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Palivo pro vyssi
vykon...
i

Je pravda, že aktivita a pravidelné cvičení zlepší kvalitu vašeho života. Pokud ale
chcete, aby vaše tělo ze sebe pravidelně vydávalo to nejlepší, musíte se o něj starat.
Klíčem k tomu je pestrá a vyrovnaná strava a vše začíná znalostí dobré výživy. Ta
je důležitá pro rekreační i špičkové sportovce. Každý, kdo po svém těle požaduje
výkony, by měl pochopit, jakou roli hraje strava v dodávání energie a při regeneraci
po výkonu.
Správná výživa před pohybovou aktivitou i při ní pomůže sportovcům plně využít
jejich potenciál. Podobně, správné potraviny po cvičení zkrátí čas regenerace a zajistí
efektivitu dalšího tréninku.
• PowerBar® dodává optimální sportovní výživu pro všechny druhy sportů — pro
vytrvalostní, týmové i rekreační sporty, pro posilování s činkami i rýsování svalů, pro
tvarování a tonizaci postavy.
• Všechny výrobky jsou vyvíjeny v úzké spolupráci s výživovými poradci a vědci, kteří
se zabývají sportem, se sportovci a aktivními lidmi tak, aby splňovaly konkrétní
požadavky.
• Jsme dceřinou firmou Nestlé Deutschland AG, a proto naše výrobky
vznikají v rukou vynikajících vědců
výzkumného střediska Nestlé
a splňují kriteria nejvyšší kvality.
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SILA
NAKOPNE
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Co si mam dat
a kdy?
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Co je idealni
pro muj
i
i
konkretni
sport?
o

(viz obal)
DODEJTE ENERGII: tyčinky
PowerBar Performance, tyčinky
Energize a nápoje Isoactive se
složkou C2Max poskytují tělu
palivo, které potřebuje.

Vytrvalost
• Jogging
• Cyklistika
• Plavání

PŘED
Týmové sporty

DODEJTE PALIVO: gel,
tyčinky Performance a Energize,
nápoje Isoactive a bonbony Energize Sport dodají tělu palivo, které
potřebuje pro udržení výkonu
během tréninku i při závodě.

Kulturistika
a vzpírání

Tvarování postavy

PŘI

Bojová umění
a posilování

REGENERUJTE:
regenerační nápoj PowerBar,
tyčinky Protein Plus a rozpustný nápoj Protein Plus pomáhají
tělu rychleji doplnit palivo a obnovit svalovou hmotu, abyste
byli připraveni na příště.

Aktivní
a rekreační sporty

PO

3
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ENERGIE
i

Inovativni produkt PowerBar
rada pro vytrvalostni sportovce
a sportovni tymy
i

v

i

i

• Tyto produkty s vysokým obsahem
sacharidů dodávají vašemu tělu
energii nutnou pro zvýšení výkonu
před i během sportu. Znovu doplní zásoby vyčerpaného
glykogenu a podpoří
regenerační procesy.
• Vytrvalostní sportovci a ti, kdo dělají týmové sporty,
potřebují sacharidy jako pohonné
látky. Podle druhu a intenzity provozované aktivity tělo spotřebovává
glykogenové a tukové rezervy pro
tvorbu energie.
• Při sportovní aktivitě s nižší intenzitou
a při dlouhých cvičeních tělo, podle
stupně tréninku, odčerpává glykogenové i tukové zásoby. Během
takových aktivit (přibližně dvou
a vícehodinových) by měla být
zajištěna pravidelná dodávka
energie; jinak se vystavujete
riziku, že pocítíte prudce zvýšenou
únavu, tzv. „náraz do zdi“.

GEL MŮŽETE
KONZUMOVAT
BUĎ PŘÍMO ZE SÁČKU
A ZAPÍJET DOSTATEČNÝM
MNOŽSTVÍM VODY NEBO
PÍT Z PÁSU NA GELOVÉ
NÁPOJE (VIZ OBRÁZEK), POKUD HO MÁTE
PŘEDEM ROZPUŠTĚNÝ
V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ
VODY.

