % DDD* 
     (100 ml)  (25 ml)  (100 ml) 
Energie (kJ/kcal)   1210,4/284,8  302,6/71,2 
Sacharidy (g)   71,2   17,8 
  Fruktóza (g)   46   11,5 
  Glukóza (g)    16   4 
  Maltodextrin (g)   9   2,25 
  Maltóza (g)    0,2   0,05 
L-Leucin (mg)   400   100 
L-Isoleucin (mg)   200   50 
L-Valin (mg)    200   50 
Bílkoviny (g)    0   0 
Tuky (g)    0   0 
Niacin (mg)    6   1,5   34 
Kys. pantotenová (mg)  2   1,5   33 
Vitamin B6 (mg)   0,67   0,17   34 
Vitamin B2 (mg)   0,5   0,12   31 
Vitamin B1 (mg)   0,42   0,1   30 
*DDD – doporučená denní dávka 
 
Příchu ť: citron, pomeranč, kola 
Balení: 25ml, karton 24x25ml 
Upozorn ění:  Není určeno dětem do 6ti let. 
Minimální trvanlivost: 15 měsíců 
Uchovávejte:  v suchu  
 
 

   



    

 

 
 

 
 

 
 

REGENERACE 
 



    

 

R2 SPORT  
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodná p ři zvýšené zát ěži a pro sportovce. 
 
Unikátní instantní regenerační nápoj s obsahem komplexu sacharidů, větvených 
aminokyselin BCAA (ochrana svalové hmoty před devastací), glutaminu (ochrana proti 
přetrénování) a také polikosanolů (látky zabraňující stresu), komplexu vitaminů a aspartátů 
minerálů. R2 SPORT výrazně urychluje regeneraci a rekonvalescenci, pomáhá při obnově 
energetických rezerv, doplňuje ztráty živin na všech úrovních a působí proti oxidačnímu 
stresu. Je velmi dobře stravitelný  
 
Složení:  dextróza, sacharóza, maltodextrin, bílkovinný hydrolyzát s glutaminem, L-leucin, L-
isoleucin, L-valin, acesulfam, výtažek z cukrové třtiny, aspartát draselný a hořečnatý, 
bikarbonát sodný, uhličitan sodný, vitaminy: C, E, niacin, B1, B2, B6, okyselující látka: kyselina 
citronová, aroma 
 
Doporu čené dávkování : 
3 odměrky či sáček (50g) rozpustit (lépe rozšejkrovat) ve 250–500 ml vody bezprostředně po 
zátěži, při náročném výkonu a intenzivní únavě zopakovat po 2 hod 
 
Nutri ční informace: 
Obsah živin:   ve 100g  3 odm ěrky = 50g *%DDD 
Energie (kJ/kcal)  1876/406  938/203 
Sacharidy (g)  80   40 
Bílkoviny (g)   3   1,5 
Tuky (g)   2   1 
L-Leucin (g)   5   2,5 
L-Isoleucin (g)  2,4   1,2 
L-Valin (g)   2,4   1,2 
Glutamin (g)   2   1 
Polykosanoly (mg)  10   5 
Draslík (mg)   160   80 
Sodík (mg)   130   65 
Hořčík (mg)   70   35 
Vitamin C (mg)  120   60   100% 
Vitamin E (mg)  20   10   100% 
Niacin (mg)   20   10   55% 
Vitamin B1 (mg)  2   1   71% 
Vitamin B2 (mg)  2   1   63% 
Vitamin B6 (mg)  2   1   50% 
*DDD - denní doporučená dávka 
 
Příchu ť. pomeranč 
Hmotnost obsahu:  dóza 450g, sáčky 20x50g 
Upozorn ění: Není určeno dětem do 12ti let 
Minimální trvanlivost: 36 měsíců 
Skladujte:  v suchu 

     



    

 

GYMLINE BCAA 97%  
 
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodné pro sportovce . 
 