TIP

4
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ENERGIZE – PRO M AXIM *ÁLNÍ
DODÁVKU ENERGIE
Optimálně vyladěné vstřebávání
sacharidů díky jedinečnému poměru
glukózy a fruktózy (se směsí
C2MAX) Ü s přídavkem sodíku,
důležitého elektrolytu pro kompenzaci ztráty minerálů pocením
Ü dobrá stravitelnost před i během
sportovních aktivit, pouze 3 g tuku
Ü 8 různých příchutí – 4 z nich
s výbornými kousky ovoce

PŘED

PŘI

Nutriční hodnoty
(např. Banánový punč)
v jedné tyčince (55 g)
Energie

85 kJ
203 kcal
Bílkoviny
5,8 g
Sacharidy
39,4 g
z toho cukry
23,4 g
Tuky
2,2 g
z toho nasycených 0,3 g
Vláknina
1,1 g
Sodík
0,21 g

60 g: Vanilka, Čokoláda, Sušenky–smetana, Kokosové křupinky–kofein; 55 g:
Cherry–brusinky, Lesní směs, Mango–
maracuja, Banánový punč

GEL – PRO RYCHLOU
DODÁVKU ENERGIE
S jedinečným poměrem sacharidů
C2MAX Ü snadná konzumace
a snadné trávení, dokonce i při
vysoké zátěži Ü se sodíkem, pro
stimulaci příjmu vody, a tudíž pro
lepší zavodnění Ü Černý rybíz
a Zelené jablko s 50 mg kofeinu
Tropické ovoce, Jahoda–banán,
Vanilka, Citron–limetka, Zelené jablko–
kofein, Černý rybíz–kofein

PŘI

Nutriční hodnoty
(např. Vanilka)
v jednom sáčku (41 g)
Energie

455 kJ
107 kcal
Bílkoviny
< 0,3 g
Sacharidy
27 g
z toho cukry
10 g
Tuky
0g
z toho nasycených
0g
Vláknina
0g
Sodík
0,21 g

FRUIT GEL – RYCHLÁ ENERGIE
– OVOCNÁ A SVEˇŽÍ
První ovocný gel vyrobený ze
skutečného ovoce Ü obsahuje
30–40 % koncentrátu ovocné
šťávy Ü stejná funkce a energie
jako PowerBar Gel Ü Mango
maracuja + guarana s 50 mg
kofeinu
Mango–maracuja–guarana, Punč
z červeného ovoce

Nutriční hodnoty
(např. Mango–maracuja)
v jednom sáčku (41 g)

Cola (+ kofein), Citron (+ vitamin C)
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NEW!

Energie

457 kJ
108 kcal
Bílkoviny
< 0,4 g
Sacharidy
26,9 g
z toho cukry
13,9 g
Tuky
0g
z toho nasycených
0g
Vláknina
0g
Sodík
0,30 g
Kofein
0,05

ENERGIZE SPORT SHOTS –
PRO RYCHLOU ENERGII
Výborné energetické bonbony se
sacharidovou směsí C2MAX pro
maximum energie Ü žvýkačky velikosti jednoho sousta v uzavíratelném sáčku Ü bez umělých aromat,
barviv a konzervantů Ü příchuť Cola
obsahuje 75 mg kofeinu Ü výborná
alternativa k energetickým gelům

PŘI

PŘI

Nutriční hodnoty
(např. Cola)
v jednom sáčku (60 g)
Energie

839 kJ
197 kcal
Bílkoviny
3,9 g
Sacharidy
45 g
z toho cukry
37,2 g
Tuk
< 0,3 g
z toho nasycených
0g
Vláknina
0,3 g
Sodík
< 0,06 g

NEW!

5

8.2.12 9:25

i

i

i

Novinka! Prvni isotonicky napoj pro sportovce
s 5 elektrolyty!
Při cvičení vaše tělo každou hodinu ztrácí
800 až 2000 ml vody a až 4500 mg důležitých elektrolytů!
Nápoje ISOACTIVE a ISOMAX dodávají všech
5 důležitých elektrolytů v takovém poměru,
v jakém o ně pocením přicházíte.
ISOACTIVE a ISOMAX rychle hydratují díky své
isotonické receptuře.
Vnitřnosti

Krev

Sodík
Na

Draslík

Vápník

Ca

K

Electrolytů
Mg

Cl

Hořčík

Chlorid
Ztráta pocením

Tělní buňky

Na

5

Pokožka

Electrolytů

Ca

K

Cl

Mg

Rychlost, s jakou se vám tekutina dostává do buněk, závisí na „hustotě částic“ v nápoji.
Isotonické nápoje mají stejnou hustotu částic jako krev, a proto se vstřebávají obzvlášť
účinně. Nápoje Iso Active a Iso Max nejen rychle hydratují vaše tělo, ale pět hlavních
elektrolytů, o které přicházíte pocením, a naše jedinečná směs sacharidů C2MAX se
rychle dostanou tam, kde jich je nejvíce potřeba.

ISOACTIVE – ISOTONICKÝ
NÁPOJ PRO SPORTOVCE
Rychlá isotonická hydratace Ü dodá
všech 5 důležitých elektrolytů
v takovém poměru, v jakém odcházejí pocením Ü sacharidová směs
C2MAX pro maximální příjem
energie Ü bez umělých aromat,
barviv a konzervantů
Pomeranč, Citron, Punč z červeného
ovoce

Nutriční hodnoty
(např. Punč z červeného ovoce)
v jedné porci (33 g prášku)

PŘI

5
Electrolytů
NEW!

Energie

493 kJ
116 kcal
Bílkoviny
< 0,2 g
Sacharidy
29,0 g
z toho cukry
20,1 g
Tuky
< 0,2 g
z toho nasycených < 0,2 g
Vláknina
< 0,2 g
Sodík
0,42 g

ISOM AX – SPORTOVNÍ NÁPOJ
PRO VYSOKÝ VÝKON
Pro intenzivní tréninky i na závody Ü dodá všech 5 důležitých
elektrolytů v takovém poměru,
v jakém je ztrácíte pocením
Ü C2MAX sacharidová směs
pro maximální vstřebávání
energie Ü 70 mg kofeinu zvyšuje
koncentraci a pozornost Ü
7,5% PeptoPro pozdrží nástup
únavy a vyčerpání a nastartuje
regeneraci

PŘED

PŘED

– 2x
– drž

PŘI

5
Nutriční hodnoty
Electrolytů
(Červený pomeranč)
v jedné porci (50 g prášku)
Energie

756 kJ
178 kcal
Bílkoviny
3,0 g
Sacharidy
41,5 g
z toho cukry
32,0 g
Tuky
< 0,25 g
z toho nasycených < 0,25 g
Vláknina
< 0,25 g
Sodík
0,4 g

NEW!

Červený pomeranč

6
8
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RECOVERY –
PRO RYCHLOU REGENERACI
Vyvážená kombinace krátkých
a dlouhých sacharidových řetězců
pro rychlé doplnění glykogenových zásob Ü s Trisource Protein,
jedinečnou směsí syrovátkových,
mléčných a sojových bílkovin,
které vám pomohou znovu obnovit
vyčerpané svaly Ü s přídavkem
glutaminu, který je palivem pro
imunitní systém
Čokoláda

PO

Nutriční hodnoty
(Čokoláda)
v jedné porci (55 g prášku)
Energie

869 kJ
205 kcal
Bílkoviny
11,1 g
Sacharidy
38,8 g
z toho cukry
22,6 g
Tuky
0,4 g
z toho nasycených < 0,4 g
Vláknina
0,7 g
Sodík
0,09 g

M AGNESIUM LIQUID – 250 mg

HOŘČÍK V JEDNÉ NÁPOJOVÉ AMPULI
Příliš nízká hladina hořčíku může
vést ke svalovým křečím Ü zvyšuje
příjem energie během sportovní
aktivity Ü s přídavkem vitaminu
B6, důležitým pro metabolismus
energie
Citron

PŘED

Nutriční hodnoty
v jedné ampuli (25 ml)
Energie
Bílkoviny
Sacharidy
Tuky
Vitamin B6
Hořčík

35 kJ
8 kcal
< 0,1 g
0,6 g
< 0,1 g
0,6 mg/43%*
250 mg/67%*

* % doporučené denní dávky

Haile Gebrselassie:
– 2x olympijský vítěz na trati 10 000 m
– držitel světového rekordu v maratonu
(čas: 2:03:59).
uživatel produktů PowerBar ®
od roku 1998.