Preparát s obsahem 97% esenciálních větvených aminokyselin BCAA (leucin, isoleucin, 
valin) farmaceutické kvality USP 24 s dobrou vstřebatelností pro efektivní svalovou práci, 
ochranu svalové hmoty před devastací, podporu anabolizace, snížení pocitu únavy, zlepšení 
regenerace. 
 
Složení: 
L-leucin, L-isoleucin, L-valin, protihrudkující látky:stearát hořčíku, dioxid křemičitý,  
zahušťovadlo polyvinylpyrrolidon,  
 
Doporu čené dávkování : 
5 tablet denně před a po zvýšené fyzické zátěži zapijte větším množstvím tekutiny 
 
Nutri ční informace: 
         
Obsah živin:  100g  5 tablet (á 1g)  
Energie (kJ/kcal)  1649/388 82,45/19,4   
Sacharidy (g)  0  0    
Bílkoviny (g)   0  0    
Tuky (g)   0  0    
L-leucin (g)   50  2,5    
L-valin (g)   27  1,35    
L-isoleucin (g)  20  1    
 
 
Hmotnost obsahu: 120 tablet á 1g 
Upozorn ění:  Není určeno pro děti do 12ti let a těhotné ženy. 
Minimální trvanlivost : 36 měsíců 
Uchovávejte:  v chladu a suchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

CREATINA SIMPLEX  
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodné pro sportovce . 
 
Kreatin monohydrát je preparát určený pro masivní nárůst svalové hmoty a síly, zlepšení 
aktuálního fyzického výkonu, urychlující regeneraci. Je důležitý pro energetický 
metabolismus. 
 
Složení:   
kreatin monohydrát, zahušťovadlo: arabská guma, protihrudkující látka: stearát hořečnatý  
 
Doporu čené dávkování:   
5 tablet před tréninkem po dobu 4 - 6 týdnů, následně 2 týdny vynechat 
 
Nutri ční informace: 
Obsah živin:  100g  5 tablet 
Energie (kJ/kcal)  50/12 
Sacharidy (g)  1  0, 024 
Bílkoviny (g)   0  0 
Tuky (g)   0  0 
Kreatin (g)   90  2,2 
 
 
Hmotnost obsahu: 120 tablet á 0,48g 
Upozorn ění: Není určeno dětem. 
Minimální trvanlivost: 36 měsíců 
Uchovávejte:  v chladu a v suchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ENERVIT HP Milk Protein 80   
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodné pro sportovce  
 
Produkt je tvořen vysoce hodnotnými mléčnými proteiny, mléčnou syrovátkou s přidáním 
vaječného žloutku. Je obohacen o vitamin B6 a zinek. ENERVIT HP Milk Protein 80 je určen 
především pro silově vytrvalostní a silové sporty k velmi účinné regeneraci svalů a výstavbě 
svalové hmoty. Svým složení účinně pomáhá urychlovat obnovu svalové hmoty po 
náročných intenzivních fyzických výkonech. 
 
Složení:  ultrafiltrované mléčné proteiny, uttrafiltrovaná mléčná syrovátka pomocí cross flow 
mikrofiltrace, kakaový prášek 4,5%, sušený vaječný žloutek 4%, aroma-čokoládový prášek 
(51% kakao, kakové máslo, cukr, emulgátor sojový lecitin), sůl, protihrudkovací látka-
siliciumdioxid, sladidla– acesulfam K, sucralose, emulgátor – sojový lecitin, prostředek proti 
hrudkování – siliciumdioxid, , oxid zinku, vitamin B6 v mikrokapslích (mono a diglyceridy 
mastných kyselin) 
 
Doporu čené dávkování:  3 odměrky (25g) – odpovídá 20g bílkovin. Užívat podle potřeby při 
snídani nebo  večer před spaním s odstupem od  posledního jídla. Obsah odměrky vsypeme 
a rozpustíme v 200ml body bez bublinek (nebo nízkotučného mléka), tím získáme lahodný 
kakaový koktejl. Celkové množství dodávaných bílkovin z potravinových doplňků by nemělo 
překročit denní dávku 1,5g na 1kg tělesné hmotnosti. Při delším užívání (nad 6-8 týdnů) je 
nutno se poradit s lékařem. Osoby s onemocněním jater nebo ledvin a těhotné ženy by 
neměli tento výrobek užívat. 
 