NÁPOJ RECOVERY DRINK,
BY SE MĚL VYPÍT DO 30 AŽ 45
MINUT PO SPORTOVNÍ AKTIVITĚ,
PROTOŽE REGENERACE SVALOVÉ HMOTY JE NEJÚČINNĚJŠÍ PRÁVĚ BĚHEM
TÉTO DOBY. NÁPOJ CHUTNÁ
ROZPUŠTĚNÝ VE VODĚ,
A KDYŽ SE SMÍSÍ S MLÉKEM,
ZÍSKÁ OBZVLÁŠŤ KRÉMOVOU KONZISTENCI.

TIP

PowerBar_katalog_2012_CZ_CS4.indd 7
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SILA
NAKOPNE
C2MAX – nová sacharidová směs PowerBar®
obsahuje ideální poměr glukózy a fruktózy. Tato směs umožní
vašim svalům vstřebat až o 55 % sacharidů víc a takový
nárůst energie dokáže zvýšit výkon v průměru až o 8 %; tato
tvrzení jsou prokázána vědeckými studiemi.

*Currell K, Jeukendrup A.
Vynikající vytrvalostní výkon po požití
směsi snadno vstřebatelných sacharidů.
Zdroj: Med Sci Sports Exerc 2008;
40:275-81.

glukóza + fruktóza

Příjem energie

vysoký obsah glukózy
o 55 % vyšší
absorpce
sacharidů

fruktóza

čas v minutách
„Už řadu let zkoumáme vztah mezi
příjmem sacharidů a sportovním výkonem. A při klinických studiích se
prokázalo, že určitý poměr glukózy
a fruktózy umí zvýšit vstřebávání
sacharidů i hydrataci.“
Dr. Asker Jeukendrup,
profesor výzkumu metabolismu
sportovců na University of Birmingham
(Velká Británie)

MNOHO NAŠICH ENERGETICKÝCH
A SPORTOVNÍCH VÝROBKŮ OBSAHUJE C2MAX. HLEDEJTE LOGO C2MAX
NA OBALECH VÝROBKŮ:

TIP

8
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Aktivni energie
i v

i

o

inovativni rada vyrobku
PowerBar pro aktivni
i rekreacni sporty
i

v

i

Výrobky pro aktivní a rekreační sportovce od firmy PowerBar® vám dodají energii
při sportování a výborně chutnají.
• Tato řada obsahuje vynikající produkty pro požití před a během sportu, které doplní zásoby vaší energie, abyste si mohli déle užívat sportu. Najdete v ní také ten
správný produkt, po němž vaše tělo po zátěži zregeneruje pro další aktivity.
• Neobvyklé příchutě, nové rozměry a tvary výrobků, jako
jsou praktické bonbony RideShots Energy Gums,
představují vítanou změnu.

10
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NAKOPNE

MÁTE RÁDI SLANÉ? VYZKOUŠEJTE TYČINKU
NATURAL ENERGY S PŘÍCHUTÍ
SLADKOSLANÝCH SEMÍNEK A PRECLÍKŮ.
ENERGIE NEMUSÍ MÍT VŽDYCKY SLADKOU CHUŤ!

TIP

NATURAL ENERGY* –

DLOUHODOBÝ PŘÍSUN PŘÍRODNÍ
ENERGIE PRO VÁŠ SPORT
Vyrobeno z přírodních přísad Ü
dlouhodobý přísun energie díky
optimální kombinaci sacharidů,
vlákniny, bílkovin a tuků Ü bez
umělých aromat a barviv Ü bez
konzervantů
* k dostání pouze v UK, DE, AT, CH,
FR, IT, BE, ES, NL, CZ a SK

d from

source
L
URA
NAGTREDIENTS

Kakao–křupavá
Jahoda–brusinka
Sladkoslaná semínka–preclíky

IN

Energie

646 kJ
153 kcal
Bílkoviny
3,1 g
Sacharidy
27,5 g
z toho cukry
10,2 g
Tuky
3,0 g
z toho nasycených 1,0 g
Vláknina
1,9 g
Sodík
0,06 g

ENERGIE A SÍLY
Ü s jedinečnou sacharidovou
směsí pro dlouhodobý přísun
energie
Ü obsahuje směs vybraných bílkovin pro podporu regenerace
svalové hmoty
Ü navrženo vědci
Arašídy-karamel,
Čokoláda-karamel

PŘI

Nutriční hodnoty
(např. Jahoda–brusinka)
v jedné tyčince (40 g)

RIDE – PRO DLOUHODOBÝ PŘÍSUN
Tyčinka pro aktivní sportovce

PŘED

PŘED

PO

Nutriční hodnoty
(např. Arašídy–karamel)
v jedné tyčince (55 g)
Energie

927 kJ
221 kcal
Bílkoviny
10,2 g
Sacharidy
22,5 g
z toho cukry
11,9 g
Tuky
9,1 g
z toho nasycených 4,5 g
Vláknina
4,1 g
Sodík
0,11 g

DÍKY VYVÁŽENÉ SMĚSI BÍLKOVIN JE RIDE
VYNIKAJÍCÍ TYČINKOU PRO ZAPÁLENÉ
NADŠENCE FITNESS, A TO BUĎ PŘED NEBO
PO TRÉNINKU!

TIP

PowerBar_katalog_2012_CZ_CS4.indd 11
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svaly
rysovani
i

i v

i

o

i

i

o

Inovativni rada vyrobku PowerBar pro tvorbu svalu
a tonizaci tela
v

12
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SILA
NAKOPNE

• Mnoho produktů obsahuje tzv. trisource protein, kombinaci bílkovin
ze tří různých, vysocekvalitních
zdrojů bílkovin (mléka, syrovátky
a sóji). Ty podporují formování
svalů a povzbuzují jejich regeneraci
po sportovní zátěži.
• PowerBar® vyrábí produkty ProteinPlus s různým obsahem bílkovin,
aby vyhověly potřebám různých
cílových skupin. Mnohé výrobky
obsahují také volné aminokyseliny,
které jsou důležité, protože se velice rychle vstřebávají do krevního
řečiště.

PŘI PŘÍPRAVĚ
BÍLKOVINNÉHO KOKTEJLU S NÍZKOTUČNÝM
MLÉKEM NEBO VODOU
DOPORUČUJEME POUŽÍT
ŠEJKR. TAK SE VYHNETE
HRUDKÁM A DOSÁHNETE
KRÉMOVÉ KONZISTENCE.

TIP

Shape
PowerBar_katalog_2012_CZ_CS4.indd 13
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92% – KOKTEJL
PRO DLOUHODOBÝ ROZVOJ SVALOVÉ HMOTY
PROTEIN PLUS

Ü Vysoce koncentrovaná směs,
v níž 92 % podíl bílkovin tvoří čtyři
složky: syrovátka, mléko, sója
a volné aminokyseliny Ü optimalizovaný pro rozvoj svalové hmoty
na podporu silového a vytrvalostního tréninku
Čokoláda, Vanilka, Jahoda

PŘED

PO

PŘED

PO

Nutriční hodnoty
(např. Jahoda)
ve 100 g prášku
Energie

1619 kJ
381 kcal
Bílkoviny
92,8 g
Sacharidy
0,4 g
z toho cukry
‹ 0,1 g
Tuky
1,0 g
z toho nasycených 1,0 g
Vláknina
‹ 0,1 g
Sodík
‹ 0,1

PROTEIN PLUS 80% – KOKTEJL PRO
PODPORU RŮSTU SVALŮ A JEJICH UDRŽENÍ
Nutriční hodnoty
(např. Třešeň vanilka)
ve 100 g prášku

podporuje růst svalové hmoty
a udržuje svaly prostřednictvím
vysocekvalitních mléčných bílkovin a peptidů Ü příchuť Lion
Crisp s křupinkami z originální
Lion receptury Ü nízký obsah
tuků a sacharidů

Energie

1541 kJ
363 kcal
Bílkoviny
80,1 g
Sacharidy
7,0 g
z toho cukry
3,6 g
Tuky
1,6 g
z toho nasycených 0,6 g
Vláknina
0,3 g
Sodík
0,12 g

Čokoláda, Vanilka, Jahoda, Banán,
Kokos, Třešeň–vanilka, Stracciatella,
Lion-Crisp

PROTEIN PLUS DRINK – NÁPOJ PRO

PO

PODPORU RŮSTU SVALŮ A JEJICH UDRŽENÍ
Podporuje růst svalové hmoty
a jejich údržbu po tréninku
prostřednictvím sacharidů
a 50 g vysocekvalitních bílkovin Ü nízký obsah tuků
Čokoláda, Vanilka, Banán, Jahoda