nutri ční informace: 
Obsah živin  100g  dávka 25g  *)%DDD 
energie (kJ/kcal) 367/1558 92/389 
proteiny  80g  20g 
sacharidy  6,4g  1,6g 
tuky   2,4g  0,6g 
vitamin B6  8mg  2,0mg   100% 
zinek   20mg  5mg   33% 
 
*) DDD – denní doporučená dávka 
 
Příchu ť:   kakao, vanilka 
Hmotnost obsahu:  350g, (14 dávek po 25g) 
Upozorn ění:   není určeno dětem do 12 let 
Minimální trvanlivost:   24 měsíců 
Uchovávejte:   v suchu a chladu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 

ENERVIT HP WHEY 90  
Cross Flow Protein  
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodné pro sportovce  
 
Doplňková výživa z proteinů izolovaných ze syrovátky k obohacení každodenní stravy. 
Skládá se z biologicky hodnotných proteinů, které jsou získány pomocí cross flow mikro-
filtrace ze syrovátky. ENERVIT HP Whey 90 je určen především pro silově vytrvalostní a 
silové sporty k velmi účinné regeneraci svalů a výstavbě svalové hmoty. Svým složení 
účinně pomáhá urychlovat obnovu svalové hmoty po náročných intenzivních fyzických 
výkonech. 
 
Složení:  syrovátkové proteiny izolované pomocí cross flow mikrofiltrace, kyselina citrónová, 
aroma, sladidla – acesulfam K, sucralose, emulgátor – sojový lecitin, prostředek proti 
hrudkování – siliciumdioxide, , oxid zinku, vitamin B6 v mikrokapslích (mono a diglyceridy 
mastných kyselin) 
 
Doporu čené dávkování:  1 odměrku (10g) užívat podle potřeby 1až 3 krát denně. Užívat 
podle potřeby při snídani nebo  1 hodinu po zátěži. Obsah odměrky vsypeme do 180ml body 
bez bublinek, promícháme a necháme odstát tak, abychom získali jasnou a osvěžující 
tekutinu s pomerančovou chutí. Celkové množství dodávaných bílkovin z potravinových 
doplňků by nemělo překročit denní dávku 1,5g na 1kg tělesné hmotnosti. Při delším užívání 
(nad 6-8 týdnů) je nutno se poradit s lékařem. Osoby s onemocněním jater nebo ledvin a 
těhotné ženy by neměli tento výrobek užívat. 
 
nutri ční informace: 
Obsah živin   100g  dávka 10g  *)%DDD 
energie (kJ/kcal)  340/1444 34/144 
proteiny   80g  8g 
sacharidy   3g  0,3g 
tuky    0,9g  0,09g 
vitamin B6   6mg  0,6mg   31% 
zinek    50mg  5mg   33% 
 
*) DDD – denní doporučená dávka 
 
Příchu ť:   pomeranč 
Hmotnost obsahu:  400g, (40 dávek po 10g) 
Upozorn ění:   není určeno dětem do 12 let 
Minimální trvanlivost:   24 měsíců 
Uchovávejte:   v suchu a chladu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

ENERVIT HP MUSCLE RECOVERY  
 
Potravina pro zvláštní výživu, vhodné pro sportovce . 
 
Speciální nápoj s proteiny a vysokým obsahem větvených aminokyselin (L-leucin, L-
isoleucin, L-valin), získaných metodou ultrafiltrace z mléčných proteinů, sacharidy s nízkým 
glykemickým indexem a s vitaminy B1 a B6. ENERVIT HP Muscle Recovery je určen 
především pro silově vytrvalostní a silové sporty k velmi účinné regeneraci svalů při 
intenzivní fyzické zátěži a pro zachování svalového tonusu.  
 