Nutriční hodnoty
(např. Čokoláda)

v 500 ml

Energie

1926 kJ
454 kcal
Bílkoviny
50 g
Sacharidy
60 g
z toho cukry
57,5 g
Tuky
1,5 g
z toho nasycených 0,8 g
Vláknina
2g
Sodík
0,15 g

AMINO MEGA LIQUID –

AMINOKYSELINY PRO EFEKTIVNÍ SILOVÝ
TRÉNINK A RYCHLOU REGENERACI
Podporuje tvorbu svalů a jejich
udržení prostřednictvím bleskově
dostupných peptidů s vysokým
podílem všech důležitých aminokyselin Ü podporuje metabolismus
bílkovin s vitaminem B6 Ü podporuje rychlou regeneraci po silovém
tréninku

PŘED

PO

Nutriční hodnoty
v jedné ampuli (25 ml)
Energie
Bílkoviny
Sacharidy
Tuky
Vitamin B6

230 kJ
54 kcal
7g
6g
< 0,1 g
2 mg/143%*

* % doporučené denní dávky

bez příchutě
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SILA
NAKOPNE

PROTEIN PLUS

30% –

PO

PODPORUJE TVORBU SVALŮ A RYCHLOU
REGENERACI
Se speciální směsí Trisource
Protein, syrovátkové, mléčné
a sojové bílkoviny Ü pomáhá obnovovat svaly po cvičení
Čokoláda, Vanilka–kokos, Karamel–
vanilka–křupinky, Kapučíno–karamel–
křupinky

PROTEIN PLUS

Nutriční hodnoty
(např. Vanilka–kokos)
v jedné tyčince (55 g)
Energie

802 kJ
190 kcal
Bílkoviny
17,3 g
Sacharidy
19,1 g
z toho cukry
18,9 g
Tuky
3,7 g
z toho nasycených 2,3 g
Vláknina
5,7 g
Sodík
0,07 g

27% –

PO

PODPORUJE RŮST SVALOVÉ HMOTY
A RYCHLOU REGENERACI
Podporuje růst svalové hmoty
a regeneraci po tréninku díky
27% podílu bílkovin
Toffee, Vanilka–banán

Nutriční hodnoty
(např. Toffee)
v jedné tyčince (35 g)
Energie

579 kJ
140 kcal
Bílkoviny
9,7 g
Sacharidy
15,4 g
z toho cukry
9,1 g
Tuky
3,9 g
z toho nasycených 2,3 g
Vláknina
1,2 g
Sodík
0,02 g

PROTEIN PLUS ENERGY

& PROTEIN –

PODPORUJE TVAROVÁNÍ SVALŮ
Optimální přísun energie
zajišťuje vysoký podíl
sacharidů Ü podporuje tvarování svalů díky směsi bílkovin
Lískový oříšek – křehká, Kokos

PowerBar_katalog_2012_CZ_CS4.indd 15

PŘED

PO

Nutriční hodnoty
(např. Kokos)
v jedné tyčince (35 g)
Energie

645 kJ
154 kcal
Bílkoviny
7,0 g
Sacharidy
16,0 g
z toho cukry
10,0 g
Tuky
7,0 g
z toho nasycených 4,0 g
Vláknina
< 1,0 g
Sodík
0,05 g
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i

i

Tvarovani
i

v

i

o

i

inovovana rada produktu pro tvarovani postavy
a tonizaci tela
v

Výrobky pro tvarování postavy jsou navrženy s ohledem na zvláštní stravovací potřeby
těch, kdo si hlídají figuru. Mají vysoký obsah bílkovin a nízký obsah sacharidů.
Jak mohou bílkoviny podpořit snižování
váhy?
1. Bílkoviny velice dobře sytí – pocit plnosti
vede ke snižování příjmu kalorií, a tak
podporuje hubnutí.
2. Večerní jídlo, které má nízký podíl sacharidů
a naopak vyšší podíl bílkovin, zvyšuje spalování tuků v průběhu noci. Nízkosacharidový
bílkovinný koktejl nebo proteinová tyčinka
se mohou stát rozumnou alternativou
tučných a sladkých jídel nebo svačin.
3. Na rozdíl od potravin s vysokým podílem
sacharidů, jídlo bohaté na bílkoviny snědené
těsně po tréninku zvyšuje spalování tuků
a předchází tzv. vlčímu hladu.