Složení : fruktóza, mléčná bílkovina (10%), vaječná bílkovina (10%), odtučněný kakaový 
prášek (17%), L-leucin (8,3%), L-isoleucin (4,1%), L-valin (4,1%), vitamin B6 
v mikrokapslích, vitamin B1, zahušťovadlo: guarová mouka, sladidlo: acesulfam K, sucralosa 
 
Doporu čené dávkování:  2 odměrky (30g) rozmícháme (lépe užít shaker či mixer) ve vodě. 
Doporučujeme 2 hodiny před a 2 hodiny po konzumaci ENERVIT HP Muscle Recovery nejíst 
žádné další jídlo (pouze nápoje – voda, neslazený čaj nebo káva). Nejlépe používat před 
spaním. Celkové množství dodávaných bílkovin z potravinových doplňků by nemělo překročit 
denní dávku 1,5g na 1kg tělesné hmotnosti. Při delším užívání (nad 6-8 týdnů) je nutno se 
poradit s lékařem. Osoby s onemocněním jater nebo ledvin a těhotné ženy by neměli tento 
výrobek užívat. 
 
Nutri ční informace: 
Obsah živin:  100g   dávka 30g   %DDD  
Energie: kcal/kJ  348/1478  105/443 
Bílkoviny   24g   7,2g 
Sacharidy   42g   12,6g 
Tuky    2,0g   0,6g 
L-Leucin   8,3g   2,5g 
L-Isoleucin   4,13g   1,24g 
L-Valin   4,13g   1,24g 
Vitamin B1   1,67mg  0,5mg   36 
Vitamin B6   2,33mg  0,7mg   35 
 
Příchu ť: kakao 
Hmotnost obsahu:  450g, (15 dávek po 30 g) 
Upozorn ění: Výrobek není určen pro děti do 12 let a těhotné ženy.  
Obsahuje fenylalanin-nevhodné pro fenylketonuriky. 
Minimální trvanlivost:  30 měsíců 
Uchovávejte:  v suchu a chladu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

OMEGA 3 COMPLEX     
Potravinový doplněk  mastných kyselin OMEGA 3 (EPA+DHA) 
s polikosanoly a koenzymem Q10 
 
Enervit OMEGA 3 COMPLEX je koncentrát mastných kyselin Omega 3 (EPA+DHA) 
s polikosanoly a koenzymem Q10, který je známý svými antioxidačními vlastnostmi. Je 
indikován v případě sníženého příjmu  mastných kyselin Omega 3 potravinami. Pravidelným 
používáním OMEGA 3 Complex budete mít lepší reflexy, lepší koncentraci, více síly a menší 
duševní únavu. 
 
SLOŽENÍ:  rybí tuk sjednocen do Omega 3 (75%), potravinová želatina, činidlo trvanlivosti: 
glycerín, zahušťovadlo: steatit monoglyceridu, koenzym Q10, polikosanoly, barviva: bioxid 
titanu, červená alura, antioxidanty: vitamín E (tocoferol) ze sóji, palmitan askorbový, 
rozmarýnový extrakt,  kyselina citrónová. 
 
Doporu čené dávkování:  2-4 kapsle denně. 4 kapsle odpovídají 1,8g Omega 3mastných 
kyselin s dlouhým řetězcem (EPA+DHA), 10 mg polikosanolů a 16 mg koenzymu Q10. 
Doporučuje se nepřekračovat stanovenou dávku, uchovávat mimo dosah dětí mladších tří 
let. Tento doplněk není považován za náhradní potravinu při různých  dietách. 
 
 
Nutri ční informace:  
Obsah:    ve 100g  ve 4 tabletách  
Omega-3 kyseliny celkem  53,6 g   2,5 g 
- z toho EPA    25,7 g   1,2 g 
- z toho DHA    12,9 g   0,6 g 
Policosanoly    214,3 mg  10mg 
Koenzym Q 10   342,9 mg  16 mg 
 
 
 
Hmotnost obsahu:  70g, balení 60 tablet 
Upozorn ění: Není určeno dětem do 3ti let 
Minimální trvanlivost:  24 měsíců  
Uchovávejte:  v suchu a chladnu  
 
 