TIP

BÍLKOVINNÝ KOKTEJL TĚSNĚ
PO TRÉNINKU, NAPŘ. SHAKE TO GO!/
KOKTEJL S SEBOU!

16
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PROTEIN PLUS LOW CARB –

TYČINKA VHODNÁ PRO NÍZKOSACHARIDOVOU
VÝŽIVU
Vhodná pro nízkosacharidovou
dietu
Ü nízký obsah sacharidů
Ü vysoký obsah vlákniny, vitaminů
a minerálů
Jahoda, Vanilka
Čistý objem sacharidů
Sacharidy
7,4 g
Umělá sladidla – polyoly
(maltitol, glycerol)
- 3,9 g
Čisté sacharidy

3,5 g

PŘED

PO

PŘED

PO

Nutriční hodnoty
(např. Jahoda)
v jedné tyčince (35 g)
Energie

537 kJ
130 kcal
Bílkoviny
5,4 g
Sacharidy
7,4 g
z toho umělá sladidla 3,9 g
z toho cukry
2,4 g
Tuky
7,3 g
z toho nasycených 4,1 g
Vláknina
9,3 g
Sodík
0,01 g

Umělá sladidla mají minimální účinek
na hladinu krevního cukru.

PROTEIN PLUS L-CARNITIN –

ZDROJ BÍLKOVIN PRO TONIZACI A TVAROVÁNÍ
TĚLA

Se 200 mg l-karnitinu
Ü udržuje svalovou hmotu
prostřednictvím kvalitní směsi
sacharidů a bílkovin
Malina–jogurt, Ananas–jogurt

Nutriční hodnoty
(např. Ananas–jogurt)
v jedné tyčince (35 g)
Energie

574 kJ
137 kcal
Bílkoviny
6,3 g
Sacharidy
17,9 g
z toho cukry
12,6 g
Tuky
4,1 g
z toho nasycených 2,5 g
Vláknina
1,5 g
Sodík
0,03 g

L-CARNITIN LIQUID –

PŘED

TEKUTÝ VÝŽIVOVÝ PRODUKT OBOHACENÝ
O 1000 MG L-KARNITINU
Okamžitě vstřebatelný zásluhou
tekutého složení
Ü podporuje výživu s ohledem
na tvarování postavy díky nízkému obsahu kalorií
Citron

PowerBar_katalog_2012_CZ_CS4.indd 17

Nutriční hodnoty
v jedné ampuli (25 ml)
Energie
Bílkoviny
Sacharidy
Tuky

25 kJ
6 kcal
< 0,1 g
1g
< 0,1 g
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Glosar
Aminokyseliny jsou nejmenší stavební prvky bílkovin – zatím bylo
objeveno přibližně 20 druhů. Devět
z nich je považováno za esenciální
(životně důležité) a musí být obsaženy
v přijímané stravě: l-fenylalanin, l-leucin,
l-methionin, l-lysin, l-isoleucin, l-valin,
l-threonin, l-tryptofan a l-histidin.
Aminokyselina l-arginin podporuje prokrvení svalů. To znamená, že krev cirkuluje
rychleji a svaly jsou lépe zásobeny
důležitými živinami. Důsledkem toho se
zvyšuje výkon.
Vláknina, to jsou nestravitelné sacharidy, které se nacházejí především
v zelenině. Naše trávicí enzymy je neumí
rozložit a neposkytují nám prakticky
žádnou energii. Přesto je vláknina velice
užitečná pro naše zdraví, protože podporuje trávení a jeho správnou funkci.
BCAA (aminokyseliny s rozvětveným
řetězcem)
BCAA l-leucin, l-isoleucin, l-valin jsou
aminokyseliny s rozvětveným řetězcem.
Tyto aminokyseliny tvoří 20 % až 35 %
z celkového množství svalových bílkovin
a jsou nepostradatelné pro zachování
a růst svalové tkáně.
BMI (body mass index/index tělesné
hmotnosti) je soubor kritérií pro hodnocení tělesné hmotnosti vůči tělesné
výšce. Vypočítává se podle vzorce: BMI
= váha (kg) / (výška (m) x výška (m))
Podle Světové zdravotnické organizace
(WHO) je v normálu BMI v rozmezí hodnot 18.5-24.9.
Kasein je kvalitní přírodní bílkovina,
kterou tvoří kasein (80 %) a bílkovina
syrovátky (20%). Kasein po tréninku
dodává tělu aminokyseliny po delší dobu
díky pomalejšímu vstřebávání.

i

sportovni
vyzivy
i v

C2MAX je směs sacharidů se speciálním
poměrem glukózy a fruktózy. Další informace najdete v tomto katalogu na str. 8.
Karnitin (l-karnitin) je látka podobná
vitaminům, jejímž úkolem je přenos
mastných kyselin s dlouhými řetězci
do mitochondrií (buněčných organel),
kde tyto mastné kyseliny oxidují a jsou
využity jako zdroj energie.
Carnipure, nejčistší, biologicky fermentovaný l-karnitin, je ochrannou známkou
kvality společnosti LONZA.
Kreatin dává svalové hmotě důležitý impulz k růstu a podílí se na příbytku svalové hmoty bez tuku. Příjem kreatinu vede
prokazatelně k maximálnímu zvýšení
síly a výkonu. A má také pozitivní vliv
při bolestivosti a poškození svalů.
EAA Essential Amino Acids/esenciální
aminokyseliny) viz Aminokyseliny.
Electrolyty jsou minerály, důležité
především pro hospodaření s tekutinami
v těle a udržení jejich rovnováhy.
Ty nejdůležitější, které často ztrácíme
pocením, jsou sodík, draslík, hořčík, vápník a chlorid – viz také strana 6.
„Náraz do zdi“ náhlý pokles výkonu
při sportovní aktivitě a vyčerpání
v důsledku vyčerpání glykogenových
zásob, což vede k náhlému poklesu
hladiny cukru v krvi, k tzv. hypoglykemii.
Tento je též známý jako „zeď“.
Isotonické nápoje mají stejnou koncentraci rozpuštěných částic (minerálů,
cukru) jako krev, a tak mají schopnost
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zajistit obzvlášť rychlé vstřebávání
tekutin.
Sacharidy jsou nejrychlejšími dodavateli
energie do těla. Dělí se na rychle a pomalu vstřebatelné. Jedním z nejrychleji
vstřebávaných sacharidů je glukóza.
Aminokyselina l-leucin dává důležitý
startovní signál pro růst svalů. Dávka
45 až 50 mg leucinu na jeden kilogram
tělesné váhy za den může výrazně zvýšit
vytrvalostní výkon a sílu v horní části
těla.

je aminokyseliny a podílí se zejména
na budování a udržení tělesných tkání.
Mimo jiné jsou stavebním materiálem
buněk, svalových vláken (actinium a myosin), šlach, kostí a chrupavek.
Trisource Protein je obzvlášť kvalitní
směs bílkovin mléka, syrovátky a sóji.
Podporuje růst svalů a jejich regeneraci
po tréninkové zátěži.
Syrovátkové bílkoviny tvoří díl
mléčných bílkovin. Syrovátkové bílkoviny tělo rychle vstřebává a studie prokazují, že jejich požívání těsně po tréninku
lépe stimuluje tvorbu svalových bílkovin
než sojové bílkoviny.

Nízkosacharidová je strava, kdy
přijímáme méně sacharidů, abychom
minimalizovali distribuci inzulinu.
Tuky v potravě jsou významným zdrojem
energie. Podle jejich chemické struktury
je dělíme na tuky nasycené, mono a polynenasycené. Kromě jiného umožňují
vstřebávání vitaminů rozpustných
v tucích a jejich zapojení
do produkce tkáňových
hormonů.

PeptoPro je mimořádně
kvalitní bílkovinný hydrolyzát
kaseinu. Bílkovinný hydrolyzát
tvoří převážně dipeptidy a tripeptidy, které se obzvlášť
rychle vstřebávají. Jejich
užíváním lze oddálit nástup
svalové únavy během delšího
tréninku a zkrátit čas regenerace
mezi jednotlivými tréninkovými
bloky.
Bílkoviny (proteiny)
patří mezi nejdůležitější
stavební prvky všech živočichů. Tvoří

PowerBar_katalog_2012_CZ_CS4.indd 27

27

8.2.12 9:29

